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Methodoleg yr ymchwil
Cynhaliodd Populus, asiantaeth ymchwil farchnata annibynnol, 9,498 o 
gyfweliadau gan ddefnyddio arolwg ar-lein wedi’i deilwra, a ddyluniwyd 
i fod yn gynrychioliad o boblogaeth 21+ oed Prydain Fawr. Cynhaliwyd y 
cyfweliadau rhwng 6 a 20 Tachwedd 2018.

Rydym wedi newid ein dull o fesur perchnogaeth o fewn y boblogaeth fel ei 
fod yn parhau i adlewyrchu’r boblogaeth glyfar yn gywir. Cyflwyno disgrifiad 
o fesurydd clyfar a disgrifiad o fesurydd traddodiadol i ymatebwyr yw’r dull 
gorau o fesur perchnogaeth yn gywir. 

Nid yw’r cwsmeriaid mesurydd clyfar sy’n ymddangos yn y cyhoeddiad hwn 
o reidrwydd wedi cymryd rhan yn yr ymchwil gan Populus.
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Cefndir
Ar hyn o bryd mae dros 12 miliwn o fesuryddion
clyfar domestig yn weithredol ar draws Prydain
Fawr, gyda’r llywodraeth yn anelu at gyflwyno
mesuryddion clyfar i bob aelwyd a busnes bach.

Wrth i ni barhau i drawsnewid y ffordd y mae
pobl ym mhob cwr o’r wlad yn prynu ac yn
defnyddio eu nwy a thrydan, mae mesuryddion
clyfar yn ein cychwyn ar daith tuag at rwydwaith
ynni modern a fydd yn rhoi mwy o hyblygrwydd
a dewis i ni o ran sut a phryd rydym yn prynu
ein hynni.

Mae cyflwyno’r rhwydwaith mesuryddion clyfar
yn galluogi cwsmeriaid i fod yn fwy
ymwybodol o ddefnyddio ynni ac yn cynnig
cyfle i wneud arbedion ar filiau ynni.

Mae mesuryddion clyfar yn ein rhyddhau rhag y
dasg o ddarllen ein mesuryddion a, gyda’r gallu i
anfon darlleniadau at gyflenwyr ynni’n
awtomatig, mae cwsmeriaid yn talu dim ond am
yr ynni y maent wedi’i ddefnyddio felly ni fydd
gennych byth bryder y bydd biliau annisgwyl o
uchel yn dod trwy’r drws.

Bydd uwchraddio mesuryddion analog i
ddyfeisiau clyfar yn cael effaith ar gyllid
cwsmeriaid, a bydd y grid clyfar yn helpu
gwneud Prydain yn lle glanach a gwyrddach i
fyw. I fod yn fanwl gywir, petaem i gyd yn cael
gosodiad mesurydd clyfar yn ein cartrefi,
byddai’r arbedion CO2 yn debyg i blannu 10
miliwn o goed bob blwyddyn tan 2030.

Y Rhagolwg ynni clyfar yw’r baromedr
annibynnol mwyaf o farn gyhoeddus ar ynni a
mesuryddion clyfar ym Mhrydain, gyda sampl o
bron 10,000 o bobl ar draws y wlad.

Mae'r ymchwil, a gyhoeddir dwywaith y
flwyddyn, yn darparu mewnwelediad
gwerthfawr i sut mae pobl sydd â
mesuryddion clyfar yn elwa o'r dechnoleg
ddigidol newydd.

mae

98%
o bobl ar draws Prydain Fawr yn 
ymwybodol o fesuryddion clyfar

erbyn hyn mae gan

29%
o bobl osodiad mesurydd clyfar

byddai

66%
o bobl sydd â mesurydd clyfar 
yn argymell cael un

Crynodeb gweithredol
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mae gan 
79%
o bobl sydd â mesurydd clyfar 
well syniad o'u costau ynni

mae

65%
o bobl sydd â mesuryddion 
clyfar yn fwy ymwybodol o 
ddefnyddio ynni

cred

70%
o bobl sydd â mesuryddion 
clyfar fod eu biliau ynni'n gywir

Canfyddiadau diweddaraf
Mae bron pawb ym Mhrydain Fawr yn ymwybodol
o’r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Dengys
ymchwil y Rhagolwg ynni clyfar fod 98 y cant
o’r boblogaeth wedi clywed am fesuryddion clyfar.

Mae’r ymgyrch wedi denu sylw bron 22 miliwn o
bobl ym Mhrydain Fawr a fyddai naill ai’n argymell, 
gofyn am neu dderbyn mesurydd clyfar o fewn y 6 
mis nesaf, ac mae bron tri o bob deg o’r boblogaeth 
wedi cael gosodiad mesurydd clyfar.

O’r rhai a holwyd ar gyfer y Rhagolwg ynni clyfar, 
dywedodd wyth o bob deg o bobl sydd â mesurydd 
clyfar fod ganddynt syniad gwell o’u costau ynni, 
a dywedodd fwy na phedwar o bob deg eu bod 
bellach yn pryderu’n llai am eu biliau ar ôl cael 
gosodiad mesurydd clyfar.

Dywed bron 13 miliwn neu 39 y cant o bobl nad oes
ganddynt fesurydd clyfar y byddent yn gofyn am
neu’n derbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe mis
nesaf, wrth i alw am y dyfeisiau barhau’n gryf.

Ceir lefelau argymell uchel ymysg y rhai sydd â
mesurydd clyfar hefyd. Byddai dau draean o
berchnogion yn argymell cael mesurydd clyfar
gyda phobl ifanc yn ffurfio’r grŵp demograffaidd
sydd fwyaf tebygol o argymell cael mesurydd
clyfar.

Dengys y Rhagolwg ynni clyfar fod yr ymgyrch 
cyflwyno mesuryddion clyfar yn parhau i ddenu 
cefnogaeth eang ar draws Prydain wrth i ni symud 
tuag at isadeiledd ynni modern sy’n diwallu 
anghenion yr holl gwsmeriaid trydan a nwy yn y
21ain ganrif.
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Mesuryddion 
clyfar - 
ymwybyddiaeth 
a phobl a hoffai 
uwchraddio 
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Mae ymwybyddiaeth o fesuryddion clyfar
yn parhau'n uchel. Mae naw deg wyth y
cant o oedolion dros 21 oed1 ym Mhrydain
Fawr, bron pawb, yn gwybod am

1 Cyn mis Awst 2017, dangosodd adroddiadau Rhagolwg ynni clyfar sampl gynrychioliadol o boblogaeth oedolion Prydain Fawr 18+ oed. Mae pobl 18-20 
 oed yn llai tebygol o fod yn gyfrifol am reoli biliau ynni o'i gymharu â gweddill poblogaeth Prydain. Defnyddir sampl o'r boblogaeth oedolion 21+ oed 
 erbyn hyn.

fesuryddion clyfar, sy'n disodli mesuryddion
analog traddodiadol yn y prosiect isadeiledd
cenedlaethol mwyaf mewn cenhedlaeth.

Ffigur 1. 
Canran y bobl sy'n dweud eu bod yn ymwybodol o fesuryddion clyfar

98%
Ymwybodol

2%
Ddim yn 
ymwybodol

Mae pobl ym Mhrydain Fawr yn
gwybod am fesuryddion clyfar
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Mae mwy na 12 miliwn o fesuryddion clyfar 
bellach yn weithredol ym Mhrydain Fawr2 
gyda 29 y cant o'r boblogaeth3 bellach 
yn berchen ar un. O'r rhai nad ydynt wedi 
derbyn mesurydd clyfar eto, 

2 Ystadegau swyddogol yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, datganiad a data ystadegol: Mesuryddion Clyfar, Prydain Fawr chwarter 2018
3 Yn seiliedig ar boblogaeth oedolion o 48 miliwn 21+ oed (ONS)
4 Noder bod y diffiniad o berchnogaeth ar fesurydd clyfar wedi'i ddiweddaru a'i fod bellach yn wahanol i fesurau a ddefnyddiwyd mewn

 adroddiadau Rhagolwg ynni clyfar blaenorol. Mae niferoedd uwch o fesuryddion clyfar mewn cartrefi ledled Prydain yn golygu efallai nad yw
 pobl sydd â mesuryddion clyfar wedi profi gosodiad o lygad y ffynnon.
 Trwy gydol yr adroddiad hwn, cyfrifir pobl sy'n dweud bod ganddynt fesurydd clyfar yn eu cartref fel perchnogion mesuryddion clyfar os ydynt yn
 adnabod disgrifiad o fesurydd clyfar fel y mesurydd sydd ganddynt yn eu cartref. Ni chyfrifir pobl sy'n dweud bod ganddynt fesurydd clyfar nad
 ydynt yn adnabod y disgrifiad hwn fel perchnogion mesuryddion clyfar.

dywed 12.7 miliwn, neu 39 y cant, o'r
boblogaeth hon y byddent yn gofyn am
neu'n derbyn cynnig o fesurydd clyfar o
fewn y chwe mis nesaf.4

Byddai bron 13 miliwn yn gofyn am neu'n
derbyn mesurydd clyfar o fewn chwe mis

29%
Ffigur 2.  
Canran y bobl sy'n dweud bod ganddynt fesurydd clyfar yn eu cartref4

Ffigur 3.  
Nifer y bobl a hoffai ofyn am neu dderbyn mesurydd clyfar yn ystod y chwe mis nesaf,
o'r rhai nad ydynt wedi uwchraddio eto

39%
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Mae'r awydd am gael gosodiad
mesurydd clyfar o fewn y chwe mis
nesaf ymysg y boblogaeth heb
fesuryddion clyfar yn parhau'n gryf ac
yn eithaf cyson ymysg cenhedloedd a
rhanbarthau Prydain.

Pobl sy'n byw yn Yr Alban, Dwyrain
Canolbarth Lloegr a Dwyrain Lloegr yw'r
rhai sydd fwyaf tebygol o ofyn am neu
dderbyn mesurydd clyfar o fewn y chwe
mis nesaf.

Ffigur 4.  
Dadansoddiad daearyddol yn dangos cyfran y bobl a hoffai ofyn am neu dderbyn
mesurydd clyfar yn ystod y chwe mis nesaf, o'r rhai nad ydynt wedi uwchraddio eto  

Mae'r galw am fesuryddion clyfar yn
gryf ar draws Prydain i gyd

42% Yr Alban

43% Dwyrain Canolbarth Lloegr

40% Llundain

36% Swydd Efrog a'r Humber

40% Gorllewin Canolbarth Lloegr

35% De-orllewin Lloegr

36% Gogledd-ddwyrain Lloegr

36% Gogledd-orllewin Lloegr

35% Cymru

41% Dwyrain Lloegr

38% De-ddwyrain Lloegr
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Dengys ymchwil y Rhagolwg ynni
clyfar fod rhai grwpiau demograffaidd5 yn
fwy tebygol o ofyn am neu dderbyn
cynnig o fesurydd clyfar o fewn chwe mis
o'i gymharu â rhai eraill. 

5 Gweler tudalen 27 am ddiffiniadau o grwpiau demograffaidd

Pobl ifanc 21 i 28 oed, rhentwyr preifat ac
aelwydydd sy'n defnyddio mesuryddion
rhagdalu yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o
ofyn am neu dderbyn mesurydd clyfar yn
ystod y chwe mis nesaf.

Cyfanswm gofyn am   
a derbyn    39%

21-28 oed   53%

21-34 oed   51%

Rhentwyr preifat   48%

Rhagdalu   43%

Cyflwr iechyd meddwl   41%

35-54 oed   41%

Benywaidd   40%

Rhentwyr grŵp   40%

Tai cymdeithasol   39%

Rhwystr corfforol/
anghorfforol yn yr aelwyd   37%

Gwrywaidd   37%

Incwm isel   33%

Mewn tlodi tanwydd   32%

55-64 oed   32%

60+ oed   27%

65+ oed   26%

Ffigur 5.  
Dadansoddiad demograffaidd yn dangos cyfran y bobl a hoffai ofyn am neu
dderbyn mesurydd clyfar yn ystod y chwe mis nesaf, o'r rhai nad ydynt wedi
uwchraddio eto

Pobl ifanc yw'r rhai sydd fwyaf
tebygol o eisiau mesurydd clyfar
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Rwyf bob amser wedi meddwl, os oedd
mwy o addysg ynglŷn ag arbed ynni, y
byddai mwy o ddealltwriaeth am sut gall
pobl wneud newidiadau go iawn. Dyna pam
mae mesuryddion clyfar yn gweithio'n
arbennig o dda oherwydd pryd y byddwch
yn gweld ynni, gallwch ei ddeall. Mae'n
gwneud i chi feddwl, efallai y gallwn 
ddiffodd hynny neu efallai y gallwn newid 
hwnnw. Rydym eisoes wedi newid ein holl 
oleuadau i fylbiau LED. Gall newidiadau 
bychain fel hyn arbed cryn dipyn o arian.

Pryderais yn aml yn y gorffennol nad
oeddwn i'n gwybod faint o ynni roeddem yn
ei ddefnyddio a ble roedd fy arian yn mynd
bob mis. Felly, pan glywais am fesuryddion
clyfar gofynnais am un gan fy nghyflenwr
ynni ac roeddent yn gallu trefnu gosodiad
yn gyflym iawn.

Ces i fy nghar trydan yn fuan ar ôl cael y
gosodiad mesurydd clyfar. Pan ystyriais p'un 
a oeddwn am gael car trydan ai beidio, fy
mhryder mwyaf oedd faint y byddai'r trydan
yn costio. Ond ar ôl cael mesurydd clyfar a
gweld cost fy nhrydan bron mewn amser 

real ar fy sgrîn ynni cartref, rwyf wedi 
gweithio allan bod gwefru fy nghar fel arfer 
yn costio dim ond £1.20 y dydd. 
Ar ddiwrnodau prysur pan wyf wedi
gwefru fy nghar a chael y peiriant golchi
a'r peiriant golchi llestri ymlaen, rydym fel
arfer wedi gwario dim ond £3 i £4.

Mae cael mesurydd clyfar hefyd wedi annog
fy nheulu i fynd ati i arbed ynni, hyd yn oed
os yw'n golygu dim ond diffodd cwpwl o
oleuadau. Mae fy mab hynaf yn cael ei
ddysgu am arbed ynni yn yr ysgol, felly mae
medru gweld y defnydd o ynni gartref gyda
mesurydd clyfar wedi helpu fe'n fawr i weld
sut y gall wneud gwahaniaeth, gyda phethau
bychain fel peidio â gwefru ei lechen pan
nad oes angen ei wneud.

Rwy'n cadw fy sgrîn ynni cartref yn y
cyntedd lle gallaf ei weld ar gip wrth i mi
gerdded heibio. Ceir deial a system
goleuadau traffig hawdd iawn sy'n ei 
gwneud yn hawdd gweld a yw'r tegell 
ymlaen neu pan wyf yn gwefru fy nghar, 
felly rwyf bob amser yn gwybod pan fydd fy 
nefnydd o ynni ar ei uchaf.

Mae Andrew yn rhentu ei gartref ac yn byw gyda'i wraig a thri phlentyn ifanc. Mae
mesurydd clyfar Andrew yn rhoi rheolaeth iddo dros ei filiau ynni ac yn ei helpu rheoli ei
gostau trydan gyda'i gar trydan. Ers cael ei gar trydan, mae'r effaith fach ar ei fil trydan
wedi gwneud argraff fawr ar Andrew.

Andrew, Bedford
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Mesuryddion clyfar –
dyfarniad y rhai sydd ag
un yn barod
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Mae mwy na 12 miliwn6 o fesuryddion
clyfar bellach yn weithredol mewn
aelwydydd a busnesau bychain Prydain,
ac mae'r rhai sydd â mesurydd clyfar
eisoes yn eu hargymell i bobl nad oes
ganddynt un. Mae pobl ar draws Prydain
yn dechrau gweld manteision cael 
gosodiad mesurydd clyfar yn eu cartref
neu fusnes bach.

6 Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS), Mesuryddion Clyfar, Adroddiad Chwarterol hyd at ddiwedd Medi 2018. Nifer y
 mesuryddion clyfar sy'n gweithredu ar draws cartrefi a busnesau ym Mhrydain Fawr

7 Yn seiliedig ar boblogaeth oedolion o 48 miliwn 21+ oed (ONS)

Byddai dau draean o bobl sydd â mesurydd
clyfar yn eu hargymell i'w teulu, cymdogion
a ffrindiau. Mae hynny cyfwerth â 9.2
miliwn7 o bobl sy'n dwlu ar eu
mesuryddion clyfar.

Ffigur 6.  
Tebygolrwydd o argymell mesurydd clyfar i eraill (ymysg pobl sydd â mesuryddion clyfar)

66% 
Tebygol o 
argymell

34%
Tebygol iawn 
o argymell

32%
Eithaf tebygol 
o argymell

28%
Ddim yn debygol o argymell 
neu argymell yn erbyn

3%
Eithaf tebygol o 
argymell yn erbyn

3%
Tebygol iawn o 
argymell yn erbyn

Byddai dros naw miliwn o berchnogion 
mesuryddion clyfar yn eu hargymell i 
ffrindiau a theulu
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Pobl ifanc a chwsmeriaid rhagdalu
yw'r rhai sydd fwyaf tebygol o
argymell mesurydd clyfar i ffrindiau,
cymdogion neu berthynas.

Mae mesuryddion clyfar wedi chwyldroi
sut mae cwsmeriaid rhagdalu'n talu am
eu hynni, gyda'r daith i'r siop leol neu
swyddfa'r post bellach yn perthyn i'r
gorffennol.

8 Gweler tudalen 27 am ddiffiniadau o grwpiau demograffaidd

Mae talu'n syml am eu hynni trwy ap neu
dros y ffôn yn un o'r rhesymau niferus 
y mae'r grŵp hwn o bobl yn lledaenu 
negeseuon cadarnhaol am fesuryddion
clyfar.

Mae pobl ifanc a rhentwyr preifat hefyd yn
gadarnhaol iawn am eu mesuryddion
clyfar. 
8 

Ffigur 7.  
Tebygolrwydd o argymell mesurydd clyfar i bobl eraill - dadansoddiad demograffaidd8

Pawb sydd â
mesuryddion clyfar     66%

21-28 oed     76%

Rhagdalu     76%

21-34 oed     75%

Rhentwyr preifat     73%

Mewn tlodi tanwydd     70%

Incwm isel     70%

Benywaidd     67%

C2DE     67%

35-54 oed     66%

ABC1     65%

Gwrywaidd     65%

65+ oed     61%

55-64 oed     61%

Pobl ifanc a chwsmeriaid rhagdalu gyda
mesuryddion clyfar yw'r rhai sydd fwyaf
tebygol o'u hargymell
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Teimla cwsmeriaid mai budd mwyaf
apelgar cael mesurydd clyfar yw gweld
mewn punnoedd a cheiniogau faint o ynni
maent yn ei ddefnyddio. Yr hyn a apeliodd
hefyd yw teimlo'n sicr bod eu bil yn gywir
yn hytrach na chael ei amcangyfrif.

Mae sgriniau ynni cartref yn galluogi
cwsmeriaid i weld eu defnydd o ynni
mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn
amser real, y rhinwedd hon oedd yr un
mwyaf poblogaidd gyda 44 y cant o bobl
yn dweud mai dyna budd mwyaf apelgar
cael dyfais clyfar.

Gweld faint o ynni rydych yn ei 
ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau

  
44%

Derbyn biliau cywir yn hytrach na 
wedi'u hamcangyfrif

  
41%

Helpu mi i ostwng faint o ynni
rwy'n ei ddefnyddio

  
33%

Dim angen i'r cwmni ynni ymweld â'ch
cartref i ddarllen y mesurydd

  
23%

Gweld gwybodaeth ar sgrîn ynni cartref

  
22%

Gosodiad am ddim ar gyfer pob cwsmer
sydd eisiau un

  
20%

Dewis defnyddio ynni ar ei rataf
  
19%

Helpu’r amgylchedd wrth leihau  
defnydd ynni Prydain Fawr

  
15%

Haws dewis y tariff iawn i mi

  
11%

Bydd cwmnïau ynni'n gwybod pan
fyddwch wedi colli trydan

  
11%

Gall cwsmeriaid rhagdalu ychwanegu 
credyd trwy eu ffôn symudol neu ar-lein

  
7%

Bydd mesuryddion clyfar yn
moderneiddio system ynni Prydain Fawr

  
5%

Ffigur 8.  
Apêl mesuryddion clyfar (y tri mantais pennaf a ddewiswyd gan bobl ar draws Prydain Fawr)

Gweld punnoedd a cheiniogau ar y
sgrîn yw'r budd sy'n apelio fwyaf
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Mae mesuryddion clyfar yn cael effaith
gadarnhaol ar sut mae pobl yn defnyddio
ynni, gyda bron tri chwarter o'r rhai a
holwyd yn dweud eu bod wedi ymgymryd
yn fwy ag o leiaf un gweithgaredd arbed
ynni ers cael gosodiad mesurydd clyfar.

Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys
troi'r gwres i lawr, diffodd goleuadau
mewn ystafelloedd gweigion a phrynu
nwyddau sy'n defnyddio ynni'n fwy
effeithlon. Dim ond y dechrau i sicrhau
ein bod yn adeiladu dyfodol cynaliadwy
ar gyfer Prydain Fawr yw'r newidiadau
bychain hyn.

Wedi gwneud mwy o un gweithgaredd
arbed ynni o leiaf     73%     

Monitro'r defnydd o ynni'n agosach
    54%

Diffodd goleuadau     49%

Troi'r gwres i lawr/i ffwrdd     48%

Newid sut y defnyddir offer
trydanol yr aelwyd     42%

Annog eraill yn yr aelwyd i
ddefnyddio llai o ynni     40%

Ymchwilio i sut i ddefnyddio ynni'n fwy
effeithlon yn y cartref     20%

Prynu offer sy'n defnyddio ynni'n effeithlon     20%

Ymchwilio i offer sy'n defnyddio 
ynni'n fwy effeithlon     19%

Ymchwilio i sut i ddefnyddio llai o ynni     18%

Ffigur 9.  
Gweithgareddau y mae pobl wedi gwneud mwy ohonynt ers cael mesurydd clyfar

Mae pobl yn defnyddio ynni'n fwy
darbodus diolch i fesuryddion clyfar
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Mae biliau cywir a'r gallu i weld mewn
termau clir a syml faint o ynni rydych yn ei
ddefnyddio bron mewn amser real yn
fuddion go iawn mesuryddion clyfar.

Mae mwy nag wyth o bob deg o bobl a
holwyd yn credu bod eu mesurydd clyfar
wedi rhoi gwell syniad iddynt o faint
maen nhw'n ei wario ar ynni ac mae bron
hanner yn pryderu'n llai am eu biliau.

Gwell syniad o'r hyn rwy'n ei wario ar ynni   79%

Mwy ymwybodol o'r ynni a ddefnyddiaf   65%

Teimlo bod gennyf fwy o reolaeth dros yr 
ynni a ddefnyddiaf   58%

Meddwl dwywaith am ddefnyddio offer sy'n
defnyddio llawer o ynni   57%

Llai pryderus am fy miliau   45%

Helpu fi i arbed ynni   42%

Ffigur 10. 
Profiadau pobl sydd â mesuryddion clyfar

Mae pobl sydd â mesuryddion clyfar yn
teimlo'n llai pryderus am eu biliau



20   Rhagolwg ynni clyfar Mawrth 2019

Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion
clyfar yn rhoi mwy o wybodaeth i bobl a
mwy o reolaeth dros eu nwy a thrydan.

Mae pobl sydd â mesuryddion clyfar
yn teimlo bod ganddynt ddealltwriaeth
well o'u biliau ac yn credu bod y dyfais
yn rhoi darlleniadau mwy cywir o'i
gymharu â'r rhai nad ydynt wedi
uwchraddio eu mesurydd eto.

Ffigur 11. 
Agweddau tuag at ynni: pobl gyda mesurydd clyfar vs. y rhai heb un

Heb
fesurydd clyfar

Gyda
mesurydd clyfar

Credaf fod fy mil ynni'n gywir 66% 70%

Rwy'n deall fy miliau ynni 65% 68%

Credaf fod gennyf yr wybodaeth y
mae ei hangen arnaf i ddewis y
cyflenwr ynni iawn

63% 66%

Credaf fod gennyf yr wybodaeth y
mae ei hangen arnaf i ddewis y tariff
ynni iawn

62% 66%

Credaf fy mod yn talu'r swm iawn
am yr ynni a ddefnyddiaf 53% 55%

Rwy'n ymddiried yn fy  
nghyflenw(y)r ynni 42% 48%

Nid wyf yn pryderu am gael bil
ynni mawr (heb sylweddoli) 33% 36%

Mae mesuryddion clyfar yn rhoi gwell
dealltwriaeth a hyder i bobl wrth iddynt
reoli eu biliau ynni 
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Po fwyaf hir y mae pobl wedi berchen ar
fesuryddion clyfar, mwyaf datblygedig
fydd eu hagweddau tuag at ddefnyddio a
rheoli eu nwy a thrydan.

Er nad oes unrhyw newid mawr mewn
agweddau tuag at ddefnyddio a rheoli
ynni gan ddibynnu am faint rydych wedi
cael eich mesurydd, roedd gan y rhai sydd
wedi cael mesurydd clyfar ers mwy na
blwyddyn ychydig yn fwy o hyder yn  
y dyfais.

Ffigur 12.  
Agweddau tuag at ynni: pobl sydd wedi cael mesurydd clyfar am lai na blwyddyn vs. y
rhai sydd wedi cael un am fwy na blwyddyn

Hyd at flwyddyn 1 flwyddyn +

Credaf fod fy mil ynni'n gywir 68% 73%

Rwy'n deall fy miliau ynni 68% 68%

Credaf fod gennyf yr wybodaeth y mae 
ei hangen arnaf i ddewis y cyflenwr ynni 
iawn

65% 68%

Credaf fod gennyf yr wybodaeth y mae 
ei hangen arnaf i ddewis y tariff ynni 
iawn

64% 68%

Credaf fy mod yn talu'r swm iawn am yr 
ynni a ddefnyddiaf 54% 56%

Rwy'n ymddiried yn fy 
nghyflenw(y)r ynni 47% 49%

Nid wyf yn pryderu am gael bil ynni
mawr (heb sylweddoli) 35% 37%

Po fwyaf hir yr ydych wedi berchen ar
fesurydd clyfar, mwyaf datblygedig fydd
eich agweddau at ddefnyddio ynni
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Mae fy ngŵr, Frank, yn hoffi gwneud yn
siŵr bod y cathod yn ddiogel yn y tŷ bob
nos ar ôl iddynt fod allan yn prowlan
gyda'r hwyr. Bob nos tua 8.30pm mae'n
troi'r tri bwlb sbotolau yn yr ystafell fyw
ymlaen i sicrhau y gallant gyrraedd yn ôl
i'r tŷ yn y tywyllwch. Y drafferth yw nad
ydym byth yn gwybod pryd y byddan
nhw'n dychwelyd - os ydynt yn cael
noson arbennig o gyffrous mae'n bosib na
fyddant yn dod yn ôl tan 11.30pm, sy'n
golygu y gallai'r goleuadau fod ymlaen am
dair awr neu fwy. 

Pan gawsom ein mesurydd clyfar gan ein
cyflenwr ynni a gweld ar y sgrîn ynni cartref

faint yn union yr oedd gadael y goleuadau
hynny ymlaen bob nos yn ei gostio mewn
punnoedd a cheiniogau, sylweddolom fod
angen i ni wneud newid. Nid oedd Frank
eisiau stopio gadael y goleuadau ymlaen ar
gyfer y cathod, felly gwnaethom newid y
bylbiau i rai sy'n arbed ynni, a olygodd
ostyngiad yn syth yn ein biliau ynni.

Erbyn hyn rydym i gyd yn hapus - mae
Frank yn cael gadael y goleuadau ymlaen ar
gyfer y cathod, rwy'n hapus gan wybod ei
fod yn costio cyfran fach o'r hyn yr oeddem
yn ei wario'n flaenorol, ac mae Rusty a
Homer bob amser yn cyrraedd adref   
gyda'r nos.

Rydym wedi cael ein dwy gath achub, Rusty a Homer, ers 12 mlynedd. Rydym yn hoff iawn
ohonynt, ond roedd eu presenoldeb yn y tŷ'n gyfrifol am anghydfod estynedig rhyngom - 
hyd nes i ni gael ein mesurydd clyfar. 

Heather and Frank, Dartford
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Daw mesuryddion clyfar gyda sgrîn ynni
cartref (IHD) am ddim fel y gall cwsmeriaid
weld eu defnydd o ynni wedi'i ddangos yn
glir mewn punnoedd a cheiniogau. Mae gan
naw deg y cant o berchnogion mesuryddion 
clyfar IHD, sy'n cysylltu â'r mesuryddion 
trwy rwydwaith diwifr diogel.

Mae pobl sydd ag IHD yn teimlo'n fwy
ymwybodol o faint o ynni y maent yn ei
ddefnyddio. Mae tuag 8 o bob 10 o bobl
sydd ag IHD yn teimlo hefyd bod ganddynt
ddealltwriaeth well o faint maen nhw'n ei
wario ar ynni.

Ffigur 14.  
Tebygolrwydd o argymell mesurydd clyfar i bobl eraill: pobl â mesuryddion clyfar sydd
ag IHD vs. y rhai nad oes ganddynt un

Ag IHD
  
67%

Heb IHD
  
59%

Ffigur 13. 
Agweddau tuag at ynni: pobl â mesuryddion clyfar sydd ag IHD vs. y
rhai nad oes ganddynt un

Heb IHD Ag IHD

Gwell syniad o'r hyn rwy'n ei
wario ar ynni 72% 79%

Mwy ymwybodol o'r ynni a
ddefnyddiaf 55% 66%

Teimlo bod gennyf fwy o reolaeth 
dros yr ynni a ddefnyddiaf 55% 59%

Meddwl dwywaith am ddefnyddio 
offer sy'n defnyddio llawer o ynni 49% 58%

Llai pryderus am fy miliau 43% 45%

Helpu fi i arbed ynni 43% 42%

Mae sgriniau ynni cartref yn rhoi 
rheolaeth i gwsmeriaid dros 
eu gwariant a defnydd o ynni
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Mae dulliau lluosog o weld eich defnydd o
ynni ac mae'r rhai sydd â dau neu fwy o
ddulliau archwilio'n teimlo bod ganddynt
lefel sylweddol uwch o reolaeth dros  
eu hynni.
 

Mae pobl sy'n cyrchu eu data trwy
ddyfeisiau lluosog hefyd yn fwy tebygol
o feddwl dwywaith am ddefnyddio offer
sy'n defnyddio llawer o ynni ac yn teimlo
bod eu mesurydd clyfar yn eu helpu i
arbed ynni.

Ffigur 15. 
Agweddau tuag at ynni: pobl sydd â niferoedd gwahanol o ddulliau archwilio eu data mesurydd clyfar

Ffigur 16. 
Mynediad i ddulliau archwilio gwahanol i gyrchu gwybodaeth am y defnydd o ynni, ymysg pobl
sydd â mesuryddion clyfar

Pobl sydd ag IHD   89%

Pobl sydd â chyfrif ar-lein   25%

Pobl sydd ag ap   16%

0     
dull

1 
dull

2+
o ddulliau

Gwell syniad o'r hyn rwy'n ei
wario ar ynni 68% 76% 86%

Teimlo bod gennyf fwy o reolaeth 
dros yr ynni a ddefnyddiaf 49% 53% 69%

Mwy ymwybodol o'r ynni a
ddefnyddiaf 51% 62% 73%

Meddwl dwywaith am ddefnyddio 
offer sy'n defnyddio llawer o ynni 46% 55% 64%

Llai pryderus am fy miliau 36% 40% 57%

Helpu fi i arbed ynni 37% 36% 55%

Mae pobl sydd â dulliau archwilio lluosog 
yn teimlo bod ganddynt fwy o reolaeth
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Lledaenir perchnogaeth yn gyfartal 
ar draws y grwpiau oedran a rhywiau 
gwahanol, gyda mwy na 12 miliwn o 
fesuryddion clyfar bellach wedi eu gosod 
ar draws Prydain Fawr. 

Dangosodd ein hymchwil ddiweddaraf
mai tenantiaid tai cymdeithasol yw'r grŵp
sydd fwyaf tebygol o berchen ar fesurydd
clyfar. A'r ail a thrydydd grwpiau mwyaf
tebygol oedd cwsmeriaid rhagdalu a
phobl rhwng 55 a 64 oed.

Yr holl bobl gyda 
mesuryddion clyfar    29%

Tai Cymdeithasol   36%

Rhagdalu   34%

55-64 oed   33%

C2DE   32%

60+   30%

Gwrywaidd   29%

Benywaidd   29%

35-54 oed   28%

21-34 oed   27%

ABC1   27%

Ffigur 17. 
Perchnogaeth ar fesuryddion clyfar ymysg poblogaeth Prydain Fawr - dadansoddiad demograffaidd

Pobl hŷn yw'r grŵp oedran sydd fwyaf
tebygol o berchen ar fesurydd clyfar
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Cynhaliodd y Rhagolwg ynni clyfar
gyfweliadau â bron 10,000 o bobl. Ar 
draws poblogaeth Prydain Fawr, mae 
pryderon am fesuryddion clyfar yn 

gymharol isel o hyd ond mae sylw cynyddol 
a roddir yn y cyfryngau i heriau go iawn 
wrth gyflwyno'r ymgyrch yn dylanwadu ar 
ddefnyddwyr.

Ffigur 18. 
Mynegi pryderon am fesuryddion clyfar

Poblogaeth 
Prydain Fawr

Materion technegol/logistaidd 16%

Byddaf yn cael trafferth wrth newid 9%

Maent yn anghywir felly efallai y
byddaf yn talu mwy 5%

Ddim yn ddiogel/gellir eu hacio 5%

Preifatrwydd 5%

Maent yn annibynadwy 4%

Caiff y gost ei throsglwyddo
i gwsmeriaid 2%

Byddaf yn cael biliau uwch 2%

Materion iechyd 1%

Mae materion technegol a 
logistaidd ar frig y rhestr o bryderon 
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Yn ogystal ag oedran, rhyw, rhanbarth a grŵp cymdeithasol-economaidd, mae'r data
wedi'i gylchrannu. Diffinnir y rhain fel:

Rhagdalu y rhai sy'n talu am eu trydan neu nwy
trwy fesurydd rhagdalu

Tlodi tanwydd y rhai sy'n gwario 10 y cant neu fwy
o'u hincwm ar danwydd

Aelwyd ag incwm isel yr aelwydydd hynny sydd ag incwm o
lai na £13,999 y flwyddyn

Rhentwyr y rhai sy'n rhentu'r eiddo y maent yn byw 
ynddo

Rhentwyr preifat y rhai sy'n rhentu gan landlord preifat

Rhentwyr cymdeithasol
y rhai sy'n rhentu gan eu cyngor neu 
ddarparwyr tai rhentu cymdeithasol eraill 
(e.e. cymdeithasau tai)

Rhentwyr grŵp y rhai sy'n rhentu gydag o leiaf dau berson 
arall nad yw'r naill na’r llall yn bartner iddynt

Anabledd yn
yr aelwyd

y rhai sydd â chyflwr iechyd sy'n para, neu y 
disgwylir y bydd yn para, am 12 mis neu fwy

ABC1, C2DE
dosbarthiadau demograffaidd sy'n seiliedig 
ar swydd y penteulu, fel a ddiffinnir gan y 
Gymdeithas Ymchwil Farchnata

Disgrifiadau o grwpiau demograffaidd
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I gael mwy o wybodaeth am fesuryddion clyfar, ewch i 
smartenergyGB.org/cy


