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1. Llywodraethu
1.1 Bwrdd Ynni Clyfar GB
Mae strwythur Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi’i ddisgrifio yn yr Amodau Safonol Cyflenwi Nwy 
a Thrydan, y Trwyddedau Dosbarthu Trydan a Chludo Nwy (sef “y trwyddedau cyflenwyr”).  
Cadeirir y Bwrdd gan Mark Lund OBE a’i aelodaeth ar 11 Tachwedd 2022 yw: 

Cadeirydd:
• Mark Lund

Yn cynrychioli buddiannau cyflenwyr ynni:
• Martin Aylward
• Daren Carter
• Steven Day
• Jill Dougan
• Kerry Maisey
• Elvin Nagamootoo 

Yn cynrychioli buddiannau defnyddwyr ynni:
• Steve Crabb
• Maxine Frerk
• Chris MacLeod 
• Ann McKechin

Prif Weithredwr:
• Dan Brooke

Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB yn falch o argymell ei gyllidebau domestig ac annomestig ar 
gyfer 2023 i aelodau’r cwmni eu cymeradwyo. Mae’r ddogfen hon yn manylu ar amcanion 
y sefydliad, ei ymagwedd strategol a’i weithgareddau manwl ar gyfer 2023 ac yn cynnwys y 
gyllideb gysylltiedig. Mae wedi cael ei datblygu mewn ymgynghoriad â chyflenwyr. Os oes 
gan unrhyw gyflenwr gwestiynau ynghylch yr wybodaeth amgaeedig neu yr hoffai drafod 
unrhyw agwedd ohoni, cysylltwch ag Alistair Gibbons yn y lle cyntaf 
(Alistair.Gibbons@smartenergyGB.org).
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1.2 Y Fframwaith Rheoli Perfformiad (FfRhP)
Mae’r Fframwaith Rheoli Perfformiad yn ddogfen sy’n nodi’r metrigau perfformiad 
a’r targedau sy’n rhoi’r cyfeiriad i weithgareddau Ynni Clyfar GB. Mae perfformiad 
gweithgareddau Ynni Clyfar GB yn cael ei werthuso yn erbyn y metrigau a’r targedau hynny. 
O’r herwydd, mae’r FfRhP yn ddogfen bwysig i’r Bwrdd, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS), Ofgem, cyflenwyr a’r holl randdeiliaid eraill, i ddeall cyfeiriad Ynni Clyfar 
GB a’r sail ar gyfer gwerthuso ei berfformiad.

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynhyrchu a chynnal y FfRhP. Mae is-bwyllgorau cynghori’r 
FfRhP (domestig ac annomestig) yn bodoli i gynghori a chefnogi’r Bwrdd yn ei gyfrifoldeb 
i gynhyrchu a chynnal y FfRhP ac mae wedi’i gadeirio gan aelod o’r bwrdd sy’n cynrychioli 
buddiannau cyflenwyr ynni. Gwahoddir ac anogir pob cyflenwr perthnasol i fynychu’r is-
bwyllgor FfRhP. Anogir cyflenwyr bach hefyd i gyfrannu. 
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2. Cyflwyniad
Mae’r cynnydd mewn prisiau ynni’n cael effaith sylweddol ar fywydau miliynau o gwsmeriaid 
ac mae Cyflenwyr yn gweithio’n galed yn y cyfnod newidiol a heriol sydd ohoni i gefnogi eu 
cwsmeriaid orau drwy’r argyfwng. Bydd pecyn cymorth newydd Llywodraeth y DU yn cael 
effaith arwyddocaol ar allu cwsmeriaid i ddod trwy’r argyfwng am gyhyd y bydd yn bodoli. 
Fodd bynnag, mae cwsmeriaid yn dal i fod o dan straen mawr, yn enwedig cwsmeriaid mewn 
amgylchiadau bregus (CIVC) ac yn enwedig wrth i ni fynd i mewn i’r gaeaf. Mae cyflenwyr  
yn gweithio’n galed yn y cyfnod newidiol a heriol sydd ohoni i gefnogi eu cwsmeriaid orau 
drwy’r argyfwng.

Mae cael a defnyddio mesurydd clyfar yn parhau i fod yn beth syml y gall cwsmeriaid ei 
wneud, heb unrhyw gost ychwanegol, i’w helpu i arbed ynni ac arian.

Yn H2 2021 a H1 2022 bu galw cryf am fesuryddion clyfar, a gynhyrchwyd yn rhannol gan 
gryfder gweithgareddau SEGB (fel y gwelir yn yr econometreg). Er hynny, mae’r galw i’w weld 
yn meddalu, o ganlyniad i’r argyfwng ynni. Mewn rhannau eraill o’r llif cwsmeriaid, nid yw 
cyfradd rhedeg gosodiadau cronnus 2022 yn cyrraedd lefelau targed BEIS ac ymddengys  
yn debygol y bydd cyfradd redeg 2022 yn methu’r targed. Mae targedau 2023 yn parhau yn 
eu lle.

Er bod sawl rheswm yn ddi-os dros y tueddiadau hyn, mae’n amlwg bod yr ymgyrch bellach 
yn wynebu penwyntoedd cryfach na chyn yr argyfwng.

Mae Ynni Clyfar GB yn ymroddedig i wneud popeth sy’n bosib i gefnogi’r ymgyrch, ar ran 
cwsmeriaid a chyflenwyr, drwy’r cyfnod heriol hwn. Credwn mai’r ffordd orau i ni wneud 
hyn yw dyblu ein hymdrechion i gyflawni ein dyletswyddau presennol: manteisio i’r eithaf ar 
osodiadau a defnydd domestig ac annomestig yn enwedig, yn benodol yn achos CIVC. Wrth 
i ni wneud hyn, mae SEGB yn addasu ei ymagwedd, nawr a thrwy gydol 2023, mewn nifer o 
ffyrdd allweddol er mwyn cyflawni ein dyletswyddau a lliniaru’r heriau, lle bynnag y bo modd.
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3. Trosolwg o’r ymagwedd
3.1 Y sefyllfa bresennol o ran treiddiad mesuryddion clyfar 
Mae cyflwyno mesuryddion clyfar wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod 2022, gan 
fynd heibio i 50% yn gynharach yn y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r gyfradd redeg y tu ôl i’r 
gyfradd redeg ofynnol ar gyfer cyrraedd targed diwedd blwyddyn 2022. 
 
Ffig 1: Rhagolygon treiddiad marchnad (2022-24) yn erbyn deilliannau gwirioneddol (2022) 

Dengys adroddiad gosodiadau Ch2 BEIS fod gosodiadau yn H1 y tu ôl i’r targed. Roedd 
gosodiadau domestig yn H1 26% islaw’r gyfradd redeg darged (tua 63k yr wythnos yn erbyn 
cyfradd ofynnol o tuag 85k), ac yn annomestig roedd 36% islaw’r gyfradd redeg darged (tua 
2.3k / wythnos yn erbyn tua 3.6k). Mae’r ffigurau wythnosol diweddaraf yn awgrymu bod y 
bwlch hwn yn ehangu.

O ystyried yr ymchwydd sy’n ofynnol yn H2, a ffigurau diweddaraf Ch3, disgwylir na fydd 
targed 2022 yn cael ei gyrraedd, gan wneud targedau 2023 yn fwy heriol.
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3.2 Tybiaethau cynllunio
Yn 2022, roedd ein gwaith cynllunio yn cynnwys ymgynghori â rhanddeiliaid ynglŷn â 
rhagdybiaethau cynllunio allweddol gofynnol Ynni Clyfar GB. Roedd yr ymgynghoriad hwn 
hefyd yn cynnwys rhanddeiliaid allweddol eraill fel BEIS a Chyngor ar Bopeth. Hoffai’r Bwrdd 
ddiolch i bawb a gyfrannodd.

Mae canlyniadau allweddol yr ymgynghoriad a luniodd y tybiaethau cynllunio ar gyfer 2023 
yn cynnwys:

1. Ar gyfer 2023 disgwylir y bydd yr ymgyrch yn parhau heb gyflwyno unrhyw ysgogiadau 
ysgogi polisi newydd ar draws y farchnad i yrru gosodiadau ymhellach.  

2. Yn gyffredinol, teimlwyd bod y gofid ariannol parhaus i gwsmeriaid domestig 
a microfusnes yn gyrru pwysigrwydd negeseuon cyllid personol a rheoli, heb 
golli’r manteision ‘darlun ehangach’, ac y gallai’r rhain fod yn allweddol o hyd i rai 
cynulleidfaoedd. Responders generally felt that there were both opportunities and risks 
within the media environment; with opportunities to highlight stories of how smart 
meters have helped consumers through the difficult economic situation, but also rollout 
costs, and matters such as 2G/3G having the potential to drive negative coverage.

3. Ar y cyfan, roedd ymatebwyr yn teimlo bod cyfleoedd a risgiau o fewn hinsawdd y 
cyfryngau; gyda chyfleoedd i dynnu sylw at storïau o sut mae mesuryddion clyfar wedi 
helpu defnyddwyr drwy’r sefyllfa economaidd anodd, ond hefyd gyda’r potensial i 
gostau cyflwyno, a materion fel 2G/3G, yrru sylw negyddol.

4. Yng ngoleuni’r cyflwyno’r ymgyrch heb unrhyw ysgogiadau  polisi newydd ar draws y 
farchnad yn 2023, cytunodd yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad y dylai gweithgarwch Ynni 
Clyfar GB gefnogi cronfa’r rhai sy’n Gofyn Am/Derbyn sydd ar gael i’w trawsnewid i 
archebion, gan olygu:

a. O fewn y farchnad ddomestig, dylai SEGB ganolbwyntio ar ymgysylltu â gwrthodwyr 
neu’r rhai sy’n ddifater ar hyn o bryd o ran cael mesurydd clyfar er mwyn cynyddu eu 
tuedd tuag at gael un wedi’i osod. 

b. Trawsnewid y rhaid sy’n Gofyn Am/Derbyn yn fwy gweithredol i archebion a 
gosodiadau.

c. O fewn y farchnad microfusnesau, dylai gweithgarwch Ynni Clyfar GB ganolbwyntio 
ar adeiladu ymwybyddiaeth o fesuryddion clyfar ar gyfer busnes a bod twf mewn 
ymwybyddiaeth yn trosi i agwedd ffafriol tuag at gael un.

5.      Yn 2023, dylid parhau i ennyn diddordeb Cwsmeriaid mewn Amgylchiadau Agored 
i Niwed (CIVCs) ar raddfa ehangach er mwyn lliniaru’r risg gynyddol o wrthod, gan 
ddefnyddio nodweddion macro sy’n cwmpasu ystod eang o amgylchiadau. 

6.      Bydd cyd-destun marchnad yr argyfwng ynni yn cyflwyno heriau ond mae hefyd yn 
gyfle i sicrhau bod y negeseuon mesurydd clyfar cadarnhaol yn glanio’n dda.

Mae’r rhagdybiaethau hyn yn sail i weithgarwch cynllunio a phennu targedau 2022  
(gweler isod).
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3.3 Monitro perfformiad
Bydd cadw trosolwg cywir a chyfredol o berfformiad yn rhan o’r dull monitro dros  
y ddau gam. Mae’r Bwrdd wedi cytuno ar gyfres o fetrigau craidd i werthuso perfformiad 
gweithgareddau defnyddwyr Ynni Clyfar GB sy’n gyrru gosodiadau, wedi’u crynhoi yn  
y côn isod.

+

* DS mae Gofyn am/Derbyn yn fetrig llif canolig amgen i ymholiadau a ddefnyddir fel DPA y FfRhP. Ni chaiff ei ymgorffori i fodelu oherwydd diffyg tuedd hanesyddol ac 
anweddolrwydd samplu ar y traciwr wythnosol. Mae ymholiadau ar gael dim ond fel mynegai felly nid yw’n addas ar gyfer pennu targedau sefydliadol ehangach neu i’w 
defnyddio fel DPA y FfRhP
^ Dim ond y neges a ysgogir o’r frig sy’n cael ei dangos gan fod y safle graddio’n ddangosydd allweddol o gryfder mynd â’r neges i ffwrdd wrth ochr lefel ddilysu absoliwt
^^Mae data mynd â’r neges i ffwrdd yn ddigymell ar gael dim ond ar sail fisol

Sylw + Mwynhad + Perthnasedd

Cofio + mynd â’r neges i ffwrdd

Argaeledd Meddyliol
(sef ymwybyddiaeth ddigymell  

ar flaen y meddwl)

Ymholiadau*

Gosodiadau

Mesur 
Effeithiolrwydd  

yr Ymgyrch

Stac DPA 
Modelu  

Economaidd

Diagnosteg yr ymgyrch (w/d 05/10):
Yn dal sylw (XX%) + Mwynhad (XX%) + Perthnasedd (XX%)
Lefel cymharydd perthnasedd H&P 47%
Ffynhonnell: Tracio hysbysebion, pob. heb fesurydd clyfar

Cofio’r ymgyrch (w/d 05/10):
XX%
Lefel cymharydd perthnasedd H&P 57%
Ffynhonnell: Tracio hysbysebion, pob. heb 
fesurydd clyfar

Negeseuon ymgyrch, ysgogiad o’r frig (w/d 05/10)^: 
Gallai cael mesurydd clyfar arbed arian’ (xx%) Lefel ganllaw 45% Prif  
neges ddigymell yr ymgyrch (Medi ‘20)^^: 
Mesuryddion clyfar yn cyflwyno gwerth cenedlaethol NET (XX%) L 
efel ganllaw  33%
Mesuryddion clyfar yn cyflwyno gwerth personol NET (XX%) L 
efel ganllaw 33%

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

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

Cyfaint wythnosol gosodiadau mesuryddion trydan domestig clyfar am y tro cyntaf
Ffynhonnell: Electralink
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Metrig Gwaelodlin Diwedd H-2 2022 Targed

Gofyn am/Derbyn - Canran 
poblogaeth oedolion PF heb 
fesuryddion clyfar sy’n datgan 
y byddent yn gofyn am neu’n 
derbyn mesurydd clyfar yn y 
chwe mis nesaf. 

Pennwyd gan y 
Rhagolwg, Tach ‘22 

(DS. Dangosydd diweddaraf mis 
Mai ‘22= 36%)

Isafu’r meddalu - pennu targed 
sy’n realistig o uchelgeisiol ac 
ar yr un pryd cydnabod bod 
targedau gosod ar gyfer ‘22 a 
‘23 yn annhebygol o gael eu 
cyflawni.

Gwrthod - Niferoedd 
poblogaeth oedolion PF heb 
fesuryddion clyfar sy’n datgan y 
byddent yn gwrthod petai’n cael 
ei gynnig yn y chwe mis nesaf

Pennwyd gan y Rhagolwg, 
cynhaliwyd Tach ‘22

(DS. Mai ‘22= 40%= 10m o 
oedolion)

Gostwng niferoedd absoliwt

Agwedd 
Is-demograffegau - gofyn 
am/derbyn ar gyfer incwm 
isel, rhagdalu, rhentwyr preifat, 
dros 65 oed, a’r rhai mewn tlodi 
tanwydd

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach 
‘22

(Mai ‘22: Incwm Isel = 30%, 
Rhagdalu: 41%, Rhentwyr 
preifat: 47%, 65+: 24%, Tlodi 
Tanwydd: 32%)

Monitro pob un,
Cynnal/gwella ar gyfer incwm 
isel a thros 65 oed

Trawsnewid - Cyfran oedolion 
PF heb fesurydd yn adrodd eu 
bod wedi ‘derbyn/i fod i gael/
ceisio cael’ mesurydd clyfar yn y 
chwe mis dilynol

Pennwyd gan yr astudiaeth  
Ail-gyswllt, Tach ‘22

(DS. Mai ’22= 26%)

Isafu’r tapro disgwyliedig - 
pennu targed sy’n realistig o 
uchelgeisiol ac ar yr un pryd 
cydnabod bod targedau gosod 
ar gyfer ‘22 a ‘23 yn annhebygol 
o gael eu cyflawni.

Gosodiadau - Cyfradd redeg 
wythnosol dreigl o osodiadau 
mesuryddion clyfar

I’w pennu gan osodiadau 
mesuryddion trydan Electralink 
gan ddefnyddio cyfart. Ch4 
2022

Monitro

4. Nodau’r FfRhP ar gyfer 2023
Mae is-bwyllgorau’r FfRhP (domestig ac annomestig) wedi rhoi mynegiant clir o fetrigau a 
thargedau’r Fframwaith Rheoli Perfformiad i Ynni Clyfar GB. Mae manylion yr amcanion a’r 
metrigau ar gyfer 2022 i’w gweld isod.

Metrigau FfRhP domestig ar gyfer Ynni Clyfar GB yn 2023 
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Metrig Gwaelodlin Diwedd H-2 2022 Targed

Cyfraniad Ynni Clyfar GB at 
Osodiadau - Nifer y gosodiadau 
a briodolir i weithgarwch Ynni 
Clyfar GB

I’w bennu gan ddadansoddiad 
Econometrig Annalect o 2022

Monitro yn erbyn 2022 gan 
nodi effaith amodau marchnad 
ehangach ac ‘effeithiau llusgo’

Hanfod y neges - er mad yw’n 
fetrig, rhannu dadansoddiad 
o hanfod y neges o’i gymharu 
â’r hanfod a fwriedir ar gyfer 
segment(au) y gynulleidfa a 
dargedir

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

Monitro

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

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach 
‘22 

(DS. Mai ’22 = 59%)

Cynnal neu wella

Defnydd - Poblogaeth 
glyfar (gyda nodweddion 
clyfar) yn adrodd bod cael 
mesurydd clyfar wedi gwneud 
“gwahaniaeth gwych/teg” i’w 
defnydd o ynni         

Pennwyd gan y Rhagolwg, 
cynhaliwyd Tach ‘22

(DS. Mai ‘22 = 42%)

Cynnal neu wella
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Maes Gwaelodlin Diwedd H-2 2022 Targed

Ymwybyddiaeth - Ymhlith 
microfusnesau â’u safleoedd eu 
hunain, ymwybyddiaeth bod 
mesuryddion clyfar ar gael i 
fusnesau

Pennwyd gan y Traciwr 
microfusnesau, cynhaliwyd  
Tach ‘22

(DS. Mai ‘22 = 73%)

Monitro

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

Pennwyd gan y Traciwr 
microfusnesau, cynhaliwyd  
Tach ‘22

(DS. Mai ‘22 = 26%)

Cynyddu

Gwrthod - Nifer y 
microfusnesau ar eu safleoedd 
eu hunain sy’n datgan y 
byddent yn gwrthod mesurydd 
clyfar os caiff ei gynnig iddynt 
yn y chwe mis nesaf. 

Pennwyd gan y Traciwr 
microfusnesau, cynhaliwyd Tach 
‘22

(DS. Mai ‘22 = 26% = #o 
fusnesau i’w gadarnhau yn 
amodau ar faint y farchnad)

Gostwng

Gosodiadau - Cyfradd redeg 
wythnosol dreigl o osodiadau 
mesuryddion clyfar 

Pennwyd gan osodiadau 
mesuryddion trydan Electralink 
gan ddefnyddio cyfartaledd 
Ch4 2022

Monitro

Defnydd - Poblogaeth glyfar 
sy’n adrodd “Rwy’n rheoli’n 
weithredol sut rwy’n defnyddio 
ynni yn fy musnes”

Pennwyd gan y Traciwr 
microfusnesau, cynhaliwyd  
Tach ‘22

(DS. Mai ’22=45% ds. maint 
sylfaen isel)

Monitro

Defnydd - Poblogaeth 
glyfar sy’n adrodd bod cael 
mesurydd clyfar wedi gwneud 
“gwahaniaeth gwych /teg” i’w 
defnydd o ynni

Pennwyd gan y Traciwr 
microfusnesau, cynhaliwyd Tach 
‘22

(DS. Mai ’22=48% ds. maint 
sylfaen isel)

Monitro

Metrigau FfRhP Annomestig ar gyfer Ynni Clyfar GB yn 2023    
Metrigau FfRhP ar gyfer Ynni Clyfar GB yn 2023, monitro o fewn microfusnesau sydd ar eu 
safleoedd eu hunain lle bo hynny’n bosib.
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5.1 Addasu ein hymagwedd i weddu i’r hinsawdd
Mae’r newidiadau mwyaf i’n strategaeth yn 2023 yn ymwneud â blaenoriaethu a thargedu negeseuon, 
gyda mwy o gefnogaeth dros CIVC yn benodol - oll ar yr un pryd â chynnal yr ymagwedd hyblyg a 
sensitif gyffredinol a ddatblygwyd gennym yn ystod COVID:

5. Ymgyrch 2023

Strategaeth bresennol Ynni Clyfar GB Strategaeth newydd Ynni Clyfar GB

Negeseuon Cymysgedd o fanteision cenedlaethol 
a phersonol, wedi’u pwyso tuag at 
genedlaethol ac, o fewn cenedlaethol, 
wedi’u pwyso tuag at negeseuon gwyrdd. 

Cymysgedd o fanteision personol 
a chenedlaethol, ond bellach yn 
blaenoriaethu personol, sydd wedi’i 
ddominyddu gan negeseuon am ‘reoli 
ynni’. Gyda manteision cenedlaethol, 
neges newydd ‘diogelwch ynni’ fydd yn 
derbyn y rhan fwyaf o bwysau, ac yna’r 
amgylchedd.

Targedu Prif ffocws ar wrthodwyr, yna gofyn 
am/derbyn a CIVC, gyda’r rhai difater a 
thargedu rhanbarthol mewn modd profi  
a dysgu.

Canolbwyntio ar feddalu gwrthod, 
lle bo’n bosib, ond hefyd mwyafu 
trawsnewid gofyn am/derbyn a chynyddu 
gweithgareddau a dargedir at CIVC, y rhai 
difater a rhanbarthol.
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5.2 Crynodeb o weithgarwch 2023
Ein nod cyffredinol yw mwyafu gosodiadau a defnydd drwy’r cyfnod heriol sydd ohoni, yn enwedig ymhlith CIVC, drwy fwyafu momentwm o 
ran galw gyda strategaethau negeseuon a thargedu newydd.

1. Mwyafu gosodiadau domestig 2. Cynyddu cymorth i CIVC 3. Mwyafu defnydd 4. Mwyafu gosodiadau 
microfusnes

Symud hanfod y neges i fudd personol ‘rheoli ynni’ a budd cenedlaethol i ‘ddiogelwch ynni’ (gyda 
chefnogaeth werdd). Cyllideb CIVC + £0.6m. Cynyddu’r targedu ymhlith sawl grŵp arall

Cynnydd £0.2m yn y gyllideb  
MF Profion lleoleiddio

Mwyafu trawsnewid o ofyn am/
derbyn gan ddefnyddio sianeli 
ymateb uniongyrchol profedig 
(digidol, o ddrws i ddrws)

Meddalu gwrthod lle bo modd, 
gyda negeseuon newydd, a benthyg 
ecwiti o’u partneriaid cyfryngau 
mwyaf dibynadwy

Targedu’r rhai difater trwy’r 
cyfryngau mewn momentau a 
meddylfryd wrth wneud tasgau 
‘gweinyddol’

Mwy o weithgarwch lleol a 
chyfryngau a negeseuon wedi’u 
targedu (gan g drws-i-ddrws)

Mae cynnydd yn y gyllideb CIVC 
yn galluogi mwy o bartneriaethau 
cenedlaethol, fel y treial newydd 
arloesol gydag ASDA

Mae hefyd yn ein galluogi i ymateb 
i’r twf yn y gynulleidfa sydd 
mewn tlodi tanwydd ac ymdrin 
â’r dirywiad mewn agweddau 
clyfar CIVC allweddol, gan dargedu 
gwrthodwyr mewn cynulleidfaoedd 
tlodi tanwydd ac incwm isel.

Addasu ein strategaeth  
macro-nodweddion i dargedu - 
Tlodi Tanwydd, Gofalwyr, Rhagdalu 
a Diffyg Sgiliau Digidol Sylfaenol

Mae’r newid i’r edefyn ‘rheoli ynni’ 
wedi bod yn effeithiol wrth yrru 
defnydd. 

Mae’r effaith dyletswydd ddwbl 
gref hon yn sicrhau bod ymddygiad 
defnydd cadarnhaol yn cael ei 
ddarparu i berchnogion MC mewn 
ffordd hynod effeithiol ac effeithlon. 

Bydd ehangu rôl awgrymiadau 
arbed ynni yn cael eu harchwilio 
ar draws Marchnata, Cysylltiadau 
Cyhoeddus a Materion Corfforaethol. 

Bydd Cysylltiadau Cyhoeddus a 
materion corfforaethol yn mynd i’r 
afael â materion gwybodaeth penodol 
megis deall nodweddion y mesurydd/
sgrîn ynni cartref

Tyfu ymwybyddiaeth ac 
ystyriaeth drwy gydol y flwyddyn 
gyda gweithgarwch trydedd 
ymgyrch fechan, genedlaethol 
awgrymedig

Gyrru trawsnewid gyda phrawf 
rhanbarthol o gydlynu gweithredol 
gyda chyflenwyr

Negeseuon i normaleiddio a 
hyrwyddo MC fel rhywbeth sy’n 
gwneud synnwyr busnes yn y 
cyfnod heriol hwn

5. Cynyddu cydlynu i gyflwyno effaith ac effeithlonrwydd

Parhau â’r ymagwedd ystwyth a sensitif a ddatblygwyd yn ystod COVID

Cefnogi nodau cyflwyno tymor hwy drwy ddatblygu polisi ymhellach ar y cyd â BEIS a’r diwydiant
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Marchnata Bydd Ynni Clyfar GB yn canolbwyntio ar fwyafu trawsnewid o gronfeydd gofyn am/derbyn: defnyddio gweithgarwch ymateb 
uniongyrchol, digidol yn bennaf, ynghyd â gweithgarwch lleol, o ddrws i ddrws; pennwyd y raddfa drwy weithio ar y cyd â chyflenwyr i 
wella’r fframwaith mesur a lefelau trawsnewid terfynol

Byddwn yn targedu’r gwrthodwyr, lle bo modd, gyda negeseuon wedi’u teilwra:
• Byddwn yn parhau i ddatblygu’r budd personol ‘rheoli ynni’ mewn modd sensitif gyda chynghorion arbed ynni pellach
• Bydd cynnig ‘diogelwch ynni’ cenedlaethol newydd (cynyddu dibyniaeth ar ynni a gynhyrchir gartref a lleihau’r ddibyniaeth ar nwy 

wedi’i fewnforio) i yrru ail-arfarnu
• Gwell gynrychiolaeth o wrthodwyr ochr yn ochr ag Einstein, gan ehangu ei fyd gyda mwy o ‘bobl fel fi’, wedi’i chefnogi gan dargedu 

agweddol tynnach, a mwy o bartneriaethau cyfryngau gyda brandiau/personoliaethau cyfryngau y mae gwrthodwyr yn ymddiried 
ynddynt (nid hysbysebu sbot yn unig) 

Byddwn yn defnyddio’r cyfryngau i dargedu’r rhai difater wrth wneud dasgau diddordeb isel i’w tipio i mewn i un weithred bellach 

Cysylltiadau 
cyhoeddus 

Bydd ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus macro, â thema ar draws sianeli lluosog (cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol, 
partneriaethau cyfryngau), sy’n cwmpasu ‘rheoli ynni’ (gan dargedu’r rhai mewn “tlodi tanwydd” a’r rhai y gall rheoli ynni wneud y 
gwahaniaeth mwyaf ar eu cyfer), a ‘diogelwch ynni’ (targedu gwrthodwyr a’r rhai sy’n ddifater)
Bydd mwy o ddefnydd o leisiau arbenigol (academyddion/ elusennau etc) ac o astudiaethau achos defnyddwyr – straeon bywyd go 
iawn – i ddarparu hygrededd ac adeiladu ymddiriedaeth. Defnydd detholus o ddoniau ‘enwogion’ a delir, o bosib ar gyfer gweithrediadau 
tactegol lluosog
Byddwn yn rhagweld ac yn lliniaru sylw newyddion negyddol ynghylch perfformiad y cynnyrch a phrofiad cwsmeriaid drwy ddulliau 
rheoli newyddion cadarn: datganiadau lleoli ymatebol; cydweithio’n agos â rhanddeiliaid; Holi ac Ateb a Chwestiynau Cyffredin gyda’r 
cyfryngau; sesiynau briffio cefndir gyda’r cyfryngau
Byddwn yn cyflwyno gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus ymatebol – gan ddefnyddio’r bachau newyddion a gynhyrchir gan y 
sgwrs ehangach am yr argyfwng ynni i hyrwyddo manteision MC

Materion 
Corfforaethol

Byddwn yn defnyddio sianeli rhanddeiliaid proffesiynol i yrru galw gan ddefnyddwyr, teilwra deunyddiau, a rheoli a lliniaru’r risg i enw da

Byddwn yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol i greu mwy o sianeli lleol i yrru’r galw gan ddefnyddwyr 

Bydd yr uchod yn cael eu cefnogi gan ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a ddatblygwyd yn asedau a chynnwys fideo i’w rhannu gan 
randdeiliaid, er mwyn adrodd y stori mesurydd clyfar gan gynnwys ffocws ar fanteision y grid clyfar ac ynni hyblyg i ddefnyddwyr, ac 
i Brydain Fawr 

5.3 Cynlluniau manylion
Amcan strategaeth 1: Mwyafu gosodiadau domestig
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Marchnata Bydd cynnydd mewn gwariant ar bartneriaethau cenedlaethol, sy’n ofynnol wrth ymateb i raddfa’r dasg. Bydd partneriaethau’n 
trosoli ymddiriedaeth ac yn darparu sicrwydd yn enwedig i gwsmeriaid sydd mewn tlodi tanwydd (e.e. treial y bartneriaeth arloesol  
ag ASDA)

Byddwn ni’n canolbwyntio ar gwsmeriaid mewn tlodi tanwydd drwy brynu cyfryngau wedi’u pwyso i fyny gyda defnydd o 
bartneriaethau cyfryngau i gefnogi eiriolaeth a lliniaru yn erbyn canfyddiadau negyddol

Bydd gweithgarwch rhagdalu’n cynnwys edefyn Einstein penodol, ac ymestyn y gyfres cynnwys rhagdalu i bartneriaid

Bydd Ynni clyfar GB yn gyrru argymell ymhlith Gofalwyr drwy dargedu’r ehangder o deulu, ffrindiau, a gofalwyr drwy bartneriaethau 
a gweithgarwch digidol newydd

Yn olaf, bydd Ynni Clyfar GB yn targedu pobl sydd heb sgiliau digidol sylfaenol fel llwybr newydd i mewn i’r gyfran fwy agored i 
niwed o 65+ oed, drwy bartneriaethau profi a dysgu a phartneriaethau cyfryngau

Cysylltiadau 
cyhoeddus 

Bydd ymgyrch ar thema rheoli ynni yn targedu cynulleidfaoedd CIVC, yn enwedig y rhai y nodir eu bod mewn Tlodi Tanwydd

Bydd rhaglen o weithgarwch ‘curo tabwrdd’ cysylltiadau cyhoeddus i gyd-fynd â mentrau a chynulleidfaoedd penodol Rhagdalu, 
Gofalwyr, rhentwyr preifat a’r rhai sydd heb sgiliau digidol sylfaenol

Materion 
Corfforaethol

Bydd ffocws ar grwpiau CIVC allweddol, gan bwysleisio gweithgarwch partneriaethau ar y cyd, gan gynnwys gweithgaredd ar y cyd 
gyda Carers UK, NEA a Chyngor ar Bopeth ymhlith eraill

Cefnogir hyn drwy greu cynnwys i arddangos manteision i CIVC o ganlyniad i dechnoleg glyfar a systemau ynni hyblyg, gan alw ar 
astudiaethau achos rhyngwladol 

Mewn cydweithrediad â BEIS a DLUHC, bydd Ynni Clyfar GB yn parhau i yrru ymgyrchoedd integredig i godi ymwybyddiaeth o hawl 
rhentwyr i fesurydd clyfar, a nodi cyfleoedd pellach i ddylanwadu

Amcan strategaeth 2: Cynyddu cymorth i CIVC
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Marchnata Mae edefyn ‘rheoli ynni’ Einstein yn cyfleu neges gref am ddefnydd, gan fodelu’r defnydd o’r sgrîn ynni cartref a nodweddion cyllidebu. 
Bydd yr edefyn hwn yn dominyddu gweithgarwch ac felly dylai barhau i weithio fel ‘dyletswydd ddwbl’ i yrru defnydd ymysg 
perchnogion, yn ogystal â gosodiadau ymhlith y rhai nad ydynt yn berchnogion

Gallai profi ystafelloedd glân data (InfoSum) agor i fyny buddsoddiad wedi’i deilwra mewn cyfryngau y telir amdanynt o ran defnydd os 
bydd modd i ni ddefnyddio data perchnogion mewn sianeli cyfryngau mwy cyfeiriadol, er mwyn targedu dim ond y rhai sydd â mesurydd 
clyfar gyda negeseuon penodol

Cysylltiadau 
cyhoeddus 

Bydd Ynni Clyfar GB yn cyflwyno mentrau a chynnwys sy’n dangos “beth i’w ddisgwyl o’ch gosodiad a’ch mesurydd clyfar” i’n helpu 
i daclo camargraffiadau ac unrhyw ddrwgdybiaeth ynglŷn â’r cynnyrch a’r broses

Bydd Ynni Clyfar GB yn cyflwyno mentrau sy’n helpu i wella dealltwriaeth o systemau ynni hyblyg y dyfodol ac ymgysylltu â nhw, a 
rôl mesuryddion clyfar o fewn y rhain

Materion 
Corfforaethol

Bydd cynnwys i’w rannu (a cham i fyny mewn ymgysylltu) i gefnogi’r defnydd gwybodus o sgriniau ynni cartref ac ymddygiadau 
defnydd cysylltiedig, ac i daclo camsyniadau sy’n arwain at bryderon o ran cywirdeb

Byddwn yn archwilio llythrennedd o ran ynni, goblygiadau ar gyfer ymddygiadau defnyddio defnyddwyr nawr, a sut i sicrhau hyder 
defnyddwyr, a’u hymgysylltiad â systemau ynni hyblyg yn y dyfodol

Amcan strategaeth 3: Mwyafu defnydd



17Cynllun Ennyn Diddordeb Defnyddwyr a Chyllideb 2023 

Amcan strategaeth 4: Mwyafu gosodiadau microfusnesau

Marchnata Byddwn ni’n cyflwyno trydedd ymgyrch (lai) o weithgarwch cenedlaethol i dyfu a sefydlogi lefelau ymwybyddiaeth/ystyriaeth 
anwadal, ac adlewyrchu tri brig blynyddol mewn pryder ynghylch llif arian, yn ogystal â mwyafu’r halo o’r strategaeth tair ymgyrch  
mewn domestig

Byddwn yn ail-gydbwyso targedu llorweddol/fertigol i ehangu darpariaeth a chyd-destunau busnes (bydd angen gweithrediad 
llorweddol newydd wrth ddatblygu’r gyfres waith)

Bydd biliau cywir/rheoli yn parhau fel neges flaenoriaethol, ond wedi’i fframio drwy bennu normau cryfach o ran mabwysiadu MC yn 
lleol ac yn genedlaethol, gan hyrwyddo mesuryddion clyfar fel rhywbeth sy’n gwneud synnwyr busnes yn y cyfnod heriol sydd ohoni
 
Byddwn yn gyrru trawsnewid drwy brofi cydlynu gweithredol yn rhanbarthol

Cysylltiadau 
cyhoeddus 

Bydd ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus pwrpasol i ficrofusnesau, gyda gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus lluosog, wedi’u 
halinio i’r ffocws ehangach ar gydbwyso gweithgarwch cenedlaethol a rhanbarthol/lleol

Materion 
Corfforaethol

Byddwn yn ymchwilio i ddefnyddio ymagwedd fwy rhanbarthol, gan ddefnyddio dysgu o brosiect Sutton 2022, i greu mwy o sianeli a 
gyrru ystyriaeth ymhlith micro-fusnesau

Byddwn yn datblygu cynnwys llawn cymhelliant i’w rannu gan randdeiliaid ar fanteision mesuryddion clyfar ar gyfer micro-fusnesau 
a’u landlordiaid
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Amcan strategaeth 5: Cynyddu cydlyniad

Marchnata Byddwn ni’n perfformio targedu rhanbarthol ‘cynnes/oer’: gan yrru trawsnewid cryfach yn seiliedig ar y cyfuniad mwyaf effeithiol o sianeli/
negeseuon i weddu i anghenion yr ardal, ynghyd â chydlynu â chyfathrebiadau cyflenwyr ac argaeledd gosodwyr:

• x5 ardaloedd ‘cynnes’: gyda lefelau gofyn am/derbyn/difater uwch, ond lefel is na’r cyfartaledd o osodiadau – felly targedu 
rhagolygon cynhesach gyda chyfryngau sefydlu a mynd o ddrws i ddrws (fel y flwyddyn hon, ond ar raddfa fwy) 

• x1 ardaloedd ‘oer’: gyda lefelau gwrthod sy’n uwch na’r cyfartaledd, a lefelau gosodiadau sy’n is na’r cyfartaledd - felly targedu 
ystyried gyda gwrthodwyr gan ddefnyddio mwy o sianeli/partneriaethau/eiriolwyr lleol ac awdurdodau lleol 

Data a thracio i yrru effeithlonrwydd ac optimeiddio: 

• Prawf InfoSum i’w ehangu i alluogi darparu cyfathrebiadau’n fwy personol e.e. yr ymateb yn gyrru cyflwyno asedau’n fwy effeithlon i 
ragolygon cynhesach ac ystyried yn gyrru gweithgarwch i wrthodwyr 

• Gwell gweladwyedd o drawsnewid cwsmeriaid i archebu unwaith y bydd traffig yn taro safleoedd cyflenwyr, gan alluogi asesu 
ansawdd traffig yn well

Cysylltiadau 
cyhoeddus 

Cyfranogiad yn yr ymgyrch ranbarthol ‘oer’ a dargedir er mwyn gyrru perthnasedd lleol ymhellach os bydd cysylltiadau cyhoeddus yn 
ymarferol mewn ardal a ddewisir

Parhau i gydweithio â rhanddeiliaid ar linellau trin cyfryngau cydlynus ac ar weithgarwch rheoli newyddion ymatebol 

Materion 
Corfforaethol

Bydd y tîm Cysylltiadau’r Diwydiant yn gweithredu fel gwasanaeth ymgynghori mewnol strategol, er mwyn adeiladu mewnwelediad a 
dadansoddiad pellach o’r diwydiant i ehangu ein dealltwriaeth o sut y gall Ynni Clyfar GB gefnogi amodau llwyddiant ar gyfer yr ymgyrch 
glyfar 
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Mae’r cyfanswm cyllideb ar gyfer 2023 o £38.3m wedi’i thorri i lawr i’r gyllideb ddomestig o £36.1m 
a’r gyllideb annomestig o £2.2m.  Fe’i cyflwynir gydag argymhelliad gan y Bwrdd i aelodau ei 
chymeradwyo.

Mae cyllideb 2023 (£38.3m) yn cyfateb i gyllideb 2022 o £38.3m. Dyma’r penawdau allweddol:

• Mae cynnydd o £0.2m mewn microfusnesau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth gyda 
chyfryngau ychwanegol.

• Mae cynnydd yn y gyllideb CIVC o £0.6m i gydnabod perthnasedd cynyddol gweithgarwch 
CIVC wrth i’r ymgyrch symud ymlaen drwy’r argyfwng ynni.

• Wrth gadw at gyllideb llawn werth rydym yn gwrthbwyso effaith chwyddiant yr amcangyfrifwn ei 
fod tua £2m. Cyflawnwyd hyn drwy ail-drafod y contract cyfryngau a gostwng ffioedd asiantaeth 
gyda thua £0.8m o arbedion. Mae hyn ar ben arbedion a gyflawnwyd yn 2021 (£1.2m) ac yn 
2020 (£3.5 miliwn).

• Rydym yn cydnabod bod y risg o ddrwgddyled (cyflenwyr ynni sy’n mynd i ddwylo’r 
gweinyddwyr gydag anfonebau Ynni Clyfar GB yn ddyledus) yn risg o hyd. Rydym wedi neilltuo 
arian ar y fantolen ar gyfer y posibilrwydd hwn a bydd y Bwrdd yn adolygu’r lefel honno’n 
rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn gymesur â’r risg

6. Cyllideb 2023
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Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyllideb 2023 Cyllideb 
2022 Amrywiad (£) Amrywiad (%) Nodiadau

Datblygu creadigol 543,750 1,423,750 693,750 663,750 3,325,000 3,325,016 (16) 0% 1

Cynhyrchu digidol/gwefan 674,107 323,850 556,618 349,618 1,904,193 1,904,193 0 0% 2

Media buy 5,518,216 3,956,458 3,824,307 4,556,591 17,855,571 18,437,571 (582,000) (3%) 3

Partneriaethau marchnata 1,153,600 636,000 571,000 632,000 2,992,600 2,410,000 582,600 24% 4

Is-gyfanswm marchnata 7,889,673 6,340,058 5,645,675 6,201,959 26,077,364 26,076,780 584 0%

Materion cyhoeddus 44,000 30,900 37,500 32,600 145,000 180,000 (35,000) (19%) 5

Polisi 64,500 10,000 10,000 20,500 105,000 70,000 35,000 50% 6

Cysylltiadau cyhoeddus 617,715 521,548 608,215 516,715 2,264,193 2,429,070 (164,877) (7%) 7

Mewnwelediad a strategaeth 344,700 694,300 547,450 330,050 1,916,500 1,843,500 73,000 4% 8

Darpariaeth ddrwgddyled 0 0 0 0 0 180,000 (180,000) (100%) 9

Cyfanswm costau cyfalaf 8,960,588 7,596,806 6,848,840 7,101,824 30,508,057 30,779,350 31,494 0%  

Mewnoli 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000 0 72,000 - 10

Swm wrth gefn 60,750 60,750 60,750 60,750 243,000 0 243,000 - 11

Costau staff 1,401,362 1,401,425 1,403,215 1,574,458 5,780,460 5,477,289 303,171 5.5% 12

Hyfforddi a datblygu 41,107 41,107 41,107 41,107 164,429 168,600 (4,171) (2%) 13

Eiddo a chostau rhedeg 427,549 -84,863 150,166 30,070 522,922 770,421 (247,499) (32%) 14

Treuliau teithio a byw 22,700 22,700 22,700 22,700 90,800 138,500 (47,700) (34%) 15

TGCh 220,295 46,292 88,425 -39,734 315,278 334,294 (19,016) (6%) 16

Costau cyllid eraill 163,029 98,929 95,806 210,092 567,854 597,008 (29,154) (5%) 17

Cyfanswm costau 
gweithredu sefydlog 2,354,791 1,604,339 1,880,169 1,917,443 7,756,742 7,486,112 270,630 4%  

Cyfanswm Ynni Clyfar GB 11,315,379 9,201,146 8,729,009 9,019,266 38,264,799 38,265,462 (663) 0%  

Manylder cyllideb gyfunol 2023 
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Manylder cyllideb ddomestig 2023
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyllideb 2023 Cyllideb 2022 Amrywiad (£) Amrywiad (%) Nodiadau

Datblygu creadigol 483,750 1,283,750 693,750 663,750 3,125,000 3,125,016 (16) 0% 1

Cynhyrchu digidol/gwefan 644,107 323,850 526,618 349,618 1,844,193 1,844,193 0 0% 2

Prynu cyfryngau 5,323,216 3,566,458 3,824,307 4,166,591 16,880,571 17,657,571 (777,000) (4%) 3

Partneriaethau marchnata 1,053,600 586,000 571,000 582,000 2,792,600 2,210,000 582,600 26% 4

Is-gyfanswm marchnata 7,504,673 5,760,058 5,615,675 5,761,959 24,642,364 24,836,780 (194,416) (1%)  

Materion cyhoeddus 39,000 25,900 37,500 22,600 125,000 158,000 (33,000) (21%) 5

Polisi 64,500 10,000 10,000 20,500 105,000 70,000 35,000 50% 6

Cysylltiadau cyhoeddus 542,715 446,548 533,215 441,715 1,964,193 2,129,070 (164,877) (8%) 7

Mewnwelediad a strategol 344,700 641,800 514,950 315,050 1,816,500 1,743,500 73,000 4% 8

Darpariaeth ddrwgddyled 0 0 0 0 0 180,000 (180,000) (100%) 9

Cyfanswm costau cyfalaf 8,495,588 6,884,306 6,711,340 6,561,824 28,653,057 29,117,350 (464,293) (2%)  

Mewnoli 18,000 18,000 18,000 18,000 72,000 0 72,000 - 10

Swm wrth gefn 60,750 60,750 60,750 60,750 243,000 0 243,000 - 11

Costau staff 1,401,362 1,401,425 1,403,215 1,574,458 5,780,460 5,477,289 303,171 5.5% 12

Hyfforddi a datblygu 41,107 41,107 41,107 41,107 164,429 168,600 (4,171) (2%) 13

Costau rhedeg adeiladau a 
swyddfeydd 427,549 -84,863 150,166 30,070 522,922 770,421 (247,499) (32%) 14

Treuliau teithio a byw 22,700 22,700 22,700 22,700 90,800 138,500 (47,700) (34%) 15

TGCh 220,295 46,292 88,425 -39,734 315,278 334,294 (19,016) (6%) 16

Costau cyllid eraill 163,029 98,929 95,806 210,092 567,854 597,008 (29,154) (5%) 17

Dyraniad microfusnesau (94,860) (145,350) (28,050) (110,160) (378,420) (339,048) (39,372) 12% 18

Cyfanswm costau 
gweithredu sefydlog 2,259,931 1,458,989 1,852,119 1,807,283 7,378,322 7,147,064 231,258 3%

Cyfanswm Ynni Clyfar GB 10,755,519 8,343,296 8,563,459 8,369,106 36,031,379 36,264,414 (233,034) (1%)   
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Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Cyllideb 2023 Cyllideb 2022 Amrywiad (£) Amrywiad (%) Nodiadau

Datblygu creadigol 60,000 140,000 0 0 200,000 200,000 0 0% 1

Digidol 30,000 0 30,000 0 60,000 60,000 0 0% 2

Prynu cyfryngau (gan g 
prynu cyfryngau digidol) 195,000 390,000 0 390,000 975,000 780,000 195,000 25% 3

Partneriaethau marchnata 100,000 50,000 0 50,000 200,000 200,000 0 0% 4

Cyfanswm marchnata 385,000 580,000 30,000 440,000 1,435,000 1,240,000 195,000 16%  

Materion cyhoeddus 5,000 5,000 0 10,000 20,000 22,000 (2,000) -9% 5

Cysylltiadau cyhoeddus 75,000 75,000 75,000 75,000 300,000 300,000 0 0% 7

Mewnwelediad 0 52,500 32,500 15,000 100,000 100,000 0 0% 8

Cyfanswm costau cyfalaf 465,000 712,500 137,500 540,000 1,855,000 1,662,000 193,000 12%  

Dyraniad gorbenion 94,860 145,350 28,050 110,160 378,420 339,048 39,372 12% 18

Cyfanswm costau 
gweithredu sefydlog 94,860 145,350 28,050 110,160 378,420 339,048 39,372 12%  

Cyfanswm Ynni Clyfar GB 559,860 857,850 165,550 650,160 2,233,420 2,001,048 232,372 12%  

Manylder cyllideb annomestig 2023 



23

Nodiadau i’r gyllideb (gan gynnwys amrywiannau domestig ac annomestig):  
 
Costau cyfalaf 

1. Datblygu creadigol: mae hyn yn cynnwys ffioedd asiantaethau creadigol a chostau 
cynhyrchu. Mae arbedion asiantaeth wedi gwrthbwyso pwysau chwyddiant.

2. Digidol: yn cynnwys costau datblygu er mwyn i asedau gael eu defnyddio mewn sianeli 
digidol/cymdeithasol yn ogystal â chostau rhedeg gwefan Ynni Clyfar GB. Mae arbedion 
asiantaeth wedi gwrthbwyso pwysau chwyddiant.

3. Prynu Cyfryngau: yn cynnwys yr holl gyfryngau ATL, partneriaethau cyfryngau a 
ffioedd/comisiwn asiantaethau.  Bydd cydbwysedd y buddsoddiad rhwng sianeli yn 
cael ei addasu’n barhaus yng ngoleuni mewnwelediad i’r effaith. Mae prynu cyfryngau’n 
cynnwys darpariaeth ar gyfer mentrau ymgysylltu lleol/rhanbarthol.

4. Partneriaethau Marchnata: costau gan gynnwys cyllid a drosglwyddir yn uniongyrchol 
i sefydliadau partner (fel elusennau, grwpiau cymunedol a brandiau) y mae eu hangen ar 
gyfer cynllunio, datblygu a chynhyrchu partneriaethau marchnata.

5. Materion Cyhoeddus: yn cynnwys yr holl gostau sy’n gysylltiedig ag adeiladu 
gwybodaeth ac eiriolaeth ymysg gwleidyddion, busnesau a budd-ddeiliaid yng 
Nghymru, Lloegr a’r Alban, gan gynnwys cefnogaeth asiantaeth ac offer y mae ei angen 
i reoli gohebiaeth gyhoeddus. Mae’r gostyngiad bach yn deillio o wariant is tybiedig ar 
gynadleddau/ digwyddiadau gyda digwyddiadau ar-lein cyfatebol yn parhau ynghyd ag 
ailddyrannu Ynni Clyfar GB i’r gyllideb Polisi isod.

6. Polisi: yn cynnwys yr holl gostau sy’n gysylltiedig â gwaith arwain meddwl, gan gynnwys 
cynhyrchu tystiolaeth ac ymchwil polisi, a digwyddiadau dilynol. Mae’r cynnydd yn deillio 
o adleoli digwyddiadau polisi o’r gyllideb materion cyhoeddus uchod ar gyfer mwy o 
waith arweinyddiaeth meddwl.

7. Cysylltiadau cyhoeddus: yn cynnwys yr holl gostau sy’n gysylltiedig â rheoli 
newyddion yn adweithiol a bod yn ymatebol, gan gynnwys cefnogaeth gan asiantaethau, 
offer monitro cyfryngau a thanysgrifiadau yn ogystal â chostau gysylltiedig â gweithredu 
ymgyrchoedd PR defnyddwyr rhagweithiol, gan gynnwys cefnogaeth a ffioedd 
asiantaeth, costau doniau ac eirioli, ymchwil at ddibenion PR rhagweithiol, ysgrifennu 
copi a darlunio, cynhyrchu asedau ffotograffiaeth a chlyweled/ sain.  Mae’r gostyngiad 
o ganlyniad i lai o wariant ar asiantaeth a gynhyrchir yn rhannol drwy fewnoli rhan o’r 
gweithgarwch gyda chynnydd o 1CaALl yn y tîm cysylltiadau cyhoeddus. 

8. Mewnwelediad a strategaeth: yn cynnwys yr holl gostau a ffioedd gofynnol ar gyfer 
cynllunio, comisiynu, cynnal a dadansoddi ymchwil at ddibenion ac er mwyn gwerthuso 
mewnwelediad, mesur ac optimeiddio, fel a ddisgrifir yn y papur hwn.  Mae’r cynnydd 
oherwydd darpariaeth cyllideb untro i adolygu rhagolygon o osodiadau ac ymyriadau 
polisi posib.

9. Cronfa ddrwgddyled wrth gefn: Mae’r dyraniad hwn yn gyfraniad ychwanegol i 
ddarparu ar gyfer y costau cyfalaf sydd heb eu talu o ganlyniad i ansolfedd cyflenwyr.  
Mae SEGB wedi creu’r gronfa ddrwgddyled wrth gefn yn 2022.  Bydd y Bwrdd yn 
ystyried unrhyw gynnydd pellach sydd ei angen o ddyraniad cyllideb 2022.  

10. Mewnoli: rydym wedi mewnoli rhan o’r gweithgarwch ymgyrchu cysylltiadau 
cyhoeddus, gan arbed costau i ariannu swydd newydd yn y tîm cysylltiadau cyhoeddus.  
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11. Swm wrth gefn: rydym wedi neilltuo’r swm hwn i ddarparu ar gyfer y risg o gadw o 
ystyried ein bod yn nesáu at gwblhau yn 2025. Mae’r swm hwn yn destun adolygiad gan 
RemCo.

12. Costau staff: yn cynnwys yr holl gostau staff uniongyrchol ac anuniongyrchol  gan 
gynnwys cyflogau, yswiriant gwladol, cyfraniadau pensiwn, recriwtio a rhai buddion 
staff anuniongyrchol. Mae’r cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn deillio o gynnydd 
mewn chwyddiant sy’n seiliedig ar fewnwelediad allanol o godiadau cyflog tebyg, a 
gymeradwywyd gan RemCo (a oedd yn cynnwys cyfarwyddwyr bwrdd gyda mwyafrif o 
gynrychiolwyr cyflenwyr ynni).  

13. Hyfforddi a datblygu: gan gynnwys costau hyfforddi a datblygu llawn y sefydliad gan 
gynnwys hyfforddiant un i un, hyfforddiant grŵp a chyfarfodydd cynllunio mewnol. 

14. Costau rhedeg adeiladau a swyddfeydd: yn cynnwys rhent, trethu a thâl gwasanaeth 
ein tair swyddfa yn Llundain, Caerdydd a Chaeredin. Mae’r costau rhedeg cysylltiedig (o 
argraffu a phostio i lanhau a chynnal a chadw cyffredinol) wedi’u cynnwys hefyd.  Mae’r 
gostyngiad yn deillio o rai arbedion cyffredinol a gwrthdroad darpariaeth untro nad yw’n 
debygol y bydd ei hangen yn 2023 (rhagwelir y caiff ei wrthdroi yn Ch2).

15. Treuliau teithio a byw: y costau teithio a threuliau byw cysylltiedig pan fydd ein staff yn 
gorfod gweithio i ffwrdd o’u prif weithle ar weithgareddau Ynni Clyfar GB.  Mae’r gostyngiad 
yn deillio o gynnydd mewn gweithgarwch ar-lein. 

16. TGCh: yn cynnwys costau cefnogaeth TG, costau seilwaith, trwyddedau (ar gyfer 
meddalwedd, storio a diogelwch) a chostau rhwydwaith. Mae’r gostyngiad o ganlyniad i 
arbedion yr ydym wedi’u nodi. 

17. Costau cyllid eraill: yn cynnwys costau ein ffioedd archwilio allanol a’n ffioedd cadw 
cyfrifon wedi’u hallanoli, yswiriant a chostau cyfreithiol, treth a darpariaeth £90k ar gyfer 
drwgddyled costau gweithredu sefydlog. Mae’r gostyngiad yn deillio o swm wrth gefn 
gostyngol ar gyfer swyddfeydd gan i ni feddiannu ein swyddfa yn Llundain am flwyddyn 
erbyn hyn.

18. Dyraniad microfusnesau: dyma ddyraniad i gefnogi’r ymgyrch microfusnesau gyda 
chostau cyffredinol yn cael eu hailgodi’n gymesur yn uniongyrchol â chostau cyfalaf. 
Fformiwla yw hwn i sicrhau bod cyllidwyr yn talu’r un gyfran o orbenion. Mae’r cynnydd yn 
adlewyrchu’r cynnydd yn y gyllideb microfusnesau.

Costau gweithredu sefydlog




	1. Llywodraethu
	2. Cyflwyniad
	33-Trosolwg
	44-Nodau
	5. Ymgyrch 2023
	6. Cyllideb 2023

	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 


