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Adroddiad y Cyfarwyddwyr

Digwyddiad Rhwydweithio 
Gwasanaethau Allweddol (NKS) 
yng Nghaeredin a gefnogwyd gan 
ein cydweithwyr yn y Tîm Polisi. 
Mae NKS yn disgrifio eu hunain fel 
sefydliad sy'n grymuso menywod 
De Asiaidd i wneud penderfyniadau 
bywyd mwy gwybodus. Esboniodd y 
digwyddiad fanteision mesuryddion 
clyfar i'r rhai a'i fynychodd.
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Mark Lund OBE, 
Y Cadeirydd

Dan Brooke, 
Prif Weithredwr

Rhagair gan y Cadeirydd a'r Prif Weithredwr
Roedd 2021 yn flwyddyn a oedd yn parhau i gael ei dominyddu gan y pandemig 
COVID-19, ond a welodd hefyd ddatblygiad annymunol arall - ymchwydd mawr mewn 
prisiau ynni cyfanwerthol.  

Er gwaethaf y digwyddiadau allanol hyn, 
parhaodd y broses o gyflwyno mesuryddion clyfar 
i wneud cynnydd cryf, gyda'r diwydiant bellach yn 
gweithio tuag at ddyddiad cwblhau diwygiedig o 
ddiwedd 2025. Erbyn diwedd 2021, roedd mwy 
na 27.8 miliwn o fesuryddion clyfar wedi cael eu 
gosod mewn aelwydydd a microfusnesau.

Trwy gydol blwyddyn ryfeddol arall, gyda 
misoedd lawer yn cael eu treulio'n gweithio 
gartref, mae tîm Ynni Clyfar GB wedi parhau'n 
broffesiynol, yn ystwyth ac â ffocws, gan ddarparu 
rhaglen uchel ei hansawdd o weithgareddau 
gyda chanlyniadau cryfion drwy gydweithredu a 
thargedu'n well ar yr un pryd â chadw gwerth am 
arian ym mlaen y meddwl trwy'r amser.  

Ar wahân i'r heriau, cafodd Ynni Clyfar GB un 
o'i flynyddoedd mwyaf llwyddiannus - os nad 
y mwyaf llwyddiannus erioed - ar draws ystod 
eang o'i gyfrifoldebau. Y gostyngiad canrannol 
o flwyddyn i flwyddyn mewn gwrthodiadau, 
o 2020 i 2021, oedd gostyngiad mwyaf a 
welwyd. Gwelsom hefyd y gyfran uchaf o 
sylw rhagweithiol yn y cyfryngau (90 y cant) o 
gymharu â sylw ymatebol (10 y cant) ers i'r sylw 
presennol gan y cyfryngau ddechrau yn 2018.

Yn benodol, yn 2021 lansiwyd ymgyrch brand 
creadigol newydd ddylanwadol yn dangos un 
o'r ffisegwyr mwyaf erioed, Albert Einstein. Er 
mwyn mesur llwyddiant ymgyrchoedd, mae Ynni 
Clyfar GB wedi datblygu model econometrig o'r 
radd flaenaf, mewn partneriaeth â chyflenwyr 
ynni. Mae'r model yn defnyddio dadansoddiad 
ystadegol i gysylltu gweithgarwch marchnata a 
chyfathrebu â gosodiadau mesuryddion clyfar 
ac mae wedi profi y gall esbonio 96 y cant o'r 
symudiad wythnosol. Mae'r canfyddiadau ar 
gyfer y don gyntaf o weithgarwch Einstein yn 
dangos bod ei berfformiad bron ddwywaith 

mor effeithlon ac effeithiol ag unrhyw ymgyrch 
flaenorol a redwyd gan Ynni Clyfar GB.

Mae'r sefydliad yn cydnabod mai cyflenwyr ynni 
sy'n ariannu ei weithgareddau ac felly bod sicrhau 
gwerth am arian yn flaenoriaeth barhaus. Yn 
2021, bu i ni adleoli i safle newydd, gan olygu i ni 
bron â haneru cost ein gofod gwaith. Gwnaethom 
hefyd gynnal proses hyrwyddo i adolygu ein 
gwasanaethau asiantaeth gyfryngau a disgwyliwn 
arbedion cyfwerth ar brynu cyfryngau yn 2022. 

Cynyddwyd graddfa gweithgarwch i ennyn 
diddordeb cwsmeriaid mewn amgylchiadau 
bregus (CIVC) yn 2021.  Bu i ni gyflwyno 
amrywiaeth eang o weithgarwch digidol, 
partneriaeth, hysbysebu, materion cyhoeddus 
a chysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys 
partneriaeth flaenllaw gyda Chynghrair Pêl-droed 
Lloegr a'n hymgyrch aml-sianel gyntaf erioed 
i dargedu'r 6.5m o ofalwyr yn y DU. Roedd y 
canlyniadau yn y maes hwn yn arbennig o gryf 
- gwelsom berchnogaeth ar fesuryddion clyfar 
yn cadw i fyny â, neu'n rhagori ar, cyfartaledd 
Prydain Fawr ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau 
CIVC, ac roedd twf cryf yn un o'n metrigau 
pwysicaf - gofyn am a derbyn. 

Ym mis Medi, lansiwyd ein Peilot Lleol - ymgyrch 
hynod o leol a chydgysylltiedig yn Derby, mewn 
cydweithrediad â BEIS, Cyngor Dinas Derby a 
chyflenwyr ynni, a bu gweithgarwch pellach drwy 
gydol y flwyddyn i ymgysylltu â microfusnesau, 
gan arwain at fwy o ymwybyddiaeth o 
fesuryddion clyfar ymhlith y gynulleidfa hon. 

Er i agenda newyddion 2021 barhau i gael 
ei dominyddu gan y pandemig COVID-19, 
cyflwynodd ein gwaith cysylltiadau cyhoeddus 
rhagweithiol straeon mesuryddion clyfar 
cadarnhaol ar draws sbectrwm eang o gyfryngau. 

Cynhyrchodd tair ymgyrch 'arwr' arloesol, 
nifer fawr o weithrediadau llai a chynhyrchodd 
swyddfa'r wasg sydd bob amser ymlaen 
gyfanswm o 585.5m o argraffau, gyda sylw 
ymatebol yn y cyfryngau yn cyfrif am 62.1m yn 
unig o argraffau.

Darparodd COP26, a gynhaliwyd yn Glasgow 
ym mis Tachwedd, gyfle gwerthfawr tu hwnt i ni 
dynnu sylw at y rôl bwysig y mae mesuryddion 
clyfar yn ei chwarae wrth helpu'r DU i gyrraedd 
ei nodau sero net. Nododd ein swyddfa wasg 
benodedig nifer o gyfleoedd a arweiniodd at 
negeseuon mesuryddion clyfar yn mynd yn 
rhan o'r sgwrs yn y cyfryngau am y digwyddiad 
a bu i Ynni Clyfar GB ymddangos mewn nifer o 
ddigwyddiadau panel yn lleoli mesuryddion clyfar 
fel rhan o'r datrysiad i gyrraedd sero net.

Nid Einstein oedd yr unig wyneb newydd i'w 
groesawu i Ynni Clyfar GB yn 2021 wrth i dri 
uwch weithwyr profiadol newydd gael eu 
cyflogi yn ystod y flwyddyn, gan ddisodli rolau 
eraill: Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus, 
Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol a Dirprwy 
Gyfarwyddwr Marchnata. Ac wrth i gyfyngiadau 
gweithio gartref gael eu codi, byddwn i 
gyd yn edrych ymlaen at ymgartrefu yn ein 
swyddfa newydd yn Llundain i'r de o'r afon yn 
Southwark - gofod creadigol gyda chymwysterau 
cynaladwyedd rhagorol a chyfleusterau ffitrwydd 
da i gefnogi lles meddyliol.

Tua diwedd y flwyddyn, gwelodd aelwydydd 
a busnesau gynnydd yn eu biliau ynni wrth i 
gyflenwyr drosglwyddo cynnydd sydyn mewn 
prisiau nwy cyfanwerthol. Yn anffodus, rhoddodd 
nifer o gyflenwyr y gorau i fasnachu o ganlyniad 
i'r sefyllfa, gyda chwsmeriaid yn cael eu newid yn 
awtomatig i gyflenwyr newydd. Gan y disgwylir 
cynnydd pellach yn y cap ar brisiau ym mis Ebrill 
2022, a gyda chwyddiant y DU ar ei lefel uchel 

mewn 10 mlynedd, mae'n bosib y byddwn yn 
profi argyfwng costau byw yn gyflym iawn. Mae'n 
rhaid i Ynni Clyfar GB barhau i ganolbwyntio ar 
gefnogi'r aelodau mwyaf agored i niwed mewn 
cymdeithas a pharhau i osod mesuryddion 
clyfar fel arf y gall pob cartref a microfusnes ei 
ddefnyddio i helpu i fynnu mwy o reolaeth dros 
eu defnydd o ynni. 

Mae'r ymgyrch gyflwyno wedi cyrraedd 50 y 
cant, sy'n garreg filltir bwysig iawn mewn prosiect 
seilwaith mor fawr, ond mae cyfran sylweddol o 
boblogaeth y DU o hyd nad ydynt eto wedi cael 
mesurydd clyfar, felly mae llawer mwy o waith 
i'w wneud. Ein rôl fydd cydweithio ymhellach â 
chyflenwyr ynni i drosi'r galw gan gwsmeriaid a 
gynhyrchir gan ymgyrchoedd Ynni Clyfar GB i 
archebion a gosodiadau mesuryddion clyfar, gan 
roi sylw arbennig i bobl y mae ein hymchwil yn 
eu dangos hyd yma eu bod yn teimlo'n ddifater 
neu'n negyddol tuag atynt; ymhlith cwsmeriaid 
mewn amgylchiadau bregus ac ymhlith 
microfusnesau. Wrth i fwyfwy o ddefnyddwyr 
symud i berchnogaeth ar fOohesuryddion clyfar, 
bydd cyfleu manteision defnyddio ac arbed ynni 
mesuryddion clyfar yn ffocws parhaus.focus.

Ar ran y Bwrdd, hoffem ddiolch i'n holl 
gydweithwyr yn Ynni Clyfar GB a'n partneriaid yn 
y diwydiant am eu hymrwymiad a'u cefnogaeth 
barhaus. Edrychwn ymlaen at gydweithio unwaith 
eto yn 2022 a thu hwnt wrth i ni ymdrechu i 
gwblhau prosiect seilwaith mwyaf ein hoes. 
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Cynnydd yr ymgyrch ac ymagweddau

o berchnogion mesuryddion clyfar 
gyda swyddogaethau clyfar yn deall 
beth mae angen iddynt ei wneud i 
arbed ynni o gwmpas eu cartref**

Mae 

82%

o bobl sydd â mesuryddion clyfar 
syniad gwell o'u costau**

Mae gan  

73%
o bobl sydd â mesuryddion clyfar 
fod eu biliau'n gywir**

Cred  

71%

Byddai  

64%
o bobl sydd â 

mesuryddion clyfar yn 
eu hargymell i deulu a 

ffrindiau 
Ffynhonnell: 

Rhagolwg Tach 202

Mae rheolaeth  
ariannol yn parhau'n 

ysgogydd allweddol ar 
gyfer Gofyn am

Ffynhonnell: ymchwil Ipsos  
Drivers, 2021

Mae perchnogion 
mesuryddion clyfar 

yn fwy tebygol o 
ddeall eu defnydd 
o ynni ac eisiau ei 

ostwng 
Ffynhonnell:  

Rhagolwg Tach 2021

Mae 
ymwybyddiaeth o 
fesuryddion clyfar 

ar 96%  
Ffynhonnell:  

Rhagolwg Tach 2021

Mae  

26.1m* 

o fesuryddion clyfar 
domestig wedi cael  

eu gosod  
Ffynhonnell: BEIS,  

Ch4 2021

Byddai  

41% 
yn gofyn am neu'n 

derbyn mesurydd clyfar 
o fewn y chwe mis nesaf  

Ffynhonnell:  
Rhagolwg Tach 2021

*  Mae'r ystadegau a gyflwynir wedi'u talgrynnu'n annibynnol. Mae hyn yn golygu y gall swm eu cydrannau fod yn wahanol i'r 
cyfansymiaua

** Ffynhonnell: Rhagolwg, Tach 2021

Llwyddo i lansio llwyfan ymgyrchu 
newydd yn dangos Albert Einstein 

Lansio partneriaeth flaenllaw gyda  
Chynghrair Pêl-droed Lloegr 

Cynhyrchwyd 647.6m o argraffau 
cyfryngau (Ffynhonnell: Echo)

67% ymwybyddiaeth o fesuryddion clyfar ymhlith 
microfusnesau (Ffynhonnell: Traciwr microfusnesau, Tach 2021)

Rhan o'r sgwrs COP26 hynod amserol

Cyflogwyd tri uwch arweinydd profiadol

2021: Uchafbwyntiau  
Ynni Clyfar GB yn y flwyddyn

Mae  

1.6m* 

o fesuryddion clyfar 
annomestig wedi  

cael eu gosod 
Ffynhonnell:  

BEIS, Ch4 2021

At ei gilydd 
mae dros  

27.8m 
o fesuryddion clyfar  
wedi cael eu gosod 

Ffynhonnell: BEIS,  
Ch4 2021

90 o sgyrsiau gydag 
AS, ASA ac ASC

Symud i swyddfa newydd gan leihau gweithle 40% 
ynghyd â sicrhau arbedion cost sylweddol 

c.85,000 o gyfweliadau wedi'u cynnal 
gyda defnyddwyr i siapio ein hymgyrch

Ymgyrch ddigidol seiliedig ar chwilio yn darparu 27%  
yn fwy o draffig i wefannau cyflenwyr na'r hyn a ragwelwyd  
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Adroddiad strategol

Mewnwelediad a Dadansoddeg 

Rydym yn siarad â chyfran fawr o'r cyhoedd a 
microfusnesau ym Mhrydain bob blwyddyn, 
ac mae barn defnyddwyr yn cynrychioli ystod 
o oedrannau ac amgylchiadau ledled y wlad. 
Yn 2021, roedd hyn yn cyfateb i tua 85,000 
o gyfweliadau ymchwil i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i ni.

Mae ein hystafell werthuso yn ein galluogi i fonitro 
ein gweithgarwch marchnata a chyfathrebu 
yn ofalus, adeiladu mewnwelediad ar ein 
strategaeth ddigidol a gwerthuso gwaith ein 
rhaglen marchnata mewn partneriaeth. Mae ein 
hastudiaeth ddwywaith y flwyddyn allweddol, y 
Rhagolwg ynni clyfar, yn rhoi gwybodaeth fanwl 
i ni am agweddau at fesuryddion clyfar a sut 
mae hyn yn newid dros amser. Mae cwsmeriaid 
mewn amgylchiadau bregus yn parhau i fod 
yn flaenoriaeth allweddol o ran mewnwelediad 
er mwyn sicrhau nad yw'r ymgyrch yn gadael 
unrhyw un ar ôl yn ystod yr ymgyrch gyflwyno. 
Mae ymchwil ddwywaith y flwyddyn sy'n 
siarad â pherchnogion microfusnesau yn 
cyfeirio penderfyniadau am ochr annomestig 
ein hymgyrch. Mae ein dadansoddeg fewnol 
wedi'i hymwreiddio yn y gwaith o ddarparu 
mewnwelediad ac adeiladu'r gwaith cynllunio 
ymgyrchoedd tymor byr a thymor hir strategol.     

Am yr ail flwyddyn, mae ein gwaith wedi 
parhau o dan lefelau amrywiol o gyfyngiadau 
ac aflonyddwch a achoswyd gan COVID-19. 
Er gwaethaf hyn, rydym wedi cynnal lefelau 
uchel o weithgarwch ymchwil a pharhau i roi 
canfyddiadau yn eu cyd-destun er mwyn 
cymryd effaith y pandemig i ystyriaeth lle bo 
hynny'n berthnasol. Mae hyn wedi cynnwys 
tracio effeithiau posib COVID-19 ar agweddau at 
fesuryddion clyfar ar gyfer defnyddwyr domestig 
ac annomestig. 

Yn dilyn y cydweithio cynyddol yn 2020 gyda 
rhanddeiliaid allanol allweddol, gwnaethom 
barhau i gyhoeddi adroddiadau ymchwil allweddol 
a rhannu ein dealltwriaeth o agweddau at 
fesuryddion clyfar er mwyn helpu i hysbysu pryd 
bynnag y bu'n bosib - gan gynnwys yr wybodaeth 
a'r ddealltwriaeth ddiweddaraf am gynulleidfaoedd 
defnyddwyr sy'n anoddach eu cyrraedd. Yn 2021, 
roedd hyn yn cynnwys gweithio ochr yn ochr 
â phartneriaid allweddol i werthuso ein gwaith 
Peilot Lleol, ymdrech gydweithredol ar draws 
rhanddeiliaid lluosog, i feithrin mewnwelediadau ar 
ymgyrchoedd wedi'u targedu. 

Mae'r tîm Mewnwelediad a Dadansoddeg yn parhau i ddefnyddio mewnwelediadau 
defnyddwyr a ffynonellau data dadansoddeg i gyfeirio strategaeth fusnes Ynni Clyfar GB er 
mwyn sicrhau bod ein hymgyrchoedd a'r penderfyniadau a wnawn drwy gydol y flwyddyn 
yn seiliedig ar ddealltwriaeth gref o agweddau ar draws Prydain Fawr. 

Yn 2021 Einstein oedd ein cyfrwng 
creadigol newydd i arddangos 
manteision mesuryddion clyfar, 
megis cyfleustra rhoi credyd ar 
fesurydd rhagdalu trwy ap symudol.
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Uchod: Einstein yn pwyso i mewn i wynt cryf i ddramateiddio ei angerdd dros ffynonellau ynni 
adnewyddadwy (megis ynni'r gwynt).

Brand a Hysbysebu 

Gan adeiladu ar y fframwaith cyfathrebu aml-
sianel, aml-neges newydd a sefydlwyd yn 
2020, dechreuodd y flwyddyn gyda pharhad 
o'r Chwyldro Tawel ar gyfer y cyfnod cyntaf 
o weithgarwch cyfryngau o fis Ionawr tan 
fis Mawrth, gan gydweddu â'r cyfnod clo 
cenedlaethol a oedd mewn grym ar y pryd, tra'n 
paratoi'r ymgyrch newydd i'w lansio ym mis Ebrill.

Yn unol â llacio'r cyfyngiadau'n gynyddol yn 
genedlaethol, bu i ni ymgynghori â'r diwydiant 
i gytuno bod yr amser yn iawn i lansio ein 
hymgyrch newydd, gyda strategaeth cyfryngau 
a chreadigol i greu lansiad uchel ei effaith ar yr 
un pryd â sicrhau y gallem gynnal cymaint o 
ystwythder â phosib wrth ymateb i gyfyngiadau 
pellach. Ail-greodd y cyfrwng brand newydd 
Albert Einstein, gan ymgorffori cymwysterau a 
chysylltiadau gwyddonol unigryw â thechnoleg a 
chynnydd, fel llefarydd dros fesuryddion clyfar.

Aeth y lansiad creadigol uchel ei heffaith yn ei 
flaen fel y bwriadwyd yng nghanol mis Ebrill ar 
draws sianelau teledu, radio, y Wasg a Digidol, 
gan wneud lle ar gyfer cyfres o weithrediadau 
'budd' cenedlaethol a phersonol sy'n cyd-fynd 
â'r colofnau negeseua craidd yn ein fframwaith - 
Seilwaith, yr Amgylchedd, Rheoli Ynni ac Arloesi. 
Ar ôl ennill momentwm yn gyflym, lansiwyd yr 
ymgyrch Microfusnesau ym mis Mai, gan adeiladu 
ar yr ecwiti a gynhyrchwyd o'r lansiad defnyddwyr 
a ffocws negeseua ar gywirdeb biliau. Mae'r 
canlyniadau hyd yma yn dangos cynnydd mewn 
ymwybyddiaeth o fesuryddion clyfar ar gyfer 
microfusnesau - o 62 y cant ym mis Tachwedd 
2020 i 67 y cant ym mis Tachwedd 2021. 

Gyda'r llwyfan yn ymsefydlu yn y farchnad ac 
yn perfformio'n dda, bu modd i ni gynyddu ein 
ffocws ar yrru'r llwyddiant hwn i fwy o feysydd, 
gan gynnwys mwy o ffocws ar gynorthwyo 
cyflenwyr i drosi ystyried i ymholiadau a 
gosodiadau, a chynyddu defnydd perchnogion 
presennol o'u mesurydd clyfar, oll gydag 
athroniaeth profi a dysgu wrth ei wraidd. 

Yn ymgyrch olaf 2021, profwyd effaith cael 
galwad i weithredu ar gyfer chwilio ("chwilio 'get 
a smart meter' heddiw") i ddisodli "ymuno â'r 
chwyldro ynni”. Ar y cyd â gweithgarwch Digidol, 
achosodd hyn ymchwydd sylweddol mewn traffig 
o PPC i wefan Ynni Clyfar GB, chwe gwaith yn fwy 
na'r waelodlin o weithgarwch ystyried yn unig. 
Byddwn yn parhau i brofi gweithgarwch gyrru 
gweithredu drwy gydol 2022.

Cynhyrchodd yr ymgyrch hon weithrediadau ar 
gyfer Rhagdalu hefyd, yn unol ag ymwybyddiaeth 
gynyddol defnyddwyr o'r defnydd o ynni dros yr 
hydref a'r gaeaf, a bydd y rhain yn parhau i redeg 
tan wanwyn 2022, wedi'u targedu at gynulleidfa 
incwm isel. 

Yn gyffredinol, dengys ein gwaith tracio ymgyrch 
barhaus mai'r ymgyrch Einstein yw'r un mwyaf 
effeithiol ac effeithlon o hyd yn hanes y sefydliad, 
ac edrychwn ymlaen at esblygu'r llwyfan o'r 
dechrau cryf hwn yn 2022.

Yn 2021, bu i ni ymgymryd â gweithgarwch 
cynllunio a phrynu cyfryngau sylweddol hefyd. 
Ein hamcan cyntaf oedd cael mynediad at 
strategaeth a thargedu cyfryngau 'tra chyfoes', 
er mwyn nodi a darbwyllo'r sylfaen sydd dal 
heb gael gosodiad drwy'r dechnoleg, yr offer a'r 
data mwyaf soffistigedig. Mae'r strategaeth gan 
yr asiantaeth lwyddiannus, m/SIX, yn esblygu 
ein sefyllfa'n sylweddol o ddull darlledu tuag at 
dargedu tynnach, gan integreiddio gweithgarwch 
marchnata Ynni Clyfar GB â gweithgarwch 
cyflenwyr, a chan harneisio'r dechnoleg 
ddiweddaraf ar gyfer optimeiddio creadigol, trin 
data a chynllunio cyfryngau'n gyffredinol.

Ein hail amcan oedd sicrhau doniau gorau'r 
diwydiant ar yr un pryd â sicrhau gwerth am 
arian gan dîm yr asiantaeth a chyfraddau prynu'r 
cyfryngau. Cawsom gymorth gan MediaSense i 
werthuso cyflwyniadau gan asiantaethau lluosog i 
sicrhau gwelliannau sylweddol yn y meysydd hyn.

Ein hamcan olaf oedd ategu'r berthynas hon 
â thryloywder o'r radd flaenaf. Rydym yn 
defnyddio'r contract diwydiant diweddaraf 
(ISBA 3.0) sy'n cynnig amddiffyniadau o'r radd 
flaenaf a thryloywder y gadwyn gyflenwi lawn, 
o berchnogion y cyfryngau yr holl ffordd at 
gleientiaid (drwy gyfryngwyr, llwyfannau, is-
gontractwyr ac asiantaethau). Mae hyn yn 
cynnwys cymalau newydd ar gyfer rheoli ac 
adrodd ar y Stocrestr Cyfryngau, mynediad i 
gofnodion, cyfryngau awyr agored a marciau 
prisio i fyny o fewn y grŵp. Byddwn hefyd yn 
penodi archwilwyr contract yn 2022 (yn ogystal 
â chynnal archwiliadau o'r cyfryngau) i sicrhau 
cydymffurfiaeth â'r telerau hyn.

Yn 2021 lansiwyd syniad am lwyfan fawr newydd - Einstein - gyda metrigau ymgyrch yn 
nodi bod ei berfformiad bron ddwywaith mor effeithlon ac effeithiol ag unrhyw ymgyrch 
flaenorol. Ar yr un pryd newidiwyd y brand yn gyfan gwbl mewn ffordd integredig ar draws 
pob pwynt cyffwrdd ac optimeiddiwyd deunydd creadigol ac i'r cyfryngau yn barhaus yn 
seiliedig ar ganlyniadau yn y farchnad.
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Digidol

Cyn lansio Einstein, cynhaliodd sianelau digidol 
yr ymgyrch 'Out of Daters', a helpodd i sefydlu 
naws fwy ysgafn, gan bontio'r bwlch rhwng 
y Chwyldro Tawel a'r ymgyrch newydd. Bu 
i'r deunydd creadigol normaleiddio'r syniad o 
uwchraddio technoleg drwy dynnu sylw at yr 
holl uwchraddiadau arall sydd wedi digwydd heb 
gael eu cwestiynu. Gan i bob ymgyrch greadigol 
ffocysu ar bwnc penodol fel bwyd neu steiliau 
gwallt, roedd yn bosib targedu cynulleidfaoedd 
yn seiliedig ar grwpiau diddordeb. Rhedwyd yr 
ymgyrch ar gyfryngau cymdeithasol am chwe 
wythnos o ganol mis Mawrth ac fe berfformiodd 
yn dda, gyda 66.54 y cant yn gwylio o leiaf 50 y 
cant o'r cynnwys, o gymharu â meincnod o 29.47 
y cant. 

Ym mis Mai, lansiwyd Einstein ar gyfryngau 
cymdeithasol, gan ei bortreadu yn y byd go 
iawn, yn cymryd hunluniau o'r pethau yr oedd 
wrth ei fodd â nhw, o ffermydd gwynt i offer 
clyfar sy'n arbed ynni. Crëwyd Hunluniau 
Einstein i ddangos holl fanteision allweddol 
mesuryddion clyfar, o arbed arian i'r amgylchedd. 
Gwnaethom hyd yn oed greu fersiwn i'w gyfleu 
i berchnogion busnesau bach fel rhan o'n 
hymgyrch Microfusnesau. Bu i 68.1 y cant wylio 
o leiaf 50 y cant o gynnwys hunluniau domestig 
Einstein o gymharu â meincnod o 57.4 y cant. 
Ail-redwyd yr ymgyrch yn ail hanner y flwyddyn a 
pharhaodd i berfformio'n dda, gyda 73.3 y cant yn 
gwylio o leiaf 50 y cant o'r cynnwys, o gymharu â 
meincnod o 55.1 y cant. 
 

Er mwyn manteisio ar allu digidol i gael ei dargedu 
â ffocws penodol iawn a'i deilwra o ran ei neges, 
bu i ni greu ymgyrch a ddenodd ysbrydoliaeth o 
weithgarwch gwleidyddol ar-lein llwyddiannus 
a oedd wedi darbwyllo cynulleidfaoedd anodd 
eu cyrraedd i feddwl yn wahanol. Defnyddiodd 
amrywiaeth o ysgogiadau newid ymddygiad, 
ochr yn ochr â chopi a delweddau pendant a 
gwladgarol, er mwyn darbwyllo ein cynulleidfa 
o wrthodwyr i ailystyried mesuryddion clyfar. 
Cyflwynodd yr ymgyrch brawf gychwynnol 
ganlyniadau rhagorol gyda chyfradd clicio trwodd 
o 0.78 y cant yn erbyn meincnod o 0.6 y cant. 
Bydd yr ymgyrch yn rhan 'ymlaen trwy'r amser' o 
weithgarwch digidol yn 2022.

Yn Ch4, bu i ni ganolbwyntio ar amcan 
sefydliadol allweddol o hyrwyddo rheoli ynni'n 
well ar ôl y gosodiad. Bu i ni lansio ymgyrch i 
dargedu perchnogion mesuryddion clyfar a'u 
hatgoffa o fanteision cael sgrîn ynni cartref (IHD), 
gan eu hannog i ddefnyddio eu dyfeisiau a helpu 
pobl i ddeall yr ynni y maent yn ei ddefnyddio 

yn eu cartref a ble y gallent wneud arbedion. 
Crëwyd Einstein wedi'i animeiddio a siaradodd 
â pherchennog mesurydd clyfar o'r IHD, gan roi 
cyngor ar gamau syml y gellid eu cymryd a sut 
y gellid mesur arbedion. Lansiwyd yr ymgyrch 
yng nghanol mis Tachwedd, a hyd yma mae'r 
canlyniadau wedi bod yn galonogol, gyda 
69.32 y cant o bobl yn gwylio o leiaf 50 y cant 
o'r cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r 
ymgyrch hefyd wedi cyflwyno dros 10,000 o 
gliciau i dudalen yr ymgyrch, lle gall y gynulleidfa 
ddarllen mwy o awgrymiadau arbed ynni gan yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Bydd yr ymgyrch 
gychwynnol hon yn gosod mwy o ffocws ar reoli 
ynni y flwyddyn nesaf.
 
Wrth i 2021 ddod i ben, gwnaethom brofi galwad 
i weithredu ymateb uniongyrchol newydd a 
lansio asedau digidol newydd i yrru traffig i'r 
wefan. Y nod oedd deall a allai ein hymgyrch 
weithio'n galetach i ddal a throsi traffig. Lansiwyd 
ymgyrch gymdeithasol gennym, yn dangos 
Einstein, a ysgogodd y gynulleidfa i glicio a chael 
eu mesurydd clyfar drwy daith wedi'i theilwra ar 
smartenergygb.org/cy. Roedd talu fesul clic (PPC) 
hefyd yn sianel annatod ar gyfer yr ymgyrch, 
gan gefnogi'r holl sianelau uwchben y llinell sydd 
bellach yn cynnwys galwad i weithredu sy'n 

seiliedig ar chwilio. Crëwyd ymgyrch benodedig 
i gefnogi'r cyrch newydd i chwilio gyda 
gweithgarwch yn rhagori ar rhagamcaniadau, 
gan yrru 27 y cant yn fwy o draffig i wefannau 
cyflenwyr na'r hyn a ragfynegwyd.

Cafodd y wefan ei hailwampio'n sylweddol yn 
y cefndir, gan bontio'n ddi-dor i system rheoli 
cynnwys newydd (CMS), a datgloi arbedion cost 
sylweddol yn ogystal ag uwchraddio safonau 
hygyrchedd y wefan a galluoedd dadansoddeg.

Yn ystod Ch1, wrth i'r ymgyrch gyflwyno barhau er gwaethaf y cyfnod clo cenedlaethol, 
parhaodd y sianelau digidol i redeg cyfuniad o gyfathrebiadau, gan gynnwys hysbysebion â'r 
nod o geisio rhoi sicrhad i'r cyhoedd bod gosodiadau'n digwydd gyda mesurau diogelwch 
ar waith.

Isod ar y chwith: Enghraifft o 'Hunluniau Einstein' 
a fu'n arddangos Einstein yn dangos y ffyrdd y 
gall unigolion a'r amgylchedd elwa o fesuryddion 
clyfar.
Isod: Enghraifft o gynnwys a ddefnyddiwyd yn yr 
ymgyrch 'Pleidleisiwch fesuryddion clyfar'.

Ar y dde: Cynnwys digidol a ddefnyddiwyd ar 
draws sianelau cymdeithasol i annog pobl i ofyn 
am osodiad ar ôl i'r cyfyngiadau gael eu codi.
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Yn 2021, ein strategaeth marchnata mewn partneriaeth oedd cynyddu gweithgarwch er mwyn 
ennyn diddordeb cwsmeriaid sy'n agored i niwed a thargedu 'macro-nodweddion' incwm isel 
ac oddi ar-lein; mae cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn fwy tebygol o brofi'r nodweddion hyn. 

Uchod: Digwyddiad Rhwydweithio 
Gwasanaethau Allweddol (NKS) yng Nghaeredin.

Uchod: SpeakUp yn Sioe Rotherham.

Marchnata mewn partneriaeth

Profodd y strategaeth hon i fod yn effeithiol wrth 
i ni weld perchnogaeth ar fesuryddion clyfar yn 
cadw i fyny â chyfartaledd Prydain Fawr, neu'n 
rhagori arno, ar gyfer y rhan fwyaf o grwpiau CIVC, 
ac roedd twf cryf mewn gofyn am a derbyn. 

Gweithiodd y rhaglen gyda brandiau uchel eu 
parch i ddarparu dros 80m o argraffau ac ennyn 
diddordeb dros 67,000 o gwsmeriaid agored i 
niwed mewn mesuryddion clyfar a'u manteision. 
Ein Canolfan Adnoddau, rhaglen Ynni Clyfar GB 
mewn Cymunedau, a'n partneriaid cenedlaethol 
oedd sylfaen y rhaglen partneriaeth a'n galluogodd 
i sicrhau cyrhaeddiad a chanlyniadau cryf. 

Parhawyd i gynnig adnoddau am ddim i gefnogi 
partneriaid, gyda deunyddiau ar gael ar y 
Ganolfan Adnoddau mewn gwahanol fformatau, 
gan gynnwys BSL, darllen hawdd, sain a phrint 
bras i wella hygyrchedd. Ehangwyd y nifer o 
ddeunyddiau sydd ar gael mewn fformatau 
amgen a fersiynau wedi'u cyfieithu, ac roedd 
cyfanswm o 140 o asedau ar gael. Bwriadodd 
partneriaid a ymwelodd â'r ganolfan i rannu 
adnoddau â thros 126,000 o bobl.

Edrychodd ein tîm a'n partneriaid ar y cymorth 
y gallem ei ddarparu wrth ymateb i'r argyfwng 
ynni, a effeithiodd yn anghymesur ar gwsmeriaid 
mewn amgylchiadau bregus. A ninnau'n gweithio 
gyda National Energy Action (NEA), gwnaethom 
ddarparu gwybodaeth am yr hyn y gallai pobl 
ei wneud pe baent yn cael trafferth talu eu 
biliau. Roedd y cynnwys ar gael yn ein Canolfan 
Adnoddau, ar ein gwefan ac fe'i rhannwyd â 
phartneriaid, o'r gorffennol a'r rhai presennol.

Parhaodd Ynni Clyfar GB mewn Cymunedau - 
ein rhaglen ar gyfer gweithio gyda phartneriaid 
rhanbarthol - mewn grym. Bu i ni weithio 

gyda 30 o bartneriaid rhanbarthol ar draws 
y gwledydd, gan gynnwys Cymdeithas Pobl 
Fyddar Prydain, Groundwork Gogledd Cymru 
ac Argyll, Lomond and the Islands Energy 
Agency. Ymgysylltwyd yn uniongyrchol â 67,747 
o bobl trwy ddigwyddiadau cymunedol, cyngor 
dros y ffôn ac ymweliadau cartref, a gwelsom 
ymchwydd cadarnhaol yn y tebygolrwydd o ofyn 
am neu dderbyn ymhlith pobl a fu'n ymwneud â'r 
gweithgaredd. Estynnwyd ymgyrchoedd ar draws 
sianelau lluosog, gan gynnwys radio a chyfryngau 
cymdeithasol lleol, gan ddarparu cyfanswm o 
dros 11m o argraffau. Gweithiodd partneriaid 
rhanbarthol gyda rhwydwaith o bartneriaid lleol 
i ymestyn eu cyrhaeddiad a'u cefnogaeth, gan 
gynnwys canolfannau Ffydd, banciau bwyd a 
grwpiau comisiynu clinigol lleol. 

Trwy ein rhaglen partneriaid cenedlaethol, 
gwnaethom drosoli brandiau defnyddwyr 
cryfion i deilwra ein neges a dangos y manteision 
penodol y gall mesuryddion clyfar eu cynnig 
i'n cynulleidfaoedd targed. Bu i ni weithio gyda 
phartneriaid cenedlaethol EFL (Cynghrair Pêl-
droed Lloegr), RVS (Y Gwasanaeth Gwirfoddol 
Brenhinol), RNID (Sefydliad Cenedlaethol 
Brenhinol Pobl Fyddar), PayPoint, SOS 
(Myfyrwyr sy'n Trefnu er Cynaladwyedd - elusen 
gynaladwyedd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr) 
ac Agility Eco. 

Uchod: Digwyddiad 'Keep well, Keep warm' gan 
Gyngor Sefton.

Darparodd ein partneriaeth flaenllaw gydag 
EFL lwybr arloesol i'r gynulleidfa incwm isel, 
gan gynhyrchu dros 49m o argraffau drwy eu 
sianelau digidol. Harneisiodd y bartneriaeth aml-
sianel hon angerdd defnyddwyr dros bêl-droed, 
gyda chlybiau yng Nghymru a Lloegr yn estyn 
allan at eu cefnogwyr ac yn dadlau'n frwd dros 
fesuryddion clyfar. Cyhoeddodd EFL gynnwys ar 
ei wefan a'i sianelau cymdeithasol, ac ar bob un 
o wefannau a sianelau cymdeithasol y clybiau, 
cyflwynwyd mwy o weithgarwch mewn 12 clwb 
drwy ein hymgyrch cysylltiadau cyhoeddus ac 
fe'n hysbysebwyd mewn tri o Rowndiau Terfynol 
Gemau Dros Ben/ Gemau Cwpan. 

At hynny, bu i ni gyflwyno amrywiaeth o 
ymgyrchoedd a llwybrau lluosog at ymgysylltu, 
gan gynnwys; wythnos Sbrint Ynni Clyfar o 
gystadlaethau a gweithgarwch dylanwadwr 
gyda SOS, ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 
gyda RNID gan ddefnyddio asedau, taflenni a 
phosteri BLS pwrpasol a ddosbarthwyd drwy 
rwydwaith RVS mewn rhai o ardaloedd mwyaf 
difreintiedigPrydain Fawr a chymorth dros y ffôn 
gan Agility Eco ar gyfer rhai o'r cwsmeriaid mwyaf 
agored i niwed.

Dengys ein hymchwil fod gofalwyr yn chwarae 
rhan bwysig ym mywydau cwsmeriaid sy'n 
agored i niwed a'u bod yn dylanwadu ar wneud 
penderfyniadau ar ynni, felly fe ddyfeisiom 
lwybrau newydd i ymgysylltu â CIVC drwy ein 
hymgyrch gyntaf erioed i ofalwyr. Datblygwyd 
ymgyrch sianelau lluosog ar draws digidol, 
partneriaethau, cysylltiadau cyhoeddus a 
partneriaethau'r cyfryngau i annog gofalwyr i 
argymell mesurydd clyfar i'r sawl y maent yn 
gofalu amdanynt. Defnyddiodd ein hymgyrch 
ddigidol gynnwys wedi'i animeiddio i adrodd 
hanes bywyd go iawn gofalwr a manteision 
mesuryddion clyfar. Ymhlith y gweithgareddau 
ymgyrch ychwanegol oedd Carers UK yn eirioli 
dros fesuryddion clyfar, y darlledwr teledu a 
radio Jo Whiley yn siarad am fesuryddion clyfar 
fel arf defnyddiol i ofalwyr fel rhan o'n hymgyrch 
cysylltiadau cyhoeddus a chynnwys pwrpasol a 
grëwyd ar gyfer STV a Heart FM. 

Roedd partneriaethau hefyd yn rhan ganolog 
o weithgarwch arall Ynni Clyfar GB. Fel rhan 
o'n hymgyrch annomestig i ennyn diddordeb 
microfusnesau, bu i ni greu partneriaeth â 
Siambr Fasnach Prydain, Enterprise Nation, 
smallbusiness.co.uk, PayPoint ac ICAEW 
(Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr). 
Roedd gweithgarwch ymgyrch â phartneriaid 
yn amrywio o gyfweliadau ar ficrowefannau, i 
gylchlythyrau a blogiau printiedig. Rhagorodd 
cyfanswm yr argraffiadau partner ar eu DPA 
targed. 
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Cysylltiadau cyhoeddus

Cynhyrchodd tair ymgyrch 'Arwr' arloesol 
nifer fawr o weithrediadau llai a chynhyrchodd 
swyddfa'r wasg 'ymlaen trwy'r amser' gyfanswm 
o 585.5m o argraffau rhagweithiol (90 y cant o'r 
holl sylw), gydag argraffau cyfryngau ymatebol 
yn cyfrif am gyfanswm o 62.1m (10 y cant o'r 
cyfanswm sylw), gan ddangos parhad yr awydd 
cryf yn y cyfryngau am gynnwys creadigol Ynni 
Clyfar GB. 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 oedd 53 y cant.

I ddechrau'r flwyddyn, bu i ni lansio stori a arweiniwyd 
gan ymchwil a fu'n canolbwyntio ar y materion yr 
oedd cwsmeriaid yn eu profi yn ystod y cyfnod clo. 
Trwy ddarparu cyngor defnyddiol, ar yr un pryd â 
bod yn sensitif i'r sefyllfa, gwelodd y stori lwyddiant 
sylweddol, gan arwain at 19.9m o argraffau.  

Rhestrodd ein hymgyrch Arwr cysylltiadau 
cyhoeddus Ch1, Green on Screen, hoff sioeau 
teledu'r genedl o ran ymddygiad ecolegol eu 
cymeriadau, gan dynnu sylw at y ffaith bod 
aelwydydd, drwy osod mesurydd clyfar, yn 
cyfrannu at dargedau sero net Prydain Fawr. 
Lluniodd tîm o ymchwilwyr ym Mhrifysgol 
Goldsmith y rhestr a daethpwyd â hi yn fyw gan y 
bersonoliaeth teledu Alexander Armstrong mewn 
cyfweliadau â'r cyfryngau, gan sicrhau 83.2m 

o argraffau. Lansiwyd dwy ymgyrch Arwr arall 
ym mis Ebrill a mis Tachwedd. Ysgogodd Get 
Energy Fit for the Future a Great British Weather 
ddychymyg y cyfryngau a'r cyhoedd, gan dynnu 
sylw at yr angen am system ynni glyfrach a all 
integreiddio ffynonellau ynni adnewyddadwy 
yn well. Gyda'i gilydd, bu iddynt gynhyrchu dros 
145m o argraffau a bu cyflawniad cyntaf yn y 
cyfryngau i Ynni Clyfar GB pan gynhwyswyd 
cynnwys Get Energy Fit yn MailOnline ddwywaith 
mewn pythefnos.

Ym mis Mehefin, gweithiodd y tîm cysylltiadau 
cyhoeddus gyda'r cyn-reolwr pêl-droed Harry 
Redknapp ar stori a oedd a fu'n canolbwyntio ar ei 
gartref eco newydd. Cymerodd Harry ran mewn 
cyfres o gyfweliadau â'r cyfryngau, lle bu'n trafod 
pwysigrwydd lleihau eich ôl troed carbon a sut 
y gall mesuryddion clyfar helpu pawb i chwarae 
eu rhan. Sicrhawyd 46.7m o argraffau ar draws 
ystod o gyfryngau proffil uchel, gan gynnwys 
Saturday Kitchen y BBC, Sky News, ITV Meridian, 
TalkSPORT a TalkRADIO. 

Yn 2021 hefyd, cefnogodd y tîm cysylltiadau 
cyhoeddus lansiad papur polisi newydd, Cwsmer 
Ynni Clyfar y Dyfodol. Cafodd yr ymgyrch hon, 
a gyflwynwyd gan y cyflwynwyr teledu Rachel 
Riley a Gail Porter, groeso hynod gadarnhaol, 
gan gynhyrchu 77m o argraffau. Y sylw pennaf 
a gafwyd oedd delwedd lawn o Gail yn dal IHD 

ar glawr blaen cylchgrawn The Scotsman a 
chyfweliad tudalen ddwbl yn cynnwys negeseuon 
cryfion drwyddi draw.  

Un o uchafbwyntiau penodol y flwyddyn 
oedd COP26. Yn y cyfnod cyn ac yn ystod y 
gynhadledd ar newid yn yr hinsawdd yn Glasgow, 
cyflwynwyd tri edefyn gwaith i fewnosod 
mesuryddion clyfar yn y sgwrs amserol. Roedd 
y gweithgaredd yn cynnwys swyddfa'r wasg 
'ymlaen trwy'r amser', ymateb i gyfleoedd darlledu 
radio, sesiynau briffio wyneb yn wyneb gyda 
newyddiadurwyr o gyhoeddiadau allweddol gan 
gynnwys The Times a The Telegraph ac ymgyrch 
newid ymddygiad yn edrych ar agweddau pobl 
at arbed ynni yn y cartref. At ei gilydd cyflawnodd 
y gweithgaredd 8m o argraffau a chynhyrchodd 
fewnwelediad gwerthfawr i eco-jargon, gan 
olygu y gwnaed newidiadau i'r iaith â ffocws ar 
ddefnyddwyr a ddefnyddir ar draws y sefydliad.   

Bu i ni gynnal ein ffocws hefyd ar sut y gall 
mesuryddion clyfar gefnogi rhentwyr a 
landlordiaid, gan alw ar gymorth yr arbenigwr 
eiddo Kate Faulkner i sicrhau bron i 20m o 
argraffau trwy gydol mis Mawrth a mis Rhagfyr. 
Yn ein partneriaeth flaenllaw â Chynghrair Pêl-
droed Lloegr, bu i ni weithio gyda'r pêl-droedwyr 
chwedlonol Dean Windass a Rob Green a 12 o'r 
clybiau EFL ar draws Prydain Fawr, gan sicrhau 
cyfanswm o 101.5m o argraffau drwy gydol y 
cyfnodau cenedlaethol a rhanbarthol. Parhaodd 
allgymorth i ficrofusnesau hefyd yn 2021, gyda 
dau uchafbwynt yn yr ymgyrch ym mis Mai a 

mis Hydref. Bu i'r arbenigwr technoleg Jason 
Bradbury a'r bersonoliaeth deledu Deborah 
Meaden arwain y gweithgarwch, gan gynnig 
cyngor effeithlonrwydd ynni a arweiniodd at dros 
120m o argraffau, gan gynnwys sylw ar dudalen 
flaen The Times.  

Gyda thirwedd gyfryngau sydd â ffocws trwm 
ar COVID-19 a sgil-effeithiau'r pandemig o hyd, 
bu nifer fach o ymholiadau ymatebol yn 2021. 
Derbyniwyd sawl cais am wybodaeth gan The 
Daily Telegraph, gyda phynciau'n cynnwys a oedd 
mesuryddion cenhedlaeth gyntaf yn dal i gael eu 
gosod a phryd y byddai swyddogaethau clyfar 
yn cael eu hadfer i'r mesuryddion hynny a oedd 
wedi'u colli, a chwestiynau ynghylch sut y bydd 
diffodd 2G / 3G yn effeithio ar fesuryddion clyfar.    

Ymatebodd y tîm yn brydlon i bob ymholiad, gyda 
chanlyniad cadarnhaol nodedig mewn perthynas 
ag arolwg gan Moneysupermarket.com i agweddau 
defnyddwyr tuag at yr ymgyrch mesuryddion 
clyfar. Bu i ni ddarparu datganiad i gyfryngau 
targed allweddol cyn dosbarthu'r datganiad i'r 
wasg, gan arwain at 24.2m o argraffau.

Wrth i ni symud heibio i'r marc hanner ffordd 
trwy'r ymgyrch gyflwyno, mae'r gwaith o 
darbwyllo'r 50 y cant sy'n weddill yn mynd yn 
anoddach. Bydd ein hymdrechion cysylltiadau 
cyhoeddus yn canolbwyntio ar gynyddu 
dealltwriaeth, yn enwedig ymhlith gwrthodwyr a 
grwpiau blaenoriaeth eraill, drwy ymgyrchoedd 
rhagweithiol a gweithgarwch swyddfa'r wasg a 
rheoli newyddion yn effeithiol. 

Parhaodd agenda newyddion 2021 i gael ei dominyddu gan y pandemig COVID-19. Serch 
hynny roedd straeon mesuryddion clyfar cadarnhaol ar draws sbectrwm eang o gyfryngau.   

Uchod: Kelly Smith, Mr Motivator, Greg 
Rutherford a Nicola Adams yn saethiad yr 
ymgyrch Get Energy Fit for the Future.

Uchod: Gail Porter yn arddangos sgrîn ynni 
cartref ar glawr blaen cylchgrawn The Scotsman.

Uchod: Sandra a Harry Redknapp yn eu cartref 
eco newydd.

Uchod: Alexander Armstrong ar y set ar gyfer yr 
ymgyrch CC Green on Screen.
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Summer is the perfect time to 

get your energy usage under 

control. Here are some top 

tips to help you make simple 

changes that will save you 

both energy and money… 

ROSIE SAYS: During the 

warmer months, it’s much 

easier to save on energy — 

there’s no need to heat the 

house and there’s more 

incentive to switch off 

electronic devices and enjoy the 

great outdoors. Since having a 

smart meter, I’m saving even 

more by checking my energy 

consumption each day and 

working out where I can cut 

down on energy usage.

● Ditch the devices

Encouraging children and teens 

to put down their phones and 

tablets and do something more 

sociable can be a challenge. Try 

setting a specific ‘no screen’ 

time each day and stick to it. 

Remember, less screen time 

means less energy spent 

charging up devices.

● Get back to nature

Now that it’s 

warmer, it’s 
the perfect 
time to turn off 

the lights and 

embrace the 

great outdoors.

Why not head 

to the park for 

a picnic, or 
explore a new area?

If you have kids, arrange 

outdoor play dates or go on a 

walk at a nature reserve. They’ll 

love spotting all the different 

animals.
● Switch to salads

Now is the 
perfect time 

to ditch 
stodgy 
winter fare 
and embrace 

crunchy and 

colourful 
salads. Not 
only are they 

delicious and healthy, there’s 

no need for cooking, meaning 

you’ll save on energy. And if 

you’re having a summer party, 

save on electricity by firing up 

the barbie instead.

● Keep cool for free

Most of us are inclined to fling 

open the curtains and let the 

sunlight stream in on hot days. 

But you’ll almost certainly end 

up switching on a fan to keep 

your home cool. Instead, shut 

all curtains and blinds to keep 

the hot air out. When the 

temperature drops at night, 

open everything up again to let 

the cool air flow in.

Photos: Shutterstock

There’s no doubt lockdown has had a massive impact on 

the way we live. With many of us working from home, 

people have seen their energy bills soar. That’s why 

we’re looking at the simple changes you can 

make to help you save energy and money — 

without you even noticing! Plus, our feature 

writer and busy mum-of-one, Rosie Evans, 

tells us how she uses her smart meter in a typical week to help her to 

make better energy choices…

It’s Monday 

morning and 

my alarm clock wakes me at 

6.30am, if my toddler Bella, 

two, hasn’t already done that 

first. While I jump in the 

shower, my husband Steve, 

38, gets Bella dressed for the 

day, then keeps her 

entertained until I’m ready.

After Steve has also 

showered, there’s time for a 

quick cuppa and some 

brekkie before bundling Bella 

into her pushchair and 

heading to nursery.

Checking my smart meter, 

I’m happy that we’ve only 

spent 83p so far.

»TOP TIP: Power showers 

use a lot of energy, so make sure 

you keep yours on the eco setting.

6:30AM

Back home, I throw on 

some laundry. I used 

to wash everything at 

40 degrees, but since seeing how 

much energy it uses, I now stick to 

30 degrees. It’s saved me so much 

money.
Then it’s time for work. I have a 

busy morning, so Steve brings me 

a cuppa to keep me going. We 

 11AM

It’s 1pm and 

time for lunch. 

But rather than 

vegging out on the sofa, I 

turn off my laptop, lace up my 

walking boots and head 

outside. Today’s walk takes 

me through the fields near my 

house and past the village 

moat (yes, an actual moat!).

When I arrive home 50 

minutes later, there’s time for 

a quick sandwich before 

turning my laptop back on.

»TOP TIP: Too much screen 

time isn’t good for your eyes, so 

rather than turning on the TV, 

save energy by getting out into 

the great outdoors.

It’s 6.30pm — 

Bella’s 
bedtime. We 

use a battery-operated mobile 

and nightlight in her nursery, 

both of which use less energy 

than plug-in devices.

Then Steve and I have dinner. 

As a working mum, batch 

cooking is my best friend. On  

the weekends, I’ll often whip up 

multiple portions of freezer-

friendly dinners to heat up in the 

microwave during the week. It 

saves so much time and money 

and is a godsend on those days 

when I’m too tired to think about 

cooking.
»TOP TIP: Popping a meal in the 

microwave is much cheaper than 

running an oven. Slow cookers 

are much more energy-efficient 

than ovens too.

The weekend is finally here! As 

much as Steve and I would love a 

lie in, Bella usually wakes us up 

early.
After breakfast, we head out to 

a playground or country park. 

While we’re there, we encourage 

Bella to collect twigs and leaves 

which we’ll use for making a 

collage.
That night, after Bella’s gone 

to sleep, Steve and I curl up on 

the sofa and watch a film. 

Turning off all the lights 

beforehand not only saves 

energy, it makes our living room 

feel like a cinema.

Before we go to bed, we make 

sure all lights and appliances are 

turned off and that nothing is left 

in standby mode.

»TOP TIP: Ask your energy 

supplier about installing a smart 

meter — at no extra cost. On 

average, a household with a 

smart meter saves two per cent 

on their energy bill every year.

 6:30PM

WEEKEND

ENERGY

WATCH 
OUR

WASTE
WATCH 

OUR

WASTE

POWER 
PEOPLE!to the

often make up a flask of 

hot water at the start of the 

day, so we don’t have to 

keep boiling the kettle.

Today, the weather is 

gorgeous. So I switch my 

laptop off at the mains and 

take it outside to my 

‘outdoor office’.

»TOP TIP: If you’re working 

from a laptop, only plug it in 

when absolutely necessary. It 

will save you a fortune.

I’m even saving 

on my laundry

Me in my 
home office

Use the eco setting 

on your shower

Bella tucks  
into pasta

Save energy with 

a smart meter

 1PM

TAKE CHARGE 
OF SUMMER

Why get 
a smart 
meter?

50% 
of smart meter 
owners think  
their gas and 

electricity use  
has reduced since 
they had a smart  
meter installed 

If every UK 
household took 

action on energy 
efficiency now, we 
could save up to 
54 million 

tonnes  
of CO

2

The average UK 
household spends  

an estimated   
£35 per year  
leaving electronic 

devices on standby

W ithin the past year or so, 
many of us have had the 
time to take a second look at 
our homes, or indeed a third and fourth. Previously, five-day working weeks, office commutes, the school run and the hustle and bustle of everyday life took up lots of time and energy. With life now more centred around the home, we can devote more of our time to tweaking and elevating our interiors. But when you do manage to turn your attention to sprucing up your pad,  the options today are limitless. Thanks to clever innovations, you can visualise paint colours, pieces of furniture and other items in your home before you’ve bought them. There are so many switches you can make to improve your home’s look and feel, but how about its carbon footprint? Getting a smart meter installed could not only help you cut down on your domestic energy waste, but also take control of your gas and electricity bills and start to save money. Want to know how? Read on to find out more.

Designing the futureWhen it comes to planning out our home spaces, the age-old issue has always been the inability to see the size of an object in situ before we buy it. Let’s say you’re finally treating yourself to a brand-new sofa for the living room. You can get the tape measure out and compare against the product specifications all you want, but there’s simply no substitute for seeing exactly how the shape, colour and texture of it interacts with the rest of the space – until now.Today, many interior and furniture retailers offer CAD (computer-aided design) technology, which allows you to see exactly what a piece will look like in your chosen room. Some have apps that allow you to plot out the exact measurements and shape of your room and create your dream space, swapping out accessories and pieces of furniture until you get the perfect look. Many more paint suppliers have online features that will allow you to take a picture of your room and virtually paint the walls with your chosen colour. It’s staggering how far home innovation has come in such a short space of time.

OUR HOMES
transformed
Revolutionary technology can help cut the carbon footprint of our homes – take control  of your energy bills with a smart meter

Join the energy revolution and contact your energy supplier to request a smart meter.  For more information, visit smartenergygb.org

The future is smartModern technology has truly opened  up a whole new world of possibilities for decorating our homes. But what about the way they run? That’s where smart meters come in. When you get one installed by your energy supplier, its handy in-home display – a handheld digital device that sits in your home – will show you in near-real time how much energy you’re using, as well as how much it’s costing you. So when you start making changes around the home, you’ll start to see the benefits with your own eyes. For example, choosing an A+++ fridge freezer over an A+ unit will save you about £190 in energy bills over the 17-year lifetime of the product. 
By getting a smart meter, you’ll be joining the millions of people across Britain who are doing their bit to reduce energy waste on a national scale. And that all adds up to an energy system that’s better at coping with the demands of the 21st century, while also making the best and most efficient use of renewable energy sources like wind and solar power.
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Uchod: Tudalen ddwbl yn The Sun, a fu'n defnyddio astudiaeth achos i ddangos sut mae 
defnyddio mesurydd clyfar yn ei helpu i wneud penderfyniadau ynni gwell.
Uchod ar y dde: Tudalen ddwbl yn YourHomeStyle, gyda chynnwys sy'n ffocysu ar ddyfodol 
y cartref gyda mewnwelediad a gyfeirir gan y papur polisi Consumer of the Future.

Partneriaethau Cyfryngau

Cyflwynodd The Guardian gyfres o erthyglau 
printiedig a digidol ar bobl ddiddorol sy'n 
datblygu datrysiadau technolegol ar gyfer newid 
yn yr hinsawdd, gan ein galluogi i amlygu'r rôl 
bwysig sydd gan fesuryddion clyfar wrth adeiladu 
system ynni fodern a gwyrddach. O ganlyniad 
i weithio gyda theitlau diddordeb arbennig gan 
gynnwys Countryfile Magazine, Focus, Homestyle 
a Gardeners' World, roedd cyfle i ni ddatblygu 
cynnwys i ennyn diddordeb a fu'n ymdrin yn 
uniongyrchol â sut y gallai technoleg werdd, gan 
gynnwys mesuryddion clyfar, wneud gwahaniaeth 
i'r pethau y mae rhai o'n cynulleidfaoedd 
anoddach eu cyrraedd yn angerddol drostynt. 
Roedd yr amser darllen ar gyfer fersiynau ar-lein 
y teitlau diddordeb arbennig bron ddwywaith y 
meincnod, gan ddangos diddordeb darllenwyr. 

Roedd gan bartneriaethau cyfryngau rôl hefyd 
o ran cyrraedd cynulleidfaoedd sy'n llai tebygol 
o ddefnyddio sianelau cyfryngau traddodiadol, 
gan gynnwys rhentwyr, cwsmeriaid ifanc mewn 
amgylchiadau bregus, gofalwyr a 'brodorion 
digidol’. Gan weithio gyda pherchnogion cyfryngau 
gan gynnwys The Independent, Time Out, News 
UK a Global, rhedwyd cynnwys yn bennaf ar draws 
cyfryngau cymdeithasol a gwefannau. 

Cynyddodd uwchgynhadledd COP26 ym 
mis Tachwedd ddiddordeb y cyhoedd mewn 
newid yn yr hinsawdd, gan ddarparu cyfle 
pwysig i bwysleisio rôl mesuryddion clyfar yn 
ymdrechion ein gwlad i gyrraedd sero net. Bu 
i ni ffurfio partneriaeth â "STV Zero" - menter 
gynaladwyedd y darlledwr yn Yr Alban a fu'n 
cynnwys hybu noddwyr, hysbysebion teledu, 
hysbysebion golygyddol a noddi rhaglennu 
cynaladwyedd pwrpasol, gyda gweithgarwch 
yn cyrraedd ei frig cyn, yn ystod ac ar ôl COP26. 
Galluogodd partneriaethau gyda The New 
Statesman a The Spectator i ni gyrraedd ystod 
eang o randdeiliaid gwleidyddol. Roeddent yn 
cynnwys erthyglau ffurf hir, yn ogystal â chymryd 
rhan mewn digwyddiadau ymylol COP26, a 
phodlediadau, a'n galluogodd i drafod potensial 
mesuryddion clyfar mewn fformat esmwyth a 
hygyrch. Yn ogystal, bu i gydweithio â The Times 
a The Scotsman dargedu aelodau o'r cyhoedd 
gyda chynnwys a bortreadodd fesuryddion 
clyfar fel rhan o chwyldro technoleg gwyrdd 
cyffrous. Cyflawnodd erthyglau ar-lein y Times 
amser darllen cyfartalog o 2:49 munud, yn erbyn 
meincnod o 1:49 munud.

Cynhyrchodd y tîm materion cyhoeddus 
ddeunyddiau allgymorth a amlygodd yr 
arbedion CO2 a alluogir gan fesuryddion clyfar, 
gan gynnwys anfon pecyn bach o hadau coed 
brodorol i ASau i’w plannu a phwysleisio'r nifer 
cyfatebol o goed aeddfed sydd eu hangen i 
wneud yr un arbedion CO2 â mesurydd clyfar 
ym mhob etholaeth. Bu i ni gydweithio'n agos 
hefyd â Rhwydwaith Amgylchedd y Ceidwadwyr 
ac ymgyrch amgylcheddol Llafur, SERA, i drefnu 
digwyddiadau ymylol yng nghynadleddau'r 
pleidiau. Canolbwyntiodd digwyddiad y 
Ceidwadwyr ar dechnolegau gwresogi carbon 
isel ar gyfer cartrefi gyda'r Arglwydd Callanen, 
gweinidog BEIS â chyfrifoldeb dros fesuryddion 
clyfar, EUK a Saqib Bhatti AS yn siarad ochr yn 
ochr â ni ein hunain. Yn nigwyddiad ymylol Llafur 
bu i Mike Amesbury AS, Gweinidog Tai'r Wrthblaid 
a Leonie Cooper AC, aelod GLA drafod 'Cartrefi 
gwyrdd a chynnes i bawb’.

Siaradodd y Prif Weithredwr Dan Brooke mewn 
tri digwyddiad gwahanol yn ystod COP26, gan 
gynnwys ein digwyddiad noddedig ein hunain - 
'Ein dyfodol ynni carbon isel’. Siaradodd Dan ochr 
yn ochr â Murdo Fraser ASA ac Alex Sobel AS am 
bwysigrwydd mesuryddion clyfar, data a chefnogi 
newid ymddygiad defnyddwyr yn ein dyfodol ynni. 

Bu i'r tîm Materion Cyhoeddus weithio hefyd 
â rhanddeiliaid microfusnesau drwy gydol y 
flwyddyn i gefnogi codi ymwybyddiaeth a 
newid agweddau. Bu i ni siarad mewn 17 o 
ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan 
gyrraedd bron i 3,000 o bobl ledled Prydain 
Fawr. Roedd y digwyddiadau hyn yn cynnwys 
Tech Severn, BEIS Net Zero, Siambrau Masnach a 
sesiwn Enterprise Nation. Tua diwedd y flwyddyn, 
bu i ni weithio gyda Cornwall Insight a Dr Jeff 
Hardy o Goleg Imperial i gynhyrchu 'The future 
of energy for smaller businesses', a fu'n edrych 
ar y datblygiadau arloesol posib y gallai data o 
fesuryddion clyfar eu hwyluso.

Parhaodd y tîm Gohebiaeth Gyhoeddus i 
ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i 
ddefnyddwyr ynni a oedd â chwestiynau neu 
bryderon am yr ymgyrch. At ei gilydd bu i'r tîm 
ymateb i dros 850 o lythyrau, negeseuon e-bost a 
galwadau ffôn. 

Yn ystod 2021, daeth y timau materion cyhoeddus, polisi a chysylltiadau â'r diwydiant at ei 
gilydd i ffurfio'r Gyfarwyddiaeth Materion Corfforaethol newydd. Gyda COP26 yn digwydd 
yn yr hydref, canolbwyntiodd ein cyfathrebiadau â rhanddeiliaid a gwleidyddion drwy 
gydol y flwyddyn ar fanteision mesuryddion clyfar ar gyfer yr amgylchedd yn ogystal â 
defnyddwyr.

Materion Cyhoeddus
Yn rhan gyntaf 2021, canolbwyntiodd ein rhaglen partneriaeth cyfryngau ar esbonio a 
dangos manteision darlun mawr mesuryddion clyfar ar gyfer ein hamgylchedd. 

Ar y dde: Prif Weithredwr, Dan Brooke 
yn siarad yn ystod COP26 yn nigwyddiad 
panel Ynni Clyfar GB a Bright Blue, 
'Smarter and Greener? Our low-carbon 
energy future'.
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Polisi 

Ychydig cyn COP26, bu i ni gynhyrchu adroddiad 
ar gyfathrebu ynghylch newid yn yr hinsawdd. 
Un o'r prif argymhellion yn yr adroddiad 'Tackling 
Climate Change from Home: How to Turn Good 
Intentions into Positive Actions’  yw sicrhau 
bod unrhyw gyfathrebiadau'n adlewyrchu iaith 
sydd eisoes yn cael ei defnyddio a'i deall gan y 
cyhoedd. Rhannwyd y ddau adroddiad yn helaeth 
drwy ddigwyddiadau ar-lein a gweithgarwch 
cysylltiadau cyhoeddus ac maent yn parhau i gael 
eu hyrwyddo.

Fel rhan o'n hymdrechion i ymgysylltu â 
landlordiaid ac asiantau gosod yn y sector rhentu 
preifat, trefnwyd yr Wythnos Ymwybyddiaeth 
Mesuryddion Clyfar gyntaf, pan fu i ni gynnal 
digwyddiadau a chynhyrchu gwybodaeth chwalu 
mythau a rannwyd ar-lein ochr yn ochr ag 
ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus a dynnodd sylw 
at fanteision mesuryddion clyfar. At hynny, bu i ni 
barhau i weithio gyda'r Llywodraethau ar draws 
y tair gwlad i sicrhau newid yn y sector drwy 
ddileu rhwystrau polisi i denantiaid gael gosodiad 
mesurydd clyfar. Roedd hyn yn cynnwys cyngor 
ar ddileu cymalau di-fudd am fesuryddion 
newydd o gontractau rhentu safonol.

Cysylltiadau â diwydiant

Sefydlodd a hwylusodd Ynni Clyfar GB y Fforwm 
Cydgysylltu, gweithgor o randdeiliaid allweddol i 
ymchwilio i gyfleoedd cydweithio agosach i gefnogi 
cam nesaf yr ymgyrch gyflwyno. Amcan y fforwm 
yw nodi ac ymchwilio i gyfleoedd lle gall sawl 
parti weithio ar y cyd i gyflawni nodau'r ymgyrch 
drwy rannu arfer gorau, arloesi a chydlynu 
gweithgareddau ennyn diddordeb defnyddwyr. Yn 
2021, bu i ni ganolbwyntio ar dir canol cyffredin 
y llif cwsmeriaid a thrafodwyd cyfleoedd i fwyafu 
effeithlonrwydd newid agweddau, gan gynnwys 
teithiau wedi'u cyd-frandio, porthiannau data 
cyfunol a'r defnydd posib o Ystafelloedd Glân Data. 
Bydd y fforwm yn parhau i ymchwilio i gyfleoedd 
cydgysylltu drwy gydol 2022 a’r tu hwnt. 

Unwaith eto, bu i ni gomisiynu ymchwil i gael 
adborth gan randdeiliaid ac archwilio eu barn ar rôl 
ac ymgyrch Ynni Clyfar Prydain Fawr, yn ogystal 
â sut i wneud y gorau o'n hymagwedd er mwyn 
gwasanaethu rhanddeiliaid yn well a mwyhau 
effeithlonrwydd yr ymgyrchoedd. Byddwn yn 
ceisio adeiladu mwy ar yr adborth cadarnhaol a 
dderbyniom a chau unrhyw fylchau a nodwyd 
wrth i ni ddilyn ein huchelgais ar gyfer cydweithio 
pellach. 

Mae Ynni Clyfar GB yn gwahodd yr holl aelodau 
sy'n gyflenwyr ynni i gymryd rhan yn Fforymau 
Cysylltiadau Diwydiant Ynni Clyfar GB, sy'n ymdrin 
â meysydd allweddol, gan gynnwys:  

• Brand a Hysbysebu  
• Cysylltiadau Cyhoeddus
• Cwsmeriaid mewn Amgylchiadau Bregus
• Polisi a Materion Cyhoeddus
• Microfusnesau

Trwy gydol y flwyddyn fe wnaethom ddarparu 
sesiynau dadfriffio ar fewnwelediad Ynni Clyfar 
GB, a chomisiynwyd ymchwil ac adroddiadau 
yr oedd modd i gyflenwyr eu trosoli ar gyfer eu 
cyfathrebiadau mesuryddion clyfar eu hunain. 
Gwnaethom rannu amcanion, strategaeth, 
gweithrediadau creadigol a chynlluniau cyfryngau 
yn gynnar yn y cylch datblygu ac mewn mwy 
o fanylder na blynyddoedd blaenorol. Drwy 
drafodaethau ymchwil ddofn mewn sesiynau 
rhithwir byw, cyfarfodydd dwyochrog a 
Cheisiadau am Wybodaeth, fel rhan o broses 
ymgynghori, bu i ni drosoli arbenigedd cyflenwyr 
drwy gydol cylch datblygu edafedd gwaith 
allweddol. Cafodd hyn ei groesawu ac fe gaiff ei 
gynnal yn 2022. 

Bu i ni barhau hefyd i gyfrannu at drafodaethau 
trwy 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 Gweithrediadau Mesuryddion Clyfar
• Y Fforwm Rheolwyr Gweithredu
• Y Grŵp Cyfeirio Defnyddwyr
• Y Fforwm Cyflenwyr Annibynnol
• Cyd-Gyfarfod Gweithredwyr Mesuryddion
• Gweithgor y Peilot Lleol

Yn ogystal â hyn, bu i ni gydweithio'n agos 
â chydweithwyr yn BEIS i ymgysylltu â 
Gweithredwyr y Rhwydweithiau Dosbarthu drwy 
weithgor newydd a sefydlwyd i gefnogi unrhyw 
gyfathrebiadau mesuryddion clyfar sy'n briodol 
i'r sefydliadau hyn ac i wireddu manteision yr 
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Bydd 
gwaith i drosoli'r holl sianelau sydd ar gael yn 
parhau yn 2022. 

Trwy ein gweithgarwch polisi, bu i ni gyhoeddi dau adroddiad Dyfodol Clyfar. Edrychodd 
y cyntaf ar broffil defnyddiwr ynni yn y dyfodol, a'r rôl y bydd arloesi yn ei chwarae wrth eu 
cefnogi i reoli eu hynni'n well er mwyn cefnogi sero net. 

Yn 2021, parhaodd Ynni Clyfar GB i esblygu ac ehangu ei ymagwedd at gydweithio â 
rhanddeiliaid sy'n cyflenwi ynni. Bu i ni weithio'n agos gyda'n rhwydwaith i ystyried yr 
wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch a'r sefyllfa newidiol o ran COVID-19 er mwyn sicrhau 
bod gweithgarwch yr ymgyrch yn cyd-fynd ag anghenion y diwydiant ac yn eu diwallu nhw. 

Isod: Prif Weithredwr, Dan Brooke yn siarad yn ystod COP26 yn nigwyddiad 'The role 
of smart metering in supporting consumers to reduce their carbon impact' Energy UK, 
ochr yn ochr ag arbenigwyr ynni o Gyngor ar Bopeth, geo ac Engage Consulting.
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Cyflawniadau amgylcheddol Pobl

Eleni, gwelwyd ymrwymiad parhaus i hyfforddi 
a datblygu gydag Ynni Clyfar GB yn buddsoddi 
mewn hyfforddiant ar draws y sefydliad ar 
ddwy thema; gwydnwch a galluoedd rheoli 
llinell. Cyflwynwyd rhaglen ddysgu ar draws 
swyddogaethau, Smart Meter Genius, hefyd ar 
gyfer aelodau presennol o staff gyda dechreuwyr 
newydd yn ymgymryd â'r hyfforddiant o fewn 
eu tri mis cyntaf. Rhoddir hyfforddiant sefydlu 
cynhwysfawr i ddechreuwyr newydd hefyd 
sy'n cynnwys cael gwybodaeth am sut mae'r 
swyddfa'n gweithio, taith o gwmpas y swyddfeydd 
a chyfarfod ar wahân i drafod pwysigrwydd 
cynaladwyedd amgylcheddol. Anogir staff hefyd 
i wneud awgrymiadau a'n hannog i fod yn fwy 
cyfrifol, effeithlon a llesol i'r amgylchedd.

Mae Ynni Clyfar GB yn ymrwymedig i wella 
amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiad a 
bydd yn parhau i ganolbwyntio ar iechyd meddwl 
yn y gweithle. Mae'r gweithgor Amrywiaeth a 
Chynhwysiad (D&I) wedi parhau i chwarae rôl 
bwysig wrth siapio ein hymagwedd at wella 
amrywiaeth a chynhwysiad yn y gweithle. Ar ôl 
proses ymgynghori gyda'r staff a'r gweithgor 
D&I, nodwyd pedwar maes â blaenoriaeth a 
phennwyd targedau nad ydynt yn rhwymol mewn 
tri o'r pedwar maes, i'w cyflwyno erbyn 2025. Y 
meysydd â blaenoriaeth yw:

• menywod ar lefelau uwch*;
•  pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig ar lefelau 

uwch;
•  pobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol 

dosbarth gweithiol ar bob lefel; 
•  pobl sy'n byw gydag anableddau ar bob lefel 

(mae angen adolygiad pellach cyn pennu 
targed).

*Lefelau uwch yw Penaethiaid ac yn uwch

Er mwyn cefnogi'r cyflawni'r targedau hyn, mae 
gennym gynllun gweithredu cynhwysfawr sy'n 
cynnwys mentrau fel:

•  croesawu o leiaf dau fyfyriwr profiad gwaith o 
raglen Access Aspiration Maer Llundain;

•  creu prentisiaethau ymhlith swyddi lefel 
mynediad a lefel isel, lle bo hynny'n bosib;

•  gweithgareddau recriwtio teg a chynhwysol 
sy'n adlewyrchu'r arfer gorau diweddaraf yn y 
maes hwn (CV dall a recriwtio wedi'i dargedu at 
gategorïau a dangynrychiolir).

Yn Ynni Clyfar GB rydym yn cydnabod bod angen tîm brwdfrydig arnom er mwyn ennyn 
diddordeb Prydain Fawr i gyd. Yn ein harolwg staff 2021, roeddem yn hapus i weld bod 73 y 
cant o'n pobl wedi dweud iddynt deimlo'n falch o'r hyn rydym yn ei gyflawni. 

Yn 2021, bu i ni barhau i leihau ein hôl troed 
carbon. Bu i ni symud i swyddfa newydd yn 
Llundain gan leihau ein gofod gweithio 40 y cant. 
Roedd symud a gosod y swyddfa mor gynaliadwy 
â phosib; newidiadau bach i'r gofod presennol, 
dim dodrefn newydd wedi'u prynu a defnyddio 
deunyddiau cynaliadwy drwyddi draw. Mae'r 
swyddfa newydd yn fwy effeithlon gyda system 
wresogi ac awyru clyfrach y gallwn ei rheoli ein 
hunain. Mae paneli solar ar y to o fudd i'r adeilad 
cyfan ac mae ein cyflenwr trydan newydd yn 
darparu 100 y cant o drydan a gynhyrchir yn 
gynaliadwy, ac mae mynediad i'n data ynni amser 
real agos yn ein helpu i dracio ein defnydd o ynni 
yn fwy cywir. 
 

Un o'n hamcanion yw adolygu cynnyrch a 
nwyddau a ddefnyddir yn ein swyddfeydd 
yn rheolaidd i sicrhau yr isafir yr effaith 
amgylcheddol. Mae ein sebon llaw bellach 
yn hollol naturiol, yn llesol i wenyn ac yn cael 
eu darparu gan gyflogwr sy'n gadarn o blaid 
anableddau. Mae'r rhan fwyaf o'n cynnyrch 
glanhau bellach yn fersiynau sy'n llesol i'r 
amgylchedd, ac rydym yn siopa'n lleol pan allwn 
er mwyn lleihau danfoniadau.

Yn ogystal â'n hymgyrch i ostwng ein heffaith 
amgylcheddol, rydym yn falch iawn o fod yn 
sefydliad Carbon Niwtral bellach. Yn 2021, 
cawsom ardystiad gwrthbwyso carbon ar gyfer 
ein hôl troed 58.48 tCO2e o'r flwyddyn flaenorol 
drwy Bortffolio'r Gronfa Coetiroedd o brosiectau 
gostwng carbon ardystiedig ar draws y byd. 
Rydym yn parhau i weithio gyda'r Ymddiriedolaeth 
Garbon ac wedi cyflawni'r safon a'r ardystiad yn 
2020 (yn ddilys tan 2022).  

Uchod: The Crane Building, ein hadeilad swyddfa 
newydd ar South Bank, Llundain.

Isod: Amrywiaeth o nwyddau sy'n llesol i'r amgylchedd y gellir dod o hyd iddynt ar draws y swyddfa.
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Canlyniadau yn erbyn ein  
targedau ar gyfer 2021
Mae targedau blynyddol Ynni Clyfar GB yn 
deillio o ymgynghori â'r cyflenwyr ynni mawr 
a gyda chyfarwyddyd ganddynt (y rhai sydd â 
dros 150,000 o gwsmeriaid domestig, neu'r rhai 
sy'n darparu ynni i dros 100,000 o safleoedd 
busnes), sy'n gweithio ochr yn ochr â Bwrdd 
Ynni Clyfar GB i benderfynu pa nodau ddylai 
ffurfio Fframwaith Rheoli Perfformiad Ynni 
Clyfar GB (FfRhP). Erys y cyfrifoldeb dros gynnal 
a monitro cynnydd y fframwaith hwn gyda'r 
Bwrdd bellach, gyda chefnogaeth is-bwyllgorau 
ymgynghorol domestig ac annomestig y FfRhP. 
Mae'r cyfrifoldeb hwn yn cwmpasu adolygiadau 
perfformiad drwy gydol y flwyddyn yn erbyn y 
targedau hyn er mwyn tracio cynnydd yr ymgyrch 
a'r broses ehangach o gyflwyno mesuryddion 
clyfar a gwneud unrhyw ddiwygiadau 
angenrheidiol. Cyfarfu is-bwyllgorau'r FfRhP yn 
rheolaidd yn 2021 i adolygu perfformiad parhaus 
Ynni Clyfar GB a darparu cymorth i bennu'r 
nodau cywir ar gyfer Ynni Clyfar GB. Yn 2021, 
ymddiswyddodd Maxine Frerk, a oedd wedi 
cadeirio'r fforymau PMF domestig ac annomestig 
yn flaenorol, ac yn ei lle penodwyd Daren Carter 
fel Cadeirydd y ddau is-bwyllgor ymgynghorol.

Mae ffynonellau ymchwil lluosog yn darparu data 
i fesur perfformiad Ynni Clyfar GB yn ei erbyn 
drwy gydol y flwyddyn. Un o'r ffynonellau data 
allweddol yw ein harolwg cenedlaethol ddwywaith 
y flwyddyn, y Rhagolwg ynni clyfar, a ddarperir 
gan yr asiantaeth ymchwil Yonder. Mae hyn yn 
mesur agweddau at fesuryddion clyfar ac ynni, gan 
ddarparu darlun cadarn o agweddau cenedlaethol 
a chan alluogi dadansoddiad o sawl grŵp 
demograffig gwahanol o fewn y sampl ehangach, 
gan gynnwys y rhai mewn amgylchiadau bregus, 
drwy sampl o 10,000 o bobl ym mhob ton. 
At hynny, mae dadansoddiad Econometrig yn 
galluogi'r Bwrdd ac is-bwyllgorau'r FfRhP i briodoli 
canlyniadau a deilliannau i weithgareddau ymgyrch 
Ynni Clyfar GB. 

Ar y chwith: Adnoddau Ynni Clyfar GB yn cael eu 
defnyddio i gyfathrebu manteision mesuryddion 
clyfar yn y digwyddiad 'Keep warm, Keep well' a 
redwyd gan Gyngor Sefton.Council.
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Metrig Gofyn am/Derbyn

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

Gofyn am/derbyn  
(oedolion PF)

Cynnal neu wella 
canran

Rhagolwg ynni 
clyfar a gynhaliwyd 
gan Yonder

11.06m neu 38% 10.50m neu 41%

Metrig gwrthod

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

Gwrthodwyr (Oedolion PF) Gostwng niferoedd 
absoliwt

Rhagolwg 
ynni clyfar a 
gynhaliwyd gan 
Yonder

11.65m neu 40% 8.96m neu 35%

Is-demograffigau

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau Diwedd 
H2 2021

cf 1-2 ar gyfer oedolion Incwm 
Isel, Rhagdalu, Rhentwyr 65+ 
oed ac Oddi Ar-lein 

Monitro Incwm 
Isel, Rhentwyr, 
65+ oed ac Oddi 
ar-lein

Cynnal y ganran 
Gofyn am/Derbyn 
Rhagdalu

Rhagolwg 
ynni clyfar a 
gynhaliwyd 
gan Yonder

Gofyn am/Derbyn 
Rhagdalu: 41% 

Incwm Isel 
Gofyn am/Derbyn: 36%  
Gwrthod: 39%

Rhagdalu 
Gofyn am/Derbyn: 46%  
Gwrthod: 27%

Rhentwyr 
Gofyn am/Derbyn: 47%  
Gwrthod: 27%

65+ oed 
Gofyn am/Derbyn: 27%   
Gwrthod: 53%

Oddi Ar-lein 
Gofyn am/Derbyn: 19%   
Gwrthod: 53%

Metrig gwerth am arian

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

Asesiad annibynnol o werth am 
arian prisiau cyfryngau y telir 
amdanynt

A: ardderchog Adolygiad H2 
MediaSense, Maw 
2021

A: ardderchog A: ardderchog

Metrigau Cysylltiadau Cyhoeddus

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

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

Cynnal neu wella Traciwr Clyfar 
Cenedlaethol 
(Parhaus) a 
gynhaliwyd gan 
Yonder

57% (Gor-Rha 
2020)

 53%

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

Cynnal neu wella Fel a feintiolwyd 
gan Echo 
Research 

669.4m 647.6m

Metrigau defnyddio*

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

Poblogaeth glyfar gyda nodweddion 
clyfar sy'n adrodd "Rwy'n rheoli faint 
o ynni a ddefnyddiaf o gwmpas fy 
nghartref yn weithredol"

Cynnal neu wella Rhagolwg 
ynni clyfar a 
gynhaliwyd gan 
Yonder

48%  54%

Poblogaeth glyfar gyda nodweddion 
clyfar sy'n adrodd am "lawer iawn o 
wahaniaeth/ tipyn o wahaniaeth" wrth 
ateb "Pa wahaniaeth, os o gwbl, ydy 
cael mesurydd clyfar wedi'i wneud i sut 
rydych chi'n defnyddio ynni gartref?”

Cynnal neu wella Rhagolwg 
ynni clyfar a 
gynhaliwyd gan 
Yonder

40% 41%

Gosodiadau

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

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

Monitro Fel a feintiolwyd 
gan adroddiadau 
annibynnol 
Electralink

c.44,000/ 
wythnos (w/d 4 
Hyd - w/d 20 Rha)

40,300

*   Diwygiwyd geiriad y cwestiwn yn yr arolwg ar gyfer metrigau defnydd ar ddechrau 2021. Mae cymariaethau â'r 
waelodlin diwedd 2020 yn berthnasol o hyd gan fod y newid i'r geiriad yn fach ac yn annhebygol o effeithio ar 
lefelau cymeradwyo

Targedau a chanlyniadau FfRhP domestig 
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Ymholiadau**

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

Crybwyll mesuryddion clyfar 
yn ddigymell fel ‘cynnyrch neu 
wasanaeth sy'n eich helpu i reoli'ch 
defnydd o ynni yn yr aelwyd’ 
(oedolion PF)

Monitro Data Google Enquiries 59% (Cyfartaledd 
Ch4 2020)

63

** Diweddarwyd y rhestr o dermau allweddair yn 2021 i adlewyrchu termau sy'n ymwneud â'n hymgyrchoedd

Parodrwydd

Metric Target Measurement
End H2 2020 
Baseline 

End H2 2021 
Result

Poblogaeth heb fesuryddion clyfar 
sy'n barod iawn/weddol barod i 
ganiatáu i rywun ddod i'w cartref i 
osod mesurydd clyfar

Monitro Traciwr Clyfar 
Cenedlaethol (Parhaus) a 
gynhaliwyd gan Yonder

46% (Cyfartaledd 
Ch4 2020)

48%

Argaeledd Meddyliol

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin 
Diwedd H2 2020

Canlyniadau 
Diwedd H2 2021

Crybwyll mesuryddion clyfar 
yn ddigymell fel ‘cynnyrch neu 
wasanaeth sy'n eich helpu i 
reoli'ch defnydd o ynni yn yr 
aelwyd’ (oedolion PF)

Monitro Traciwr Clyfar 
Cenedlaethol (Parhaus) a 
gynhaliwyd gan Yonder

37% (Cyfartaledd 
Ch4 2020) 

47%
Metrig Gofyn am/Derbyn

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin  
Diwedd H2 2020

Canlyniadau  
Diwedd H2 2021

Gofyn am/derbyn (oedolion PF) Cynnydd Ymchwil 
ynni clyfar 
microfusnesau 
a gynhaliwyd 
gan Yonder

21% 24%

Targedau a chanlyniadau FfRhP annomestig 

Ymwybyddiaeth

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin  
Diwedd H2 2020

Canlyniadau  
Diwedd H2 2021

Ymysg microfusnesau â'u safleoedd  
eu hunain

Cynnydd Ymchwil 
ynni clyfar 
microfusnesau 
a gynhaliwyd 
gan Yonder

62% 67%

Installations*

Metrig Targaed Mesuriad
Gwaelodlin  
Diwedd H2 2020

Canlyniadau  
Diwedd H2 2021

Rolling weekly run rate of smart meter 
installations (using electricity meters as 
a business proxy)

Monitor Electralink 
electricity 
meter installs 
using Q4 2021 
average

c.1,800 installs per 
week (w/c 4th Oct - 
w/c 20th Dec 2020)

c.1,740 installs per 
week

*  Mae'r ffigur yn cynnwys gosodiadau mesuryddion manwl, mae'r  diffiniad procsi ar gyfer microfusnesau a 
ddefnyddir yn  seiliedig ar ddefnydd kWh, yn hytrach na nifer y cyflogeion
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Ein hymgyrch yn 2022 
Mae ein cyllideb ar gyfer 2022 yn cyfateb i'r gyllideb ar gyfer 2021, gyda 
gweithgarwch marchnata a chyfathrebu yn parhau ar raddfa debyg i'r hyn a 
gynlluniwyd ar gyfer 2021. Mae ein tasg a sut rydym yn bwriadu ei chyflawni wedi'i 
disgrifio'n llawn yng Nghynllun Ennyn Diddordeb Defnyddwyr a Chyllideb 2022 
Ynni Clyfar GB 

Rôl Ynni Clyfar GB fydd parhau i annog derbyn mesuryddion clyfar a dylanwadu 
ar ymddygiad defnyddwyr er mwyn iddynt elwa o'r dechnoleg mesuryddion 
clyfar. Nid yw hanner o ddefnyddwyr wedi cael mesurydd clyfar eto, sy'n golygu 
bod y dasg hon yn parhau i fod yn un fawr. Ac eto, wrth i fwyfwy o ddefnyddwyr 
symud i berchnogaeth mesuryddion clyfar, bydd manteision mesuryddion clyfar i 
ddefnyddwyr yn ffocws parhaus.

Yn seiliedig ar hyn, mae'r FfRhP domestig yn cynnwys y metrigau a'r targedau 
canlynol ar gyfer ymgyrch 2022:

*  Yn tybio bod y boblogaeth o aelwydydd nad ydynt yn glyfar yn 14.7m ar ddiwedd 2021, a bod y canlyniadau 
trawsnewid ar gyfer 2022 yn cyfateb i'r targedau uchod

** Yn tybio bod y boblogaeth o aelwydydd nad ydynt yn glyfar yn 14.7m ar ddiwedd 2021

***  Daw'r sylfaen aelwydydd o Electralink. Aelwydydd wedi'u trosi i oedolion gan ddefnyddio cymhareb Outlook mis 
Tachwedd 2021, a chan dybio bod y berthynas rhwng aelwydydd ac oedolion yn parhau'n gyson â diwedd 2021

****  Gosodiadau gofynnol i gyrraedd targed 2022, yn seiliedig ar allosod gosodiadau mesuryddion trydan 
Electralink i gyfanswm y mesuryddion, gan gymryd tueddiadau tymhorol nodweddiadol i ystyriaeth

Gofyn am/Derbyn
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Canran % oedolion PF heb 
fesuryddion clyfar sy'n datgan y 
byddent yn gofyn am neu dderbyn 
mesurydd clyfar o fewn y chwe mis 
nesaf

Pennwyd gan Rhagolwg, Tach 
2021 = 41%

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

H1 = 41%

H2 = 39%*

Gwrthod
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
# y bobl ym mhoblogaeth oedolion 
PF heb fesuryddion clyfar sy'n datgan 
y byddent yn gofyn am neu dderbyn 
mesurydd clyfar os caiff ei gynnig 
iddynt o fewn y chwe mis nesaf

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach 
'2021 = 8.96m o oedolion**

Gostwng 
niferoedd absoliwt

H1 = 8.1m o oedolion

H2 = 7.3m o 
oedolion***

Agwedd Is-ddemograffeg 
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Gofyn am/derbyn ar gyfer Incwm 
Isel, Rhagdalu, Rhentwyr Preifat, 
65+ oed

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach 
'2021

Incwm Isel = 36% 
Rhagdalu = 46% 
Rhentwyr P = 50% 
65+ oed = 27%

Monitro Rhentwyr a 
Rhagdalu.

Cynnal neu wella Incwm 
Isel a 65+ oed (sy'n 
tanfynegeio o'i gymharu â 
chyfartaledd Prydain Fawr) 

Incwm Isel = 
isafswm 36%

65+ oed = 
isafswm 27%

Trawsnewid
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Cyfran yr oedolion a oedd heb 
fesurydd clyfar o'r blaen ym Mhrydain 
Fawr sy'n dweud eu bod 'wedi cael/ar 
fin/wedi ceisio cael' mesurydd clyfar 
yn y chwe mis dilynol

Gwaelodlin cyn-Covid = 23%

(DS - Pennwyd gan astudiaeth 
Ailgyswllt, Tach ‘2021 = 26%)

Cyrraedd/Gwella ar y 
waelodlin cyn-Covid yn 
H2

H1 = 19%

H2 = 23%

Gosodiadau
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Cyfradd redeg wythnosol dreigl o 
osodiadau mesurydd clyfar (gan 
ddefnyddio mesuryddion trydan fel 
procsi aelwyd) 

Pennwyd gan osodiadau 
mesuryddion trydan Electralink 
a chan allosod i'r farchnad lawn 
gan ddefnyddio cyfartaledd Ch4 = 
c.61,400

Monitro c.96,000 yr 
wythnos**** 

Mynd â'r neges i ffwrdd 
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Er nad yw'n fetrig, bydd 
dadansoddiad o fynd â'r neges 
i ffwrdd o'i gymharu â'r hyn a 
fwriadwyd ar gyfer segment(au) y 
gynulleidfa sy'n cael eu targedu yn 
cael eu rhannu

Caiff cymhariaeth ei wneud i 
lefelau cymharydd y Traciwr 
Clyfar Cenedlaethol

Monitro. Bydd y lefelau 
disgwyliedig yn amrywio yn ôl 
y gynulleidfa darged, y sianel a 
natur y neges, ond fel arweiniad, 
y cyfanswm canllaw ar lefel 
ymgyrch gynulleidfa ar gyfer y 
brif neges = 45% (ysgogiad) a 
33% (digymell)

Defnydd
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
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 
'2021%

Cynnal neu wella isafswm 54%

Defnydd
Metrig Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Poblogaeth glyfar sy'n adrodd 
am "lawer iawn o wahaniaeth/
tipyn o wahaniaeth" wrth ateb "Pa 
wahaniaeth, os o gwbl, ydy cael 
mesurydd clyfar wedi'i wneud i sut 
rydych yn defnyddio ynni gartref?"

Pennwyd gan y Rhagolwg, Tach 
'2021%

Cynnal neu wella isafswm 41%
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Mae'r Bwrdd ac is-bwyllgorau'r FfRhP wedi adolygu a rhoi cyfarwyddyd ar y rôl 
y bydd Ynni Clyfar GB yn ei chwarae wrth gyflwyno'r ymgyrch Microfusnesau yn 
2022. Mae manylion ar gael yn y Cynllun Ennyn Diddordeb Defnyddwyr ar gyfer 
2022. Bydd yr ymgyrch yn parhau i drosoli llwyddiant ymgyrch Microfusnesau 2021 
ac effaith yr ymgyrch ddomestig. Gan hynny, mae’r FfRhP annomestig yn cynnwys y 
targedau a ganlyn:

* Yn tybio bod y meincnod diwedd H2 2021 yn cyfateb i ganlyniadau diwedd H1 2021

**  Gosodiadau gofynnol i gyrraedd targed 2022, yn seiliedig ar allosod gosodiadau mesuryddion trydan Electralink 
i gyfanswm y mesuryddion, a rhagdybiaeth o fesuryddion microfusnesau o fewn cyfanswm y mesuryddion, gan 
gymryd tueddiadau tymhorol nodweddiadol i ystyriaeth

Rheoli a gweinyddu
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:

•  cynyddu'r galw gan ddefnyddwyr am Systemau Mesuryddion Clyfar a'u derbyn, gan 
gynnwys drwy gynyddu hyder defnyddwyr yn eu gosod gan gyflenwyr nwy a thrydan; 

•  mewn perthynas â Defnyddwyr Ynni mewn Safleoedd Dynodedig Perthnasol, adeiladu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth defnyddwyr o Systemau Mesuryddion Clyfar a'u 
manteision, gan gynnwys y manteision sydd i'w cael o'r data y gellir eu cael drwy 
ddefnyddio Systemau Mesuryddion Clyfar; 

•  Cynyddu parodrwydd Defnyddwyr Ynni i ddefnyddio Systemau Mesuryddion Clyfar i 
newid eu hymddygiad er mwyn iddynt reoli eu defnydd o ynni'n fwy effeithiol ac effeithlon; 

•  mewn perthynas â Defnyddwyr Ynni mewn Anheddau Ynni Domestig sydd ar incwm 
isel neu â mesuryddion rhagdalu, neu a allai, oherwydd eu hamgylchiadau neu eu 
nodweddion penodol, wynebu rhwystrau ychwanegol o ran medru gwireddu manteision 
Systemau Mesuryddion Clyfar: 

 o adeiladu eu hymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Systemau Mesuryddion Clyfar; a 

 o   chynorthwyo nhw i wireddu buddion Systemau Mesuryddion Clyfar ar yr un pryd â 
pharhau i gynnal lefel ddigonol o gynhesrwydd a diwallu eu hanghenion eraill o ran 
ynni;  

•  sefydlu a chynnal fframwaith gweinyddol ar gyfer hwyluso cydlynu gweithgareddau ennyn 
diddordeb defnyddwyr mewn perthynas â Systemau Mesuryddion Clyfar a gyflawnir (neu 
y bwriedir y cânt eu cyflawni) gan Gyflenwyr Ynni unigol.

Ymwybyddiaeth 
Maes Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Ymhlith microfusnesau â'u safleoedd 
eu hunain, ymwybyddiaeth bod 
mesuryddion clyfar ar gael i fusnesau

Pennwyd gan y Traciwr 
microfusnesau, Tach 2021 = 67%

Cynnydd H2 = 74%*

Gofyn am/Derbyn 
Maes Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
% 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, Tach 2021 = 24%

Cynnydd H2 = 28%*

Gosodiadau
Maes Gwaelodlin Diwedd H2 2021 Targed
Cyfradd redeg wythnosol dreigl o 
osodiadau mesurydd clyfar (gan 
ddefnyddio mesuryddion trydan fel 
procsi busnes)

Pennwyd gan osodiadau 
mesuryddion trydan Electralink 
a chan allosod i'r farchnad lawn 
gan ddefnyddio cyfartaledd Ch4 = 
c.1,900

Monitro c.3,800 yr 
wythnos**
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Wrth gefnogi'r amcanion hyn, mae model busnes Ynni Clyfar GB yn cynnwys gweithgareddau 
marchnata a chyfathrebu. O dan y Prif Weithredwr, Dan Brooke, mae ein tîm o staff yn cynnwys 
pedair adran (Marchnata, Cysylltiadau Cyhoeddus, Materion Corfforaethol a Gweithrediadau). 

Marchnata
Cyfarwyddwr Marchnata:     Chris Taggart 
Dirprwy Gyfarwyddwr Marchnata:   Imogen Landy 
Dirprwy Gyfarwyddwr Cynulleidfaoedd Arbenigol: Phillippa Brown
Pennaeth Digidol:      Penny Mills
Pennaeth Cyfryngau Dros Dro:    Rob Ellison 
Pennaeth Brand a Hysbysebu i Ddefnyddwyr:  Steve Osaer

Cysylltiadau Cyhoeddus
Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus:   Victoria Bacon
Dirprwy Gyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus: Fay Jennings

Materion Corfforaethol
Cyfarwyddwr Materion Corfforaethol:   Sara Higham
Pennaeth Materion Cyhoeddus:    Fflur Lawton
Pennaeth Polisi:      Iagan MacNeil
Pennaeth Cysylltiadau â Diwydiant:   Victoria Spooner 

Gweithrediadau
Cyfarwyddwr Gweithrediadau:     Alistair Gibbons
Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Mewnwelediad: Claire Baines
Pennaeth Mewnwelediad a Dadansoddeg:  Emily Ewens
Pennaeth Technoleg:     Peter Thorne
Pennaeth Cyllid a Gweithrediadau:   Shaun Tyndall
Pennaeth Pobl:      Soumya Singh

Cyfarwyddwyr y Bwrdd 
Mae Ynni Clyfar GB yn gwmni nid er elw, cyfyngedig trwy warant.

Mae'r cwmni wedi ei lywodraethu gan Fwrdd, y mae ei gyfansoddiad wedi ei ddisgrifio yn ôl y 
gyfraith, wedi ei arwain gan gadeirydd annibynnol. Mae'r Bwrdd yn cynnwys:

• Y Cadeirydd
• Pedwar cyfarwyddwr sy'n cynrychioli buddiannau defnyddwyr ynni 
• Chwe chyfarwyddwr sy'n cynrychioli buddiannau cyflenwyr ynni
• Y Prif Weithredwr

Dwy flynedd yw cyfnod cyfarwyddwyr unigol (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 ymestyn gwahoddiad i Ofgem a 
Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg i arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd.

Rhoddir manylion cyfarwyddwyr Ynni Clyfar GB yn ystod 2021 isod.

Cyfarwyddwr Wedi'i benodi Wedi ymddiswyddo

Mark Lund (Cadeirydd) 01-Ion-16  

Martin Aylward 30-Meh-21

Daren Carter 06-Tac-20

Alexander Constanti 23-Ion-20 30-Meh-21

Steven Crabb 30-Meh-21

Pamela Conway 18-Hyd-19 9-Chwe-21

Steven Day 06-Meh-19

Jill Dougan 24-Med-19

Maxine Frerk 30-Meh-21

Andrew Green 07-Gor-20 30-Meh-21

Richard Hughes 24-Med-19 30-Meh-21

Christopher Macleod 11-Mai-16  

Ann McKechin 30-Meh-21

Fiona Mayo 07-Gor-20

James Taylor 03-Mai-17 30-Meh-21

Edward Tarelli 11-Ebr-19 30-Meh-21

Penny Shepherd 14-Meh-18 30-Meh-21

Dhara Vyas 06-Tac-18 30-Meh-21

Dan Brooke 30-Meh-21
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Pwyllgor archwilio a risg
Mae'r Bwrdd yn cael 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 2021 oedd:

•  Hugh Spicer (Cadeirydd annibynnol wedi'i gyfethol ac arsylwr cyfarfodydd y Bwrdd)
• Jill Dougan (Cyfarwyddwr, penodwyd Gorffennaf 2021)
• Christopher MacLeod (Cyfarwyddwr, penodwyd Medi 2018)
•  Brian Stratton (Aelod pwyllgor wedi'i gyfethol ac arsylwr cyfarfodydd y bwrdd wedi'i 

enwebu gan weithredwyr y rhwydweithiau ynni)
• Dhara Vyas (Cyfarwyddwr, penodwyd Tachwedd 2018, ymddiswyddodd Mehefin 2021)

Yn ystod 2021, 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); 
• Adolygu'r cynllun dirprwyo;
• Adolygiad o arfer gorau llywodraethu; a
• Pharatoi'r cyfrifon diwedd blwyddyn a'r broses archwilio.

Roedd y partner archwilio allanol yn bresennol mewn dau o'r cyfarfodydd yn ystod y 
flwyddyn.

Bu'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 2021 bu aelodaeth y pwyllgor yn cynnwys 
Mark Lund, Martin Aylward, Jill Dougan a Chris MacLeod.

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

Rhif Cwmni:    08455995

Swyddfa Gofrestredig: Llawr Gwaelod, 
    The Crane Building, 
    22 Lavington Street, 
    Llundain, 
    SE1 0NZ

Ysgrifennydd y Cwmni: Alistair Gibbons

Gwefan:    smartenergyGB.org/cy

Bancwyr:   Banc Barclays Plc, 
    27 Soho Square, 
    Llundain, 
    W1D 3Q

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

Archwilwyr:   Crowe U.K. LLP, 
    55 Ludgate Hill,  
    Llundain, 
    EC4M 7JW

http://smartenergyGB.org/cy
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Yr amgylchedd busnes

Enghraifft arall o Einstein fel ein cyfrwng 
creadigol newydd, yn dangos sut mae 
mesuryddion clyfar yn diweddaru ein 
system ynni fel y gall defnyddio mwy o ynni 
adnewyddadwy, fel y gwynt.
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Yr amgylchedd busnes
Mae ein gweithgareddau, costau a risgiau'n ddibynnol ar amgylchedd ehangach yr ymgyrch 
cyflwyno mesuryddion clyfar, yn ogystal â'i 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 2021
Rydym yn gwmni nid er elw sy'n cael ei gyllido 
ar sail flynyddol. Rydym yn cytuno ar ein cyllideb 
yn flynyddol ac yn derbyn cyllid gan gyflenwyr 
ynni domestig yn 2021, gan adlewyrchu 
rhwymedigaethau cyfreithiol yr Amodau Safonol 
Cyflenwi Nwy a Thrydan, y Trwyddedau 
Dosbarthu Trydan a Chludo Nwy.

Cyllideb blwyddyn ariannol 2021 yn wreiddiol 
oedd £38.289m (2020: £36.665m).
Daeth blwyddyn Ynni Clyfar GB i ben gyda 
threuliau gweithredu o £36.769m (2020: 
£31.225m). 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 Dargadwedig 
ar dudalen 58 yn cyflwyno gwarged o 
£1,061,064 y byddwn yn ei ddwyn ymlaen i 
gefnogi gofynion gweithio cyfalaf os nad yw 
cyflenwyr mawr yn talu eu hanfonebau. 

Ein costau staff oedd £5.131m (2020: 
£5.019miliwn), a gellir dod o hyd i ddadansoddiad 
o hyn yn nodyn rhif tri y cyfrifon. Gellir dod o hyd 
i fanylion tâl cydnabyddiaeth uwch reolwyr yn 
nodyn rhif tri hefyd.

Nid yw Ynni Clyfar GB yn atebol i dalu treth 
gorfforaethol ar ei elw masnachu, fel a 
gadarnhawyd gan Gyllid a Thollau EM. Yn wir, ad-
delir pob elw i gyflenwyr ynni. Gan hynny, rydym 
yn adrodd gwarged o ddim byd. Gan hynny, nid 
yw treth yn daladwy ar ein gwargedion masnachu 
ond rydym yn talu treth, yn llawn, ar log banc a 
dderbynnir.

Ar 31ain Rhagfyr 2021, ein hasedau net oedd 
£1.4m (2020: £0.374m), gan gynrychioli 
gwarged cronedig y sefydliad.

Y cyfanswm asedau sefydlog ar 31ain Rhagfyr 2021 
oedd £0.302 miliwn (2020: £0.094m).

Codom anfonebau gwerth £11.3 miliwn (heb 
TAW) ar gyfer gweithgareddau chwarter cyntaf 
2022 cyn 31ain Rhagfyr 2021 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 31ain Rhagfyr 2021 
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 2021.

Rhagolwg ariannol ar gyfer 2022
Trwy bleidlais, cymeradwyodd ein haelodau sy'n 
gyflenwyr ynni ein cyllideb o £36.264 miliwn ar 
gyfer yr ymgyrch ddomestig yn 2022 ac £2.001 
miliwn ar gyfer yr ymgyrch annomestig. Gellir 
dod o hyd i fanylion ein Cynllun Ennyn Diddordeb 
Defnyddwyr a Chyllideb 2022 ar ein gwefan yn 
smartenergyGB.org/cy.

Roedd ein cynlluniau ar gyfer 2022 yn seiliedig 
ar ddadansoddiad o raddfa'r ymgyrch y mae ei 
hangen i gyflawni'r cyfrifoldebau a amlinellwyd 
ar ein cyfer yn 2022 yn y Fframwaith Rheoli 
Perfformiad (FfRhP).

Mae'n ddyletswydd ar y Bwrdd i gadw'r FfRhP o 
dan adolygiad. Petai'r amcanion FfRhP yn newid 
yn ystod y flwyddyn unrhyw bryd yn 2022 gallai 
hynny gael effaith faterol ar ein cynlluniau a 
chyllideb.

Bydd tracio effaith barhaus y pandemig yn 
hollbwysig. Bydd angen i Ynni Clyfar GB fod 
yn hyblyg i addasu gweithgarwch i ddiwallu 
anghenion yr ymgyrch wrth iddi symud ymlaen.

Os bydd y Rhaglen Gweithredu Mesuryddion 
Clyfar yn methu â chyflwyno elfennau technegol 
sy'n weddill yr isadeiledd mesuryddion fel a 
fwriedir ar gyfer 2022, gallai hyn arwain at 
bryderon cyhoeddus am gyflwyno mesuryddion 
clyfar a/neu niwed i enw da mesuryddion clyfar.

Os bydd cyflenwyr ynni'n methu â chyflwyno 
eu rhwymedigaethau o ran trefnu apwyntiadau 
gosodiad neu osod mesuryddion clyfar at safon 
ddigonol, gallai hyn effeithio'n andwyol ar enw da 
ymgyrch Ynni Clyfar GB a fydd yn cyfarwyddo'r 
cwsmeriaid i gychwyn eu teithiau cwsmer gyda'r 
cyflenwyr ynni hynny. Gallai unrhyw fethiant 
o'r fath gan gyflenwyr ynni arwain hefyd at 
amharodrwydd ehangach y cyhoedd i ofyn am 
neu dderbyn gosodiadau mesurydd clyfar.

Un effaith o'r argyfwng nwy yw y gallai cyflenwyr 
fynd i weinyddiaeth. O dan yr amgylchiadau 
hynny, mae risg na fydd cyflenwyr yn talu eu 

hanfonebau. Mae'r Bwrdd yn monitro'r risg hon, 
gan gynnwys adolygu'r sefyllfa rheoli credyd 
ynghyd â'r ddarpariaeth ddrwgddyled, ac ar 
hyn o bryd nid yw'n credu y bydd y risg hon yn 
effeithio'n faterol ar allu Ynni Clyfar GB i gyflwyno'r 
gweithgarwch a ddisgrifir yn y Cynllun Ennyn 
Diddordeb Defnyddwyr. 

Gallai unrhyw un o'r sefyllfaoedd hyn gael effaith 
faterol ar allu Ynni Clyfar GB i gwrdd â'i dargedau 
yn 2022. Gallai hyn olygu bod Ynni Clyfar GB yn 
addasu (trwy naill ai isafu, ailgyfeirio neu gynyddu 
o fewn terfynau'r gyllideb sydd ar gael) maint 
y gweithgarwch a gyflawnir yn 2022 i gynnal 
brwdfrydedd defnyddwyr dros fabwysiadu 
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. Er nad yw Ynni 
Clyfar GB yn y sector cyhoeddus, penderfynodd 
y Bwrdd y dylai adlewyrchu'r model cost-
effeithiolrwydd/gwerth am arian uchaf ei barch 
a ddefnyddir gan sefydliadau gwasanaeth 
cyhoeddus - sef y model a ddatblygwyd gan Y 
Swyddfa Archwilio Genedlaethol (NAO).

Defnyddir y model NAO yn ei 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. Mae'r ail 
hefyd yn berthnasol i Ynni Clyfar GB pan fyddwn 
yn comisiynu sefydliadau eraill i gyflwyno rhannau 
o'n hymgyrch ar ein rhan, megis elusennau a 
gontractir fel rhan o'n rhaglen partneriaethau 
marchnata.

http://smartenergyGB.org/cy
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Amlinellir y model ar gyfer asesu cost-effeithiolrwydd/gwerth am arian isod, ar ffurf diagram fel 
a gyhoeddwyd gan NAO.

Amcanion

Adnoddau Mewnbynnau  Allbynnau

Proses
Deilliannau

(bwriadol ac 
anfwriadol)

Economi
Isafu cost yr adnod-
dau a ddefnyddir ac 
ystyried ansawdd ar 

yr un pryd

Effeithlonrwydd
Relationship Perthy-
nas rhwng allbynnau, 
e.e. gwasanaethau, 

a’r adnoddau a ddef-
nyddir i’w cynhyrchu

Effeithiolrwydd
Extent to which ob-

jectives are achieved 
and the relationship 

between intended and 
actual impacts of a 

service

Cost-effeithiolrwydd
Defnydd optimaidd o adnoddau i gyflawni’r  

canlyniadau arfaethedig

Comisiynydd / Darparwr gwasanaeth

Dylanwadau 
eraill

Yn cyfrannu at fesur...

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 y Bwrdd i adrodd i ba raddau y mae gwariant yn cynrychioli gwerth 
am arian ac mae wedi rhoi sylw agos i'r ffordd y mae Ynni Clyfar GB yn cymhwyso ei fodel 
gwerth am arian ac yn defnyddio ei arian. 

Busnes gweithredol
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi ystyried y sefyllfa gyllidol a'r risgiau y mae'r sefydliad yn agored 
iddynt. O ran cyllid, mae'r Bwrdd wedi'i gysuro gan y rhwymedigaethau amodau trwydded 
sydd ar gyflenwyr i ariannu Ynni Clyfar GB ar sail flynyddol. Gan hynny, mae'r risg na fydd 
modd i Ynni Clyfar GB fodloni ei rwymedigaethau wrth iddynt ddod yn ddyledus yn fach iawn.

O ran hyd bodolaeth Ynni Clyfar GB, wrth ystyried statws busnes gweithredol y sefydliad, 
ystyriodd y Bwrdd bolisi'r llywodraeth ar derfyn amser y rhaglen gweithredu mesuryddion 
clyfar, sydd wedi cael ei gadarnhau fel 2025.
 
Ystyriodd y Bwrdd y risg y bydd cyflenwyr ynni'n penderfynu eu bod nhw mewn sefyllfa well 
eu hunain i gyflwyno amcanion Ynni Clyfar GB trwy weithgareddau anghytrefn cwmnïau 
unigol yn hytrach na fel menter 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. 

Achosodd COVID-19 heriau ar gyfer yr ymgyrch yn ystod 2021. Er bod y pandemig yn achosi 
rhywfaint o ansicrwydd yn 2022, nid yw'n bygwth gallu Ynni Clyfar GB i barhau fel busnes 
gweithredol, yn hytrach mae'n fater o ansicrwydd y mae angen ei gymryd i ystyriaeth wrth i ni 
weithredu ein hymgyrchoedd. 

Mae'r argyfwng nwy, a'i effaith ar allu cyflenwyr i gyflawni eu rhwymedigaethau i gyllido Ynni 
Clyfar GB yn fater byw, wrth i nifer o gyflenwyr fynd i weinyddiaeth. Mae'r Bwrdd wedi bod yn 
adolygu'r mater hwn ers mis Medi a bydd yn parhau i wneud hynny, gan sicrhau bod camau 
lliniaru priodol ar waith (gan gynnwys rheolaeth gredyd dynn a'r defnydd o ddarpariaeth 
ddrwgddyled). Nid yw'r Bwrdd yn credu ei bod mor faterol ag i fygwth gallu'r cwmni i barhau 
fel busnes gweithredol.

Gan hynny, mae gan y Bwrdd ddisgwyliad rhesymol bod gan Ynni Clyfar GB adnoddau digonol 
i barhau mewn bodolaeth weithredol hyd y gellir rhagweld, sef o leiaf deuddeg mis o ddyddiad 
cymeradwyo'r datganiadau ariannol hyn, ac nid yw'n ymwybodol o unrhyw ansicrwydd 
materol a allai gael effaith andwyol ar y cwmni. Yn unol â hynny, mae'r datganiadau ariannol yn 
parhau i gael eu paratoi ar y sail busnes gweithredol.
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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 disgrifiad o werth 
am arian a amlinellir 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 a hefyd 
gweithredu nifer o ddyletswyddau ymddiriedol 
ehangach y Bwrdd yn briodol.

Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi mabwysiadu 
ymagwedd gadarnhaol at reoli risg a rheolaeth 
fewnol ac wedi croesawu ymagwedd yr uwch 
dîm arweinyddiaeth at adolygu risgiau yn 
rheolaidd a defnyddio'r gofrestr risgiau fel offeryn 
rheoli gweithredol. Mae'r Bwrdd wedi cynnal 
adolygiadau ffurfiol o'r gofrestr risgiau yn ystod 
y flwyddyn, ac mae hyn wedi cynnwys ystyried 
y risgiau o ganlyniad i COVID-19. Mae wedi 
croesawu cyfraniad y PAR sydd hefyd wedi 
adolygu a chyfrannu at y gofrestr 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 genedlaethol; er enghraifft, 
a achosir 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 
mewn fforymau ennyn diddordeb budd-ddeiliaid 
y Rhaglen Gweithredu Mesuryddion Clyfar 
a arweinir gan yr Adran dros Fusnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol.
 Rheolir risgiau ac ansicrwydd yn weithredol gan 
Fwrdd ac uwch dîm arweinyddiaeth 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 y cyfarwyddwyr i'w hyswirio yn erbyn 
hawliadau a allai ddeillio o'u gweithredoedd 
cyfreithlon fel cyfarwyddwyr, cyhyd â'u bod wedi 
gweithredu'n onest ac yn rhesymol. Mae hyn yn 
cynnwys aelodau'r PAR hefyd.

Yn olaf, fe'n talwyd yn chwarterol ymlaen llaw am 
ein gweithgarwch felly nid oes unrhyw risg i lif 
arian ar unwaith. 

Datganiad ar gydymffurfiad ag a172(1)  
Deddf Cwmnïau 2006
Yn unigol a gyda'i gilydd mae Bwrdd 
Cyfarwyddwyr Ynni Clyfar GB yn ystyried eu bod 
wedi gweithredu yn y ffordd y maent yn ystyried, 
yn ddidwyll, a fyddai'n fwyaf tebygol o hyrwyddo 
llwyddiant y cwmni er budd ei aelodau'n 
gyffredinol (gan roi ystyriaeth briodol i'r budd-
ddeiliaid a'r materion a amlinellir yn a172(1)(a-f) 
y Ddeddf) o ran y penderfyniadau a gymerwyd 
yn ystod y flwyddyn a  ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 
2021. Yn benodol: 

•  dyluniwyd ein Cynllun Ennyn Diddordeb 
Defnyddwyr a Chyllideb i gael effaith fuddiol 
hir dymor ar gyflwyno amcanion y cwmni 
yn ogystal â chyflawni amcanion blynyddol y 
Fframwaith Rheoli Perfformiad. Byddwn yn 
parhau i weithredu ein busnes o fewn mesurau 
rheoli ariannol llym ac yn unol â'n targedau; 

•  mae ein cyflogeion yn rhan annatod o gyflwyno 
ein cynllun. Rydym yn ceisio bod yn gyflogwr 
cyfrifol yn ein hymagwedd at y tâl a'r buddion 
y mae ein cyflogeion yn eu derbyn. Iechyd, 
diogelwch a llesiant ein cyflogeion yw ein prif 
ystyriaethau yn y ffordd yr ydym yn gwneud 
busnes; 

•  cyfeiriwyd ein cynllun trwy ennyn diddordeb 
defnyddwyr yn gynhwysfawr trwy 
amrywiaeth eang o ymchwil, gan alluogi ni 
i ddod i ddealltwriaeth o'u hagweddau a'u 
blaenoriaethau; 

•  ystyriodd ein cynllun effaith gweithrediadau'r 
cwmni ar y gymuned a'r amgylchedd a'n 
cyfrifoldebau ehangach i gymdeithas, ac 
yn benodol sut rydym yn effeithio ar yr 
amgylchedd. I raddau helaeth oherwydd bod 
ein gwaith yn annog defnyddwyr i reoli defnydd 
ynni eu haelwydydd yn well, mae'n bwysig i ni 
anelu at isafu'r effaith ar yr amgylchedd; 

•  bwriad Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw ymddwyn 
yn gyfrifol a sicrhau bod rheolwyr yn 
gweithredu'r busnes mewn ffordd gyfrifol, gan 
weithredu'n unol â'r safonau busnes, ymddygiad 
a llywodraeth uchel a ddisgwylir gan fusnes 
fel yr un yma a thrwy wneud hyn, cyfrannu at 
gyflwyno ein cynllun.
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Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr 
mewn perthynas â'r  
datganiadau ariannol 
Mae'r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi Adroddiad y Cyfarwyddwyr a'r datganiadau ariannol yn unol 
â deddfau a rheoliadau perthnasol.

Mae cyfraith cwmnïau'n ei gwneud hi'n ofynnol i baratoi datganiadau ariannol ar gyfer bob blwyddyn 
ariannol. O dan y gyfraith honno mae'r cyfarwyddwyr 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 beidio â chymeradwyo'r datganiadau ariannol 
oni bai eu bod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun gywir 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:

• 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 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 galluogi 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. Maent wedi'u bodloni bod mesurau 
diogelu priodol yn bodoli i atal a darganfod twyll. Adroddir achosion o dwyll ac ymgeisiau i gyflawni 
twyll i'r pwyllgor archwilio a risg trwy gydol y flwyddyn.

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

Cymeradwywyd Adroddiad y Cyfarwyddwyr, sy'n cynnwys yr Adroddiad Strategol, gan y Bwrdd ar  
15fed Mawrth 2022 ac fe'i lofnodwyd ar ei ran gan:

 

Mark Lund
Cadeirydd

Adroddiad yr Archwilwyr Annib-
ynnol i aelodau'r Corff Cyfathrebu 
Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig 
Barn
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol y 
Corff Cyfathrebu Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 
2021 sy'n cynnwys y Datganiad Incwm ac Enillion 
Dargadwedig, y Fantolen, y Datganiad Llif Arian a 
Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol, gan gynnwys 
polisïau 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 31ain Rhagfyr 2021 ac o'i incwm a 
gwariant 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; ac

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

Sail dros y farn
Cynhaliom ein harolwg yn unol â'r Safonau 
Rhyngwladol ar Archwilio (Deyrnas Unedig) 
(SRhA Deyrnas Unedig)) a cyfraith 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.

Casgliadau mewn perthynas â busnes 
gweithredol
Wrth archwilio'r datganiadau ariannol, rydym wedi 
dod i'r casgliad bod defnydd y cyfarwyddwyr o'r 
sail gyfrifyddu busnes gweithredol yn briodol wrth 
baratoi'r datganiadau ariannol;

Ar sail y gwaith rydym wedi'i berfformio, nid ydym 
wedi nodi unrhyw ansicrwydd materol mewn 
perthynas â digwyddiadau neu gyflyrau a allai, 
yn unigol neu ar y cyd, daflu amheuon sylweddol 
ar allu'r cwmni i barhau fel busnes gweithredol 
am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o'r adeg yr 
awdurdodir cyhoeddi'r datganiadau ariannol.

Mae ein cyfrifoldebau ni a chyfrifoldebau'r 
cyfarwyddwyr mewn perthynas â busnes 
gweithredol wedi'u disgrifio yn adrannau 
perthnasol yr adroddiad hwn.
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Gwybodaeth arall
Mae'r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am yr wybodaeth 
arall sydd wedi'i chynnwys yn yr adroddiad 
blynyddol. 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.

Ein cyfrifoldeb ni 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 yw hyn yn achosi 
camddatganiad materol yn y datganiadau 
ariannol eu hunain. 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.

Barn ar faterion eraill 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 
blynyddol, sy'n cynnwys adroddiad y 
cyfarwyddwyr a baratowyd at ddibenion 
cyfraith gwmnïau, ar gyfer y flwyddyn ariannol 
y paratowyd y datganiadau ariannol ar ei chyfer 
yn cydweddu â'r datganiadau ariannol; ac

•  mae adroddiad y cyfarwyddwyr sydd wedi'i 
gynnwys o fewn yr adroddiad blynyddol 
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 adroddiad y 
cyfarwyddwyr sydd wedi'u cynnwys o fewn yr 
adroddiad blynyddol.

Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd ar y 
materion canlynol mewn perthynas â Deddf 
Cwmnïau 2006:

•  nid yw cofnodion cyfrifyddu digonol wedi’u 
cadw; neu

•  nid yw'r datganiadau ariannol yn cydweddu â'r 
cofnodion a dychweliadau cyfrifyddu; neu

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

•  nid 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 
o gyfrifoldebau'r cyfarwyddwyr, 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 camddatgan 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 
gwneud hynny.
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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'r Safonau 
Rhyngwladol ar Archwilio (DU) bob amser 
yn datgelu camddatgan 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.

Nodir manylion i ba raddau yr ystyriwyd yr oedd 
yr archwiliad yn gallu canfod afreoleidd-dra, 
gan gynnwys twyll a methu â chydymffurfio â 
deddfau a rheoliadau, isod.

Mae disgrifiad pellach o'n cyfrifoldebau dros 
archwilio'r datganiadau ariannol wedi'i leoli ar 
wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn: www.frc.org.
uk/auditorsresponsibilities. Mae'r disgrifiad hwn yn 
ffurfio rhan o adroddiad ein harchwilydd.

I ba raddau yr ystyriwyd yr oedd yr archwiliad 
yn gallu canfod afreoleidd-dra, gan gynnwys 
twyll a methu â chydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau. Bu i ni nodi ac asesu risgiau 
camddatgan y datganiadau ariannol yn faterol o 
ganlyniad i afreoleidd-dra, p'un ai drwy dwyll neu 
gamgymeriad, a thrafod y rhain ymysg aelodau 
ein tîm archwilio. Yna, dyluniwyd a pherfformiwyd 
gweithdrefnau archwilio sy'n ymateb i'r risgiau 
hynny, gan gynnwys dod o hyd i dystiolaeth 
archwilio sy'n ddigonol ac yn briodol i ddarparu 
sail dros ein barn.

Daethom o hyd i ddealltwriaeth o'r fframweithiau 
cyfreithiol a rheoleiddio y mae'r cwmni yn 
gweithredu ynddynt, gan ganolbwyntio ar 
ddarpariaethau'r cyfreithiau a rheoliadau hynny 
sydd ag effaith uniongyrchol ar bennu'r symiau 
a datgeliadau materol yn y datganiadau ariannol. 
Y cyfreithiau a rheoliadau allweddol a ystyriwyd 
gennym yn y cyd-destun hwn oedd Deddf 
Cwmnïau 2006 a Safon Adrodd Ariannol 102. Bu 
i ni asesu'r gydymffurfiaeth ofynnol â'r cyfreithiau 
a rheoliadau hyn fel rhan o'n gweithdrefnau 
archwilio ar yr eitemau datganiad ariannol 
cysylltiedig.

At hynny, bu i ni ystyried darpariaethau cyfreithiau 
a rheoliadau eraill nad ydynt yn cael effaith 
uniongyrchol ar y datganiadau ariannol ond y 
gallai cydymffurfio â hwy fod yn hanfodol i allu'r 
cwmni i weithredu neu i osgoi cosb faterol. Bu i ni 
hefyd ystyried y cyfleoedd a'r cymhellion a allai 
fodoli o fewn y cwmni ar gyfer twyll. Y cyfreithiau 
a'r rheoliadau a ystyriwyd gennym yn y cyd-
destun hwn ar gyfer gweithrediadau'r DU oedd 
y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), 
Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, Deddfwriaeth 
Trethiant a Deddfwriaeth Cyflogaeth.

Mae safonau archwilio yn gyfyngedig o ran y 
gweithdrefnau archwilio gofynnol i nodi diffyg 
cydymffurfio â'r cyfreithiau a rheoliadau hyn i 
ymholiadau gan y cyfarwyddwyr a rheolwyr eraill 
ac arolygu gohebiaeth reoleiddio a chyfreithiol, os 
yw'r rhain yn bodoli.

Bu i ni nodi bod y risg fwyaf o effaith faterol ar 
y datganiadau ariannol o afreoleidd-dra, gan 
gynnwys twyll, yn deillio o amseru cydnabod 
gwariant a diystyru mesurau rheoli gan reolwyr. 
Roedd ein gweithdrefnau archwilio i ymateb i'r 
risgiau hyn yn cynnwys ymholiadau gan reolwyr 
a'r Pwyllgor Archwilio a Risg am eu dulliau eu 
hunain o nodi ac asesu risgiau afreoleidd-dra, 
profion sampl ar wariant a phostio siwrnalau, 
adolygu amcangyfrifon cyfrifyddu ar gyfer 
rhagfarn, adolygu gohebiaeth reoleiddio gyda 
Thŷ'r Cwmnïau a darllen cofnodion cyfarfodydd y 
rhai sy'n gyfrifol am lywodraethu.

Oherwydd cyfyngiadau cynhenid archwiliad, 
mae risg anochel nad ydym efallai wedi 
canfod rhai camddatganiadau perthnasol yn y 
datganiadau ariannol, er i ni gynllunio a chyflawni 
ein harchwiliad yn briodol yn unol â safonau 
archwilio. Er enghraifft, po fwyaf pell y mae 
diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau 
(afreoleidd-dra) o'r digwyddiadau a'r trafodion 
a adlewyrchir yn y datganiadau ariannol, y 
lleiaf tebygol ydyw y byddai'r gweithdrefnau 
cyfyngedig cynhenid sy'n ofynnol gan safonau 
archwilio yn ei nodi. At hynny, fel gydag unrhyw 
archwiliad, roedd risg uwch o hyd o fethu â 
chanfod afreoleidd-dra, gan y gallai'r rhain 
gynnwys cydgynllwyn, ffugio, hepgorion 
bwriadol, camgynrychioli, neu ddiystyru 
mesurau rheolaeth fewnol. Nid ydym yn gyfrifol 
am atal diffyg cydymffurfiad ac ni ellir disgwyl 
i ni ddarganfod diffyg cydymffurfiad â'r holl 
gyfreithiau a rheoliadau. 

Defnyddio ein hadroddiad
Cyflwynir yr adroddiad hwn i aelodau'r cwmni'n 
unig, yn unol â Phennod 3 Rhan 16 Deddf 
Cwmnïau 2006. 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 at 
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.

Uwch Archwilydd Statudol
Ar gyfer ac ar ran
Crowe U.K. LLP
Archwilydd Statudol
Llundain

22ain Mawrth 2022
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Financial results 2021

Gofod swyddfa newydd Ynni Clyfar GB 
yn The Crane Building.
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Datganiad incwm ac  
enillion dargadwedig 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 2021  

Nodiadau  2021  2020 
Trosiant 37,820,716 31,149,298
Treuliau gweithredu (36,769,250) (31,224,573)
GWARGED / (DIFFYG) GWEITHREDU 2 1,051,466 (75,275)
Incwm arall 10,774 79,360
ELW AR WEITHGAREDDAU ARFEROL CYN TRETH 1,062,240 4,085
Treth ar elw o weithgareddau arferol 4 (1,176) (4,085)
CYFANSWM INCWM CYNHWYSFAWR 10 1,061,064 -
Cyfanswm Enillion Dargadwedig ar ddechrau'r 
cyfnod

373,945 373,945

Cyfanswm Enillion Dargadwedig ar ddiwedd y 
cyfnod

1,435,009 373,945

Mae’r nodiadau ar dudalennau 61-67 yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn.

Mantolen 
ar 31ain Rhagfyr 2021

Nodiadau  2021  2020 
ASEDAU SEFYDLOG
Asedau diriaethol 6 302,397 93,807

302,397 93,807
ASEDAU CYFREDOL
Dyledwyr 7 7,350,578 13,764,132
Arian parod yn y banc 11,225,564 9,874,441

18,576,142 23,638,573
CREDYDWYR: Symiau sy'n dod yn ddyledus o fewn 
un flwyddyn

8 (17,443,530) (23,358,435)

ASEDAU NET CYFREDOL 1,132,612 280,138
ASEDAU NET 1,435,009 373,945
CYFALAF AC ARIAN WRTH GEFN
Cyfrif elw a cholled 10 1,435,009 373,945

The accounts have been prepared in accordance with the Companies Act 2006, and have 
Paratowyd y cyfrifon yn unol â Deddf Cwmnïau 2006, fe'u cymeradwywyd gan y Bwrdd ar 
15 Mawrth 2022 a'u llofnodwyd ar ei ran gan:

 

Mark Lund
Cadeirydd
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Nodiadau   2021  2020 
Mewnlif arian parod net o weithgareddau gweithredu a) 1,619,671 2,160,836
All-lif arian parod net / (mewnlif) o weithgareddau buddsoddi b) (268,548) 17,723
Cynnydd/ Gostyngiad mewn arian parod yn y cyfnod c) 1,351,123 2,178,559

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

 
 2021

 
 2020 

     Elw cyn treth ar weithgareddau arferol 1,062,240 4,085
     Dibrisio ac amorteiddio 66,207 92,750
     Colled wrth waredu asedau - 1,238
     Llog a dderbyniwyd (6,249) (17,723)
     Gostyngiad/(Cynnydd) mewn dyledwyr 6,413,554 (5,689,527)
     (Gostyngiad)/Cynnydd mewn credydwyr (5,914,905) 7,774,098
     Treth daladwy/a dalwyd (1,176) (4,085)
      Mewnlif arian parod net o weithgareddau gweithredu 1,619,671 2,160,836

b) Llif arian parod net o weithgareddau buddsoddi  2021  2020 
     Llog a dderbyniwyd 6,249 17,723
     Prynu asedau diriaethol (274,797) -

(268,548) 17,723

c)  Dadansoddiad o newidiadau mewn 
cronfeydd arian parod net

 Ar 1 Ionawr  Llifoedd 
arian

 Ar 31ain  
Rhagfyr 2021

     Cash at bank and in hand 9,874,441 1,351,123 11,225,564

Datganiad llif arian   
Ionawr 2021 – Rhagfyr 2021

Mae arian parod yn y banc ac mewn llaw yn ased ariannol ac fe'i mesurir am gost wedi ei 
hamorteiddio gyda gwerth cario o £11,225,564 (2020: £9,874,441).

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 wedi ymrwymo i gyfrannu swm hyd at £1 i'r asedau os bydd diffyg wrth 
ddirwyn i ben. Swyddfa gofrestredig y cwmni yw Llawr Gwaelod, The Crane Building, 22 
Lavington Street, Llundain, SE1 0NZ.

Nodiadau i'r datganiadau ariannol 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 2021

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

a) 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. 

b) Busnes gweithredol
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi ystyried sefyllfa 
ariannol bresennol y cwmni hyd y gellir rhagweld 
ynghyd â'r risg a'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig 
â'i allu i weithredu fel busnes gweithredol. Mae'r 
cyfarwyddwyr yn hyderus y bydd y cwmni'n 
parhau am o leiaf deuddeg mis o ddyddiad 
cymeradwyo'r datganiadau ariannol hyn. Maent 
hefyd wedi ystyried y cyfnod y tu hwnt i'r dyddiad 
hwnnw gan fod y rhwymedigaethau statudol 
cyfredol sydd ar y cyflenwyr ynni i gynnig 
mesuryddion clyfar i'w defnyddwyr yn parhau hyd 
y gellir rhagweld.

Gan hynny, mae gan y Bwrdd ddisgwyliad 
rhesymol bod gan Ynni Clyfar GB adnoddau 
digonol i barhau mewn bodolaeth weithredol 
hyd y gellir rhagweld, sef o leiaf deuddeg 
mis o ddyddiad cymeradwyo'r datganiadau 
ariannol hyn, ac nid yw'n ymwybodol o unrhyw 
ansicrwydd materol a allai gael effaith andwyol ar 
y sefydliad. Yn unol â hynny, mae'r datganiadau 
ariannol yn parhau i gael eu paratoi ar y sail 
busnes gweithredol.

c) Barnau ac amcangyfrifon
Mae'r barhau ac amcangyfrifon o fewn y 
datganiadau ariannol yn cynnwys dibrisio, 
darpariaeth ar gyfer dadfeiliadau swyddfa 
a darpariaeth ddrwgddyled. Mae cywirdeb 
yr amcangyfrif o dibrisio'n dibynnu ar fywyd 
economaidd defnyddiol yr asedau (mae manylion 
y rhain i'w gweld yn nodyn g) isod). Mae cywirdeb 
yr amcangyfrif o ddadfeiliadau swyddfa'n dibynnu 
ar drafodaeth fasnachol gyda landlordiaid os a 
phryd y byddwn yn gadael swyddfa. Bu hyn yn 
seiliedig ar amcangyfrifon cyfradd gyhoeddedig 
neu amcangyfrifon gan ymgynghorwyr allanol. 
Mae cywirdeb yr amcangyfrif o'r ddarpariaeth 
ddrwgddyled yn dibynnu ar ba un a all cyflenwyr 
dalu eu hanfonebau ai beidio; darperir yn erbyn 
dyledion pan ddaw'n debygol na fydd modd 
i'r cyflenwr fodloni ei rwymedigaeth mwyach. 
Nid ystyrir bod yr ansicrwydd ynghylch yr 
amcangyfrifon hyn yn nodi risg sylweddol o 
addasu materol yn y dyfodol.

ch) Trosiant
Mae trosiant yn cynrychioli incwm a dderbyniwyd 
gan gyflenwyr ynni 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 dderbynnir cyn y cyfnod y maent 
yn berthnasol iddo fel incwm gohiriedig. Mae'r holl 
symiau a ddatgenir heb gynnwys TAW.

d) 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 Dargadwedig.
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dd) 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 ar y 
cyfraddau a ganlyn er mwyn gostwng pob ased 
i'w werth gweddilliol amcangyfrifedig a dros ei 
fywyd defnyddiol amcangyfrifedig:

• gosodiadau a ffitiadau - 25% y flwyddyn  
ar gost

• cyfarpar cyfrifiadurol - 25% y flwyddyn  
ar gost

Codir dibrisio ar sail fisol gan ddechrau o fis y 
caffaeliad. Mae eitemau a brynwyd sydd â gwerth 
dros £5,000 wedi'u cyfalafu.

Mae'r unig eithriad yn gysylltiedig â'r gwaith o 
osod y swyddfa newydd yn Llundain lle mae 
cyfradd ddibrisio o 44% wedi'i mabwysiadu yn 
unol â bywyd defnyddiol y les sy'n weddill. 

Mae Ynni Clyfar GB wedi mabwysiadu polisi 
o beidio â chyfalafu gwariant ar wefannau a 
datblygiadau tebyg. 

e)  Pensiynau
Telir cyfraniadau diffiniedig i'r Cynllun Pensiwn 
Personol Grŵp trwy Scottish Widows Ltd yn 
unol â pholisi'r cwmni. Mae'r polisi'n caniatáu 
cyfraniadau gan y cyflogwr hyd at uchafswm o 8 
y cant. Codir y gost o ddarparu ar gyfer pensiynau 
cyflogeion i'r cyfrif elw a cholled wrth iddo godi.

f) Lesi gweithredol
Codir rhenti o dan lesi 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.

ff) Trethiant
Ni thybir bod cyfraniadau gan gyflenwyr yn 
incwm masnachu at ddibenion treth gorfforaethol; 
telir treth ar log a enillir yn unig. 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) 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)  pryd bydd y cwmni, er iddo gadw rhan, 
ond ddim y cyfan, o'r risgiau a gwobrwyon 
sylweddol perchnogaeth, wedi trosglwyddo 
rheolaeth dros yr ased i barti arall.

2. Colled/elw gweithredol
Mae'r gwarged gweithredu wedi'i ddatgan ar ôl codi'r taliadau   2021  2020 
Dibrisio ac amorteiddio 66,207 92,750
Tâl cydnabyddiaeth cyfarwyddwyr 99,523 66,523
Rhenti les gweithredol 869,487 796,485
Ffi archwilio 18,000 17,500
Tâl cydnabyddiaeth yr Archwilydd am ffioedd nad ydynt yn 
gysylltiedig ag archwilio

1,550 1,500

1,054,767     974,758

3. Gwybodaeth am gyflogeion
Roedd y cyfanswm costau staff fel a ganlyn:   2021  2020 

Tâl a chyflogau 4,351,941 4,274,539
Costau nawdd cymdeithasol 529,369 494,715
Costau pensiwn 249,200 249,529
Cyfanswm costau staff 5,130,510 5,018,783

74 oedd nifer cyfartalog y cyflogeion yn ystod y flwyddyn (2020: 69).

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 2021 talwyd £66,523 i 1 cyfarwyddwr 
(2019: £66,523) a thalwyd £33,000 i 11 o gyfarwyddwyr anweithredol (2020: £dim byd). 
Nid oes unrhyw gyfarwyddwr (2020: dim byd) yn cronni buddion o dan gynlluniau pensiwn 
prynu arian neu fudd diffiniedig.

Y cyfanswm tâl cydnabyddiaeth ar gyfer yr uwch dîm arweinyddiaeth gweithredol oedd 
£1,365,634 (2020: £1,235,728) 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 2020.

Yn ystod y flwyddyn gwnaeth Ynni Clyfar GB daliadau terfynu o £59,210 (2020: £96,936), 
ac roedd £50,273 yn weddill ar ddiwedd y flwyddyn (2020: £77,695)

4. Trethiant   2021  2020
Treth gorfforaethol y Deyrnas Unedig ar elw ar gyfer y flwyddyn 1,176 3,368
Treth gorfforaethol y Deyrnas Unedig ar elw o'r flwyddyn flaenorol - 717
Treth a godir ar elw o weithgareddau arferol 1,176 4,085
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5. Asedau anniriaethol  Cyfanswm 
Cost
Ar 1af Ionawr 2021 150,000
Ychwanegiadau -
Ar 31ain Rhagfyr 2021 150,000
Amorteiddiad
Ar 1af Ionawr 2021 150,000
Tâl ar gyfer y cyfnod -
Ar 31ain Rhagfyr 2021 150,000
Llyfrwerth net
Ar 31ain Rhagfyr 2021 -
Ar 31ain Rhagfyr 2020 -

Mae asedau anniriaethol wedi'u hamorteiddio'n llawn (2020: wedi'u hamorteiddio'n llawn).

6. Asedau diriaethol  
Gosodiadau  

a ffitiadau

  
Cyfarpar 

Cyfrifiadurol

  
Cyfanswm

Cost
Ar 1af Ionawr 2021 1,619,949 333,020 1,952,969
Ychwanegiadau 274,797 -  274,797
Gwarediadau - (2,492)  (2,492) 
Ar 31ain Rhagfyr 2021 1,894,746 330,528 2,225,274
Dibrisio
Ar 1af Ionawr 2021 1,619,949 239,213 1,859,162
Tâl ar gyfer y cyfnod 29,859 36,348 66,207 
Gwarediadau - (2,492) (2,492)
Ar 31ain Rhagfyr 2021 1,649,808 273,069 1,922,877 
Llyfrwerth net
Ar 31ain Rhagfyr 2021 244,938 57,459 302,397
Ar 31ain Rhagfyr 2020 - 93,807 93,807

7. Dyledwyr   2021  2020 
Dyledwyr masnach 6,891,442 13,153,474
Darpariaeth ar gyfer dyledion amheus (90,000) (90,000)
Rhagdaliadau 517,492 651,050
Dyledwyr eraill 31,644 49,608

7,350,578 13,764,132

Gwerth cario'r asedau ariannol wedi eu cynnwys o fewn dyledwyr ac wedi ei fesur ar gost 
wedi ei hamorteiddio yn 2021 oedd £6,923,086 (2020: £13,203,082).

8.  Credydwyr: symiau sy'n dod yn ddyledus o fewn  
un flwyddyn   2021  2020 

Credydwyr masnach 804,149 1,666,884
Treth a nawdd gymdeithasol 468,376 1,866,013
Incwm gohiriedig 11,270,128 13,866,996
Croniadau 3,786,833 3,496,728
Tanwariant i'w ddychwelyd i gyflenwyr ynni ar ddiwedd  
y flwyddyn

468,372 2,137,551

Darpariaethau ar gyfer eiddo a lesir 532,259 316,875
Credydwyr eraill 113,413 7,388

17,443,530 23,358,435

Gwerth cario'r rhwymedigaethau ariannol wedi eu cynnwys o fewn credydwyr ac wedi ei 
fesur ar gost wedi ei hamorteiddio yn 2021 oedd £5,236,654 (2020: £5,487,875).
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9. Ymrwymiadau les
Roedd gan y cwmni'r isafswm taliadau les y dyfodol a 
ganlyn o dan lesi gweithredol na ellir eu canslo ar gyfer  
pob un o'r cyfnodau a ganlyn:   2021  2020 
Tir ac adeiladau:
Ddim yn hwyrach nag un flwyddyn 430,249 665,010
Yn hwyrach nag un flwyddyn a ddim yn hwyrach na phum mlynedd 430,249 -
Yn hwyrach na phum mlynedd - -

860,498 665,010

Cydnabuwyd gwariant ar lesi gweithredol gwerth cyfanswm o £869,487 (2020: £796,485) 
trwy'r Datganiad Incwm ac Enillion Dargadwedig yn ystod y flwyddyn.

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

10. Cyfalaf ac arian wrth gefn  Cyfrif Elw a Cholled  
Ar 1af Ionawr 2021 373,945
Gwarged ar gyfer y flwyddyn 1,061,064
Ar 31ain Rhagfyr 2021 1,435,009

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

Roedd y cyfanswm cost pensiynau i'r Cwmni ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 
2021 yn £249,200 (2020: £249,529).




