
Os ydych ar 
gyllideb fach, 
gallai mesurydd clyfar 
wneud bywyd yn haws
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Beth yw mesurydd clyfar?
Mesuryddion clyfar yw’r genhedlaeth nesaf o fesuryddion nwy a thrydan. 
Maent yn cael eu gosod mewn cartrefi ledled Prydain Fawr heb unrhyw 
gost ychwanegol, i ddisodli mesuryddion traddodiadol.

Yn wahanol i fesuryddion traddodiadol, mae mesurydd clyfar yn anfon 
eich darlleniadau nwy a thrydan yn syth i’ch cyflenwr ynni, felly does dim 
angen i chi wneud hynny – cyfleus iawn!

Hefyd, mae mesuryddion clyfar yn galluogi biliau cywir, nid wedi’u hamcangyfrif 
- gan olygu y byddwch yn talu dim ond am yr hyn a ddefnyddiwch.

Ymhle arall allwn i 
arbed arian?
Gallai mesuryddion clyfar eich 
helpu hefyd i newid i fargen 
well, oherwydd bydd gennych 
wybodaeth gywir am yr ynni a 
ddefnyddiwch a gall hyn eich 
helpu i ddewis y cyflenwr a’r tariff 
sydd fwyaf addas i chi.

Beth os ydw i’n rhagdalu?
Dim problem! Gyda mesurydd 
rhagdalu clyfar mae’n haws gweld 
faint o gredyd sy’n weddill gennych 
gan ddefnyddio eich IHD, felly 
gallwch osgoi colli eich trydan neu 
nwy ar yr adegau mwyaf anghyfleus. 
Mae hefyd yn golygu y gallwch chi 
ychwanegu credyd pryd bynnag 
sy’n gyfleus i chi ar-lein, trwy ffôn 
symudol neu yn y siop.

Sut all mesurydd clyfar arbed arian i mi?
Gall mesurydd clyfar eich helpu i gadw cyllideb i’ch cartref. Mae’r sgrin 
ynni cartref (IHD) a dderbyniwch gyda’ch mesurydd clyfar yn dangos, bron 
mewn amser real, faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio mewn punnoedd a 
cheiniogau. Gan eich galluogi i gadw llygad barcud ar eich arferion gwario ynni.

Gall hyn eich helpu i ddod o hyd i ffyrdd o leihau gwastraff ynni yn 
eich cartref ac arbed arian. Er enghraifft, gallwch arbed oddeutu £35 y 
flwyddyn trwy ddim ond cofio diffodd eich offer o’r modd parod*. 

Mae mesuryddion clyfar 
yn galluogi biliau cywir, 
gan gymryd y straen 
allan o gyllidebu a rhoi’r 
rheolaeth yn ôl i chi.

*Data trwy garedigrwydd yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, 2021

Ynni Clyfar GB ac EFL
Dros gyfnod y tymor mae 9,200 o saethiadau’n cael eu harbed ar 
gyfartaledd ar draws yr EFL. Ac er ein bod yn hoff iawn o sôn am arbedion 
gwych, rydym hefyd yn hoff o ddysgu am arbed arian, a dyna pam rydyn ni 
wedi dechrau gweithio mewn partneriaeth ag Ynni Clyfar GB. Rydyn ni eisiau 
i chi, cefnogwyr ein clwb, weld sut y gall mesurydd clyfar eich helpu chi 
gyda’ch cyllideb gartref. Mae’r sgrîn ynni cartref sy’n cael ei chynnig gyda’ch 
mesurydd clyfar, yn dangos faint o ynni rydych chi’n defnyddio mewn 
punnoedd a cheiniogau, gan helpu chi i fynnu rheolaeth ar eich gwariant.



Sut mae’r cyfan yn gweithio?
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 Byddwch yn cael 
bil cywir

Gallwch weld eich 
gwariant ar y sgrîn ynni 

cartref

Mae’r mesurydd 
clyfar yn cofnodi eich 

defnydd o ynni

Mae’r darlleniadau mesurydd 
yn cael eu hanfon yn 

awtomatig i’ch cyflenwr

Beth mae’r sgrîn ynni cartref yn ei ddangos i chi?

Mae cyflenwyr ynni yn cynnig gwahanol 
sgriniau ynni cartref sy’n golygu y gallai’ch un 
chi edrych yn wahanol i rai eich ffrindiau neu 
gymdogion. Ond bydd pob sgrin yn darparu’r 
wybodaeth a’r swyddogaethau canlynol:

1. Eich defnydd o drydan a/neu nwy
• Gallwch newid rhwng punnoedd a cheiniogau ac oriau cilowat
• Gallwch weld eich defnydd fesul diwrnod, fesul wythnos a fesul mis
•  Gallwch weld os ydych chi’n defnyddio swm isel, canolig neu uchel  

o ynni

2. Cymharu eich defnydd mewn wythnosau neu fisoedd
• Gallwch weld eich defnydd bron mewn amser real ar gyfer gwahanol  

gyfnodau amser

3. Gosod cyllideb
•  Gallwch osod dargedau mewn punnoedd a cheiniogau neu oriau 

cilowat i’ch helpu i gadw cyllideb ar gyfer eich defnydd dyddiol, 
wythnosol neu fisol. Bydd eich IHD yn eich helpu i fonitro eich 
defnydd yn erbyn eich targed, er mwyn i chi allu gwneud newidiadau 
o amgylch y cartref i sicrhau eich bod o fewn eich cyllideb

Rydyn ni wedi cynnwys gwybodaeth IHD am ddefnydd nwy a thrydan. Os yw eich mesurydd clyfar yn un 
trydan neu’n un nwy yn unig, bydd eich IHD yn dangos eich defnydd o drydan neu nwy yn unig.
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Sut broses yw 
gosod y mesurydd?

Os ydych chi’n cael gosodiad mesurydd nwy, bydd y 
gosodwr yn gwneud gwiriad gweledol o’ch cyfarpar nwy.

Mae’n cymryd oddeutu awr i osod eich mesurydd trydan, 
ac oddeutu awr ar gyfer eich mesurydd nwy. Bydd eich 
cyflenwad ynni yn cael ei ddiffodd am gyfnod byr, ond bydd 
angen i chi fod yn bresennol ar gyfer y gosodiad. Os oes 
gennych chi gyflwr iechyd sy’n ddibynnol ar gyflenwad ynni, 
gallwch deimlo’n dawel eich meddwl y byddwn yn delio â 
hyn wrth drefnu eich apwyntiad.

Cytunwch ar amser a dyddiad gyda’ch cyflenwr pan allwch 
chi fod adref ar gyfer y gosodiad. Ni fydd gosodwr byth yn 
cyrraedd yn ddirybudd.

Dylai’r gosodwr gyflwyno cerdyn adnabod dilys i chi wrth 
gyrraedd, a gallwch ofyn i’w weld os na fydd y gosodwr yn 
ei gyflwyno’n syth.

Unwaith y bydd wedi ei osod, dylai eich gosodwr ddangos i 
chi sut i ddefnyddio eich sgrin ynni cartref a chynnig cyngor 
ar arbed ynni.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod lle mae eich 
mesuryddion presennol a chymerwch gamau i sicrhau bod y 
gosodwr yn gallu mynd atynt

Dyma ambell beth pwysig y bydd angen i chi eu 
hystyried cyn y gosodir eich mesurydd:
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Iawn, amdani
Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni i drafod gosod eich mesurydd clyfar. 
Gallwch ddod o hyd i’w manylion ar eich bil nwy a thrydan.

Noder 
Gallai cymhwystra ar gyfer mesuryddion clyfar amrywio 
Mae angen gweithredu gan y cwsmer i sicrhau arbedion costau a manteision cyllidebu mesuryddion clyfar



Gwnewch eich 
bywyd ychydig yn haws 
er mwyn canolbwyntio 
ar y pethau pwysig


