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1. Croeso 

Croesawodd Mark y gwesteion i’r grŵp trawsbleidiol ar dlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni. Cymeradwywyd 

cofnodion y cyfarfod diwethaf. Nid oedd dim materion yn codi. Diolchodd Mark i Ynni Clyfar GB am noddi’r lluniaeth. 

Amlinellodd Mark ddatblygiadau diweddar yn y Cynulliad. Ar 29 Tachwedd, bu'r Cynulliad yn trafod inswleiddio 

waliau ceudod a rhai o'r arferion twyllodrus yn y maes hwn yng Nghymru. Mynegodd Lesley Griffiths ei bwriad i 

weithio gyda Llywodraeth y DU a'r Asiantaeth Gwarantau Inswleiddio Waliau Dwbl i sicrhau gwaith da ac i ddiogelu 

hawliau defnyddwyr. 

2. Cyflwyno mesuryddion deallus 

Mae'r broses o gyflwyno mesuryddion deallus wedi hen gychwyn, a dylai pob cartref yng Nghymru cael cynnig un 

erbyn 2020. Mae ystadegau diweddaraf yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yn dangos bod dros 8.6 

miliwn o fesuryddion deallus wedi cael eu gosod hyd yn hyn.  

Fflur Lawton - Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Cymru, Ynni Clyfar GB 

Nododd Fflur fod Ynni Clyfar GB yn bwriadu sicrhau bod pawb yn gwybod am fesuryddion deallus, beth yw’r 

buddion, a sut y maent yn gweithio. Maent yn cynnal ymgyrch ymgysylltu â defnyddwyr ac yn edrych yn gyson ar 

ffyrdd arloesol o gyrraedd y cyhoedd. 

Sut y maent yn gweithio? 

Esboniodd Fflur eu bod yn fesuryddion digidol sy'n cymryd lle mesuryddion trydan a nwy. Mae ganddynt hyb 

cyfathrebu sy’n siarad â'r cyflenwr ynni. Mae hyn yn rhoi terfyn ar filiau wedi'u hamcangyfrif ac ar orfod darllen y 

mesurydd; bydd dangosydd yn y cartref yn dangos faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn punnoedd a 

cheiniogau. Maent yn rhedeg ar fodd credyd neu ragdalu, ac mae taliadau yn haws eu gwneud ar-lein gydag apiau 

ffôn clyfar.  
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Ar hyn o bryd, mae'r cwestiynau mwyaf cyffredin am fesuryddion deallus ynglŷn â'r mesuryddion SMETS 1 (cam 1) a 

SMETS 2 (cam 2). Gall defnyddwyr mesuryddion cam 1 newid cyflenwr ynni, ond mae'n bosibl y bydd rhai yn colli 

nodweddion deallus yr offer yn sgil hynny. Mae mesuryddion cam 2 yn gallu siarad â rhwydwaith cyfathrebu diogel, 

ac felly mae eu defnyddwyr yn gallu newid darparwr a chadw'r nodweddion deallus. Bydd y broses o gyflwyno cam 1 

yn dod i ben yn ystod haf 2018, a dim ond dangosyddion cam 2 a gaiff eu gosod ar ôl y dyddiad hwnnw. Mae 

problemau cysylltedd symudol yn cael eu datrys ar hyn o bryd, ond bydd 99.2 y cant o'r boblogaeth yn gallu 

defnyddio'r signal symudol. 

Dywedodd Fflur fod Ynni Clyfar GB wedi gwneud ymchwil gyda dros 10,000 o ddefnyddwyr ynni ar wahanol fathau o 

ynni a mesuryddion deallus. Byddai dros dri chwarter o bobl yn argymell mesuryddion deallus i eraill, gydag 8/10 o'r 

rhai sydd â mesurydd deallus yn defnyddio llai o ynni. Maent hefyd yn edrych ar arfer gorau, a sut y gall mesuryddion 

deallus dorri llwybr newydd tuag at ddyfodol 'clyfar'. Maent yn rhedeg peilot mewn ysgolion ar hyn o bryd, yn helpu 

plant i ddeall mesuryddion deallus ac effeithlonrwydd ynni. Maent hefyd yn edrych ar sut y gall mesuryddion deallus 

ddigideiddio gofal iechyd. 

Mae Ynni Clyfar GB yn gweithio gyda sefydliadau eraill ac maent yn canolbwyntio'n benodol ar bobl dros 65 oed heb 

fynediad i'r rhyngrwyd. Eu nod yw gweld cyflogwyr yn lledaenu neges mesuryddion deallus, ac maent wedi hyfforddi 

dros 400 o bobl ifanc i helpu lledaenu'r neges. Maent yn darparu ystod o adnoddau, gan gynnwys taflenni 

gwybodaeth ac adnoddau am ddim ar-lein. 

3. Nick Speed – Pennaeth Materion Cyhoeddus a Pholisi yng Nghymru, Centrica  

Dechreuodd Nick drwy ddangos ei werthfawrogiad o waith Ynni Clyfar GB. Yna rhoddodd drosolwg o’r broses o 

gyflwyno mesuryddion deallus gan Nwy Prydain. Gan mai Nwy Prydain yw'r cyflenwr ynni mwyaf ym Mhrydain, nhw 

sydd â'r nifer fwyaf o gwsmeriaid ac felly'r nifer fwyaf o fesuryddion deallus i'w gosod. 

Dywedodd Nick fod ymateb y cwsmeriaid yn gadarnhaol ar y cyfan; maent yn teimlo bod ganddynt fwy o reolaeth 

dros eu defnydd o ynni a'u gwariant. Ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid yn arbed 3.5 y cant (£30) y flwyddyn yn sgil 

newid ymddygiad. Yng Nghymru, mae Nwy Prydain wedi bod yn hyfforddi arbenigwyr ynni clyfar. Soniodd Nick am 

ACau ac ASau sydd wedi bod yn cymryd rhan yn yr ymgyrch. Mae cefnogaeth i fesuryddion deallus yn dod o bob rhan 

o'r sbectrwm gwleidyddol, a gall gwleidyddion weithredu fel hyrwyddwyr ar eu cyfer. 

Cafwyd llawer o ddiddordeb ynghylch cwsmeriaid rhagdalu a mesuryddion deallus. Mae’r themâu trafod cyffredin 

wedi cynnwys proses dalu mwy cyfleus a gwell dealltwriaeth o faint o nwy a thrydan a ddefnyddiwyd. Dywedodd 

Nick fod mesuryddion deallus yn galluogi pobl i wneud mwy o benderfyniadau ar sut y maent yn gwario eu harian, a 

sut y gallant arbed arian. Yn ogystal â bod yn dda i'r cwsmer, mae mesuryddion deallus yn dda ar gyfer busnes, gan 

fod llai o bobl yn ffonio Nwy Prydain i gwyno am filiau. 

Soniodd Nick am Hive, sef ap Nwy Prydain sy’n helpu i reoli gwres yn y tŷ. Fe’i lansiwyd yn 2013 fel ffordd o helpu 

pobl i reoli eu gwres canolog gyda’u ffônau symudol, ac ar hyn o bryd mae'n cael ei gyflwyno yn Ewrop. I gloi, 

nododd Nick fod Nwy Prydain yn trafod gyda'r Llywodraeth ynghylch sut i wneud y broses gyflwyno'n fwy effeithlon. 

 

4. Rhian Cook, Swyddog Prosiectau Ynni, Bod yn Wyrddach, Cartrefi Melin  

Mae Rhian yn ymwneud â'r broses o gyflwyno mesuryddion deallus ar lawr gwlad yn Nhrefynwy a Thorfaen. Mae 

Cartrefi Melin yn anfon llythyrau at denantiaid yn esbonio mesuryddion deallus, ac maent wedi darparu rhif ffôn 

rhad ac am ddim ar gyfer tenantiaid sydd eisiau cyngor amdanynt. Mae Melin wedi gweithio ochr yn ochr â Gofal a 

Thrwsio i gyrraedd cwsmeriaid sydd dros 65 oed heb gyswllt i'r rhyngrwyd. Mae logos y ddau sefydliad yn helpu o 

ran ymddiriedaeth cwsmeriaid. Yn ogystal, mae cyngor wyneb yn wyneb yn rhoi sicrwydd i gwsmeriaid. 



3 
 

Soniodd Rhian am rai o'r mythau sy'n ymwneud â mesuryddion deallus: er enghraifft, fod cysylltiad rhyngddynt â 

biliau uwch, tân a pheryglon ymbelydredd. Gellir chwalu’r chwedlau hyn mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Mae'r 

rhwystrau eraill yn cynnwys problemau cysylltedd (e.e. oherwydd waliau trwchus neu oherwydd y man lle mae'r 

mesurydd yn cael ei osod). Mae rhai pobl yn tybio ar gam na allant gael un, ac felly nid ydynt yn cofrestru. Mae cryn 

dipyn o sylw anffafriol i fesuryddion deallus yn y wasg; mae angen mwy o straeon cadarnhaol. 

Yn gyffredinol, teimlai Rhian fod yr adborth ar y cyfan yn optimistaidd. Gellid hwyluso'r broses gyflwyno gyda gwell 

cysylltedd, a hefyd drwy eu cyflwyno mewn un ardal ar y tro. 

5. Cwestiynau  

Croesawodd Mark Isherwood gwestiynau o’r llawr. Gofynnodd Mike Anderson (SSE) pa is-grwpiau o gwsmeriaid 

oedd â diddordeb arbennig/heb ddiddordeb mewn mesuryddion deallus. Dywedodd Fflur (Ynni Clyfar GB) fod pobl 

dros 65 yn deall mesuryddion deallus yn well ond yn fwy amheus ohonynt. Mae gan bobl ifanc 21-28 oed lai o 

ddealltwriaeth a llai o ddiddordeb. Nid ydynt yn ymddiddori mewn ynni na biliau, o bosib oherwydd nad ydynt eto yn 

berchen ar dŷ. Mae gan rentwyr ddiddordeb, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tai amlfeddiannaeth. 

Nick (Centrica): Gan fod Nwy Prydain yn ffonio cwsmeriaid rhwng 8am a 6pm, maent yn anghymesur yn cyrraedd 

pobl hŷn sydd wedi ymddeol. O ganlyniad, mae mwy o fesuryddion deallus yn cael eu gosod yn y cartrefi hyn. Mae 

angen eiriolaeth trydydd parti er mwyn bod grwpiau demograffig eraill yn gallu cysylltu â’u cyflenwyr eu hunain i 

ofyn am fesurydd deallus. 

Gofynnodd Eurgain Powell (Cenedlaethau'r Dyfodol) a oedd yna gynllun i dargedu'r rheini sy'n byw mewn tlodi 

tanwydd, ac a oedd yr arbediad o 3.5 y cant y flwyddyn yn is na'r disgwyl. Atebodd Nick nad oedd yn ddisgwyliad 

cychwynnol y byddai'r mesuryddion deallus yn mynd i'r afael â thlodi tanwydd, gan mai bwriad cyffredinol y broses 

gyflwyno oedd rhoi fwy o reolaeth i bobl dros eu data. Dywedodd Carole (NEA) fod NEA yn awyddus i weld ynni 

clyfar yn dod â buddion i'r rheini sydd â mesuryddion rhagdalu. Mae nifer y mesuryddion rhagdalu yn codi, ac maent 

yn cael eu cynnig yn gynyddol i bobl sydd mewn dyled. Mae angen i Ofgem fonitro pam mae’r sefyllfa fel y mae. 

Gofynnodd Steve (Wales and West Utilities) pa neges sy'n mynd allan i'r cwsmeriaid hynny na allant gael mesurydd 

deallus ar hyn o bryd. Dywedodd Fflur (Ynni Clyfar GB) fod gwaith ar y mater yn digwydd ar hyn o bryd ac y dylai 

SMETS 2 ddatrys y problemau hyn. Atebodd Nick (Centrica) fod y cwsmeriaid sy’n anodd eu cyrraedd ar hyn o bryd 

yn cael eu cynghori i gysylltu eto pan fydd y dechnoleg wedi dal i fyny. 

Nododd Mark Isherwood AC nad oedd y cyfryngau cymdeithasol wedi cael eu crybwyll eto. Mae Ynni Clyfar GB wedi 

bod yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, a hysbysebion teledu yn enwedig; roedd un, er enghraifft, gydag Ainsley 

Harriott. 

Gofynnodd Mark Isherwood pa ymgysylltiad a fu o ran llythrennedd ariannol a'r rhwydweithiau gallu ariannol. 

Dywedodd Fflur fod Ynni Clyfar GB wedi bod yn hyfforddi partneriaid i roi cyngor, yn cysylltu â rhwydweithiau 

gwahanol a ffynonellau cyllid gwahanol, ac yn cefnogi pobl i wneud ceisiadau am grantiau. Atebodd Michael (SSE) 

fod SSE yn cynnig mesuryddion deallus i gwsmeriaid mewn dyled. Nododd ei fod yn bwysig sicrhau nad yw 

cwsmeriaid yn defnyddio llai o ynni nag sydd angen. 

6. Camau gweithredu 

Awgrymodd Mark y gellir defnyddio amser yn y Cyfarfod Llawn i dynnu sylw at y materion a drafodwyd. Bydd dadl 

fer ar 6 Chwefror y gellid ei defnyddio i gyrraedd Gweinidogion. 

Nid yw dyddiadau'r cyfarfodydd nesaf wedi'u trefnu eto. 


