
Gwybodaeth am Ynni 
Y cyngor sydd ei hangen arnoch y gaeaf hwn

Cyngor ar Bopeth
Gallwn ni oll wynebu problemau sy’n ymddangos yn gymhleth 
neu’n fygythiol. Yn Cyngor ar Bopeth, credwn na ddylai unrhyw 
un wynebu’r problemau hyn heb dderbyn cyngor annibynnol  
o ansawdd da.

Dyna pam yr ydym ni yma: i roi’r wybodaeth a’r hyder sydd eu 
hangen ar bobl i ddod o hyd i’w ffordd ymlaen – pwy bynnag 
ydyn nhw, a beth bynnag yw eu problem.

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni  
Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn sefydliad annibynnol 
sydd wedi ymroi i hyrwyddo effeithlonrwydd ynni, cerbydau 
sy’n allyrru llai o garbon a defnydd cynaliadwy o ynni. Rydym 
yn grymuso deiliaid tai i wneud gwell dewisiadau, cyflawni 
rhaglenni trawsnewidiol ar gyfer llywodraethau a chefnogi 
busnesau. Rydym yn anelu at ymdrin â’r argyfwng hinsawdd  
a chyflawni buddion ynni glân ehangach wrth inni drawsnewid  
i sero net.
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Cynnwys 
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Mae Cyngor ar Bopeth a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni wedi 
cydweithio i ateb rhai cwestiynau a all fod gennych chi ynglŷn 
â’ch biliau ynni’r gaeaf hwn.

Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol 
ynglŷn â chyflenwyr ynni, darlleniadau mesuryddion a sut i 
arbed arian ar eich biliau ynni.



Bydd eich cyflenwad nwy a thrydan  
yn parhau hyd yn oed os yw eich 
cyflenwr ynni yn mynd yn fethdalwr.

Bydd y rheoleiddiwr nwy a thrydan,  
sef Ofgem, yn eich symud chi at gyflenwr 
newydd. Dylai hyn ddigwydd o fewn 
ychydig wythnosau.

Disgwyliwch i’ch cyflenwr newydd 
gysylltu â chi. Byddan nhw’n egluro  
beth a fydd yn digwydd gyda’ch cyfrif. 
Cysylltwch â’ch cyflenwr newydd os nad 
ydych chi wedi clywed oddi wrthyn nhw 
o fewn 2 wythnos.

Peidiwch â newid tariff na chyflenwr  
nes y bydd eich cyfrif wedi’i symud at y 
cyflenwr newydd. Gallwch chi efallai ei 
gweld yn fwy anodd i gael unrhyw arian 
sy’n ddyledus i chi os ydych chi’n newid 
cyn i hyn ddigwydd.

Cyn i’ch cyflenwr newydd gysylltu â chi, 
dylech chi:

  nodi darlleniadau’r mesurydd –  
mae’n ddefnyddiol i chi gymryd llun  
o ddarlleniadau eich mesurydd hefyd.

  cadw unrhyw hen filiau sydd gennych 
chi – gall y rhain helpu i brofi eich 
hanes talu, eich balans credyd  
neu’ch dyled.

  nodi balans eich cyfrif – byddwch  
chi’n gweld hwn ar eich datganiad 
diweddaraf

Os ydych chi’n talu drwy ddebyd 
uniongyrchol, nid oes angen i chi ei 
ganslo. Bydd eich manylion debyd 
uniongyrchol yn symud at eich cyflenwr 
newydd a bydd eich hen ddebyd 
uniongyrchol yn dod i ben. Os ydych 
chi’n parhau i fod angen canslo eich 
debyd uniongyrchol, disgwyliwch nes 
bydd eich cyfrif newydd wedi’i sefydlu.

Os ydych chi eisoes wedi canslo eich 
debyd uniongyrchol, peidiwch â cheisio 
sefydlu un newydd. Disgwyliwch nes 
bydd eich cyflenwr newydd yn cysylltu  
â chi – byddan nhw’n helpu i sefydlu 
cyfrif newydd.

Mewn amgylchiadau arbennig, gall 
Ofgem ofyn i’r Llys benodi gweinyddwr  
i redeg eich cyflenwr presennol yn 
hytrach na’ch symud chi i un newydd. Os 
bydd hyn yn digwydd, bydd eich cyflenwr 
presennol yn cysylltu â chi ynglŷn â hyn 
ac yn egluro beth sy’n digwydd.

Beth i’w wneud os yw eich 
cyflenwr ynni wedi mynd yn 
fethdalwr?
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Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd 
fforddio eich biliau ynni, efallai gallwch 
chi gael rhywfaint o help oddi wrth  
y llywodraeth neu’ch cyflenwr ynni. 
Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni a 
gofynnwch iddyn nhw a ydyn nhw’n 
cynnig unrhyw grantiau penodol i’ch 
helpu chi gyda’ch biliau ynni.

Cynllun Disgownt Cartrefi Cynnes
Efallai gallwch ymgeisio i dderbyn 
gostyngiad o £140 o’ch bil trydan  
os ydych chi ar incwm isel. Os ydych 
chi’n derbyn yr elfen warant o’r credyd 
pensiwn, dylech chi dderbyn y disgownt 
yn awtomatig.

Gwiriwch gyda’ch cyflenwr i weld a ydyn 
nhw’n cynnig y Disgownt Cartrefi Cynnes 

– nid yw pob cyflenwr yn rhan o’r cynllun. 
Ffoniwch eich cyflenwr a gofynnwch, neu 
gwiriwch hyn ar wefan Gov.uk.

Os ydych chi wedi ymgeisio am y 
Disgownt Cartrefi Cynnes, ond rydych 
chi’n newid cyflenwr cyn i chi dderbyn  
y taliad, mae’n rhaid i chi ailymgeisio 
gyda’ch cyflenwr newydd.

Os yw eich cyflenwr trydan yn mynd  
yn fethdalwr, gofynnwch i’ch cyflenwr 
newydd a ydych chi’n parhau i dderbyn  
y Disgownt Cartrefi Cynnes.

Taliad Tanwydd Gaeaf
Mae’r Taliad Tanwydd Gaeaf yn daliad  
a dderbynnir unwaith bob blwyddyn  
i’ch helpu chi dalu am wresogi yn ystod  
y gaeaf.

Fel arfer, gallwch chi dderbyn Taliad 
Tanwydd Gaeaf os cawsoch chi eich  
geni ar 26ain Medi 1955 neu cyn  
hynny. Os ydych chi’n gymwys, dylech 
chi dderbyn hwn yna awtomatig. Fodd 
bynnag, os ydych chi’n meddwl eich bod 
yn gymwys ac nid ydych chi wedi bod  
yn ei dderbyn, gallwch chi gysylltu â’r 
Ganolfan Taliadau Tanwydd Gaeaf.

Ffôn: 0800 731 0160 
Ffôn testun: 0800 731 0176

Talebau Tanwydd
Gall talebau tanwydd helpu pobl  
sy’n cael problemau i dalu am eu  
nwy a/neu’u trydan, yn dibynnu  
ar gymhwysedd ac argaeledd.

Gall gwahanol sefydliadau efallai  
eu dosbarthu, gan gynnwys rhai 
swyddfeydd Cyngor ar Bopeth  
a/neu sefydliadau cyngor ynni.

Dosberthir talebau ar ffurf côd mewn 
neges destun, llythyr neu e-bost a ellir eu 
had-dalu mewn siop hwylus leol (wedi’i 
arwyddo i PayPoint) neu Swyddfa Bost 
(wedi’i arwyddo gyda Payzone).

Disgowntiau a budd-daliadau i’ch 
helpu chi dalu eich biliau ynni 
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Mae eich tariff ynni yn gosod y pris yr 
ydych chi’n ei dalu am nwy a thrydan.

Beth yw tariff ragosodedig?
Tariff ragosodedig yw’r gyfradd yr ydych 
chi’n ei thalu am nwy a thrydan os nad 
ydych chi’n dewis tariff. Er enghraifft, 
byddwch chi fel arfer yn cael eich rhoi  
ar dariff ragosodedig pan:

  mae eich tariff cyfradd sefydlog  
yn dod i ben

  ydych chi’n symud tŷ

  ydych chi’n symud at gyflenwr 
newydd pan mae eich hen gyflenwr 
yn mynd yn fethdalwr

Gallwch chi gysylltu â’ch cyflenwr i wirio  
a ydych chi ar eu tariff ragosodedig.

Mae cost ynni yn debygol o godi. Mae 
hyn yn golygu bod y pris yr ydych chi’n  
ei dalu am nwy a thrydan hefyd yn codi 

– ond bydd y cap prisiau yn cyfyngu ar 
faint y bydd yn rhaid i chi ei dalu.

Pa bryd mae pris rhagosodedig  
yn berthnasol?
Mae’r cap prisiau yn cyfyngu ar faint y 
bydd yn rhaid i chi dalu am ynni os ydych 
chi ar dariff ragosodedig, a’r rhan fwyaf  
o dariffau eraill lle mae’r raddfa yr ydych 
chi’n ei thalu yn newid. Mae hyn yn 
cynnwys cost pob uned o ynni a’r ‘taliad 
sefydlog’. Y taliad sefydlog yw’r swm 

Deall eich tariff ynni 

dyddiol sefydlog yr ydych chi’n talu  
am ynni, ni waeth faint yr ydych chi’n  
ei ddefnyddio. Byddwch chi’n parhau  
i dalu mwy os ydych chi’n defnyddio 
mwy o ynni.

Mae’r cap prisiau yn cael ei osod gan 
Ofgem ddwywaith y flwyddyn – mae’n 
debygol o godi ym mis Ebrill 2022.

Ni fydd y cap yn effeithio arnoch chi os:

  ydych chi ar dariff sefydlog

  ydych chi ar dariff gwyrdd newidiol 
safonol nad yw Ofgem wedi’i  
gynnwys yn y cap.

A allaf newid tariff?
Os ydych chi wedi cael eich rhoi ar  
dariff newydd neu’ch bod wedi cael  
eich symud at gyflenwr ynni newydd, 
cysylltwch â’ch cyflenwr er mwyn gweld 
ai hon yw’r fargen rataf i chi ai peidio.

Gallwch chi newid os nad ydych chi’n 
fodlon gyda’ch cyflenwr neu’ch tariff 
newydd. Gallwch chi wneud hyn heb 
dalu ffi ymadael. Fodd bynnag, 
oherwydd bod llawer o gwmnïau ynni yn 
cael problemau, ni fyddwch chi’n gweld 
cymaint o dariffau ag arfer ar offer 
cymharu prisiau. Os nad ydych chi’n 
gweld tariff gwell na’r un yr ydych chi 
arno, mae’n debyg y bydd yn well i chi 
ddisgwyl nes bydd bargeinion ar gael eto.
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Mae mesuryddion ynni yn bwysig gan eu 
bod yn mesur faint o ynni yr ydych chi’n 
ei ddefnyddio ac yn helpu i sicrhau bod 
eich biliau yn gywir.

Mae sawl math o fesuryddion: 
mesuryddion digidol, mesuryddion deial, 
mesuryddion nwy trydan a mesuryddion 
nwy imperial. Os nad ydych chi’n gwybod 
sut i’w darllen, cysylltwch â’ch cyflenwr 
ynni neu swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol.

Mae mesuryddion deallus yn wahanol i 
fesuryddion safonol – maen nhw fel arfer 
yn anfon darlleniadau at eich cyflenwr yn 
awtomatig. Os hoffech chi dderbyn 
mesurydd deallus, cysylltwch â’ch 
cyflenwr.

Sut i ddarllen eich mesurydd ynni
Os nad oes gennych chi fesurydd deallus, 
bydd eich cyflenwr angen darlleniadau 
rheolaidd o’ch mesurydd nwy neu 
drydan er mwyn cyfrifo eich biliau.  
Os nad ydych chi’n anfon darlleniadau 
atyn nhw, byddan nhw anfon 
amcangyfrif atoch o’r hyn yr ydych chi’n 
defnyddio. Bydd hyn yn golygu y gall eich 
bil fod yn rhy uchel neu’n rhy isel.

Cysylltwch â’ch cyflenwr i roi’r 
darlleniadau iddyn nhw – neu gwiriwch  
a allwch chi gyflwyno un ar eu gwefan 
neu ap.

Os nad ydych chi’n gwybod sut i ddarllen 
eich mesurydd, gallwch chi gael mwy o 
wybodaeth ar wefan Cyngor ar Bopeth 
neu gallwch chi gysylltu â’ch cyflenwr  
a gofyn iddyn nhw am gyngor.

Help ychwanegol gan eich 
cyflenwr
Gallwch chi efallai dderbyn help 
ychwanegol gan eich cyflenwr ynni drwy 
gofrestru ar y Gofrestr Gwasanaethau  
â Blaenoriaeth. Gallwch chi gofrestru os 
ydych chi’n bensiynwr, yn anabl neu’n sâl, 
neu os ydi eich rhwydwaith ynni yn eich 
ystyried yn ‘fregus’.

Bydden nhw’n gallu eich helpu chi  
gyda phethau fel:

 darllen eich mesurydd ynni

  symud eich mesurydd ynni yn  
rhad am ddim

  trefnu i anfon neu gopïo eich  
biliau at rywun arall, e.e. gofalwr

Mesuryddion Ynni  
a sut i’w darllen
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Cysylltwch â’ch cyflenwr a chymerwch ddarlleniadau rheolaidd  
o’ch mesurydd er mwyn cwblhau’r wybodaeth ganlynol.

Enw eich tariff: 

Pa bryd mae eich tariff yn dod i ben: 

Mis Darlleniad y Mesurydd

Eich cofnod o 
ddarlleniadau’r mesurydd



10 11

Grantiau i helpu ar gyfer  
clirio eich dyledion ynni
Mae rhai cwmnïau ynni yn cynnig 
grantiau i’w cwsmeriaid. Gofynnwch  
i’ch cyflenwr a ydyn nhw’n cynnig 
unrhyw grantiau cymorth.

Os ydych chi mewn dyled i’ch cyflenwr 
ynni, gallwch chi efallai gael grant gan 
ymddiriedolaeth elusennol er mwyn 
helpu i’w thalu.

Mae gan Ymddiriedolaeth Ynni Nwy 
Prydain grantiau i’ch helpu chi dalu eich 
dyledion nwy a thrydan, ac nid oes rhaid 
i chi fod yn gwsmer. Mae rhai meini 
prawf cymhwysedd, fel mae’n rhaid i chi 
fod yn ddeiliad y cyfrif ac ni ddylech chi 
gael cynilion o fwy na £1,000 ac mae’n 
rhaid i chi fod mewn tlodi tanwydd neu’n 
wynebu tlodi tanwydd. Ymgeisiwch 
ar-lein neu cysylltwch â nhw ar  
0121 348 7797.

Gallwch chi efallai hefyd fod yn gymwys 
ar gyfer grant ynni lleol. Gwiriwch a 
allwch chi gael grant ynni lleol ar wefan 
Simply Energy Advice neu drwy eu ffonio 
nhw ar 0800 444202. Gallwch chi efallai 
hefyd dderbyn grantiau neu gynlluniau 
sy’n cael eu rhedeg gan eich cyngor lleol.

Gall cyngor ynglŷn â dyledion eich helpu 
chi i reoli eich dyledion a chynyddu eich 
siawns o wneud cais grant llwyddiannus. 
Gallwch chi gysylltu â llinell gymorth 
dyledion Cyngor ar Bopeth ar  
0800 240 4420 er mwyn siarad â 
chynghorydd.

Beth i’w wneud os ydych chi 
mewn dyled i’ch cyflenwr ynni

Cytuno ar gynllun talu  
gyda’ch cyflenwr
Dywedwch wrth eich cyflenwr eich  
bod yn dymuno talu eich dyledion  
mewn rhandaliadau fel rhan o gynllun 
talu. Byddwch chi’n talu symiau sefydlog 
dros gyfnod penodol o amser, sy’n 
golygu y byddwch chi’n talu’r hyn y 
gallwch chi fforddio. Bydd y cynllun  
talu yn ymdrin â’r hyn yr ydych chi’n 
ddyledus amdano, ynghyd â swm ar 
gyfer eich defnydd presennol.

Os na allwch chi fforddio’r cynllun 
talu siaradwch â’ch cyflenwr unwaith 
eto os ydych chi’n meddwl eu bod yn 
codi gormod neu os ydych chi’n cael 
problemau i fforddio’r ad-daliadau. 
Gallwch chi geisio cael gwell bargen.  
Os nad ydych chi’n gwneud hyn, gall  
eich cyflenwr efallai orfodi i chi osod 
mesurydd rhagdalu.

Talu eich dyledion drwy eich  
budd-daliadau
Gallwch chi efallai allu ad-dalu eich 
dyledion yn uniongyrchol o’ch budd-
daliadau drwy’r Cynllun Tanwydd 
Uniongyrchol.

Bydd swm sefydlog yn cael ei gymryd  
yn awtomatig o’ch budd-daliadau i  
dalu’r hyn yr ydych yn ddyledus amdano, 
yn ogystal â swm ychwanegol ar gyfer 
eich defnydd presennol. Os ydych chi’n 
derbyn budd-daliadau lles ar hyn o bryd, 
cysylltwch â’ch Canolfan Waith i weld a 
ydych chi’n gymwys i ymgeisio.
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Rheoli eich gwres
Mae mwy na hanner yr arian a werir ar 
filiau tanwydd tuag at ddarparu gwres  
a dŵr poeth.

Gallai gosod thermostat mewn ystafell, 
rhaglennydd a falfiau thermostatig ar 
reiddiaduron a defnyddio’r rheolyddion 
hyn yn effeithiol arbed oddeutu £85 y 
flwyddyn i chi a lleihau eich allyriadau 
carbon o 305kg.

Os oes gennych chi eisoes set lawn  
o reolyddion, gall troi eich thermostat 
ystafell i lawr un radd yn unig arbed 
oddeutu £65 y flwyddyn a lleihau eich 
ôl-troed carbon o 300kg. 

Diffodd y modd segur
Gallwch chi arbed oddeutu £40 y 
flwyddyn dim ond wrth gofio troi eich 
offer i ffwrdd o’r modd segur. Gellir troi 
bron bob offeryn trydanol ac electronig 
yn y plwg heb ymyrryd â’u rhaglennu. 
Gwiriwch y cyfarwyddiadau ar gyfer 
unrhyw offer nad ydych chi’n sicr 
amdanyn nhw. Gallwch chi efallai 
ddymuno meddwl am osod arbedydd 
modd segur sy’n eich galluogi chi i droi’r 
holl offer o’r modd segur gyda’i gilydd.

Arbed arian drwy 
effeithlonrwydd  
ynni
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Bod yn gynnil yn y gegin
Gallwch chi arbed oddeutu £28 y 
flwyddyn oddi ar eich biliau ynni drwy 
ddefnyddio eich offer cegin yn fwy cynnil:

  Defnyddio un cylch llai bob wythnos 
gyda’ch peiriant golchi llestri ac arbed 
£10 y flwyddyn ar ynni

  Defnyddio un cylch llai bob wythnos 
gyda’ch peiriant golchi dillad ac arbed 
£10 y flwyddyn ar ynni

  Dim ond llenwi’r tegell gyda’r maint  
o ddŵr yr ydych chi ei angen ac arbed 
oddeutu £8 y flwyddyn.

Cymryd cawod yn ddoethach
Bydd treulio un munud llai yn y gawod 
bob dydd yn arbed hyd at £5 y flwyddyn 
oddi ar eich biliau ynni. Gyda mesurydd 
dŵr, gallai hyn arbed £7 arall oddi ar 
filiau blynyddol dŵr a charthffosiaeth. Os 
yw pawb mewn cartref lle mae pedwar o 
bobl yn byw yn gwneud hyn, byddai hyn 
yn arwain at gyfanswm arbediad o £50 y 
flwyddyn.

Gallai cawod sy’n effeithlon gyda dŵr 
hefyd arbed cymaint â £35 y flwyddyn 
am nwy ar gyfer gwresogi dŵr mewn 
cartref lle mae pedwar o bobl yn byw 
ynddo, ac arbediad arall o £45 y 
flwyddyn ar filiau dŵr os oes ganddyn 
nhw fesurydd dŵr.

Atal drafftiau
Os nad yw eich cartref yn newydd iawn, 
byddwch chi’n colli rhywfaint o wres 
drwy ddrafftiau o gwmpas drysau a 
ffenestri, bylchau mewn lloriau neu 
drwy’r simnai. Gall atal drafftiau yn 
broffesiynol drwy ffenestri a drysau a 
blocio craciau mewn lloriau a bordiau 
wal gostio oddeutu £200, ond gall arbed 
oddeutu £30 y flwyddyn ar filiau ynni. 
Gall atal drafftiau eich hun fod yn  
llawer rhatach. Er enghraifft tynnu llenni 
dros ffenestri a drysau. Gallai gosod 
rhimynnau drafft mewn simnai arbed 
oddeutu £20 y flwyddyn hefyd.

Diffodd goleuadau
Diffoddwch eich goleuadau pan nad 
ydych chi’n eu defnyddio. Os ydych chi’n 
diffodd golau am ychydig eiliadau yn 
unig, byddwch chi’n arbed mwy o ynni 
nag y mae’n ei gymryd i’w ailgychwyn eto, 
ni waeth pa fath o olau. Bydd hyn yn 
arbed oddeutu £14 y flwyddyn i chi ar 
eich biliau ynni.

Cymorth ariannol ar gyfer  
bod yn effeithlon gydag ynni
Os yw rhywun yn eich cartref chi yn 
derbyn budd-daliadau, y peth cyntaf i’w 
wneud yw gofyn i’ch cyflenwr ynni os 
gallan nhw helpu. Dylen nhw allu dweud 
wrthych chi pa help sydd ar gael drwy 
Rwymedigaeth Cwmnïau Ynni (RhCY).

Mae’r cynllun hwn, sydd ar gael yn Lloegr, 
Yr Alban a Chymru, yn gorfodi cwmnïau 
ynni i osod mesurau effeithlonrwydd 
ynni yng nghartrefi’r rhai hynny sydd  
eu hangen fwyaf.

Os ydych yn byw yng Nghymru, efallai  
y gall cynllun Nyth Cartrefi Cynnes 
Llywodraeth Cymru eich cefnogi i wneud 
eich cartref yn gynhesach ac yn fwy 
ynni-effeithlon. Gallech fod yn gymwys 
os nid yw eich cartref yn ynni-effeithlon, 
os oes unrhyw un yn eich cartref yn 
derbyn budd-daliadau â phrawf modd 
neu os oes ganddynt gyflwr iechyd 
resbiradol, cylchrediad y gwaed neu 
iechyd meddwl cronig ac ar incwm isel. 
Gallwch gysylltu â rhif ffôn rhad ac am 
ddim Nyth (0808 808 2244).

Gallwch chi hefyd gysylltu â’ch awdurdod 
lleol – byddan nhw’n ymwybodol o 
unrhyw fentrau lleol yn eich ardal chi  
a all ddarparu help.

Os ydych chi’n byw mewn tai 
cymdeithasol gallwch hefyd gysylltu  
â’ch darparwr i weld a ydyn nhw’n 
gymwys i gael cyllid o dan y gronfa 
datgarboneiddio tai cymdeithasol.
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Os ydych chi’n cael anhawster dilyn y camau a amlinellir yn y llyfryn hwn, 
mae ffynonellau y gallwch chi droi atyn nhw am help a chyngor arbenigol.

Mae ein llinellau cymorth ar gael o 9am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd 
Gwener. Nid yw’r rhain ar gael yn ystod gwyliau cyhoeddus.

Mae galwadau yn rhad ac am ddim o ffonau symudol a llinellau tir.

Relay UK – os na allwch chi glywed na siarad dros y ffôn, gallwch chi deipio’r 
hyn yr ydych chi eisiau ei ddweud drwy ddeialu 18001 a’r rhif ffôn. Gallwch 
chi ddefnyddio Relay UK gydag ap neu ffôn testun. Nid oes unrhyw ffi 
ychwanegol i’w ddefnyddio. Darganfyddwch sut i ddefnyddio Relay UK  
ar eu gwefan.

Siaradwch â’ch swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol neu ein  
Llinell Gymorth Genedlaethol
Gallwch chi ddod o hyd i’ch swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol drwy  
chwilio ar-lein neu ofyn mewn llyfrgell neu awdurdod lleol. 

Os na allwch chi weld eich cangen leol, cysylltwch ag un o’n  
llinellau cymorth:

Cysylltwch â’n llinell gymorth Defnyddwyr am gyngor am ynni
Llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth: 0808 223 1133
Er mwyn cysylltu â chynghorydd sy’n siarad Cymraeg: 0808 223 1144

Cysylltwch â’n llinell gymorth dyledion os ydych chi’n cael 
problemau gydag arian a dyledion: 
Llinell gymorth dyledion: 0800 240 4420

Lle i fynd i gael help


