Arbed
adroddiad Blynyddol
2019/2020
1

cynnwys
Rhagair y Gweinidog

03

Am Arbed am Byth

04

Cyflwyniad

06

Canlyniadau Penawdau

08

Arbed yn ôl Rhifau

09

Buddion Cymunedol

11

Astudiaethau achos

12

2

Rhagair y

Gweinidog

Mae cartrefi da yn cefnogi creu cymunedau
cydlynol sy'n gweithredu'n dda lle gall pawb
chwarae rhan. Mae ein Rhaglen Cartrefi Cynnes
yn parhau i wneud cyfraniad sylweddol at wella
ansawdd ein cartrefi, cefnogi pobl sy'n parhau i
gael trafferth cwrdd â chost eu hanghenion ynni
cartref, ynghyd â chyfrannu at ein huchelgeisiau i
leihau allyriadau carbon niweidiol i'n
hamgylchedd naturiol.
Fel rhan o Raglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth
Cymru, mae Cynllun Arbed Cartrefi Cynnes
Llywodraeth Cymru wedi bod yn gwella
effeithlonrwydd ynni cartrefi er 2009, gan eu
gwneud yn lle cynhesach a mwy cyfforddus i fyw
ynddo. Mae ein cynllun wedi parhau i gefnogi rhai
o'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas
trwy wella eu gwytnwch i afiechyd y gellir ei osgoi
a lleihau marwolaeth gynamserol. Mae creu
cartref cyfforddus hefyd yn cefnogi ein plant i roi'r
dechrau gorau mewn bywyd iddynt i'w helpu i
wireddu eu potensial llawn yn well.
Yn 2019-20, helpodd y cynllun Arbed gan
ddefnyddio buddsoddiad cyfunol Llywodraeth
Cymru ac Ewrop o £ 18.1m i wella bywydau 1945
o
ddeiliaid tai trwy
osod mesurau
effeithlonrwydd ynni cartref. Gall gwella
effeithlonrwydd ynni ein cartrefi wneud
gwahaniaeth mawr i filiau ynni a hefyd helpu pobl
i ddod yn fwy gwydn i godiadau prisiau ynni yn y
dyfodol. Trwy'r cynllun hwn, rydym hefyd wedi
darparu cyngor ynni a chymorth arall i fuddiolwyr
y cynllun i helpu pobl i wneud y gorau o'u harian
caled.
Mae'r cyflawniad a gyflawnwyd gan gynllun
Arbed y llynedd wedi gwneud cyfraniad
gwerthfawr nid yn unig tuag at ein hymdrechion i
fynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru, ond
hefyd ein hymdrechion i fynd i'r afael â newid yn
yr hinsawdd trwy leihau allyriadau carbon o
gartrefi Cymru fel rhan o'n hymrwymiad i
gyrraedd rhwyd. cymdeithas sero erbyn 2050.

Bydd dysgu Llywodraeth Cymru a'r gadwyn gyflenwi
yn cael ei gymhwyso i gynlluniau i ddarparu
datgarboneiddio adeiladau yn y dyfodol.
Yn 2020 rydym wedi gweld heriau digynsail i bobl
Cymru. Mae'r llifogydd a gafwyd yn rhai o'n
cymunedau ac yna pandemig byd-eang COVID-19 wedi
cyflwyno ansicrwydd a heriau newydd. Byddaf yn
gweithio gyda'n partneriaid allweddol sy'n cyflwyno'r
Cynllun Arbed yn y flwyddyn i ddod i sicrhau ein bod
yn gallu cefnogi pobl sydd angen help yn ystod y
cyfnod anodd hwn.
.
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gair o
arbed am byth
Yn ail flwyddyn y rhaglen Arbed 3 gwelwyd
sawl her yn cael eu goresgyn a gwelwyd
cynnydd sylweddol ym Mlwyddyn 1.
Canolbwyntiodd y targedu ar yr eiddo lleiaf
effeithlon o ran ynni yng Nghymru ac wedi
hynny rydym wedi trin cyfran fwy o'r cartrefi
“anoddaf eu gwresogi” ledled Cymru.
Yn union fel y gwnaethom ddechrau
gweithredu’r targedu ‘mwy ffocws’ hwn,
cyrhaeddodd Storm Dennis gymunedau
ledled Cymru ac effeithio arnynt. Achosodd y
llifogydd ychydig o oedi i'n gweithrediadau.
Pan gyrhaeddodd y pandemig byd-eang Covid
(CV-19), gostyngodd Arbed am Byth ac yna
daeth i ben â'r holl lawdriniaethau am gyfnod.
Heb os, cafodd y ffactorau hyn effaith ddifrifol
wrth leihau nifer y cartrefi a gafodd eu trin yn
2019/20. Serch hynny, gwnaethom osod
mesurau effeithlonrwydd ynni i 1,945 o
gartrefi ledled Cymru yn y cyfnod, dros 19 o
gynlluniau ar wahân mewn 10 ardal
Awdurdod Lleol ledled Cymru.
Yn ymuno ag Arbed am Byth yng nghanol y
flwyddyn adrodd hon, rwy'n falch iawn gyda'r
cynnydd rydym wedi'i wneud yn yr
amseroedd eithriadol o anodd hyn, ac rwy'n
hynod falch o'r tîm sydd wedi cyflawni'r
canlyniadau hyn. Yn fwyaf arbennig, rwyf
wrth fy modd gyda'r dull cwsmer-ganolog y
mae Arbed am Byth wedi'i fabwysiadu. Mae'n
hawdd iawn canolbwyntio ar fesurau ac yn
rhy hawdd anghofio, pan rydyn ni'n gosod
mesurau effeithlonrwydd ynni mewn tai,
rydyn ni yng nghartrefi pobl ac mae'r gwaith
rydyn ni'n ei wneud yn gwneud gwahaniaeth,
yn dibynnu sut rydyn ni'n trin pobl a sut rydyn
ni'n rheoli disgwyliadau.

Mae cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn, o
gyswllt cychwynnol, dylunio a gosod cynllun. Mae
ein harolwg boddhad cwsmeriaid yn awgrymu bod
99% o ddeiliaid tai sy'n elwa o fesurau
effeithlonrwydd ynni cartref yn fodlon, neu'n
fodlon iawn â'r gwasanaeth a gawsant. Pan fyddwn
yn derbyn mynegiadau o anfodlonrwydd, rydym yn
gwrando ac yn ymddwyn yn barchus ac rydym wedi
ymrwymo i unioni pryderon cwsmeriaid, yn ddioed. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i wella'r
gwasanaeth a ddarparwn gyda'n cwsmeriaid uchaf
yn ein meddyliau. Mae Gwelliant Parhaus yn
hanfodol i'r holl wasanaethau sy'n wynebu
cwsmeriaid ac yn ystod 2019/20, fe wnaethom
ailedrych ar ein taith profiad cwsmer fel ein bod yn
deall yn well sut mae deiliaid tai yn rhyngweithio ag
Arbed a sut y gall eu profiad wella'r profiad i
ddefnyddwyr y gwasanaeth yn y dyfodol.
Yn ystod y flwyddyn, daethom hefyd yn Gyflogwr
Cyflog Byw, agorwyd ail swyddfa yn Sir y Fflint yng
Ngogledd Cymru, a dosbarthu dros £ 24,000 mewn
buddion cymunedol, gan gefnogi cymunedau lleol a
dioddefwyr llifogydd a coronafirws.
Bellach, cydgrynhoi'r perfformiad hwn ym
Mlwyddyn 3 yw ein ffocws ac i'r perwyl hwn, rydym
wedi cyflwyno gweithdrefnau diogelwch 'diogel
diogel' COVID 'a gwell cyfathrebu â chwsmeriaid i
sicrhau bod pobl nid yn unig yn' cael eu cadw'n
ddiogel ', ond yn' teimlo'n ddiogel ' yn yr
amgylchedd newydd.

Crispin Jones
Rheolwr Gyfarwyddwr
Arbed am Byth
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Cyflwyniad i
flwyddyn 2
Mae Arbed am Byth bellach wedi cyflawni dwy flynedd gyntaf cynllun Arbed 3, ar ôl dyfarnu contract ym mis Mai
2018. Gan symud o Flwyddyn 1, a ddaeth ar draws heriau sefydlu a chadwyn gyflenwi / gweithredol, cynlluniwyd ail
flwyddyn y cynllun i gydgrynhoi perfformiad, tyfu perthnasoedd â rhanddeiliaid a sefydlu rhaglen gyflawni ledled
Cymru, a allai ddangos effaith gwelliannau ynni effeithlon mewn cartrefi ledled Cymru ar ddull seiliedig ar ardal.
Fe wnaethom sefydlu perthnasoedd cryf â phartneriaid Awdurdod Lleol ledled Cymru ym Mlwyddyn 1 ac rydym wedi
adeiladu ar y rhain ym Mlwyddyn 2.
Rydym bellach yn gweithio gyda phob un o'r 22 Awdurdod Lleol ledled Cymru. Rydym yn gwybod bod swyddogion
Awdurdod Lleol yn adnabod eu meysydd yn dda ac rydym yn ennill cefnogaeth o'u harbenigedd. Yn Sir y Fflint er
enghraifft, rydym wedi rheoli 3 chynllun dros y cyfnod hwn. Mae CC Sir y Fflint wedi gweithio'n agos gydag Arbed
am Byth, gan drefnu mesuryddion nwy ar gyfer deiliaid tai fel rhan o fenter ehangach y mae Tîm Effeithlonrwydd
Ynni Domestig yr Awdurdod Lleol yn ei rhedeg.
At ei gilydd, rydym wedi cwblhau eiddo yn yr Ardaloedd Awdurdod Lleol canlynol:

Awdurdod Lleol

Eiddo a gafodd ei drin

Blaenau Gwent

551

Caerdydd

39

Sir Gaerfyrddin

31

Sir y Fflint

274

Merthyr Tudful

51

Sir Fynwy

66

Castell-nedd Port Talbot

37

Rhondda Cynon Taf

807

Torfaen

47

Bro Morgannwg

42

Cyfanswm yn y flwyddyn

1,945
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Partneriaid Awdurdod Lleol
Fe wnaethom sefydlu perthnasoedd cryf â phartneriaid Awdurdod Lleol ledled Cymru ym
Mlwyddyn 1 ac rydym wedi adeiladu ar y rhain ym Mlwyddyn 2. Rydym bellach yn gweithio gyda
phob un o'r 22 Awdurdod Lleol ledled Cymru. Rydyn ni'n gwybod bod swyddogion awdurdodau
lleol yn adnabod eu hardaloedd yn dda ac rydyn ni'n ennill cefnogaeth o'u harbenigedd. Gan
ddarparu bron i 400 o gysylltiadau nwy yn Sir y Fflint, daeth Arbed am Byth i mewn c. £ 1.1M o
gyllid trwy'r Cynllun Estyniad Rhwydwaith Tlodi Tanwydd (FPNES).
“Cychwynnodd Tîm Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig (DEEP) Cyngor Sir y Fflint brosiectau ym
Mhenyffordd, Mostyn, a Ffynnongroyw, 3 ardal a nodwyd yn Sir y Fflint gyda lefelau arbennig o
uchel o dlodi tanwydd. Mae gweithio mewn partneriaeth ag Arbed Am Byth wedi caniatáu inni
gynorthwyo hyd yn oed mwy o bobl mewn tlodi tanwydd, gan sicrhau cymaint o effaith â phosibl ar
Lywodraeth Cymru a chyllid lleol wrth wella cartrefi a bywydau ”Leanna Jones, Rheolwr Prosiect, CC Sir
y Fflint.

Aseswyr
Mae Aseswyr Ynni Domestig Annibynnol yn sefydlu sgôr y Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) o'r cartrefi rydyn ni'n eu
trin. Mae'r tystysgrifau hyn yn dweud wrthym beth sydd ei angen ar bob cartref ac yn caniatáu inni benderfynu beth y
gall Arbed ei ddarparu, yn rhad ac am ddim, i ddeiliaid tai er mwyn sicrhau y gallwn gyflawni'r mesurau
effeithlonrwydd ynni mwyaf cost-effeithiol a phriodol ar gyfer pob cartref yr ydym yn ei drin.
Mae ein partneriaid asesu i gyd wedi'u lleoli yng Nghymru. Fe wnaethant gynnal mwy na 4,400 o asesiadau cartref yn
ystod y flwyddyn, gan helpu i dargedu'r eiddo mesurau cywir yr ydym wedi'u trin yn ystod y flwyddyn ac ar gyfer
gwaith a gynlluniwyd ar gyfer 2020/21. Mae cynlluniau bwa yn cymryd peth amser i gynllunio a chyflawni felly mae
gennym ni eiddo bob amser yn cael ei asesu ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.
Partneriaid Gosodwyr
Ni ellid cyflawni unrhyw gynllun effeithlonrwydd ynni heb arbenigwyr lleol cryf sydd wedi'u hachredu i osod y mesurau
hyn i safon uchel. Gan weithio gydag Arbed am Byth, mae'r partneriaid gosodwyr lleol hyn yn darparu cyfleoedd
cyflogaeth a thwf i helpu i gefnogi eu busnes a hyfforddi gweithwyr newydd mewn sgiliau ynni mawr eu hangen a fydd yn
cadw Cymru ar y blaen wrth i'r llwybr i ddim carbon gyflymu yn gyflym.
Gosododd 17 o osodwyr lleol, rhyngddynt, 14,478 o fesurau, gan helpu i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi ledled Cymru
gydag amrywiaeth o fesurau cost-effeithiol a phriodol.
Cynrychiolwyr Etholedig
Mae'n bwysig bod cynrychiolwyr y gymuned yn yr ardaloedd lle mae cynlluniau Arbed yn gweithredu yn wybodus am ein
cynlluniau ac yn gallu gofyn cwestiynau ar ran eu hetholwyr. Yn ystod 2019/20, gwnaethom gryfhau perthnasoedd â
chynghorwyr lleol ar lefel tref a sir, Aelodau'r Senedd (MS) ar gyfer etholaethau a rhanbarthau, ac Aelodau Seneddol
(AS). Rydym yn gwahodd y cynrychiolwyr hyn i'n digwyddiadau ymgysylltu lleol ac yn sicrhau bod staff cymorth MS / AS
yn gwybod am gynlluniau Arbed, felly os oes gan etholwr ymholiad, maent yn gwybod ble i ddod am atebion.
Sefydliadau Cymunedol
Mae cynlluniau ardal fel Arbed yn cynnig cyfleoedd sylweddol i wella gwead cartrefi a chyflwyno pobl yng Nghymru i'r
manteision o wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y gall cynlluniau o'r natur hon
ddenu galwyr ffug, felly mae Arbed am Byth yn cysylltu'n agos â Safonau Masnach a'r heddlu lleol i sicrhau bod pobl yn
y cymunedau lle'r ydym yn gweithio yn teimlo'n ddiogel ac yn gwybod pwy ydym ni, lle'r ydym yn gweithio a sut i wirio
ein hunaniaeth. Rydym yn cefnogi'r rhaglen “Ffrindiau yn erbyn Sgamiau” ac yn cysylltu'n agos â chymunedau lle'r
ydym yn gweithio.
Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO)
Mae wedi cymryd peth amser i alinio mesurau Arbed â chyllid ECO. Gwnaed nifer fach o hawliadau yn ystod y flwyddyn ac rydym
bellach wedi sefydlu tîm gweinyddu ECO yng Nghymru, i wneud y mwyaf o'r cyllid ychwanegol sydd ar gael gan
Rhwymedigaethau ledled y DU ac rydym yn gobeithio galluogi cartrefi ychwanegol i gael eu trin â chyllid yn 2020/21 .
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blwyddyn 2
uchafbwyntiau
Mae Arbed am Byth wedi trin cartrefi ar draws 10 ardal Awdurdod Lleol yn ystod y flwyddyn. Mae cynlluniau'n
cynnwys amrywiaeth o fesurau, yn amrywio o gyflenwadau nwy newydd yn cael eu gosod mewn ardaloedd lle
mae tanwydd drutach wedi bod yr unig opsiwn i ddeiliaid tai, i baneli solar ffotofoltäig mewn eiddo lle mae lefelau
inswleiddio gwell yn caniatáu i ddeiliaid tai leihau eu defnydd o ynni trwy gynhyrchu eu trydan eu hunain.
Wrth i'r cynllun Arbed ddatblygu, byddwn yn parhau i chwilio am y cartrefi sydd anoddaf eu cynhesu ac rydym yn
ddiolchgar i bartneriaid yr Awdurdod Lleol sy'n cefnogi ein gwaith ac yn helpu i gyflwyno'r cynlluniau Arbed i
drigolion. Mae data sy'n deillio o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD) wedi bod yn ddefnyddiol iawn
wrth i ni barhau i ddylunio cynlluniau o amgylch cymunedau a chartrefi sydd angen cefnogaeth fwyaf.
Map o gynlluniau ledled Cymru:

1,945
eiddo gorffenedig

8

canlyniadau

allweddol

1,945

4,417

17

19

99%

16

115

£289

2.0

arbed by numbers
1.

.Pwrpas yr asesiad hwn yw cwblhau Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC), a fydd yn nodi'r mesurau arbed ynni mwyaf buddiol.

2.

O'r rhain, mae 56% yn fodlon iawn a 43% yn fodlon

Y gwelliant cyfartalog yn y sgôr perfformiad ynni (Gweithdrefn Asesu Safonol, neu SAP) pob eiddo a dderbyniodd gymorth yn
2019/20 oedd 16 pwynt. Y sgôr SAP ar gyfartaledd cyn y gwaith oedd 50 a 66 ar ôl y gwaith
3.
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Bandiau EPC
Mae'r mesurau a osodwyd yn ystod 2019/20 wedi cael effaith ar effeithlonrwydd ynni'r tai y gwnaethom eu trin.
Dangosir isod y bandiau tystysgrif perfformiad ynni cyn ac ar ôl ynni, sydd wedi gwella ar gyfartaledd 16 pwynt SAP yr
eiddo.

Bandiau G

Bandiau E

Bandiau D

Bandiau F

2%

POST-EPC

Bandiau C

3%

Bandiau E

Bandiau D

6%

Daliadaeth

96%

96roedd% y cartrefi a gafodd eu trin yn ystod 2019/20 mewn perchnogaeth breifat.
Nid yw Arbed yn darparu cefnogaeth i gartrefi sy'n cael eu rhentu gan yr Awdurdod
Lleol / Cymdeithas Dai / Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, ond mae'n cefnogi
cartrefi ar rent preifat.
Mae gan y cynllun fwy o waith i'w wneud yn y maes hwn. Rydym yn gwybod bod gan
rai cartrefi ar rent preifat lefelau is o berfformiad ynni na chartrefi perchnogion
preswyl, a'n nod yw cynyddu nifer y cartrefi rhent preifat sy'n cael eu trin o dan y
cynllun ym Mlwyddyn 3. Byddwn yn gweithio gyda Chymdeithas Landlordiaid Preswyl
Cymru, NEA Cymru , a sefydliadau eraill yn y sector hwn i gefnogi'r fenter hon.
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buddion
cymunedol
Mae Buddion Cymunedol yn rhan
hanfodol o lwyddiant y cynllun Arbed yng
Nghymru ac mae Arbed am Byth yn falch
iawn o'r gwahaniaeth y gallwn ei wneud
mewn cymunedau bregus. Mae'r cyllid y
mae Arbed am Byth yn ei dderbyn gan
Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop yn caniatáu i
welliannau sylweddol gael eu gwneud ar
sail gymunedol mewn ardaloedd yng
Nghymru sydd wedi profi lefelau uchel o
amddifadedd.
Mae ein Prif Swyddfa wedi'i lleoli yn
Nantgarw, sy'n dyst i'r angen am
fuddsoddiad mewn meysydd o'r fath, ac
mae twf cyfleoedd economaidd i fusnesau
bach a chanolig yng Nghymru yn
dystiolaeth bellach o werth Arbed a
Rhaglen Cartrefi Cynnes Llywodraeth
Cymru.
O gynorthwyo Nantgarw China Works
gyda chlai newydd ar ôl y llifogydd a
achoswyd gan Storm Dennis, i noddi
sesiwn bingo gyda'r nod o godi arian ar
gyfer cwnsela pobl ifanc sydd mewn perygl
o gyflawni hunanladdiad a helpu i greu lle
chwarae diogel i blant yn Sandfields, mae
cymaint wedi'u profi. buddion cymunedol
oherwydd Arbed, yn ychwanegol at y
gwelliant enfawr mewn cartrefi a biliau
ynni is.
Mae Arbed am Byth wedi creu 37 o swyddi
a gyflogir yn uniongyrchol ledled Cymru a
bydd yn tyfu ymhellach ym Mlwyddyn 3 i
dros 40.
Mae 100% o'r gadwyn gyflenwi wedi'i lleoli
yng Nghymru. Hyd yn hyn mae'r cynllun
Arbed wedi gwneud 8 prentisiaeth yn
bosibl a'r gobaith yw y bydd y cyfleoedd
hyn yn arwain at gyflogaeth barhaol yng
Nghymru
wrth
i'r
sectorau
effeithlonrwydd ynni a datgarboneiddio
dyfu.
Mae ein sylfeini bellach wedi hen ennill eu
plwyf ac yn gallu cefnogi dros 200 o
aelwydydd bregus bob mis ar draws ystod
o wahanol ardaloedd daearyddol a
chymunedau.
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Yn yr adolygiad
astudiaeth achos
Cwsmer: Mrs. D.
Cynllun: Treorchy
Mesurau wedi'u gosod: System wres ganolog lawn, gan gynnwys boeler, rheiddiaduron a rheolyddion gwresogi
Dyddiad danfon: Ionawr 2020

Fel rhan o gwpl ifanc oedd yn berchen ar eu cartref
cyntaf, nid oedd buddsoddi mewn effeithlonrwydd
ynni bob amser ar flaen y gad ym mlaenoriaethau
Mrs. Roedd Mrs D yn synnu ac yn falch o weld eu
bod wedi cymhwyso er gwaethaf ei bod hi a'i gŵr yn
gweithio

“Fe wnaethon ni ei werthfawrogi ...
caniatáu i ni gael system wresogi newydd am ddim”
Dyma'r tro cyntaf i Mrs D gymhwyso am gefnogaeth o'r fath
ac mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'w chartref.
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Yn yr adolygiad
astudiaeth achos
Cwsmer: Mrs W.
Cynllun: Mostyn, Sir y Fflint
Mesurau wedi'u gosod: Cysylltiad nwy, system wres ganolog ganolog, gan gynnwys boeler, rheiddiaduron,
rheolyddion, dyfais adfer nwy ffliw ac inswleiddio llofft
Dyddiad danfon: Chwefror 2020

Gwnaeth Mrs. W gais am y cynllun cysylltu nwy yn ystod haf 2019. Ers gwneud cais, cafodd ei byd ei droi wyneb i
waered ar ôl colli ei swydd ac yn ddiweddarach, problemau iechyd difrifol. Ar adeg gwneud cais, nid oedd Mrs W yn
canolbwyntio ar wresogi nwy ond ar ôl treulio mwy o amser yn ei heiddo, daeth yn anghenraid. Diolch byth,
cymhwysodd Mrs W am gymorth o dan y cynllun Arbed, y mae wedi’i ddisgrifio fel ‘newid bywyd’. Ddim yn gorfod
poeni mwyach
am y lefelau olew neu'r gost, ac mae cael system wresogi fodern gwbl weithredol a thŷ wedi'i inswleiddio wedi
darparu cysur yn ystod ei thriniaeth. Dangosir sylwadau Wales & West Utilities isod:

Cymru a Gorllewin Cyfleustodau

“Mae Cymru a Gorllewin Cyfleustodau wedi bod yn falch iawn o weithio gydag
Arbed am Byth i gysylltu ein cyllid ar gyfer y seilwaith nwy â'r cartref gyda'r cyllid
Arbed ar gyfer y system wresogi a mesurau effeithlonrwydd ynni cartref eraill. Y
gwaith cydgysylltiedig
arweiniodd y ddau gwmni at 415 o gartrefi yn elwa o wres canolog nwy am y tro
cyntaf yn y flwyddyn 2019/20 ar draws ardal Sir y Fflint.
Rydym yn edrych ymlaen at barhau â'r berthynas hon ac ymestyn y buddion hyn
i ardaloedd eraill yng Nghymru yn 2020/21 ”
Nigel Winnan
Cymru a Gorllewin Cyfleustodau
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Yn yr adolygiad
astudiaeth achos

Cwsmer: Mr L.
Cynllun: Dowlais, Merthyr
Mesurau wedi'u gosod: System wres ganolog lawn, gan gynnwys boeler, rheiddiaduron a rheolyddion gwresogi
Dyddiad danfon: Mawrth 2020

Mr L yn barafeddyg sy'n gweithio ym Merthyr. Cafodd
wybod am y cynllun trwy gydweithiwr ond roedd yn
amheugar. Nid oedd yn credu bod cymorth ar gael i bobl
mewn cyflogaeth a mynnodd fod yn rhaid cael dalfa. Ar ôl
ymweld â digwyddiad ymgysylltu Arbed am Byth a chael
esboniad manwl o'r cynllun Arbed iddo, aeth ymlaen gyda'r
cynllun.
Mae wedi gwirioni ar y gwaith a gwblhawyd yn ei eiddo.
Oherwydd ei oriau gwaith a'i amserlen brysur, anaml y
mae'n buddsoddi yn ei gartref. Mae'r epidemig diweddar
wedi
golygu oriau gwaith hirach ac mae wedi arwain at ddod â'i
gartref yn hanfodol i'w les.
Mae’r cysur y mae’r system wresogi newydd wedi dod ag ef
wedi cyfoethogi ei fywyd a disgrifiodd y gwelliannau fel rhai
‘rhagori ar fy mreuddwydion gwylltaf, na allent fod wedi dod
ar adeg well’.
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Arbed Am Byth
Unit 2, Cefn Coed
Nantgarw
Cardiff
CF15 7QQ
Tel: 03300 414 647
www.arbedambyth.wales
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