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Croeso: Llyr Gruffydd 
 

 Edrychwyd ar y dulliau cynhyrchu ynni y dylem fod yn rhoi blaenoriaeth iddynt 
yng Nghymru gyda John Fedderson yng nghyfarfod cyntaf y Grŵp 
Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy. 

 Roedd yr ail gyfarfod ym mis Mawrth gyda Henrietta Ridgeon am y llwybrau 
datblygu posibl ar gyfer y Morlyn Llanw yn dilyn Adolygiad Hendry.  

 Ceir cofnodion y ddau gyfarfod hyn ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol o dan 
adran y grwpiau trawsbleidiol. 

 Testun y sesiwn heddiw yw codi ein huchelgeision o ran ynni cymunedol yng 
Nghymru. Bwriad y sesiwn yw edrych ar y cyfleoedd sydd eisoes yn bodoli a'r 
llwybrau sydd ar gael i ddatblygu rhagor o brosiectau ynni cymunedol yng 
Nghymru. 

 
 
Cyflwyniad: Matt Hastings, Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer prosiect Marchnad 
Ynni Lleol Centrica yng Nghernyw 
 

 Wedi bod â diddordeb mewn ynni adnewyddadwy ers 2005. Roedd yn arfer 
gweithio ym Mhrosiect Eden yng Nghernyw ac mae'n credu mewn dyfodol di-
garbon. Ymunodd â Centrica yn 2014 gyda'r nod o wneud i'r cwmni ynni 
mwyaf yn y DU ystyried ynni lleol. Mae'r daith dair blynedd wedi bod yn un 
anodd - ond y canlyniad yw bod gennym arddangoswr ynni lleol ar y farchnad 
gwerth £19 miliwn - un o'r cyntaf o'i fath yn y byd.   

 Mae Cernyw yn wynebu her debyg i Gymru. Mae nifer sylweddol o brosiectau 
adnewyddadwy, ond byddai'n costio miliynau i'w cysylltu. 

 Nid oes gan Centrica yr ateb i bopeth. Mae'n ymwneud â chydweithio â nifer 
o bartneriaid, gan gynnwys academyddion a'r Grid Cenedlaethol, sy'n ein 
galluogi i greu System Ynni Leol y mae Marchnad Ynni Lleol neu Farchnad 
Nodol yn rhan ohoni.  

 Mae manteision Marchnad Nodol yn cynnwys: 
o Gwneud ac arbed arian i ddefnyddwyr 



 
o Rhoi mwy o gapasiti i'r grid.  
o Paratoi'r grid ar gyfer y dyfodol 
o Gwneud y byd yn lle gwell 

 Gwerth y Farchnad Ynni Leol yng Nghernyw yw £19 miliwn ac mae'n rhaglen 
Grid Clyfar sy'n para 3 blynedd, wedi'i hariannu gan Centrica a Chronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) 

 Yn ei hanfod, mae'r Farchnad Ynni Leol yn llwyfan ar ffurf debyg i 'ebay' sy'n 
hwyluso'r gwaith o werthu a phrynu hyblygrwydd ar y rhwydwaith dosbarthu 

 Nifer o amcanion gwahanol: 
o Centrica - adeiladu system ynni ar gyfer y dyfodol, gan ddysgu am y 

peth yn ymarferol yn hytrach na dim ond yn ddamcaniaethol 
o WPD - lleihau cyfyngiadau ar y rhwydwaith dosbarthu 
o Arianwyr (ERDF yn rhannol) - i gyd yn ymwneud â galluogi defnydd o 

ynni adnewyddadwy ac arbed carbon 
o Cynhyrchwyr a defnyddwyr - symleiddio'r dryswch cymhleth o 

wahanol farchnadoedd ynni a'i gwneud yn hawdd 

 Pum prosiect allweddol: 
o Y Llwyfan Marchnad Ynni Leol - meddalwedd sy'n creu llwyfan ar ffurf 

debyg i ebay ar gyfer hyblygrwydd  
o Gosodiadau technegol - cronfa o £3.2 miliwn er mwyn mynd at 

fusnesau a rhoi trefn ar ystod o wahanol dechnolegau  
o Storio Ynni - dim diddordeb mewn un batri mawr ond nifer o storfeydd 

yng Nghernyw 
o Prosiect Preswyl - gan gynnwys 100 o gartrefi a cherbydau trydan. 

Mae'n gynllun micro agregu peilot sydd, yn y bôn, yn golygu defnyddio 
100 batri yn lle un 

o Ymchwil - syniadau sy'n llywio polisi yn y dyfodol  

 Mae llwyfan marchnad ynni lleol Cernyw yn cynnwys nifer o sectorau (ee 
preswyl a busnesau bach a chanolig), technolegau a ffrydiau refeniw. Mae 
lleddfu cyfyngiadau ar y grid dosbarthu gan ddefnyddio marchnad 
hyblygrwydd lleol yn un o'r prif nodau. 

 Mae'r dechnoleg yn cynnwys caledwedd a meddalwedd. Mae llawer o 
wahanol haenau o feddalwedd sydd angen rhannu data â'i gilydd.  Mae'r 
rhain yn cynnwys: 

o Gweithfeydd Pŵer Rhithwir 
o Systemau Rheoli Ynni Cartref 
o Systemau Rheoli Adeiladau 
o Storfeydd meicro-agregedig 
o Storfeydd ar ganol y raddfa 
o Cynhyrchiant hyblyg a gofynion hyblyg. 

 Mae gan Centrica un amcan ar gyfer y Farchnad Ynni Leol, sef adeiladu 
system ynni ar gyfer y dyfodol trwy wneud y canlynol: 

o cael mwy o ynni adnewyddadwy ar y grid sy'n ffynnu heb 
gymorthdaliadau.  

o creu datblygiad economaidd (swyddi a thwf economaidd) 
o rhannu arbenigedd a gwybodaeth cymaint ag y bo modd. Nid oes gan 

Centrica yr ateb i bopeth. 



 
 Mae gan y Farchnad Ynni Leol ystod eang o bartneriaid profiadol a 

rhanddeiliaid allweddol i sicrhau ei bod yn cyflawni ei hamcanion. Mae'r rhain 
yn cynnwys: 

o Rhwydwaith Dosbarthu (Wester Power Distribution) 
o Gweithredwr System (Y Grid Cendlaethol) 
o Academaidd (Prifysgol Exeter) 

 Mae yna awydd go iawn yn y llywodraeth ganolog i weld hyn yn gweithio ar 
raddfa fawr. Yr hyn sydd ar goll yw data - mae angen data ar y llywodraeth er 
mwyn helpu i lywio polisi.  

 Mae llwyfan y Farchnad Ynni Leol yn 'siop un stop' sy'n helpu nifer o 
werthwyr gael mynediad at nifer o brynwyr. Mae'n farchnad agored y gall pob 
cwmni ei ddefnyddio. 

 Un o'r pethau rydym yn gobeithio rhoi cynnig arni yw'r farchnad nodol 

 Mae'r weledigaeth yma yn eithaf eithafol - rydym am i fynd i lawr i lefel cartrefi 
unigol - pris lleoliadol ar gyfer pob tŷ yn y gymdogaeth. Caiff y pris ei bennu 
gan gyflwr ffisegol y farchnad ar unrhyw un adeg. Yr opsiwn yn y tir canol yw 
marchnad nodol gyda folteddau canolig. 

 Rydym dri mis i mewn i rhaglen y bydd gennym dair blynedd i'w chyflawni 
gyda thîm o 24 o bobl.  
 

Cyflwyniad: Keith Jones o Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru 
 

 Gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol - ond mae'n ymwneud â nifer 
o brosiectau ynni cymunedol. Pam mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 
ddiddordeb mewn ynni cymunedol? 

o Rydym yn defnyddio gwerth £6.5 miliwn o ynni, sydd yn arian nad 
yw'n cael ei wario ar gadwraeth, ond yn mynd i lefydd eraill. 

o Rydym mewn perygl mewn marchnad anwadal 

 Rydym yn cefnogi prosiect lleol o'r cychwyn sy'n cynnwys nifer o randdeiliaid 
ac sy'n gweithio o'r gwaelod i fyny. Mae'r gymuned yn penderfynu sut y mae'n 
cadw budd, ond nid yw'n golygu y bydd prisiau trydan yn gostwng ar eu cyfer. 

 Mae'r farchnad yn newid yn gyflym. Mae'r farchnad newydd yn hyblyg, yn 
arloesol ac yn adweithiol - yn annhebyg i'r system bresennol.  

 Penderfynwyd ar Bethesda fel ardal ar gyfer y gwaith cychwynnol oherwydd 
ei hanes a'i datblygiad, a hefyd gan fod llawer o bartneriaethau yno eisoes. 
Nid her dechnegol yw'r her fwyaf a wynebir - ond yr her o gyfathrebu a chael 
pobl i ymddiried ac ymgysylltu. 

 Rydym wedi cael llawer o gefnogaeth gan Ofgem sydd am weld budd i'r 
defnyddiwr. 

 Mae'n nodol ac rydym yn gobeithio y bydd yn tyfu. Mae'n gynllun peilot, felly 
mae'n sicr y bydd rhai problemau, ond rydym yn gobeithio y bydd eraill yn 
dilyn ein hesiampl ac yn dysgu oddi wrth y problemau rydym yn eu hwynebu. 
Mae'n rhywbeth y gellir ei ailadrodd ledled Cymru a hyd yn oed y DU. Mae'r 
diddordeb sydd gan bobl yn y prosiect yn aruthrol. 

 Mae nifer o fudd-ddeiliaid ym mhrosiect Bethesda. Mae tai cymdeithasol, yn 
arbennig, wedi bod yn gefnogol iawn wrth roi adnoddau yn y prosiect, mynd 
allan a siarad â phobl ac esbonio sut mae trydan yn gweithio a sut y gallant 
reoli eu defnydd ohono. 



 
 Rydym wedi ffurfio yr hyn a arferai gael ei alw'n Sefydliad Gwasanaeth Ynni 

Cymunedol - ond yr ydym bellach yn ei alw'n Glwb Ynni. Rydym yn cytuno ar 
bris y bydd y defnyddiwr yn ei dalu am drydan. Mae'n system rithwir sy'n 
defnyddio data o fesuryddion clyfar a'u cyfateb â lefelau cynhyrchu, a phan 
fydd hi'n bwrw glaw - mae'n newyddion da. Mae'n dal i fod yn bwysig cael 
cyflenwr trwyddedig sy'n gwneud y bilio a'r mantoli.  

 Nod Ynni Lleol yw helpu miloedd o gymunedau i gael mwy o werth o 
gynhyrchu ynni adnewyddadwy trwy ei ddefnyddio'n lleol. Trwy rannu 
cynhyrchiant lleol gallwn wneud y canlynol: 

o lleihau cost trydan,  
o mynd i'r afael â thlodi tanwydd,  
o rhoi pris teg i gynhyrchwyr lleol am eu hynni adnewyddadwy.   
o cadw'r budd ariannol yn lleol er mwyn adeiladu cymunedau cryfach, 

tecach a mwy gwydn.  

 Mae defnyddwyr gwybodus bellach yn rheoli eu defnydd o drydan, hy ei 
ddefnyddio pan mae ar ei rataf; maent yn gwneud penderfyniadau gwybodus 
yn seiliedig ar graff. Mae gennym ap y gallwch ei lawrlwytho fel y gallwch 
weld beth sy'n digwydd. Trydan lleol sydd o fudd i bobl leol ac sy'n cael ei 
ddefnyddio gan bobl leol. 

 Dechrau system ym mis Tachwedd o'r enw 'Masnachu mewn Diwrnod'. Ar 
hyn o bryd, nid oes rhaid i ni gymryd trydan gan unrhyw un mewn diwrnod - 
ond mae pris gwarantedig os byddwn yn ei gymryd. Mae gennym farchnad 
gyfanwerthu ansefydlog ar hyn o bryd. Pan fydd yn cyrraedd uchafbwynt - 
mae'n uchel iawn, a phan mae'n isel bydd yn isel iawn. Mae angen i ni ofyn y 
cwestiwn - sut y gallaf elwa ar y cyfnod pan fydd yn uchel? 

 
Silas Jones, Cadwyn Clwyd 
 

 Lansiodd brosiect ynni craffach ledled cefn gwlad Cymru gyda chyllid yr UE a 
Llywodraeth Cymru.  

 Mae'n cefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy sydd o fantais i'r gymuned  

 Ei nod yw archwilio atebion craffach. Mae'r farchnad yn symud yn gyflym - 
mae'n anelu i gasglu gwybodaeth a chynorthwyo prosiectau nad ydynt eto 
wedi cael gwynt dan eu hadenydd.  

 Mae'n gobeithio datblygu 10 astudiaeth achos yn ymwneud â phrosiectau 
ynni adnewyddadwy. 

 Mynd â grwpiau cymunedol ar deithiau addysgiadol i weld beth sy'n digwydd 
ledled y DU 

 Nid oes angen i 100% ohono fod yn eiddo i'r gymuned. 
  
 

Cwestiynau ac atebion 
 

 Cwestiwn: Robert Proctor o Ynni Cymunedol Cymru: Un o'r pethau rydym yn 
awyddus i'w gyflawni yw cael mwy o asedau sy'n eiddo i'r gymuned. Mae rhai 
heriau penodol ar hyn o bryd o ran ardrethi busnes sy'n effeithio ar rai 
prosiectau yng Nghymru. Hoffwn wybod a oedd gennych unrhyw syniadau o 



 
ran sut i oresgyn problemau megis ardrethi busnes, a sut arall gallai Cymru 
annog prosiectau ynni ar gyfer y dyfodol yng Nghymru? 

 
Ymateb (KJ): Do, mae ardrethi busnes wedi cael effaith drychinebus.  Ym 
Methesda, mae'r golled net o ganlyniad i'r cynnydd mewn ardrethi busnes 
wedi codi 288%. Cafodd y broblem ei datrys yn yr Alban. Rhoddwyd cap ar y 
cynnydd yn Lloegr.  Cymru, rwy'n aros.  Ar hyn o bryd, mae prosiectau ar 
stop. Pam adeiladu busnes pan fydd 22% o'r elw yn mynd i ardrethi busnes? 
O ran y dyfodol, dylai edrych yn llawer mwy integredig, ond dydw i ddim yn 
siŵr sut bydd yn edrych yn y dyfodol.  
 
Mae'n gas gan beirianwyr y gair hyblygrwydd.  Rydym yn gwybod bod 
datblygwyr mawr yn dechrau cefnogi ein partneriaethau.  Rydym yn gwybod 
bod hanes da o gyflawni ledled Cymru, felly bydd yn ddiddorol gweld beth 
fyddwn yn ei wneud yn y dyfodol. Un peth sydd gan ynni cymunedol yw 
ymddiriedaeth eu cymunedau. Mae hynny'n rhywbeth na allai Centrica ei 
brynu, neu na allai llawer o'r cwmnïau mwy ei brynu os yn dymuno cael 
cwsmeriaid, neu'n dymuno i bobl ymwneud â'r sector ynni cymunedol.   
 

 

 Cwestiwn: Carole Morgan-Jones National Energy Action (NEA) Cymru: 
Hoffwn wybod am lefelau incwm isel a phobl sy'n agored i niwed. Mae'n 
anodd cael pobl i gymryd rhan mewn cynlluniau peilot ac mae llawer o heriau.  
Ond mae'n bwysig bod y bobl yn cael gwybod amdanynt ac yn cymryd rhan 
ynddynt. Sut mae annog cartrefi i dderbyn y cynnig?   
 
 
Ymateb (KJ): Mae gan bobl hyder mewn mesuryddion rhag-dalu gan fod 
modd iddynt neilltuo arian ar eu cyfer ac maent yn deall beth sy'n digwydd - 
ond rwy'n credu ein bod yn dechrau datrys hyn gyda mesuryddion deallus a'r 
elfen talu ymlaen llaw.  Rydym yn ymddiried yn y grwpiau tai cymdeithasol ar 
hyn o bryd oherwydd eu wardeiniau ynni a'r berthynas sydd ganddynt.  Mae 
pobl yn arbed arian, ac rwy'n credu y bydd ei enw da yn tyfu, gan ein bod yn 
ceisio gwerthu cysyniad, yn enwedig unwaith y bydd pobl yn dechrau siarad 
yn anffurfiol â'i gilydd.  Ar y dechrau, roeddem yn defnyddio geiriau fel 'mwy 
na thebyg', ac 'efallai' wrth sôn am arbed arian, ond erbyn hyn mae gennym 
brawf fod y manteision yn ymledu. 
 

 Cwestiwn: Guto Owen o Ynni Glan: Ydych chi'n bwriadu cynnwys hydrogen? 
 

 Ymateb (MH): Rydym yn agored i wahanol opsiynau ac nid ydym yn gwrthod 
unrhyw beth.  Rydym yn eu dewis ar hyn o bryd fesul achos unigol - gan 
ddefnyddio'r dechnoleg gywir ar gyfer y sefyllfa gywir. 
 

 Cwestiwn: Ian MacKinlay: Rydym newydd fod yn clywed am y problemau 
ynghylch systemau, o fath hydro yn bennaf, yn cael eu trechu gan ardrethi 
busnes.  Cafwyd chwe mis o gyfle i drafod y pwynt hwn. A allwch chi ei 



 
drafod gyda'r Aelodau Cynulliad hynny, a'r hyn y maent yn mynd i'w wneud 
am y peth? 
 

 Ymateb (LG): Mae'r blaid rwyf yn perthyn iddi wedi gwneud sylwadau i'r 
llywodraeth, Simon Thomas, ac rydym yn dal i aros am ymateb. Mae'n 
dangos bod angen gwneud rhywbeth. 
 
 

Cloi 
 
Diolchodd LG i'r rhai a roddodd gyflwyniadau a gofynnodd i'r rheini a oedd yn 
bresennol gynnig pynciau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.  
 
. 


