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Croeso 
 

 Croesawodd Llyr Gruffydd bawb i gyfarfod cyntaf y Grŵp Trawsbleidiol ar 
Ynni Cynaliadwy. Pwysleisiodd ei bod yn bwysig cael fforwm penodol i 
Aelodau'r Cynulliad drafod materion ynni cynaliadwy, gan ddarparu lle i 
randdeiliaid ryngweithio a chyfoethogi'r trafodaethau hynny. Roedd y ffaith 
bod llawer o bobl yn bresennol yn y cyfarfod yn adlewyrchu pwysigrwydd cael 
grŵp o'r fath. 

 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

 Etholwyd Llyr Gruffydd fel cadeirydd y grŵp. 

 Etholwyd Freshwater i ddarparu'r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y grŵp. 
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 Roedd y cyflwyniad yn ymdrin â dau bwnc. 
o Edrychodd ar gyd-destun polisi diweddar y DU (dros y chwe blynedd 

diwethaf), gan ystyried o ble rydym wedi dod, ble ydym ni nawr a beth 
yw'r sefyllfa at y dyfodol. 

o Yn ail, edrychodd ar Gymru yn benodol a'r hyn a fyddai'n synhwyrol i 
lunwyr polisïau Cymru eirioli o'i blaid yn y maes ynni. 

 
Cyd-destun polisi'r DU 
 

 Cyd-destun polisi'r DU (etholiad 2010 tan 2015) 
o Yn ystod cyfnod Huhne/Davey, roedd dwy ragdybiaeth yn nodweddu 

polisi'r DU: 
 Y byddai'r prisiau tanwydd ffosil uchel ar y pryd yn parhau i 

godi – y goblygiad bod datgarboneiddio yn rhad. 
 Roedd integreiddio ynni adnewyddadwy yn y grid ar gam 

cynnar o hyd. Nid oedd y cynnydd mawr mewn ynni gwynt ar y 
môr/gwynt ar y tir ac ynni'r haul wedi digwydd. 

o Arweiniodd hyn at ddau ganlyniad: 
 Ar ôl etifeddu'r portffolio ynni a newid hinsawdd, aeth y 

Democratiaid Rhyddfrydol ar drywydd rhaglen egnïol i 
ddefnyddio ynni adnewyddadwy ledled y DU.  

 Cyflwynodd  DU bris carbon. Ni wnaeth Ewrop ein dilyn. Erbyn 
hyn, mae'r pris carbon yn y DU tua phedair gwaith y pris yn 
Ffrainc. Mae Ffrainc bellach yn allforio trydan i'r DU tua 95% 
o'r amser. 

 
 



 
 Cyd-destun polisi'r DU (ers mis Medi/Hydref 2015) 

o Ailosodwyd gan Rudd. 
o Roedd prisiau nwyddau wedi haneru a chost ynni adnewyddadwy yn 

ddrutach, yn enwedig os oedd yn gysylltiedig â phrisiau gwarantedig â 
CfDs. 

o Dim cyllideb i wario ar ynni adnewyddadwy; y gyllideb a ddyrannwyd i 
Fframwaith Rheoli Ardollau ar dechnoleg carbon isel hyd at y 2020au 
cynnar. 

o Roedd cost Hinkley bellach yn fawr iawn oherwydd pris sefydlog a 
gostyngiad ym mhrisiau nwyddau.  

o Cyd-destun cyni cyllidol – nid oedd y Canghellor yn barod i roi 
benthyg mwy o arian i ynni carbon isel. 

o Yr ymateb polisi oedd: 
 Mynd am y fantais uniongyrchol o gau'r fflyd glo – ffordd rad o 

ddatgarboneiddio.  
 Lladd CCS (dal a storio carbon), sy'n anfanteisiol yn y tymor 

byr oherwydd bod y costau'n uchel. 
 Cafodd morlynnoedd llanw eu sbario a gallent chwarae rhan 

fawr o hyd 
 Mae'r uchod yn gwneud synnwyr o safbwynt carbon isel/cost 

isel. Fodd bynnag, yr hyn sydd ychydig yn fwy dryslyd yw y 
tynnwyd y rhan fwyaf o gefnogaeth fwyaf yn ôl o dechnolegau 
rhatach gwynt ar y tir ac ynni'r haul 

 Rhoddwyd pwyslais ar ynni gwynt ar y môr ac ynni niwclear ar 
gyfer technoleg carbon isel.  

 Roedd penderfyniadau'n rhai gwleidyddol i ennill pleidleisiau 
ac nid o reidrwydd am resymau economaidd 

 Rhoddwyd sylw i'r farchnad gapasiti (y goleuadau'n diffodd). 
Mewn blwyddyn neu ddwy, wedi i'r farchnad capasiti ddechrau 
darparu, ni fydd gwleidyddiaeth yn rhoi pwyslais ar ddiogelwch 
y cyflenwad; yr hanfod fydd fforddiadwyedd a datgarboneiddio.  

 

 Cyd-destun polisi'r DU (o 2016 ymlaen) 
o Greg Clark a'r strategaeth ddiwydiannol newydd  
o Gellir disgwyl mwy o'r un fath a pharhad o ran ysgogwyr polisi 

allweddol.  
o Mae gwrthwynebiad i ynni gwynt ar y tir ac ynni'r haul solar yn bolisi 

Ceidwadol craidd. 
o O ran yr her datgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy, ymddengys mai 

gwynt ar y môr a niwclear yw'r stori ar hyn o bryd.  
 

 
Cynhyrchiant carbon isel yng Nghymru 
 
Ym mha feysydd y dylai Aelodau'r Cynulliad fod yn canolbwyntio eu hymdrechion ar 
gyfer dyfodol carbon isel yng Nghymru? 
 

 Byddai niwclear yn ffordd synhwyrol o ddatgarboneiddio. Cymryd camau i 
alluogi prosiect sylweddol Wylfa Newydd i fynd yn ei flaen.  



 
 

 O ran ynni gwynt y môr ac ynni'r haul Ceir dadl economaidd a gwleidyddol 
ddilys o blaid llacio'r absenoldeb cyllid a chynyddu cymeradwyaeth reoleiddiol 
i alluogi rhai o'r prosiectau hyn i fynd yn eu blaen. Gall newidiadau cynnil i 
bolisi ynni'r haul ac ynni gwynt ar y môr arwain at filiau is a dylid argymell hyn.  
 

 Mae ynni'r llanw yn debyg i CCS, gan ei fod yn hirdymor a heb ei brofi. Fodd 
bynnag, mae'r gost mynediad yn gymharol isel i roi cynnig ar rywbeth a allai 
gael effaith fawr.  Mae potensial i ddatblygu ar raddfa fawr os bydd yn 
llwyddiannus.  

 

 Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli'r cyfle ar gyfer storio pwmp oherwydd 
bod hyn yn cynnig pŵer hyblyg a newidiol ar wahanol adegau o'r dydd, fel y 
mae rhyng-gysylltwyr yn ei wneud. Wrth ailgynllunio codau grid, caiff storio 
pwmp ei dalu'n unol â'r hyblygrwydd y mae'n ei gynnig.  
 
 

Holi ac ateb 
 

 Cwestiwn: Holodd Robert Proctor o Adfywio Cymru sut y gallwn fanteisio i'r 
eithaf ar gynhyrchu ynni yng Nghymru o ran swyddi/buddion lleol. Er 
enghraifft, faint o swyddi fesul megawat (MW) y bydd Wylfa yn eu cynnig i 
economi Cymru? 

 

 Ymateb: Hanfod yr hyn y mae JF wedi bod yn sôn amdano yw bod y polisi 
ynni yn cael ei lywio ar lefel y DU. Nid oedd yn gallu gwneud sylw ar 
reoleiddio ynni cymunedol yng Nghymru yn benodol oherwydd nad yw'n 
arbenigwr yn y maes hwn. Os mai'r her yw ei bod yn gamgymeriad 
canolbwyntio ar lefel y DU yn hytrach nag ar lefel Cymru, yna byddai'n rhaid i 
JF anghytuno. Nid yw hyn yn diystyru'r sector ynni cymunedol, ond mae 
angen edrych ar ba mor berthnasol yw'r sector. 

 

 Cwestiwn: Mynegodd Neil Anderson o PACE bryderon nad ydym yn edrych 
mewn ffordd strategol ar y ffordd y mae'r sector ynni yn rhyngweithio â'r 
economi a'r hyn y gallai ei olygu yn y tymor hwy. Holwyd pam nad oedd y 
siaradwr wedi sôn am arbed ynni yn ei gyflwyniad gan mai dyma'r ffordd rataf 
o arbed ynni. 
 

 Ymateb: Nid oes llawer o bobl yn gwneud hyn, felly ni all fod yn rhad iawn. 
Mae cost gymdeithasol carbon yn llawer uwch na'r pris carbon presennol a 
godir yn y wlad hon - felly mae cost uwch ar garbon yn ddymunol. Barn JF ar 
fforddiadwyedd - ar gyfer lefel benodol o garbon, mae rhad yn well na drud. O 
ran swyddi a'r economi leol, mae JF yn cytuno bod hyn yn bwysig. Mae lle am 
strategaeth o ran polisi ynni a lle byddwch fwyaf ar eich ennill am y 
buddsoddiad yn eich gwaith. Fodd bynnag, prif bryder JF yw bod hyn yn faes 
aneglur oherwydd ei bod yn anodd mesur nifer y swyddi sy'n cael eu creu. 
Mae'r gallu i wneud penderfyniadau da am y mathau hyn o fuddsoddiadau yn 
heriol. Mae strategaeth ddiwydiannol yn ganolog i bolisi ynni, felly mae 



 
cynnydd yn cael ei wneud. Fodd bynnag, mae'n anodd gweithredu polisi da ar 
sail buddion lleol. 
 

 

 Cwestiwn: Nododd Jon Townend o Oren Associates fod storio yn bwysig a'i 
fod wedi clywed sibrydion bod y Llywodraeth yn cefnu ar rywbeth sydd wedi'i 
nodi fel ateb i'r broblem o ran rhoi trefn ar reoli a dosbarthu ynni/cydbwyso 
galw a chapasiti (h.y. grid a mesuryddion deallus) 

 

 Ymateb: Mae cyflwyno'r rhaglen grid deallus yn anodd ac yn ddrud, ac mae 
yna broblem o ran oedi a thechnoleg. Mae'r rhain yn gamau synhwyrol, ac 
maent yn digwydd, ond cwestiwn agored yw i ba raddau y maent yn digwydd. 
Mae'n rhaglen hynod gymhleth y mae'n rhaid i'r Llywodraeth ei chyflawni. 

 

 Cwestiwn: Nododd Simon Brammer o Wobrau Ashden na ddylem ddiystyru 
effaith prosiectau cymunedol/rhaglenni effeithlonrwydd ynni ehangach i helpu 
i ddatrys materion fel awyr lân neu dlodi tanwydd. 

 

 Cwestiwn: Dywedodd Dan McCallum o Awel Aman Tawe, er bod 
gwaharddiad ar ynni gwynt ar y tir ac ynni'r haul yn Lloegr, bod mwy o 
gefnogaeth polisi cynllunio yng Nghymru. Os gallwch chi gael cefnogaeth 
gynllunio ar gyfer ynni'r haul, a oes modd eu hadeiladu o hyd gyda'r 
gefnogaeth economaidd sydd ar gael ar hyn o bryd? A ydych chi'n credu y 
bydd gostyngiad yng nghostau tyrbinau gwynt? 

 

 Ymateb: Mae'r diwydiant tyrbinau gwynt yn un byd-eang - mae rhannau eraill 
o'r byd sy'n adeiladu ffermydd gwynt a fydd yn eu prynu e.e. Ewrop. Ni fydd 
gormodedd yn y farchnad oherwydd polisi Ceidwadol dros yr haf y llynedd. 
Sut mae modd adeiladu prosiectau mwy o faint yng Nghymru heb gymorth a 
chymhorthdal Llywodraeth - ac nid oes unrhyw arian ar ôl. Cafodd ei wario 2-
4 blynedd yn ôl. 
 

 O ran effeithlonrwydd – mae JF wedi bod yn ddamniol o raglenni Llywodraeth 
ynghylch gosod mesurau effeithlonrwydd. Mae'r byd yn naturiol yn dod yn 
llawer mwy effeithlon. Mae cynhyrchion/offer/goleuadau yn dod yn fwy 
effeithlon ac nid yw twf cynnyrch domestig gros (GDP) bellach yn mynd law 
yn llaw â galw cynyddol am ynni.  

 

 Cwestiwn: Nododd Nick Speed o Centrica fod pobl yng Nghymru yn talu 
mwy am drydan na'r rhan fwyaf o rannau eraill o Brydain, sy'n golygu bod 
cynlluniau ynni cymunedol o ddiddordeb. Gofynnodd beth fyddai cyngor JF o 
ran prosiectau ynni cymunedol a sut allwn ni leihau prisiau trydan yng 
Nghymru? 
 
 

 Ymateb: Un o'r elfennau mawr i'w haddasu yw sut i wobrwyo pobl sydd ar y 
grid dosbarthu. Mae'n broses barhaus sy'n weddnewidiol.  
 



 
Cau 
 
Diolchodd LlG i JF am ei gyflwyniad a gwahoddodd awgrymiadau ar gyfer pynciau yn 
y dyfodol gan y rheini a oedd yn bresennol. Bydd y digwyddiad nesaf ym mis 
Ionawr/Chwefror, o bosibl ar bwnc morlynnoedd llanw. 


