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Datblygiad Pwer Hidro yng Nghymru 
 
 
Y Taliadau Cylenwad Mewnol 
 
Taliad cyflenwad mewnol (TCM) ydy polisi mecaneg yr Adran Egni a Newidiadau‟r Hunsawdd 
(AENH) er mwyn annog datblygiad newydd pwer hidro trwy gydol Prydain Fawr.  Mae‟r Adran 
wedi sefydlu‟r TCM ar lefel sydd wedi cynllunio i ildio buddran ddychweledig o  5 – 8% i 
gynlluniau pwer hidro newydd eu gosod. 
 
Er mwyn cytuno ar lefel y TCM edrychodd yr Adran Egni a Newidiadau‟r Hunsawdd yn ddyfal 
ar gost arianol cyfartaledd cynlluniau pwer hidro oedd yn gweithio ar hyn o bryd a chynnyrch 
trydan y cynlluniau hynny.  Mae cynnyrch trydan yn dibynnu ar faint y dwr sydd wedi cael ei 
benodi i‟w ddefnyddio yn y cynllun.  Elfen bwysica model yr Adran Egni a Newidiadau‟r 
Hunsawdd ydy‟r agwedd tuag at ddefnyddio‟r dwr. 
 
Pryder Infinis ydy bod yr agwedd tuag at ddefnydd dwr a ddewiswyd gan Swyddfa yr 
Amgylchedd a Cyngor Cefngwlad Cymru yn wrthwynebol i fodel AENH.  Mae hwn yn 
cyflwyno ansicrwydd na fydd datblygiadau pwer hidro awgrymiadol yng Nghymru yn medru 
cyrraedd buddran i fuddsoddwyr a ddisgwylwyd gan AENH er mwyn annog pwer hidro 
ychwanegol.  Mae agwedd Cymru tuag at ddefnyddio dwr yn rhoi‟r wlad mewn sefyllfa 
anfanteisiol i Lloegr a‟r Alban er mwyn annog buddsoddion gwbl newydd.   
 
 
Agwedd Cymru at ddefnyddio dwr er mwyn pwer hidro 
 
Rhoddwyd yr enw “flow splitting” am y modd o ddefnyddio dwr, ar ddatblygiadau newydd 
pwer hidro yng Nghymru.  Mae “flow splitting” yn lleihau cyfanswm y dwr ar gael tuag at 
gynlluniau pwer hidro yng Nghymru i‟w cymharu a‟r un fath o gynlluniau mewn mannau eraill 
ym Mhrydain Fawr. 
 
Mae Infinis wedi modelu effaith syniad y “flow splitting” ar eu cynlluniau hidro presennol, 
addas yng Nghymru.  Mae‟r rhain wedi gweithio am lawer o flynyddoedd heb unrhyw effaith 
wrthwynebus ar yr amgylchedd.  Os ddefnyddir y polisi “flow splitting” fe fyddai cynnyrch y 
trydan yn cael ei dorri i 50%.  Mae hyn yn golygu bod “flow splitting‟‟ yn caniatau defnyddio 
dim ond 40% - 60% o‟r dwr gan gymharu a chynlluniau tebyg yn yr Alban neu yn Lloegr. 
 
Mae Infinis yn haeru y buasai defnyddio “flow splitting” a phopeth sydd yn rhan ohono ar 
gyfer datblygiadau newydd pwer hidro yng Nghymru, yn rhoi‟r cynlluniadau awgrymiadol 
mewn sefyllfa anymarferol.  Yn iselhau‟r posibilrwydd o gyfrifon i fuddsoddwyr i 2.5 – 4%  
mae “flow splitting”.  Oherwydd bod y cyfrifon yn hanner beth sydd ar gael mewn mannau 
eraill o Brydain, fe fydd Cymru yn colli‟r cyfle o gael buddsoddion.   
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Bwriadwaith Hidro Infinis yng Nghymru 
 
Mae Infinis yn gyfan gwbwl yn cefnogi dyheadau Llywodraeth Cymru i drosglwyddo targedau 
egni adnewyddadwy ac gyda datblygiad mae pwer hidro y posibilrwydd i chwarae rhan 
anigryw ynddo.  O bob technoleg egni adnewyddadwy mae cyfranedd mwyaf ffyrdd cyflenwi 
pwer hidro yn lleol.  Pwer hidro ydy‟r peth gorau i ddod a manteision cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol i gymdeithasau lleol. 
 
Mae Infinis yn awyddus i ddatblygu portffolio pwer hidro ac ar hyn o bryd mae nifer 
arwyddocaol o leoedd wedi cael eu nodi‟n fanwl fel lleoedd addas i ddatblygu.   Mae Infinis 
yn gweithio ar y foment gyda tirfeddiannwyr i ddatblygu dros 5MW o gynhwysedd 
ychwanegol o pwer hidro ar draws Cymru.  Mae‟r cynlluniau hyn wedi cael eu dewis yn 
benodol i leihau gwrthdrawiad gwrthwynebus ar yr amgylchedd.  Buasai‟r cynlluniau pwer 
hidro hyn yn cario buddsoddiad oddeutu £30 miliwn yng Nghymru Gwledig.  Yn ychawanegol 
mae manteision eraill i‟r cynlluniau hyn.  Fe fydd cymdeithasau gwledig ar wahan yn cael eu 
ymuno a‟r grid cenedlaethol am y tro cyntaf, ynglyn a chefnogaeth arianol i gymdeithasau, 
tirfeddianwyr ac elusennau. 
 
 
Cefndir Infinis 
 
Un o‟r cwmnioedd egni adnewyddadwy mwyaf ydy Infinis, yn gyson yn cynhyrchu dros 10% o 
bwer adnewyddadwy Prydain.  Mae Infinis yn perchen ac yn gweithredu 13.5MW o 
gynlluniau hidro yng Nghymru.  Cymysgwch o ddwr cronfa ac afonydd ydy cynlluniau Infinis.  
Mae‟r cynllunia cronfa wedi eu lleoli yn Nyffryn Elan yng nghanolbarth Cymru, Llyn Brianne 
yn Ne Cymru a Llyn Celyn yn y Gogledd.  Mae cynlluniau afonydd Infinis wedi eu lleoli yn 
Cwmorthin a Blaenau Ffestiniog yng Ngogledd Cymru. 
 
Yn ychwanegol mae Infinis yn perchen ac yn gweithredu 16.85MW o bwer gwynt yng 
Nghymru gyda ffermydd gwynt yn Rheidol ger Aberystwyth a Mynydd Clogau ger y 
Drenewydd.  Yn derfynol mae Infinis yn berchen ac yn gweithredu cyfanswm o 23MW 
gorsafoedd adnewyddadwy trwy gydol De a Gogledd Cymru. 
 
Mae Infinis yn benderfynol o gyrraedd safonau cymdeithasol ac amgylcheddol trwy gydol y 
busnes.  Mae hyn wedi cael ei gydnabod yn gyson yn y „Sunday Times Best Green 
Companies Survey‟ ac yn derbyniad Infinis o wobr cyntaf CEEQUAL am Chynaliadwyedd a 
ansawdd amgylcheddol yn egni adnewyddadwy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


