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Croeso: Llyr Gruffydd 
 

 Mae llawer yn bresennol ar gyfer y grŵp trawsbleidiol, sy'n beth cadarnhaol 
iawn. 

 Hoffwn groesawu Aelodau'r Cynulliad David Melding, Huw Irranca-Davies, 
Mike Hedges a Lee Waters a diolch i'r aelodau o staff sy'n bresennol ar ran 
Aelodau eraill na allant fod yma. 

 Yn ôl yr arfer, mae'r cyfarfod yn cael ei ddarlledu ar Periscope felly cofiwch 
hynny wrth wneud unrhyw sylwadau.  

 Mae'r thema'n amserol gan ein bod yn aros am ddatganiad gan Ysgrifennydd 
y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig heddiw ynghylch ynni.  

 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
 

 Cynigiwyd enw Llyr Gruffydd fel Cadeirydd am dymor arall ac eiliwyd y 
cynnig. 

 Cynigiwyd Freshwater fel Ysgrifennydd am dymor arall ac eiliwyd hynny. 
 



  
Cyflwyniad: Piers Guy, Rheolwr y DU –Vattenfall  

 

Cefndir Vattenfall 

 
 Cwmni cyfleustodau sy'n eiddo i'r wladwriaeth yn Sweden yw Vattenfall, sef 

un o gwmnïau cyfleustodau mwyaf Ewrop. Un o'r cynhyrchwyr a 
manwerthwyr gwres a thrydan mwyaf.  

 Mae Vattenfall wedi bod yn y DU a Chymru ers 2008 a nod y cwmni ar gyfer 
ei gwsmeriaid yw: 'Power Climate Client Living'.  

 Mae'r cwmni am fod ar flaen y gad o ran trosglwyddo i ddyfodol carbon isel, 
sy’n gallach o ran defnyddio ynni. 

 Ei nod yw rhoi’r gorau i ddefnyddio carbon a thanwydd ffosil o fewn 
cenhedlaeth, sy'n golygu y bydd plentyn sy'n tyfu ar hyn o bryd yn gallu dewis 
peidio â defnyddio unrhyw danwydd ffosil pan fydd yn prynu ei dŷ/car cyntaf. 

 Bydd Vattenfall yn buddsoddi £5 biliwn erbyn 2020. Ond nid dim ond gwynt 
yw'r ateb. Mae'n ymwneud hefyd ag ynni solar, batris, seilwaith y grid a'r holl 
elfennau sy'n rhan o ynni clyfar y dyfodol. 

  
Vattenfall yng Nghymru 

 
 O ran ein gwaith yng Nghymru, fe ddechreuodd yn 2008 ac efallai mai ein 

prosiect mwyaf adnabyddus yw Pen y Cymoedd – ond mae gennym bortffolio 
sy'n cynnwys pob rhan o'r wlad.  

 Gwnaethom fuddsoddi dros £400 miliwn ym mhrosiect Pen y Cymoedd, sy'n 
cynhyrchu 228MW. Gwnaethom greu partneriaeth agos â Chyfoeth Naturiol 
Cymru a oedd yn cynnwys llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn 2014 
i ddatblygu Cysyniad Parc Ynni Adnewyddadwy. Bellach, rydym yn adeiladu 
batri 22MW ym Mhen y Cymoedd. 

 Mae gennym bortffolio o ran datblygu ffermydd gwynt ar y tir sy'n cynhyrchu 
dros 500MW. Rydym wedi buddsoddi yn y portffolio hwnnw ac yn awyddus i 
gyrraedd y nod.  

 Rydym hefyd yn ystyried rhwydweithiau a seilwaith o ran gwres. 
 Y neges yw ein bod ni yng Nghymru i fuddsoddi a thyfu. 

  
Pen y Cymoedd 

 
 Mae'n ddefnyddiol dangos beth y gellir ei wneud ac rydym yn falch iawn o'r 

hyn yr ydym wedi'i gyflawni gyda'r prosiect.  
 Roedd y prosiect yn rhan o un o fentrau'r Comisiwn Coedwigaeth yn 

wreiddiol, cyn iddo gael ei gyfuno â Chyfoeth Naturiol Cymru yn 2005/2006. 
Pen y Cymoedd oedd yr ardal fwyaf yng Nghymru a gynigiwyd ar dendr ar y 
pryd – ac roeddem yn ddigon ffodus i'w hennill.  

 Penderfynnom ein bod eisiau prosiect a oedd yn fwy na dim ond fferm wynt 
o'r cychwyn. Roedd y safle yn unigryw gan ei fod mor fawr. Roedd mwy na 
70,000 o gartrefi o fewn 3-4 cilometr i ffin y safle, tra bod y rhan fwyaf o 
ffermydd gwynt fel arfer mewn lleoliad mwy gwledig. 



  
 Roeddem yn ymwybodol o'r dechrau bod angen inni gael ein derbyn yn y 

gymuned a bu'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i brofi y gallai'r fferm wynt 
sicrhau manteision economaidd-gymdeithasol. 

 Un rhan o'r cynnig oedd cronfa budd cymunedol sy'n werth cyfanswm o £1.8 
biliwn y flwyddyn, sydd wedi'i gysylltu â'r mynegai am oes y prosiect. Awydd 
go iawn i greu etifeddiaeth hirdymor.  

 Rhoddwyd cynllun rheoli cynefin gwerth £3 miliwn ar waith hefyd. Mae 
adnoddau mawndir Cymru wedi bod dan fygythiad ac yn lleihau ers tro. 
Cawsom gyfle ym Mhen y Cymoedd i adfer y cynefin mawnog sydd wedi bod  
ar y safle ers y 1950au. 

 Roedd yn fanteisiol i bawb yn y pen draw. Rhoesom gynllun ar waith a oedd 
yn golygu cael gwared ar goetir yn raddol dros amser, a oedd yn golygu y 
gellid adfer y mawn a chefnogi'r ecosystem wreiddiol, a oedd yn well ar gyfer 
adar a'r cynefin cyffredinol, ac yn ffordd dda o greu refeniw i ni hefyd. 

 Ar hyn o bryd rydym wrthi'n datblygu system fatri 22 megawat a ddylai fod yn 
weithredol erbyn 2018. 

 Dyma'r enghraifft gyntaf o barc ynni adnewyddadwy yn cydfodoli ond mae 
rhagor i ddod. 

  
Pam wnaeth Vattenfall fuddsoddi ym Mhen y Cymoedd a Chymru? 
 

 Nodweddion sylfaenol da gan gynnwys:  
o adnodd gwych o ran gwynt a dim llawer o awyrennau 
o grid ar gael 
o partneriaeth gref â pherchennog y tir, Cyfoeth Naturiol Cymru, sydd 

wedi bod yn gefnogol drwy gydol y broses 
o cyfundrefn gynllunio gadarnhaol a oedd yn cefnogi prosiectau ar 

raddfa fawr 
o ymrwymiad gwleidyddol da gyda chefnogaeth drawsbleidiol 
o cyfle i ddatblygu cronfa gymunedol a cheisio creu glasbrint neu o leiaf 

enghraifft o'r buddion cymunedol y gallai ffermydd gwynt ar y tir eu 
cyflawni yn y DU. 

  
Beth a gyflawnwyd yn sgil y buddsoddiad o £400 miliwn?  
 

 Bydd cyhoeddiad yn ddiweddarach yr wythnos hon ond gallwn ddweud yn 
awr ei fod wedi cefnogi 1,000 o swyddi ac wedi hyfforddi 14 o 
brentisiaid.  Ar ôl y digwyddiad, cyhoeddodd Vattenfall fod 52 y cant o'r 
400 miliwn a fuddsoddwyd wedi mynd i fusnesau yng Nghymru. 

 Defnyddiwyd dur Cymreig ar gyfer y sylfeini. 
 Ceblau a weithgynhyrchwyd yn Wrecsam. 
 Contract mawr ar gyfer Jones Bros Balfour Beatty. 
 Llwybr beicio mynydd newydd yn cefnogi mwy o dwristiaeth – pwysig gan 

fod y gymuned yn y cymoedd yn edrych ymlaen at economi newydd, ar ôl 
tranc diwydiant trwm ac mae twristiaeth yn bryder mawr.  

  
Dylai Cymru arwain y ffordd 



  
 

 Adnodd gwynt cystal neu hyd yn oed yn well na'r Alban gyda llai o 
gyfyngiadau yn sgil awyrennau. 

 Fframwaith deddfwriaethol cryf yn ei le. Yn fy marn i, mae Cymru wedi 
bod yn dda wrth greu polisïau ers datganoli, ond mae diffyg dilyniant o 
gymharu â'r Alban. 

 
 

 Rheol wleidyddol i ddatgarboneiddio. 
 Brexit – mae rhai rhannau o Gymru yn dibynnu ar economïau gwledig ac 

mae llawer o ansicrwydd ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd wrth symud 
ymlaen. Mae angen buddsoddi ar ôl Brexit i fynd i'r afael â phryderon, a 
dod o hyd i opsiynau amgen i lenwi'r bwlch.  

 Mae ffermydd gwynt ar y tir yn gyfle y mae'n rhaid i Gymru fanteisio arno. 
  
Beth all Cymru ei wneud i ddenu buddsoddiad carbon isel? 

  
 Rydym yn deall beth y mae'r Alban eisiau – ond beth y mae Cymru 

eisiau? Mae angen iddi fod yn fwy tebyg i'r Alban. Y gwahaniaeth rhwng y 
ddwy wlad yw bod dilyniant yn yr Alban, a dyna sydd ei angen ar Gymru. 
Mae uchelgais gwleidyddol gref a brwd, dilyniant parhaus, cefnogaeth 
amlycach o ynni adnewyddadwy a ffermydd gwynt ar y tir. Mae 
llywodraeth yr Alban yn dal i symud ymlaen ac mae'n amlwg bod yr Alban 
o ddifrif o hyd.  

 Mae angen yr un peth ar Gymru. Mae'r polisïau yno – ond mae angen eu 
gweithredu. Gweledigaeth hirdymor sydd wedi'i ategu gan weithgarwch. 
Fel arall, bydd rhannau o Gymru ar eu colled os na wneir unrhyw beth.   

 Cymryd camau i uwchraddio'r grid. 
 Cefnogi cadwyn gyflenwi Cymru er mwyn cystadlu yng Nghymru ac yn 

rhyngwladol.  
 Mae'n hanfodol ymgysylltu â'r gymuned ac mae angen cefnogi ac annog 

datblygwyr i ymgysylltu â'r cymunedau ble lleolir eu prosiectau.  
 Mae Brexit yn ychwanegu dimensiwn newydd. Bydd gan bobl sy'n byw 

mewn rhannau penodol o Gymru ddiddordeb yn yr hyn sydd ar gael o ran 
swyddi a seilwaith.  

  
Beth yw maint y wobr? 
  

 Mae dros 1GW o ynni yn cael ei gynhyrchu eisoes o ffermydd gwynt ar y 
tir ac mae cynlluniau ar waith, neu ganiatâd wedi'i sicrhau, ar gyfer tua 
900MW, sy'n werth £1.5 biliwn o fudd economaidd i Gymru dros oes y 
prosiect. 

 Mae potensial yng nghanolbarth Cymru yn unig i gynhyrchu tua 750-
1000MW a allai fuddsoddi hyd at £3 miliwn y flwyddyn mewn cymunedau. 

 Uwchraddio'r grid i gefnogi'r broses o ddatgarboneiddio trafnidiaeth a 
gwres yn ogystal â datblygu economaidd. 

 Cyfle i'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru. 



  
 Bydd rhai ohonoch yn meddwl nad yw ffermydd gwynt ar y tir yn 

boblogaidd ond mewn gwirionedd mae'r sefyllfa'n newid ac mae llawer o 
bobl yn gefnogol. Byddai llawer mwy yn gefnogol pe baent yn deall y 
manteision yn iawn. Dylai gwleidyddion gofio nad yw'n cymryd llawer o 
waith ymgysylltu i ddarbwyllo pobl ynglŷn â'r cyfleoedd sydd ar gael. 

 
 

Cyflwyniad: Emma Pinchbeck, Cyfarwyddwr Gweithredol – Renewable 
UK  
 
Y sefyllfa bresennol  
  

Ynni adnewyddadwy yw'r math rhataf o ynni. Byddaf yn eistedd wrth ymyl 
gwleidyddion nawr ac yn cael trafodaeth wahanol iawn i'r un yr oeddwn yn ei 
chael flwyddyn yn ôl. Am gyfnod hir, mae ynni adnewyddadwy wedi bod yn 
gysylltiedig â datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd. Nawr, gallaf eistedd 
wrth ymyl swyddogion o'r diwydiant niwclear a'r diwydiant nwy a gwybod mai 
fi sy'n darparu'r math rhataf o ynni yn yr ystafell, ac mae hynny wedi newid y 
sefyllfa'n llwyr i ni.  

Bydd hefyd yn helpu o ran barn y cyhoedd, sef rhywbeth a nodwyd yn 
gynharach.  Mae 75 y cant o'r cyhoedd yn y DU yn cefnogi ffermydd gwynt ar 
y tir gan fod pobl yn deall bod mwy i'r mater na seilwaith carbon isel a newid 
hinsawdd e.e. y cyfleoedd economaidd a diwydiannol enfawr a ddaw yn eu 
sgil.  

Y dull rhataf o gynhyrchu ynni – £57.50 fesul megawat awr – o gymharu â 
niwclear, sy'n costio tua £90 fesul megawat awr, a nwy, a fydd yn costio tua 
£70 fesul megawat awr erbyn tua 2020. 

Nid ydym wedi gallu adeiladu ffermydd gwynt ar y tir am ychydig flynyddoedd. 
Ond bydd y datblygiad gwynt ar y tir a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf yn 
costio llawer yn llai na £50 yr awr, sy'n newyddion da o ran prisiau  

Darparodd tua chwarter o ynni'r DU ar ddiwrnod y Nadolig y llynedd. Nid yw 
ynni'r gwynt yn dechnoleg arbenigol: rydym yn darparu cyfran sylweddol o 
drydan y DU drwy'r amser. Mae'r trawsnewidiad hwn wedi bod yn gwbl 
ryfeddol, ac nid ydym wedi gweld ei debyg yn y sector ynni o'r blaen.  

2016 oedd y flwyddyn gyntaf i fwy o drydan gael ei gynhyrchu o ffynonellau 
adnewyddadwy na glo dros y flwyddyn gyfan. Ebrill 17 – y diwrnod cyntaf na 
chynhyrchwyd unrhyw drydan gan lo ers yr oes Fictoraidd – ar ganol 
chwyldro ynni. Yn enwedig yng Nghymru/gogledd Lloegr – dyma sut yr 
arferai'r diwydiant glo fod. Angen gofyn o ble y daw swyddi, sgiliau, 
arbenigedd peirianneg a seilwaith ynni'r dyfodol? Mae cyfle i Gymru wneud 
cystal yn sgil ynni adnewyddadwy ag y gwnaeth yn sgil y diwydiant glo. 

Mae'r Alban yn well wrth gyflwyno'r achos dros ffermydd gwynt ar y tir.  
Mae arloesedd yn allweddol – mae'r diwydiant wedi gweithio'n galed i leihau'r 

costau. Mae'n dal i fod yn ddiwydiant eithaf ifanc yn 30-40 oed, ond mae wedi 
gwneud cynnydd mawr o ran y dechnoleg a sut y mae'n cael ei defnyddio – 
mae'r tyrbinau sy'n cael eu codi heddiw tua 20 gwaith yn fwy pwerus na'r 
tyrbinau gwynt blaenorol.  



  
Adeiladu tyrbinau 9 megawat oddi ar yr arfordir – tri megawat oedd allbwn y 

tyrbinau yn ystod y prosiect cyntaf. Mae'r cynnydd hwn o ran maint  yn golygu 
bod yr ynni a gynhyrchir yn ei dro yn fwy effeithlon. Rydym yn well at eu 
hadeiladu, yn rhannol am fod gennym gadwyn gyflenwi yn y DU nawr. Rydym 
yn well hefyd o ran defnyddio ynni adnewyddadwy'n fwy effeithiol gyda 
storfeydd a thechnolegau arloesol eraill sy'n dod i'r amlwg. 

Rydym yn disgwyl i'r costau leihau wrth i gadwyn gyflenwi'r DU barhau i dyfu. 
Mae'r model masnachol yn newid. Mae Liberty yn wneuthurwr dur enfawr, sy'n 

adeiladu 170 o dyrbinau ar ei dir ei hun i bweru'r gwaith o gynhyrchu dur a 
chreu'r cydrannau ar gyfer tyrbinau gwynt. 

Disgwylir i fwy o drefniadau masnachol tebyg ddod i'r amlwg wrth i bris ynni 
adnewyddadwy leihau – ond mae angen cefnogaeth y llywodraeth arnom o 
hyd. 

 Mae'r sector adnewyddadwy yng Nghymru yn werth £500 miliwn y flwyddyn, 
ac yn cefnogi 2,000 o weithwyr yn uniongyrchol, ac yn creu budd i fwy na 
miliwn yn anuniongyrchol. 

Daw 32 y cant o'r galw am ynni o ynni adnewyddadwy. 

 
Y cyd-destun gwleidyddol 

 
Mae gan Gymru wyntoedd cyflym, fframwaith cynllunio da a hanes o 

ddiwydianeiddio. Felly mae gennym farchnad – ond beth y mae'r llywodraeth 
eisiau ei weld? 

Cafwyd fframwaith da yn y DU ar gyfer polisi datgarboneiddio ers Deddf Newid 
Hinsawdd 2008. 

Gwnaethom osod nod hirdymor a thargedau ar gyfer pob pum mlynedd, gan 
gyflawni'r elfennau hawsaf yn gyntaf e.e. y sector pŵer, yna trafnidiaeth, 
amaethyddiaeth a diwydiant, gan gyflwyno darnau clyfar o ddeddfwriaeth.  

Gan ei fod yn nod hirdymor, rhoddodd gyfle i fuddsoddwyr gyfrannu arian preifat 
oherwydd y gallent weld y strwythur a gweld bod y llywodraeth o ddifri 
ynghylch ynni adnewyddadwy.  

Mae'r fframwaith wedi cael ei newid ers 2015.  
Yn ogystal â'r Ddeddf Newid Hinsawdd, roedd proses o ddiwygio'r farchnad 

drydan ar waith – pan benderfynwyd y byddem yn cadw pot o arian a gâi ei 
ddefnyddio i ariannu'r gwaith o gynhyrchu ynni carbon isel a phot arall o arian 
ar gyfer ynni yn y dyfodol. Roedd y pot arian ar gyfer ynni adnewyddadwy 
wedi'i rannu'n ddau fath o arwerthiant: 

1.    Mathau llai cyfarwydd o ynni adnewyddadwy, ffermydd gwynt ar y môr ac 

eraill  
2.    Mathau o ynni adnewyddadwy mwy cyffredin fel ffermydd gwynt ar y tir, ynni 

solar.  
Ers yr etholiad yn 2015, nid ydym wedi gallu cynnal arwerthiant ar gyfer 
ffermydd gwynt ar y tir nac ynni solar. 

Cafwyd pwysau gwleidyddol gan etholaethau Saesnig yn bennaf sy'n clywed 
gan gymunedau yn eu hardaloedd nad oeddent am gael eu datblygu. Yn 
etholiad 2015, roedd y Ceidwadwyr yn poeni y byddai senedd grog a 



  
threuliwyd llawer o amser yn rheoli Aelodau'r meinciau cefn a phryderon 
ynghylch mwyafrifau bach. 

Yn amlwg, nid oes unrhyw beth o'i le ag ymateb i bryderon lleol, ond anghofiwyd 
am y ffaith bod 75 y cant o'r cyhoedd o blaid ffermydd gwynt ar y tir. Yn achos 
Cymru a'r Alban, gwnaeth hynny danseilio gallu'r rhanbarthau datganoledig i 
wneud fel y mynnont o ran polisi ynni, oherwydd nad oes digon o'r cyllid 
wedi'i ddatganoli ar hyn o bryd.   

Rydym ni mewn sefyllfa anodd – ni waeth pa mor isel y mae'r prisiau ar gyfer 
ynni o ffermydd gwynt ar y tir, mae angen o leiaf un arwerthiant arnom fel y 
gallwn weld y prisiau yn y farchnad. Dylai hyn fod yn un o ofynion gwleidyddol 
Cymru.  

Mae'r cyd-destun gwleidyddol wedi newid oherwydd cost – mae'n ymwneud ag 
ynni a seilwaith, ac nid oes unrhyw un am gael seilwaith ynni yn ei ardd gefn. 

Un peth sydd wedi newid yw bod pobl yn gofyn beth yw'r manteision i'r 
gymuned. Mae'n cael ei weld fel buddsoddiad economaidd synhwyrol, ac 
mae hynny'n newid natur y sgwrs. 

Edrych ymlaen at weld beth fydd y llywodraeth yn ei gyhoeddi. Deallwn fod y 
ddogfen yn barod, ac y dylai ddweud beth y mae'r llywodraeth yn bwriadu ei 
wneud o ran cyflwyno ei phedwaredd a'i phumed gyllideb garbon. Byddai'n 
dda iawn pe bai ffermydd gwynt ar y tir ac ar y môr yn rhan o hyn, yn enwedig 
ffermydd gwynt ar y tir. Rhaid inni gofio nad datgarboneiddio yw nod 
cyllidebau carbon, maen nhw'n ymwneud â lleihau a gwrthbwyso'r defnydd o 
garbon ac mae'n debyg y dylem gynnal arwerthiant o’r ynni lleiaf costus sydd 
gennym. 

Rydym hefyd yn disgwyl i'r strategaeth ddiwydiannol gael ei chyhoeddi ychydig 
cyn y Nadolig. Yn natganiad yr Hydref, mae'r llywodraeth yn gobeithio 
cyhoeddi beth y bydd yn ei wneud o ran y rowndiau cyllido nesaf ar gyfer 
ffermydd gwynt ar y môr, felly mae llawer yn digwydd yn San Steffan.  

Mae gennym bolisi ynni clir tan 2025. Ar ôl yr hyn a nodwyd o ran San Steffan, 
gobeithio y byddwn yn cael syniad o'r camau nesaf. Hyd yn oed os na fydd 
hynny'n digwydd – oherwydd y newid enfawr yn y farchnad ynni 
adnewyddadwy, y ffaith y bydd gennym fwy o geir trydanol a'r ffaith bod 
dulliau storio newydd yn cael eu cyflwyno – mae pethau'n datblygu mor 
gyflym, bydd angen i'r llywodraeth lunio polisi ynni o safbwynt systemau  

Nid oes cynllwyn gwleidyddol ar waith, dim ond bod San Steffan yn brysur iawn. 
Mae swyddogion wedi'u gorlwytho oherwydd Brexit. Mae'n bwysig gwneud 
unrhyw beth y gallwch i wneud bywyd gwleidyddion yn haws. 

  
Brexit 

 
Cymru a'r DU, beth sy'n bwysig o ran Brexit? Mae sgyrsiau am farchnadoedd 

allforio, twf economaidd a buddsoddiad rhanbarthol. 
O safbwynt buddsoddi rhanbarthol, rydym wedi buddsoddi tua £17.5 biliwn 

rhwng 2016 a 2020 mewn porthladdoedd mwy o faint, rhanbarthau arfordirol 
a chymunedau yng ngogledd-ddwyrain y DU, ond mae'r math hwnnw o 
ddatblygu ar raddfa fawr ar y môr yn lleihau.  



  
Mae'r farchnad adnewyddadwy fyd-eang yn werth tua 300 biliwn o ddoleri'r Unol 

Daleithiau. Rydym ni ar flaen y gad yn fyd-eang o ran ynni gwynt ar y môr ac 
ynni adnewyddadwy – mae cyfle enfawr i allforio wrth i'r farchnad fyd-eang 
dyfu.  

Un o'n hyrwyddwyr gorau yw Mike, pysgotwr sy'n gweithio yn Ramsgate, sydd 
bellach yn gweithio ar brosiect Vattenfall ar y môr. Roedd hi'n anodd i Mike 
wneud bywoliaeth fel pysgotwr ond oherwydd y buddsoddiad yn ei swydd a'r 
dref, mae'n frwd iawn am ynni adnewyddadwy ac yn sôn am sut y gall 
prosiectau mawr rhyngwladol mawr helpu cymunedau lleol  

 Ble ydym ni arni? Mae'r Alban yn enghraifft o sut y gallwch fanteisio ar yr 
anhrefn yn sgil Brexit mewn rhai adrannau, gan fod llai o ganoli 
gwasanaethau fel y gallwch weithio gyda'r adran neu'r senedd a chael eich 
clywed. 

Beth yw'r sefyllfa gyfatebol yng Nghymru? Heblaw am ofyn am eglurder o ran y 
fframwaith cyllido, mae yna gyfleoedd i chi fwrw ati, drwy ddylunio polisïau da 
fel Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol a rhoi pwysau gwleidyddol ar San Steffan  

Byddwn yn gweithio gyda Chymru i sicrhau bod y system ynni gywir ar waith i 
fanteisio'n llawn ar adnoddau naturiol yn y dyfodol.  

  
 
 
Cwestiynau ac atebion 
  

Cwestiwn: David Fitzpatrick: Mae pŵer y llanw yn beth mawr i Gymru. Fel corff 
y DU, beth yw eich barn ar bolisi'r DU ar hyn?  
  
Ateb (EP): Mae gan y DU 50 y cant o adnodd llanw Ewrop a thua 5 y cant o'i 
ynni solar, ac mae gennym adnoddau naturiol bendigedig. Bydd yn dda gweld 
canlyniadau adolygiad Hendry – rydym yn pwyso am gael ei weld. O ran beth 
y gallwn ni ei wneud, mae'r sgwrs yn canolbwyntio llai ar gynhyrchu ynni 
adnewyddadwy heddiw gan fod y math hwnnw o dechnoleg yn rhy ddrud 
fesul megawat awr ar hyn o bryd a bron yn amhosibl. Mae cyfleoedd i 
argyhoeddi llywodraeth y DU bod ganddi'r potensial diwydiannol ar gyfer y 
dyfodol, yn enwedig o ran buddsoddiad rhanbarthol. Rydym yn helpu i 
ddatblygu'r achos ar gyfer datblygu a buddsoddi yn ogystal â'r potensial o ran 
allforio mewn rhannau gwahanol o Gymru. Mae gwely'r môr o gwmpas y DU 
yn gymharol wastad a bas ac mae cyflymder y gwynt yn dda iawn, felly cyn 
2040 o leiaf, rydym yn edrych yn bennaf ar ynni'r gwynt, rhywfaint o ynni 
solar, ac mae gweddill y cyfuniad i'w gadarnhau. 

  
Nid yw gweddill y byd mor ffodus o ran gwely'r môr. Yn y mannau sydd â 
photensial da o ran ynni'r llanw, maen nhw am wneud mwy o ran 
technoleg.  Mae De Korea, Taiwan, yr Unol Daleithiau, Awstralia a Japan oll 
yn awyddus i symud ymlaen, ac rydym ar flaen y gad o ran y dechnoleg 
honno ar hyn o bryd. 
  
Ugain mlynedd yn ôl, ni oedd y wlad gyntaf yn y byd i gynhyrchu a gwneud 
tyrbinau gwynt yn y DU. Edrychodd y llywodraeth ar y dechnoleg a oedd yn 



  
dod i'r amlwg a dywedodd ei fod yn rhy ddrud, ond nawr mae'n cwyno ein bod 
yn mewnforio ein cydrannau o wledydd eraill. Roedd hwnnw'n benderfyniad 
gwleidyddol a gymerwyd oherwydd na allai'r llywodraeth weld potensial y 
dechnoleg, felly rydym yn awyddus iawn i fwrw ymlaen â’r mater.  

  
Cwestiwn: Ian Mackinley: Mae llawer o nwy ar ôl ond mae prisiau'n codi 

oherwydd ei fod yn rhedeg allan – nid wyf yn cytuno â hynny. Beth yw eich 
barn chi? 

 
 Cwestiwn: Shea Buckland-Jones, y Sefydliad Materion Cymreig: Cafwyd 

rhywfaint o gynnydd yn ddiweddar o ran ceisio sicrhau cymaint o fudd lleol â 
phosibl yng Nghymru. A yw hynny'n rhywbeth y mae Vattenfall wedi 
meddwl/siarad amdano?  

 
Ateb (PG): Ydy – rydym ni'n gweithio'n agos gyda llywodraeth yr Alban i 
ddatblygu model sy'n briodol yn ein barn ni, nad yw'n ychwanegu at gost y 
prosiect. Mae cryn dipyn o drafferthion, ac mae'n llai syml nag y byddech yn 
ei ddisgwyl, ond rydym yn sicr yn gweithio ar hyn ac mae yna gyfleoedd i 
Gymru. 
 
Ateb (EP): Mae pawb yn edrych ar hyn – mae yna ofyniad am fuddiannau 
cymunedol, ac mae'n dda gallu gwrthdroi'r canfyddiad bod ffermydd gwynt ar 
y tir yn amhoblogaidd – oherwydd y bydd defnyddwyr yn elwa o filiau ynni 
rhatach, buddsoddiad rhanbarthol, seilwaith a swyddi. 
  

Cwestiwn: Erin Gill, ARUP: A oes unrhyw beth arall y gallwch ei ddweud am y 
cynllun twf gwyrdd, y strategaeth ddiwydiannol a'r ymateb i adolygiad 
Hendry? Ai dim ond yn adolygiad Hendry y byddwn ni'n clywed am ynni'r 
llanw neu a fydd yn cael ei drafod yn y cynllun twf gwyrdd? 
  
Ateb (EP): Nid oes neb yn gwybod. Un o'r rhesymau y cafodd ei ohirio yw am 
ei fod yn gorgyffwrdd â pholisïau sydd wedi cael eu gohirio. Dylai fod map i 
gyd-fynd â'r cynllun twf gwyrdd sy'n nodi'r cyfuniad ynni er mwyn cyflenwi 
trydan o 2020 ymlaen – mae'r un peth yn wir o ran nwy a niwclear. Mae'r 
dogfennau'n cael eu cadw ar lefel eithaf uchel – rydym ni'n disgwyl cael y 
wybodaeth hon unrhyw ddiwrnod nawr. Rydym yn disgwyl clywed 
penderfyniadau cyllidebol ynghylch ynni adnewyddadwy – o ran gwynt ar y 
môr a gwynt ar y tir, y tonnau a'r llanw – yng nghyllideb mis Tachwedd.  Mae 
llawer yn digwydd yn y rhan hon o'r senedd cyn y Nadolig. Deallaf fod y 
penderfyniadau hyn wedi'u gwneud, ond eu bod nhw'n poeni am amseru.  

  
Cwestiwn: Sylwebydd anhysbys: Cwestiwn dilynol ar fudd cymunedol – mae 

£1.8 biliwn yn swnio fel llawer o arian i'r gymuned – ai dyna'r cyfartaledd ar 
gyfer y diwydiant? Mae'n anodd deall a yw'r arian hwnnw'n dod yn 
uniongyrchol i'r gymuned a beth yw'r buddiannau cymunedol ehangach i bobl 
sydd â ffermydd gwynt yn eu cymunedau e.e. sut y gallant elwa'n 
uniongyrchol o filiau rhatach drwy gael yr ynni adnewyddadwy hwnnw yn eu 
cymuned?  



  
  

Ateb (PG): Mae'n swm mawr o arian. Mae'n debyg mai dyma un o gronfeydd 
mwyaf hael y DU ar gyfer gwynt, a bu cryn drafod ac arweiniad ynglŷn â’r lefel 
a ddylai gael ei neilltuo ar gyfer y gymuned. Rydym am weithio tuag at ddull 
gweithredu mwy cyfannol o ran budd cymunedol sy'n well i bawb. Mantais 
cronfa budd cymunedol fel cronfa PyC yw ei bod wedi'i chysylltu â'r mynegai 
am 25 mlynedd, felly gallwch gynllunio ymlaen llaw ac i brosiectau hirdymor. 
Caiff benthyciadau busnes eu hystyried fel rhan o hyn ac mae'n helpu i 
sicrhau bod yr arian yn mynd ymhellach. Mae'n hen ffasiwn braidd trafod 
'buddiannau cymunedol', mae'n llawer mwy diddorol edrych ar berchnogaeth, 
cefnogi cadwyni cyflenwi, swyddi a phrentisiaid. Nid yw hynny'n golygu na 
fydd y buddiannau cymunedol yn parhau – ond mae angen i'r trafodaethau 
ynghylch budd cymunedol ystyried nifer o ffactorau. 
  
Ateb (EP): Mae datblygu'r gadwyn gyflenwi – gan ddychwelyd at Mike y 
pysgotwr, er enghraifft – wedi gwneud gwahaniaeth. Gall prosiectau ynni ar y 
môr gael eu cyflenwi hyd at 70 y cant o’r DU. Mae mwy a mwy o'r bobl sy'n 
gweithio ar y prosiectau yn dod o gwmnïau bach y DU, ac mae’n gyfle i lawer 
ohonynt ar brosiectau peirianyddol mawr. Mae'n bwysig siarad am fuddiannau 
cymunedol – ond hefyd i drafod y manteision ehangach i ddinasyddion Cymru 
drwy leihau biliau ynni, fel y gwnaed yn achos ynni niwclear, nwy a'r llanw. 
Mae angen i'r llywodraeth wneud penderfyniad mawr ynghylch ynni, nid 
penderfynu fesul prosiect. 

 
 
 

Cloi 
 
Roddodd LG ddiolch i'r siaradwyr a gofynnodd am awgrymiadau am bynciau ar gyfer 
cyfarfodydd yn y dyfodol. Atgoffodd y rhai a oedd yn bresennol y byddai 
Ysgrifennydd y Cabinet yn rhoi araith ar 4 Hydref yn nigwyddiad Ynni Smart Cymru a 
bod modd cofrestru yn smartenergy.wales@supply. 
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