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Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

 Cynigiwyd ac eiliwyd Llyr Gruffydd fel Cadeirydd am dymor arall. 
 Cynigiwyd ac eiliwyd Freshwater fel Ysgrifennydd am dymor arall. 

 
Croeso: Llyr Gruffydd 
 

 Thema'r cyfarfod hwn yw trafod 'A yw'n bryd i Gymru ddilyn yr Alban?' o ran polisi 
ynni. 

 
 

Cyflwyniad: Chris Stark, Prif Weithredwr y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd 
 
Cyflwyniad  

 Mae'r cyflwyniad yn amlinellu rhywfaint o hanes a chyd-destun sut mae'r Alban yn 
mynd i’r afael â pholisi ynni. 

  
A yw'n bryd i Gymru fod yn debycach i’r Alban o ran Polisi Ynni? 

 Nid yw'n bryd i Gymru ddilyn yr Alban, yn hytrach dylai Cymru benderfynu ar ei 
pholisi ynni ei hun. 

 Mae'r Alban fodern wedi’i diffinio'n llwyr gan ei hadnoddau ynni, sy'n wahanol iawn i 
Gymru. 

 Er bod rhai pethau’n debyg i Gymru, e.e. cloddio glo, mae'n bwysig darganfod beth 
sy'n bwysig i Gymru o ran ei hadnoddau ynni a chynhyrchu ynni. 

 
Sut y gallwn ni drafod a nodweddu dull gweithredu’r Alban o ran ynni? 
 
Hanes 

 Bu tuedd hirdymor lle cai'r Alban ei diffinio gan ei hadnoddau, yn enwedig olew a 
nwy, sydd wedi diffinio economi ddiwydiannol yr Alban.   

 Ond mae’r Alban wedi gweld ei dull gweithredu o ran ynni yn fel yn gwahanol i 
weddill y DU erioed, ond nid dim ond oherwydd ei chyflenwad olew a nwy alltraeth. 

 Hyd at yn ddiweddar, bu system ar wahân ar gyfer y defnydd o drydan—o ran 
rheoliadau a throsglwyddo hefyd. Mewn ffordd, hyd at yn ddiweddar, mae'r Alban 
wedi bod yn 'ynys' pan ddaw i drydan. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
Hanes gwleidyddol 

 Cyn datganoli, ystyriwyd bod Swyddfa'r Alban yn meddu ar arbenigedd ym maes 
olew a nwy, gyda llawer o arbenigwyr yn gweithio yno, gan gynnwys Alex Salmond 
pan oedd yn was sifil. Roedd y ffordd yr oedd refeniw olew yn cael eu trin drwy gydol 
yr 80au yn achosi gwrthdaro ymhlith gwleidyddion. 

 Creodd ddatganoli wyneb newydd i unigoliaeth yn achos yr Alban.   
o Creodd ddatganoli Senedd yr Alban  
o Datganolwyd datblygiad economaidd, ac yn yr Alban, gan fod ynni mor 

gysylltiedig â'r economi, roedd datganoli datblygiad economaidd yn golygu 
bod mwy o reolaeth gan yr Alban dros bolisi ynni 

 Ar ôl datganoli, roedd pwysau i gael pwyllgor yn Senedd yr Alban i lunio polisi ynni 
newydd, yna arweiniodd bwysau ar y glymblaid Llafur / Democratiaid Rhyddfrydol at 
lunio polisi ynni. Ni sylweddolodd San Steffan fod hyn yn digwydd. 

 Daeth yr SNP i rym yn y Senedd yn 2007. Daeth ynni yn ganolog i’w maniffesto am y 
tro cyntaf. Dyma oedd y portffolio gweinidogol cyntaf yn yr Alban gydag 'ynni' yn y 
teitl. Roedd y Prif Weinidog Alex Salmond yn galw ei hun yn arbenigwr ynni, ac roedd 
ganddo ddiddordeb gwirioneddol yn y pwnc.  

 Yn 2007-2009, rhoddodd yr Alban weithdrefnau llywodraethu llymach ar waith o ran 
Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008, a basiwyd yn San Steffan, gan wneud cysylltiad 
rhwng yr un targed hirdymor â pholisi ynni.  

 Yn ystod Refferendwm 2014, roedd gan nifer o gyhoeddiadau gwleidyddol felinau 
gwynt ar eu cloriau blaen, gan eu hystyried yn destun balchder ac yn nodi y cai’r 
SNP ei diffinio gan ynni adnewyddadwy. 
  

Newid Polisi 
 Hyrwyddodd llywodraeth yr SNP bolisi cynllunio uchelgeisiol o ran ynni 

adnewyddadwy. 
 Gweithiodd llywodraeth yr SNP gyda chyrff cyhoeddus i gynnig cymorthdaliadau hael 

ar gyfer ynni adnewyddadwy. 
 Datganolwyd y pŵer i roi caniatâd ynni gwynt ar y tir a defnyddiwyd hyn fel sail ar 

gyfer cefnogi a datblygu ynni gwynt ar y tir yn yr Alban. 
 Cafodd y pwerau cydsynio dros seilwaith trosglwyddo hefyd eu datganoli. Mae hyn 

wedi caniatáu’ adeiladu seilwaith trosglwyddo newydd enfawr i ddarparu'r pŵer 
hwnnw i'r melinau gwynt a adeiladodd ac ymhellach i ffwrdd. 

 Tra roedd mewn sefyllfa debyg i ynys yn y gorffennol, mae'r Alban bellach wedi ei 
chysylltu’n llwyr fwy neu lai â gweddill y DU, felly mae'r holl gyfyngiadau wedi mynd 
fwy neu lai. 

 Cytunodd Alex Salmond, Chris Hume ac Ed Davey fel ysgrifennydd ynni, ar bopeth 
bron o ran polisi ynni. 

 Cyflwynodd Alex Salmond yr Alban fel ' Sawdi-Arabia’r Gogledd' gyda'u strategaeth 
ddiwydiannol newydd. 

 Roedd yr holl newidiadau wedi'u fframio mewn polisi diwydiannol, a fyddai'n diffinio 
polisi ynni'r Alban. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Y cyfnod diweddaraf 

 Diffiniwyd y cyfnod diweddaraf gan newid ym mholisi ynni'r DU. Symudodd Amber 
Rudd i ffwrdd oddi wrth gymorthdaliadau ar gyfer ynni adnewyddadwy.  

 Mae'r Alban wedi symud tuag at system sy’n fwy seiliedig ar y farchnad, gan 
gynnwys cymorthdaliadau i ddefnyddwyr.  

 Mae cydnabyddiaeth gynyddol wedi bod o'r gwaith rheoli hinsawdd y mae'r Alban 
wedi'i wneud, ac mae rhagolygon y bydd dull newydd o weithredu gan San Steffan. 

 Mae yna farn llawer ehangach o'r hyn y mae polisi ynni a newid hinsawdd yn yr 
Alban yn ei olygu o dan weinyddiaeth Nicola Sturgeon. 

 
Casgliadau 

 Gyda thargedau carbon 2050, mae angen cynllun economaidd cyfan—strategaeth 
ynni sy'n cefnogi strategaeth garbon. 

 Mae angen rhoi ystyriaeth fanwl i sut rydym yn symud trydan o gwmpas, gwresogi, 
pa mor effeithlon o ran ynni yw’r stoc adeiladau, amaethyddiaeth ac ati. Ynni yw'r 
edefyn euraidd sy'n cysylltu popeth gyda'i gilydd.  

 Pa rôl ddylai’r gymuned ei chwarae mewn trafodaethau ehangach ynglŷn â newid 
hinsawdd? 

 Gan ganolbwyntio llai ar gymorthdaliadau, gall defnyddio cyfrifoldeb datganoledig 
dros gynllunio, trafnidiaeth, datblygiadau economaidd, polisi hinsawdd, tai, 
rheoliadau adeiladu, llywodraeth leol ac ati alluogi Cymru (fel y gwnaeth yr Alban) i 
gymryd cyfrifoldeb am ei pholisi ynni a newid hinsawdd ei hun. 

 Mae uchelgais yn dda, ond mae polisi'n well. 
 
 
Cwestiynau ac atebion 
 

 Cwestiwn: Aled Owens, y Grid Cenedlaethol: Gwnaethoch sôn bod tyrbinau gwynt 
yn destun balchder; nid wyf erioed wedi gweld peilon ar flaen maniffesto gwleidyddol. 
Mae gennyf ddau gwestiwn: 

o A allwch chi siarad am y cyd-destun gwleidyddol, yr ewyllys gwleidyddol sydd 
ei angen i gydsynio i beilonau mawr? 

o Beth am y ddadl gyhoeddus am hyn? A oedd unrhyw beth am yr Alban yn 
darparu ynni ar gyfer dinasoedd Lloegr? 

 
 Ymateb (CS): Nid ydych byth yn cyfeirio at beilon—rydych yn eu galw’n dyrau! Ond 

nid ydych yn aml yn eu gweld ar dudalen flaen maniffestos. Ond buaswn i’n dweud 
mai'r penderfyniad cynllunio anodd i ganiatáu i seilwaith trosglwyddo newydd gael ei 
adeiladu drwy ganol yr Alban oedd un o'r materion allweddol a godwyd, a’r hyn a 
hwylusodd ddatblygiad, a dyma oedd un o'r penderfyniadau mwyaf dadleuol a wnaed 
gan y weinyddiaeth gyntaf yn yr Alban. Roedd llawer o ddadlau cyhoeddus yn ei 
gylch, yn hollbwysig, roedd llawer o anniddigrwydd am y ffordd y mae'r pethau hyn 
yn edrych. Yn yr Alban, mae ffordd sy'n mynd trwy'r canol, yr A9, a elwir yn asgwrn 
cefn yr Alban, ac mae rhai o’r peilonau’n dilyn yr A9 ac yna’n mynd i ardal hardd yng 
nghanol yr Alban, sef Swydd Stirling. Teimlwyd bod hynny'n ymdrech werth chweil. 
Rwy'n credu pe baech yn gofyn y cwestiwn hwnnw i boblogaeth yr Alban, byddent yn 
dal i ddweud hynny a byddai consensws o hyd yn ei gylch. Ond roedd y ffordd y 
cafodd ei reoli yn weithdrefn gydsynio eithaf di-liw, ac roedd llawer o gwestiynau 
ynghylch a oedd wedi cael ei drin yn y ffordd gywir mewn gwirionedd, ac nid oes 



 

gennyf farn amdano mewn gwirionedd. Byddwn yn dweud bod safbwynt y 
weinyddiaeth yn un gwirioneddol feiddgar. 

 
 
 
 
 

 Cwestiwn: Erin Gill, Arup: Gwnaethoch sôn bod rhywfaint o anniddigrwydd yn yr 
1980au ynglŷn â sut y deliwyd â refeniw olew a nwy. A allech chi ddweud ychydig 
mwy am sut y gallai hynny fod wedi cyfrannu at y parodrwydd i ddefnyddio'r dulliau 
hynny y gwnaethoch sôn amdanynt mewn modd mor uchelgeisiol fel yr oedd? A 
oedd perthynas uniongyrchol neu a oedd teimlad yn unig bod angen i’r Alban gymryd 
ei dyfodol yn ei dwylo ei hun? 

 
Ymateb (CS) Rwy'n gyndyn i ddyfalu am y cysylltiad penodol hwnnw, ond rwy’n credu bod 
Alex Salmond wedi defnyddio hynny'n dda iawn. Roedd llawer o'r pethau a wnaeth Alex 
Salmond yn sicrhau na chollasom refeniw o olew a nwy fel y digwyddodd yn yr 70au a'r 
80au. A theimlaf y gall fod yn eithaf camarweiniol, y buddiannau o'r refeniw hynny a gollwyd. 
Yn hollbwysig yn yr Alban, ceir trafodaeth yn aml ynglŷn â pham na sefydlwyd cronfa olew 
debyg i un Norwy, ac roedd hynny’n fater gwleidyddol enfawr, ac mae’n parhau i fod hyd 
heddiw. Yn sicr, rwy'n credu bod teimlad na ddylai'r chwyldro ynni nesaf yn yr Alban golli 
allan ar yr agwedd ddiwydiannol. Credaf fod diwydiant gwerthfawr iawn o ynni 
adnewyddadwy ac o ynni glân yn gyffredinol yn yr Alban. 
 

 Cwestiwn Helen Westhead, Arup: Yr oeddwn arfer bod yn ddatblygwr ffermydd 
gwynt yng Nghymru tua 2007, a'r hyn y gwnaethom wir sylwi arno bryd hynny oedd y 
gwahaniaeth mewn atebolrwydd dros gyflawni prosiectau, a'r brys i'w cael drwy'r 
broses gynllunio. Fel rhywun ar y tu mewn, a allwch chi ddweud wrthym beth oedd yn 
digwydd y tu ôl i'r llenni i yrru'r math hynny o frys newydd a deimlwyd? 

 
Ymateb (CS) Nid wyf yn credu bod yna unrhyw gyfrinach fawr mai'r awydd gwleidyddol 
oedd adeiladu cymaint o'r pethau hyn â phosibl, yn bendant, ac mewn sawl ffordd roedd hi'n 
amser gwych i fod yn was sifil, gan eich bod yn gwybod beth oedd rhaid i chi ei wneud. Yr 
agwedd arall o hyn oedd ein bod i gyd yn gwybod nad oedd y system o gymorth ariannol yn 
y maes ynni adnewyddadwy yn mynd i fod ar gael am lawer hirach. Felly roedd cymhelliad 
enfawr i gwblhau o leiaf rhai o’r prosiectau mewn pryd. Yn hollbwysig, byddai pot sefydlog 
gyda phobl yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i'w ennill. Rwy'n credu ein bod ni wedi 
tanamcangyfrif y graddau y byddai’r cymorth ar gyfer gwynt ar y tir yn lleihau, felly fel mae’n 
digwydd roedd hynny'n strategaeth synhwyrol. Nid oeddem yn gweithredu ar 
gyfarwyddiadau gweinidogol; roeddem jest yn gwybod bod angen inni gyflawni hynny. 
 

 Cwestiwn Vinay Mulgundmath: A ydych chi'n meddwl bod polisi ynni'r Alban yn rhy 
uchelgeisiol o ran yr elfen ynni adnewyddadwy morol ac felly wedi colli allan ar 
dechnolegau eraill e.e. glo? A ydych chi'n meddwl bod glo yn rhywbeth y dylech fod 
wedi'i gefnogi oherwydd ei fod yn dal i gael ei ddefnyddio? Pan nad oes ynni 
adnewyddadwy ar gael, rydych chi'n dal i ddefnyddio glo yn y DU. Felly, a ydych chi'n 
meddwl y gallai'r polisi ynni fod wedi cefnogi glo hefyd? 

 
Ymateb (CS): Rwy’n sicr yn meddwl roeddem ni'n rhy uchelgeisiol o ran ynni 
adnewyddadwy morol, byddaf yn delio â hynny yn gyntaf, ac rydw i'n gwybod bod hyn wedi 
bod yn fater byw i Gymru hefyd. Rwy'n credu y cawsom ein hysgogi, gan y modd y cafodd 
polisi ei lunio yn yr Alban, yn enwedig yn achos technolegau tonnau, i fynd yn rhy gyflym. 
Arweiniodd hynny at sefyllfa afrealistig lle'r oedd, yn benodol, dau gwmni mawr, dau 
ddatblygwr ym maes technoleg, a oedd wedi dangos addewid, ac fe wnaethom eu hannog i  



 

 
 
 
 
fynd yn rhy fawr. Ac fe wnaeth y ffaith na weithiodd y technolegau hynny'n dda eu gadael 
mewn sefyllfa lle nad oedd unrhyw fuddsoddiad preifat. Mae yna wers yma o ran gwneud 
penderfyniadau polisi gwael. Mewn gwirionedd, mae'n enghraifft o bolisi'n rhedeg o flaen 
realiti datblygiad. Rwy'n credu ein bod wedi dysgu llawer o hynny yn yr Alban. 
 
 
Yn sicr, nid wyf yn meddwl ein bod ni wedi symud yn rhy gyflym o ran glo ac wedi ei adael. 
Roeddem yn awyddus iawn bod ein polisi’n gysylltiedig â'r agenda hinsawdd. Rydym hefyd 
wedi bod ymhlith yr eiriolwyr mwyaf brwd dros ddal a storio carbon. Un o'r ffyrdd eraill yr 
oedd yr Alban yn diffinio ei pholisi ynni fel un a oedd yn wahanol i weddill y DU ar ôl 
datganoli oedd y polisi 'dim niwclear newydd' a oedd yn cael ei annog drwy'r broses 
gynllunio eto. Cynllunio fu’r offeryn polisi ynni pwysicaf yn ystod y 10 i 15 mlynedd diwethaf. 
Defnyddiwyd cynllunio i wahardd ffracio. Ond nid yw glo’n cael ei ddefnyddio llawer ar gyfer 
cynhyrchu pŵer mwyach. Mae yna rai o ddatblygwyr brwd iawn, ond nid wyf yn siŵr y bydd 
cymorthdaliadau o San Steffan i'w gefnogi.  
 
Cyflwyniad: Ragne Low, Canolfan Polisi Ynni, Prifysgol Strathclyde  
  
Cyflwyniad  

 Mae RL yn gweithio'n bennaf ar faterion polisi ynni'r DU a'r Alban, a rhai polisïau 
Ewropeaidd.  

 Mae'r cyflwyniad yn dilyn yr un blaenorol yn daclus gan ei fod yn ymdrin â lle’r ydym 
ar hyn o bryd o ran polisi ynni. 

  
Sefyllfa yn yr Alban 

 Mae’r Alban wedi mabwysiadu dull gweithredu system gyfan tuag at bolisi ynni a 
nodir yn Strategaeth Ynni’r Alban, gan ddod â thrafnidiaeth, gwres a thrydan at ei 
gilydd am y tro cyntaf mewn ffordd integredig o ran polisi. 

 Mae’n gosod gweledigaeth ar gyfer 2050, felly mae'n olwg hirdymor. 
 Mae’n mynd law yn llaw â Chynllun Newid Hinsawdd yr Alban, y drydedd ddogfen 

sydd ei hangen o dan ein Deddf Newid Hinsawdd yr Alban, sef strategaeth pum 
mlynedd, sy'n dangos sut y bydd yr Alban yn datgarboneiddio ei heconomi erbyn 
2032.  

 Mae'r ddwy ddogfen hyn wedi'u cydgysylltu'n agos ac yn dangos cyfres o 
ragdybiaethau a dull gweithredu cyson. Fe'u cyhoeddwyd o fewn tri mis i'w gilydd. 

 Mae dogfennau polisi ehangach sy'n eistedd o dan y Strategaeth Ynni.  
o Trywydd Ynni Effeithlon yr Alban 
o Strategaethau Effeithlonrwydd Gwres ac Ynni Lleol 
o Datganiad Polisi Gwynt ar y Tir  
o Cynllun Gweithredu Defnyddwyr Ynni [ar y gweill] 
o Cynllun Gweithredu Bio-ynni [ar y gweill] 

  
 Sut y cyrhaeddom ni yma? 
 Mae yna un strategaeth ynni yn awr, ond cyn hynny roedd 'cymysgfa' o bolisïau a 

oedd yn croesi drosodd ac yn gorgyffwrdd. 
 Roedd dau beth allweddol yn sail i ddatblygu polisi ac yn gosod y fframwaith ar gyfer 

y strategaeth ynni:  
o Deddf Newid Hinsawdd (Yr Alban) 2009: datgarboneiddio'r system ynni  
o Nod cyffredinol Llywodraeth yr Alban: datblygiad economaidd.  



 

  
 
 
 
 
Gwerth targedau – gyrru defnydd ac arloesedd 

 Roedd gan Lywodraeth yr Alban bob amser gyfres o dargedau o dan bob dogfen 
bolisi. Mae hyn wedi gyrru datblygiad a buddsoddiad.  

 Cafodd targedau eu cyfuno yn ddau darged uchelgeisiol cyffredinol mewn 
strategaeth ynni: 

  
o Rhaid i’r hyn sy’n gyfwerth â 50% o'r ynni y mae’r Alban yn ei ddefnyddio ar gyfer 

gwres, trafnidiaeth a thrydan gael ei gyflenwi o ffynonellau adnewyddadwy. 
o Cynnydd o 30% yng nghynhyrchiant ynni ar draws economi yr Alban. 

  
 Mae'r rhain yn dargedau uchelgeisiol iawn, yn enwedig 50% o alw ynni'r Alban yn 

cael ei gyflenwi gan ynni adnewyddadwy. 
 Mae gwerth targedau o ran gyrru arloesedd yn cynnwys dwyn gwleidyddion i gyfrif. 
 Mae uchelgais yn wych, mae polisi'n dda, ond mae'n bwysig cael y buddsoddiad yn 

ei le a'r ymrwymiad ar lefel leol er mwyn ei gyflawni. 
 Mae angen systemau, cyllid a chymhellion cyflawni arnom er mwyn cyrraedd y 

targedau hyn. 
  
  
A ddylai Cymru fod yn debycach i’r Alban? 

 Ni ddylai Cymru "fod yn debycach i’r Alban", fodd bynnag mae gwersi y gall Cymru 
eu dysgu gan yr Alban:  

o Cafodd y pwyslais ar ynni fel strategaeth ddiwydiannol ei fwydo i mewn i 
gefnogaeth ar gyfer ynni adnewyddadwy. 

o Mae nifer helaeth o sectorau diwydiannol yn yr Alban yn edrych ar y targedau 
lleihau allyriadau llym iawn a’r amcanion polisi ynni ac yn meddwl sut y 
byddant yn bodloni'r gofynion.  

o Mae absenoldeb buddsoddiad mewn dal a storio carbon er enghraifft, gan ei 
gwneud hi'n anodd gweld sut y bydd rhai o'r diwydiannau mawr yn gallu 
datgarboneiddio o fewn yr amserlen a osodwyd. 

o Mae uchelgeisiau'r sector olew a nwy yn gwrthdaro â’r polisi datgarboneiddio 
ehangach. 

o 'Ymhell ar ei hôl i' ar agweddau anodd megis datgarboneiddio gwres, sy'n 
golygu ymyrryd ym mhob busnes a chartref, tyllu strydoedd a chostau uwch o 
bosibl i ddefnyddwyr, ac ni aed i’r afael ag unrhyw un ohonynt. 

o Gofynnir i awdurdodau lleol wneud llawer ar ynni, ac nid yw adnoddau bob 
amser yno i'w cefnogi, felly mae llawer ohonynt yn teimlo'r straen 

o Nid yw'n teimlo fel bod strategaethau a pholisi'r Alban a'r Deyrnas Unedig 
wedi'u halinio fel yr oeddent o dan y llywodraeth glymblaid a chyn hynny. 

  
I gloi 

 Cafodd cyfuno polisi ynni'r Alban o dan un strategaeth, o bosibl, ei ysgogi'n rhannol 
gan wahaniaethau polisi rhwng y DU a'r Alban. 

 Gallai fod gwrthdaro posibl rhwng y rheoleiddiwr a thargedau'r Alban—mae gan yr 
Alban set llawer mwy uchelgeisiol o bolisïau lleol na'r DU. 

 Beth yw'r berthynas rhwng polisi'r Alban ac Ofgem yn y dyfodol, o ystyried y 
gwahanol bolisïau ac uchelgais? 

  
Cwestiynau ac atebion 



 

  
 
 
 
Cwestiwn Llyr Gruffydd AC: Onid yr eliffant yn yr ystafell yw annibyniaeth? O ystyried yr hyn 
sy'n digwydd mewn cyd-destun ehangach, mae refferendwm arall, o bosibl, ar y gorwel. A 
yw’r polisi ynni hwnnw yn ystyried annibyniaeth?  
  
 
Ymateb (RL) Mae pryder yn yr Alban ynghylch Brexit o ran mynediad at yr undeb ynni 
sengl, mynediad at gyllid ac effaith bosibl costau cynyddol e.e. nwy, sy'n cael ei fewnforio 
fwyfwy.  

  
Mae'r rhain i gyd yn faterion y mae Llywodraeth yr Alban yn poeni yn eu cylch. O ran 
annibyniaeth i’r Alban, cyflwynwyd y strategaeth ynni gan Lywodraeth yr SNP, sydd ag  
annibyniaeth fel y nod terfynol, felly byddent yn awgrymu y byddai'r strategaeth ynni yn 
ystyried annibyniaeth. Rwy'n credu bod y cyfeiriad y mae'n ei osod, yn enwedig o ran gwres, 
trafnidiaeth ac ymgysylltu mwy yn lleol wrth ddatblygu polisi ynni ac wrth gyflwyno prosiectau 
seilwaith ynni a phrosiectau ynni, yn golygu bod y math hwnnw o agenda lleoleiddio yn gwbl 
gyson â’r ddelwedd o ddyfodol Alban annibynnol.   
  
Cwestiwn Mari Arthur, Cynnal Cymru: Sut y daw polisi o’r brig i lawr a sut y cwrddir ag ef o’r 
gwaelod i fyny...sut mae'n gweithio yn yr Alban i sicrhau bod pobl yn perchnogi’r syniad a 
beth yw'r broses ymgysylltu? 
  
Ymateb (RL) Byddwn yn dweud ei fod wedi bod yn eithaf gwael mewn gwirionedd. Cyn y 
weledigaeth gyffredinol newydd ar gyfer 2050, yr hyn y mae Llywodraeth yr Alban wedi'i 
wneud yw defnyddio polisi cynllunio mewn gwirionedd i yrru cyflawni uchelgeisiau o ran ynni. 
Bu rhai enghreifftiau eithaf gwael o ymgynghori â’r cyhoedd ynglŷn â phrosiectau ynni ac 
rwy'n credu bod y rhwydwaith trosglwyddo yn un enghraifft. Ceir enghraifft o ffermydd gwynt 
ar y tir, lle bu peth gwrthwynebiad cyhoeddus. Dyna etifeddiaeth peidio â bod ag 
ymgysylltiad cyhoeddus da.  
  
Nawr, mae pwyslais ar y Strategaeth Ynni ac ar systemau ynni lleol a llawer mwy ar y 
defnyddiwr, ac ymgysylltu â’r defnyddiwr o ran ynni, felly dylai pethau wella. Rhan o'r polisi 
strategaeth yw bod ymgysylltu â phobl yn rhan o’r prosesau hyn. Ac mae ymrwymiad i 
gyfranogiad gwell ar gyfer dinasyddion er mwyn helpu i lunio polisi ynni.  
  
Cwestiwn Craig Harrison, Liberty Renewables: Mae gen i gefndir gweithgynhyrchu a phan 
oeddwn yn edrych ar wynt ar y tir, mae'r arian a wariwyd yn yr Alban a'r DU yn llai na phump 
y cant. A oes strategaeth gyfryngol yn gorwedd o flaen y Polisi Newid Hinsawdd a'r Polisi 
Strategaeth Ynni, ac a oes ewyllys yn yr Alban i yrru mwy o ddylanwad mwy lleol yn Capex? 
  
Ymateb (RL) Yn sicr, mae yna ar y cwestiwn olaf; mae yna'r uchelgais i gael systemau ynni 
llawer mwy integredig ar lefel leol. Nid yw o reidrwydd yn glir i ba raddau y cafodd sut mae 
hynny'n cael ei gyflawni, mewn gwahanol rannau o'r Alban, ei ystyried yn llawn. Mae’r 
Strategaeth Ynni a'r Cynllun Newid Hinsawdd mewn perthynas â strategaeth ddiwydiannol y 
DU yn siarad â'i gilydd o ran yr amseriad ond nid ydynt o reidrwydd yn siarad yr un iaith yn 
union. Fel yr awgrymodd Chris, mae polisi ynni yn yr Alban wedi bod yn bolisi diwydiannol 
erioed. Rwy'n credu bod llawer mwy o bwyslais ar fuddiannau cymdeithasol ynni, felly, llawer 
mwy o gwmpas defnyddwyr, mynediad, fforddiadwyedd, effeithlonrwydd ynni, tlodi tanwydd, 
mynd i'r afael â heriau ochr y galw. Felly yn yr ystyr hwnnw, mae’r sylwedd a’r tôn o ran 
polisi ynni'r Alban ychydig yn wahanol i'r strategaeth ddiwydiannol a'r strategaeth dwf 
ynghylch swyddi a datblygiad economaidd cenedlaethol a rhanbarthol. Ni fuaswn yn dweud 
bod strategaeth ddiwydiannol y DU a fframwaith polisi ynni'r Alban wedi'u halinio'n union. 



 

  
 
 
 
Cwestiwn Stephen Cook, Arup: O ran awdurdodau lleol a chyfrifoldeb—neu faich—newydd 
y Strategaeth Effeithlonrwydd Ynni, beth yw eich barn ar sut mae'r sgwrs honno'n digwydd, y 
nifer sy’n manteisio ar y cyfle, uchelgais y cyfranogiad a lefel y cyfranogiad, yn erbyn 
agwedd 'mae hwn yn un peth arall y gofynnir i ni ei wneud'? 
  
 
Ymateb (RL) Fel y byddech chi'n ei ddisgwyl, mae'r sefyllfa'n anghyson. Mae rhai 
awdurdodau lleol sydd ymhell ar y blaen ac wedi croesawu hyn ac maent wedi bod â rhywun 
yn gweithio ar ynni. Maent wedi bod â pheirianwyr ynni yn gweithio ar brosiectau ynni, wedi 
manteisio ar fynediad at arian Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU i wneud pob math o 
brosiectau, ac felly maent yn barod i fwrw iddi’n syth. Mae ganddynt fynediad at bob math o 
asedau’n lleol, ac mae ganddynt syniad da o beth mae galw’n edrych fel. Fodd bynnag, mae 
yna rai eraill sydd ymhell ar ei hôl hi. Mae Llywodraeth yr Alban wedi darparu cyllid i 
gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu strategaethau ynni a gwres lleol. Mae yna hefyd arian peilot 
ar gael i'r awdurdodau lleol ddatblygu eu hymyriadau effeithlonrwydd ynni o dan y raglen 
Energy Efficient Scotland. Mae cymorth ar gael yn genedlaethol, ond mae'r darlun yn 
anghyson. I rai awdurdodau lleol, yn arbennig y rheini lle nad yw ynni'n bwnc cyfarwydd, lle 
nad oes generaduron mawr, dim asedau ynni nac asedau rhwydwaith o fewn eu ffiniau 
awdurdodau lleol, a lle nad ydynt wedi ymgysylltu ag ynni o’r blaen, mae'n gromlin ddysgu 
serth. 
 
I gloi 
Diolchodd y cadeirydd i'r cyflwynwyr a'r gwesteion, a gofynnodd i’r rhai a oedd yn bresennol 
am awgrymiadau ar gyfer pynciau ar gyfer y dyfodol. 


