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Croeso: Llyr Gruffydd 
 
Mae thema'r cyfarfod hwn yn amserol yr wythnos hon wrth i'r argyfwng newid hinsawdd gael 
ei ddiweddaru i Gymru sicrhau allyriadau carbon sero-net erbyn 2050.  

 

Cyflwyniad: Hywel Lloyd, rhaglen Ail-egnïo Cymru y Sefydliad Materion 
Cymreig 
 
Cyflwynodd Hywel Lloyd ganfyddiadau prosiect ymchwil a datblygu polisi pedair blynedd y 
Sefydliad Materion Cymreig, sydd wedi arwain at gyhoeddi adroddiad ar ei gynllun ar gyfer 
dyfodol ynni adnewyddadwy Cymru. Mae'r adroddiad llawn gan y Sefydliad Materion 
Cymreig ar gael yma: https://www.iwa.wales/wp-
content/uploads/2019/03/IWA_Energy_WP6_Digital-2.pdf.  
 
Cyflwyniad: Louise Wilson, Abundance Investment 
 
Rhoddodd Louise Wilson gyflwyniad ar y rôl y gallai Abundance Investment ei chyflawni wrth 

fuddsoddi mewn seilwaith ynni adnewyddadwy yng Nghymru a sut y gallai'r cyhoedd yng 

Nghymru ariannu’r newid yng Nghymru i fod yn gwbl hunangynhaliol o ran ynni 

adnewyddadwy. 

Cwestiynau ac atebion 
 
Cwestiwn: David Fitzpatrick - O ran trydaneiddio trafnidiaeth, ac yn benodol y mater mewn 
perthynas â chreu ac ailgylchu batris, rwy'n poeni ein bod yn dilyn ffordd nad yw'n arwain i 
unlle. Oni ddylem neilltuo mwy o amser i ddarganfod sut y gall hydrogen fod yn ddewis arall? 

https://www.iwa.wales/wp-content/uploads/2019/03/IWA_Energy_WP6_Digital-2.pdf
https://www.iwa.wales/wp-content/uploads/2019/03/IWA_Energy_WP6_Digital-2.pdf


  

 
Ymateb (HL) Does dim amau ein bod yn wynebu problem o ran y newid byd-eang o 
gerbydau sy’n defnyddio tanwydd ffosil i gerbydau trydan. Mae Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU yn cytuno na fydd trydaneiddio yn datrys yr holl broblemau. Yr her i 
Lywodraethau'r DU a Chymru yw faint o arian y maent yn dymuno ei fuddsoddi mewn 
tanwyddau eraill yn lle tanwyddau ffosil. Efallai na fydd cyfle i Gymru ond gallai fod rhan i’w 
chwarae ar lefel ehangach y DU.  
 
Cwestiwn: Dimitri Batroumi, swyddfa Jayne Bryant AC - Mynegodd bryder y byddai’r 
buddsoddiadau a awgrymir gan Ms Wilson yn gwaethygu anghydraddoldeb yng Nghymru, 
pan fo cyfoeth ac anghydraddoldeb yng Nghymru ar ei uchaf. 
 
Ymateb (LW) Nid oes digon o bobl yn cynilo ar gyfer y dyfodol ond rwy’n gwerthfawrogi na 
all rhai pobl fuddsoddi. Rydym yn derbyn buddsoddiadau gan y rhai sy'n gallu ac sydd wedi 
cynilo, ac rydym yn defnyddio’r arian hwnnw mewn ffordd a ddaw â mwy o fudd i bobl.  
 
Ymateb (LG) Mae hynny’n gwestiwn diddorol, sut ydych chi'n defnyddio'r buddsoddiad hwnnw 
i greu sefyllfa fwy cyfartal a gwneud cartrefi yn fwy effeithlon o ran ynni? 
 
Ymateb (HL) Gan fod digon o bwerau o ran cymhwysedd deddfwriaethol wedi'u datganoli i 
Gymru, gallai arwain at rai penderfyniadau ynghylch sut y caiff budd-daliadau eu dosbarthu, 
a allai fod yn gymhelliant i awdurdodau lleol. Mae cwmpas ar gyfer hyn os yw pawb yn glir o 
ran pwrpas y trafodiad.  
 
Ymateb (LW) Rydym yn sôn am symud arian sydd eisoes yno. Yn lle gadael arian mewn 
banc a'r banc yn elwa, byddwn yn ei symud o gwmpas ac yn ei ddefnyddio ar gyfer amryw o 
strwythurau buddsoddi awdurdodau lleol. Mae isafswm buddsoddiad o £5 i annog rhagor o 
bobl i fuddsoddi, ond rydym yn gwerthfawrogi bod hyn yn dal fod yn rhy uchel i rai pobl.  
 
Cwestiwn: Alex Meredith, Innogy Cymru - Ymhellach at y thema o fuddsoddi, rydym yn 
rhedeg fferm wynt ar y môr, sy'n cynhyrchu llawer o ynni yng Nghymru, ac mae dinas 
Munich, yr Almaen, yn berchen ar 40 y cant ohoni, oherwydd mae'n gwybod y bydd enillion 
da ar fuddsoddiad. Y broblem gyda'r strwythur sydd gennym yw na fydd ynni gwynt ar y tir 
nac ynni solar yn cael ei gefnogi gan gymorthdaliadau felly mae risg uwch, oni bai ein bod yn 
buddsoddi mewn ynni gwynt ar y môr. Mae angen i ni feddwl am sut y gallwn reoli hynny'n 
well. Oni fyddai ystyried seilwaith grid yn syniad gwell, am fod enillion wedi’u rheoleiddio, a 
allai beri llai o risg nag asedau ynni newydd, ond gyda’r un canlyniadau yn y pen draw? 
 
Ymateb (LW) Mewn rhai ffyrdd dyna'r hyn rydyn ni'n ei ddweud hefyd. Mae digon o gyfalaf 
preifat y gellir ei ddefnyddio pan fydd y polisïau cywir ar waith. Nid ydym yn bell iawn o 
brisiau tanwydd yn dod o'r farchnad a bydd dirwyon i'r rhai sy'n gwastraffu cyfalaf. Mae 
seilwaith da yn llawer anoddach i'w nodi ond gall awdurdodau lleol neu sefydliadau seneddol 
weithio ar y cyd i ddyrannu’r cyfalaf lle mae ei angen. 
 
Ymateb (HL) Rydym yn tynnu sylw at system nad yw'n mynd i fod yn addas i’r diben yn y 
dyfodol, a rhan o'r cyfle i Gymru yw cael rhywfaint o ddylanwad ar olwg y dyfodol hwnnw, er 
enghraifft y buddion ar fuddsoddi, y buddion ar y gyfradd ddychwelyd, a pha un a yw biliau’n 
cynyddu neu’n lleihau. Yr holl groes-gymorthdaliadau hynny a fyddai'n mynd drwy'r system 
ynni, bydd gan Gymru rywfaint o lais o ran eu golwg. Mae o leiaf un blaid wleidyddol sydd â 
barn o ran newid hynny, i bob pwrpas, er mwyn ailddyrannu’r elw o ganlyniad i fuddsoddi, 



  

felly mae’n bendant bod cyfle dros y ddwy neu dair blynedd nesaf i amlinellu diben y system 
ynni. Yn yr 20au a'r 30au, roedd gan y rhan fwyaf o fwrdeistrefi system ynni o ryw fath ac 
roeddent yn cael refeniw o'r gwasanaethau hynny. Pe byddech chi'n gofyn i rywun a fyddai'n 
well ganddynt gael system ynni leol sy’n talu am ofal cymdeithasol eu rhieni neu gael yr hyn 
sydd gennych, byddai'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl amdano. 
 
Cyflwynodd Greg Parker, cadeirydd Ynni Sir Gaerfyrddin, araith fer ynghylch yr angen i 
fuddsoddi £1.5 biliwn mewn batris ac ynni solar, ac yna gellir gwerthu’r ynni yn ôl ac 
ailadrodd y broses bob blwyddyn. Esboniodd Mr Parker hefyd sut y byddai Llywodraeth 
Cymru yn y pen draw yn ennill £12 biliwn ychwanegol y flwyddyn trwy werthu trydan. 
Esboniodd Mr Parker fod yna lawer o heriau, y maent wedi mynd i'r afael â hwy yn ei 
adroddiad ei hun, a gwahoddodd bobl i gymryd y copi a oedd ar gael. 
 
Ymateb (LG) Mae hwn yn ddyhead rydym i gyd yn ei rannu ac mae barn y cyhoedd ar ein 
hochr. Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bore yma yn gadarnhaol. Rwyf wedi 
ysgrifennu at y Gweinidog i awgrymu y dylid cynnal cyfarfod â’r holl bleidiau er mwyn rhoi’r 
ysbrydoliaeth wleidyddol honno iddo.  
 
Cwestiwn: Owen Jones, swyddfa Jayne Bryant AC - Gwnaethoch sôn am lwyddiant prosiect 
Swindon, a allwch chi ymhelaethu ar hyn, ac a oes cynlluniau yn y dyfodol o ystyried ei 
lwyddiant? 
 
Ymateb (LW) Cwblhawyd y ddau brosiect solar hynny yn 2016/17; nid oes unrhyw 
gynlluniau ar hyn o bryd er i ni gynnal trafodaethau â hwy o ran prosiect dilynol. Cynhelir 
gweithdy yr wythnos nesaf ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn trafod hyn. O'n safbwynt 
ni, mae gan awdurdodau lleol ddiddordeb a gallant gyflawni prosiectau na fyddem ni, fel 
arall, yn gallu eu cyflawni. Mae eu diddordeb yn ein helpu i gyflymu. 
  
Cwestiwn: Tony Cooke, Ynni Cymunedol Caerdydd - Mae llawer o arian yn cael ei gadw 
mewn Cyfrifon Cynilo Unigol ar hyn o bryd lle mae'n hygyrch, ac rwy'n siŵr y byddech wedi 
gwneud yr ymchwil i'r galw am hylifedd. Mae yna raglenni cymunedol sy'n para 20 mlynedd 
ac yn aml mae bondiau sy’n para mwy na phum mlynedd.  
 
Ymateb (LW) Mae gennym lwyfan yno o’r enw Marketplace lle y gall pobl brynu a gwerthu 
i'w gilydd. O ran bondiau byddem yn disgwyl i’r buddsoddiad hwnnw fod yn fwy hylifol er nad 
yw hynny'n wir bob amser.  
 
Cwestiwn: Tony Cooke, Ynni Cymunedol Caerdydd - Yn y ddogfen 'ffyniant i bawb', ceir 
llawer o wybodaeth ynglŷn â risgiau polisi, ond mae gwybodaeth am gynigion hefyd. Beth 
yw'r dull ar gyfer gwneud cynigion yn bolisi, a sut y gall pobl o'r tu allan helpu? 
 
Ymateb (LG) Dyna gwestiwn rwy'n ei ofyn i'r Llywodraeth bob wythnos. Weithiau mae'n 

ymddangos bod diffyg cysylltiad rhwng dyheadau polisi a'r hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad. 

Ond er tegwch i'r Llywodraeth, ymddengys fod cyhoeddiad y Gweinidog heddiw yn 

adlewyrchu newid mewn agwedd. Byddaf yn gofyn i'r Gweinidog y prynhawn yma sut y 

byddwn yn gweld camau mewn ymateb i’r datganiad polisi diweddaraf gan y Llywodraeth. 

Dyna pam wnes i awgrymu ein bod yn dod â’r holl bleidiau at ei gilydd gan nad yw'n 

ymwneud â’r Llywodraeth yn unig - mae’n ymwneud â llawer o bobl, grwpiau a chymunedau 

ar draws Cymru sydd am chwarae eu rhan, boed hynny’n ariannol neu drwy gronni 



  

adnoddau. Credaf fod angen ymdrech ar y cyd, ond mae angen cyfarwyddyd gwleidyddol 

hefyd, i sicrhau bod yr hyn sydd gennym ar lefel ymarferol yn adlewyrchu’r polisi.  

Cloi  

Diolchodd Llyr Gruffydd i'r rhai a roddodd gyflwyniadau a’r gwesteion, a gofynnodd am 
awgrymiadau ar gyfer pynciau yn y dyfodol gan y rhai a oedd yn bresennol. 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf 
Dydd Mawrth 24 Medi yn Ystafelloedd Seminar 1 a 2, y Pierhead  


