
 

 

 

26 Mai 2022 

Annwyl Stephen, 

Ynni adnewyddadwy yng Nghymru 

Deallaf fod y Pwyllgor Materion Cymreig ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i gapasiti’r grid yng 
Nghymru. Rwy’n ysgrifennu, felly, i rannu gyda chi yr adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Bwyllgor 
Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith Senedd Cymru ('y Pwyllgor’) ar Ynni adnewyddadwy yng 
Nghymru. 

Mae ein hadroddiad yn nodi bod diffyg seilwaith grid yn rhwystr allweddol i’r broses o gynyddu 
datblygiadau ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Ers degawd a mwy, bu galwadau cryf a pharhaus 
am weithredu gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i sicrhau gwelliannau i’r grid yng Nghymru. 
Er gwaethaf y galwadau hyn, rydym yn parhau i fod yn bell i ffwrdd o feddu ar y gallu a’r parodrwydd 
i gefnogi'r newid cyflym i ynni adnewyddadwy y mae’r argyfwng hinsawdd yn ei fynnu.  

Rydym yn ymwybodol nad yw’r grid yn fater sydd wedi’i ddatganoli. Er bod arwyddion calonogol bod 
Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddylanwadu’n rhagweithiol ar fuddsoddiadau grid yn y 
dyfodol, dim ond drwy gydweithio â Llywodraeth y DU ac Ofgem y bydd modd cyflawni’r gwelliannau 
y mae eu hangen ar gymaint o frys.  

Yn ein hadroddiad, rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgysylltu’n rhagweithiol â Llywodraeth y 
DU ar y lefel uchaf er mwyn sicrhau bod gofynion seilwaith grid Cymru yn cael eu deall a’u bodloni’n 
llawn. Er na fyddem yn dymuno rhagdybio canfyddiadau eich adroddiad, rydym yn gobeithio y 
byddwch yn fodlon ategu ein galwadau drwy annog Llywodraeth y DU i weithio ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru ar y mater hwn.  
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Edrychwn ymlaen at weld eich adroddiad yn cael ei gyhoeddi, a byddem yn croesawu unrhyw 
gyfleoedd ar gyfer cydweithio neu gydweithredu rhwng ein pwyllgorau, ar y mater hwn ac unrhyw 
fater arall sy’n dod o fewn ein cylch gwaith. Yn y cyfamser, os ydych yn dymuno trafod canfyddiadau 
ein hadroddiad ni, mae croeso i chi gysylltu â mi. 

Yn gywir, 

 

 
Llyr Gruffydd AS, 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


