
Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd 

 

E&S(4)-02-11 : Papur 1 

Ymchwiliad i ynni – papur cwmpasu a chylch gorchwyl 

 

1. Yn ei gyfarfod ar 6 Gorffennaf 2011, cytunodd y Pwyllgor i gynnal 

ymchwiliad i faterion sy’n gysylltiedig â materion ynghylch datganoli polisi 

ynni yng Nghymru. 

 

2. Mae papur sy’n awgrymu papur cwmpasu a chylch gorchwyl ar gyfer yr 

ymchwiliad wedi’i atodi yn Atodiad A. 

 

3. Mae’r Pwyllgor yn debygol o gael cyfres o weithgareddau i’w cwblhau 

mewn amseroedd penodol yn ystod tymor yr hydref (e.e. craffu ar y 

gyllideb, diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a deddfwriaeth gan 

Lywodraeth Cymru o bosibl, y bydd amser yn brin i bob un ohonynt). 

Mae’r cwmpas a awgrymwyd ar gyfer yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar 

faterion strategol allweddol sy’n ymwneud â pholisi ynni yng Nghymru a’r 

berthynas rhwng y polisi hwnnw a pholisi ynni Llywodraeth y Deyrnas 

Unedig.   

 

4. Gwahoddir Aelodau i drafod cwmpas yr ymchwil a chytuno ar gylch 

gorchwyl yr ymchwiliad. 

 

 

Gwasanaeth y Pwyllgorau 

Gorffennaf 2011 
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Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd 

Papur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio 

yng Nghymru 

 

Cyflwyniad  

Yn ei gyfarfod ar 6 Gorffennaf 2011, cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad i bolisi ynni 

a chynllunio yng Nghymru. Mae’r papur hwn yn amlinellu cylch gorchwyl drafft ar gyfer 

ymchwiliad o’r fath, ac mae’n nodi rhai o’r materion y bydd yr Aelodau, o bosibl, am eu 

hystyried. Mae hefyd yn amlinellu rhai tystion posibl ac amserlen ar gyfer yr ymchwiliad.  

 

Cylch gorchwyl drafft  

Beth yw’r goblygiadau i Gymru os bydd y cyfrifoldeb dros ganiatáu prosiectau seilwaith 

mawr ar y tir mawr ac ar y môr yn parhau i fod yn fater sy’n cael ei gadw yn ôl gan 

Lywodraeth y DU?    

 Sut mae hyn effeithio ar gyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwahanol 

fathau o ynni adnewyddadwy, fel y’u nodir yn y Datganiad Polisi Ynni?   

 Sut mae hyn yn effeithio ar gyflawni targed Llywodraeth Cymru o gael gostyngiad o 3 y 

cant mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr bob blwyddyn o 2011 ymlaen? 

 Sut gall Llywodraeth Cymru sicrhau bod yr holl benderfyniadau caniatáu ar gyfer 

brosiectau seilwaith mawr a datblygiadau cysylltiedig yn cael eu gwneud yn unol â 

pholisi cynllunio Cymru? 

 

Y prif faterion  

Mae’n bosibl y bydd y materion y bydd y Pwyllgor yn dymuno eu hystyried fel rhan o’r cylch 

gorchwyl hwn yn cynnwys:  

 Rôl y gwahanol asiantaethau caniatáu, sut maent yn perthyn i’w gilydd, a sut y gellid 

gwella’r system bresennol—gyda datganoli pellach a hebddo. (Comisiwn Cynllunio 

Seilwaith, yr Arolygiaeth Gynllunio, Awdurdodau cynllunio lleol, Llywodraeth Cymru, y 

Sefydliad Rheolaeth Morol, Asiantaeth yr Amgylchedd). 

 Y berthynas rhwng Datganiadau Polisi Ynni Cenedlaethol Llywodraeth y DU a pholisïau 

cynllunio lleol a chenedlaethol Cymru (gan gynnwys Polisi Cynllunio Cymru, Nodyn 

Cyngor Technegol 8 a chynlluniau datblygu lleol) ac a all y polisïau hyn gyflawni’r 

dyheadau.   

 Y dadleuon o blaid ac yn erbyn terfyn uchaf o 100 MW ar gyfer caniatadau datganoledig.   



  
 

 3 Dyddiad: 14 Gorffennaf 2011 

 

 Cymharu â deddfwrfeydd datganoledig eraill (mae gan yr Alban gyfrifoldeb 

datganoledig dros ynni ar wahân i niwclear, mae gan Ogledd Iwerddon gyfrifoldeb sy’n 

cynnwys niwclear) 

 Cyfraniad posibl mathau gwahanol o ynni adnewyddadwy (gwynt ar y môr, llanw, gwynt 

ar y tir, ynni dŵr, niwclear, bio-ynni/biowastraff, microgynhyrchu, prosiectau ynni 

cymunedol) a’r tebygolrwydd y byddant yn gallu cyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru 

fel y nodir yn Chwyldro Carbon Isel – Datganiad Polisi Ynni.   

 Cyfraniad posibl y mathau gwahanol hyn o ynni adnewyddadwy at gwrdd â tharged 

blynyddol Llywodraeth Cymru ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.  

 

Canlyniad 

Gallai’r Pwyllgor lunio adroddiad gydag argymhellion i Lywodraeth Cymru a fydd yn 

cyfrannu at gyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy 

a’i thargedau ar gyfer lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.  

Gallai hyn gynnwys argymhellion am rai, neu bob un, o’r canlynol:  

 Yr achos o blaid datganoli cyfrifoldeb am ganiatadau mawr, a goblygiadau ymarferol 

gwneud hynny.  

 Yn absenoldeb datganoli pellach, cynigion ar gyfer sut y gellid gwella’r gyfundrefn 

ganiatáu bresennol ar gyfer prosiectau ynni mawr.    

 A oes angen mwy o newidiadau i bolisïau cenedlaethol a lleol ynghylch ynni 

adnewyddadwy. 

 Cyfraniad posibl, a realistig, gwahanol fathau o ynni adnewyddadwy.  

Byddai adroddiad o’r fath yn ceisio dylanwadu ar bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer ynni 

a chynllunio a byddai’n cyfrannu at y drafodaeth gyda Llywodraeth y DU ynghylch datganoli 

pellach. 

 

Rhai tystion posibl 

 Y Prif Weinidog  

 Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy 

 Syr Michael Pitt, Cadeirydd y Comisiwn Cynllunio Seilwaith / Prif Weithredwr yr 

Arolygiaeth Gynllunio   

 Awdurdodau cynllunio lleol / Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru / Cymdeithas 

Swyddogion Cynllunio Cymru 

 Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru 

 Sefydliad Ymchwil Carbon Isel 

 Canolfan y Dechnoleg Amgen  
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 Y Grŵp Ymchwil Ynni Morol (Abertawe)  

 Renewable UK (Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain gynt) 

 Y Gymdeithas Fasnach Solar  

 Y Gymdeithas Gwres a Phŵer Cyfunedig 

 Cymdeithas Pwer Dŵr Prydain 

 Y Sefydliad Ynni Cenedlaethol  

 Y Gymdeithas Ynni Adnewyddadwy 

 Y Grid Cenedlaethol / Rhwydweithiau Ynni Scottish Power 

 Y Cyngor Microbwer 

 Yr Ymddiriedolaeth Garbon 

 

Amserlen bosibl 

Gallai’r Pwyllgor wahodd sylwadau ysgrifenedig yn ystod toriad yr haf yn gofyn am farn am 

y prif faterion a nodwyd uchod.   

Gan ddechrau ym mis Medi, gallai’r Pwyllgor gymryd tystiolaeth gan y Prif Weinidog a 

Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy am y prif faterion ac yn seiliedig ar yr 

ymatebion ysgrifenedig a gafwyd. 

Yna gallai’r Pwyllgor gymryd tystiolaeth lafar gan dystion gwahoddedig yn ystod mis Medi a 

mis Hydref (gan ddefnyddio pump neu chwe slot pwyllgor hanner diwrnod, efallai) ac eto 

gan y Gweinidogion tua diwedd yr ymchwiliad. Y nod fydd llunio adroddiad cyn dechrau 

toriad y Nadolig. 

 

 

 

 

 

 


