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CYFLWYNIAD 

 

1. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli 22 awdurdod 

lleol Cymru ac mae awdurdodau’r tri pharc cenedlaethol, y tri gwasanaeth tân 

ac achub a’r pedwar heddlu’n aelodau cyswllt. 

 

2. Ei nod yw cynrychioli’r awdurdodau lleol yn ôl fframwaith polisïau sy’n cyd-

fynd â phrif flaenoriaethau ei haelodau.  At hynny, mae’n cynnig amrywiaeth 

helaeth o wasanaethau sy’n atgyfnerthu byd llywodraeth leol Cymru a’r 

cymunedau mae’n eu gwasanaethu. 

 

3. Diau bod rhaid i Gymru fynd ati i alluogi cymunedau i fyw’n gynaladwy, ac 

mae’n eglur bod ynni’n rhan hanfodol o’r broses honno o ran 

cadernid/diogelwch ynni, datblygu’r economi, lleddfu’r newid hinsoddol a 

hwyluso cymdeithas deg.  Mae problemau mawr ynglŷn a thanwydd tlodi 

ledled Cymru ac mae’r rheiny’n waeth fyth yng nghefn gwlad gan fod yno hen 

dai heb geudod rhwng eu waliau ac nad oes nwy ar gyfer sustemau gwresogi.  

Mae prisiau tanwydd braidd yn gyfnewidiol ac mae’n bosibl na fydd ynni o 

ffynonellau allanol ar gael bob amser.  Felly, mae’n hanfodol i Gymru ddyfeisio 

atebion cadarn fydd yn cwtogi ar garbon ac yn mynd i’r afael â’r gwir 

anawsterau sydd gyda ni am fod ynni mor ddrud. 

 

4. I helpu i amlinellu’r cyd-destun eang hwn ar gyfer y rhai sy’n penderfynu ar 

faterion o’r fath yn lleol, mae WLGA wedi cydweithio’n agos â Llywodraeth 

Cymru i feithrin gwybodaeth a gallu’r cynghorwyr ynglŷn â’r materion 

cymhleth hyn a’r bygythiadau sylweddol mae cymunedau’n eu hwynebu ledled 

Cymru.  Trwy Fframwaith Datblygu Cynaladwy WLGA 

(http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/fframwaith-datblygu-cynaladwy/) rydyn 

ni wedi gwneud hynny, yn bennaf.  Wrth baratoi’r fframwaith, rydyn ni wedi 

ceisio darogan tueddiadau’r dyfodol hefyd o ran materion cymdeithasol, 

amgylcheddol ac economaidd er mwyn cyfleu i’r cynghorwyr y sefyllfaoedd y 

gallai eu cymunedau fod ynddyn nhw yn y pen draw.  Rydyn ni wedi cynnwys 

yn y disgrifiadau hynny elfennau sy’n effeithio ar iechyd megis tewdra, a 

newidiadau yn yr amgylchedd megis y newid hinsoddol, yn ogystal â syniadau 

megis byw yn ôl adnoddau un blaned: 

(http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/futures-masterclass-resources/).  Yn y 

gwaith hwnnw, rydyn ni wedi ceisio galluogi cynghorwyr i ddeall y cyd-destun 

ar gyfer eu penderfyniadau bob dydd a gweld sut gall effeithiau graddol 

prosesau arwain at rai canlyniadau.  Byddwn ni’n parhau i fireinio’r agweddau 

hynny am eu bod yn hanfodol i alluogi cynghorwyr lleol i benderfynu’n fwy 

http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/fframwaith-datblygu-cynaladwy/
http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/futures-masterclass-resources/


  

effeithiol ac y byddan nhw’n helpu i lunio’r ymateb i ddeddfau Llywodraeth 

Cymru ynglŷn â datblygu cynaladwy yn y dyfodol. 

 

5. Bydd WLGA yn parhau i fireinio’r adnoddau hynny’n rhan o raglen gyflwyno 

ehangach ar gyfer cynghorwyr newydd ar ôl yr etholiadau lleol fis Mai nesaf.  

Bydd adnoddau i’w hyfforddi ym maes cynllunio hefyd, fel y byddan nhw’n 

effro i rôl aelodau’r pwyllgorau cynllunio a’r penderfyniadau anodd maen 

nhw’n eu hwynebu mewn amryw feysydd. 

 

6. Mae’r pwyllgor (a’i ragflaenwyr) wedi edrych yn fanwl ar drefn cynllunio’r wlad 

nifer o weithiau yn ystod tymhorau blaenorol y Cynulliad gan danlinellu rôl 

hanfodol y drefn honno o ran cynaladwyedd.  Yn wir, dyma un o’r egwyddorion 

ddylai fod wrth wraidd y drefn yn ôl Deddf ‘Cynllunio a Phrynu Gorfodol’ 2004: 

a.39 - (2) Rhaid i’r sawl neu’r corff dan sylw gyflawni’r swyddogaeth gyda’r 

nod o helpu i ddatblygu’n gynaladwy. 

 

7. Mae’r archwiliadau blaenorol wedi dangos pa mor gymhleth yw cyd-destun y 

polisïau hefyd, yn ogystal â rôl bwysig yr awdurdodau cynllunio lleol ynglŷn a 

chadw’r ddysgl yn wastad rhwng amryw flaenoriaethau ac uchelgeisiau.  Mae’n 

amlwg bod cynhyrchu ynni trwy ffynonellau adnewyddadwy yn fater o’r fath. 

 

8. Mae argymhelliad 9 adroddiad y pwyllgor blaenorol am gynllunio yng Nghymru 

(wedi’i gyhoeddi fis Ionawr 2011) yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru baratoi 

canllawiau newydd i’r awdurdodau cynllunio lleol ynglŷn â sut mae mireinio 

ffiniau’r ardaloedd chwilio strategol er rhagor o gysondeb.  Bydd y modd mae 

Llywodraeth Cymru yn rhoi’r argymhelliad hwnnw ar waith yn effeithio ar hynt 

polisïau ledled y wlad.  Felly, mae’n berthnasol i’r ymchwiliad hwn. 

 

9. Mae’n ymddangos bod ymgysylltu a thrafod lleol ynglŷn â materion ynni’n 

anodd.  Yn hyn o beth, mae menter newydd o’r enw Ynni Cymunedol Cymru o 

gymorth ac efallai y bydd yn helpu pobl i ddeall pam mae ynni o ffynonellau 

adnewyddadwy’n ystyriaeth bwysig.  Gallai hynny leddfu rhai trafodaethau lleol 

am gynigion, yn arbennig gan nad yw cynghorwyr lleol sy’n rhan o broses 

benderfynu ar faterion cynllunio’n cael dweud llawer am y mater dan sylw cyn 

y penderfyniad terfynol, yn ôl y gyfraith.  Eto, byddai argymhelliad 18 

adroddiad y pwyllgor blaenorol, sy’n sôn am gloriannu’r amryw ffyrdd o 

ymgysylltu â chymunedau ym mhrosesau awdurdodau cynllunio lleol, yn 

berthnasol yma – yn arbennig yn sgîl llunio pecyn cymorth ar gyfer asesu 

materion ynni yn rhan o’r broses honno. 

 



10. Mae’r pecyn yn cynnig dull fydd yn galluogi awdurdodau lleol i hel tystiolaeth 

er mwyn asesu faint o ynni adnewyddadwy, is ei garbon, mae modd ei 

gynhyrchu yn y fro dan sylw.  Gall yr wybodaeth gyfnerthu polisïau ar gyfer 

ynni o’r fath yn y cynllun datblygu lleol a hwyluso’r canlynol: 

 trafodaethau gydag adeiladwyr ynglŷn â gwresogi fesul bro a 

chynhyrchu ynni o wastraff; 

 nodi posibiliadau cynlluniau newydd ar gyfer cynhyrchu ynni mewn 

prosiectau newydd neu gyfredol; 

 pwyso a mesur manteision ffermydd gwynt mewn rhai ceisiadau; 

 hwyluso trafodaeth gyhoeddus leol am gryfderau a gwendidau 

datblygiadau o’r fath. 

 

11. Dyma’r math o ymgysylltu â chymunedau mae’r ddeiseb am TAN 8, sydd 

gerbron y pwyllgor, wedi’i grybwyll.  Mae’n hanfodol y dylai unrhyw 

ddatblygiadau o’r fath fod o les i gymunedau lleol yn ogystal â chyd-fynd â’r 

polisi strategol ehangach o ran ynni.  Mae’n amlwg hefyd nad yw rhai materion 

mewn deisebau’n berthnasol i gynllunio a bod rhai eraill yn ymwneud â chyrff 

rheoleiddio eraill megis Comisiwn y Cynllunio ar gyfer Isadeiledd a’i olynydd.  

Mae hynny i gyd yn arwain at lawer o rwystredigaeth, wrth gwrs, am fod pobl 

yn ei chael yn anodd dweud eu dweud neu’n teimlo bod eu pryderon wedi’u 

diystyru pan fo’r awdurdod cynllunio lleol yn dweud nad ydyn nhw’n rhan o’i 

orchwyl.  Mae’n amlwg bod hynny’n amharu ar brosesau democrataidd lleol, 

yn tanseilio hyder pobl yn nhrefn cynllunio’r wlad ac yn rhwystro trafodaeth 

ddoeth am ddatrys problemau ynni rhag digwydd. 

 

12. Felly, dylai dogfennau megis datganiadau Llywodraeth San Steffan am ei 

pholisïau gyd-fynd â pholisïau a phrosesau Cymru, a dylai atebolrwydd 

prosesau penderfynu’r DG trwy gyrff megis Comisiwn y Cynllunio ar gyfer 

Isadeiledd a’r Grid Gwladol fod yn eglurach yng Nghymru. 

 

13. Yn aml, yr unig adeg pan fo pobl yn cael cyflwyno eu sylwadau am isadeiledd 

dadleuol yw proses asesu effeithiau awdurdod cynllunio lleol ar gyfer 

adroddiad y bydd yn ei roi i’r comisiwn.  Bydd hynny’n arwain, yn aml, at 

drafodaeth ffyrnig am bob cais penodol a llawer o drafferthion i gynghorwyr 

lleol gan fod rhaid iddyn nhw gynrychioli barn eu cymunedau yn ogystal ag 

ateb gofynion TAN 8 a pholisi ynni Cymru.  Felly, rydyn ni’n croesawu’r 

drafodaeth ehangach mae gwaith y pwyllgor hwn wedi’i sbarduno er mwyn 

pwyso a mesur y prif faterion.  Bydd penderfyniadau anodd o hyd ond rhaid i 

bobl fod yn hyderus bod eu llais wedi’i glywed a bod eu pryderon wedi’u 

cymryd i ystyriaeth. 



  

 

14. Mae rhaglen ariannu Llywodraeth Cymru i alluogi awdurdodau cynllunio lleol i 

fanteisio ar arbenigedd technegol wrth drin a thrafod ceisiadau ym maes ynni 

yn un rydyn ni’n ei chroesawu gan y bydd yn effeithiol ar un lefel.  Mae’n 

cynnig cyfle i asesu cynnwys pob cais yn fanwl, yn annibynnol ac yn drylwyr ac 

mae’n rhoi gwybodaeth fydd o les wrth drin a thrafod telerau’r cais.  Hoffai 

WLGA i’r cymorth barhau, ond hoffen ni i’r arbenigedd gael ei gymathu yn y 

sector cyhoeddus trwy drefniadau cydweithio yn hytrach na phenodi 

ymgynghorwyr yn ôl yr angen.  Mae hynny’n cyd-fynd â’r ddadl ehangach mae 

Adolygiad Simpson wedi’i sbarduno. 

 

15. Yn bwysicach fyth, mae argymhelliad 25 adroddiad y pwyllgor blaenorol yn 

awgrymu y dylai Gweinidogion Cymru fod yn gyfrifol am ganiatáu unrhyw 

brosiectau fydd yn creu dros 50 Mw o ynni ac y dylai fod gofyn i 

benderfyniadau yng Nghymru gydymffurfio â pholisi’r wlad hon yn hytrach na 

datganiadau Llywodraeth San Steffan.  Mae WLGA yn cefnogi’r safbwynt hwnnw 

achos y bydd yn hwyluso ymateb mwy cydlynol, cyfun a chymesur.  At hynny, 

byddai modd datrys yn well y problemau mawr mae ffermydd gwynt yn eu 

hachosi o ran cludiant. 

 

16. Mae WLGA hefyd yn cefnogi’r egwyddor mae Chwyldro’r Carbon Isel – 

Datganiad am y polisi ynglŷn ag ynni (2010) wedi’i seilio arni fel sydd wedi’i 

amlinellu yn rhagair y cabinet.  Mae’n amlwg bod y newid hinsoddol yn 

fygythiad mawr i’n cymunedau ni o hyd, ac mae lles y cymunedau hynny yn y 

dyfodol yn dibynnu ar eu gallu i fod yn fwy cadarn o ran ynni trwy fanteisio ar 

ffynonellau is eu carbon.  Mae tlodi tanwydd yn dal yn broblem ledled Cymru 

ac mae’r drefn sydd wedi’i disgrifio yn y datganiad o’r polisi yn ofyn sylfaenol.  

Eto, mae hynny wedi’i adlewyrchu yn y ddeiseb am TAN 8 ac, yn wir, mae’n 

hanfodol cymryd camau i arbed ynni.  I’r perwyl hwnnw, mae mentrau yn y DG 

a Chymru megis CERT/ECO, y Fargen Werdd ac ARBED yn apelio at 

awdurdodau lleol, yn arbennig lle mae’r rhaglenni’n canolbwyntio ar leddfu 

tlodi tanwydd.  Rhaid canmol ARBED yn benodol am ei dull cyfannol ac 

arloesol.  Oherwydd cymhlethdod yr ariannu a’r amryw bolisïau am 

effeithlonrwydd ynni ledled y DG, fodd bynnag, mae’n anodd i awdurdodau 

lleol gael gafael ar arian i’w fuddsoddi yn eu cymunedau nhw, yn aml. 

 

17. Mae’n anodd dadlau o blaid ffynonellau adnewyddadwy achos bod llawer o 

adeiladau’n aneffeithlon o ran ynni.  Mae trafodaeth ehangach ynglŷn â pha 

mor effeithiol yw’r buddsoddi ym mhob ardal a sut dylai gael ei flaenoriaethu.  

Y gwir yw, fodd bynnag, bod angen cymryd camau i arbed ynni a chynhyrchu 



ynni carbon isel.  Y cydbwysedd a’r amryw ffyrdd o wneud hynny yw’r materion 

mae angen eu trafod. 

 

18. Mae dulliau megis tariff bwydo i mewn a’r Fargen Werdd yn amlygu tlodi 

tanwydd am fod y ddau’n mynnu gwariant ymlaen llaw gan ffafrio’r rhai a 

chanddyn nhw ddigon o arian i’w fuddsoddi.  Mae WLGA yn cydweithio â 

phartneriaid i weld a fydd yn bosibl defnyddio yng Nghymru rai dulliau sydd 

wedi llwyddo yn Birmingham a Newcastle. 

 

19. Felly, dylai prosiectau mawr ar gyfer ynni adnewyddadwy ystyried ffyrdd o 

leddfu tlodi tanwydd yn rhan o’r agweddau fydd o les i’r gymuned. 

 

20. Byddai’n ddymunol iawn hefyd pe bai buddion economaidd ynni carbon isel yn 

cronni yng Nghymru ac, eto, mae’r awdurdodau lleol wedi cefnogi mentrau 

megis ARBED am eu bod wedi ceisio hwyluso hynny trwy ddatblygu cadwyni 

cyflenwi lleol.  Bydd cam 2 ARBED, sy’n cael ei gychwyn ar hyn o bryd, yn 

gwneud hynny, hefyd. 

 

21. Yn sgîl datblygu tariff bwydo i mewn ac anogaeth gwres adnewyddadwy, 

ynghyd â newid trefn rheoli’r datblygu, mae llawer mwy o ffynonellau 

adnewyddadwy bychain.  Dylen ni groesawu a hybu hynny gan sbarduno 

rhagor o drafod ac ymwybyddiaeth ymhlith ein cymunedau fel y daw’r 

isadeiledd hwnnw’n rhan annatod o’n bywydau. 

 

22. Mae’r datganiad o’r polisi am ynni’n dweud yn eglur nad ffynonellau 

adnewyddadwy ar y tir yw’r unig ffordd o gynhyrchu ynni carbon isel.  Mae 

amryw ddulliau technegol ar wahanol adegau o’u datblygu, fodd bynnag.  

Felly, bydd y farchnad yn parhau i lunio atebion bob yn dipyn.  O ystyried sut y 

gallai hynny effeithio ar y biliau ynni, nid dadl ddamcaniaethol mo hon. 

 

23. O edrych ar ehangder y materion sydd wedi’u disgrifio yn y datganiad ac sydd 

wedi’u trafod yn fanylach yn Strategaeth Newid Hinsoddol Llywodraeth Cymru, 

mae’n amlwg bod angen defnyddio pob ffordd addas o leddfu’r newid 

hinsoddol.  Gan fod ffermydd gwynt yn ddull tra datblygedig erbyn hyn, rhaid 

parhau i’w defnyddio dros y tymor byr a’r tymor canolig.  Mae dadl barhaus 

am effeithlonrwydd tyrbinau gwynt, ac mae rhaid mynd i’r afael â’u cost a’u 

heffaith ar yr amgylchedd mewn modd y gall y cyhoedd fod yn hyderus ynddo.  

Comisiwn y Datblygu Cynaladwy oedd yn cyfeirio’n trafodaethau cyhoeddus 

gynt, ac mae angen cyflawni’r rôl honno o hyd. 

 



  

24. Gan na fydd y tyrbinau’n sefyll am byth, fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd 

pethau ac arnyn nhw olwg fyw deniadol yn cymryd eu lle nhw yn y pen draw.  

Bydd pob dull yn effeithio ar gymunedau i ryw raddau, ac mae ynni o wastraff 

yn dangos hynny’n dda. 

 

25. Mae cynigion y datganiad o’r polisi am ynni wedi’u seilio ar ddeall 

posibiliadau’r amryw ddulliau, pa mor hawdd a drud yw eu defnyddio a pha 

isadeiledd y bydd ei angen er mwyn dod â’r ynni i gartrefi.   

 

26. Y prif fater yw i ba raddau y bydd caniatâd a phrosesau ym maes ynni’n cael 

eu datganoli, pwy fydd yn gyfrifol am benderfyniadau a pholisïau o’r fath a 

beth fydd y cyd-destun.  Mae hynny wrth wraidd ymchwiliad y pwyllgor. 

 

27. Mae’r llythyr anfonodd y pwyllgor ar 2
il

 Awst 2011 i amlinellu telerau’r 

ymchwiliad yn codi nifer o faterion a chwestiynau.  O achos natur helaeth y 

cwestiynau hynny, mae rhai agweddau y tu hwnt i ffiniau gorchwyl WLGA.  

Ynglŷn â rhai meysydd eraill, bu’n anodd casglu tystiolaeth, a’r cwbl mae 

modd ei wneud yw cynrychioli barn gyffredinol byd llywodraeth leol Cymru. 

 

28. Felly, mae’n anodd inni bennu’n fanwl y goblygiadau i Gymru pe bai 

Llywodraeth San Steffan yn cadw’r cyfrifoldeb am ganiatáu i brosiectau ynni 

mawr ar y tir a’r môr fynd yn eu blaen.  Rhaid ystyried tri safbwynt eang, fodd 

bynnag.  Mae pwysigrwydd trefn cynllunio a pholisïau Cymru mewn perthynas 

â datganiadau Llywodraeth San Steffan o’i pholisïau yn hanfodol.  O 

flaenoriaethu sefyllfa’r deyrnas i gyd ar draul Cymru, fel sy’n digwydd ar hyn o 

bryd, gallai fod yn wrthgynhyrchiol.  Bydd y cynllunio strategol ar gyfer 

isadeiledd ynni’n gymhleth ac yn ddryslyd, yn arbennig ym marn y cyhoedd.  

Bydd yn anos cynllunio ar gyfer yr isadeiledd perthnasol hefyd, gan y bydd yn 

anodd darogan holl effeithiau’r datblygu. 

 

29. Gan fod diffyg cydlyniad, mae'n bosibl y bydd safleoedd nad ydyn nhw'n 

ddelfrydol yn cael eu datblygu neu y bydd prosiectau'n anghymesur i alluogi'r 

adeiladwr i ddewis un drefn yn hytrach nag un arall.  All hynny ddim bod yn 

addas nac yn briodol ac, yn y cyd-destun hwnnw, mae WLGA yn parhau i 

gefnogi'r syniad mai Gweinidogion Cymru ddylai fod yn gyfrifol am 

gymeradwyo ceisiadau ym maes ynni, ar yr amod y byddai'r awdurdodau 

cynllunio lleol yn hollbwysig yn y prosesau penderfynu.  Pe na bai hynny yn 

digwydd, gallai problemau'r drefn bresennol barhau. 

 

30. Mae targedau'r datganiad am y polisi ym maes ynni'n gymhleth achos bod 

rhaid eu cyflawni trwy amrywiaeth o fudd-ddalwyr, cymorthdaliadau a dulliau 

technegol.  Yn y bôn, buddsoddwyr preifat sy'n pennu a ddaw cynigion i'r 



amlwg ac, felly, rhaid eu trin a'u trafod yn ofalus.  Mae'r targedau'n arwydd 

eglur i'r farchnad ynglŷn â beth mae'r llywodraeth yn ei ddisgwyl, fodd bynnag, 

a dylai hynny gyfeirio penderfyniadau am fuddsoddi gan roi sicrhad 

ychwanegol i fuddsoddwyr bod Llywodraeth Cymru o blaid y math hwn o 

ddatblygu ac i'r graddau hynny. 

 

31. Gallai fod o gymorth cymharu'r modd mae isadeiledd trin gwastraff wedi'i 

ddatblygu ledled Cymru.  Ar y cyd â'r awdurdodau cynllunio lleol, mae 

Llywodraeth Cymru wedi sefydlu proses gydlynol a threfnus i ofalu bod gyda 

ni'r isadeiledd y bydd ei angen i gyflawni nodau polisi Cymru yng nghyd-

destun deddfau a thargedau Undeb Ewrop.  Yn ogystal â’r broses honno, fodd 

bynnag, mae buddsoddi gan y sector preifat y tu hwnt i'r rhaglen, a gallai'r 

buddsoddi hwnnw fynd rhagddo gyda chaniatâd Comisiwn y Cynllunio ar gyfer 

Isadeiledd a'i olynydd.  Yn sgîl hynny, mae goblygiadau i hyfywedd proses 

strategol Cymru a barn y cyhoedd ynglŷn â methu â chyfuno'r ddwy broses a'r 

cynllunio ar eu cyfer.  Mae'n amlwg y gallai problem debyg godi ei phen ynglŷn 

â rhoi caniatâd i brosiectau ynni fynd yn eu blaen, yn arbennig yr effeithiau 

fydd yn deillio o wahanol benderfyniadau yn y pen draw. 

 

32. Mae Strategaeth Newid Hinsoddol Llywodraeth Cymru yn pennu sut bydd yn 

cyflawni'r targed ynglŷn â chwtogi ar garbon o 3% yn y meysydd mae'n gyfrifol 

amdanyn nhw.  Diau bod rhan o'r strategaeth wedi'i seilio ar dyb ynglŷn â'r 

modd y byddai polisïau'r DG, megis yr Ymrwymiad i Gwtogi ar Garbon, yn 

effeithio ar Gymru a'r modd y byddai mentrau yng Nghymru yn cydblethu â 

nhw.  Mae Comisiwn y Newid Hinsoddol wrthi'n llunio adroddiad i'r Cynulliad 

am hynt y targedau.  Ynghyd ag adroddiad gan Bwyllgor y DG dros y Newid 

Hinsoddol, bydd yr adroddiad hwnnw'n ategu adroddiad blynyddol 

Llywodraeth Cymru am y cynnydd.  Er y gallai polisïau a phenderfyniadau San 

Steffan effeithio ar y bwriad i gwtogi ar garbon o 3%, mae'n anodd pennu i ba 

raddau y bydd hynny'n digwydd ac a fydd yr effaith yn un dda neu ddrwg.  Ar 

bob golwg, fe fyddai'n briodol gofyn am farn Comisiwn y Newid Hinsoddol am 

hynny a gofyn i'r Pwyllgor dros y Newid Hinsoddol drin a thrafod y mater yn ei 

adroddiad i Lywodraeth Cymru. 

 

33. Mae'n amlwg y bydd goblygiadau os nad yw penderfyniadau'n cydnabod cyd-

destun polisïau Cymru yn llwyr.  Yn bennaf: 

 

 Ble bydd y prosiectau a sut mae'u cydlynu (yn arbennig cydblethu â'r 

prif brosiectau eraill ar gyfer isadeiledd). 



  

 Pa fath o dechnoleg sydd i'w ddefnyddio, ac i ba raddau, yn arbennig 

lle mae math penodol wedi'i ddefnyddio'n ormodol mewn rhai 

ardaloedd. 

 Cyfuno prosiectau mae eisiau cyfraniadau ehangach arnyn nhw, a 

gofalu bod isadeiledd i wneud hynny. 

 Datblygu prosiectau mewn modd tameidiog ac anghydlynol, gan achosi 

llawer o anghyfleustra i gymunedau. 

 Barn y cyhoedd, eu parodrwydd i oddef y broses a chamau i'w cynnwys 

wrth ddod i benderfyniadau. 

 Hwyluso buddion i gymunedau a gwireddu'r prif uchelgeisiau 

cymdeithasol ac economaidd o ran swyddi 'gwyrdd' a chynaladwyedd 

lleol. 

 

34. Mae'r pwyllgor yn gofyn a ddylai TAN 8 gael ei adolygu bellach ac, yn wir, o 

dderbyn y cyd-destun uchod, dyna gwestiwn rhesymol.  Gan fod llawer o'r 

pryderon yn ymwneud â ffactorau sydd heb fod dan reolaeth Llywodraeth 

Cymru ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae'n anodd gweld sut gallai adolygiad o'r 

fath fynd i'r afael â nhw.  Er y gallai gynnig cyd-destun newydd ar gyfer 

penderfyniadau am ynni, yn arbennig o ran trafnidiaeth a'r isadeiledd ar ei 

chyfer, fyddai'r adolygiad ddim yn trafod y mater craidd – sefyllfa'r cyfryw 

bolisi mewn perthynas â datganiadau Llywodraeth San Steffan am ei pholisïau 

a'r ffaith mai er lles y deyrnas i gyd mae penderfyniadau.  Felly, er nad yw 

WLGA yn erbyn adolygiad o'r fath, mae'n aneglur beth fyddai ei ddiben yn y 

cyd-destun hwn, yn arbennig gan fod rhai o agweddau TAN wedi'u hadolygu yn 

ystod y tymor diwethaf. 

 

35. Ynglŷn â'r asiantaethau caniatáu, mae'n amlwg bod y trefnau gwahanol yn 

achosi problemau ac oedi.  Mae hynny'n arbennig o wir lle mae mathau newydd 

o dechnoleg yn cael eu defnyddio mewn bröydd mae fframweithiau Undeb 

Ewrop, megis rheoliadau cynefinoedd, yn eu diogelu.  O sefydlu corff unffurf 

dros yr amgylchedd, byddai modd osgoi hynny.  Mae lle i bennu ffordd unffurf 

o drin a thrafod ecosustemau hefyd, fel y gallwn ni drin a thrafod materion yn 

gyfannol er lles cynefinoedd a bioamrywiaeth. 

 

36. Er nad ydyn ni wedi arddel safbwynt am yr amryw fathau o ynni sydd wedi'u 

cynnwys yn y datganiad am ynni, mae'n amlwg y bydd angen amryw fathau o 

dechnoleg i gael economi isel ei garbon.  Bydd y cyfrannau'n cael eu pennu 

trwy'r modd cymhleth mae twf, proses datblygu'r dechnoleg a 

phenderfyniadau ariannol budd-ddalwyr eraill yn ymwneud â'i gilydd.  I ofalu 

bod y cymysgedd yn hyfyw, fodd bynnag, mae'n amlwg y dylai Llywodraeth 



Cymru barhau i gefnogi a hwyluso amrywiaeth helaeth o dechnoleg mewn 

modd sy'n gwneud y gorau o'r buddion i Gymru. 

 

37. Mae'n aneglur sut bydd hynny'n cyd-fynd â thargedau Llywodraeth Cymru 

ynglŷn â gollwng nwyon tŷ gwydr am eu bod yn ymwneud â sector cynhyrchu 

ynni'r deyrnas ac mae'r sector hwnnw heb fod yn rhan uniongyrchol o 

Strategaeth y Newid Hinsoddol, er y bydd buddion maes o law i breswylwyr, ym 

maes trafnidiaeth (o ganlyniad i ddyfeisio cerbydau trydanol) ac yn y sector 

cyhoeddus gan y bydd rhagor o ynni carbon isel ar gael.  Fe fydd y buddion 

hynny'n cael eu hadlewyrchu ledled y DG, fodd bynnag, yn y tybiaethau am yr 

amryw fathau o ynni sydd ar gael i ddiwydiannau a chartrefi. 

 

38. Bydd trafnidiaeth yn fater hollbwysig o hyd wrth ddatblygu rhai mathau o 

dechnoleg. 

 

Casgliad 

 

39. Mae WLGA yn cefnogi'r bwriad i ddatblygu economi isel ei garbon yng Nghymru 

mewn modd fydd yn manteisio i'r eithaf ar y buddion i gymunedau ledled y 

wlad.  Rydyn ni'n wynebu bygythiadau difrifol o ran y newid hinsoddol, 

cynaladwyedd a chadernid ynni – yn ogystal â meini tramgwydd cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol o bwys – ac mae rhaid mynd i'r afael â nhw yn 

ddiymdroi.  Rydyn ni wedi cefnogi cais Llywodraeth Cymru ynglŷn â datganoli'r 

cyfrifoldeb am adael i brosiectau ynni dros 50 Mw fynd yn eu blaen hefyd, fel y 

bydd ffordd fwy strategol a chydlynol o gael yr isadeiledd hwn. 

 

40. Mae'n amlwg bod rhaid i Gymru helpu'r DG i ddatrys y problemau hynny a 

manteisio ar gyfleoedd i gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn ôl natur ein 

hinsawdd, ein gwlad a'r môr o'i hamgylch.  Rhaid gwneud hynny ar y cyd â 

phobl Cymru ac er eu lles, fodd bynnag. 
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