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Croeso: Llyr Gruffydd 
 

 Daeth nifer dda i gyfarfod diwethaf y grŵp trawsbleidiol, ym mis Medi, ar Gost 
Lefeledig Trydan gyda John Fedderson, a da oedd gweld nifer dda yn y 
cyfarfod hwn hefyd. 

 Mae digwyddiad heddiw yn ymwneud â Morlynnoedd Llanw. Gyda 
Morglawdd Hafren yn methu â chael cefnogaeth y Llywodraeth na 
chefnogaeth cyhoeddus, rydym yn awr ystyried opsiynau llai y mae eu 
heffaith ar yr amgylchedd yn llai, megis morlynnoedd llanw. 

 Mae Morlyn Llanw Bae Abertawe yn gyfle mawr i Gymru; ysgrifennodd 
Aelodau’r Cynulliad lythyr at Lywodraeth y DU yn ddiweddar, yn gofyn am 
benderfyniad cynnar a chadarnhaol o ran symud ymlaen. Rydym yn gobeithio 
y ceir cyhoeddiad yn y gyllideb heddiw, er bod hynny’n annhebygol. 

 Cyflwyniad gan siaradwr: Henrietta Ridgeon - arweinydd byd-eang ynni llanw 
Arup a chyfarwyddwr cyswllt a chanddi dros 20 mlynedd o brofiad ym maes 
dylunio peirianneg, gan ganolbwyntio ar strwythurau trwm sifil, morol ac oddi 
ar y môr. Cyfrannodd Henrietta dystiolaeth i adroddiad diweddar Charles 
Hendry i Lywodraeth y DU. Llywiwyd y dystiolaeth hon gan ei gwaith ar y 
morlyn llanw arfaethedig ar gyfer Bae Abertawe.  

 
 
 
Cyflwyniad: Henrietta Ridgeon (HR), Arweinydd Ynni Llanw yn Arup: 
Harnessing the power of tidal lagoons  
 
Cyflwyniad 
Mae angen i’r DU harneisio adnoddau ynni adnewyddadwy amgen ac mae amrediad 
y llanw yn cynnig portffolio o brosiectau a allai gynnig hyd at 10% o’r galw am drydan 
yn y DU.  
 



 

Calonogir HR gan benderfyniad y Llywodraeth i adolygu ynni llanw gan fod rhesymau 
da i gefnogi’r diwydiant hwn a all greu datrysiad ynni masnachol ymarferol ar gyfer y 
DU. Dyna a eglurodd Charles Hendry yn ei adroddiad.  
 
Morlynnoedd llanw 
 
Ynni o amrediad y llanw - gwahanol fathau o strwythurau 
Morglawdd (afonydd), morlyn (ar y môr) a morlyn llanw (wrth y lan). 
 
Amrediad llanw - mae elfennau tebyg yn y tri math 

1. Pwerdy tyrbinau - yn creu gwahaniaeth yn lefelau’r dŵr 
2. Llifddor - yn gwneud yr ynni yn fwy cynhyrchiol 
3. Bwnd - gwneuthuredig o dywod a chreigiau 

 
Sut mae ynni’r llanw yn gweithio?  
Grym y pwysau o’r ochr uchel, yn creu ynni. Gall dŵr fod y tu mewn i’r morlyn neu’r 
tu allan iddo. 
 
Newidiadau i lefelau dŵr 
Yn draddodiadol, rydym wedi ystyried cynhyrchu ynni unffordd - sef bod lefel y dŵr y 
tu mewn i’r morlyn yn uchel a’r dŵr y tu allan yn isel, neu i’r gwrthwyneb. Mae 
gwelliannau diweddar i dechnoleg tyrbinau llanw dwyffordd yn golygu bod modd 
cyfuno’r cylch hwnnw ar y ddwy ochr, fel y gwyddoch faint o ynni gewch chi a phryd - 
cyson a dibynadwy. 
 
Ffeithiau allweddol am Ynni Amrediad Llanw 
 

 Mae’r ynni yn ddibynadwy, yn adnewyddadwy ac yn unigryw i’r DU. 

 Mae’r wybodaeth peirianneg a’r technegau adeiladu ar gael i godi gorsafoedd 
ynni amrediad llanw - o’i threfnu’n gywir, gellid creu cadwyn gyflenwi i 
gyflwyno portffolio o brosiectau, a byddai hynny’n creu swyddi newydd a 
chynnyrch domestig crynswth. 

 Gellir nodi’r effeithiau amgylcheddol yn ystod y cyfnod cynllunio, eu lleihau 
mewn rhai achosion a gwneud iawn amdanynt yn briodol a’r cyfan yn unol â’r 
gyfraith amgylcheddol a chan fynd ati mewn modd amserol. 

 Rhaid wrth fodel cost priodol ar gyfer amrediad llanw, i gyfrifo ei werth i 
economi’r DU. 

 Byddai sicrwydd i’r farchnad yn lleihau costau a grymuso’r gadwyn gyflenwi. 
 

Dibynadwy, adnewyddadwy ac unigryw i’r DU 

 Gallai ynni’r llanw gynhyrchu 10% o gyflenwad pŵer trydan y DU 

 Ffynhonnell ynni carbon isel 

 Rhagweladwy 

 Integreiddio â’r grid 

 Creu swyddi 

 Technoleg aeddfed 

 Dibynnu llai ar gyflenwad olew a nwy sy’n prinhau 

 Cynyddu gwerth tir - mae prisiau tai o gwmpas Hinckley yn gollwng ond 
mae’n amser cyffrous i Abertawe. 



 

 
Mae’r amrediad llanw yn amrywio’n sylweddol o amgylch y DU 

 Bydd lleoliad yn effeithio ar gynhyrchu ynni. 

 Gellir ei gyfuno ag adfywio, amddiffyn rhag llifogydd a seilwaith trafnidiaeth - 
mae angen darparu ar ei gyfer werthuso cynlluniau. 

 Rhaid deall yr effaith ar brosesau afonol yn amserol - mae’n effeithio ar gost. 

 Gall cyflwr y tir gael effaith fawr ar y gost cyfalaf. 
 
Mae’r technegau adeiladu yn hysbys  
La Rance, Ffrainc:  

 240MW - yn cynhyrchu 
540GWh yn flynyddol. 

 Costau adeiladu: £600 miliwn 
(prisiau 2016). 

 Yn weithredol er 1966 (50 
mlynedd). 

 Morglawdd 145 medr o hyd. 

 22 km² a gronnir. 

 Talu yn ôl o fewn 20 mlynedd, 
ynni bellach yn 9c/kWh. 

 Ôl-osodir tyrbinau dwyffordd â 
phennau amrywiol. 

Llyn Sihwa, Corea:  

 254MW - yn cynhyrchu 
540GWh yn flynyddol. 

 Yn weithredol er 2010. 

 Morglawdd 12.5 km. 

 30 km² a gronnir. 

 Amrediad llanw o 8 medr. 

 
Effeithiau amgylcheddol a sicrwydd 

 Mae angen i forlynnoedd asesu’r perygl o lifogydd mewn ardaloedd cyfagos 
ond gallant hefyd helpu o ran y risg o lifogydd y tu ôl i’r mur. 

 Gall bwnd fynd â rhannau o dan y morglawdd, ond gall yr arglawdd ddod yn 
ffynhonnell bwyd yn ei hawl ei hun. 

 Mae gan forgloddiau enw drwg - mae tyrbinau unffordd yn arwain at 
newidiadau i ffynonellau bwyd a chynefinoedd adar, er enghraifft. Mae 
tyrbinau dwyffordd wedi helpu i leihau hyn. 

 Mae lleihad posibl o ran amseroedd mynediad i’r porthladd a’r angen i 
gynyddu’r gyfundrefn ar gyfer carthu sianeli - mae angen ymgynghori â 
phorthladdoedd ac ardaloedd lleol, a dylid cynnwys adborth yn y gwaith 
dylunio yn y dyfodol.   

 Mae pob tyrbin yn peri risg i fywyd morol ac mae angen eu hasesu, eu 
gwerthuso a gwneud iawn amdanynt. 

 Mae llawer wedi newid ers La Rance ac, erbyn hyn, gallwn greu cynefinoedd 
a chyfyngu’r amser adeiladu, ac mae gennym dyrbinau dwyffordd. 

 Dylid defnyddio’r asesiad o’r effaith amgylcheddol i ystyried effeithiau a 
manteision y cynllun a’r portffolio o gynlluniau. 

 Mae delio â’r materion hyn ymlaen llaw a chytuno ar y dull asesu yn hanfodol. 

 Lle mae ansicrwydd cynhenid - gellir defnyddio monitro a rheoli addasol i 
wneud y cynnig yn dderbyniol. 

 
 
Buddion 

 Defnydd o’r ardal gronni 

 Twristiaeth 

 Trafnidiaeth 

 Amddiffyn rhag llifogydd 



 

 Gwelliannau amgylcheddol e.e. 
riff 

 Gostyngiad CO2

 
Cost ynni lefeledig a model cost priodol 
 
Diffiniad: 

 Un o briff ffyrdd y diwydiant cyfleustodau o fesur cost ynni. 

 Fe’i cyfrifir drwy gyfrif am yr holl gostau yn ystod oes prosiect o’i adeiladu i’w 
ddatgomisiynu, ac yna rhannu â chyfanswm allbwn oes y pŵer disgwyliedig. 

 
Y ffactorau a all effeithio ar gost lefeledig: cyfradd disgownt, costau adeiladu, cyfnod 
y model, sicrwydd y farchnad a’r gadwyn gyflenwi. 
 
Mae’n briodol gwneud yr achos busnes dros gyfnod hwy o amser. 
 
Posibiliadau yn y DU - amcangyfrifon 
Cynhyrchion wedi’u datblygu i lefel benodol eisoes: Bae Abertawe, Morglawdd Gwy, 
Bae Caerdydd, Casnewydd, Solway, Bae Colwyn. Mae’r rhain yn gwneud cyfanswm 
o tua 9.2GW - 10% o gyflenwad trydan y DU. 
 
Mae sicrwydd i’r farchnad yn arwain at ostyngiad yn y costau 
Byddai penderfyniad gan y Llywodraeth i fwrw ymlaen â rhaglen amrediad llanw 
genedlaethol yn hwyluso diwydiant amrediad llanw - byddai’r costau yn y tymor byr 
a’r tymor canolig yr un fath â chostau presennol technoleg werdd ac, yn y tymor hir, 
gallent herio y cyflenwyr ynni cost isel sy’n bodoli eisoes. 
 
Sicrwydd i’r farchnad - technoleg llanw 
Rydym eisoes yn meddu ar sgiliau a thechnoleg sydd wedi cael eu defnyddio er 50 
mlynedd, ond mae potensial i wella’r dechnoleg a’r effaith amgylcheddol ymhellach. 
 
Technoleg Llanw - cefnogaeth y Llywodraeth 
Byddai cefnogaeth o ran polisi o du’r Llywodraeth yn caniatáu i’r diwydiannau 
adeiladu a morol fuddsoddi ac ymrwymo. Drwy hynny, gallai’r gadwyn gyflenwi llanw 
bresennol y DU ehangu, a byddai cost gyffredinol cynhyrchu ynni llanw yn gostwng. 
Bydd cynllunio yn helpu i gyrraedd y nod hwnnw. Gyda’i gilydd, bydd pob elfen yn 
helpu i leihau’r risgiau a’r costau o ran ynni morlynnoedd llanw. 
 
Y gadwyn gyflenwi 
Mae gan y DU record gref ym maes prosiectau adeiladu ac ynni newydd mawr ac 
mae mewn sefyllfa dda i ddatblygu prosiectau amrediad llanw. Byddai ystod o 
brosiectau yn creu amrywiaeth eang o ran peirianneg a dylunio, gan greu swyddi a 
chynyddu CMC.  
 
 
 
Sgiliau - gadewch inni sefydlu diwydiant newydd 
Mae’r gwaith yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i: wasanaethau amgylcheddol, 
dylunio, cynllunio, cynnal a chadw, adeiladu, gweithgynhyrchu; a chwmpasu.  
 



 

Byddai hyn yn rhoi Cymru a’r DU ar flaen y gad o ran ynni llanw a byddai’n galluogi’r 
DU i rannu ein harbenigedd â gwledydd eraill sydd ag amrediadau llanw, megis 
Canada a Mecsico. 
 
Beth yw’r camau nesaf? 
Mae HR yn cytuno â chamau nesaf Charles Hendry: 

1. Dethol y prosiect braenaru a’i gefnogi 
2. Creu awdurdod llanw i gefnogi a meithrin y diwydiant 

 
Morlyn Llanw Bae Abertawe - prosiect braenaru 
Mae Tidal Lagoon Power wedi gwneud llawer o waith i ymgynghori â’r gymuned, 
cynnal asesiad o’r effaith amgylcheddol, cael gorchymyn caniatâd datblygu a chreu 
cadwyn gyflenwi i gyflwyno’r prosiect mewn ffordd a fyddai o fudd i economi de 
Cymru. Mae’r prosiect yn barod i symud ymlaen a’r cyfan sydd ei angen yw 
cefnogaeth y Llywodraeth ar bris contractau gwahaniaeth cyhoeddedig. Nid oes dim 
cost o flaen llaw i’r Llywodraeth. Manylion: 

 Pwerdy 320 MW 

 Cynhyrchir 500 GWh bob blwyddyn 

 Buddsoddiad gwerth £1 biliwn 

 11.5 km² a gronnir. 

 Mur 9.5 km o hyd 
 
Awdurdod Llanw 
Mae angen sefydlu Awdurdod Llanw yn gymharol gyflym, a dylai fod yn annibynnol 
ar y Llywodraeth, dylai nodi a gwerthuso safleoedd ar gyfer symud ymlaen, gyrru’r 
camau cyntaf drwodd a chael ei redeg gan arbenigwyr yn y diwydiant. Gallai 
awdurdod llanw fod yn gatalydd ar gyfer newid sylweddol yn y diwydiant, gan 
ddarparu 10% o ynni’r DU, a chan rymuso’r gadwyn gyflenwi leol. Mae model gwynt 
môr Denmarc wedi denu cwmnïau blaenllaw’r diwydiant yno - gwych gan wlad fach. 
Erbyn hyn, Norwy sydd flaenllaw ym marchnad ynni dŵr. Gallai’r DU wneud hyn.
 
Casgliad 

 Nid drwy hud a lledrith y ceir sectorau diwydiannol a chadwyni cyflenwi 
llwyddiannus a gwydn, ac nid yw buddsoddwyr preifat yn ddigon. Mae’n 
angen cefnogaeth y Llywodraeth a chraffter.  

 Yr hyn y mae ei angen arnom yw ymrwymiad a chynllunio cyson gan 
lywodraethau a dealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen i helpu eu heconomi a 
chynnal eu cyfran o’r farchnad fyd-eang. 

 Gallai Awdurdod Llanw chwarae rhan bwysig yn hyn o beth o ran sefydlu a 
hwyluso. 

 Pe bai gan unrhyw wlad arall 10% o’i chyflenwadau trydan ar garreg y drws, 
byddai’n ei ddefnyddio. 

 
 
 

Cwestiynau ac atebion 
 

 Cwestiwn: David Fitzpatrick: nododd ei bod yn achos o ‘Pam lai?’ Roedd 
adolygiad Hendry yn dda. Pam nad yw’r Llywodraeth yn ymddangos fel pe 



 

bai’n gwrando? A 10% ar stepen ein drws - a’r dechnoleg ar gael - a’r gallu i 
allforio i bob man. Byddai’n braf gweld rhywbeth am y peth yng nghyllideb y 
Llywodraeth (8 Mawrth). Beth allwn ni ei wneud i annog y Llywodraeth a’r rhai 
sy’n gwneud penderfyniadau i wneud y penderfyniadau cywir? 

 

 Ymateb (HR): Mae angen i’r bobl sy’n ei gefnogi fynegi’r gefnogaeth honno i 
wleidyddion lleol - a gall y rheini drosglwyddo’r negeseuon.  Cafwyd llawer o 
gefnogaeth ar ddwy lan moryd Hafren, ac ysgrifennwyd at Brif Weinidog y DU 
a’r Ysgrifennydd Gwladol yn dweud ‘Gwnewch rywbeth’. Mae ychydig bethau 
gwleidyddol yn digwydd yn y byd ar hyn o bryd; mae’n bosibl bod y rhain yn 
mynd â’u sylw - ond gobeithio y byddant yn gwrando. 
Ymateb (LlG): Fel y soniwyd eisoes, mae Aelodau’r Cynulliad wedi anfon 
llythyr at Lywodraeth y DU - mae gan dair plaid gefnogaeth drawsbleidiol gref 
i’r prosiect yn Abertawe ddigwydd cyn gynted â phosibl. Mae grymoedd eraill 
ar waith. 

 

 Cwestiwn: Jess Baxter o Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol: mynegodd eu 
bod yn fras o blaid morlynnoedd llanw yn y DU, ond mae arno eisiau gwybod 
mwy am y syniad o greu Awdurdod Llanw newydd, beth fyddai’r pwrpas, yn 
hytrach na’r Comisiwn Seilwaith a’i ganghennau rhanbarthol, o ran y rôl 
honno? Oni fyddai’n ychwanegu at y llesgedd - sef creu sefydliad newydd, 
dod ag ef at ei gilydd a sicrhau ei fod mewn sefyllfa i allu ei gyflawni - a 
ninnau’n gallu annog ein systemau presennol i’w gwneud yn effeithiol? 
 

 Ymateb: Ai sefydliad sy’n bodoli eisoes y dylid ei ddewis fel Awdurdod Llanw, 
gan addasu ei gylch gwaith, ynteu a ddylai fod yn sefydliad cwbl newydd? 
Gellid dewis y naill opsiwn neu’r llall. Ond mae’n rhaid iddo hybu’r diwydiant a 
pheidio â bod yn rheoleiddiol. Maent yno i helpu i hyrwyddo a rhoi gwynt yn 
hwyliau’r diwydiant ar raddfa fawr. 

 

 Cwestiwn: Ian McKinley: mynegodd bryder i Hendry wneud rhai 
rhagdybiaethau - un yw na fydd y Llywodraeth yn bwrw ymlaen â thechnoleg 
dal a storio carbon. A oes gan HR rywbeth i’w ddweud am hynny?  

 

 Ymateb: Ddim yn gwybod yr ateb. 
 

o Ymateb ar ffurf cwestiwn: Sawl cynrychiolydd etholedig - Aelodau 
Cynulliad/Aelodau Seneddol - sydd yma heddiw? Tair plaid sydd yma 
heddiw. Trueni. Yn gyffredinol, nid yw cynrychiolwyr etholedig yn dod i 
ddigon o ddigwyddiadau o’r math hwn. 

o Gwrthymateb (LlG): Yn derbyn y pwynt, ond mae hyn yn adlewyrchu 
ymdrech drawsbleidiol. 

 

 Sylwadau: Sharon Thompson o RSPB Cymru: yn cefnogi’r symudiad i 
gynhyrchu ynni carbon isel ac yn deall y brwdfrydedd am forlynnoedd llanw a 
mathau eraill o ynni adnewyddadwy. Mae’r RSPB yn cefnogi ynni 
adnewyddadwy o’r math cywir ac yn y lle cywir. Llefarodd Sharon air o rybudd 
o ran bwrw ymlaen â morlynnoedd llanw unigol yn gyflym. Dywedodd fod 
angen i ni sicrhau ein bod wedi ymdrin yn effeithiol, fesul achos, â’r materion 



 

amgylcheddol sy’n codi. Mae’n iawn bod angen prosiect braenaru - ond mae 
angen iddo fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol o ran yr amgylchedd. 
 

 Cwestiwn: Simon Moore o Simmons a Simmons LLP: dywedodd fod costau 
cyfalaf y prosiectau hyn yn uchel iawn, sy’n golygu pris taro uchel o ran 
contractau gwahaniaeth cyhoeddedig. Sut ydych chi’n gwerthu manteision 
economaidd-gymdeithasol ehangach y mathau hyn o brosiectau? 

 

 Ymateb (HR): Mae’n dibynnu ar y rhagdybiaethau; dyfynnir ffigurau ar gyfer 
Bae Abertawe rhwng £168 a £125 y MegaWat awr. Gallai prosiectau 
diweddarach wneud mwy o arbedion. Mae effaith economaidd-gymdeithasol 
yn fater diddorol iawn. Mae o werth enfawr i economi’r DU, ac nid yw hynny’n 
cael ei ystyried ar hyn o bryd. O edrych ar fentrau fel y Parc Olympaidd, pe 
defnyddid economeg y gemau fel y rhesymeg, ni fuasai wedi cael ei wneud, 
ond mae wedi adfywio rhan gyfan o Lundain, ac mae hynny’n werthfawr iawn. 
Ymateb (LlG): O ran gwleidyddion, pwy sy’n hyrwyddo’r prosiect, a phwy 
sy’n ei yrru? Cwestiwn anodd. Nid yw hyn yn unigryw i brosiectau ynni ac 
mae sawl ffordd o’i ystyried. Mae ymdrechion Abertawe yn dda o ran 
cynnwys y gymuned - yn amlwg, mae cyfleoedd a manteision economaidd y 
tu hwnt i ynni, o ran twristiaeth. Byddai’r dadleuon mwyaf o blaid prosiectau 
llanw yng ngogledd Cymru yn ymwneud â llifogydd ar hyd yr arfordir a’r 
manteision ehangach. Ac mae’n ymwneud â mesur hynny. A oes rhaid pennu 
gwerth ariannol? Oes, mae rhaid, fe dybiaf, gan mai dyna’r iaith, ond mae 
pethau eraill i’w hystyried. 

 

 Sylwadau: Graham Hillier o Tidal Lagoon Power: nododd, o ran costau llanw, 
fod HR yn iawn ar y costau cychwynnol. Fodd bynnag, yn ystod oes y 
prosiect, mae’r costau tua’r un maint â Hinckley. Mae angen i ni fynegi hyn, a 
chostau cyffelyb ynni. Yn ei adroddiad, dywedodd Hendry fod y costau i filiau 
ynni pob cartref, hyd yn oed yn achos y prosiect braenaru, yn cyfateb i gost 
peint o laeth ychwanegol y flwyddyn. Mae’r trafodaethau hyn, yn ogystal â’r 
trafodaethau amgylcheddol, yn gwneud morlynnoedd edrych yn ddeniadol 
iawn ar gyfer dyfodol y wlad. 
 

 Cwestiwn: Graham Taylor o Unlimited Energy Technologies: cytunodd â’r 
angen i gynhyrchu ynni glân, adnewyddadwy, a thri chwestiwn oedd ganddo: 
(i) A fydd y morlyn yn cynhyrchu’r ynni yn ystod oriau brig?  
(ii) Ym mhle y caiff ei storio? Mewn batri? 
(iii) Beth yw ôl troed carbon y morlyn o ran ei adeiladu? Ni soniwyd am hyn yn 
y cyflwyniad. Yn achos generadur gwynt sy’n cynhyrchu 1 MW o bŵer gwynt, 
y cyfnod talu yn ôl yw 156 o flynyddoedd. 
 

 Ymateb:  
(i) a (ii) O ran oriau brig a storio, mae’n gwestiwn diddorol. Mae angen i ni 
addasu fel cymdeithas. Mae’r addasu hynny yn ymwneud yn rhannol â sut yr 
ydym yn defnyddio ynni, yn ogystal â sut yr ydym yn ei storio. Mae llawer o 
waith yn cael ei wneud yn y meysydd hyn. 
(iii) Sawl blwyddyn yn ôl, gwnaethom y cyfrifiadau ar gyfer y bwnd a choncrid 
a thai, ac, hyd y cofiaf, ôl troed o tua 5-7 mlynedd ydoedd. Mae hynny’n fwy 
na rhai ac yn llai nag eraill o’i gymharu â thechnolegau eraill.  



 

 

 Cwestiwn: Rob James  o Goleg Penybont: gwyddom am oriau brig, 
amseroedd llanw a thrai, a phryd i agor a chau’r pyrth. Gallwch reoli hynny - 
ond mae effeithiau amgylcheddol o hyd. A oes gennym y sgiliau yn lleol ac a 
ydym yn defnyddio y colegau lleol sydd ar stepen y drws i gyflwyno ac anfon 
o amgylch y byd? A ydym yn siarad ag addysgwyr yn lleol er mwyn 
uwchsgilio myfyrwyr at y dyfodol? 

 

 Ymateb (HR): O ran y llanw a rheoli’r pyrth, gallwch, ond mae effeithiau 
amgylcheddol i’w pwyso a mesur. O ran sgiliau, mae Tidal Lagoon Power 
wedi gwneud llawer o waith yn y maes, ac ydym, rydym yn siarad ag 
arweinwyr yn y diwydiant a phrifysgolion. Mae’n rhaid ei gynllunio a darparu 
ar ei gyfer. 
 

o Gwrthymateb (Greg Hillier, Tidal Lagoon Power): Cytuno eu bod 
wedi ystyried y gadwyn gyflenwi a bod Llywodraeth Cymru wedi helpu 
i gomisiynu astudiaethau o ran y prinder sgiliau ar gyfer prosiectau 
morlynnoedd yn y dyfodol, anghenion datblygu a chreu cystadleuaeth. 
Ar fater patrwm llanw a thrai a’r galw yn ystod oriau brig, mae hyn yn 
gywir. Bydd y llanw yn newid drwy’r dydd, a dim ond rhan o’r ateb o 
ran ynni y gall morlynnoedd fod gan y byddwn yn dibynnu ar ffyrdd 
eraill o gynhyrchu ynni beth bynnag. Bydd morlynnoedd unigol yn 
cynhyrchu pŵer yn ystod oriau brig a dyddiau prysuraf y flwyddyn, ond 
byddai cyfres o forlynnoedd ar hyd yr arfordir yn sicrhau bod ynni yn 
cael ei gynhyrchu drwy’r dydd a’r nos. 

 

 Cwestiwn: Craig Harrison o Liberty SIMEC: o ran gweithgynhyrchu a 
phrosiectau braenaru, ac o ran oedi - beth fyddech chi’n ei ddweud wrth 
allbwn gan y maes gweithgynhyrchu pan fydd y gwaith yn mynd yn dawel? 
Sut y byddech yn delio â hynny? 
 

 Ymateb (HR): Cyn belled ag y mae’r gadwyn gyflenwi yn gwybod pryd y bydd 
y toriad ac am ba hyd, nid yw’n poeni. Gan symud o Abertawe i Gaerdydd, 
bydd rhaid inni godi ein gêm, gan fod angen amser paratoi ar gyfer graddfa 
fwy. Y pryder iddynt yw os nad oes modd ei reoli ac nid ydym yn gwybod pryd 
y bydd yn digwydd, gan ei fod yn creu llawer o nerfusrwydd ynghylch 
buddsoddi yn y diwydiant. 
Ymateb (LlG): Codwyd gostyngiadau yn y gwaith gyda Ken Skates, y 
Gweinidog yn y Cynulliad. Ble mae’r gwaith a all gynnal y cwmnïau hyn yn y 
cyfamser, os nad oes dim seilwaith mawr arall yn digwydd yng Nghymru? 
Mae cyfleoedd yno, ac mae angen iddo gael ei gydlynu a’i gynllunio yn dda. 
 

 
 

Cloi 
 
Diolchodd LlG i HR am ei chyflwyniad a gofynnodd i’r rhai a oedd yn bresenol gynnig 
pynciau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y grŵp trawsbleidiol ddydd Mercher 28 Mehefin. 


