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Croeso: Llyr Gruffydd 

 Newidiwyd lleoliad y digwyddiad o'r Pierhead i'r Senedd er mwyn annog mwy o 

Aelodau'r Cynulliad i fynychu - rhoddwyd croeso estynedig i'r rhai a oedd yn 

bresennol a'u staff a oedd yn mynychu ar eu rhan.  

 Thema'r cyfarfod hwn yw diffyg capasiti'r grid yng Nghymru 

 Cyflwyniadau gan Dave Roberts o EA Technology a Jeremy Smith o innogy 

Renewables UK 

 

Cyflwyniad: Dave Roberts, cyfarwyddwr Smart Interventions, EA Technology  

 Mae EA Technology yn gweithio gyda rhwydweithiau pŵer byd-eang i wella 

gwydnwch 

 Mae gan Dave Roberts 17 mlynedd o brofiad yn y diwydiant; Graddiodd o Brifysgol 

Caerdydd, ac ymunodd ag EA Technology saith mlynedd yn ôl. 

 Mae'r cyflwyniad yn amlinellu pam mae pethau fel y maent - ac yn cynnig rhai 

datrysiadau, ond nid yw'n siarad ar ran gweithredwyr rhwydweithio. 
  

Seilwaith trydan yng Nghymru  
  
Strwythur 

 Dau rwydwaith dosbarthu ledled Cymru: yn y gogledd mae Rhwydweithiau Ynni SP 

(SP-Manweb), ac yn y de mae Western Power Distribution. 

 Un perchennog trosglwyddo sydd gan y grid (Grid Cenedlaethol) ac un rheoleiddiwr 

(Ofgem). 
Capasiti'r Grid 

 Mae seilwaith rhwydwaith ar hyd arfordir y gogledd ac arfordir y de, ond nid oes dim 

byd yng nghanolbarth Cymru. 

 Mae'r rhwydwaith yn orlawn, nid oes llawer o orgyffwrdd rhwng y ddau rwydwaith ac 

mae hyn yn creu her. 

 Mae gwahaniaethau topolegol mawr rhwng y ddau rwydwaith yn seiliedig ar hanes, 

polisi ac ymarferoldeb yn hytrach na daearyddiaeth yn unig. 

  



 

 

 

 

Cynhyrchu a dosbarthu trydan: pam mae gweithredwyr rhwydwaith yn poeni 

am gynhyrchu gwasgaredig  

 Mae rhwydweithiau'r DU wedi'u hadeiladu i gymryd pŵer oddi wrth orsafoedd pŵer 

mawr a'u rhaeadru i'n cartrefi. 

 Pan fydd system gynhyrchu yn cael ei ychwanegu i'r rhwydwaith, rhoddir ystyriaeth i 

ddau beth yn bennaf: thermol a foltedd  
Thermol:  

o Cyfyngiad thermol yw pan fydd mwy o bŵer yn cael ei wthio drwy'r 

rhwydwaith gan achosi iddo gyfyngu mewn rhai ardaloedd. 
o Gall y llwyth effeithio ar rwydweithiau y tu hwnt i lle mae'r system gynhyrchu 

wedi’i gysylltu, ee rhwydweithiau foltedd uwch 
o Mae gwresogi yn un o sgîl-effeithiau'r cerrynt, ac mae'n gwneud i  

rwydweithiau llinell uwchben fynd yn llipa. Mae llinellau'r rhwydweithiau 

uwchben yn cael eu hadeiladu yn ôl rheolau diogelwch - po fwyaf poeth yw'r 

rhwydwaith, y mwyaf y mae'r llinellau'n mynd yn llipa ac yn torri rheolau 

diogelwch. Bydd gweithredwyr rhwydwaith yn aml yn sôn am 'gyfraddau 

thermol', sef pa mor 'llipa' y gall rhwydwaith fod cyn iddo ddechrau torri 

rheolau diogelwch.  
Foltedd: 

o Mae cyfyngiadau statudol i foltedd felly mae defnyddwyr yn derbyn foltedd o 

fewn lefelau penodol. Mae'n wahanol ar gyfer gwahanol folteddau 

rhwydwaith, ac felly maint y cwsmeriaid (preswyl, masnachol, diwydiannol). 
o Mae llawer o gynhyrchu i rwydwaith yn achosi i'r foltiau godi. Gellir paratoi ar 

gyfer twf rhesymol, ond yn y pen draw ceisir rheoli'r foltiau o fewn 

cyfyngiadau penodol.  

  

Safonau gwydnwch y rhwydwaith a'r heriau i'r rhwydwaith 

 Un o'r prif yrwyr ar gyfer buddsoddiad yw argymhelliad peirianyddol a elwir yn P2/6. 

Yn y bôn, dyna'r safon gynllunio. 

 Y P2/6 yw faint o lenwad y mae'n bosib ei golli a'i gasglu unwaith eto os bydd y pŵer 

yn diflannu. 

 Mae'n gyrru'r broses o atgyfnerthu a buddsoddiad ar lefel foltedd uwch. 

 Adeiladwyd ethos y safon yn y 1970au ond fe'i haddaswyd yn ddiweddar, oddeutu 

2005. Mae ymgynghoriad arall yn mynd rhagddi ar hyn o bryd. 

  

Cysylltu’r system gynhyrchu  

 Mae gan y Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu dri opsiwn pan nad oes digon o 

gapasiti ar gyfer system gynhyrchu newydd. 
  
1. Atgyfnerthu'r rhwydwaith:  

Manteision 
 Yn cynyddu'r capasiti'n helaeth 
 Yn addas ar gyfer y dyfodol 



 

  
 

 

 

 

Anfanteision  
 Gofyn llawer o amser 
 Anodd i Weithredwyr Rhwydweithiau Dosbarthu gyfiawnhau gwaith 

atgyfnerthu mawr, strategol 
 Ymrwymiad y datblygwr 
 Rheolau yn ymwneud â chodi tâl 
 Adfer costau rheoleiddio 
 Ansicrwydd  
 Risg o golli asedau  
 Mae ANOB yn cynyddu cost atgyfnerthu. 

  
2. Cyfyngu'r cynhyrchu:  

Manteision 
 Ffurf amgen, cost-effeithiol i atgyfnerthu niferoedd bach 
 Dim effaith ar gostau rhwydwaith i ddefnyddwyr 

Anfanteision 
 Dim ad-daliad ariannol ar gyfer cynhyrchwyr 
 Effaith mawr ar y sawl sy’n berchen ar gynhyrchwyr pan fydd cyfyngiadau 

ar 'sail ragofalus' neu dybiaethau syml am gynhyrchiant cefndirol a galw 

yn cael eu gwneud 
  

3. Rheoli rhwydweithiau yn weithredol: mae hyn yn dod yn fwy cyffredin ac mae'n 

golygu rheoli'r rhwydwaith o fewn y system gynhyrchu lleol i ddefnyddio ei 

gapasiti yn y modd mwyaf effeithiol.  
Manteision 

 Cyfyngu mwy effeithlon 
 Buddsoddiad llai 
 oedi risg o golli asedau  
 Byddai'n cyfrifo am EV yn awtomatig 
 Gallai anfon system storio 

Anfanteision 
 Diffyg tryloywder o ran pwy sy'n cael y capasiti (LIFO neu Pro Rata) 
 Mae'r cwtogi gwirioneddol yn gwaethygu wrth i ragor gael ei gynhyrchu 
 Gall cyfathrebu fod yn broblem 
 Ble fyddai cynhyrchu dyladwy yn ffitio yn y broses? 
  

Sut mae storfio’n ffitio? 

 Mae cost storio'n lleihau'n sylweddol - i lawr o $1000 y cilowat awr yn 2010 ar gyfer 

batris i $200 y cilowat awr heddiw. 

 Mae hyn yn newid deinameg sut y gellir defnyddio storfa a'i gymhwyso i'r 

rhwydweithiau. 

 Mae llawer o gwestiynau nad ydynt wedi eu hateb am y logisteg ee gweithredu, 

cynhyrchu a'r broses o storio ei hun. 

 Credir y bydd y dechnoleg a'r datrysiad yn dod yn fwy cyffredin. 
 



 

 

 

 

 

 Mae'n ategu'r pwynt blaenorol: os ydych am gael pŵer o un lle i'r llall, mae angen 

seilwaith i'w symud gan nad oes modd ei drosglwyddo'n ddi-wyfr eto.  

 

Cerbydau trydan  

 Gwyddom oll pam mae angen cerbydau trydan - yn enwedig o ran y targedau carbon 

a helpu i leihau cyfyngiadau - ac rydym yn dechrau gweld newid go iawn yn y 

cyfeiriad hwn. 

 Bydd mwy o sylw yn cael ei roi i drydanu cludiant a thechnoleg cerbyd-i'r-grid yn 

2030. 

 Mae dadleuon ynghylch defnyddio cerbydau trydan fel ffurf o storio, gan eu bod yn 

gallu symud o un lle i'r llall. 

 Mae yna gyfleoedd gwych ond mae'n rhaid i ni fod yn realistig ynghylch cyfyngiadau 

amser. 

 Bydd rhagor o sylw yn cael ei roi i ddulliau cerbyd-i'r-grid, ond nid tan o leiaf 2030. 

 

 

Rhywbeth i feddwl amdano - mae'n dechnegol ymarferol, felly pam nad yw'n 

digwydd?  
  

 Rhwystr Un: Fframweithiau masnachol. Nid yw ar gael yn fasnachol eang eto - nid 

yw'n glir nac yn gyson rhwng gweithredwyr rhwydwaith na chynhyrchwyr, ac nid yw 

daearyddiaeth yn helpu. 

 Rhwystr Dau: Tryloywder rhwng cyfranogwyr.  Mae angen i bob rhanddeiliad ddeall 

pob risg. 

 Rhwystr Tri: Amseru. Angen datrysiad tymor byr a all glymu i mewn i gynlluniau 

tymor hwy 

 Rhwystr Pedwar: Yr angen am dechnoleg, prosesau a systemau galluogi Mae 

technoleg galluogi yn arbennig o berthnasol yng nghefn gwlad Cymru o ran 

cyfathrebu. I gael systemau i weithio, mae angen systemau cyfathrebu arnoch i 

ddangos y darlun cyfan a'r holl wybodaeth sydd ei angen. 
 

 

Cyflwyniad: Jeremy Smith, pennaeth y strategaeth ddatblygu, innogy 

Renewables UK 

Cyflwyniad  

 Gofynnwyd iddo roi cyflwyniad o bersbectif y datblygwr. 

 Wedi'i gadw'n bwrpasol ar lefel eithaf uchel wrth i DR fynd trwy'r manylion. 

 Bydd yn cynnwys innogy yng Nghymru, pam mae'r grid yn bwysig i ddatblygwyr, 

persbectif y datblygwr ar y grid yng Nghymru, a'r dyfodol. 

innogy yng Nghymru 

 Pedair swyddfa yng Nghymru. 

 133 aelod o staff. 



 

 

 

 

 Ar hyn o bryd mae'n gweithredu mwy na 700 megawat o wynt ar y môr (tri fferm) a 

44 megawat o bŵer hydra (chwech o orsafoedd pŵer trydan) - i gyd yn y gogledd. 

 Ar hyn o bryd, maent yn adeiladu bron i 200 megawat ar y tir - dau brosiect yn ne 

Cymru, Abertawe a Sir Gaerfyrddin, a byddant yn dechrau prosiect yn Clocaenog yn 

fuan iawn. 

 Yn 2016, gwariwyd £1 miliwn ar arian buddsoddi cymunedol yng Nghymru, £7 miliwn 

ar gadwyn gyflenwi Cymru. 

 

Pam mae’r grid yn bwysig?  

 Cost ynni wedi'i lefelu - Mae hyn yn ymwneud â chost adeiladu a gweithredu prosiect 

dros ei oes, a gallwch ei ddefnyddio i gymharu technolegau, hy morlyn llanw, fferm 

wynt, niwclear, ac ati. Bydd cost is o ynni wedi'i lefelu yn rhatach i UK PLC gael y 

dechnoleg honno fel rhan o'i ynni - mae hyn yn bwysig iawn. Pam mae’r grid yn 

bwysig o ran cost ynni wedi'i lefelu? Mae'n brif gost cyfalaf oherwydd ei gostau 

cynnal a chadw gweithredol parhaus: byddwch chi'n talu i ddefnyddio'r system ac yn 

talu i gysylltu. 

 Risg - Ar hyn o bryd mae dau gorff gwahanol sy'n cydsynio - un ar gyfer cynllunio ac 

un ar gyfer cysylltiad grid. Mae angen un pwynt penderfynu yn hytrach na dau - a 

hefyd mae angen i'r penderfyniad gael ei wneud ar yr un pryd; heb ei wahanu gan 

flynyddoedd.  

 Mynediad at refeniw ychwanegol: Gallai cyfuniadau o ran storio eich galluogi i 

gystadlu yn y ffrydiau refeniw hynny ond byddai angen newid deddfwriaethol arnynt. 

Gellid cystadlu ymlaen llaw mewn marchnad capasiti a darparu ymatebion amlder a 

allai roi ffrydiau refeniw i wrthbwyso'r angen am gymorthdaliadau. 

 Materion yn ymwneud â'r amserlen: Rhan o'r mater ynghylch risg - nid ydych am 

ganiatáu eich grid ar ôl i chi ganiatáu eich fferm wynt.  

 Cyfyngiadau - cyfyngiadau ar y grid; cyfyngiadau ar faint y datblygiad; cyfyngiad ar y 

cynhyrchu ei hun. Mae'n cyfyngu'ch gallu i wneud refeniw o'r prosiect.  

 Targedau LlC - angen system grid i helpu i gwrdd â thargedau LlC 

 Biliau - Os yw cost ynni wedi'i lefelu yn rhy uchel, mae'n effeithio ar dalwyr biliau. 

 

Y grid yng Nghymru o bersbectif y datblygwr  

 Angen dysgu o gamgymeriadau yn y gorffennol - peidiwch â dechrau prosiect arbed 

ynni yng nghanol etholiad cyffredinol. 

 Nid yw barn gadarnhaol am ynni adnewyddadwy ar lefel uchel o anghenraid yn 

golygu nad oes gwrthwynebiad iddo. 

 Bydd cwrdd â thargedau LlC heb ganolbarth Cymru yn anodd iawn. Mae gennym 

brosiectau yn y Canolbarth o hyd nad ydym eto wedi penderfynu arnynt. Mae'r rhain 

yn cyfateb i fwy na 200 megawat o gapasiti posibl. 

 Mae'r grid yn y gogledd a'r de yn dda ond mae'r ddau wedi eu cyfyngu - ac nid oes 

dim yn y canol. Mae arnom angen uwchraddiad enfawr yng nghanolbarth Cymru os  

 



 

 

 

 

 

ydym am wneud prosiectau yn hyfyw ac am gynyddu ynni adnewyddadwy dros y 10 i 

15 mlynedd nesaf; nid yw'r system grid wedi'i sefydlu'n dda ar hyn o bryd. 

 

Grid Cymru - rhai rhwystredigaethau  

 Mae ymagwedd adweithiol ac nid rhagweithiol yn rhwystredig.  Gallech ddod o hyd i 

safle gwych, gwneud cais am y grid a darganfod nad yw ar gael. Mae hyn wedyn yn 

arwain at gostau ychwanegol nas disgwylir, megis uwchraddio trawsnewidyddion, 

ceblau ac ati. Mae datblygwyr yn gyfrifol am y costau hyn. Weithiau mae ail-gyfunwyr 

yn cael cyfle i gysylltu o fewn 10 mlynedd ac, o bosibl, byddant yn eich talu'n ôl am 

eu cyfran nhw. Ond ni ellir cynllunio ar gyfer hyn ac mae'n rhaid i'r model ariannol 

weithio heb ystyried hyn. 

 Cost cysylltu - Yn Innogy, rydym yn gwneud llawer o'r gwaith ein hunain.  Yn hytrach 

na gofyn i Western Power gysylltu â ni, byddwn yn rhoi caniatád, yn cynllunio ac yn 

adeiladu ein hunain oherwydd gallwn ei wneud yn rhatach a chael mwy o reolaeth 

dros yr amserlen. Y broblem yw bod dau bwynt lle mae angen gwneud penderfyniad 

gan ddau gorff gwahanol, ac yn aml mae'r penderfyniadau'n cael eu gwneud 

blynyddoedd ar wahân.  Mewn byd delfrydol, byddem yn symleiddio'r broses gyfan 

honno yn un cais, un penderfyniad ac un caniatâd, gan leihau'r risg a'r gost.  

 Blocio grid - pan fydd ceisiadau grid yn cael eu gwneud a'u derbyn ond heb eu 

datblygu. Mae camau ar waith o ran cynllunio ar gyfer cysylltiadau newydd â’r grid 

ond nid oes proses i gael gwared â chysylltiadau hŷn â’r grid o'r system. 

Y Dyfodol 

 Mae Deddf Cymru yn codi llawer o gwestiynau ynghylch dod â chysylltiadau â’r grid i 

mewn i systemau cynllunio. Darn eithaf sylweddol o waith i'w wneud yma. A ellid cael 

archebion prynu gorfodol i'w gwneud yn rhatach ac yn fwy effeithiol na'r gweithredwyr 

rhwydwaith dosbarthu? A ddylid gorfod neud cais ar wahân neu a fyddai modd 

cyfuno? Hoffwn weld y broses gyfan wedi'i integreiddio er mwyn ei symleiddio'n un 

penderfyniad.  

 Grid canolbarth Cymru - beth fydd yn digwydd? Nid yw'n mynd i unrhyw le ar hyn o 

bryd - yn aros i San Steffan benderfynu. Nid yw'r grid cenedlaethol yn gwneud 

unrhyw waith arno ac nid yw datblygwyr yn gweithio ar eu prosiectau - bydd popeth 

yn ansicr nes bydd y penderfyniadau hynny'n cael eu gwneud. 

 Yn dal yn aneglur iawn pryd fydd newid gweithredol dros gerbydau trydan. 

 O ran galw yn y dyfodol, yn anffodus, ar hyn o bryd, mae cynllunio ar gyfer y grid yn 

golygu cynllunio mewn byd ansicr. Nid yw polisi ynni wedi'i ddatganoli yn llwyr i 

Gymru er bod cynllunio wedi'i ddatganoli.  Mae gan Gymru dargedau dad-carbonoli 

ac ynni adnewyddadwy ond mae gallu cyfyngedig i fynd i mewn i systemau grid, sy'n 

ein hatal rhag gwneud llawer. Er mwyn gweld newid, mae angen i bob partner 

weithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i ddatrysiadau - felly efallai y dylai'r penderfyniadau 

hynny gael eu datganoli i Lywodraeth Cymru. 

 

Cwestiynau ac atebion 
 



 

 

 

 

 

Cwestiwn: Mari Arthur, Cynnol Cymru: Dywedwyd wrthyf fod rhaid ichi gyflwyno cais yng 

Nghaerdydd, ond mae yna gyfyngiad ar gyflenwad thermol tan 2026, ond nid ar gyfer 

ynni adnewyddadwy. Os yw hynny'n thermol o storio batri ar gyfer PP solar, pam mae’r 

cyfyngiad yn berthnasol i storio batri o ynni adnewyddadwy ond nid i ynni 

adnewyddadwy yn uniongyrchol? 

Ymateb (JS): Fy nealltwriaeth i ohono yw bod cyfyngiad ar gynhyrchu thermol tan 2026 

o ganlyniad i'r ceblau sy'n rhedeg o dan Afon Hafren. Byddai'r broblem gyda storio batris 

yn codi pan fyddai'n anfon ei drydan, a'u pryder nhw, ond gallwn fod yn anghywir, yw 

bod gennych y cynhyrchiant grym confensiynol sy'n cyflymu'r grid ar yr adegau prysuraf. 

Y risg yw bod gennych gynhyrchiant ychwanegol lle mae'r storfa hefyd yn ceisio gwneud 

refeniw ar yr oriau brig, mae'n debyg oherwydd mai dyna pan fydd y pris ar ei uchaf. 

Efallai na fyddai cyfyngiad ar storio os nad oeddech yn ceisio allforio ar adegau brig. 

Ymateb (DR): O safbwynt ffiseg, yn sôn am fecaneg y peth yn unig, yr hyn sydd angen 

ei ystyried yw faint o le sydd gennych rhwng ei gromlin galw a'i raddfa. Os oes dyraniad 

eisoes yn cael ei roi i'r capasiti presennol, mae hynny'n cael blaenoriaeth dros bethau 

eraill. Ond yn y pen draw, mae'n adleisio pwynt Jeremy: os ydych chi'n ceisio ei anfon ar 

yr un pryd, oherwydd eich bod chi'n gwneud hynny mewn marchnad wahanol, gallai 

achosi cyfyngiadau gwahanol. 

Cwestiwn: Jenny Rathbone, AC dros Ganol Caerdydd: Rwy'n gobeithio y gallwch chi oll 

siarad ychydig yn rhagor am yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud ac y dylai fod 

yn ei wneud i dorri gafael cyfalafol y gweithredwyr rhwydwaith dosbarthu a'r grid 

cenedlaethol. Mae'r ddau'n gwmnïau preifat ac mae'r ddau yn ddeiliad cyfalafol, felly 

mae gennyf ddiddordeb yn eich sylwadau am gysylltu â’r grid eich hunain. Yn sicr, yr hyn 

sydd ei angen arnom yw system sy'n debyg i'r un yn yr Almaen. Rydym yn rhwystro 

arloesedd a menter gyda'r system gyfredol.  

 

Ymateb (JS): Rwy'n ymwybodol bod rhywfaint o'r system grid yn eiddo i'r fwrdeistref yn 

yr Almaen, sy'n gwneud hynny'n haws, a phan rydym yn datblygu prosiectau yn yr 

Almaen nid oes rhaid i ni boeni am ochr y grid cymaint ag yn y DU. Un peth syml y gall 

Llywodraeth Cymru ei wneud, o'm safbwynt i, yw edrych ar y ffordd y mae'r system 

gynllunio yn gweithio gyda chaniatâd y grid, gan ei gwneud mor hawdd â phosibl i 

ddatblygwyr ganiatáu ac adeiladu cysylltiadau newydd â’r grid fel rhan o'r broses 

ddatblygu fel nad oes rhaid iddyn nhw, o reidrwydd, ddefnyddio'r gweithredwyr 

rhwydwaith dosbarthu i'w wneud. 

 

Ymateb (DR): Mae gan yr Almaen lawer o rwydweithiau dosbarthu trefol gwahanol ac 

mae gallu dosbarthu integreiddiad y mudiadau yn tueddu i fod mewn trefi a 

dinasoedd.  Bydd gan ddinasoedd mawr nifer o gwmnïau, ac mae hynny'n gweithio pan 

fydd gennych system gynhyrchu leol yn cael ei hanfon i bobl leol. Mae yna hefyd nifer 

fach o weithredwyr rhwydwaith sy'n bodoli yn yr Almaen, lle rydych chi'n ceisio 

trosglwyddo pŵer o un lle i'r llall. Os ydych chi'n awyddus i ddefnyddio'r holl bŵer yn 

lleol, mae hynny'n ddatrysiad gwahanol iawn i symud y pŵer i rywle arall. Os ydych chi'n  



 

 

 

 

 

bwriadu ei symud, rydych chi'n debygol o ystyried beth yw'r ffordd rhataf o wneud hynny. 

Os dyna'r gweithredwyr rhwydwaith dosbarthu, yna dyna ddylai fod y gweithredwyr 

rhwydwaith dosbarthu. Os nad y gweithredwyr rhwydwaith dosbarthu yw hynny, yna 

dylech fod yn edrych ar ddulliau eraill o wneud hynny. 

 

I ateb cwestiwn arall, sut ydych chi'n buddsoddi ar gyfer angen yn y dyfodol pan nad yw'r 

seilwaith wedi'i osod? Rwy'n credu mai rôl Llywodraeth Cymru fyddai gallu dweud mai 

dyna'r hyn rydym ei eisiau a sut yr ydym am ei weld yn digwydd, felly byddai'n rhoi'r 

hyder i ni ganiatáu i bwy bynnag, p'un a ydynt yn rhwydweithiau, yn weithredwyr neu’n 

fuddsoddwyr preifat, adeiladu'r seilwaith mewn gwirionedd. Ar hyn o bryd, nid oes 

unrhyw beth yn digwydd gan nad oes neb yn barod i fynd gyntaf.  

 

 Cwestiwn: Nick Speed, Centrica: Mewn trafodaethau ynghylch a ydym yn symud i 

weithredwyr dosbarthu trosglwyddo rhanbarthol, beth yw'r perygl a beth yw'r cyfle i 

Gymru er mwyn sicrhau bod gennym rhywbeth sy'n well i ni yn y pen draw, gan ddatgloi'r 

posibilrwydd o gael mwy o ynni adnewyddadwy ledled Cymru? 

 

Ymateb (DR): Mae angen inni fod yn glir ynghylch beth yw'r nod terfynol rydym yn 

ceisio'i gyflawni. Rydym wedi siarad â chwmnïau am y galw am gerbydau trydan ac 

rydym yn gweld hyn yn her, ond hefyd yn gyfle. Mewn pum mlynedd, gallem weld newid 

mawr yn y galw a byddai hyn i'w weld ar y rhwydwaith oherwydd mae'n bosibl y gallai 

hanner y bobl benderfynu eu bod am gael car trydan. Credwn y bydd 2020 yn drobwynt 

o ran gweld newidiadau mawr. Os ydym yn ceisio darparu cerbydau carbon isel o 

ansawdd i bawb, bydd angen cymorth seilwaith arnom, ac mae hyn yn pwysleisio eto 

bwysigrwydd bod yn glir ynglŷn â'ch amcanion hir dymor.  Ar hyn o bryd, rydyn ni'n 

gadael i'r farchnad benderfynu, ac yn y pen draw, mae gennym ddatrysiad sy'n 

cynyddu'n barhaus, ac ni all hyn fod yn ddatrysiad cywir ar gyfer y tymor hir.  

Ymateb (LG): Y cwestiwn yma yw p'un ai penderfyniad Llywodraeth y DU yw hyn. 

Cwestiwn: Sian Caiach, Cynghorydd Sir Llanelli yn Sir Gaerfyrddin: I bobl leol fel ni, mae'n 

ymddangos yn lanast: nid ydych chi'n gwybod faint sydd ei angen arnoch a gallai 

rhagfynegiad cywir newid ar unrhyw adeg. Mae'n amlwg bod ein seilwaith yn wael ym 

mhob ffordd. Byddai'n dda gwybod pa mor gywir yw'r rhagfynegiadau hyn ac a yw'r 

polisïau'n gywir. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn teimlo y byddai'n braf cael mwy o reolaeth 

yng Nghymru ynghylch yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru. A yw cynhyrchu'r storfeydd 

trosglwyddo a fydd yn cael ei ragfynegu yn mynd i ddigwydd a pha fath o amrywiad y 

gallech ei gael? Mae gennym lawer o wefannau, ymhlith pethau eraill, sy'n bwysig iawn i 

ni, yn enwedig gyda'r newid yn y tywydd, mae'n debyg bod llawer o ffermydd na fyddant 

yn cael eu defnyddio ar gyfer amaethyddiaeth leol.  

 

Ymateb (DR): Bydd rhagfynegi rhagolygon a rhagolygu yn gywir iawn bob amser yn 

beth anodd iawn i'w wneud.  Yr hyn y gallwch chi ei wneud yw gwirio bod senarios 

gwahanol yn gwneud synnwyr, edrych ar yr hyn sy'n debygol ac ystyried unrhyw themâu 

cyffredin. Mae'r broses yn symud yn gyflym ond mae nifer o bethau cyffredin y gellir eu 

gwneud ac rydym wedi bod yn siarad â gweithredwyr rhwydwaith ynghylch hynny a sut y 



 

gallant gael mwy o welededd o ran yr holl bethau sy'n digwydd yn yr ardal er mwyn 

gweithio’n fwy strategol yn hytrach na bod yn adweithiol iawn fel y maent ar hyn o bryd.  

 

 

Ymateb (JS): Mae gennym wybodaeth am ba bryd y mae gorsafoedd pŵer confensiynol 

yn dod oddi ar y system: gwyddom fod gorsafoedd pŵer niwclear a glo yn cau, yn fras 

ble maen nhw a faint o gapasiti y gallant ei ddarparu. Tua blwyddyn yn ôl, roedd angen 

cynhyrchu rhywbeth fel 132 terawatts o drydan, felly mae angen ailosod hynny gyda 

chynhyrchiant carbon isel yn bennaf oherwydd yr angen i gwrdd â'r gyllideb garbon. Mae 

angen i tua 100 terawatt o hynny fod yn 'lân' gan fod yna bolisi clir ar gyfer mwy o ynni 

adnewyddadwy yn y DU. 

 

Ymateb (LG): Mae gan yr Almaen gynllun sydd wedi'i lunio hyd at bwynt penodol. Mae’n 

derbyn y ffaith nad yw’n gwybod pa dechnolegau a ddaw i'r amlwg ond mae'r cynllun yn 

rhoi rhywfaint o sicrwydd ac eglurder o ran cyfeiriad polisi.  

 

Ymateb: Olivia Powis, Ofgem: Rydym wedi rhoi cymhellion ychwanegol i'r DNO i 

ymgysylltu â chwsmeriaid, felly rhowch wybod iddynt yn union beth yw'r cynlluniau a'r 

hyn y gellir ei ddisgwyl gan fod cymhellion iddynt gynllunio ar gyfer eu rhwydweithiau yn 

y dyfodol. Er nad ydym am iddynt fuddsoddi cyn bod angen gwneud hynny, gan nad 

ydym am iddynt golli asedau, gallant wneud hynny os oes tystiolaeth a chynllun cadarn. 

Felly mae'n bosibl, ond byddai angen yr holl randdeiliaid dan sylw i roi sicrwydd digonol 

iddynt a fyddai'n cyfiawnhau'r buddsoddiad, sydd ond yn bosibl os bydd pawb yn 

gweithio gyda'i gilydd mewn dull cydlynol i gael cynllun realistig gyda digon o dystiolaeth 

i'w ddatblygu yn yr ardal honno.  

 

Cwestiwn: Fozia Aktar, Cyngor Sir Caerfyrddin: Beth yw eich ymrwymiad i awdurdodau 

lleol a faint o gefnogaeth rydych yn ei roi i awdurdodau lleol o'ch prosiectau? Ni yw'r 

cysylltiad cyntaf felly mae angen gwybodaeth gywir arnom er mwyn i ni allu mynd 

ymlaen â phethau a chynrychioli'r gymuned, felly mae'n gam mawr i ni fel awdurdod lleol. 

 

Ymateb (JS): Mae'r grid wedi bod yn bwnc anodd yn wleidyddol erioed, yn enwedig ar 

lefel leol ac yn enwedig yng nghanolbarth Cymru. Ond bu gwrthwynebiad hefyd yn Sir 

Gaerfyrddin. Mae gan bobl ofn yr hyn sy'n anhysbys iddynt - ac mae hynny'n ddigon teg. 

Rydw i'n credu bod yr her ar y datblygwyr a'r cwmnïau grid i gefnogi pobl drwy'r broses 

honno mewn ffordd nad yw'n ymosodol ac fel rhywbeth na chaiff ei orfodi, ond rhywbeth 

y mae angen i ni weithio arno gyda nhw i'w gyflawni.  Mae manteision eraill, fel cyllid 

budd-dal cymunedol, a allai ddod â phrosiect, ond dim ond os gallwn ni wneud pethau'n 

well i wneud y grid yn fwy cysylltiedig.  

 

Cloi  

Diolchodd LG i'r cyflwynwyr a'r ACau am fynychu, a gofynodd iddynt awgrymu pynciau ar 

gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol.  

 

 

 

 



 

 


