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Croeso: Llyr Gruffydd 
 

• Diben y cyfarfod hwn yw trafod gwaith ymchwil ar ynni yng Nghymru, a rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am gyfraniadau academaidd yn y maes  
 

Cyflwyniad: David Thomas, Cyfarwyddwr Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol i 
Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd, Sêr Cymru 
 
Cyflwyniad i'r Rhwydwaith  

 

• Wedi'i ariannu drwy'r fenter Sêr Cymru. Mae'r fenter yn weithredol ers 2013 a 
disgwylir i'r cyllid ddod i ben ddiwedd 2018.  

• Yn fras, y diben yw ymchwilio i ddefnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol ar gyfer 
darparu ynni, dŵr a bwyd yn ogystal â darparu gwasanaethau eraill i'r ecosystem. 
Daw'r holl arian a dderbynnir o dan y llinell bennawd hon. 

• Amcanion y Rhwydwaith yw: 
o rhagori ym maes ymchwil a chael ei gydnabod yn rhyngwladol  
o cynyddu ffrydiau ariannu i Gymru  
o cynyddu'r ymchwil rhagorol a gaiff ei wneud  
o cynyddu nifer y gwyddonwyr/arweinwyr rhagorol a fydd yn gweithio yng 

Nghymru yn y dyfodol 

• Cafwyd cyfanswm o £7 miliwn gan Lywodraeth Cymru a CCAUC, £9.1 miliwn o gyllid 
wedi'i drosoli o'r sefydliad, a £12.7 miliwn o gyllid wedi'i drosoli er mwyn gwneud 
gwaith ymchwil. 

• Mae wedi cyrraedd yr holl dargedau a osodwyd, ac mae gan y Rhwydwaith nifer o 
fyfyrwyr ymchwil cymwys iawn yn gweithio yn y maes (gan gynnwys 18 o gymrodyr 
ôl-ddoethuriaeth a 12 o fyfyrwyr doethuriaeth) mewn wyth clwstwr ymchwil. Mae yna 
fenter sydd wedi'i hariannu i roi cymorth ariannol i wyddonwyr sy'n dychwelyd i'r 
gwaith (megis y rhai sy'n dychwelyd o gyfnod mamolaeth/tadolaeth ac ati). 

  

Clystyrau Ymchwil 
 

• Mae'n rhaid i bob clwstwr gynnwys nifer o sefydliadau Cymreig, yn ogystal â 
sefydliadau'r DU a rhai rhyngwladol.   

• Mae clystyrau'n cynnwys: 
o Ynni morol adnewyddadwy  
o Storio carbon daearegol a gweithgaredd microbaidd geothermol 
o Planhigion a phensaernïaeth 
o Gwydnwch arfordirol 
o Dyframaeth 
o Mae tri chlwstwr yn edrych ar reoli’r defnydd o dir yn gynaliadwy  

 
Clwstwr Planhigion a Phensaernïaeth 

 

• Partneriaeth rhwng ymchwilwyr o brifysgolion Aberystwyth, Caerdydd a Bangor.  
 
Amcanion 

• Mae tair prif ran i'r ymchwil: 



 

o Dyluniadau sydd wedi'u hysbrydoli gan natur - dod â'r penseiri â'r 
gwyddonwyr planhigion ynghyd  

o Dysgu o bensaernïaeth - sut i reoli cnydau yn well, y broses ddatblygu a'r 
broses fridio 
 
 
 
 
 

• Sut i ddefnyddio cynlluniau i leihau effeithiau ynysoedd gwres trefol a defnyddio 
ffermio fertigol i gynhyrchu bwyd a gwella llesiant pobl.  Helpu'r byd i addasu ar gyfer 
dyfodol lle y bydd 75 y cant o'r boblogaeth yn byw mewn dinasoedd erbyn 2050. 
Mae'n ymwneud â dod â'r amgylcheddau naturiol ac adeiledig ynghyd er mwyn creu 
dinasoedd y dyfodol.   

 
Toeau Gwyrdd sy'n Arbed Ynni 

• Sefydlwyd cyfleuster ymchwil newydd o'r radd flaenaf - bydd ei lansiad ym mis 
Mehefin/Gorffennaf 2018 

• Y bwriad yw asesu'r effeithiau a geir ar adeiladau sy'n cydymffurfio â'r rheoliadau 
adeiladu diweddaraf  

• Ymchwil ar insiwleiddio ar gyfer yr haf a'r gaeaf 

• Mae mapio ynysoedd gwres trefol a mannau poeth yng Nghaerdydd yn arwain at 
fodelau soffistigedig o ran gwres trefol  
 
Ffermio ynni yn effeithiol 

• Goleuadau LED deallus ac ynni adnewyddadwy i ddarparu amaethyddiaeth fanwl 
gyda defnydd isel o ynni a dŵr mewn amgylcheddau trefol/heriol lle nad yw 
cynhyrchu bwyd fel arfer ar yr agenda. 

• Cydweithio rhwng y diwydiant a chyrff llywodraethol 
 

Ynysoedd Gwres Trefol ac Opsiynau Gwyrdd Trefol  

• Mapio ynysoedd gwres a mannau poeth yng Nghaerdydd  

• Gosod synwyryddion ledled y ddinas a modelu data - gan arwain at fodelau 
soffistigedig o wres trefol 
 
Deunyddiau i fio-inswleiddio  

• Mae Prifysgol Bangor yn arwain yr ymchwil sy'n cael ei wneud ar hyn.  

• Sut i ddefnyddio deunyddiau inswleiddio wedi'u gwneud o blanhigion  

• Profi am eu hirhoedledd a phriodwedd inswleiddio a chysylltu hynny â phatrwm twf y 
deunydd planhigion. 

 

Clwstwr 'QUOTIENT' - meintoli, optimeiddio, ac effeithiau amgylcheddol ynni 
morol adnewyddadwy   
 

• Wedi'i arwain gan Brifysgol Bangor a phrifysgolion Abertawe a Chaerdydd yn ogystal 
â llawer o sefydliadau rhyngwladol (gan gynnwys cefnogaeth gan Uwchgyfrifiadura 
Cymru). 

• Gallai ynni morol fod â 27gw o gynhwysedd gosodedig erbyn 2050 os caiff ei 
ariannu'n gywir.  

• Byddai'n bosibl datblygu diwydiant uwch-dechnolegol yn y DU 

• Gallai tonnau ac ynni'r llanw gyfrannu rhwng £1 biliwn a £4 biliwn i gynnyrch 
domestig gros y DU hyd at 2050 

 



 

Amcanion 

• Asesiad ymchwil 

• Optimeiddio technoleg newydd 

• Effeithiau amgylcheddol   

• Effeithiau'r amgylchedd ar y dyfeisiau eu hunain 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Effeithiau uniongyrchol/anuniongyrchol tonnau ar ynni'r llanw 

• Mae tonnau'n dylanwadu ar dyrfedd tai, ac felly rhaid eu hystyried wrth ddylunio'r 
ddyfais - nid yw hyn wedi cael ei wneud erioed o'r blaen 

• Mae cysylltiad rhwng tonnau a cherrynt - nid yw'r cysylltiad hwn wedi cael ei asesu’n 
ddigonol yn y gwaith modelu nac yn y gwaith cyffredinol sydd wedi cael ei wneud hyd 
yma 

• Mae'r clwstwr hwn yn dangos y cysylltiad rhwng tonnau a cheryntau mewn systemau 
â lefel uchel o ynni a thyrfedd.  

• Mae'r clwstwr hwn yn cael £500,000 gan EPSRC er mwyn gwneud y prosiect 
SURFTEC a'r tyrbinau llanw sy'n arnofio.  
 

Gweithfeydd pŵer môr-lynnoedd llanw 

• Dylunio tyrbinau - technoleg sydd wedi'i brofi - diddorol gweld i ba gyfeiriad y bydd y 
drafodaeth yn mynd 
 

Beth sydd nesaf ar gyfer y clwstwr 'QUOTIENT'? 

• Mae arian 'QUOTIENT' yn dod i ben yn 2018 

• Mae'n enwog yn rhyngwladol, ac mae llawer o bartneriaid ganddo ledled y byd â 
phroffil uchel. 

• Mae'r wyddoniaeth sydd wedi'i seilio yng Nghymru yn cael ei chydnabod yn 
rhyngwladol, a'r gobaith yw iddi gael ei chydnabod yn genedlaethol, yng Nghymru, 
hefyd.  

 
Clwstwr GeoCarb Cymru 
 

• Dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, ac yn cynnwys Arolwg Daearegol Prydain yng 
Nghymru a Phrifysgol Caerdydd.  
 
Amcanion 

• Edrych ar storfeydd carbon daearegol  

• Ymchwil arloesol i systemau gwresogi dŵr yn y ddaear yng Nghymru - sut y byddwn 
yn tynnu gwres o systemau dŵr yn y ddaear yn y dyfodol.  

 
Gwreiddioldeb ac Effaith 

• Gall gweithgarwch microbiolegol gael effaith sylweddol ar CO2, pa mor ddiogel ydyw 
a'r gallu i gynhyrchu gwres isarwynebol 

• Deall y prosesau microbig hyn a sut maen nhw'n gysylltiedig â phrosesau ffisegol a 
chemegol 



 

• Maent yn galluogi'r prosesau microbiolegol i gael eu rheoli er mwyn gwella potensial 
yr ynni isarwynebol  

• Potensial i arweinwyr o Gymru fod ymysg y gorau yn y byd 

• Gallai Cymru storio 10 y cant o garbon isarwynebol y DU. Mae BGS wedi bod yn 
mapio ac yn asesu'r adnoddau sydd ar gael.  

• Mae'n ymddangos bod storio'n beth diogel a dibynadwy.  

• Mae'n ymddangos bod y microbau ar arwynebau creigiau yn bwysig ar gyfer arsugno 
a storio CO2. 

• I ddeall rôl microbau mewn prosesau geocemegol sy'n gysylltiedig ag ynni, rydym 
wedi creu modelau microbig thermol, hydrolig, cemegol a mecanyddol datblygiedig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bydd y rheini sy'n rhan o'r Rhwydwaith yn parhau i weithio gyda'i gilydd ar rôl 
prosesau microbig ar yr ynni isarwynebol 

• Bydd y gwaith yn cyfrannu at ddatblygu economi technoleg garbon isel yng Nghymru 

• Wedi'i hwyluso gan gyllid oddi wrth EPSRC, Marie Curie ac ITN, KESS a’r 
Gymdeithas Frenhinol 

• Mae ganddynt gysylltiadau ehangach â Tata Steel ar brosiectau dal a storio carbon 

• Y gobaith yw y byddant yn cael eu cydnabod ledled Cymru ac y bydd ffordd o 
gefnogi'r clwstwr a'u gwneud yn fwy cynaliadwy ar lwyfan rhyngwladol  
 

Cyflwyniad: Jianzhong Wu, Athro Systemau Ynni Aml-Fector, Ysgol 
Beirianneg Prifysgol Caerdydd, ar rwydweithiau cyflenwi ynni ar gyfer y 
dyfodol 
 

Cyflwyniad 
 

• Mae'r ymchwil hwn yn ymwneud ag edrych ar rwydweithiau ynni integredig gan 
gynnwys trydan, gwresogyddion nwy, systemau oeri, hydrogen a chludiant carbon 
isel, ac yn asesu'r hyn sy'n debyg rhyngddynt er mwyn gwneud iddynt weithio'n fwy 
effeithiol 

• Mae cymaint y mae adrannau technolegol yn tyfu ac yn datblygu a'r cyflymder y mae 
hynny'n digwydd yn awgrymu ein bod ar drothwy 'chwyldro ynni'.  

• Mae rôl bwysig gan rwydweithiau ynni i'w chwarae o ran cysylltu adnoddau â galw 
 
Tirwedd Ynni'r DU  
 

• Mae tirwedd ynni'r DU yn bwysig iawn o ran llywio datblygiad system ynni Cymru 

• Mae tanwyddau ffosil yn dal i fod yn brif ffynonnellau ynni yn y DU, a bellach caiff 
pwyslais ei roi ar gael arylliadau is 

• Roedd y DU yn allforio ynni am gyfnod byr yn yr 1980au, ond bellach mae'n 
mewnforio ynni. 

• Mae tair agwedd i'w hystyried wrth feddwl am ddatrysiad i hyn 
o Cynaliadwyedd ynni - cadw allyriadau mor isel â phosibl  
o Fforddiadwyedd - ni ddylai cost ynni fod yn rhy uchel 
o Diogelwch ynni - rydym am gadw'r goleuadau ymlaen. 



 

• Nid oes un datrysiad o ran darparu ynni ar gyfer y DU na Chymru 
 

Datblygiadau yn y sector trydan 

• Fel arfer, caiff trydan ei gyflenwi gan weithfeydd canolog trwy rid pŵer hierarchaidd 

• Mae dulliau adnewyddadwy yn cael eu cysylltu â'r grid ar lefel wahanol, ond dim ond 
yn ysbeidiol y bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gweithio 

• Sut y gallwn ni reoli'r adnoddau hyn yn well, yn ogystal â'r gwaith o storio ynni a bod 
yn hyblyg o ran galw? 

o Grid meicro - mae hwn yn grid foltedd isel i gyflenwi ynni i dai lleol. Mae'n 
ddrud.  

o Gridc - i gyflenwi ynni i ardal gyfan neu fwy.  Byddai hyn yn cydbwyso faint o 
ynni sy'n cael ei gynhyrchu â'r galw amdano gyda'r bwriad o wella'r gallu i 
hunan-gyflenwi.   

o Grid cenedlaethol - grwpio llawer o adnoddau adnewyddadwy a hunan-
wasanaethu'r grid gyda'i gilydd er mwyn cael system ynni gyfan.  

o 'Peer to Peer' - er mwyn masnachu neu rannu ynni ymysg pobl yn lleol  
 
 
 
 
 

o Mae gwybod sut i ddefnyddio gwybodaeth dechnegol a dulliau cyfathrebu i 
symud ynni yn rhywbeth arall a bwysleisir, a dyna o le mae'r grid SMART yn 
dod.  

 
Datblygiadau yn y sector nwy 

• Yn Ewrop, mae'r grid dosbarthu a thrafnidiaeth yn 2.2 miliwn km, ac mae'r storfa tua 
100 biliwn metr ciwbig. Ceir hefyd systemau nwy 200 miliwn sy'n cael eu defnyddio 
ar gyfer cartrefi, diwydiant, gweithfeydd pŵer a symudedd 

• Sut y gallwn ni ddefnyddio'r isadeiledd hwn i gludo nwy adnewyddadwy (ee 
hydrogen)? Mae hyn yn her.  

 
Datblygiadau yn y sector gwres  

• Roedd hyn yn arfer bod yn system aneffeithlon wedi'i seilio ar ddur, ond mae bellach 
yn system o'r bedwaredd genhedlaeth sy'n ein galluogi ni i   

o ddefnyddio gwres yn haws 
o agor y farchnad i bawb gael masnachu systemau gwresogi yn y rhwydwaith 

• Mae llawer yn cysylltu'r sectorau â'i gilydd, sy'n golygu bod y rhwydwaith ynni yn un 
cymhleth iawn. Mae angen edrych arno'n gyfannol er mwyn cael y defnydd gorau o 
bob agwedd yn ymwneud ag ynni.  

• Mae angen inni wneud y gorau o sut mae'r system wedi'i dylunio fel y gallwn ei 
defnyddio'n well. 
 
Pam y byddwn ni'n edrych ar hyn? 

• Nodweddion y system aml-fector integredig hon  
o Manteision cyflenwol o wahanol fectorau ynni o ran dylunio a gweithredu'r 

system. Mae storio trydan yn dal i fod yn ddrud, ond mae storio gwres a nwy 
yn llawer rhatach, felly mae eu defnyddio nhw gyda'i gilydd er mwyn lleihau 
costau yn syniad da.  

o Archwilio a hwyluso'r broses o integreiddio adnoddau ynni cynaliadwy ac 
adnewyddadwy lleol 

o Hyblygrwydd i gasglu mwy o systemau i greu ynni adnewyddadwy i'w rhoi ar y 
grid, a fydd yn ei wneud yn fwy dibynadwy a gwydn 



 

o Parhau i gyflenwi trydan yn lleol a defnyddio hyn i fynd i'r afael â thlodi 
tanwydd mewn ardaloedd gwledig  

o Gwella effeithlonrwydd ynni a lleihau costau 
o Os oes methiant mewn un rhwydwaith, mae potensial iddo effeithio ar 

rwydweithiau eraill yn yr un ffordd.  
 

Campws Prifysgol Warwick 

• Dyma enghraifft go iawn o system ynni aml-fector 

• Mae nifer o dechnolegau wedi'u cysylltu ar y campws hwn 
o Unedau pŵer i gyflenwi trydan a gwres ar yr un pryd 
o Trydan wedi'i bweru gan y grid 
o Rhwydwaith oeri lleol 

• Gellir defnyddio'r enghraifft hon i lywio'r strategaeth weithredu gorau ac i ddarganfod 
pa offer sydd ei angen 

• Gall system integredig arbed £2 miliwn ar fil ynni, ac mae potensial i arbed mwy o 
arian mewn ardaloedd mwy o faint.  

• Mae yna leoedd tebyg i Gampws Prifysgol Warwick yng Nghymru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Peer to Peer' (P2P) 

• Gellir creu system ynni lleol lle gall pobl fasnachu a rhannu ynni, yn hytrach 
na'i bod yn cael ei chyflenwi gan y cwmnïau cyflenwi cyfleustodau mawr.  Mae hyn 
yn syniad poblogaidd ymysg y nifer o grwpiau cymunedol sy'n gweithio ar hyn yng 
Nghymru 

• Mae angen inni ddefnyddio cyflenwyr ynni oherwydd ni ellir trin ynni fel pwnc ar 
wahan i bŵer 

• Mae'r system P2P yn rhannu'r rhwydwaith ynni yn wahanol haenau,  
o Haen y grid pŵer  
o Haen TGCh  
o Haen rheoli  
o Haen fusnes 

• Gan fod llawer o bobl yn dibynnu ar electroneg er mwyn rheoli eu llif ynni, byddai'n 
bosibl gweithio gyda'r diwydiant yng Nghymru er mwyn bod mor effeithlon â phosibl.  

• Mae'r maes hwn yn datblygu'n gyflym ac mae llawer o fuddsoddiad yn rhan ohono.   
 

Y datblygiadau diweddaraf yng Nghymru 

• Mae gan Flexis 19 becyn sy'n edrych ar wahanol agweddau ar y systemau ynni 

• Nod Flexis yw canolbwyntio ar un ardal yng Nghymru er mwyn cynllunio model ynni 
llwyr integredig - sy'n safle arloesol yn fyd-eang.  

• Bydd Flexis yn gweithio'n agos gyda Western Power Distribution, Dŵr Cymru a Tata 
Steel yn y maes hwn.  
 

Casgliad 
 

• Mae rhwydwaith ynni aml-fector integredig yn allweddol er mwyn ein trosglwyddo 
mewn modd cost-effeithiol i ddyfodol mwy diogel, dibynadwy, cynaliadwy a 
fforddiadwy o ran ynni   



 

• Effeithlonrwydd - mae cyfleoedd sylweddol yn dod o ganlyniad i integreiddio, 
trosglwyddo a defnyddio gwahanol fathau o ynni.  

• Hyblygrwydd - mae cyfleoedd sylweddol yn dod o ganlyniad i integreiddio seilwaith 
ynni allweddol, e.e. systemau gwresogi/oeri, nwy, trydan a thrafnidiaeth. 

• Bydd gosod polisi, rheoleiddiad a marchnad priodol yn bwysig er mwyn trosglwyddo 
hyn mewn modd sy'n effeithiol o ran cost.  

• Mae cyfleoedd i Gymru chwarae rhan flaenllaw yn fyd-eang.  
 

Cwestiynau ac atebion 
 

◼ Cwestiwn 
Andy Beacon, Tîm Ymchwil Ynni a Pholisi, Cyngor ar Bopeth 
Hoffwn wybod rhagor am eich pwynt diwethaf ynghylch pa fath o bolisi a rheoleiddiad 
fyddai'n addas. A oes gennych ragor o fanylion am beth sydd ei angen er mwyn gweithredu 
hyn? 
 
Ymateb (JW) 
Mae hwn yn gwestiwn diddorol iawn i'w holi o ran 'Peer to Peer'. Mae'r dechnoleg ar gyfer 
P2P yn datblygu'n gyflym iawn. Nid yw'r gweithredwyr rhwydwaith dosbarthu lleol am golli 
arian, felly nid ydynt yn cefnogi P2P. Os bydd rhywun yn dymuno gwneud rhywbeth gyda'i 
gymydog, pa fath o drefniadau y dylid eu gwneud er mwyn caniatáu i hynny ddigwydd? Mae 
llawer o gwmnïau yn gyndyn i newid eu dull o weithio gan eu bod ar eu hennill. Felly, mae 
angen i ni wneud rhywbeth ynghylch hynny. O ran y dull aml-fector, mae gennym drydan, 
nwy a system wresogi, felly rhaid i ni ddangos pam y dylai pobl gydweithio a pham mae 
hynny'n hanfodol i'r system ynni yn ei chyfanrwydd.  
 
 
 
 

◼ Cwestiwn 
Rob Proctor, Ynni Cymunedol Cymru 
Roedd gen i hefyd ddiddordeb mewn cael gwybod am y gwaith 'Peer to Peer' gan ein bod 
ni'n gwneud rhywfaint o waith 'Peer to Peer'. Hoffwn wybod rhagor am y newidiadau polisi 
gan fod y ffordd rydym ni'n ariannu'r grid, yn amlwg, yn un o'r heriau sy'n rhan o hyn.  Felly 
pa fath o newidiadau polisi ydych chi'n eu hystyried?  Ai mynd ati i wladoli, mewn ffordd, a 
thalu amdano drwy drethi?   
 
Ymateb (JW) 
Os ystyriwn faint rydym yn ei dalu am drydan, mae dros 50 y cant o'r swm hwnnw yn mynd 
i'r sawl sy'n cynhyrchu ac yn cyflenwi, tua 5 y cant yn mynd i'r Grid Cenedlaethol, tua 14 y 
cant yn mynd i gwmni dosbarthu lleol, mae tua 20 y cant yn dreth ac mae'r gweddill yn 
dollau. Os ydym am leihau'r gost, mae angen gwneud hynny drwy leihau'r 50 y cant sy'n 
mynd i'r sawl sy'n cynhyrchu ac yn cyflenwi.  Mae angen y Grid Cenedlaethol a'r cwmni 
dosbarthu arnom gan fod angen y grid arnynt i'n gwasanaethu ni, ac maent yn codi tâl am 
gapasiti hefyd.  Os gallwn fod yn fwy cynnil o ran technoleg, yna gallwn ystyried hynny fel 
datrysiad.  Yna, gallwn ni ddweud wrth y Grid Cenedlaethol nad oes angen y gwasanaeth 
hwn arnom, ac mai dyma beth rydym yn bwriadu'i wneud.  Wedyn, bydd angen i ni geisio 
negodi er mwyn cael gwared ar y costau hynny.  Rhaid i bawb gefnogi'r ymdrech hon, 
oherwydd os ydynt am ddefnyddio'r ynni maen nhw'n ei gynhyrchu, bydd dal yn rhaid iddynt 
ddefnyddio seilwaith y cwmnïau ynni. Rhaid ei fod yn effeithiol o ran cost ar gyfer y Grid 
Cenedlaethol a rhaid iddyn nhw fod â chymhelliad i'w wneud.  Mae'n anodd iawn ac nid oes 
datrysiad hawdd.  
 

◼ Cwestiwn 



 

Carole Morgan-Jones, National Energy Action Cymru 
Roedd yn ddiddorol i mi gael gwybod am yr hyn roeddech yn ei ddweud am y gallu i leihau 
biliau ynni, ond o ran 'Peer to Peer', yn amlwg, rydw i'n poeni am gydraddoldeb 
cymdeithasol ac, yn benodol, sut y bydd yn effeithio ar gartrefi sydd ag incwm is. Hyd y 
deallaf, mae'r rheini sy'n mynd ymlaen i ddefnyddio'r system 'Peer to Peer' yma oddi ar y 
grid, ond sut mae pobl eraill yn talu amdano?  Hoffwn wybod pa  
heriau sydd i wneud hyn yn deg i bobl, gan fod trydan, yn amlwg, yn wasanaeth sy’n 
hanfodol i bawb.  
 
Ymateb (JW) 
Mae'n gwestiwn da iawn, ac mae'n gymhleth gan nad yw'n ymwneud â thechnoleg ac 
economeg yn unig - mae hefyd yn ymwneud â'r ochr gymdeithasol. O ran pobl yn cynhyrchu 
ynni o'u tai, hyd yn oed os oes ganddynt fuddsoddiad o'r tu allan, mae'n ymwneud â sut i 
gadw'r ecwiti gyda nhw.  Mae hyn yn heriol iawn. Hefyd, sut gallwn ni gynnwys pobl, a'u 
hannog nhw i gymryd rhan o ddifrif a chyfrannu at hyn go iawn?  Mae yna brosiect 
Ewropeaidd arall, na soniais i amdano yn fy sleidiau, o'r enw District Future. Yn y prosiect, 
mae tai'n cael eu hadeiladu y tu allan i Lundain, gan ddefnyddio gwahanol ffabrigau adeiladu 
a thechnolegau gwahanol sy'n isel mewn carbon, a'r atyniad yw nad yw pobl yn gorfod talu 
bil. Ar ôl blwyddyn, mae modd gweld canlyniad hyn.  Yn y gaeaf, mae pobl yn agor eu 
ffenestri gan eu bod am gael awyr iach. Nid oes ots ganddynt, gan nad oes yn rhaid iddynt 
dalu bil. A yw hyn yn beth da? Mae gwir angen i ni ddod â phobl at ei gilydd yn y grŵp. 
Dyma pam rydym yn cydweithio'n agos yn y 'Flexis Project', er mwyn edrych ar yr ochr 
gymdeithasol o bethau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Cwestiwn 

Mari Arthur, Cynnal Cymru 

Cwestiwn cyflym i David. Derbynnir yn eang yn y diwydiant carbon fod y prosiect wedi bod 
yn eithaf llwyddiannus ac rydych wedi tynnu sylw at rai o'r prosiectau rydych chi'n gweithio 
arnynt ar hyn o bryd.  Ni sylweddolais fod y cam hwn yn dod i ben eleni. Beth sy'n dod 
nesaf? 
 
Ymateb (DT) 
Mae angen ichi ofyn i Lywodraeth Cymru. Mae wedi bod yn rhaglen lwyddiannus yn fetrig, 
ac mae'n fy mhoeni i nad oes cynllun yn ei le er mwyn i'r rhwydweithiau hyn symud ymlaen.   
Mae ymgynghorydd allanol yn edrych ar waith Sêr Cymru i weld a yw wedi bod yn 
llwyddiannus, ond mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru wneud penderfyniad am yr hyn mae’n 
bwriadu ei wneud nesaf. Mae rhai o'r myfyrwyr ôl-ddoethuriaeth sydd wedi bod yn rhan o'r 
prosiect yn gadael oherwydd yr ansicrwydd - daethom ag ymchwilwyr i mewn i Gymru, 
maent wedi gweithio'n dda yn y maes, ac maen nhw’n gadael, sy'n drueni.  
 

◼ Cwestiwn dilynol 



 

Pwy sy'n gyfrifol amdano o fewn Llywodraeth Cymru?  
 
Ymateb (DT) 
Daw'r cyfrifoldeb dan Brif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, felly swyddfa Peter Halligan.  
 
 

◼ Cwestiwn 

Sian Caiach, Cyngor Gwledig Llanelli 

Hoffwn i wybod sut y byddwn yn cyflenwi ynni i'n hardaloedd gwledig lle mae'n hisadeiledd 
yn wael iawn. Nid yw'n grid yn dda iawn fel y mae.  Hoffwn ofyn ichi sut y byddai gwella 
isadeiledd y rhwydweithiau hyn a gwella'r dull o storio yn helpu. Rydych yn sôn am sut mae'r 
dinasoedd yn gwastraffu ynni, ond rydym yn gwastraffu tunnelli o ynni drwy'r amser drwy 
ffermio da byw.  A fyddai unrhyw ffordd o wir wella'r grid heb ei ailadeiladu? 
 
Ymateb (JW) 
Adeiladwyd y rhan fwyaf o'r grid trydan ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Felly, mae'n heriol iawn, yn 
enwedig ar gyfer ardaloedd gwledig.  Mae dros 98 y cant o broblemau'n digwydd yn yr ardal 
leol. Felly, sut y gallwn ni gadw'r goleuadau ymlaen o ddifrif? Mae yna ddau ddatrysiad 
posibl. 

1. Uwchraddio'r seilwaith. Ond mae'n gostus iawn a phwy fydd yn talu am hynny? Nid 
yw hynny'n glir, felly mae angen model busnes da arnom. 

2. Datrysiad mwy meddal yw ystyried sut i reoli'r grid yn well. Byddai storio trydan yn 
bwysig iawn. Fodd bynnag, mae storio'n dal i fod yn ddrutach na dulliau eraill.   Felly, 
mae'n anodd iawn cyfiawnhau'r gost. Mae yna lawer o dreialon sy'n ceisio gwneud 
hynny ac mae rhai cwmnïau'n hyrwyddo hyn yn fawr fel datrysiad. Nid yw'n dod â'r 
gost i lawr llawer, ond mae dal angen darganfyddiad da o ran technoleg er mwyn 
marchnata hyn a chystadlu â thrydan grid.  Rwy'n credu bod dal angen gwneud 
rhagor o waith yn y maes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felly, dyma pam rydw i'n hoffi'r syniad o 'peer to peer'. Mae sawl cwestiwn diddorol, ac un 
peth pwysig iawn yw bod llawer o gymunedau wedi sefydlu eu cwmnïau neu grŵpiau 
diddordeb yn y gymuned er mwyn cymryd perchnogaeth o'r broses o storio a chael y 
buddsoddiad yn ôl yn y dyfodol. Os byddwn yn gwneud rhywbeth fel hyn, dim ond rhai pobl 
fydd yn gwneud y gwaith a bydd eraill yn manteisio arno heb dalu: a yw hynny'n deg? Felly, 
mae yna lawer o gwestiynau i'w hateb, ond mae'n faes diddorol iawn y dylai pobl ei ystyried. 
 

◼ Cwestiwn 

Huw Jenkins, intern i Simon Thomas AC 

Pa botensial ydych chi'n meddwl sydd gan Gymru i greu ei hydrogen ei hun i'w ddefnyddio'n 
ddomestig ac i'w allforio? 
 
Ymateb (JW) 
Mae'n gwestiwn da iawn. Pymtheg mlynedd yn ôl, roedd hydrogen yn boblogaidd iawn a 
bathwyd y term 'yr economi hydrogen'. Ond roedd y dechnoleg yn ddrud felly ni ddatblygwyd 



 

y syniad ymhellach.  Erbyn hyn, fodd bynnag, mae wedi dod yn ôl eto. Felly, mae llawer o 
bobl yn dweud mai hydrogen fydd y dyfodol. O ble mae'r hydrogen yn dod?  

1. Gellir defnyddio trydan i gynhyrchu hydrogen, ar gyfer olwyn hydrogen neu i wresogi 
neu goginio. Felly, mae hyn yn ddatrysiad deniadol iawn, yn enwedig ar gyfer 
ardaloedd anghysbell  

2. Defnyddio nwy naturiol i gynhyrchu hydrogen 
 

Felly mae cysylltiad gennym i'r defnydd hyn o ynni ac mae angen i ni wneud rhywbeth am y 
peth, er enghraifft dod â gwaith ymchwil â'r diwydiant ynghyd er mwyn edrych ar y 
posibiliadau hyn a gwneud gwneuthurwyr polisi yn rhan o'r broses hefyd.   
 

◼ Cwestiwn 

Katherine Route-Stephens, Cyfoeth Naturiol Cymru 

Cwestiwn i David sydd gen i, ynghylch ynni morol adnewyddadwy. Un o'r heriau mwyaf sy'n 
eu hwynebu yw cael cydsyniad yn ogystal â'r ffaith bod diffyg tystiolaeth mewn rhai mannau, 
felly mae'n ddiddorol iawn cael gwybod am y prosiect QUOTIENT.  Roeddwn i am gael 
gwybod p'un a oedd hynny'n gysylltiedig ag unrhyw raglenni diwydiannol yn y DU, megis 
AUDIT Promotion Energy, oherwydd byddai hynny'n helpu wrth fynd i'r afael â rhai o'r heriau 
hynny.  
 
Ymateb (DT) 
Rydych chi'n hollol gywir - mae'n hollbwysig ei fod yn gydgysylltiedig. Nid yw'r clwstwr 
QUOTIENT ei hun wedi gwneud hynny. Mae yna raglenni mwy yng Nghymru, fel 
SEACAMS2, sy'n llwyddiannus iawn ac a fydd yn mynd i'r afael â hyn. Ond mae'n amlwg o'r 
holl drafodaethau yr wyf yn rhan ohonynt bod y gwyddonwyr dan sylw yn gwbl ymwybodol 
na fydd yn mynd ymhellach os nad yw'n gydgysylltiedig. 
  

I gloi 
Rhoddodd LG wybod i'r rheini a oedd yn bresennol y byddai'r cyfarfod nesaf ar  25 Medi 
(CCB) a bod Cynhadledd Ynni SMART Renewable UK Cymru ar 4 Gorffennaf.  
 
 
 
 
 


