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Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

• Cynigiodd Llyr Gruffydd ei hun yn Gadeirydd am dymor arall. 

• Cynigiodd Freshwater ei hun yn Ysgrifennydd am dymor arall. 

 
 
Croeso: Llyr Gruffydd 
 

• Mae thema’r cyfarfod hwn yn faes pwysig yn y sector ynni cynaliadwy. Mae’n 
ymwneud â modelau perchnogaeth gymunedol a’r angen iddynt fod o fudd i 
gymunedau a dynodi perchnogaeth mewn ffyrdd mwy ecolegol. 

 
 

Cyflwyniad: Sophy Fearnley-Whittingstall, SFW Communications 
 
Rhoddodd Sophy Fearnley-Whittingstall gyflwyniad ar ynni adnewyddadwy mewn 
cymunedau gan roi cipolwg defnyddiol o’i phrofiad o weithio ar amrywiol brosiectau ffermydd 
solar a gwynt. 
 
 

Cyflwyniad: Alun Roberts, BVG Associates 
 
Cyflwynodd Alun Roberts achos ar berchnogaeth gymunedol glyfar a sut y gall dull o’r fath 

gydbwyso targedau budd lleol ac ynni adnewyddadwy.  

 

Cwestiynau ac atebion 
 
Cwestiwn: Dan McCallum, Adnewyddu Cymru - O ran cost cyfalaf a benthyca, a ydych chi'n 

siŵr bod eich ffigurau’n gywir gan ein bod wedi cael cyfraddau gwahanol o fenthyca a 

chynigion cyfranddaliadau ar gyfer rhai o’n prosiectau? 

 
Ymateb (AR) Mae’n eithaf posibl benthyca ar gyfraddau is, defnyddiwyd un enghraifft o 
ffigurau o un model a rennir yn y gymuned felly rwy’n derbyn yn llwyr y gallech chi gael 
cyfleoedd i fenthyca ar wahanol gyfraddau.  
 
Cwestiwn: Dan McCallum, Adnewyddu Cymru - Efallai y gallwn ei wneud yn rhatach na 

chwmnïau cyfleustod mawr trwy berchnogaeth gymunedol. Mae yna lawer yn digwydd yng 

Nghymru gyda phrosiectau sy’n eiddo i’r gymuned, ond mae Cymru yn aml yn rhoi ei 

hasedau i ffwrdd. Gallwn wneud llawer ein hunain; Mae gan Gymru hanes o ddatblygu 

prosiectau arwyddocaol ar raddfa gymunedol, yr hoffwn weld mwy ohonynt. 

 

Ymateb (AR) Pan fyddwch chi'n siarad am fod yn berchen ar asedau neu eu rhoi i ffwrdd, 

mae’r hyn rydych chi'n ceisio’i gyflawni yn y pen draw yn ymwneud â budd economaidd i’r 



  

ardal. Dydw i ddim yn siŵr ei fod yn golygu rhoi eich asedau i ffwrdd, mae’n golygu mwy am 

greu’r incwm gorau y gallwch ar gyfer yr ardal.   

Cwestiwn: Llyr Gruffydd, Cynulliad Cymru - Beth yw eich barn ar y llywodraeth yn cymryd 

rhan yn y mentrau hyn? 

Ymateb (AR) Byddai hynny’n gadarnhaol. 

Ymateb (SFW) Yng Nghynhadledd y Blaid Lafur, pasiwyd polisi i fuddsoddi mewn gwynt y 

môr, ond mae rhai pobl yn teimlo bod y diwydiant gwynt y môr yn gwneud yn dda heb 

gyfranogiad y llywodraeth. Ond ar y llaw arall, os gallant ostwng y gost, yna efallai ei fod yn 

beth da. 

Ymateb (AR) Rwy’n credu ei bod yn wych cael y buddsoddiad cyhoeddus hwnnw ond yn y 

pen draw mae’n rhaid i ni edrych ar y datblygwyr, sydd â'r profiad i adeiladu.  

Cwestiwn: Gerallt Hughes, ARUP - A fyddech chi'n gweld rôl llywodraeth Cymru yn debyg i 

Local Energy Scotland, wrth hwyluso camau cynnar cynllunio, a chael rôl wrth helpu 

cymuned sydd â syniad, i’w symud ymlaen. 

Ymateb (SFW) Rwy’n credu’n llwyr y gall Cymru elwa o gorff tebyg i Local Energy Scotland. 

I’r rhai nad ydynt yn ymwybodol, ariennir Local Energy Scotland gan Lywodraeth yr Alban, 

ac fe’i sefydlwyd gyda’r nod i helpu grwpiau cymunedol i gymryd rhan mewn prosiectau ynni 

cymunedol – p’un a yw hynny’n berchnogaeth ar y cyd, yn gweithio gyda datblygwyr mawr 

neu’n datblygu eu prosiectau eu hunain o’r dechrau.  

Cwestiwn: Alex Meredith, innogy Renewables Cymru - Yr hyn sy’n peri problem, yr un fath 

ag yn yr Alban, yw caniatâd cynllunio. Ni roddir unrhyw glod i sefydliadau am ymgysylltu â 

chymunedau a datblygu cynllun/partneriaeth yn nhermau cynllunio. Mae angen rheolau 

cynllunio i roi clod i unrhyw un sy’n cynnig cynllun lle mae’n cynnwys/ymgysylltu â'r 

gymuned. 

Ymateb (SFW) Mae'n anodd oherwydd nid yw'n cael ei ystyried yn fudd sylweddol o ran 

cynllunio, ond pe byddech chi’n ceisio cyflwyno cais cynllunio heb fudd cymunedol yn yr 

Alban, bydd yn cael ei ystyried yn eithaf llym. Fodd bynnag, gallwch ddadansoddi’r buddion 

economaidd a fyddai’n codi o’r prosiectau a byddai’r rheini’n cael eu hystyried yn y broses 

gynllunio. Byddai’n well pe bai’n cael ei ffurfioli gan mai cynllunio yw’r rhwystr anoddaf i’w 

gyflawni mewn prosiectau mawr. Hoffwn weld mwy o brosiectau llai yn cael eu harwain gan 

y gymuned ond mae newid yn yr hinsawdd yn broblem enfawr ac mae angen datblygwyr 

mawr arnom i adeiladu prosiectau sylweddol hefyd. Byddai’n dda pe bai gwahaniaethu yn y 

broses gynllunio ond yna fe allech chi gael eich cyhuddo o lwgrwobrwyo cymunedau felly 

mae’n anodd gwneud yn iawn. 

Cwestiwn: Jennifer Pride, Llywodraeth Cymru – Mae Llywodraeth yr Alban hefyd wedi 

dysgu llawer o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud yng Nghymru o ran ynni adnewyddadwy. Hefyd 

eisiau egluro adran uchder tipiau yn y cyflwyniad, gan ei bod yn ymddangos bod hyn yn 

cyfeirio at bolisïau cynllunio Lloegr gan nad oes cyfyngiadau o’r fath yng Nghymru. Hefyd yn 

poeni am ddibyniaeth ar wynt y tir a’r cymorthdaliadau ohono.  

Ymateb (AR) Mae llawer o drafod wedi bod ynghylch gwynt y tir, ond rwy’n credu y bydd yn 

digwydd. Rwy’n credu lle mae wedi mynd drwy’r caniatâd cynllunio, roedd rhagdybiaeth 



  

benodol o’r hyn yr oeddent yn gweithio tuag ato ac felly efallai bod angen set newydd o 

brosiectau gyda hynny mewn golwg. Rwy'n credu y gallwch chi wneud gwynt ar y tir am lai 

nag ar y môr, a byddwn yn cyrraedd y pwynt lle mae datblygwyr yn barod i fentro. Ar hyn o 

bryd, mae angen meddwl gwahanol ar y diwydiant er mwyn i ddatblygwyr fynd yn ôl trwy eu 

hen brosiectau ar y môr a gweld a ellir ailedrych ar y tir. Nid oedd yr adran uchder tipiau yn 

ymwneud â chanllawiau ond yn hytrach, yn yn fwy o ddealltwriaeth os oes gennych 

oleuadau llywio ar eich tyrbinau, bydd gennych broblemau wrth gael caniatâd. 

Cwestiwn: Sian Caiach, Cyngor Llanelli – Dros y blynyddoedd, rydw i wedi sylwi ar gryn 

dipyn o elyniaeth tuag at rai o'r prosiectau hyn. Mae pobl yn chwilio am safleoedd ‘hawdd’ ac 

nid ydyn nhw’n ymgynghori â chymunedau.  Mae cyflogaeth yn fach iawn ac mae pobl mewn 

ardaloedd gwledig, sy’n gweithio ar y tir, yn cael eu dadleoli ar gyfer pobl nad ydynt efallai’n 

lleol, yn enwedig o ran ffermydd solar. Yn ogystal, mae llawer o’r rhai mewn ardaloedd 

gwledig Cymraeg – felly mae hynny hefyd yn cyflwyno pryderon ynghylch cadw’r iaith.  Mae 

hefyd yn ymwneud â dewis safleoedd – nid yw pobl eisiau safleoedd tir llwyd pan fydd 

safleoedd maes glas yn rhatach. Gallai Llywodraeth Cymru wella ein seilwaith grid, neu 

unrhyw un arall sydd â’r arian, oherwydd mae gennym broblemau yn yr ardal wledig â 

hynny. Felly mae pobl yn mynd braidd yn sinigaidd am hyn. Mae angen inni feddwl yn 

gydgysylltiedig; mae angen y safleoedd gorau arnom - nid y rhai hawdd, ac mae gwerthu 

cyfranddaliadau yn mynd i fod yn anodd pan fydd pobl ar y llinell dlodi. Mae lefelau uchel o 

dlodi yn Sir Gaerfyrddin ac nid yw llawer o bobl yn ei weld yn ateb gwych i gynhesu byd-

eang, ond yn hytrach yn teimlo eu bod yn cael eu hecsbloetio a methu â gweld y buddion.  

Ymateb (SFW) Bydd gan ddatblygwr fferm solar ddwy brif ystyriaeth ar gyfer safle bob 

amser: cysylltiad grid da a safle sy’n hawdd ei sgrinio. Yn fy mhrofiad i, mae ffermwyr wedi 

croesawu datblygiadau solar fel rhan o weithgareddau arallgyfeirio ffermio a’r incwm 

rheolaidd ychwanegol y mae’n ei gynnig. Mae hyn yn eu galluogi i barhau i ffermio gweddill y 

tir a pharhau i gyflogi pobl leol eraill i gadw’r fferm i fynd. Rwy’n cytuno bod angen dod â 

chymunedau i mewn i’r prosiect yn ystod camau cynharaf y prosiect i helpu i ddylanwadu ar 

y buddion y byddant yn eu cael. Nid wyf wedi gweithio ar unrhyw brosiectau solar lle nad 

yw’r gymuned leol yn cael budd ariannol. Er enghraifft, mae yna gymuned anghysbell yn 

Nyfnaint lle gwnes i brosiect solar ac, o ganlyniad, roeddent yn gallu gosod band eang 

cyflym iawn, a gafodd effaith enfawr ar y rhai a oedd yn byw ac yn gweithio yno. Cyfrifoldeb 

y rhai yn y diwydiant yw sicrhau bod pobl leol yn deall sut y byddant yn cael budd o fferm 

solar ac rydym yn gweithio gyda'n gilydd ar hynny.  

Cwestiwn: Ymatebydd anhysbys – Y cyhoeddiad gan Lafur yw y byddai chwyldro 

diwydiannol gwyrdd ac y byddai 51% o ffermydd gwynt ar y môr yn eiddo cyhoeddus. Onid 

yw hyn yn newid enfawr yn y ffordd yr ydym yn meddwl am berchnogaeth yr asedau enfawr 

hyn gan mai'r feirniadaeth fawr o werth cadw yng Nghymru yw bod y buddsoddwyr yn 

fuddsoddwyr dan berchnogaeth dramor. A yw’r newid hwn yn gadael Llywodraeth Cymru ar 

y clwt, ac a fydd yn rhaid i lywodraeth Cymru feddwl hyd yn oed yn fwy? 

Cwestiwn: Dan McCallum, Adnewyddu Cymru – Gan ymateb i bwynt Sian yn ogystal â'r un 

hwn, ie technoleg yw hyn, ac fe allai cwmnïau cyfleustodd mwy eu hadeiladu a gadael i'r 

cyfoeth fynd allan o Gymru, ond rydyn ni'n wynebu newid yn yr hinsawdd ac mae angen i ni 

ymgysylltu â phobl trwy ba bynnag fodd ac yn bendant mae cyfleoedd i wneud hynny drwy 

berchnogaeth gymunedol. Fel y dywedodd Sian, ni all llawer o bobl a chymunedau fforddio 



  

buddsoddi, ond yn fy mhrofiad i rydym wedi defnyddio’r elw o'r ffermydd gwynt i brynu 

cyfranddaliadau mewn sefydliadau lleol, fel clybiau rygbi a phêl-droed lleol ac ysgolion gan 

fod y prosiectau hyn yn cynhyrchu elw sylweddol, hyd yn oed heb gymhorthdal. Felly mae 

yna ffyrdd o ymgysylltu â phobl – efallai nad yw ar lefel unigol ond gyda’r gymuned fwy. Mae 

hwn yn amser cyffrous i Gymru, yn enwedig gyda chefnogaeth gan lywodraeth Cymru, mae 

yna lawer o brosiectau yn cael eu hadeiladu ac mae angen i ni wneud y gorau ohono.  

Cwestiwn: Huw Irranca Davies, Cynulliad Cymru - Rwy’n rhannu eich optimistiaeth, ond sut 

ydyn ni’n adlewyrchu o fewn ein polisi y newidiadau o ran ynni solar, ar y tir ac ar y môr, a’r 

newid yn yr amgylchedd, yn ogystal â'r gwahaniaeth mewn costau. Sylweddolwyd pan 

ddechreuon ni fod angen arbenigedd a chadwyni cyflenwi cwmnïau mawr arnom ond mae 

hyn wedi newid. Mae yna wahanol gyfleoedd nawr, a thybed a oes problem wrth ail-lunio'r 

farchnad, nid er budd unrhyw un yn benodol, ond gwneud hynny gyda’r llywodraeth ac 

awdurdodau lleol. Pam na all awdurdodau lleol gael y dasg o adolygu tir llwyd a safleoedd 

posib eraill a’u nodi fel potensial ar gyfer datblygu – ond gan nodi mai’r amod yw bod yn 

rhaid cael cyfran euraidd gyda’r gymuned. A yw’r cysyniad hwn yn codi ofn arnoch chi? 

Ymateb (SFW) Mae llawer o awdurdodau lleol yn edrych ar hyn ac wedi datgan argyfwng 

hinsawdd a dyma un ffordd i gyflawni eu hymrwymiadau. Mae Public Power Solutions – yn 

rhan o Gyngor Swindon – ond maen nhw’n gweithio gydag awdurdodau lleol ledled y wlad i 

adolygu’r asedau sydd ganddyn nhw ac os gellir eu datblygu ar gyfer gwynt ar y tir, ffermydd 

solar, rhwydweithiau gwefru cerbydau trydan ac ati. Gall awdurdodau lleol fenthyg arian yn 

rhad ac mae'r bobl yn ymddiried ynddynt – mae person lleol yn fwy tebygol o fuddsoddi 

mewn prosiect os yw’n gwybod bod gan ei gyngor lleol eisoes, felly mae angen iddo gymryd 

cyfrifoldeb.  

Cwestiwn: Huw Irranca Davies, Cynulliad Cymru - A fyddai hynny’n rhywbeth y byddai 

cwmnïau mwy hefyd eisiau cymryd rhan ynddo? Er cymaint ag yr hoffwn i, ni allwn wneud y 

cyfan trwy berchnogaeth gymunedol ac mae angen cwmnïau mwy arnom i gymryd rhan.  

Cwestiwn: Alex Meredith, innogy Renewables Cymru – Rydyn ni wedi cael profiadau 

cadarnhaol iawn yn gweithio gydag awdurdodau lleol ar brosiectau sydd gennym ar y gweill 

ac yn rhagweld gweithio'n agosach gyda nhw. Mae gan awdurdodau lleol lefel enfawr o 

arbenigedd mewn rheoli a chaffael tir, felly yn ddelfrydol gallwn ni greu cydbwysedd lle mae 

ganddyn nhw dir maen nhw am ei ddatblygu a gallwn ddod i ddatrysiad sydd o fudd i bawb. 

Rydym yn gweld lefel gadarnhaol iawn o ymgysylltu. Mae’n amrywiol – mae gan wahanol 

awdurdodau lleol lefelau gwahanol, ond rwy’n credu bod gennym gyfle gwych yng Nghymru.   

 
 
Cloi  

Diolchwyd i’r rhai a roddodd gyflwyniadau a’r gwesteion, a gofynnwyd i'r rhai a oedd yn 
bresennol gynnig pynciau ar gyfer y dyfodol. 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf 
Yn y Flwyddyn Newydd – fis Chwefror fwy na thebyg.  


