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Mae argymhellion dylunio a manylebau a ddarperir yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar 

ymdrechion proffesiynol gorau'r awduron. Mae'r holl gyfrifiadau yn seiliedig ar y wybodaeth 

orau sydd ar gael i ni wrth gynhyrchu'r adroddiad. Pan gyfeirir at offer trydydd parti, rydym yn 

dibynnu ar ddatganiadau perfformiad gwneuthurwyr, gwarantau a gwarantau. Nid ydym yn 

atebol am unrhyw wallau mewn cyfrifiadau neu hepgoriadau sy'n deillio o ddata a 

ddarparwyd gan y cwsmer neu drydydd partïon. 

 

Mae Encraft yn gweithio i bob safon broffesiynol berthnasol ac mae wedi ei achredu i 

ISO9001 ac ISO14001 gan Lloyds Register. Mae gennym yswiriant indemniad proffesiynol 

fel peirianwyr ymgynghorol i'w dylunio hyd at £5 miliwn. 
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1. Crynodeb gweithredol 
Mae nifer o heriau o safbwynt darparu ynni adnewyddadwy cymunedol yn ardal Dyffryn 

Ffestiniog. Mae'r rhain yn cynnwys cyfyngiadau mewn cysylltiad â'r rhwydwaith trydan lleol, 

a diffyg safleoedd addas i gynlluniau ar lefel gymunedol. Archwiliodd yr adroddiad hwn 

ddulliau cynhyrchu ynni, potensial cynhyrchu, dulliau galw a model busnes o ymdrin â 

chynhyrchu newydd. Dylid darllen yr adroddiad hwn ar y cyd â’r adroddiad P3705 Astudiaeth 

Capasiti Ynni sy'n ystyried cyfyngiadau’r rhwydwaith lleol yn fanylach. 

 

Ystyriwyd nifer o fodelau busnes ar gyfer buddsoddiad ynni adnewyddadwy yn Nyffryn 

Ffestiniog yn erbyn meini prawf penderfynu allweddol. Cynhyrchwyd y rhain yn seiliedig ar 

fewnbwn gan randdeiliaid mewn gweithdy a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2019 fel rhan o'r 

astudiaeth hon.  

 

Y meini prawf hyn yw: 

● Cyfnod ad-dalu cynllun rhesymol 

● Cyfanswm y buddsoddiad y gellir ei ariannu o’r gymuned leol 

● O fudd i ddefnyddwyr domestig lleol mewn tlodi tanwydd 

● Defnyddio adnoddau lleol 

● Gellir ei gyflawni o fewn cyfyngiadau’r rhwydwaith lleol 

 

Yn seiliedig ar yr opsiynau a ystyriwyd, y model Ynni Lleol yw'r ffordd fwyaf priodol o 

gyflwyno cynllun ynni adnewyddadwy lleol yn Nyffryn Ffestiniog, gan gwrdd â'r holl feini 

prawf a nodwyd. 

 

Model ynni lleol 
Mae Ynni Lleol wedi cynllunio ffordd o gael marchnad leol mewn ynni trwy Glybiau Ynni 

Lleol. Mae hyn yn galluogi aelwydydd i ymuno â’i gilydd i ddangos pryd fyddant yn defnyddio 

ynni glân lleol pan gaiff ei gynhyrchu. Mae'r cynllun yn rhoi pris gwell i gynhyrchwyr am yr 

ynni y maent yn ei gynhyrchu, gan adlewyrchu’n well ei wir werth, cadw mwy o arian yn lleol, 

a lleihau biliau trydan y cartref, a allai fod o fudd i aelwydydd lleol mewn tlodi tanwydd drwy 

leihau eu costau ynni. Treialwyd y cynllun hwn yng Ngogledd Cymru ym Methesda. 

 

Caiff cynhyrchwyr a’r galw eu cysylltu ar yr un foltedd, islaw lefel lle y profir cyfyngiadau, fel y 

gellir lleihau’r cynhyrchiad a anfonir yn ôl i fyny’r lein. Ni fyddai SPEN yn ystyried hon yn 

broblem fawr. Serch hynny, byddai ymgysylltu â SPEN yn bwysig er mwyn cyflwyno'r math 

hwn o gynllun, gan y byddai angen modelu'r rhwydwaith gan DNO er mwyn pennu'r union 

effaith. 

 

Meini prawf  

Cyfnod ad-dalu cynllun rhesymol ✔ 

O fudd i ddefnyddwyr domestig lleol mewn tlodi tanwydd ✔ 
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Defnyddio adnoddau lleol ✔ 

Gellir ei gyflawni o fewn cyfyngiadau’r rhwydwaith lleol ✔ 

 

Cynlluniau adnewyddadwy potensial eraill 
Byddai'r dull arall o gyflwyno cynhyrchu adnewyddadwy newydd yn golygu cydlynu rhwng 

defnyddwyr masnachol lleol a chynhyrchwyr sy'n ymrwymo i gytundebau prynu pŵer gyda 

chynhyrchydd newydd dros gysylltiad gwifren breifat. Byddai hyn angen ymrwymiad y 

busnes i wneud contract tymor hir, ond cafwyd enghreifftiau llwyddiannus o hyn. Gellid 

defnyddio cynhyrchu ar raddfa fawr (> 1 MW) yn agos at Drawsfynydd, yr unig ran o'r ardal 

leol lle gellid allforio’r cynhyrchiad yn rhwydd i'r rhwydwaith lleol. Gellid ei chael yn anodd 

cael cyllid ar gyfer cynllun cymunedol o'r maint hwn. Fodd bynnag, os oes achos busnes 

digonol, mae opsiwn i wneud cais am fenthyciadau. Mae llawer o enghreifftiau o brosiectau 

cymunedol ar raddfa fwy fel Sandwick East Street 50MW yn yr Ynysoedd Gorllewinol1. 

 

Argymhellion 
Er mwyn datblygu cynllun cynhyrchu ynni adnewyddadwy sy'n canolbwyntio ar y gymuned 

yn Nyffryn Ffestiniog, nodwyd nifer o argymhellion a chamau nesaf. Ceir rhagor o fanylion 

am hyn yn adran 6. 

 

1. Datblygu dichonoldeb pellach ar safleoedd cynhyrchu a nodwyd 

2. Cysylltu ag SP Energy Networks 

3. Datblygu Clwb Ynni Lleol ar gyfer Dyffryn Ffestiniog 

4. Sefydlu diddordeb mewn cerbyd cymunedol buddsoddi i fuddsoddi mewn cynhyrchu 

leol 

5. Sicrhau cyllid ar gyfer prosiect a symud ymlaen gyda'r model masnachol a 

ddewiswyd 

 

 

  

 
1https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/islands/western-isles/1532623/western-isles-townships-
announce-plans-to-develop-community-owned-wind-farms/ 

https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/islands/western-isles/1532623/western-isles-townships-announce-plans-to-develop-community-owned-wind-farms/
https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/islands/western-isles/1532623/western-isles-townships-announce-plans-to-develop-community-owned-wind-farms/
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2. Cyflwyniad 
Dymuna Arloesi Gwynedd Wledig, mewn partneriaeth â Chwmni Bro Ffestiniog, nodi 

opsiynau hyfyw ar gyfer cynhyrchu, storio a defnyddio ynni adnewyddadwy yn ardal Bro 

Ffestiniog. Mae'r adroddiad hwn yn archwilio opsiynau ac yn cyflwyno strategaeth i alluogi 

hyn. Dylid darllen yr adroddiad hwn ar y cyd â’r adroddiad Astudiaeth Capasiti Ynni P3705. 

 

Ym mis Mawrth 2019, cyhoeddodd y Sefydliad Materion Cymreig gynllun i alluogi Cymru i 

fodloni ei galwadau ynni rhagamcanol yn gyfan gwbl o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 

20352. Mae'r dyheadau hyn yn cyd-fynd â nodau cymuned Ffestiniog, ac os gweithredir yr 

argymhellion a gynhwysir fel rhan o'r adroddiad hwn, byddai'n hwyluso datblygiad cynhyrchu 

leol, gyda ffocws yn yr adroddiad ar bwysigrwydd perchnogaeth neu ran-berchnogaeth 

gymunedol o gynhyrchu adnewyddadwy newydd. 

 

Mae'r blaenoriaethau a nodir fel rhan o hyn yn cynnwys: 

● Ariannu’r dyfodol: Dylai Prif Weinidog newydd Cymru ymrwymo i ariannu ysgogiad 

economaidd carbon isel rhwng 12 a 18 mis i gyflymu'r gweithredu ar ynni 

adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni ar unwaith 

● Defnyddio tir lleol er budd lleol: sicrhau bod rheoliadau cynllunio a thir cyhoeddus 

yn cael eu defnyddio i gefnogi cynlluniau ynni adnewyddadwy newydd a gwneud y 

gorau o enillion lleol 

● Diogelu’r grid trydan i’r dyfodol: sicrhau fod y grid yn barod i fodloni dyheadau 

ynni Cymru 

 

Er mwyn annog cynhyrchwyr ynni adnewyddadwy yn y dyfodol i fuddsoddi yn yr ardal leol, 

mae angen deall pwy a beth sy'n gweithredu ar hyn o bryd i weld a ellir ehangu hyn. Mae 

hefyd yn bwysig deall beth yw'r galw am ynni lleol ar hyn o bryd a'r hyn y rhagwelir a gaiff ei 

ddatblygu yn y blynyddoedd i ddod er mwyn cydweddu hyn lle bo modd â chynhyrchu leol. 

Amlinella'r adroddiad hwn strategaeth a fydd yn hyrwyddo arfer gorau ac ateb ymarferol i'r 

rhai sy'n dymuno datblygu mwy o gapasiti adnewyddadwy yn yr ardal. 

 

Isod, dangosir yr ardal astudiaeth a ystyriwyd yn goch, gyda ffiniau awdurdodau lleol yng 

Ngogledd Cymru mewn glas. 

 
2 https://www.iwa.wales/click/2019/03/a-plan-for-wales-renewable-energy-future/ 
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Ffigur 1: Ardal yr astudiaeth o amgylch Dyffryn Ffestiniog 

 

Cwmpas yr astudiaeth 
Bwriedir i'r astudiaeth hon fod yn allbwn ymchwil pen desg, gan gasglu a dadansoddi'n 

feirniadol nifer o astudiaethau blaenorol a wnaed yn y maes hwn a chynhyrchu strategaeth 

ynni leol ddichonadwy yn seiliedig ar y canfyddiadau. Tra bo'r astudiaethau blaenorol a'r 

setiau data eraill a ddefnyddiwyd yn cael eu hategu gan ymgysylltiad parhaus â 

rhanddeiliaid, bwriedir i'r astudiaeth nodi'r cyfleoedd penodol y bydd angen ymchwilio 

ymhellach iddynt cyn y gellir gwireddu unrhyw fanteision.  
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3. Ffynonellau ynni 
3.1. Cynhyrchu adnewyddadwy presennol 

Nodwyd y cynhyrchwyr adnewyddadwy yn ardal yr astudiaeth, a'u mapio yn yr adran 

ganlynol. 

3.1.1. Ynni dŵr 

O ystyried y cyfrannwr mwyaf, ynni dŵr, mae 2 brif safle yn ardal yr astudiaeth. Gan edrych 

ar Ffigur 3, gwelir mai Maentwrog yw’r safle mwyaf gyda chapasiti o 30MW. Mae gan yr ail 

safle mwyaf yn ardal yr astudiaeth, Cwm Dyli, gapasiti o 9.8 MW, ac mae'r pum safle arall i 

gyd yn llai nag 1MW. 

 

 
Ffigur 2: Gorsafoedd ynni dŵr yn ardal yr astudiaeth 

 

Dengys Tabl 1 isod ffigurau manwl am y cynhyrchiad blynyddol fesul safle. Cyfrifiwyd y 

cynhyrchiad blynyddol trwy ddefnyddio ffactor capasiti nodweddiadol ar gyfer cynhyrchu ynni 

dŵr yn yr ardal. 
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Tabl 1: Cynhyrchu ynni dŵr blynyddol yn ardal yr astudiaeth 

Lleoliad Capasiti (MW)  
Cynhyrchiad 
blynyddol (MWh) 

Maentwrog 30 60,617 

Cwm Dyli 9.8 19,801 

Bryn Fedw  0.7 1,414 

Cwm Croesor  0.5 1,010 

Cwm Llan 0.44 889 

Cwmorthin 0.42 839 

Maenofferen 0.2 404 

 

Perchennog y fwyaf o'r rhain, Maentwrog, yw Magnox, ar ran yr Awdurdod Datgomisiynu 

Niwclear. Mae Maentwrog yn orsaf trydan dŵr 30MW ar lannau Aber Afon Dwyryd ger 

Blaenau Ffestiniog. Bu’n gweithredu ers 1928 ac mae'n cynhyrchu trydan gan ddefnyddio 

tyrbinau yn llyn Trawsfynydd. Caiff y dŵr ei gludo gyda phiblinell i yrru dau dyrbin, sy'n 

cynhyrchu digon o drydan i bweru tua 12,000 o gartrefi lleol bob blwyddyn.  

 

Nid yw'r tyrbinau yn gweithredu'n gyson – yn hytrach, gweithredant fel arfer am 7 i 8 awr y 

dydd yn ystod cyfnodau galw brig o 3-4pm tan 11pm i hanner nos. Mae'r safle cynhyrchu 

hwn wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith ar y lefel 33kV. 

 
Ffigur 3: Allbwn pŵer cynhyrchiad nodweddiadol ym Maentwrog 

 

3.1.2. Ynni adnewyddadwy arall 

Dengys Ffigur 4 isod yr holl ffynonellau ynni adnewyddadwy eraill yn ardal yr astudiaeth 

sydd dros 100kW. Yn y canol, ceir fferm solar 240kW yn Garreg, a thua’r Dwyrain, mae 

fferm 30kW ym Mhentrefelin. Mae gwaith treulio anaerobig CHP yn cynhyrchu 110kW ym 

Mhorthmadog. Ceir safle biomas 300-500kWth ym Mhenrhyndeudraeth. Nid oedd unrhyw 

dyrbinau gwynt ar y tir yn ardal yr astudiaeth. 
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Casglwyd y data hwn drwy ddefnyddio'r Gronfa Ddata Cynllunio Ynni Adnewyddadwy a data 

cynllunio Gwynedd. 

 

 
Ffigur 4: Safleoedd treulio anaerobig, solar a biomas yn ardal yr astudiaeth 

 

Dengys Tabl 2 isod y cynhyrchiad trydan blynyddol o 2 safle solar gan ddefnyddio ffactorau 

capasiti o Dabl 1. Ni chynhwyswyd y safle biomas ym Mhenrhyndeudraeth gan fod yr ynni a 

gynhyrchir yno ar ffurf gwres, nid trydanol. 

 

Tabl 2 Cynhyrchu ar gyfer safleoedd solar 

Lleoliad Capasiti (MW)  
Cynhyrchiad 
blynyddol (MWh) 

 Garreg 0.24 485 

Pentrefelin 0.03 61 
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3.2. Adnodd cynhyrchu potensial yn y dyfodol 

3.2.1. Ynni dŵr potensial 

 

Nodwyd safleoedd cynhyrchu ynni dŵr posibl fel rhan o astudiaeth flaenorol a oedd yn 

ystyried Gwynedd gyfan. Nodwyd dau safle yn ardal yr astudiaeth, a ddangosir yn Ffigur 5 

isod, sy'n amlinellu'r potensial ar gyfer ynni dŵr yn yr ardal. Y rhain oedd cronfa ddŵr Llyn 

Cwmystradllyn, tua 5km i'r gogledd o Borthmadog, a chronfa ddŵr Llyn Morwynion, tua 3km 

i'r dwyrain o Lan Ffestiniog. Er bod gan yr ardal dopograffi delfrydol ar gyfer y math hwn o 

gynhyrchu adnewyddadwy, mae'n rhaid i safleoedd ynni dŵr ystyried llawer o newidynnau. 

Yn bwysicaf oll, mae'n rhaid i'r safleoedd hyn gael yr effaith leiaf ar yr amgylchedd tra'n 

parhau i gynhyrchu digon o drydan i gyfiawnhau'r costau buddsoddi uchel. Nodwyd mai'r 

safleoedd a nodwyd uchod oedd y rhai mwyaf addas, o ystyried yr holl ffactorau. 

 

Mae'n dangos mai dim ond 2 safle sydd â llai na 0.1MW o gapasiti gyda chynhyrchu trydanol 

blynyddol o 1.8 GWh. Defnyddiwyd bron pob un o'r adnoddau posibl; mae'n ymddangos bod 

y safleoedd mwyaf hyfyw eisoes wedi cael eu datblygu, gallai'r safleoedd eraill sy'n weddill 

fod yn hyfyw yn dechnegol, ond mae ganddynt rwystrau eraill, fel caniatâd yr asiantaeth 

amgylcheddol. 

 

 
Ffigur 5: Safleoedd ynni dŵr posibl3 

 

Awgrymodd rhanddeiliaid y gall generaduron ynni dŵr ar raddfa fach o fewn Ffestiniog ei 

hun fod yn gynllun posibl, gyda rheolaeth ynni smart i baru’r galw lleol gyda'r cynhyrchiad. Ni 

thynnwyd sylw at yr adnodd hwn yn y llenyddiaeth a adolygwyd fel rhan o'r astudiaeth hon, 

ac felly byddai angen astudiaeth ddichonoldeb fanwl bellach er mwyn datblygu hyn. Efallai y 

bydd gan Afon Teigl i'r de o Flaenau Ffestiniog botensial y gellir ymchwilio ymhellach iddi. 

 
3
 Adroddiad Terfynol Cyngor Gwynedd ar Gwmpasu Ynni Adnewyddadwy yng Ngwynedd 2012 
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3.2.2. Adnodd potensial - dulliau adnewyddadwy eraill 

 

Aseswyd adnodd ynni adnewyddadwy posibl ar gyfer ynni adnewyddadwy arall drwy gyfeirio 

at y llenyddiaeth a'r astudiaethau sydd ar gael yn y maes hwn. 

 

Mae Tabl 3 isod yn grynodeb o gynhyrchu trydan posibl ar gyfer ardal yr astudiaeth, wedi'i 

amcangyfrif o ffigurau cynhyrchiad Gwynedd gyfan4. Ystyrir mai gwynt ar y tir yw'r adnodd 

potensial mwyaf. Mae gwynt yn un o'r ffynonellau adnewyddadwy mwyaf niferus yn y DU, ac 

mae Gogledd Cymru yn arbennig o addas ar gyfer ffermydd gwynt ar y tir. Fodd bynnag, gall 

dynodiad parc cenedlaethol llawer o'r ardal ei gwneud yn heriol i gyflawni hyn oherwydd y 

cyfyngiadau cynllunio ychwanegol. 

 

Tabl 3: Adnodd adnewyddadwy posibl ar gyfer ardal yr astudiaeth 

Adnodd 
Capasiti potensial 
(MWe) 

Potensial 
cynhyrchiad trydan 
blynyddol  

Gwynt 20.2 47.2 

Solar 6.7 5.7 

Treulio anaerobig 0.1 0.5 

Troi Gwastraff yn Ynni 0.6 4.6 

Biomas 0.9 7.3 

 

Mae potensial mawr i Solar oherwydd gellir ei ddefnyddio'n hawdd mewn cyd-destun 

domestig. Fodd bynnag, bydd y llywodraeth yn rhoi'r gorau i roi cymorth tariff ar gyfer PV 

solar erbyn mis Mawrth 2019, a chaiff hyn effaith negyddol ar hyfywedd masnachol. Mae'n 

amlwg bod gan yr adnodd hwn botensial technegol mawr o hyd i gynhyrchu ynni trydanol at 

ddefnydd lleol. Er mwyn gwireddu hyn heb gymorthdaliadau, bydd angen datblygu modelau i 

gefnogi'r datblygiad hwn. Fodd bynnag, nid oedd yr asesiad yn cynnwys asesu’r potensial ar 

gyfer datblygu ffermydd solar. 

 

Edrychodd adroddiad a gynhyrchwyd gan LUC ym mis Gorffennaf 2016 ar asesu ffermydd 

solar PV posibl yng Ngwynedd ac Ynys Môn ar y meini prawf sydd eu hangen i ddatblygu 

ffermydd solar. Ystyriodd yr is-orsafoedd yn yr ardal, faint o dir sydd ar gael, ac arbelydriad 

solar, ymhlith ffactorau eraill. O ystyried yr holl newidynnau hyn, nododd yr adroddiad nad 

oedd unrhyw safleoedd â photensial sylweddol ar gyfer ffermydd solar yn ardal astudio 

Dyffryn Ffestiniog, gyda'r un agosaf tua 8km i'r gorllewin o Borthmadog5. 

 

 
4
 Adroddiad Terfynol Cyngor Gwynedd ar Gwmpasu Ynni Adnewyddadwy yng Ngwynedd 

5 https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-
policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Examination-Documents/DA020b.pdf 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Examination-Documents/DA020b.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Examination-Documents/DA020b.pdf
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Mae gan dreulio anaerobig botensial is oherwydd cymhlethdod a chost cyfalaf uchel 

treulwyr. Gall biomas fod â chyfyngiadau oherwydd y gystadleuaeth am dir amaethyddol, y 

defnydd o gnydau ar gyfer biodiesel (yn hytrach na biomas) a chyfradd ailblannu araf.  

 

Mae Tabl 4 yn cymharu'r cynhyrchiad blynyddol cyfredol â chynhyrchu blynyddol posibl yn y 

rhanbarth, ar gyfer pob adnodd adnewyddadwy. Mae'n bwysig nodi mai'r potensial yw'r 

uchafswm y gellir ei gyflawni yn seiliedig ar ragdybiaethau synhwyrol a wnaed ar eu 

defnydd. Er enghraifft, ar gyfer gwynt, mae'r potensial yn eithaf mawr oherwydd nad yw'r 

adnodd hwn yn cael ei ddefnyddio'n llawn. Dim ond microgynhyrchu a ystyrir o ran potensial 

solar, gyda'r syniad y byddai cartrefi presennol yn araf yn manteisio ar hyn oherwydd costau 

ac aflonyddwch wrth osod paneli PV solar. Nid yw'r cynhyrchu posibl yn cynnwys ffermydd 

solar ar y ddaear a fyddai'n dangos cynnydd sylweddol mewn potensial, oherwydd 

cyfyngiadau â methodoleg yr astudiaeth wreiddiol. 

 

Tabl 4 Cynhyrchu trydan cyfredol vs. y potensial o ffynonellau cynhyrchu graddfa ganolig ac 

uwch 

Adnodd 

Cynhyrchiad trydan 
blynyddol cyfredol 
amcangyfrifedig 
(GWh) 

Potensial 
cynhyrchiad trydan 
blynyddol (GWh) 

Gwynt 0.0 47.2 

Solar (microgynhyrchu) 0.2 5.7 

Treulio anaerobig 0.6 0.5 

Troi Gwastraff yn Ynni 0.0 4.6 

Biomas 0.0 7.3 

 

Mae'r ffigurau 'cynhyrchu posibl' a ragwelir ar gyfer treulio anaerobig yn is na'r ffigurau 

'cynhyrchu cyfredol' gan fod ffynhonnell y data ar gyfer potensial yn hŷn na'r ffynhonnell ar 

gyfer cyfredol. Felly, tanamcangyfrifwyd y ffigur potensial ar adeg ei gyhoeddi. Ar hyn o bryd, 

mae amrywiol gymhellion ariannol megis y Gronfa Tir Treulio Anaerobig (ADLF) a’r Green 

Investment Group, a elwid gynt yn Green Investment Bank (GIB), wedi gwneud treulwyr yn 

opsiwn mwy deniadol, sy'n golygu bod eu defnydd wedi cynyddu i lefel uwch nag a 

ragamcanwyd. 

 

O ran Troi Gwastraff yn Ynni, mae llawer o wahanol ffynonellau gwastraff, megis gwastraff 

masnachol a diwydiannol, slyri gwartheg a gwastraff bwyd. Oherwydd yr amrywiaeth o 

wahanol ffynonellau, mae ystod eang o ffactorau sy'n dylanwadu ar gynhyrchu posibl. Gall 

hyn gynnwys pethau fel moch a gwartheg sy’n cael eu cadw dan do am 6 mis y flwyddyn, 

felly cesglir y gwastraff am tua 50% o'r flwyddyn. At hynny, nid yw potensial gwastraff bwyd 

organig yn cael ei ddefnyddio'n llawn ar raddfa ddomestig oherwydd diffyg seilwaith i 

awdurdodau lleol ei ddefnyddio.  

 

Mae gan fiomas raddfa gynhyrchu gyfredol sydd mor fach fel y caiff ei ystyried yn ddibwys. 

Mae llawer o goetiroedd posibl yn yr ardal sy'n rhoi ffynhonnell berffaith o borthiant ac felly 
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dyma pam y ceir ffigur potensial mawr. Unwaith eto, oherwydd digonedd o ynni gwynt, mae 

ganddo botensial enfawr os yw technolegau'n datblygu, a bod ymchwil a datblygiadau yn 

gwneud hwn yn ateb mwy cost-effeithiol. 

 

Mae'r potensial yn glir - mae sgôp mawr ar gyfer cynhyrchu ychwanegol. Fodd bynnag, 

potensial technegol yw hwn, nid potensial masnachol, ac mae p'un a ellir gwireddu hyn yn 

dibynnu ar nifer o ffactorau fel cyfyngiadau cynllunio, canfyddiad/mabwysiadiad cyhoeddus, 

a chost technoleg. Gall perchnogaeth gymunedol olygu ei bod yn haws sicrhau caniatâd 

cynllunio, gan ddarparu modd i liniaru cwynion lleol posibl; gallai ymrwymiad pobl leol newid 

sut mae pobl yn gweld y dechnoleg hon. 

 

3.3. Opsiynau cynhyrchu mwyaf addas 

Ar gyfer Dyffryn Ffestiniog, ystyrir mai'r adnoddau adnewyddadwy canlynol yw'r rhai mwyaf 

addas: 

● Ynni dŵr 

o Safleoedd ynni dŵr dynodedig yn unol â Ffigur 5 nad ydynt wedi cael eu 

datblygu hyd yma 

o Ynni dŵr micro o fewn Dyffryn Ffestiniog nad yw wedi'i archwilio'n fanwl eto 

● Solar 

o Datblygiad solar ar raddfa fach ar doeau domestig a masnachol 

o Datblygiad solar graddfa ganolig ar dir sy'n agos at y galw lleol 

 

Ni chredir bod gwynt ar y tir yn addas oherwydd dynodiad Parc Cenedlaethol llawer o ardal 

Ffestiniog a'r heriau o gyflwyno hyn. Noda'r canllawiau cynllunio atodol ar gyfer ynni gwynt 

ar y tir gan Gyngor Gwynedd na fydd tyrbinau gwynt sy'n niweidio nodweddion a chymeriad 

arbennig y Parc Cenedlaethol yn cael eu cymeradwyo6.  

 

Dim ond i'r Parc Cenedlaethol y mae hyn yn berthnasol, ac mae ardaloedd eraill o fewn 

ardal yr astudiaeth lle na fyddai hyn yn berthnasol, fel Blaenau Ffestiniog a Phorthmadog. 

O'r herwydd, mae ceisiadau am dyrbinau gwynt yn yr ardaloedd hyn, ond nid oes potensial 

sylweddol. 

  

 
6 https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-
policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Unitary-Development-Plan/SPG-Onshore-Wind-
Energy-June-2014.pdf 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Unitary-Development-Plan/SPG-Onshore-Wind-Energy-June-2014.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Unitary-Development-Plan/SPG-Onshore-Wind-Energy-June-2014.pdf
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Strategies-and-policies/Environment-and-planning/Planning-policy/Unitary-Development-Plan/SPG-Onshore-Wind-Energy-June-2014.pdf
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4. Galw am ynni 
Er mwyn sefydlu cynllun sy'n cynnwys cysylltu cynhyrchu â galw lleol, mae'n bwysig deall 

sut alw sydd am drydan ar hyn o bryd, a pha fath o alw posibl fydd yna yn y dyfodol. 

 

4.1. Galw am drydan domestig 

Mapiwyd y galw am drydan domestig ar sail data ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Is 

(LSOA), mae hon yn uned ddaearyddol sy'n cynnwys rhwng 400 a 1,200 o dai. 

 

 
Ffigur 8: Galw am drydan domestig yn ôl LSOA 

 

O Ffigur 8, gallwn weld lledaeniad y galw am drydan, yn enwedig y crynodiad mewn rhai 

ardaloedd, yn arbennig o amgylch Harlech a Phorthmadog. Yna adolygwyd y data hwn ar 

sail galw fesul mesurydd trydan (a ddangosir yn Ffigur 9), gan edrych ar yr ardaloedd lle 

mae'r galw cyfartalog i bob eiddo ar ei uchaf, fel y gellir gweld isod. 
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Ffigur 9: Galw am drydan domestig fesul mesurydd yn ôl LSOA a nifer y mesuryddion 

 

Ar y sailhon, mae'r canlyniadau'n edrych yn debyg, ond mae'r ardal o amgylch Blaenau 

Ffestiniog bellach yn amlwg fel galw trydan cymharol uwch fesul cartref. Mae nifer y 

mesuryddion yn debygol o fod yn or-amcangyfrif o nifer yr aelwydydd yn yr ardal, gan y gall 

rhai busnesau bach sydd â gofynion trydan isel ddisgyn o dan y trothwy lle y tybir mai 

cwsmeiriad domestig ydynt. Serch hynny, gallwn gael syniad o nifer posibl y cwsmeriaid 

domestig ym mhob ardal. 

 

4.2. Galw gan ddiwydiant 

Mae data am y galw am drydan diwydiannol a masnachol ar gael ar lefel Ardal Gynnyrch 

Ehangach Canol (MSOA), sy'n rhoi darlun lefel uchel o alw. Mae hon yn uned o 

ddaearyddiaeth sy'n cwmpasu rhwng 2,000 a 6,000 o aelwydydd, felly nid yw'n rhoi 

allbynnau gronynnog iawn; fodd bynnag, mae'n caniatáu ystyried y galw crynswth. 
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Ffigur 10: Galw am drydan nad yw’n ddomestig yn ôl MSOA 

 

Dengys Ffigur 10 y galw ar draws Dyffryn Ffestiniog nad yw’n alw domestig, gyda'r galw 

uchaf yn yr ardal sy’n cynnwys Porthmadog, a llai o alw o gwmpas Blaenau Ffestiniog. 

Mae galw busnes hefyd wedi cael ei ystyried ar sail unigol. 

 

Nodwyd cysylltiadau posibl ar sail eu maint a'r math o weithgareddau yr ymgymerir â hwy ar 

y safle. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Rehau, Blaenau Plastics, Blaenau Ffestiniog 

• Chwarel a Gwaith Asffalt Breedon Minffordd, Penrhyndeudraeth 

• Zip World, Blaenau Ffestiniog 

• Cartref Nyrsio Gofal Meddyg, Porthmadog 

 

4.3. Galw ychwanegol yn y dyfodol 

O fewn Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn, nodir safleoedd datblygu 

masnachol newydd i'w dwyn ymlaen. Mae'r tabl isod yn dangos y safleoedd perthnasol sydd 

o fewn ffin ardal yr astudiaeth. Bydd y safleoedd hyn yn cael eu darparu hyd at 2026 

 

Math Safle Cyfanswm 
arwynebedd 
(ha) 

Cynradd - Canolfan 
Gwasanaethau Trefol 

Parc Busnes, Penrhyndeudraeth 11.5 

Cynradd - Canolfan 
Gwasanaethau Trefol 

Parc Busnes, Porthmadog 13.5 
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Cynradd - Canolfan 
Gwasanaethau Lleol 

Cyn Safle Ysbyty Bron y Garth, 
Penrhyndeudraeth 

1.6 

Eilaidd - Canolfan 
Gwasanaethau Lleol 

Ystad Ddiwydiannol Griffin, 
Penrhyndeudraeth 

4 

Eilaidd - Canolfan 
Isranbarthol 

Safle Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog 7.4 

 

Bydd cartrefi newydd yn ardal astudiaeth Dyffryn Ffestiniog hefyd yn golygu galw ynni 

ychwanegol. Mae'r Cynllun Lleol ar y Cyd yn nodi yr angen i gyflwyno dros 7,000 o gartrefi 

newydd yng Ngwynedd ac Ynys Môn rhwng 2011 a 2026, ond nifer fach yn unig sy'n 

debygol o fod yn ardal yr astudiaeth, gyda datblygiadau wedi'u crynhoi mewn aneddiadau 

mwy mewn mannau eraill. Dim ond 155 o gartrefi y bwriedir eu cyflwyno ym Mlaenau 

Ffestiniog ei hun a dim un ym Mhorthmadog, gyda chyfraniad bychan pellach o 

ddatblygiadau mewn Canolfannau Gwasanaeth Lleol a phentrefi. Dengys hyn bod y galw 

newydd o dai yn debygol o barhau i fod yn gymharol isel yn ardal yr astudiaeth, islaw 500 o 

gartrefi newydd hyd at 2026, gydag effaith isel cyfatebol ar y galw am ynni. 

 

4.3.1. Ceir trydan a gwresogi trydan  

 

Gyda chyfran bresennol y farchnad o geir trydan yn cynyddu'n gyflym ac ymrwymiad y 

llywodraeth i atal pob gwerthiant cerbydau ffosil ar ôl 2040, bydd twf allweddol yn y galw am 

drydan. 

  

Yn Natganiad Gwanwyn 2019, cyhoeddodd y Canghellor hefyd na fydd unrhyw systemau 

gwresogi tanwydd ffosil mewn cartrefi newydd a adeiledir ar ôl 2025. Bydd hyn yn cael 

effaith fawr ac yn debygol o arwain at alw am fwy o bympiau gwres, hyd yn oed mewn 

ardaloedd sy'n agos at y rhwydwaith nwy. 

  

Bydd y ddau beth hyn yn golygu bod mwy o alw am drydan yn y dyfodol. Mae'r cyflenwad 

presennol o bwyntiau gwefru i gerbydau trydan yn gyfyngedig, felly gall hyn fod yn rhwystr i 

bobl leol fabwysiadu cerbydau trydan yn y tymor byr; fodd bynnag, yn y tymor canolig i'r 

tymor hir, disgwylir iddynt fod yn brif ffurf cludiant teithwyr. 
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5. Modelau busnes ar gyfer 

buddsoddiad ynni 
Cyflwyna'r adran ganlynol nifer o fodelau busnes ar gyfer buddsoddiad ynni adnewyddadwy 

yn Nyffryn Ffestiniog, a ystyriwyd yn erbyn meini prawf penderfynu allweddol. Cynhyrchwyd 

y rhain yn seiliedig ar fewnbwn gan randdeiliaid mewn gweithdy a gynhaliwyd ym mis 

Chwefror 2019 fel rhan o'r astudiaeth hon.  

 

Y meini prawf hyn yw: 

● Cyfnod ad-dalu cynllun rhesymol 

● Cyfanswm y buddsoddiad y gellir ei ariannu o’r gymuned leol 

● O fudd i ddefnyddwyr domestig lleol mewn tlodi tanwydd 

● Defnyddio adnoddau lleol 

● Gellir ei gyflawni o fewn cyfyngiadau’r rhwydwaith lleol 

 

5.1. Cynhyrchu heb gymorthdaliadau, allforio ynni i’r rhwydwaith 

Datblygwyd cynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy annibynnol ar draws Gogledd Cymru, 

fel y dangosir yn Adran 2. Cynlluniwyd y rhain fel arfer i allforio eu pŵer i'r grid yn hytrach 

na'i ddefnyddio'n lleol. Yn hanesyddol, cefnogwyd y datblygiadau hyn gan y Tariff Cyflenwi 

Trydan, sy'n talu cynhyrchwyr am bob uned o drydan adnewyddadwy a gynhyrchir ganddynt. 

Bu'r buddion o'r cynllun hwn yn lleihau dros amser, a bydd y cynllun yn cael ei derfynu’n 

gyfan gwbl erbyn mis Mawrth 2019, felly ni fydd y cymorth hwn ar gael ar gyfer cynlluniau 

cynhyrchu adnewyddadwy yn y dyfodol. 

 

Cyflenwyd cynlluniau cynhyrchu solar di-gymhorthdal mewn mannau eraill yn y wlad eisoes, 

fodd bynnag ni ellir ailadrodd y dull hwn o reidrwydd ym mhob achos, gan y gall fod angen 

set benodol o amgylchiadau. 

 

Datblygwyd fferm solar Clayhill yn Milton Keynes gan Anesco, ac fe'i hagorwyd ym mis Medi 

2017. Mae'n cynnwys technoleg storio solar ac ynni, gyda 10MW o ffotofoltäig solar wedi'i 

gydleoli â 5 uned storio ynni, sy'n gyfanswm o 6MW. Roedd yr arbedion maint a ddaeth yn 

sgîl datblygu cynllun mor fawr yn hanfodol i sicrhau bod y prosiect hwn yn gwneud synnwyr 

ariannol; byddai hyn yn anodd ei ailadrodd yng Ngogledd Cymru. 

 

Hefyd, mae cyfyngiadau rhwydwaith yn ardal Ffestiniog yn cyfyngu ar y potensial i gysylltu 

cynhyrchu ar raddfa fawr â'r rhwydwaith, gyda chyfyngiadau ar faint o bŵer y gellir ei allforio 

i'r grid mewn sawl ardal. Archwilir hyn yn fanylach yn yr adroddiad P3705 Cyfyngiadau’r 

Rhwydwaith. 

 

Meini prawf  

Cyfnod ad-dalu cynllun rhesymol 🗶 
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Cyfanswm y buddsoddiad y gellir ei ariannu o’r 
gymuned leol 

🗶 

O fudd i ddefnyddwyr domestig lleol mewn tlodi 
tanwydd 

🗶 

Defnyddio adnoddau lleol ✔ 

Gellir ei gyflawni o fewn cyfyngiadau’r 
rhwydwaith lleol 

🗶 

 

5.2. Cysylltiad â weiren breifat - defnydd uniongyrchol o’r cynhyrchiad 

Gall datblygu cynhyrchu leol gan ddefnyddio cwsmeriaid cysylltiad uniongyrchol yn hytrach 

na gwerthu pŵer i'r grid fod yn ffordd ddeniadol o gyflwyno cynlluniau newydd. 

  

Mae Cytundebau Prynu Pŵer (PPAs) ar gyfer ynni adnewyddadwy bellach yn gyffredin iawn 

gan eu bod yn gwarantu incwm i'r datblygwr am y trydan a gynhyrchir tra'n cynnig trydan 

rhatach i fusnesau masnachol nag y gallant ei brynu gan eu cyflenwr trydan lleol. Er y gall 

cynhyrchwyr gael eu talu 4-5c/kWh yr uned a gaiff ei allforio i'r grid, gallant sicrhau pris uwch 

gan bartner masnachol lleol sy'n cael ei gysylltu â gwifren breifat. 

  

Y ffurf symlaf ar y cynlluniau hyn yw cysylltu un generadur â phwynt galw sengl, er enghraifft 

busnes sydd â galw uchel am drydan. Y rheswm am hyn yw y byddai angen gosod cysylltiad 

gwifren breifat o'r generadur i'r defnyddiwr yn annibynnol ar y rhwydwaith trydan presennol, 

felly yr hiraf yn y byd yw'r pellter hwn, y mwyaf fydd y gost cyfalaf ychwanegol. 

 

Er y byddai'r dull hwn o fudd i'r busnes a allai sicrhau pŵer is, a'r datblygwr cynhyrchu, ni 

fyddai unrhyw fudd i ddefnyddwyr domestig lleol. Byddai angen i'r busnes hefyd fod yn barod 

i ymrwymo i gontract tymor hir ar gyfer prynu trydan gan y cynhychwr er mwyn lleihau'r risg 

i'r datblygwr. Gellid sicrhau budd cymunedol o'r dull hwn pe bai'r buddsoddiad mewn 

cynhyrchu lleol yn cael ei wneud gan gwmni sy'n eiddo i'r gymuned, ac sy’n llunio cynnig 

cyfranddaliadau i bobl leol fuddsoddi yn y cynllun. 

 

Meini prawf  

Cyfnod ad-dalu cynllun rhesymol ✔ 

Cyfanswm y buddsoddiad y gellir ei ariannu o’r 
gymuned leol 

✔ 

O fudd i ddefnyddwyr domestig lleol mewn tlodi 
tanwydd 

🗶 

Defnyddio adnoddau lleol ✔ 
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Gellir ei gyflawni o fewn cyfyngiadau’r 
rhwydwaith lleol 

✔ 

 

5.3. Model ynni lleol 

Mae Ynni Lleol wedi cynllunio ffordd o gael marchnad leol mewn ynni trwy Glybiau Ynni 

Lleol. Mae hyn yn galluogi aelwydydd i ymuno â’i gilydd i ddangos pryd fyddant yn defnyddio 

ynni glân lleol pan gaiff ei gynhyrchu. Mae'r cynllun yn rhoi pris gwell i gynhyrchwyr am yr 

ynni a gynhyrchir, gan adlewyrchu’n well ei wir werth, cadw mwy o arian yn lleol, a lleihau 

biliau trydan y cartref. Treialwyd y cynllun hwn yng Ngogledd Cymru ym Methesda 

 

5.3.1. Cynllun Cyd Ynni 

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys dros 100 o aelwydydd ger Bethesda sy'n gysylltiedig â 

chynhyrchwr ynni dŵr lleol. Pan fydd yr aelwydydd hyn yn defnyddio pŵer ar yr un pryd ag y 

mae'r ynni dŵr yn cynhyrchu, mae'r cynhyrchwr yn derbyn 7c/kWh. Caiff yr ynni dŵr a 

gynhyrchir ei rannu'n gyfartal rhwng yr holl gartrefi sy'n defnyddio trydan ar y pryd, gyda 

phob cartref yn talu'r un 7c kWh am eu cyfran o’r ynni a gynhyrchir. 

 

Yn yr arbrawf Cyd Ynni, mae gan bob aelwyd 'Ddangosfwrdd Ynni' y gellir ei weld ar dabled 

neu ffôn clyfar lle gallant weld pryd mae adegau da o'r dydd i ddefnyddio pŵer. Gall 

aelwydydd weld pryd y gwnaethant ddefnyddio pŵer fesul cyfnodau o hanner awr, a cheir 

rhagolwg o'r cynhyrchu ynni dŵr, fel eu bod yn gwybod pryd mae'n rhatach defnyddio pŵer. 

Gallant hefyd weld cyfanswm y galw am ynni gan yr aelwydydd sy'n rhan o'r treial. Dengys 

Ffigur 6 enghraifft o'r dangosfwrdd ar-lein hwn, a'r data hanesyddol a rhagolwg manwl sydd 

ar gael o ran galw a chynhyrchu, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr geisio cynllunio eu defnydd 

pan fo'n bosibl ar gyfer adegau pan fyddant yn sicrhau'r budd mwyaf. 

 

 
Ffigur 6: Dangosfwrdd ynni lleol ar-lein yn dangos rhagolygon cynhyrchu ynni dŵr ochr yn 

ochr â'r galw a ragwelir a'r galw hanesyddol 
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Mae gan Ynni Lleol gyflenwr ynni partner yn Co-op Energy y mae aelwydydd yn prynu 

trydan ychwanegol ganddo, nad yw'n cael ei gyflenwi gan y cynhyrchiad lleol. Cynigir hyn 

hefyd ar sail defnydd, gyda thrydan yn costio gwahanol brisiau ar wahanol adegau o'r dydd, 

gan adlewyrchu’n well costau prynu trydan.  

 

Caiff cynhyrchwyr a’r galw eu cysylltu ar yr un foltedd, islaw lefel lle y profir cyfyngiadau, fel y 

gellir lleihau’r cynhyrchiad a anfonir yn ôl i fyny’r lein. Ni fyddai SPEN yn ystyried hon yn 

broblem fawr. Serch hynny, byddai ymgysylltu â SPEN yn bwysig er mwyn cyflwyno'r math 

hwn o gynllun, gan y byddai angen modelu'r rhwydwaith gan DNO er mwyn pennu'r union 

effaith. 

 

Ystyriaethau allweddol: 

● Nodi safle addas i'w gyflwyno ar y raddfa gywir  

● Dim ond trydan domestig y mae Co-op Energy yn ei werthu, felly ni allai gynnwys 

cwsmeriaid diwydiannol/masnachol fel y cyflenwr  

● Mae cwsmeriaid masnachol/diwydiannol hefyd yn prynu swmp trydan ar gost is na 

chwsmeriaid domestig, felly efallai na fydd pris prynu sy’n ddeniadol i gwsmeriaid 

domestig yn apelio at gwsmeriaid busnes. 

● Mae cynhyrchu refeniw yn allweddol i wneud yr achos busnes yn synhwyrol yn 

ariannol - heb gefnogaeth y Tariff Cyflenwi Trydan efallai y bydd angen i brisiau 

defnyddwyr domestig fod yn agosach at 11.5c/kWh yn hytrach na 7c/kWh er mwyn 

gwneud synnwyr ariannol. Byddai hyn yn dal i fod yn arbediad o 25% ar dariffau 

nodweddiadol. 

 

Meini prawf  

Cyfnod ad-dalu cynllun rhesymol ✔ 

Cyfanswm y buddsoddiad y gellir ei ariannu o’r 
gymuned leol 

✔ 

O fudd i ddefnyddwyr domestig lleol mewn tlodi 
tanwydd 

✔ 

Defnyddio adnoddau lleol ✔ 

Gellir ei gyflawni o fewn cyfyngiadau’r 
rhwydwaith lleol 

✔ 

 

5.4. Yr opsiwn a argymhellir 

Yn seiliedig ar yr opsiynau a ystyriwyd uchod, y model Ynni Lleol yw'r ffordd fwyaf priodol o 

ddarparu cynllun ynni adnewyddadwy lleol yn Nyffryn Ffestiniog, gan gwrdd â'n holl feini 

prawf a nodwyd. 
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6. Argymhellion a’r camau nesaf 
1. Datblygu dichonoldeb pellach ar y safleoedd cynhyrchu a nodwyd 

Dylid cynnal astudiaeth ddichonoldeb bellach i ystyried y safleoedd cynhyrchu posibl 

yn fanylach. 

2. Cydgysylltu gydag SP Energy Networks 

 

Dylid cysylltu'n barhaus ag SP Energy Networks ynghylch cysylltu cynhyrchu newydd 

a sefydlu cynllun Ynni Lleol i sicrhau y bydd hyn yn gweithio o fewn eu cyfyngiadau. 

Ni ddisgwylir i effaith model cynhyrchu Ynni Lleol yn yr ardal fod yn sylweddol, cyn 

belled ag y bod cynhyrchu a galw yn gysylltiedig â'r un foltedd, ond bydd angen i 

SPEN fodelu'r cynllun i benderfynu beth fydd yr effaith. 

 

3. Datblygu Clwb Ynni Lleol I Ddyffryn Ffestiniog 

Dylai Cwmni Bro Ffestiniog ymgysylltu ag Ynni Lleol am gefnogaeth i sefydlu Clwb 

Ynni Lleol. Byddai hyn yn fenter gydweithredol yn gyfreithiol, i reoli'r cynllun lleol. 

Bydd ymgysylltu ag aelwydydd lleol yn allweddol i gynhyrchu digon o ddiddordeb i 

wneud i'r cynllun weithio. Ceir cynlluniau tebyg eraill - mae Smart Fintry yn enghraifft 

arall o ble mae ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol yn cael ei werthu'n 

uniongyrchol i breswylwyr gan leihau costau trydan a'r effaith carbon. Mae Ynni 

Cymunedol Twrog yn enghraifft o grŵp cymunedol lleol a sefydlwyd yn ddiweddar yn 

ardal Maentwrog a allai ddarparu glasbrint i Gwmni Bro Ffestiniog ei ddilyn. 

 

4. Sefydlu diddordeb mewn cerbyd cymunedol buddsoddi i fuddsoddi mewn 

cynhyrchu leol 

Mae angen i Gwmni Bro Ffestiniog benderfynu a oes digon o ddiddordeb gan y 

gymuned leol i gymryd rhan mewn cynnig cyfranddaliadau cymunedol i ariannu 

buddsoddiad mewn cynhyrchu leol, a beth fyddai maint mwyaf posibl y gronfa 

fuddsoddi. Os nad yw hyn yn ddigonol i ddatblygu'r cynhyrchiad, yna bydd angen 

ceisio cyllid allanol pellach. Gallai Ynni Cymunedol Cymru, sy'n sefydliad dielw sy'n 

cynorthwyo grwpiau cymunedol drwy gynnig cyngor ac arweiniad, fod yn yrrwr da. 

 

5. Sicrhau cyllid ar gyfer prosiect a symud ymlaen gyda'r model masnachol a 

ddewiswyd 

Efallai y bydd cyfleoedd ar gyfer cyllid prosiect allanol i gyfrannu at ddatblygiad y 

cynllun hwn, yn enwedig cyllid gan WEFO, Renew Wales neu Lywodraeth Cymru ar 

gyfer datblygu cynhyrchu adnewyddadwy ymhellach. Gellid cwrdd â chostau 

buddsoddi cyfalaf nad ydynt yn dod o dan fuddsoddiad cymunedol drwy ddefnyddio 

'benthyciadau gwyrdd' i fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy sydd ar gael gan rai o 

fanciau'r stryd fawr. Hefyd ceir banciau sy'n gweithredu'n benodol i gefnogi cwmnïau 

sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau moesegol fel yr amgylchedd. Enghreifftiau o hyn 

yw Triodos, sef banc sy'n ceisio creu cymdeithas sy'n amddiffyn ac yn hyrwyddo 

ansawdd bywyd ac urddas dynol i bawb. Y cwmnïau buddsoddi eraill sy'n buddsoddi 

mewn prosiectau sy'n gymdeithasol gadarnhaol yw Abundance ac Ethex.  
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