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Mae’r arolwg ac 
adroddiad ar Gyflwr y 
Sector Ynni Cymunedol 
wedi rhoi cipolwg ar y 
sector ynni cymunedol 
yn y DU ers 2017. 

Ynghyd â’r astudiaeth hon o’r DU gyfan, 
mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu Ynni 
Cymunedol Cymru i ddarparu adroddiad 
cyflwr y sector ar wahân i Gymru, yn dilyn 
llwyddiant yr adroddiad peilot yn 2021. 
Mae’n canolbwyntio ar y cynnydd a wnaed 
dros y flwyddyn ddiwethaf, yn disgrifio sut 
mae’r sector yn newid a sut mae’n 
cyflawni ystod eang o effeithiau 
cymdeithasol ac amgylcheddol.

Casglodd staff mewnol Ynni Cymunedol Cymru ddata am 
y tro cyntaf rhwng Chwefror a Mai 2022 gan eu 
dadansoddi a pharatoi adroddiad. Diweddarodd Ynni 
Cymunedol Cymru, Ynni Cymunedol Lloegr ac Ynni 
Cymunedol yr Alban ein setiau data a’u hail-strwythuro er 
mwyn creu darlun mor gyflawn â phosibl o’r sector, gan 
ddarganfod data nad oedd yn hysbys o’r blaen. 
Cynhwyswyd y data hyn yn ein dadansoddiad eleni ac 
wrth wneud cymariaethau â’r blynyddoedd blaenorol. Yr 
ychwanegiadau ôl-weithredol hyn yw’r rheswm am 
unrhyw anghysonderau â data a gyhoeddwyd gynt.

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn ddiolchgar am 
gyfraniadau’r 43 sefydliad ynni cymunedol a roddodd o’u 
hamser i gwblhau’r arolwg. Ychwanegir data a gasglwyd 
mewn arolygon blaenorol o gyflwr y sector ac ymchwil 
ddesg gan 24 sefydliad arall at y set ddata. Mae’r 
safbwyntiau yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar yr arolwg 
ar gyflwr y sector ac adborth gan aelodau Ynni 
Cymunedol Cymru ac nid ydynt o anghenraid yn 
cynrychioli barn noddwyr yr adroddiad.

• deall mwy am gyflwr presennol
y sector;
• darganfod meysydd twf a chyfle
ar sail tystiolaeth;
• ychwanegu ar ein set ddata gadarn ar y
sector ynni cymunedol;
• galluogi Ynni Cymunedol Cymru i eirioli
yn fwy effeithiol dros ei aelodau.

Ynni Cymunedol Cymru

Sefydliad nid-er-elw ar gyfer aelodau yw Ynni 
Cymunedol Cymru a sefydlwyd i roi cymorth a llais i 
brosiectau ynni cymunedol ledled Cymru. Ein 
cenhadaeth graidd yw cefnogi a chyflymu’r pontio i 
system ynni deg, carbon isel a arweinir gan y gymuned. 
Mae hyn yn seiliedig ar weledigaeth gyffredinol sy’n 
credu nid yn unig y dylai cymunedau gyfranogi a llunio’r 
system ynni, ond hefyd y dylai cymunedau Cymru gael 
manteisio ar y pontio. Ymunwch â’n rhwydwaith 
cynyddol o 52 o aelodau a chefnogwch sector ynni 
cymunedol Cymru trwy ymaelodi. 

Cynhaliodd Ynni Cymunedol Cymru, 
mewn partneriaeth ag Ynni 
Cymunedol Lloegr ac Ynni Cymunedol 
yr Alban, yr ymchwil hon er mwyn:

Edrychwch ar ein cyflwyniadau i ynni cymunedol, 
mynnwch wybodaeth bellach drwy fynd i’n gwefannau 
a dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Cysylltwch 
â ni i gael gwybodaeth bellach:

Ynghylch 
yr 
adroddiad 
hwn 

02920 190260    info@communityenergywales.org.uk
@CommEnergyWales    www.communityenergywales.org.uk
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Penawdau

Sector sy’n newid

• Mae’r sector ynni cymunedol yng Nghymru 
yn ddynamig ac yn newid dros amser, gan 
ganolbwyntio nid yn unig ar gynhyrchu ynni 
ond yn hefyd mwy a mwy ar drafnidiaeth 
carbon isel, defnyddio ynni yn effeithiol, 
storio ynni a hyblygrwydd. Oherwydd diffyg 
cefnogaeth cymhorthdal mae'r model 
busnes ar gyfer cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy yn dal i fod yn heriol. Fodd 
bynnag, mae’r sector yn dangos 
cydnerthedd wrth iddo estyn cwmpas y 
prosiectau cymunedol a’r arloesedd yn lleol.

• Mae’r sector ynni cymunedol yn 
canolbwyntio yn bennaf ar brosiectau 
cynhyrchu ar raddfa fach; fodd bynnag, mae 
prosiectau fel fferm wynt 2.5 MW Graig 
Fatha, a adeiladwyd gan Ynni Ripple yn 2021, 
yn gweithredu ar raddfa fwy sylweddol.

Symud ymlaen

• Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi'r 
sector ynni cymunedol ac wedi sefydlu targedau ar 
gyfer 1GW o gapasiti ynni adnewyddadwy i fod o dan 
berchnogaeth gymunedol erbyn 2030, ac i bob 
prosiect ynni adnewyddadwy gael elfen o 
berchnogaeth gymunedol. Yn ogystal â hyn, mae'n 
darparu cyllid uniongyrchol i Ynni Cymunedol Cymru 
ynghyd â chefnogaeth barhaus drwy Wasanaeth Ynni 
Llywodraeth Cymru.

• Amlygodd yr Archwiliad Dwfn i Ynni Adnewyddadwy 
yn 2021 weledigaeth i gynyddu'r adnoddau i gefnogi 
ynni lleol a chymunedol yng Nghymru, ynghyd ag 
ymrwymiad i wella mynediad y sector ynni cymunedol 
at yr ystâd gyhoeddus.

Mwy o sylw i ddefnyddio 
ynni a’r costau

• Yn gyffredinol, mae’r sector yn rhoi sylw 
cynyddol i sicrhau bod cymunedau’n elwa’n 
fwy uniongyrchol gan ganolbwyntio ar leihau’r 
ynni a ddefnyddir a’r costau. Yng 
nghyd-destun yr argyfwng ynni presennol lle 
mae prisiau’n codi, mae gan ynni cymunedol 
ran i’w chwarae, gan ei fod wedi’i leoli o fewn 
cymunedau a bod pobl yno yn ymddiried 
ynddo.

Ystod eang o effeithiau 
cymdeithasol

• Wrth i sector Ynni Cymunedol Cymru 
ddatblygu mae’n cynhyrchu nid yn unig 
ynni ond hefyd ystod eang o effeithiau 
cymdeithasol. 

• Mae gan sefydliadau ynni cymunedol 
rôl unigryw sef mynd i’r afael â newid yn 
yr hinsawdd law yn llaw â datblygu 
cymunedau. Mae gan brosiectau ynni 
cymunedol rôl o ran lleihau allyriadau 
carbon ac effeithio ar bethau yn lleol 
hefyd, o safbwynt cadw’r incwm yn lleol 
a meithrin gallu. Mae’n fodel sy’n gwella 
llesiant cymdeithasol, amgylcheddol, 
economaidd a diwylliannol, gan gefnogi 
yn uniongyrchol nodau a gweledigaeth 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (2015).

https://llyw.cymru/gwaith-ymchwil-manwl-ynni-adnewyddadwy-argymhellion-html
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Ymgysylltu â chymunedau 

Amlygodd yr arolwg arwyddocâd yr 
ymwneud cymunedol sydd o fewn y sector. 
Roedd hyn yn bennaf drwy 8599 o aelodau, 
a 586 o wirfoddolwr.  Nodwyd hefyd fod lefel 
ehangach o ymgysylltu â cymunedau 
Cymru, gan gyrraedd 138,000 o bobl.

• 20 o sefydliadau yn 
gweithredu gweithgareddau 
defnyddio ynni yn effeithiol
• Capasiti cynhyrchu trydan 

dan berchnogaeth 
cymunedau: 27.5 MW 

• 34 o gerbydau carbon isel 

• Lleihau allyriadau CO2
• Datblygu cefnogaeth i ynni 

adnewyddadwy yn lleol
• Cadw incwm yn lleol 

yn y gymuned
• Partneriaethau a 

chydweithio

• Gwirfoddolwyr: 586
• Aelodau: 8599

• Cyfanswm y bobl yr 
ymgysylltir â hwy: 

138,000

Gwariant ar fudd 
cymunedol: £276,500

Arian a arbedir trwy 
wasanaethau defnyddio 
ynni’n effeithiol: £222, 

250
Staff FTE: 200  

67 o sefydliadau 
ynni cymunedol 
gweithredol 

Ystod eang o weithgareddau

Darganfu’r arolwg gyfanswm o 27.5 MW o 
gapasiti cynhyrchu trydan dan 
berchnogaeth cymunedol, gan gynnwys 
solar, gwynt ac ynni dŵr. Mae’r sector yn 
arallgyfeirio ac yn symud oddi wrth 
gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn unig 
a chynnwys ystod eang o 
weithgareddau. Mae’r rhain yn cynnwys 
mwy o sefydliadau yn ymwneud â 
phrosiectau trafnidiaeth carbon isel – 
cyfanswm o 24. Mae diddordeb cynyddol 
hefyd mewn gweithgareddau ar gyfer 
defnyddio ynni yn effeithiol, gan 
gynnwys 20 o sefydliadau yn 2021. 

Cyllid a chyflogaeth

Nododd yr arolwg nid yn unig bod prosiectau yn 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy ond eu bod hefyd yn 
cynhyrchu incwm a oedd yn lleol, hirdymor ac yn cael ei 
gadw o fewn cymunedau lleol. Cafodd cyfanswm o 75% o 
wariant y sefydliadau ei gadw yn yr ardal leol. Hefyd, 
nododd yr arolwg fod gwasanaethau ar gyfer defnyddio 
ynni yn effeithiol wedi arbed £222,000 ar filiau teuluoedd. 
Yn y cyd-destun hwn, cyfrannodd yr incwm a roddwyd at 
ddibenion budd cymunedol at gyfanswm o £276,500 o 
wariant yn cefnogi cymunedau lleol. Yng Nghymru, 
crëwyd 79 o swyddi newydd, gan gynyddu nifer FTE y 
staff a gyflogir mewn ynni cymunedol i 145.

Effaith

Nododd yr arolwg fod prosiectau ynni cymunedol yng Nghymru hefyd 
yn cynhyrchu ystod eang o effeithiau cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol, gan feithrin cymunedau cynaliadwy. Dangosodd y 
canlyniadau effaith prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol o ran 
lleihau allyriadau CO2 ond hefyd bod prosiectau dan berchnogaeth ac 
arweiniad y gymuned yn creu cefnogaeth yn lleol i ynni adnewyddadwy. 
Yn gyffredinol, nodwyd partneriaeth a chydweithio fel effaith gymde-
ithasol berthnasol, gan ganolbwyntio yn arbennig ar ddysgu ar y cyd a 
rhannu adnoddau â phrosiectau cymunedol eraill.

 

Ynni 
Cymunedol 
Cymru yn 
2021: 
trosolwg

Ynni Cymunedol 
Cymru yn 2021
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Polisi a 
chyd-destun 
yng 
Nghymru

Argyfwng a Diogelwch Ynni 

Mae gan ynni cymunedol ran i'w chwarae yng 
nghyd-destun yr argyfwng costau byw yn ogystal â'r 
strategaeth ynni presennol. Mae perchnogaeth leol yn seilio 
ynni o fewn ardaloedd lleol, ac yn rhoi rhanddeiliaid lleol y 
cyfle i fod yn rhan o'u dyfodol ynni eu hunain drwy berch-
nogaeth leol. Mae hefyd yn cynnig ffordd o ymateb sy’n 
deillio o’r gymuned i anghenion y gymuned, gan gynnwys 
canolbwyntio mwy ar ddefnyddio ynni yn effeithiol er mwyn 
mynd i’r afael â thlodi tanwydd. 

Argyfwng Hinsawdd 

Fel rhan o’r cyd-destun yn paratoi at COP26, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ei strategaeth Cymru Sero Net i 
gyflawni ail gyllideb garbon Cymru (2021-2025). Nododd 
hon y ffordd ymlaen ar gyfer lleihau allyriadau mewn 
ymateb i’r argyfwng hinsawdd, gan ail-ddatgan ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i symud oddi ar danwyddau ffosil i 
gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Gan adeiladu ar hyn mae 
Llywodraeth Cymru wedi gosod llwybr sero-net i leihau 
allyriadau carbon gan 100% erbyn 2050. Fel sector, 
amcangyfrifir bod ynni cymunedol Cymru wedi arbed 
12,000 tunnell o CO2e yn 2021. Mae mentrau gan 

brosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol i 
ddefnyddio ynni yn effeithiol, arbed ynni ac addysgu 
pobl yn cyfrannu at arbedion carbon pellach. Yn y 
cyd-destun hwn, mae ynni cymunedol yn hybu ynni 
adnewyddadwy ond mae hefyd yn grymuso 
cymunedau wrth i unigolion ddod ynghyd i fynd i’r afael 
â newid yn yr hinsawdd.

Targedau Polisi Ynni Cenedlaethol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ehangu 
cynhyrchiant ynni adnewyddadwy gan gyrff cyhoeddus 
a mentrau cymunedol yng Nghymru gan fwy na 100 
MW rhwng 2021 a 2026, wrth i ni geisio cyrraedd ein 
targed hir-dymor o 1GW o gynhyrchiant ynni 
adnewyddadwy o dan berchnogaeth leol. Mae hyn yn 
rhoi cyd-destun ar gyfer cydnabod pwysigrwydd 
cymunedau yn y pontio carbon isel, ar lefel 
genedlaethol a chymunedol.

Datganiad Ysgrifenedig: Gwaith ymchwil manwl ynni adnewyddadwy: 
argymhellion (8 Rhagfyr 2021) https://llyw.cymru/

Polisi a 
Chyd-destun 
yng Nghymru

Targedau Polisi 
Ynni 

Cenedlaethol

Gwasanaeth 
Ynni Cymru 

Argyfwng a 
Diogelwch 

Ynni

Argyfwng 
Hinsawdd 

Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 

Dyfodol

Yr Archwiliad 
Dwfn i Ynni 

Adnewyddadwy
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Polisi a 
chyd-destun 
yng 
Nghymru

Cymru 
lewyrchus

Cymru 
gydnerth

Cymru 
iachach 

Cymru sy’n 
fwy cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus

Cymru â 
diwylliant bywiog 

lle mae’r 
Gymraeg yn 

ffynnu

Cymru sy’n 
gyfrifol ar 

lefel 
fyd-eang 

Gwasanaeth Ynni Llywodraeth 
Cymru geiriau 

Mae Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r 
sector cymunedol ar brosiectau ynni adnewyddadwy 
gyda chyngor technegol, masnachol ac o ran caffael. 
Caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru (2018-2023). 
Mae’n darparu astudiaethau dichonoldeb, cymorth 
technegol ynghylch cysylltu â’r grid yn ogystal â 
chynllunio a modelu ariannol. Yn ogystal â’r 
gweithgareddau hyn maent yn darparu cymorth gyda 
grantiau ar gyfer gwaith rhagbaratoadol a gwaith cyfalaf a 
chefnogaeth gan Reolwr Datblygu neilltuol, ynghyd â 
benthyciadau datblygu trwy Fanc Datblygu Cymru. Maent 
yn canolbwyntio yn arbennig ar gefnogi, meithrin gallu ac 
adnoddau ariannol yng nghamau datblygu prosiectau 
ynni. Mae’r Gwasanaeth Ynni yn cefnogi gwerth lleol ar 
gyfer cymunedau, nid yn unig yn nhermau cynhyrchu 
ynni adnewyddadwy ac arbed carbon, ond hefyd buddion 
llai amlwg fel creu incwm lleol a meithrin sgiliau a hyder. 

Yr Archwiliad Dwfn i Ynni Adnewyddadwy 

Daeth nifer o argymhellion o'r Archwiliad Dwfn i Ynni 
Adnewyddadwy yn 2021. Mae cynyddu ynni lleol a 
chymunedol yng Nghymru yn ganolbwynt i uchelgais y 
llywodraeth i gadw gwerth cymdeithasol ac economaidd 
ynni adnewyddadwy a’i berchnogaeth yng Nghymru. 
Roedd hefyd yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu 
cynlluniau i ymgysylltu â’r cyhoedd ar strategaeth 
Cymru Sero Net, a newid eu hymddygiad er mwyn 
galluogi cymunedau Cymru i chwarae rhan weithredol 
mewn lleihau’r galw am ynni, gan ddefnyddio ynni yn 
fwy effeithiol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn 
canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau parhaus yng 
Nghymru o ran newid yn yr hinsawdd a materion iechyd, 
yn ogystal â phryderon economaidd-gymdeithasol. 
Mae’r Ddeddf yn annog cyrff cyhoeddus i feddwl mwy 
am yr hirdymor gydag ymagwedd fwy cydlynus. Mae 
ynni cymunedol yn cyfrannu at gyflawni amcanion y 
Ddeddf, trwy ganolbwyntio ar effeithiau lleol, 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Er 
enghraifft, mae ynni ym mherchnogaeth y gymuned yn 
dechrau sgwrs am newid yn yr hinsawdd mewn 
cyd-destun lleol er mwyn cefnogi Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang. Mae cadw incwm yn lleol a sicrhau bod 
gan gymunedau ran wrth lunio’r system ynni yn arwain 
at Gymru fwy cyfartal a ffyniannus.
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Prosiectau Wedi'u Gohirio: Rhesymau

Cynhyrchu 
trydan

Yn gyffredinol, yng Nghymru, roedd y duedd mewn 
capasiti cynhyrchu ynni cymunedol yn gyson â’r duedd yn 
y DU yn ystod 2021, gyda 2.7 MW o gapasiti cynhyrchu 
trydan newydd. Roedd hyn tua hanner y ffigur ar gyfer 
2020, gan ddod â’r cyfanswm i 27.5 MW o gapasiti 
cynhyrchu dan berchnogaeth y gymuned. Er gwaethaf 
heriau covid a dileu mecanweithiau cefnogol fel y Tariff 
Cyflenwi Trydan (FiT), mae’r sector wedi parhau i ddatblygu 
a gosod prosiectau newydd. Cafwyd tri gosodiad newydd 
gyda fferm wynt 2.5 MW Graig Fatha, a adeiladwyd gan 
Ynni Ripple ac sy’n gweithredu ar raddfa fwy, yn ffurfio 
rhan helaeth o’r capasiti cynhyrchu newydd yn 2021. Yn 
ogystal â hon, cafwyd dau osodiad ffotofoltaig solar llai.

Ar lefel y DU yn 2021, nid oedd ond 23 o asedion 
cynhyrchu trydan newydd wedi cael eu gosod neu wrthi’n 
cael eu hadeiladu. Cafwyd tri gosodiad yng Nghymru o’i 
chymharu â 14 yn Lloegr a chwech yn yr Alban. Dangosa’r 
adroddiad fod dileu Tariffau Cyflenwi Trydan yn 2019 wedi 
cael effaith andwyol yng Nghymru, er bod rhai prosiectau 
wedi cael estyniad achredu at 2022. Dyma’r gwirionedd 
yng ngweddill y DU, ac mae’n creu amgylchedd heriol i’r 
sector yn y dyfodol.

Mae’r diagram isod yn dangos cyfanswm capasiti 
cynhyrchu trydan gweithredol, fesul math o dechnoleg. 
Roedd 10 prosiect gwynt, 15 ffotofoltaig solar a 7 ynni dŵr.

Amlygodd yr arolwg nifer o brosiectau oedd wedi’u 
gohirio, gyda capasiti wedi’i ohirio o 17.5 MW o ganlyniad, 
ar draws 18 sefydliad. Y prif fath o brosiect wedi’i ohirio 
oedd cynhyrchu trydan sef 11 prosiect, er bod mentrau 
eraill wedi’u gohirio hefyd, gan gynnwys rhai trafnidiaeth 
carbon isel (2), defnyddio ynni yn effeithiol (3) a storio 
ynni (3). Mae’n werth nodi na chafodd unrhyw brosiectau 
eu rhwystro oherwydd gwrthwynebiad gan y cyhoedd. 
Un o’r prif resymau a nodwyd ar gyfer gohirio prosiectau 
oedd diffyg capasiti trefniadol, gan fod angen llawer o 
amser, ymroddiad ac egni i adeiladu prosiectau 
cymunedol newydd. Rheswm arall oedd yr amgylchedd 
polisi newidiol, gyda dileu’r Tariffau Cyflenwi Trydan yn 
golygu diffyg model busnes hyfyw ar gyfer prosiectau 
cynhyrchu newydd. Cafodd penderfyniadau polisi 
diweddar gan Lywodraeth y DU i ddileu’r Tariff Cyflenwi 
Trydan, y Tariff Allforio a rhyddhad treth ar 
fuddsoddiadau mewn prosiectau ynni cymunedol, effaith 
sylweddol ar y sector ynni cymunedol. Yn gyffredinol, 
mae’r sector ynni cymunedol yn dal yn hyfyw er 
gwaethaf dileu Tariffau Cyflenwi Trydan a Thariffau 
Allforio, ond dim ond ar raddfa sy’n heriol ar gyfer 
prosiectau cymunedol, oherwydd y cymhlethdodau 
cynyddol a chystadleuaeth gan ddatblygwyr mwy.

32 o sefydliadau cymunedol sy’n 
cynhyrchu trydan

Gan arbed 12,000 tCO2e

Gan ddarparu digon o ynni ar gyfer 
15,000 aelwyd yng Nghymru

1

13.1
13.4

27.5 MW 
o Drydan 

Adnewyddadwy 
Dan 

berchnogaeth y 
gymuned 
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Caniatâd Cynllunio

Diffyg Arbenigedd Technegol

Diffyg Safle Addas

Diffyg Mynediad at Farchnadoedd Hyblyg
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Yn gyffredinol, mae cynhyrchu gwres yn dal i fod yn 
heriol ar gyfer datblygiadau cymunedol ledled y DU, 
gyda chynnydd bychan mewn capasiti cynhyrchu 
gwres yng Nghymru, o 311 kW yn 2020 i 363 kW yn 
2021. Mae 4 prosiect gwres adnewyddadwy yng 
Nghymru ar hyn o bryd: 1 pwmp gwres ffynhonnell 
aer, 2 biomas, a gosodiad newydd pwmp gwres o’r 
ddaear. Gosodwyd y pwmp gwres o’r ddaear gan 
Awel Aman Tawe yn 2021 yn Hwb y Gors, hen ysgol 
sydd ar hyn o bryd yn cael ei hail-ddylunio fel 
canolfan gelfyddydau ac addysg; mae’n darparu 
system gwres tanlawr. Mae’r arolwg yn adlewyrchu’r 
patrwm ar draws y DU, gyda maes cynhyrchu gwres 
yn dal i fod yn faes â thwf cyfyngedig oherwydd 
costau cyfalaf uchel wrth ddatblygu rhwydweithiau 
gwres a phrinder arbenigedd technegol.
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Cynhyrchu 
Gwres

Storio 
ynni a 
hyblygrwydd 

Roedd cyfanswm o 10 sefydliad yng Nghymru â 
phrosiectau storio ynni ar draws y sector. Yn y cyd-destun 
hwn, mae storio ynni yn darparu mecanwaith pwysig ar 
gyfer systemau ynni mwy hyblyg sy’n fwy clyfar ac yn 
galluogi cwsmeriaid i leihau eu costau. 

Mae mudiadau ynni cymunedol wedi gosod batrïau trydan 
(4) a hydrogen (2). Nododd yr arolwg gynnydd bychan yng 
nghyfanswm y capasiti storio yng Nghymru o 69 kW awr, 
sef o 353 kW awr yn 2020 i gyfanswm o 422 kW awr yn 
2021, gyda’r capasiti storio newydd ar ffurf dau fatri trydan.

Amlygodd yr arolwg fod dau sefydliad yn cymryd rhan 
mewn prosiectau neu dreialon hyblygrwydd yn 2021. 
Roedd nifer bach (3) o sefydliadau hefyd yn defnyddio 
neu’n bwriadu defnyddio storio ynni i gyflenwi 
gwasanaethau rhwydwaith fel gwasanaethau hyblygrwydd 
neu ymateb ar yr ochr alw. Er enghraifft, yn Sir Gaerfyrddin, 
datblygwyd dau glwb Ynni Lleol yn Llandysul a Chapel Dewi. 
Mae hyn yn galluogi cymunedau lleol i gysylltu’r ynni a 
ddefnyddiant yn agosach â’r ynni adnewyddadwy a 
gynhyrchir yn lleol, gan symud tuag at gysylltu’r cyflenwad 
ynni â’r galw yn lleol.

4 o sefydliadau cymunedol 
sy’n darparu prosiectau gwres

Cyfanswm capasiti cynhyrchu 
gwres 363 kW 10 o sefydliadau cymunedol yn 

cymryd rhan mewn storio ynni

5 o sefydliadau cymunedol yn cymryd 
rhan mewn gwasanaethau/treialon 
hyblygrwydd



Nododd yr arolwg fod gweithgareddau trafnidiaeth carbon 
isel yn dal i gynyddu, o 20 sefydliad yn 2020 i 24 yn 
2021. Mae’r cyfanswm yng Nghymru yn adlewyrchu ei 
chyfraniad cadarnhaol at ddatblygu trafnidiaeth carbon 
isel fel rhan o batrwm ehangach yn y DU, gyda 28 
sefydliad yn Lloegr ac 20 yn yr Alban yn 2021. 
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Cafwyd twf yn nifer y cerbydau carbon isel a’r pwyntiau 
gwefru, gydag 11 o gerbydau trydan newydd wedi’u 
prynu yn 2021, cynnydd o bron i 50% ers y llynedd. Yn 
yr un modd, cafwyd cynnydd o 60% yn nifer y pwyntiau 
gwefru cerbydau trydan, sef cyfanswm o 62 yn 2021.

24 23 
Trafnidiaeth 
carbon isel 

Gweithgareddau trafnidiaeth carbon isel

Mathau o weithgareddau

Cerbydau Trydan

Rhannu Ceir

Gwefru Cerbydau 
Trydan

Addysg Cerbydau 
Trydan

E-feic 

Arall

o sefydliadau 
cymunedol yn 
cymryd rhan 
mewn 
gweithgareddau 
trafnidiaeth 
carbon isel

o bwyntiau gwefru 
cerbydau trydan newydd 

wedi’u gosod

O ran y mathau o drafnidiaeth carbon isel, nododd yr 
arolwg ystod o weithgareddau yn canolbwyntio yn 
bennaf ar gludiant trydan (11) a gwefru cerbydau trydan 
(13). Cafwyd mentrau rhannu ceir (8) ac e-feiciau (6) 
hefyd ond dim llawer o fentrau addysgu pobl am gerby-
dau trydan, a doedd dim mentrau hydrogen ar y gweill.

Beth yw’r prosiect?

Mae’r prosiect yn ceisio sefydlu 
rhwydwaith o glybiau ceir trydan yng 
Nghymru, gan gynnwys 7 clwb car 

newydd dan berchnogaeth y gymuned a chysylltu’r rhain 
â chlybiau ceir cymunedol eraill sy’n bodoli eisoes, yn 
ogystal â sefydliadau cymunedol eraill. Cefnogir y 
cynllun gan £500,000 o arian y Loteri a ddyfarnwyd yn 
2021. Mae’n seiliedig ar ymagwedd integredig gan 
hwyluso rhwydwaith yng Nghymru a dysgu ar y cyd. 
Mae’r sefydliadau cymunedol yn gweithredu fel 
hwyluswyr ar gyfer y cynllun ac yn ymgorffori 
partneriaethau eraill, fel yr elusennau Cymdeithas 
Cludiant Cymunedol Cymru a CoMo UK, sy’n 
canolbwyntio ar gefnogi mentrau rhannu cludiant.  
 
 Hefyd, bydd TrydaNi, sef y rhwydwaith gwefru ceir 
Cymru gyfan cyntaf sydd dan berchnogaeth y gymuned, 
yn gweithredu i osod a rheoli’r pwyntiau gwefru ar gyfer 
y clybiau ceir. 

Beth yw’r e�aith?

Yn gyffredinol, mae Charge Up Wales yn amlygu 
manteision defnyddio cerbydau trydan i’r 
amgylchedd fel dewis arall hyfyw yn lle ceir 
petrol neu ddiesel. Fodd bynnag, mae hefyd yn 
ceisio darparu dewis rhatach mewn cyd-destun 
cymunedol, gyda cheir ar gael i’w defnyddio 
fesul awr, diwrnod neu gyfnod hwy. Mae’n ceisio 
cynnig dewis arall hyblyg yn lle bod yn berchen 
ar gar a goresgyn yr anhawster nad oes digon o 
drafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd 
gwledig, gan fynd i’r afael ag unigedd a’r her o 
gyrraedd gwasanaethau lleol, yn enwedig ar 
gyfer pobl ar incwm isel. Mae hyn yn arbennig o 
bwysig yng Nghymru wledig, gan roi cyfle i 
gymunedau lleol gael ystod fwy hyblyg o 
ddewisiadau. Fel rhwydwaith Cymru gyfan, 
mae’n hyrwyddo meithrin gallu ar draws 
cymunedau a chlybiau ceir, yn ogystal â 
datblygu dysgu ar y cyd i gefnogi twf. 

Astudiaeth 
Achos:
CHARGE UP WALES

Mathau o weithgareddau
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22,453 
o bobl yn cymryd 

rhan mewn 
mentrau 

defnyddio ynni yn 
effeithiol yng 

Nghymru

Gwariwyd 

£134,524 
ar wella adeiladau 

ar gyfer 11628 
o bobl

Gwariwyd 

£256,574 
ar ddarparu 

gwasanaethau 
cynghorol ar gyfer 

10804 o bobl

Yn gyffredinol, y patrwm yng Nghymru a’r DU yw bod 
sefydliadau cymunedol yn canolbwyntio yn gynyddol ar 
ddefnyddio ynni yn effeithiol. Mae’r sefydliadau yn edrych 
ar ddefnyddio ynni yn effeithiol yn ogystal â chynhyrchu 
ynni fel rhan o’u gweithgareddau a’u heffaith gymdeithasol. 
Yng Nghymru mae hyn yn symudiad cynyddol yn y sector. 
Heddiw mae 20 o sefydliadau yn cymryd rhan mewn 
defnyddio ynni yn effeithiol, sef cynnydd o 13. Roedd eu 
gweithgareddau yn y maes yn canolbwyntio ar welliannau a 
gwasanaethau cynghori ac roeddent am ddim yn bennaf 
(10) gyda rhai sefydliadau yn darparu rhai gwasanaethau 
am ddim ac eraill am dâl (4) a dim ond 1 yn cynnig 
gwasanaeth am dâl yn unig.  

Mae’n bwysig nodi, o ran ynni cymunedol yn cael effaith 
gymdeithasol fwy uniongyrchol ac amlwg, amcangyfrifir 
yr arbedwyd £222,000 i unigolion neu gymunedau trwy 
weithgareddau defnyddio ynni yn effeithiol yn 2021.

Mae’r gwasanaethau gwella adeiladau yn cynnwys 
ystod o fentrau i helpu aelwydydd i ddefnyddio ynni yn 
effeithiol trwy atal drafftiau, adnewyddu gwydr ffenestri, 
insiwleiddio a goleuadau sy’n defnyddio ynni yn 
effeithiol. O ran gwasanaethau gwella adeiladau, roedd y 
gweithgareddau pwysicaf yn canolbwyntio ar atal 
drafftiau, insiwleiddio a goleuadau sy’n defnyddio ynni 
yn effeithiol.

20
sefydliadau 

cymunedol yn 
cymryd rhan mewn 

gweithgareddau 
defnyddio ynni yn 

effeithiol 

Hefyd, roedd sbectrwm eang o wasanaethau 
cynghorol, o weithdai neu gaffis i gyngor ar gyllid a 
newid cyflenwyr ynni. Y prif weithgaredd oedd 
asesiadau adeiladau a chyngor a chefnogaeth i 
osod technolegau adnewyddadwy ac wedyn 
cyngor ar gyllid a lleihau tlodi tanwydd.

Nododd sefydliadau cymunedol iddynt ymgysylltu â 
22,453 o bobl drwy fentrau effeithlonrwydd ynni. Yn 
ogystal â hyn darparwyd grantiau effeithlonrwydd ynni i 
dros 21 o fentrau yn ystod 21, gan gynnwys cefnogi 
gwella adeiladau, Hyrwyddwyr Ynni gwirfoddol a thalebau 
i brynu trydan mewn argyfwng.

NiferNifer
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Astudiaeth 
Achos:
Y Dref Werdd

Beth yw’r prosiect?

Mae prosiect y Dref Werdd yn canolbwyntio ar Fro Ffestiniog, gyda chefnogaeth 
grant gan y Loteri Fawr. Mae tîm y prosiect yn bobl o’r gymuned ac yn gweithio 
gyda phobl leol trwy greu dealltwriaeth o beth yw’r anghenion lleol. Er enghraifft, 
yn ardal Tanygrisiau, lle nad oes cyflenwad nwy, mae’r preswylwyr yn defnyddio 
tanau agored i wresogi eu cartrefi ac fe wresogir eiddo cymdeithasau tai gyda 
gwresogyddion stôr aneffeithlon.

Beth yw’r e�aith?

Mae’r Dref Werdd yn ymateb i dlodi tanwydd 
lleol, sy’n broblem fawr yn y gymuned. Gwna 
hyn drwy'r ganolfan falw heibio lle ceir man 
cyswllt hygyrch, a chyfeirio pobl at gefnogaeth 
a darparu cyngor pwrpasol ar ddefnyddio ynni 
yn effeithiol ac arbed ynni. Mae hyn yn galluogi 
pobl leol i dderbyn cefnogaeth bob wythnos ar 
ddyddiau Llun, Mercher a Gwener o 10am i 
4pm. Mae’r prosiect wedi darparu gwasanaeth 
cynghori mewnol lleol ar sail peilot, gan dargedu 
tlodi tanwydd lleol a chefnogi pobl sy’n gymwys 
ar gyfer cynlluniau Llywodraeth Cymru fel y 
Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes a Nyth.

Defnyddio 
ynni yn 
e�eithiol 

246
o geisiadau am y 

Cynllun Gostyngiad 
Cartrefi Cynnes – 

gan arbed £34,440

7890 
munud/132 

awr o gyngor ar 
ynni

Cyfnewidiwyd 
595 

bwlb LED ynni isel - 
gan arbed £96,390 

dros 12 mlynedd

 Mae’r Dref Werdd hefyd yn darparu talebau argyfwng ar gyfer pobl 
sydd â mesuryddion rhagdalu. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar arbed 
ynni, gan gynnwys ystod o fentrau arloesol fel gweithdai lleol sy’n 
creu nadroedd atal drafftiau a chynnig cynllun ‘newid bwlb’ yn ddi-dâl 
gan roi bylbiau LED effeithlon yn lle hen rai.

Yn gyffredinol, mae’r Dref Werdd yn anelu at weithio gyda 400 o 
deuluoedd yn ystod y prosiect ac mae wedi datblygu amrywiaeth o 
effeithiau cymdeithasol. Mae’n dangos sut mae ynni cymunedol yn 
gallu darparu effeithiau cymdeithasol uniongyrchol i gymunedau 
trwy leihau’r ynni a ddefnyddir a’r gost. Mae hefyd yn darparu 
effeithiau cymdeithasol anuniongyrchol trwy ymgysylltu â phobl a 
datblygu ymddiriedaeth a hyder gan gymunedau mewn prosiectau 
cymunedol. Efallai y bydd yn fwyfwy pwysig wrth gefnogi 
cymunedau lleol gyda’r argyfwng ynni sy’n datblygu.

Lleisiau’r sector yng Nghymru ar 
weithgareddau defnyddio ynni yn effeithiol 

sy’n canolbwyntio ar wasanaethau 
cynghorol ac asesiadau adeiladau

Gyda chefnogaeth gan y Rhwydwaith Arbed Ynni Mawr a 
Western Power Distribution, yn parhau yn 2022, 

byddwn yn rhoi cyngor cyffredinol ar ddefnyddio ynni yn 
effeithiol a chynnal arolygon delweddu thermol 
domestig i alluogi pobl i newid eu hymddygiad.

Trwy gynllun Anafon ar 
ddefnyddio ynni yn effeithiol, 

roedd Elusen Anafon wedi 
buddsoddi £21,747 i helpu gyda 

gwelliannau i dai yn 
Abergwyngregyn, trwy wasanaeth 

asesu adeiladau Cyd Ynni.

Wedi darparu cyngor trwy 
gyflogi Hyrwyddwr Ynni 

(‘Rhwydwaith Arbed Ynni Mawr’ 
Cyngor ar Bopeth).

Rhoddwyd 
97 

neidr atal 
drafftiau yn 

ddi-dâl

Mae’r prosiect 
ynni wedi 

ymgysylltu â 

1037 
aelod o’r gymuned
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Derbyniodd sefydliadau yn y sector yng Nghymru 
gyfanswm o £2.3m o gyllid datblygu. Mae’n werth nodi 
bod y rhan fwyaf o’r arian yn dod trwy Lywodraeth 
Cymru sef £1.2m yn 2021, 54% o gyfanswm y cyllid 
datblygu. Derbyniwyd arian hefyd gan y Loteri Fawr, sef 
cyfanswm o £443, 170, yn ogystal â symiau llai o 
ffynonellau eraill. Roedd y rhain yn cynnwys Cronfa 

Cyllid

Buddsoddiadau 

0

Benthyciadau 

Hunan ariannu
Bondiau CymunedolGrantiau
Cyfranddaliadau Cymunedol

Cafwyd cyfanswm o £4.3m o fuddsoddiad yn 
y sector ynni cymunedol yng Nghymru yn 
2021.  Daeth y buddsoddiad o ddwy brif 
ffynhonnell - cyfranddliadau cymunedol 
(wnaeth godi £2.3 miliwn) a grantiau (gwerth 
£1.3 miliwn). Cafwyd dulliau eraill o ariannu yn 
cynnwys defnyddio adnoddau mewnol 
(£477,666) a benthyciadau (£11,526). Ni 
chyflwynwyd unrhyw fond cymunedol yn 
2021. Mae’n bwysig nodi bod datblygiad 
prosiect Morlais fel rhan o Fenter Môn yn 
cynrychioli cynnydd sylweddol mewn arian 
grant yng Nghymru yn 2021. Nid yw’n cael ei 
gynnwys yn y graff gan ei fod yn brosiect ar 
wahân gyda £30 miliwn ychwanegol o arian 
grant. Dyma brosiect ynni llanw arloesol sydd 
wedi denu cryn dipyn o fuddsoddiad.

Datblygu Rhanbarthol Ewrop yn y DU. Mewn cyd-destun 
tebyg, derbyniodd y sector yn yr Alban gryn dipyn o arian gan 
Lywodraeth yr Alban (ERDF), INTERREG, a BEIS trwy 
fecanwaith y Cynllun Ynni Adnewyddadwy a Chymunedol 
(CARES). Yn Lloegr cafwyd mwy o gyllid o ystod fwy amrywiol o 
ffynonellau, gan gynnwys lefel uwch o gyllid gan awdurdodau 
lleol a'r Gronfa Ynni Cymunedol Gwledig (RCEF).

RCEF Llywodraeth Cymru Y Loteri Fawr INTERREG BEIS ERDF
Gweithredwr 
Rhwydwaith 
Dosbarthu

Arall

£750,000

£1,500,000

£2,250,000

Cyllid datblygu

Ffynonellau buddsoddiad

£500,000 £1,000,000 £1,500,000 £2,000,000 £2,500,0000
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Sefydliad

Crewyd 79 swydd newydd yn y sector ynni cymunedol yng 
Nghymru yn 2021, gan gynyddu cyfanswm staff FTE a gyflogir i 
145. Mae'r cynydd sylweddol hwn mewn gyflogaeth yn cynnwys 
Menter Mon, gydag 15 FTE a Ripple Energy, sydd â rhai o'i staff 21 
FTE wedi'u lleoli y tu allan i Gymru.

Amlygodd yr arolwg gwerth economaidd cynlluniau ynni 
cymunedol i gymunedau, wrth iddynt ddarparu hwb i'r economi 
leol. Yng Nghymru, amcangyfrifwyd bod cyfanswm gwariant y 
sefydliadau yn £4 miliwn yn 2021, ac, yn bwysig, bod 75% o’r 
gwariant hwn wedi’i gadw yn lleol. 

Un cerbyd allweddol ar gyfer sianelu budd cymunedol oedd trwy 
gronfeydd budd cymunedol. Wrth i’r sector ddod yn fwy sefydlog, 
mae mwy o sylw yn mynd ar gyflawni effeithiau cymdeithasol 
trwy’r incwm dros ben. Gwerth cronfeydd budd cymunedol yng 
Nghymru oedd  £428,000 yn 2021 a'r cyfanswm a wariwyd ar 
fudd cymunedol oedd £276,000. Dyma gynnydd bach yn 2021 
o’i gymharu â 2020, gan ddangos sut mae’r sector yn diwallu 
anghenion y gymuned leol.

E�aith 
economaidd 
ynni 
cymunedol

145
 o swyddi

llawn amser

79
o swyddi llawn amser 
newydd wedi’u creu 

yn 2021

Cedwir

75%
o wariant 

yn lleol

Roedd amrywiaeth o flaenoriaethau o ran gwario cronfeydd 
budd cymunedol yn 2021 gyda nifer o feysydd yn cael eu 
targedu ar gyfer effaith gymdeithasol ac amgylcheddol. Y 
rhai mwyaf cyffredin oedd defnyddio ynni yn effeithiol (9) a 
gweithgareddau addysgol oedd a wnelo â thechnolegau 
carbon isel (7).  Roedd blaenoriaethau eraill yn cynnwys 
hyrwyddo teithio cynaliadwy (4) a thyfu bwyd yn lleol (3).

Gyda’r argyfwng ynni presennol, mae prosiectau ynni 
cymunedol mewn sefyllfa dda i ymateb i anghenion y 
gymuned a chwarae rhan mewn mynd i’r afael â thlodi 
tanwydd yn ogystal â chynhyrchu ynni adnewyddadwy. Mae 
cronfeydd budd cymunedol yn fecanwaith ar gyfer cyflwyno 
ystod eang o fentrau cynaliadwyedd lleol. Maent hefyd yn 
gwireddu gweledigaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (2015) drwy gynyddu ymwybyddiaeth yn lleol o 
dechnolegau carbon isel a hyrwyddo teithio cynaliadwy. Yn 
yr un modd, mae symud tuag at brosiectau dan arweiniad a 
pherchnogaeth y gymuned yn sbarduno sgyrsiau am dyfu 
bwyd a chynnyrch yn lleol, gan amlygu ymagwedd system 
gyfan at gymunedau Cymreig cynaliadwy.

£428,000

£276,000

£4m
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Astudiaeth 
Achos: 
ECODYFI 

Cronfeydd 
cymunedol i 
gael e�aith 

Beth yw’r prosiect?

Yn Nyffryn Dyfi mae nifer o lwybrau i sicrhau 
bod incwm dros ben Ynni Adnewyddadwy 
Cymunedol Bro Dyfi yn cael effaith. Maent yn 
berchen ar dyrbinau cymunedol ger 
Machynlleth. Dyma’r cynllun ynni cymunedol 
cyntaf yng Nghymru yn 2001. Defnyddir yr 
incwm a gynhyrchir trwy gefnogi’r sefydliad 
adfywio lleol Ecodyfi a Chronfa Ynni 
Cymunedol Dyfi, sy’n rhoi grantiau i grwpiau yn 
y gymuned leol. Mae’r rhain yn darparu 
mecanweithiau lleol i gyflwyno budd 
cymunedol trwy sianelu cymorth ariannol i 
ystod eang o fentrau cynaliadwyedd lleol. 

Beth yw’r e�aith?

Mae Ecodyfi yn cael effaith ar Ynni Lleol Machynlleth, prosiect 
Trywydd Iach a Chaffi Trwsio Machynlleth. Mae’r caffi yn 
hwyluso trwsio technolegau cartref ac yn lleihau gwastraff, 
gan alluogi pobl leol i arbed arian hefyd. Hefyd mae’r prosiect 
Trywydd Iach yn annog y gymuned i fyw yn fwy heini trwy 
fynd i’r amgylchedd naturiol yn ardal Biosffer Dyfi. Mae 
Ecodyfi yn hwyluso cychwyn clybiau Ynni Lleol, fel Ynni Lleol 
Machynlleth. Mae’r trydan yn rhatach pan fydd yr hydro yn ei 
gynhyrchu ac ar adegau pan fydd llai o alw ac mae hyn felly 
yn lleihau’r biliau, yr allyriadau a’r angen i atgyfnerthu’r grid.

Mae Cronfa Ynni Cymunedol Dyfi yn darparu cyllid i gefnogi 
prosiectau yn Nyffryn Dyfi sy'n mynd i'r afael ag allyriadau 
carbon a'r trychineb hinsawdd, yn enwedig rhai sy'n cefnogi 
aelwydydd ag incwm isel. Mae cyllid o hyd at £1,000 ar gael 
(er bod symiau mwy yn cael eu hystyried) mewn meysydd 
megis effeithlonrwydd ynni ac ynni adnweyddadwy ar gyfer 
neuaddau cymunedol, trafnidiaeth gynaliadwy a llesiant.
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Mae’r ‘Rhyfelwyr Ynni’ yn canolbwyntio ar ddysgu am ynni a 
newid yn yr hinsawdd a gweithredu arnynt. Yn ogystal â 
gosod paneli solar ar doeau 44 ysgol yn ne Cymru, mae Egni 
Co-op wedi datblygu rhaglen addysg fywiog mewn 
partneriaeth ag Energy Sparks, gan geisio lleihau ôl troed 
carbon yr ysgol hyd yn oed yn fwy.

Mae’r gweithgareddau addysgol yn canolbwyntio ar godi 
ymwybyddiaeth mewn ysgolion am ddefnydd o ynni a 
newid yn yr hinsawdd, gan gefnogi dysgu trwy’r Cwricwlwm 
newydd i Gymru 2022. Mae gweithgareddau addysgol yn 
defnyddio gwir ddata o lwyfan Energy Sparks sy’n galluogi 
plant ysgol i adnabod newid y mae arnynt eisiau ei weld fel 
diffodd y goleuadau neu droi’r tymheredd i lawr, gan fonitro’r 
newid trwy’r data. Mae gwaith y rhyfelwyr ynni yn 
amlochrog ac mae’n golygu llunio negeseuon ymgyrchu yn 
greadigol trwy gydweithio â’r arlunydd dwyieithog Siôn 
Tomos Owen a’r rapiwr Mr Phormula. Mae rhyfelwyr ynni yn 
gweithio i ddarganfod yr atebion, codi ymwybyddiaeth a 
gweithredu ar yr hinsawdd - mae’r ysgolion sy’n cymryd 
rhan wedi defnyddio llai o ynni ac felly wedi lleihau eu 
hallyriadau carbon ac ennyn diddordeb y plant yn eu dysgu 
fel dinasyddion moesegol, gwybodus ac ymroddedig.

Astudiaeth 
Achos:
RHYFELWYR YNNI   

Ynni 
adnewyddadwy 
ac addysg newid 
yn yr hinsawdd

Beth yw’r prosiect? 

Beth yw’r e�aith? 

Cyflogaeth; Cefnogaeth i 
gyfleusterau busnes chymunedol; 

Cydnerthedd a chydlyniant 
cymunedol; rheoli bioamrywiaeth 

ac adnoddau naturiol ar lefel y 
gymuned; datblygu mentrau 

cymdeithasol; nid rhestr 
hollgynhwysol!

Un o’r effeithiau cymdeithasol 
allweddol a nodwyd oedd lefel 
uwch o ymgysylltu â 
chymunedau Cymru gan 
sefydliadau ynni cymunedol, gan 
gyrraedd 138,000 o bobl. Mae’n 
bwysig nodi bod 23 o sefydliadau 
yn ymgysylltu â chymunedau 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r 

Saesneg. Roedd hyn yn eu gwneud yn fwy hygyrch ac yn 
galluogi pobl i ymgysylltu â phrosiectau cymunedol mewn 
sgwrs ddwyieithog am newid yn yr hinsawdd, ynni 
adnewyddadwy a budd cymunedol, a hynny yn eu 
cymunedau a’u tirwedd lleol a’u hiaith eu hunain.

Nododd yr arolwg effeithiau sylweddol prosiectau ynni 
cymunedol yng Nghymru, wrth iddynt gael ystod eang o 
effeithiau cymdeithasol. Nododd nifer mawr o’r rhai a 
ymatebodd i’r arolwg effeithiau o ran lleihau allyriadau CO2 
(18), datblygu cefnogaeth leol i ynni adnewyddadwy (17) a 
chadw incwm cymunedol yn lleol (16). Nododd nifer 
ychydig is ond yn dal yn sylweddol hyrwyddo 
perchnogaeth y gymuned dros asedion a thir (11), lleihau 

0 5 15 2010

Cadw incwm 
cymunedol yn lleol

Lleihau arferion anghynaliadwy o ddefnydd tir 

Lleihau allyriadau 
C02

Lleihau tlodi tanwydd

Datblygu cefnogaeth leol 
i ynni adnewyddadwy

Perchnogaeth y gymuned 
dros asedion/tir

Meithrin gallu a sgiliau

tlodi tanwydd (8) yn ogystal â meithrin gallu, sgiliau a 
gweithgareddau addysgol (8). 

Felly gwelwyd effeithiau cymdeithasol ar gyd-destunau 
byd-eang a lleol, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a 
defnyddio technoleg ynni adnewyddadwy. Ondtynnwyd sylw 
hefyd at bwysigrwydd incwm lleol a meithrin perchnogaeth 
gymunedol a gallu.

Lleisiau’r sector 
yng Nghymru ar 
yr amrywiaeth 

eang o e�eithiau 
cymdeithasol

Perchnogaeth leol ar 
asedau (adeiladau, 

lleiniau o dir) er budd 
cymunedol.

Nifer Ymatebion 
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E�aith 
gymdeithas
ol o ynni 
cymunedol 
Cymru

E�eithiau a Nodwyd Fwyaf

Ymwybyddiaeth o’r 
farchnad ynni, defnyddio 

ynni yn effeithiol a 
phynciau STEM.

Codi ymwybyddiaeth o 
newid yn yr hinsawdd a 

gweithredoedd a 
buddion posibl



Astudiaeth 
Achos
CONSORTIWM 
CYD YNNI 

Beth yw’r prosiect?

Rhwydwaith lleol yw Cyd Ynni o brosiectau 
ynni adnewyddadwy sy’n creu hwb o 
weithgareddau yn y Gogledd, ac mae’n cael 
ei ariannu gan grant gan y Loteri Fawr. Fel 
consortiwm mae’n darparu llwyfan i feithrin 
gallu o fewn grwpiau ynni adnewyddadwy 
cymunedol yng Nghymru trwy greu 
cyfleoedd i ddysgu ar y cyd a datblygu 
gweledigaeth gyffredin dros bum prosiect. 
Mae’n adeiladu ar eu llwyddiant unigol i 
gynnal eu gweithgareddau a chael y 
cydweithrediad a’r effaith fwyaf i gefnogi 
cymunedau cynaliadwy lleol.

Beth yw’r e�aith?

Mae Cyd Ynni yn darparu fframwaith cefnogol 
ar gyfer cydweithio rhwng y prosiectau ynni 
adnewyddadwy cymunedol hyn, gan gynnwys 
creu dwy swydd i gyflawni’r prosiectau ynni 
presennol a rhai’r dyfodol. Mae’n rhoi llwyfan ar 
gyfer trafodaeth a lle i’r grwpiau llywio 
gyfnewid gwybodaeth. Mae hefyd yn hwyluso 
dysgu ar y cyd a meithrin gallu lle mae’r 
grwpiau ar gamau gwahanol yn eu datblygiad. 
Er enghraifft, cefnogodd un o’r prosiectau 
mwy sefydlog y grwpiau ynni wrth iddynt 
sefydlu elusennau cymunedol, gan eu helpu i 
ddilyn y broses. 

Yn yr arolwg nododd 25 o sefydliadau eu bod yn 
gweithio mewn partneriaeth ar draws sefydliadau, 
sectorau a phartneriaid. Nododd rhai grwpiau eu bod 
wedi cyflawni prosiectau gyda grwpiau cymunedol eraill 
(14), llywodraeth leol (11) a busnesau lleol (10). Nododd 
eraill eu bod wedi bod mewn trafodaethau gyda'r 
partneriaid hyn er mwyn gosod cynsail i berthnasau 
newydd. Roedd ychydig o brosiectau wedi’u cwblhau 
gyda phartneriaethau mewn academia (2), busnes (2) a 
chymdeithasau tai (1). Cydweithrediadau a 

phartneriaethau newydd

Partneriaethau 
a chydweithio

Amlygodd yr arolwg y gwahanol fathau o gefnogaeth a 
dderbyniwyd gan bartneriaid yn ogystal â pha mor 
bwysig oedd y gefnogaeth i brosiectau ynni cymunedol. 
Roeddynt yn canolbwyntio ar gefnogaeth dechnegol ac 
ariannol yn ogystal â mynediad at rwydweithiau a 
gwybodaeth a safleoedd. Nodwyd bod llywodraeth leol, 
grwpiau cymunedol eraill ac elusennau yn bwysig iawn o 
ran darparu cefnogaeth dechnegol. Er mwyn sicrhau 
cefnogaeth ariannol, y partneriaid allanol allweddol oedd 
busnesau a llywodraeth leol, yn ogystal â’r sector 
elusennol. Mae’n werth nodi bod llywodraeth leol, 
grwpiau cymunedol eraill yn ogystal ag elusennau a 
chymdeithasau tai yn galluogi mynediad at rwydweithiau 
a llif gwybodaeth. Y prif gydweithwyr o ran cael hyd i 
safleoedd oedd cymdeithasau tai a llywodraeth leol.

Gweithio 
mewn 
partneriaeth 
a chydweithio 

Lleisiau’r 
sector yng 

Nghymru ar 
weithio mewn 
partneriaeth a 
chydweithio 

Mae ein sefydliad yn darparu 
ystod o brosiectau gydag 

amrywiaeth eang o aelodau’r 
gymuned. Un o’r manteision 

allweddol yw adeiladu 
cymunedau a dod â grwpiau 

cymunedol a phrosiectau 
presennol at ei gilydd.

Hwyluso trafodaethau ar 
draws sectorau fel modd o 
gael hyd i ddatrysiadau a 
chyfleoedd. Er enghraifft 

rhwng landlord tai 
preifat ac Ynni Lleol.

Mae ein sefydliad ni, yn 
ogystal â datblygu ein 

prosiectau ein hunain hefyd 
yn cefnogi dau sefydliad 

ynni cymunedol arall gyda’u 
prosiectau.
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O edrych i’r hirdymor, amlinellodd sefydliadau ynni 
cymunedol nifer o feysydd blaenoriaeth posibl. Roedd 
estyn nifer y safleoedd ar gyfer cynhyrchu trydan 
ffotofoltaig mewn cymunedau lleol yn cael ei ystyried yn 
bwysig, gan gynnwys targedu adeiladau cymunedol a 
busnesau. Cynhwysai cynlluniau hirdymor eraill amrywiaeth 
o weithgareddau ac effeithiau, gan gynnwys defnyddio ynni 
yn effeithiol, cyngor ar arbed ynni ac insiwleiddio. 
Pwysleisiwyd hefyd rheoli’r galw yn seiliedig ar glybiau ynni 
lleol yn ogystal â thrafnidiaeth carbon isel gan ddefnyddio 
ceir trydan, beiciau a phwyntiau gwefru. Yn y meysydd hyn 
nod y sefydliadau ynni cymunedol oedd darparu gwell 
effeithiau cymdeithasol a datblygu cymunedol ar gyfer 

Yn gyffredinol, amlygodd yr 
ymatebion i’r arolwg sector ynni 
cymunedol dynamig yng Nghymru, 
gyda’r sefydliadau yn nodi amrywiaeth 
eang o fentrau a gweithgareddau. Er bod 
y sector wedi cael cyfnod heriol, gan 
gynnwys dileu Tariffau Cyflenwi Trydan, 
roedd wedi dangos ei allu i ymaddasu i 
newid a’i gydnerthedd gyda phrosiectau 
arloesol newydd yn mynd yn eu blaenau.

Cynlluniau at y Dyfodol

Cynhyrchu 
Trydan 

Defnyddio Ynni 
yn E�eithiol

Storio Ynni

Trafnidiaeth 
Carbon Isel 

Cyflenwad 
Lleol 

Rheoli’r Galw 

Arall

Cynhyrchu 
Gwres

Arloesi yn 
Lleol

Lleisiau’r 
sector yng 

Nghymru ar 
gynlluniau i’r 

hirdymor
Estyn ein prosiect solar i 
gynnwys mwy o gapasiti 
ar adeiladau cyhoeddus. 

Ystyried mwy o 
gydweithrediad gyda 

busnesau lleol.

Rheoli’r galw – 
hyblygrwydd. Gweithio 

gyda rhwydwaith o 
sefydliadau eraill i greu 

marchnadoedd ynni lleol.
Rydym yn disgwyl 

derbyn dau gerbyd ar 
gyfer y clwb ceir trydan 

a beic cargo trydan.

Electricity Generation

Nododd yr arolwg nifer o feysydd allweddol 
arfaethedig ar gyfer 2022. Roedd maes 
cynhyrchu trydan (17) yn bwysig ond roedd 
mwy o arallgyfeirio i’w weld gyda defnyddio ynni 
yn effeithiol (12), storio ynni (10) a thrafnidiaeth 
carbon isel (10) yn cael eu nodi fel meysydd ar 
gyfer prosiectau’r dyfodol. Hefyd, nododd yr 
arolwg berthnasedd rheoli’r cyflenwad (9) a’r 
galw (4) lleol, er nad oedd ond ychydig o 
gynlluniau ar gyfer cynhyrchu gwres. 

Symud oddi wrth 
gynhyrchu adnewyddadwy 

i ddefnyddio ynni yn 
effeithiol a rheoli tir.
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cymunedau lleol yng Nghymru, fel cadw arian yn yr 
economi lleol, darparu deunyddiau addysgol ar ddefnyddio 
ynni a dod â phobl ynghyd i gydweithio ar newid yn yr 
hinsawdd.  

Yn gyffredinol, mae ynni cymunedol yng Nghymru wedi 
dangos cydnerthedd a hyblygrwydd wrth yrru ymlaen at 
ddyfodol carbon isel, nid yn unig trwy gynhyrchu ynni 
adnewyddadwy ond hefyd trwy’r gwaith pwysig o feithrin 
cymunedau cynaliadwy trwy arloesi yn lleol. Roedd hyn yn 
canolbwyntio ar leihau tlodi tanwydd, hyrwyddo 
trafnidiaeth carbon isel a rheoli’r galw, gan weithredu fel 
catalydd lleol dros newid mewn cymunedau yng Nghymru.
 



Symud 
ymlaen

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 
amgylchedd cefnogol parhaus ar gyfer ynni cymunedol 
adnewyddadwy. Gwelir tysytiolaeth o hyn yn y ffaith fod  
y Llywodraeth yn ariannu Gwasanaeth Ynni Llywodraeth 
Cymru, Ynni Cymunedol Cymru ac YnNi Teg, ac yn cynnig 
benthyciadau datblygu drwy Banc Datblygu Cymru i 
gefnogi eu targed o 100MW ychwanegol o ynni 
cymunedol a chyhoeddus erbyn 2026.

Rhoddodd strategaeth yr Archwiliad Dwfn i Ynni 
Adnewyddadwy yn 2021 lwyfan ar gyfer symud ymlaen 
ac amlygodd weledigaeth i gynyddu’r sector a rhan 
dinasyddion mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy 
a galw.

Datganiad Ysgrifenedig: Gwaith ymchwil manwl ynni 
adnewyddadwy: argymhellion (8 Rhagfyr 2021) 
https://llyw.cymru

Er mwyn i’r sector ynni cymunedol yng Nghymru 
adeiladu ar ei gryfderau a’r amgylchedd polisi cefnogol, 
nododd y sefydliadau cymunedol nifer o feysydd targed 
ar gyfer cefnogaeth er mwyn goresgyn rhwystrau. Fel 
sydd i’w weld yn y diagram, nododd y sefydliadau 
cymunedol sut mae cael digon o amser a chapasiti (20) 
yn rhwystr. Credid bod y diffyg Tariff Cyflenwi Trydan yn 
effeithio ar raddfa a hyfywedd y model busnes ar gyfer 
prosiectau cymunedol. Rhwystr arall oedd y gost uchel i 
gysylltu â’r grid (12). Fodd bynnag, nododd y sefydliadau 
cymunedol nifer o feysydd allweddol hefyd i oresgyn 
rhwystrau er mwyn galluogi ynni cymunedol ei gyrraedd 
ei botensial. 

Roedd yn rhain yn cynnwys pwysigrwydd ystyried 
amser a chapasiti (19) ar gyfer datblygu prosiectau ynni 
cymunedol a mynediad at gyllid ar gyfer y cyfnod cynnar 
(18). Ffactorau eraill oedd costau llai i gysylltu â’r grid (14) 
ac arweiniad ar gyfer modelau busnes newydd (13).

Ynni Adnewyddadwy Cymunedol yn 
cyrraedd ei botensial yng Nghymru 

Goresgyn 
Rhwystrau

Mwy o amser 
a chapasiti

 Cyllid cyfnod cynnar

Canllawiau gyda 
modelau busnes newydd

Costau is i 
gysylltu â’r grid

Diffyg capasiti

Rhwystrau

Diffyg model 
busnes hyfyw

Costau uchel i 
gysylltu â'r grid

18



Symud 
ymlaen

Costau is i gysylltu â’r grid 

Er nad yw’r Grid yn faes datganoledig, mae gan nifer o 
ystyriaethau ehangach oblygiadau i Gymru: 

• Hwyluso datblygiad ynni adnewyddadwy cymunedol trwy 
ohirio’r costau cychwynnol i gysylltu â’r grid, gan ddarparu 
rhaglen tymor hwy o daliadau a thrwy hyn sicrhau capasiti grid ar 
gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol.

• Yn hytrach na chanolbwyntio ar sefydliadau mawr, mae angen 
sicrhau mwy o fynediad at gronfeydd cenedlaethol a weinyddir 
gan lywodraeth y DU ac Ofgem.

• Yng nghyd-destun Cymru, nododd strategaeth yr Archwiliad 
Dwfn i Ynni Adnewyddadwy ymgysylltiad parhaus ag Ofgem i 
fapio anghenion buddsoddi Cymru gan ganolbwyntio ar sicrhau 
bod gwerth yn cael ei gadw yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys 
ystyried cysylltiadau grid hyblyg ar gyfer ynni adnewyddadwy a 
storio ynni.

• Parhau i ganolbwyntio ar leihau’r galw am ynni ar y grid, gan 
helpu aelwydydd yng Nghymru hefyd trwy ddefnyddio llai o ynni 
a lleihau’r costau. Mae cynnydd yma yn canolbwyntio ar 
ddatblygu datrysiadau lleol sy’n galluogi’r cyflenwad a’r galw lleol i 
gael eu cydbwyso. Dim ond trwy raglenni arloesol y mae hyn yn 
bosibl ar hyn o bryd.

• Byddai cefnogi’r Bil Trydan Lleol, sy’n dal heb ddod yn gyfraith, 
yn galluogi cynhyrchwyr lleol i ddod yn gyflenwyr lleol. Byddai 
hyn yn effeithiol o ran rhoi gwerth lleol ar gyfer cymunedau a 
helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

Cyflawni ystod eang o 
e�eithiau cymdeithasol 

• Mae ymgysylltu cadarn â 
chymunedau Cymru trwy geisio newid 
ymddygiad, cynnig cyngor ar ynni ac 
ôl-osod yn cydfynd ag amcanion 
gweledigaeth yr Archwiliad Dwfn (2021) 
a Chymru Sero Net

Meithrin gallu a chyllid 
cyfnod cynnar  

• Ehangu’r gefnogaeth sydd ar gael i 
sefydliadau ynni cymunedol trwy 
Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru 
i gynnwys defnyddio ynni yn 
effeithiol, trafnidiaeth gynaliadwy a 
gwresogi adnewyddadwy.

Arweiniad gyda modelau 
busnes newydd 

• Mae sefydliadau cymunedol wedi nodi trethi 
annomestig fel maes i’w ystyried ymhellach ac 
ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo i ystyried defnyddio rhyddhad trethi 
annomestig i gefnogi cynhyrchu ynni yn lleol 
ac yn gymunedol. Byddai rhoi sicrwydd yn y 
maes hwn yn helpu i gefnogi hyfywedd ynni 
cymunedol, gan leihau’r costau gweithredol a 
chynyddu’r budd cymunedol.  

• Mae’r Archwiliad Dwfn i Ynni Adnewyddadwy 
yn edrych ar nifer o opsiynau, gan gynnwys 
defnyddio grym gwario’r sector cyhoeddus 
yng Nghymru, i ddarparu llwybrau dibynadwy 
i’r farchnad ar gyfer prosiectau ynni 
cymunedol a phrosiectau gan y sector 
cyhoeddus trwy Gytundebau Prynu Pŵer 
hirdymor. Gallai hyn helpu i ddatblygu 
amgylchedd o sicrwydd ar gyfer prosiectau 
trwy sicrhau isafswm gwerth ar gyfer gwerthu 
ynni a helpu i ddenu buddsoddiad.  

• Byddai canolbwyntio ar ddarparu mwy o 
fynediad at dir neu adeiladau’r sector 
cyhoeddus i ddatblygu prosiectau ynni 
adnewyddadwy gan gyrff cyhoeddus neu 
sefydliadau ynni cymunedol yn helpu i greu 
mwy o gyfleoedd ar gyfer prosiectau 
ynni cymunedol. 

• Cyfnerthu’r twf yng nghapasiti’r 
sector yng Nghymru, gan 
adeiladu ar y cynnydd mewn 
cyllid gan Lywodraeth Cymru i 
Ynni Cymunedol Cymru ac YnNi 
Teg. Gwasanaeth datblygu ynni 
cymunedol yw YnNi Teg a 
sefydlwyd i gynyddu capasiti’r 
sector a chyflawni prosiectau 
mwy cymhleth. 

• Datblygu cefnogaeth gan gymheiriaid 
ar y lefel ranbarthol ar gyfer prosiectau 
ynni cymunedol, tebyg i gonsortiwm 
Cyd Ynni, gan ddarparu staff, 
cydgysylltu a dysgu ar y cyd er mwyn 
cefnogi meithrin gallu. Byddai mentrau 
o’r fath yn adeiladu ar y rhwydweithiau 
anffurfiol lleol, gyda chynlluniau mwy 
newydd yn manteisio ar brofiad 
prosiectau mwy sefydlog.

• Mae’r Archwiliad Dwfn yn cydnabod 
ystod ehangach o fanteision a geir yn sgil 
ynni adnewyddadwy ac sy’n cael eu 
cyflawni gan y sector ynni cymunedol. 
Dylai hyn gynnwys cydnabod sut mae 
ynni cymunedol yn gwireddu amcanion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(2015) gan ychwanegu gwerth at 
gyrraedd targedau ynni.
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Rydym yn gwahodd pob 
sefydliad sy’n gweithio 
yn y maes neu’n cefnogi 
ynni cymunedol i 
ymuno â ni, er mwyn 
cryfhau ein llais torfol 
ac ein galluogi i 
gynrychioli chi yn ein 
gwaith a datblygu a 
chefnogi’r sector. Mae 
manylion ar sut i ymuno 
â ni isod.

02920 190260

info@communityenergywales.org.uk

@CommEnergyWales

www.communityenergywales.org.uk

Cysylltwch â ni am ragor o 
wybodaeth:

Mae Ynni Cymunedol Cymru yn sefydliad 
dielw ar gyfer aelodau a sefydlwyd i roi 
cymorth a llais i fudiadau cymunedol sy’n 
gweithio ar brosiectau ynni yng Nghymru

Ymunwch â’n rhwydwaith a chefnogwch 
ynni cymunedol yng Nghymru drwy ddod 
yn aelod. Cadwn fuddion y newid at ynni 
digarbon yng Nghymru a’i chymunedau

Ynni
Cymunedol Cymru
Community Energy
Wales

Amdanom 
ni
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