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Byw yn Glyfar yng Nghymru

Mae’r byd ynni’n newid yn aruthrol, 
gyda mwy o bwyslais o lawer ar 
ddefnyddio a chynhyrchu ynni yn lleol 
a llai o bwyslais ar gynhyrchu trydan 
ar raddfa fawr yn ganolog - newid 
model enfawr. Grymoedd arloesi 
byd-eang ym myd ynni glanach, 
dylanwad defnyddwyr a thechnolegau 
gwybodaeth a chyfathrebu sydd wrth 
wraidd y newid hwn, yn cynnwys 
rhyngrwyd pethau a thechnolegau 
synwyryddion sydd i gyd yn effeithio ar 
ein bywydau.

Ond eto, oherwydd bod y grymoedd 
hyn yn canolbwyntio ar ddatblygiadau 
lleol, maen nhw’n cynnig llawer o 
gyfleoedd i ni yng Nghymru balmantu’r 
ffordd, o fewn fframwaith unigryw 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol dan 
lyw Llywodraeth Cymru, yn cynnwys 
datblygu cynhyrchion, technolegau a 
phrosesau newydd sy’n ein galluogi 
i ddefnyddio ynni’n fwy clyfar; troi 
ein hadeiladau’n bwerdai; creu micro 
gridiau ynni lleol a dangos sut gall 
cerbydau carbon isel a dewisiadau aml 
fector (pŵer, gwres a thrafnidiaeth) 
integredig arwain at ddyfodol “byw yn 
glyfar” cystadleuol, cysurus a charbon 
isel i ni i gyd.

Sefydlwyd y Grŵp Technegol Byw yn 
Glyfar i helpu Cymru i gadw i fyny 
gyda’r safbwyntiau a oedd yn dod i’r fei 
ar lwyfannau rhyngwladol a domestig 
gan randdeiliaid allweddol sy’n 
weithgar mewn llu o feysydd Byw yn 
Glyfar. Mae aelodau’r Grŵp Technegol 
yn cynrychioli cymysgedd o fuddiannau 
preifat, cyhoeddus, academaidd a’r 
Llywodraeth.

Er nad oes gan y Grŵp statws 
gweithredol, mae ganddo rôl amrywiol 
sy’n cynnwys darparu cyngor a 
chymorth ymarferol i helpu i fwrw 
rhagddi â’r agenda Byw yn Glyfar, i 
helpu i lywio ei chyfeiriad yn y dyfodol 
a sut beth fydd cyflwyno arloesedd yn y 
maes hwn – gyda ffocws cychwynnol ar 
ystod o fentrau peilot archwiliol mewn 
gwahanol rannau o Gymru.

Mae’r adroddiad hwn ar y prif bwyntiau 
yn ceisio cwmpasu trafodaethau 
cyfarfod cyntaf y grŵp, ynghyd ag 
ystyriaethau ehangach sy’n cael sylw 
grwpiau arloesol ym mhedwar ban byd 
yn y maes gwirioneddol newydd hwn.

Bydd yr adroddiad hwn yn helpu i 
sbarduno ystyriaethau pellach yn y 
maes Byw yn Glyfar a’r angen i edrych 
ar y posibilrwydd o greu cysylltiadau 
ehangach ag iechyd, addysg a 
thrafnidiaeth mewn dinasoedd clyfar/
cyd-destun trefol a gwledig yng 
Nghymru.

Lesley Griffiths 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig

Rhagair
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Grŵp Technegol 6

Y Gymuned Ryngwladol ac Ynni 6

Golwg ar Gymru 7

Yr heriau a’r cyfleoedd cyntaf 9

Heriau 9

Cyfleoedd 9

Casgliad a Chamau Nesaf 10
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Dyma rai o’r pwyntiau allweddol sy’n cael sylw yn yr adroddiad hwn:

• Mae angen polisi ynni cyson a diben clir gan Lywodraethau ar bob lefel i helpu i 
ysgogi datblygiadau a buddsoddiad;

• Gellir ennyn gwerth sylweddol drwy ad-drefnu a chysylltu asedau a chysylltu 
buddsoddiadau yn y gofod clyfar;

• Dylai platfformau data agored a rhannu asedau helpu i sbarduno cyfleoedd 
masnachol;

• Bydd technoleg a systemau digidol yn ysgogi newid gan alluogwyr clyfar fel 
systemau rheoli ynni’r cartref i alinio ag ysgogwyr cipio a phrosesu gwybodaeth 
integredig sy’n mynd yn rhatach o hyd ac yn cynyddu mewn gallu;

• Mae newidiadau yn y farchnad ynni clyfar a marchnadoedd cysylltiedig yn 
debygol o agor y drws i gyfleoedd ar gyfer sefydliadau newydd a blaengar;

• Bydd busnesau (fel rhanddeiliaid y sector a defnyddwyr cynhyrchion a systemau) 
yn mynd ati fwyfwy i fabwysiadu dull Byw yn Glyfar er mwyn bod yn fwy 
cystadleuol, defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon a bod yn fwy cynaliadwy;  

• Bydd pobl ifanc ar y cyfan yn cefnogi’r agweddau moderneiddio a charbon isel ar 
yr agenda Byw yn Glyfar a bydd yna bwysau, am resymau amrywiol, gan fwyfwy 
o ddefnyddwyr yn gyffredinol;

• Gallai meysydd fel cerbydau carbon isel, byw â chymorth mwy effeithiol a 
diagnosteg iechyd yn y cartref ysgogi datblygiadau Byw yn Glyfar yn gyflymach 
na’r disgwyl; 

• Gallai cartrefi ynni clyfar, a’r bobl sy’n byw ynddynt, fod yn ddelfrydol i brofi 
technolegau iechyd clyfar yn y cartref.

Prif Uchafbwyntiau’r Adroddiad



5

Byw yn Glyfar  – Rhyngrwyd Bywyd 2016

Byw yn Glyfar

Mae isadeiledd seiliedig ar TGCh ac 
adeiladu ynni effeithlon yn agor y drws 
i fyd rhyng-gysylltiedig ac integredig 
sy’n newid, er gwell, y ffordd rydym 
ni’n byw, yn gweithio a chwarae.

Yn ôl adborth gan randdeiliaid 
allweddol, dylai Cymru fachu ar 
gyfleoedd a mynd ati’n rhagweithiol i 
ddylanwadu yn hytrach na disgwyl am 
eraill ac yna ymateb, a dylai chwarae 
sawl rôl wahanol yn dibynnu ar 
anghenion cyfleoedd arddangos.

Mae Byw yn Glyfar Cymru yn creu 
platfform arddangos dysgu agored 
i annog prosiectau arloesedd a/neu 
newydd allweddol a fydd yn profi ac 
yn llywio gweithgareddau mwy clyfar 
y dyfodol ynghyd â dod â manteision 
lu i Gymru. Mae arddangoswyr yn 
canolbwyntio ar atebion sy’n cael eu 
harwain gan anghenion ac sy’n seiliedig 
ar leoedd fel eu bod yn cyfateb i 
amcanion pawb sy’n cymryd rhan, o’r 
camau ymchwilio i’r camau cyflawni. 
Gweler Atodiad B.

Mae’r dull hwn yn cydnabod natur 
drawsadrannol gweithgareddau, nifer 
y buddiannau rhanddeiliaid sydd 
ynghlwm, cwmpas Byw yn Glyfar o 
ddefnyddwyr clyfrach i rwydweithiau 
a’r matrics o bolisïau, cyllid a phwyntiau 
mynediad y Llywodraeth sy’n dangos 
y camau sylweddol sydd eu hangen 
i roi Cymru mewn sefyllfa i ddenu’r 
math cywir o fuddsoddiad mewn 
arddangoswyr i brofi sut mae byw 
yn glyfar yn cael ei sefydlu mewn 
gweithgarwch prif ffrwd.

Mae egwyddorion allweddol Byw yn 
Glyfar yn cynnwys gwella dysgu drwy 
gyfrwng arddangoswyr ar raddfa, 
mabwysiadu dull ‘llesiant’ Tîm Cymru 
i sicrhau’r manteision cymdeithasol, 
amgylcheddol ac economaidd mwyaf 
yn ogystal â helpu i ddod o hyd i 
gydbwysedd derbyniol rhwng cyflymder 
y newid i garbon isel, fforddiadwyedd a 
gwydnwch/diogelu ffynonellau ynni.
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Grŵp Technegol 

Nodir aelodaeth o’r Grŵp Technegol yn 
Atodiad A. 

Yn ei gyfarfod cyntaf fe wnaeth 
aelodau’r Grŵp a oedd yn bresennol 
godi nifer o safbwyntiau o ymateb 
pobl a sefydliadau ar draws y byd i 
newidiadau yn y sector ynni yn ogystal 
â chanfyddiad rhyngwladol o Gymru 
fel y nodir isod. Mae’r adroddiad wedi’i 
ddosbarthu i’r Grŵp ehangach i ennyn 
sylwadau.

Y Gymuned Ryngwladol ac Ynni

Mae’r byd yn gofyn cwestiynau tebyg i’r 
rhai a ofynnir yma yng Nghymru a’r DU 
ynglŷn â sut i ymdopi â newid gofynion 
ynni a phwysau ar gapasiti sy’n deillio 
o’r agenda carbon isel a’r effaith mae’n 
ei chael ar gynhyrchiant, defnydd a 
rhwydweithiau lleol. Mae angen i 
ni gyflawni’r newid hwn fel rhan o’r 
symudiad at fyd sy’n fwy effeithlon a 
gwydn o ran adnoddau ac ynni, ac sydd 
â chyflenwad diogel a fforddiadwy o 
ynni carbon isel.

Fel rhan o’r drafodaeth hon, 
cydnabyddir pwysigrwydd cael polisi 
ynni cyson a diben diamwys gan 
Lywodraethau ar bob lefel i helpu i 
ysgogi datblygiad a buddsoddiad.

Disgwylir i ddatblygiad ynni clyfar 
ddilyn yr un llwybr â chyfrifiaduron, 
gydag offer/cydrannau yn mynd 
yn llai fyth ac yn rhatach diolch i 
fasnacheiddio ar raddfa enfawr.

Mae angen diwygio’r system reoleiddio 
i gyd-fynd â’r newidiadau sydd eisoes 
i’w gweld ac sy’n debygol o barhau i 
esblygu yn y dyfodol ond mae pryder 
bod yn rhaid i’r newidiadau hanfodol 

hyn fod yn addas i’r diben mewn 
byd sy’n prysur newid, lle yr arferai 
ceidwadaeth deyrnasu.

Bydd lefel y newid sy’n digwydd ac 
sy’n debygol o barhau yn y dyfodol 
yn gofyn am newidiadau cysylltiedig i 
systemau rheoleiddio a llywodraethu, 
sy’n hwyluso ystod o fodelau busnes 
newydd ac yn creu cyfleoedd busnes 
newydd.

Yn yr un modd, mae’n debyg y bydd 
camau i adeiladu apiau meddalwedd 
ar gyfer y byd newydd a fydd yn 
defnyddio ac angen mynediad at 
amrywiaeth eang o allu data integredig 
wrth i’r rhyngrwyd esblygu ac wrth i 
synwyryddion clyfar ond rhad newydd 
gael eu datblygu.

Bydd platfformau data agored yn 
helpu i hwyluso datblygiad y farchnad 
fasnachol a bydd gofyn i sefydliadau 
adolygu a datblygu setiau data diddorol 
perthnasol sydd o werth i greu rhan o’r 
platfformau hyn. Mae hyn yn cynnwys 
datblygu iaith gyffredin a hygyrchedd 
agored i ddatblygiadau masnachol fel 
bod pawb yn gallu ymelwa arnynt.

Cydnabyddir y bydd caledwedd 
technoleg, gyda data, yn sbarduno 
newidiadau sylweddol yn y sector ynni 
gydag enghreifftiau rheoli ynni’r cartref 
fel NEST a HIVE yn alluogwyr yn yr 
un modd ag y mae ffonau clyfar wedi 
sbarduno newidiadau yn y diwydiant 
telathrebu.

Mae ystod o faterion strategol 
cysylltiedig yn cynnwys anhawster 
i reoli natur ysbeidiol y cynhyrchu, 
newid yn yr hinsawdd ac amodau 
tywydd, heb effeithio ar hyfywedd 
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ynni adnewyddadwy a gwydnwch y 
rhwydwaith. Mae yna nifer o heriau 
strategol sy’n effeithio ar yr agenda hon: 
yr angen trosfwaol i ddatgarboneiddio; 
y gwydnwch sydd ei angen i reoli effaith 
newid yn yr hinsawdd yn awr ac yn y 
dyfodol ar systemau a phobl; yr angen 
am gysylltiad gwell rhwng cynhyrchu 
ynni a’r galw am ynni o ran amser a 
gofod; a’r rheidrwydd i ddatblygu 
system reoleiddio a chyllid sy’n cymell y 
datblygiadau cywir.

Ar lefel systemau’n gyffredinol, yn 
hytrach na buddsoddi llawer o arian 
mewn seilweithiau ynni graddfa fawr 
newydd  i ategu dulliau hanesyddol, 
y farn yw y bydd mwy o werth i’w 
gael drwy ad-drefnu’r asedau a 
buddsoddiadau sy’n bodoli eisoes 
yn y gofod clyfar er mwyn sicrhau’r 
effeithlonrwydd a’r budd mwyaf posibl 
gan adnoddau. Wedi dweud hynny, 
bydd mesurau syml i arbed ynni a 
defnyddio ynni’n fwy effeithlon yn 
parhau i fod yn bwysig i leihau costau ac 
allyriadau.

Yn rhyngwladol, yn y cam arbrofi hwn, 
dylai’r pwyslais fod ar wella sut mae 
gwybodaeth yn cael ei rhannu o fewn 
a rhwng gwledydd gwahanol er mwyn 
osgoi cynnal sawl cynllun peilot yr un 
fath. Gallai diffyg dealltwriaeth o’r 
canlyniadau prosiect mwyaf dymunol, 
neu’r blaenoriaethau pwysicaf i 
roi sylw iddynt, gymhlethu hyn. Er 
mwyn i Gymru allu cymryd rhan yn y 
drafodaeth, mae angen deall yn llawn 
beth mae Cymru’n gobeithio ei gyflawni 
ac agor trafodaethau gydag eraill sydd 
â’r un dyheadau er mwyn sicrhau’r 
arferion gorau a’r canlyniadau gorau.

Fel gyda’r rhan fwyaf o ddiwydiannau 
eraill, disgwylir y bydd mwy a mwy 
o ddefnyddwyr yn newid o fod yn 
gyfranwyr goddefol i fod yn rhai 

gweithredol. Rhagwelir y bydd pobl 
ifanc yn cefnogi’r agenda glyfar ac mai 
nhw fydd y cyntaf i dderbyn technoleg 
newydd, a bydd hyn yn cael ei ategu 
wrth i ddefnyddwyr weld y manteision 
a bod yn barod i newid, a rhoi pwysau 
ar eraill i wneud yr un fath. Bydd 
arddangosiadau a chyfathrebu wedi’i 
dargedu yn bwysig i annog pobl i 
gyflwyno newidiadau, boed gartref, yn 
y swyddfa neu mewn ffatri.

Mae’r ffocws ar y cydbwysedd 
rhwng cynhyrchu lleol yn hytrach na 
chynhyrchu canolog yn parhau i fod 
yn destun trafod yn y DU ac Ewrop o 
ran cyflawni’r canlyniadau gorau ond 
mae hyn yn codi cwestiynau ynghylch 
sut i strwythuro costau canolog a 
methodoleg ardollau/cymorthdaliadau 
a fydd angen sylw. Mae gwahanol 
ddulliau’n cael eu cyflwyno i 
optimeiddio ac integreiddio’r newid o 
brif gynhyrchwyr canolog i gynhyrchwyr 
lluosog yn mabwysiadu, er enghraifft, 
dull micro grid, gyda dinasoedd mawr 
fel Efrog Newydd yn ceisio arwain y 
ffordd.

Mewn sawl ffordd, mae’n bosibl mai’r 
prif sbardun ar gyfer gweithredu’n 
gyflym fydd awdurdodau lleol 
goleuedig. Ystyriwyd hi’n bwysig nodi 
er ei bod hi’n beth da bod y dull o 
ddatblygu a chyflwyno gweithgarwch 
Byw yn Glyfar yn amrywio rhywfaint 
rhwng Cymru a’r DU neu Ewrop, pe bai’r 
gwahaniaeth yn un sylweddol y gallai 
hyn lesteirio darpar sefydliadau arloesol, 
yn enwedig pe bai’r  gwahaniaethau’n 
cyfyngu ar ddefnydd/y gallu i 
arddangos.

Golwg ar Gymru

Yn sgil graddfa’r newid a golwg 
anghyson ar y dyfodol, mae sefydliadau 
wedi creu eu darluniau eu hunain 
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o’r byd a’r hyn sydd angen arno. 
Awgrymwyd y dylai Cymru greu cyd-
ddealltwriaeth o’r hyn mae Cymru ei 
angen a beth fydd hyn yn ei olygu i 
randdeiliaid allweddol. Bydd y dull hwn 
yn creu’r amgylchedd cywir ar gyfer 
cydweithredu, datblygu a chyflawni.

Anogir Cymru i fwrw rhagddi â dulliau 
arloesol o rannu gwybodaeth, drwy 
ddatblygu astudiaethau achos clyfar 
perthnasol, sy’n annog trafodaethau ac 
yn arwain at fewnbwn mwy goleuedig i 
ddatblygiadau Byw yn Glyfar a’r agenda 
Glyfar ehangach yn ogystal â helpu i 
lywio ystyriaethau lleol o ran cynllunio 
a phrosiectau.

Cytunwyd bod gan Gymru 
ddatblygiadau gwych ar lawr gwlad 
ond nad yw’n llwyddo i gyfleu ac 
ymelwa ar ei chyflawniadau ar y 
llwyfan rhyngwladol strategol a’u 
brolio fel  esiamplau disglair ar hyn 
o bryd. Fodd bynnag, mae menter 

ynys ynni Ynys Môn â’i galluoedd fel 
ynys, yn ddeniadol i arddangoswyr 
fel man deniadol ar gyfer amryw o 
ddarpar arddangoswyr sydd am dreialu 
technoleg a systemau clyfar.

Roedd potensial hefyd i ychwanegu 
gwerth at raglenni tlodi tanwydd o 
ganlyniad i arddangoswyr Byw yn 
Glyfar yn galluogi technoleg, systemau 
a phrosesau clyfar llwyddiannus i ddod 
yn rhan o’r arlwy prif ffrwd. Gellid 
ategu hyn gyda chyfathrebu/cymorth 
addysgol cadarn ac ymgysylltu â ffocws 
fel rhan o gynlluniau effeithlonrwydd 
ynni busnes arferol.

Bydd gweithredu Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn helpu 
sefyllfa Cymru drwy’r weledigaeth 
gadarn hon o’i dyfodol, y gellir ei 
defnyddio fel sail i ddatblygu cynllun 
ymelwa a gweledigaeth gyffredin gyda 
rhanddeiliaid allweddol. 
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Yr heriau a’r cyfleoedd cyntaf

Bu’r Grŵp Technegol yn ystyried ystod 
o heriau a chyfleoedd y dylai Byw yn 
Glyfar Cymru eu hystyried dros y pum 
mlynedd nesaf.  

Heriau

Bydd hi’n bwysig i Gymru feithrin 
marchnad ar gyfer y dyfodol yn hytrach 
na’r presennol. Mae angen osgoi’r 
disgwyliad bod rhywbeth newydd 
yn mynd i esblygu’r o’r llinell sylfaen 
gyfredol.

Mae’n ymddangos bod diffyg rhannu 
gwybodaeth ac addysg ar gyfer 
cynlluniau llwyddiannus. Mae’n 
ymddangos nad oes digon o ymelwa ar 
gynlluniau peilot yn y marchnadoedd 
cartref a rhyngwladol, sy’n arwain 
at golli cyfleoedd dysgu a dyblygu 
arloesedd.

Heb lwybr clir i’r farchnad, mae’n 
mynd yn anoddach i fusnesau 
gefnogi buddsoddiadau mewn rhai 
technolegau, systemau a phrosesau 
clyfar, o gymharu â meysydd eraill 
fel cyfrifiadura cwmwl a rhyngrwyd 
pethau, sy’n symud ymlaen yn gyflym.

Bydd angen i Gymru fabwysiadu 
gweithio integredig er mwyn i’r 
arddangoswyr fod yn llwyddiant. Bydd 
angen lledaenu dysgu a gwybodaeth 
o fewn Cymru a thu hwnt gan weithio 
gyda Rhwydwaith Trosglwyddo 
Gwybodaeth y DU a chyfryngau a 
sefydliadau cyfathrebu eraill.

Gallai fod yn anodd sicrhau cyfraniad 
priodol rhanddeiliaid ar gyfer 
arddangoswyr unigol a bydd hi’n 
bwysig targedu’r cyfathrebu yn briodol 
mewn sefydliadau cyhoeddus cymhleth 

er mwyn sicrhau bod negeseuon yn 
canolbwyntio ar y meysydd cywir.

Rhagwelir y bydd angen modelau 
busnes newydd, sawl ffrwd ariannu a 
rheoliadau ategol ar arddangoswyr ond 
mae alinio’r rhain yn debygol o fod yn 
gryn dasg ac ni ddylid ei bychanu.

Yn amlwg, bydd angen i arddangoswyr 
ddatgan canlyniadau yn glir neu ni 
fyddant yn cyflawni’r datrysiadau 
terfynol gofynnol. Mae gormod o 
gynlluniau peilot yn cael eu rhoi ar 
waith heb esbonio sut bydd llwyddiant 
yn cael ei fasnacheiddio. Mae yna 
“Ddyffryn Angau” yn bodoli o hyd 
ym maes technoleg glyfar gan fod y 
dyfodol yn parhau i fod yn ansicr ac 
mae anghysondeb mewn polisi ynni 
wedi gwaethygu’r risgiau tybiedig.

Efallai nad oes fawr o archwaeth am 
arloesedd newydd a bod y risgiau’n 
rhy fawr i rai sefydliadau, a bydd 
angen cydbwyso hyn yn y cymysgedd o 
randdeiliaid ar gyfer pob arddangoswr 
fel bod yr arddangoswyr yn cael eu 
gwireddu. Yn fwy cyffredinol, bydd 
heriau o ran meithrin y galluoedd iawn, 
defnyddio disgyblaethau lluosog a 
sbarduno cyfleoedd ehangach ar gyfer 
potensial ymwela graddedig.

Bydd ymgysylltiad ac ymddygiad 
defnyddwyr yn bwysig i arddangoswyr 
llwyddiannus a bydd angen cymorth 
i helpu i ddeall sut mae nodi ac 
ymgysylltu â’r cynulleidfaoedd llai 
brwdfrydig.

Cyfleoedd   

Gellir manteisio ar Ddysgu a Data i 
ysgogi defnydd gwell o adnoddau i 
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helpu i leihau costau i ddefnyddwyr. 
Bydd cyfleoedd i ehangu trosglwyddo 
gwybodaeth i’r sectorau cymdeithasol/
iechyd/addysg ac i arddangos 
cymdeithasoli manteision fel rhan o 
ddull traws-sector strategol.

Mae potensial i archwilio manteision 
a buddiannau drwy brofi a threialu 
atebion clyfar addas, ac os ydynt yn 
llwyddiannus, gellid eu hintegreiddio 
mewn cynlluniau cymorth busnes fel 
arfer i helpu i leihau tlodi tanwydd. 
Mae cyfleoedd gan arddangoswyr i 
arddangos a yw datblygiadau clyfar yn 
rhoi amddiffyniad addas i unigolion 
agored i niwed yn ein cymdeithas.

Bydd systemau arddangos ynysol 
arloesol a newydd yng Nghymru y gellir 
eu hefelychu a’u graddio yn cynnig 
manteision masnachol.

Dylai Cymru geisio annog parthau 
arloesedd rheoleiddio, ardaloedd sy’n 
hwyluso datblygiadau a phrosesau 
newydd a fydd yn llywio’r newidiadau 
rheoleiddiol a sicrhau bod modelau 
busnes newydd a phlatfformau 

masnachu posibl yn cael eu datblygu 
a’u defnyddio i’r eithaf.

Mae technolegau newydd yn dod i’r 
fei a daw cyfleoedd i dreialu’r rhain 
mewn ardaloedd gwledig fel cyrion y 
rhwydweithiau trydan a nwy presennol.

Bydd hi’n bwysig i arddangoswyr 
annog manteision lluosog o ymyriadau 
unigol, gan gefnogi datblygiad 
cadwyni cyflenwi busnes lleol i 
sicrhau manteision economaidd. Bydd 
manteision eraill yn cynnwys sicrhau 
bod prosesau datblygu asedau ac eiddo 
deallusol yn cael eu rhoi ar waith a’u 
rheoli’n briodol.

Gallai fod cyfle i gymell Gweithredwyr 
Rhwydwaith Gwasgaredig (DNO) 
fel rhan o symudiad rheoleiddiol 
arfaethedig i rolau Gweithredwyr 
Systemau Gwasgaredig (DSO) i 
adlewyrchu’r amgylchedd newidiol 
maent yn gweithio ynddo. Gallai 
cyfleoedd godi hefyd gan newydd-
ddyfodiaid yn y farchnad ehangach 
fel ESCOs yn cynorthwyo’r gwaith o 
gyflawni prosiectau ynni ardal leol. 

Casgliad a Chamau Nesaf
Gall Cymru, gyda’i hadnoddau, 
rhanddeiliaid dawnus, ysbryd 
cymunedol, cyflawniadau a Llywodraeth 
integredig sy’n canolbwyntio ar lesiant 
dinasyddion a llywodraeth gydlynus, 
osod esiampl i weddill y byd o ran 
datblygiadau Byw yn Glyfar.

Daethpwyd i’r casgliad yn y lle cyntaf 
y gallai’r Grŵp Technegol helpu 
Cymru i ystyried sut gall Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) lywio 
neges gyfun ar yr hyn sydd ei angen a 
sut gall gweledigaethau rhanddeiliaid 
ymgorffori a helpu i gyflawni’r 
anghenion hyn ar gyfer Byw yn Glyfar a 
thu hwnt.

Elfen allweddol o’r cyfathrebu fydd sut 
i ddatblygu platfform dysgu agored 
arloesol ar gyfer rhannu dysgu rhwng 
prosiectau arddangos sy’n cael eu 
datblygu a’r sector ehangach yng 
Nghymru a thu hwnt.

Yn amlwg, mae’r angen am gyd-
destun Polisi a Rheoleiddiol a fydd 
yn creu’r amgylchedd cywir i ysgogi 
buddsoddiadau ynni clyfar yn bwysig. 
Bydd rhaid i Lywodraeth Cymru weithio 
gyda Llywodraeth y DU a chyrff 
rheoleiddio i sicrhau ymrwymiadau 
hirdymor i gyflawni hyn.
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Atodiad A – Aelodau’r Grŵp Technegol  
Byw yn Glyfar

Enw Sefydliad
Laurence Carpanini IBM

Roger Hey Western Power Distribution

Dr James Yu Scottish Power Energy Networks

Steve Edwards Wales & West Utilities

Adam Fairman Dŵr Cymru 

Derek Stephen Cyfoeth Naturiol Cymru

Jon Maddy Prifysgol De Cymu

Nic Speed Nwy Prydain

Gill Kelleher SPECIFIC Prifysgol Abertawe

Paul Kindlin/Sadie Smith Cyngor Sir y Fflint

Michael Jenkins Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Professor Phil Jones Prifysgol Caerdydd

Paul Beasley Siemens

Professor Nick Jenkins Prifysgol Caerdydd

Professor Yacine Rezgui Prifysgol Caerdydd

Douglas Cheung Hitachi

Chris Bagley Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth

Christian Inglis Innovate UK

Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Graham Ayling Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Andy Sutton Sefydliad Ymchwil Adeiladau

Laurent Schmitt/Ray Raychaudhuri Alstom

Peter R Jones ABB

Jill Cainey Electricity Storage Network

Lia Murphy Ofgem

Gareth Harcombe Cyngor Dinas Caerdydd

Christian Cadwallader Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Tanya Nash Dinas a Sir Abertawe

Ben Watts Engie

Yr Athro Hywel Thomas Prifysgol Caerdydd

David Williams Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Keith Jones Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Grant Bourhill Energy Systems Catapult

Swyddogion Llywodraeth Cymru

Yr Athro Ron Loveland Cynghorydd Ynni i Lywodraeth Cymru

Marcia Jones Jennifer Pride

Jonathan Oates Eleanor Knight

Helen Donovan

Usha Ladwa Thomas
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Atodiad B – Arddangoswyr Cyntaf Byw  
yn Glyfar Cymru 

Angle DC –  
mainc arbrofi MVDC

Optimeiddio 
rhwydweithiau Gwifren 

Breifat Rhithwir

Creu Parthau 
Di-garbon

Systemau a 
Gwres Clyfar

Sbarduno Model 
Ynni Lleol

Defnyddio Hydrogen

Cyflwyno rhaglen 
Aeddfedrwydd Trefol 

Clyfar/Carbon Isel

• Mainc arbrofi MVDC - y cyntaf yn Ewrop

• Gwella capasiti a rheolaeth y rhwydwaith

• Creu marchnad newydd mewn MVDC

• Edrych ar strwythurau cost gwahanol gydag Ofgem

• Optimeiddio model seilwaith rhithwir ar gyfer 
Awdurdodau Lleol

• Datblygiad Trefol Clyfar/Carbon Isel

• Rhoi trefol clyfar ar waith

• Systemau Clyfar a rhaglen Wres gyda Systemau 
Ynni Catapult

• Offer clyfar ar gyfer rhwydweithiau gwres

• Creu seilwaith aml-fector hydrogen yng Nghymru

• Gwerth ychwanegol ar gyfer gwres a thrafnidiaeth

• Adeiladau platfformau adnoddau ar gyfer model 
gwasanaeth newydd ar gyfer trigolion a busnesau

• Datblygu modelau gwasanaeth adnoddau ar gyfer 
ardaloedd difreintiedig

• Difiniad newydd o barthau di-garbon (ZCZ)

• Offer cymorth newydd i helpu datblygiad

• Gwella ansawdd bywyd mewn parthau


