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Holl Gynghorwyr Sir Gwynedd 
Neuadd y Sir, 
Shirehall Street, 
Caernarfon, Gwynedd 
LL55 1SH 
 
E-bostiwyd at bob cynghorydd                                                                                  23 Mehefin 2021                                         
 
Llythyr ar y cyd at holl gynghorwyr Gwynedd - cyfarfod arbennig y cyngor, 28 Mehefin 2021 
 
Annwyl gynghorwyr Gwynedd, 
 
Mae Fforwm Cymru Awdurdodau Lleol Di-niwclear, Pobl Atal Wylfa B, CADNO a Chymdeithas yr 
Iaith (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg) yn ysgrifennu atoch yn dilyn y penderfyniad i gynnal cyfarfod 
llawn arbennig o Gyngor Sir Gwynedd ar 28 Mehefin 2021. 
 
Mae cyfarfod arbennig o Gyngor Gwynedd wedi cael ei alw ynglŷn â phryderon ynghylch argyfwng 
tai ail gartref a phryderon am yr iaith Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd 
Gwynedd ac Ynys Môn (CDLlC) yn nodi pam a ble y dylid adeiladu hyd at 7,184 o gartrefi newydd 
ar draws Ynys Môn a Gwynedd dros y cyfnod hyd at 2026. 
 
Rydym yn cytuno â nifer cynyddol o Gynghorwyr Sir Gwynedd bod angen mynd ymhellach ar fyrder 
na'r adolygiad a drefnwyd o'r CDLlC. Rydym hefyd yn cymeradwyo'r argymhellion a nodwyd gan yr 
academydd o Borthmadog, Dr Seimon Brooks, yn ei adroddiad diweddar ar ail gartrefi a'u heffaith 
ar gymunedau Cymraeg eu hiaith. 
 
Ar yr adeg y cytunwyd ar y CDLlC yn 2017, trwy bleidlais fwrw Cadeirydd y Cyngor yn unig, cyfeiriodd 
cynghorwyr o bob rhan o’r grwpiau gwleidyddol at astudiaeth iaith gan nodi y byddai’r cynlluniau’n 
arwain at ostyngiad o 2% yn y siaradwyr Cymraeg. Roedd llawer o gynghorwyr ar y pryd yn anhapus 
iawn bod y cynlluniau wedi'u pasio. Nawr yw'r cyfle i ailystyried y penderfyniad hwnnw. 
 
Rydym yn croesawu ac yn cefnogi'r penderfyniad cywir i safle Wylfa B gael ei wrthod gan yr 
Arolygiaeth Gynllunio. Roedd yr effeithiau negyddol y byddai'n ei gael ar safleoedd amgylcheddol 
sensitif, yn ogystal ag ar yr iaith a’r diwylliant Cymraeg yn rhesymau craidd dros y cyngor gan yr 
Arolygiaeth Gynllunio i wrthod y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Wylfa B. Bellach mae cyfle 
gwirioneddol i adolygu anghenion tai. gan gyfeirio at ddatblygu strategaeth datblygu economaidd 
newydd. 
 
Ar y pryd roedd Wylfa B wedi'i gynllunio ar gyfer safle ger Cemaes yng ngogledd Ynys Môn, roedd 
Cyngor Sir Gwynedd wedi gwneud trefniadau ar gyfer yr hyn a welai fel galw cynyddol am dai yn 
ardal Arfon. 
 
Yn gyfan gwbl, mae'r CDLlC yn sôn am godi 3,817 o dai ar Ynys Môn a 3,367 o dai yng Ngwynedd. 
Mae'n amhosibl credu erbyn hyn bod angen y rhif hwn ar gyfer gofynion lleol. Erys y broblem, os na 
chaiff y tir a ddyrannwyd o'r blaen mewn ardaloedd ar gyfer datblygu tai ei ailystyried, yna gallai fod 
ar gael o hyd fel ysglyfaeth i ddatblygwyr er bod Wylfa B wedi'i ddileu i bob pwrpas. Credwn, os bydd 
Cyngor Sir Gwynedd yn cadw ei gynlluniau ar gyfer caniatáu adeiladu tai, y bydd yn cael effaith 
sylweddol ar y cymunedau hynny, yn ieithyddol, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol, heb sôn am y 
defnydd mawr o dir maes glas, gan roi ergyd bellach i'r dirwedd. Credwn hefyd y bydd pwysau enfawr 
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ar iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol a'r gwasanaethau brys yn sgil cynnydd mor fawr yn 
y boblogaeth leol. 
Credwn fod y gostyngiad a welir yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn debygol o gyflymu os codir 
tai ar y gyfradd hon, gan fod y nifer sydd eu hangen ar gyfer yr ardal leol yn llawer llai. Wrth gydnabod 
ymdrechion y Cyngor a chyrff eraill i gymhathu mewnfudwyr i'r gymdeithas bresennol, y gwir amdani 
yw mai dim ond canran fach sy'n llwyddo i ddod yn rhugl yn yr iaith Gymraeg. Gyda llawer mwy o 
siaradwyr di-Gymraeg yn symud yma, mae'n anodd gweld sut y bydd sefyllfa'r iaith yn sefydlogi ac 
yn cryfhau. 
 
Nodwn hefyd fod y ddau Gyngor, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn parhau i lobïo dros 
ddatblygiad posibl Adweithyddion Niwclear Modiwlaidd Bach (SMRs - gyda chyfleuster hydrogen 
hybrid o bosibl) yn Trawsfynydd a Wylfa. Hoffem eich gwneud yn ymwybodol o astudiaeth ym mis 
Ebrill 2021 y mae'r Awdurdodau Lleol Di-niwclear wedi'i chomisiynu gan yr Athro Stephen Thomas 
o Brifysgol Greenwich, sydd, fe gredwn, yn pwysleisio ei bod yn bryd i Gyngor Sir Gwynedd roi’r 
gorau i'w gefnogaeth anghywir i adweithyddion niwclear newydd. . 
 
Gellir gweld yr adroddiad llawn yn: 
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2021/04/NFLA_New_Nuclear_Monitor_No65_SMR_in_the_UK.pdf  
 
O ran Trawsfynydd, mae'r adroddiad yn nodi: 
“Ym mis Tachwedd 2018, mewn digwyddiad “ Masnacheiddio Niwclear Bach yn y DU ”a gynhaliwyd 
yn Nhrawsfynydd, a oedd wedyn yn disgwyl cael bod yn gartref i SMR cyntaf y DU, cyhoeddodd 
Gweinidog Ynni’r DU Richard Harrington fwriad y dylai proses Asesu Dylunio Generig y Swyddfa 
Rheoleiddio Niwclear fod yn agored i adolygu dyluniadau SMR. Ymddengys na chafwyd unrhyw sôn 
o sylwedd ers hynny am Trawsfynydd fel safle ar gyfer SMRs, efallai oherwydd bod technolegau fel 
rhai Rolls Royce SMR a Westinghouse LFR, sydd tua maint y ddau adweithydd Magnox a oedd yn 
gweithredu yno tan 1991, yn rhy fawr ar gyfer y safle yma. ” 
 
O ran y cynlluniau Shearwater ar gyfer safle Wylfa, mae'r adroddiad yn nodi: 
“Dim ond ym mis Ionawr 2021 y cafodd y cynnig NuScale / Shearwater ei gyhoeddi ac ychydig o 
fanylion sydd ar gael. Prosiect Shearwater fyddai: 'adeiladu prosiect ynni hybrid SMR gwynt 
(Adweithydd Modiwlaidd Bach) a chynhyrchu hydrogen yng Ngogledd Cymru yn benodol yn Wylfa 
a byddai'n cynhyrchu: ' 3 GWe o ynni di-garbon a disgwylir iddo gynhyrchu hefyd dros 3 miliwn 
cilogram o hydrogen gwyrdd y flwyddyn i'w ddefnyddio gan sector trafnidiaeth y DU. ' Ni roddir 
dadansoddiad o faint o niwclear a faint o wynt alltraeth, na p'un a fyddai'n un clwstwr neu ddau 
glwstwr o 12 adweithydd. Yn ôl yr arfer, mae ffigyrau optimistaidd ac annhebygol iawn yn cael eu 
cynnig gan ei hyrwyddwyr am amseroedd a chostau. Byddai’r pŵer yn dod ar ‘ffracsiwn o gost gorsaf 
ynni niwclear gonfensiynol’ a byddai’r pŵer cyntaf yn 2027. 
 
Mae NuScale yn honni y byddai costau adeiladu yn $ 4200 / kW, tua hanner lefel y prosiectau 
adweithyddion mawr yn UDA, y DU, Ffrainc a'r Ffindir. Fodd bynnag, mae dyluniad NuScale yn dal 
i fod ymhell o fod wedi'i gwblhau, felly mae'n rhaid ystyried yr amcangyfrifon cyfredol fel rhai ar gyfer 
hyrwyddo yn unig. Mae dyluniad NuScale yn llawer llai na'i brif gystadleuwyr, felly bydd y colledion 
economaidd graddfa o'u cymharu ag adweithyddion mawr yn anoddach i’w gwneud i fyny drwy 
arbedion a allai ddeillio o ddefnyddio dulliau gweithgynhyrchu llinell”. 
 
Mae'n bwysig bod cynghorwyr yn ymwybodol o gasgliadau'r Athro Thomas ar dechnoleg SMR: 
“Mae Llywodraeth y DU wedi bod ar drywydd SMRs ers 2015. Fodd bynnag, bu nifer o newidiadau 
cyfeiriad, rhaglenni wedi’u cyhoeddi ond heb eu dilyn ymlaen a chyhoeddwyd symiau mawr o arian 
ond gydag amserlenni penagored ac ychydig o fanylion ynghylch sut y bydd yr arian cael ei wario. 
Mae'r symiau o arian a wariwyd hyd yn hyn wedi bod yn gymharol fach ac mae llawer ohono wedi 
bod ar ymasiad (fusion) niwclear, technoleg nad oes ganddi fawr ddim yn gyffredin â thechnolegau 
ymholltiad (fision) niwclear. Mae ymasiad wedi bod ers blynyddoedd yn cael ei weld fel technoleg 
addawol ond yn un sydd sawl degawd i ffwrdd o ddatblygiad masnachol, os y bydd erioed. Gwariwyd 
llawer o'r gweddill ar dechnolegau, a elwir yn aml yn Gen IV, ac ar waethaf rhagolygon optimistaidd 
iawn gan lywodraeth y DU o gynhyrchu yn gynnar yn yr 2030au, mae’n yn annhebygol o fod ar gael 
yn fasnachol am fwy na dau ddegawd, os y bydd erioed. Felly mae dyluniadau Fusion a Gen IV yn 
amherthnasol i'r ymrwymiad i ddatgarboneiddio sector cynhyrchu trydan y DU erbyn 2050. 
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Mae'r honiadau a wnaed gan Rolls Royce (ar SMRs) yn rhyfeddol ond yn debyg iawn i'r rhai a wnaed 
ar gyfer y genhedlaeth bresennol o ddyluniadau adweithyddion mawr fel yr EPR sy'n cael ei adeiladu 
yn Hinkley Point. O gwmpas 2000, roedd yr hyn a elwir yn ‘Nuclear Renaissance’ yn seiliedig ar 
honiadau y gallai’r adweithyddion hyn gael eu hadeiladu mewn pedair blynedd neu lai ac y byddent 
yn costio $ 1000 / kW (tua £ 800 / kW) o gapasiti. Mae llai nag 20 o'r dyluniadau hyn wedi'u cwblhau 
neu honnir eu bod bron â chael eu cwblhau. Mae pob un ymhell dros y gyllideb a bydd pob un yn 
cymryd llawer mwy na 4 blynedd i'w adeiladu. Mae'r amcangyfrif cost diweddaraf ar gyfer Hinkley 
Point C tua £ 27bn (arian 2020) neu tua £ 8400 / kW. Mae ganddo o leiaf 5-6 mlynedd o adeiladu ar 
ôl ac yn anochel codiadau pellach mewn costau. Felly rhaid cymryd honiadau Rolls Royce gyda 
phinsiad mawr o halen. 
 
Mae Rolls Royce hefyd yn gwneud galwadau rhyfeddol ar lywodraeth y DU y mae'n rhaid iddi 
ymrwymo iddynt cyn i waith datblygu sylweddol pellach ddigwydd. Byddai'n rhaid i drethdalwyr y DU 
ddarparu cyfran fawr o gost datblygu dyluniad, llywio'r Asesiad Dylunio Generig a sefydlu llinellau 
cynhyrchu cydrannau. Byddai’n rhaid iddi hefyd warantu archebion ar gyfer o leiaf 16 o 
adweithyddion, a fyddai, hyd yn oed ar amcangyfrif cost afrealistig Rolls Royce, yn ymrwymiad i 
wario bron i £30bn cyn symud ymlaen y tu hwnt i ddyluniad cysyniadol. O ystyried y diffyg diddordeb 
gan gyfleustodau, mae'n ymddangos yn debygol y byddai'n rhaid i Lywodraeth y DU ymrwymo i fod 
yn berchen ar yr atomfeydd. Mae’n anodd gweld sut y gallai unrhyw lywodraeth gyfrifol chwarae 
siawns gan ddefnyddio arian cyhoeddus ar gyfer hyn. Mae'n arwyddocaol efallai bod y symiau o 
arian y llywodraeth a ymrwymwyd i ddyluniad Rolls Royce yn dal i fod yn fach, tua £18m, a chawn 
weld pa mor hir y bydd Rolls Royce a'i bartneriaid yn barod i gadw'r rhaglen ddylunio i fynd heb y 
lefel o ymrwymiad y mae'n gofyn amdano. Collodd Rolls Royce £ 4bn yn 2020, oherwydd problemau 
difrifol a waethygwyd gan bandemig a chloeon Covid-19, felly mae ganddo le cyfyngedig iawn i ddal 
i fuddsoddi heb ymrwymiad cyhoeddus i wario gan y llywodraeth. 
 
Mae'r opsiwn NuScale, p'un ai fel atomfa yn unig neu hybrid â gwynt ar y môr, yn dioddef o'r ffaith, 
er bod yr adweithyddion unigol yn fach, eu bod wedi'u cynllunio i fod mewn clwstwr o 12, gan wneud 
capasiti'r safle tua 1GW, gan ei wneud i bob pwrpas yn adweithydd mawr a, hyd nes y bydd prosiect 
UAMPS wedi'i gwblhau ac yn gweithredu'n effeithlon ac yn economaidd, bydd yn parhau i fod heb 
ei brofi ac yn llawn risg.” 
 
Credwn yn awr ei bod yn bryd i Gyngor Sir Gwynedd derfynu ei ddiddordeb mewn technoleg niwclear 
newydd i ac yn hytrach gefnogi prosiectau ynni amgen rhatach, haws eu gwireddu a di-wastraff. Nid 
yw rhain yn ‘eliffantod gwyn’ fel y byddai technoleg niwclear newydd, a byddent yn rhyngweithio’n 
llawer mwy cydymdeimladol â chymunedau lleol, a gyda llai o alw am adeiladu tai. 
 
Mae "Maniffesto Môn" PAWB yn amlinellu buddion y math hwn o ddull, ac mae gan yr NFLA gyfres 
o adroddiadau sy'n dangos sut y gall Cynghorau ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy lleol, 
prosiectau storio ynni ac effeithlonrwydd ynni yn fwy effeithiol, ynghyd â dangos yr arfer gorau i 
gynghorwyr ledled y DU ac Iwerddon i ddarparu ymateb effeithiol i'r argyfwng hinsawdd a lleihau 
carbon i sefyllfa 'sero net' mor gynnar â diwedd yr 2030au. 
 
Mae'r adroddiadau hyn yn cynnwys: 
•  Sut ddylai cynghorau ymateb i'r argyfwng hinsawdd mewn amgylchedd ôl-bandemig? 

https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2021/05/A329_NB215_Post_pandemic_and_climate_emergency.pdf  

•  A yw system ynni adnewyddadwy 100% yn senario ynni posibl yn y DU ac Iwerddon? 
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2020/11/A321_NB208_100_per_cent_renewables.pdf  

•  Sut y gall Awdurdodau Lleol ddatblygu ‘Green Recovery’ fel ymateb i’r pandemig Covid-19 
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2020/11/A320_NB207_Green_recovery.pdf  

•  Covid-19, yr argyfwng hinsawdd a'r angen am ysgogiad gwyrdd yn ei ganlyniad 
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2020/05/A313_NB200_Covid_19_and_aftermath.pdf  

•  Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn y DU ac Iwerddon - sut y gall Cynghorau fod yn 
berchen ar eu hymrwymiadau a dangos eu huchelgais carbon isel 
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https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2020/05/A312_NB199_Climate_emergency_update.pdf  

•  Y camau gweithredu ‘10 uchaf’ i awdurdodau lleol fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd - canllaw 
byr  
https://www.nuclearpolicy.info/wp/wp-
content/uploads/2019/12/A307_NB194_Climate_emergency_10_top_tasks.pdf  

 
Rydym yn cefnogi rhai o'r syniadau yn yr adroddiadau hyn mewn adolygiad o'r CDLlC. Rydym hefyd 
yn argymell symud i ffwrdd o ddatblygiadau enfawr ac anghydnaws o adweithyddion niwclear 
newydd ac ati; ac yn lle hynny trosglwyddo i bolisïau sy'n blaenoriaethu yr economi leol sy'n 
canolbwyntio ar ddewisiadau amgen adnewyddadwy, ‘craff’ ac ynni datganoledig arloesol. Gallai'r 
cynlluniau hyn ganolbwyntio llawer mwy ar swyddi lleol i bobl leol, yn hytrach na dod â charfannau 
mawr o bobl o bellter sylweddol i adeiladu adweithydd niwclear newydd. 
 
Rydym yn eich annog i symud i gyfeiriad newydd yng nghyfarfod arbennig y Cyngor ddydd Llun 
nesaf. Mae Cyngor Sir Gwynedd wedi colli allan ar syniadau newydd a meddwl o'r newydd trwy 
ganolbwyntio cymaint o'i sylw ar niwclear newydd pan allai fod wedi datblygu dewisiadau amgen 
ynni llai, arloesol, sy'n eiddo i'r gymuned. Ni fyddai angen cymaint o gartrefi newydd ar gyfer 
datblygiadau o'r fath a gallai'r ardal gadw ei siaradwyr Cymraeg, a fyddai'n falch o fyw yng Ngwynedd 
ac Ynys Môn. 
 
Rydym yn cloi trwy eich annog hefyd i ystyried ailymuno â'r NFLA a darganfod llawer mwy am 
ddyfodol economaidd ac ynni cyffrous a hollol wahanol. Os byddech chi, cysylltwch â ni trwy gysylltu 
ag Ysgrifennydd NFLA - sean.morris@manchester.gov.uk. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
Y Cynghorydd Ernie Galsworthy, Cadeirydd Fforwm Cymru NFLA 
Carl Clowes, Pobl yn Erbyn Wylfa B (PAWB) 
Elin Hywel, CADNO 
Selwyn Jones, Cymdeithas yr Iaith 
 


