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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Mawrth 2022 ynghylch deiseb yn gofyn am adolygiad o'r 
broses ar gyfer paratoi'r Ardaloedd Cyn-Asesu ar gyfer Ynni Gwynt yng Nghymru yn y 
Dyfodol.  

Nodaf y materion y mae'r deisebydd wedi'u codi ac yr wyf yn eu gwerthfawrogi o ystyried ei 
raddfa a'i gymhlethdod, y gall fod canfyddiad bod y system gynllunio yn broses anodd i 
ymgysylltu â hi. Am y rhesymau hyn, rydym wedi sicrhau bod y broses o baratoi Cymru'r 
Dyfodol, yn unol â ffyrdd o weithio Deddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol, yn cynnig 
cyfleoedd helaeth i'r cyhoedd a rhanddeiliaid fod yn rhan o'r gwaith o'i pharatoi.  

Mae'r ddeiseb yn ceisio newid fel bod y broses o baratoi Cymru'r Dyfodol yn sicrhau:- 

'... bod pawb a allai gael eu heffeithio yn cael eu hysbysu ar ddechrau'r trafodaethau 
cychwynnol, a chânt gyngor cynllunio proffesiynol a chyfreithiol am ddim a'u cefnogi i 
allu dylanwadu ar benderfyniadau.' 

Nid wyf yn cytuno bod y newid hwn yn briodol am y rhesymau canlynol:- 

1. Llywodraeth Cymru sy'n darparu'r cyllid craidd ar gyfer Cymorth Cynllunio Cymru.
Rhan o'u rôl yw darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth am ddim ar y broses
gynllunio. Felly, mae mecanwaith eisoes ar waith i bobl sydd angen cyngor am y
system gynllunio i dderbyn cyngor diduedd am ddim.

2. Un pwynt hollbwysig mewn perthynas â'r Ardaloedd a Aseswyd ymlaen llaw yw
bod Cymru'r Dyfodol yn derbyn yr egwyddor o newid tirwedd yn yr ardaloedd hyn ac
yn rhoi rhagdybiaeth o blaid datblygu ynni gwynt. Fodd bynnag, nid yw'n rhoi
caniatâd i gynlluniau fynd rhagddynt ac fe'i datblygwyd yng nghyd-destun y bydd
unrhyw gynnig Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yn yr Ardaloedd a
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Aseswyd ymlaen llaw yn destun archwiliad cyhoeddus helaeth a thrylwyr. Mae polisi 
Cymru'r Dyfodol 18 yn nodi'r meini prawf y mae’n rhaid ystyried y cynigion yn eu 
herbyn. Mae cyfleoedd pwysig i Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl), y cyhoedd a 
rhanddeiliaid eraill gymryd rhan ym mhroses benderfynu DAC pan wneir ceisiadau 
unigol i Weinidogion Cymru, sy'n cynnwys Adroddiad Effaith Lleol lle byddai'r ACLl yn 
nodi ei farn ar unrhyw gynnig. Nid yw'n wir felly y gellir datblygu safleoedd o fewn yr 
Ardaloedd a Aseswyd ymlaen llaw yn awtomatig ac mae cyfleoedd pellach i bobl 
gymryd rhan yn y broses o benderfynu a ddylai cynlluniau fynd rhagddynt.  

3. Datblygwyd Cymru'r Dyfodol gydag ymgysylltu ac ymgynghori helaeth. Yr wyf yn
gwbl fodlon bod ehangder ac ystod y gweithgareddau a gynhaliwyd yn adlewyrchu
cwmpas a rôl Cymru'r Dyfodol, a bod cyfleoedd priodol yn cael eu darparu i bobl fod
yn ymwybodol o'r broses a chymryd rhan ynddi.

4. Un o nodweddion allweddol proses Cymru'r Dyfodol oedd cyfnod craffu 60 diwrnod
yn y Senedd. Rhoddwyd gwybod i holl Aelodau'r Senedd am gynnydd Cymru’r
Dyfodol a rhoddwyd cyfle iddynt graffu ar y cynllun. Yn ogystal â'r cyfnod o 60
diwrnod, ystyriodd y Senedd Cymru’r Dyfodol newydd ym mhob cyfnod allweddol.

5. Caiff Cymru'r Dyfodol ei baratoi ar raddfa genedlaethol. Mae'n ystyried materion fel
ynni o safbwynt cenedlaethol ac yn darparu fframwaith ar gyfer penderfyniadau yn y
dyfodol. Mae'n cwmpasu ystod eang o feysydd polisi gan gynnwys tai, llifogydd,
bioamrywiaeth, canol trefi, telegyfathrebiadau, trafnidiaeth a materion gwledig. Ni
chredaf y byddai'n bosibl paratoi cynllun cenedlaethol o'r fath ar sail y ddeiseb. Nid
wyf yn credu y byddai'n bosibl nodi'r holl bartïon a allai gael eu heffeithio a hyd yn
oed pe gellid gwneud hyn, byddai'n gwbl afrealistig ei gwneud yn ofynnol i
Lywodraeth Cymru ddarparu cyngor cyfreithiol a chynllunio proffesiynol am ddim i
bawb. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod yn fawr bwysigrwydd cefnogi pobl i gymryd
rhan, ac yn ariannu gwaith Cymorth Cynllunio Cymru y cyfeiriwyd ato uchod.

6. Ymgynghorwyd ag ACLlau a rhoddwyd cyfle iddynt gymryd rhan ym mhob cam o'r
gwaith o baratoi Dyfodol Cymru ar draws proses 5 mlynedd. Bydd ACLlau wedi
adolygu, ystyried a gwneud sylwadau ar Cymru’r Dyfodol ym mhob cyfnod allweddol
ac wedi helpu i sicrhau ei fod yn cael ei lywio'n llawn gan faterion lleol lle y bo'n
briodol. Credaf mai dyma un o'r ffyrdd gorau a mwyaf effeithiol o ymgysylltu ar
faterion lleol ar draws ystod o feysydd polisi ar gynllun ar raddfa genedlaethol.

Hyderaf fod yr ymateb hwn yn ddefnyddiol a byddaf yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth 
bellach a fydd yn eich cynorthwyo. 

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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