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30 Mehefin 2022  

  
Annwyl Jack,  
  
Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Mai 2022 ynghylch y ddeiseb ar ardaloedd sydd wedi'u 
hasesu ymlaen llaw ar gyfer ynni gwynt y mae eich pwyllgor yn ei hystyried.  
  
Mae Dyfodol Cymru yn dweud y bydd 'canllawiau pellach ar ddatblygu gwynt ar y tir yn cael 
eu cynhyrchu i gynorthwyo yn y broses ddatblygu'. Gallaf gadarnhau bod y gwaith o 
baratoi'r canllawiau hyn wedi dechrau ac rwyf wedi gofyn i Gomisiwn Dylunio Cymru 
ddiweddaru eu cyhoeddiad 'Dylunio Ffermydd Gwynt yng Nghymru'.   
  
Bydd y canllawiau diwygiedig hyn yn nodi'r ystyriaethau allweddol ar gyfer datblygiad 
sensitif ffermydd gwynt ar raddfa fawr. Bydd yn cefnogi awdurdodau cynllunio lleol, 
cymunedau, rhanddeiliaid a datblygwyr drwy nodi'r materion allweddol, y gofynion polisi 
diweddaraf, cyfeirio at ganllawiau pwysig sy'n bodoli eisoes ac esbonio'r broses ehangach.   
  
Yr amserlen ar gyfer cyhoeddi'r canllawiau hyn yw erbyn diwedd 2022. Byddwn yn annog 
unrhyw un sydd â diddordeb paratoi'r canllawiau hyn i gysylltu â Chomisiwn Dylunio Cymru 
a mynegi eu diddordeb mewn cymryd rhan. Gellir cysylltu â hwy drwy eu gwefan.  
  
Hoffwn fanteisio ar y cyfle i dynnu sylw at y ffaith na fu unrhyw oedi cyn cyhoeddi'r 
canllawiau hyn. Roedd y ffocws yn dilyn cyhoeddi Dyfodol Cymru yn 2021 ar gefnogi 
cyflwyno haen genedlaethol newydd i'r cynllun datblygu yng Nghymru. Roedd cyflwyno 
Dyfodol Cymru yn newid sylweddol iawn i'r system a arweinir gan y cynllun ac roedd yn 
bwysig bod y ffocws cychwynnol ar gefnogi'r newid hwn. Wedi gwneud hyn ac fel y 
bwriadwyd, mae'r gwaith o baratoi'r canllawiau y cyfeirir atynt uchod bellach wedi dechrau.  
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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/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


