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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 27 Hydref, ynghylch deiseb o blaid diogelu Mynydd 
Eglwysilan a Chefn Eglwysilan. Rwy’n nodi bod y ddeiseb yn gofyn yn benodol i Lywodraeth 
Cymru gydnabod yr amgylcheddau archaeolegol, hanesyddol a chynhanesyddol oherwydd 
bod pryder y bydd fferm wynt arfaethedig yn achosi difrod parhaol. Rwy’n ymateb o 
safbwynt cynllunio gan nodi mai fy nghydweithiwr, Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y 
Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip, sy’n gyfrifol am yr amgylchedd hanesyddol yng 
Nghymru, gan gynnwys CADW a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

Mae cais am Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) ar gyfer fferm wynt, sy’n 
cynnwys ardal Mynydd Eglwysilan a Chefn Eglwysilan, wedi’i restru ar wefan 
Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru –  DNS/3272053 – Twyn Hywel Wind 
Farm (https://planningcasework.service.gov.wales/cy – chwiliwch am 3272053). Ar adeg 
ysgrifennu’r llythyr hwn, nid yw’r cais wedi cael ei gyflwyno’n ffurfiol fel cais DNS. Mae’r 
ymgeisydd, Twyn Hywel Energy Park Limited, wedi cyflwyno hysbysiad dilys o fwriad i 
gyflwyno cais.   

Penderfynir ar geisiadau DNS gan Weinidogion Cymru ac, fel y Gweinidog sy’n gyfrifol am 
gynllunio, mae’n debygol, pe bai’n cael ei gyflwyno’n ffurfiol, mai fi fydd yn gwneud y 
penderfyniad ynglŷn â’r cais hwn. Am y rheswm hwn, nid wy’n cynnig unrhyw sylwadau 
ynghylch y cais ei hun ac rwy’n ysgrifennu’r llythyr hwn heb ragfarnu unrhyw benderfyniad a 
wneir gan Weinidogion Cymru yn y dyfodol. Fodd bynnag, gallaf roi gwybodaeth ichi am y 
broses a’r fframwaith polisi. 

Mae’r broses DNS yn fanwl ac yn cynnwys ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid, 
awdurdodau lleol perthnasol a’r cyhoedd. Os yw cais yn cael ei gyflwyno a’i dderbyn yn 
ffurfiol, mae’n ofynnol yn statudol i’r ymgeisydd ymgymryd â phroses ymgynghori ac 
ymgysylltu cyn cynllunio. Mae canllawiau ar y broses, gofynion ymgynghori, sut mae 
ceisiadau’n cael eu harchwilio, a chanllaw ar gyfer cymunedau ar gael ar wefan Llywodraeth 
Cymru. 

mailto:Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Julie.James@gov.Wales
https://planningcasework.service.gov.wales/cy%20–%20chwiliwch%20am%203272053
https://llyw.cymru/datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau
https://llyw.cymru/datblygiadau-o-arwyddocad-cenedlaethol-dns-canllawiau


Mae’r polisi cynllunio cenedlaethol wedi’i nodi yn Polisi Cynllunio Cymru a Cymru’r Dyfodol. 
Mae’r ddau yn cynnwys polisïau ar gyfer rheoli’r gwaith o ddatblygu ceisiadau ynni 
adnewyddadwy, sy’n cynnwys ystyried yr amgylchedd hanesyddol. Mae Polisi 17 Cymru’r 
Dyfodol yn nodi deg Ardal a Aseswyd Ymlaen Llaw ar gyfer Ynni Gwynt. Mae rhannau o’r 
ardal ddatblygu bosibl yng nghynnig arfaethedig Fferm Wynt Twyn Hywel o fewn Ardal a 
Aseswyd Ymlaen Llaw 10. O fewn yr ardaloedd hyn, mae rhagdybiaeth o blaid datblygu 
ynni gwynt ar raddfa fawr, yn amodol ar y meini prawf ym Mholisi 18 Cymru’r Dyfodol. Mae 
Polisi 18 Cymru’r Dyfodol yn canolbwyntio ar bennu cynigion ynni adnewyddadwy DNS ac 
yn nodi’r meini prawf a ddefnyddir i wneud hynny. Mae’r Cynllun(iau) Datblygu Lleol 
perthnasol hefyd yn cynnwys polisïau a fydd yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar 
unrhyw gais. 

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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