
Helo,

Fel y corff cynghori cenedlaethol ar gyfer ansawdd dylunio yn yr amgylchedd adeiledig a naturiol, 

mae Comisiwn Dylunio Cymru wedi cael ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ddiweddaru Dylunio 

Ffermydd Gwynt yng Nghymru gyda chanllawiau newydd ar gyfer datblygu prosiectau ynni solar a gwynt 

ar y tir ar raddfa fawr. Cafodd y canllawiau gwreiddiol, a gyhoeddwyd yn 2004, eu diweddaru yn 2014 

ac maen nhw’n cael eu diwygio unwaith eto i adlewyrchu newidiadau mewn polisi cenedlaethol ac i 

gynnwys cynhyrchu ynni solar. Bydd y canllawiau newydd yn ymateb i ofynion Cymru’r Dyfodol: Cynllun 

Cenedlaethol 2040, yn benodol polisïau 17 ac 18 y cynllun.

Cymru’r Dyfodol: Mae Cynllun Cenedlaethol 2040 yn adlewyrchu uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer 

cynhyrchu ynni carbon isel o ffynonellau adnewyddadwy. Mae’n bwysig bod y canllawiau a atodwyd  

wrth y cynllun yn wybodus. 

Bydd y canllawiau newydd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni polisi cynllunio cenedlaethol a byddan 

nhw’n berthnasol i’r prosesau penderfynu a gwneud penderfyniadau sy’n cyd-fynd â datblygu ynni 

adnewyddadwy ar bob graddfa ledled Cymru. Bydd yn ystyriaeth berthnasol ar gyfer penderfynu ar 

geisiadau datblygu ynni gwynt a solar. 

Bydd y diweddariad yn adlewyrchu ac yn cyfeirio at y polisi diweddaraf, y newidiadau technolegol a’r 

ystyriaethau dylunio allweddol sy’n berthnasol i natur y datblygiadau hyn. Bydd hefyd yn adlewyrchu 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’i hintegreiddio â pholisi cynllunio yng Nghymru.  

Rydyn ni’n cydweithio â chydweithwyr a rhanddeiliaid ac rydyn ni’n awyddus i gynnwys eraill yn y broses, 

gan sicrhau ein bod yn dod o hyd i ffyrdd o dynnu sylw at y broses ymgysylltu, a rhoi cyfleoedd i grwpiau 

ac unigolion gymryd rhan a rhannu eu barn a’u profiad. Mae eich sylwadau’n bwysig i’n dealltwriaeth 

o safbwyntiau rhanddeiliaid, gan gynnwys cyrff rheoleiddio a phroffesiynol, rhanddeiliaid statudol,

datblygwyr, grwpiau cymunedol ac unigolion. Bydd yn ein helpu i sicrhau bod y canllaw newydd yn glir

ac yn hygyrch i bawb; yn hawdd ei ddefnyddio a’i ddeall, ar gyfer gweithwyr proffesiynol a phobl leyg.

Felly, a fyddech cystal â llenwi’r arolwg sydd wedi’i atodi er mwyn i ni allu casglu eich sylwadau. Bydd yr 

arolwg ar gael i ni gael eich sylwadau tan y dyddiad cau, sef dydd Gwener 7 Hydref 2022. Rydyn ni’n 

disgwyl rhannu drafft cyntaf y ddogfen ganllaw newydd yn hwyrach yn y flwyddyn pan gewch gyfle arall i 

roi sylwadau, cyn ei chyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn. 

Diolch i chi am eich amser a’ch cyfraniadau.

Comisiwn Dylunio Cymru
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