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CEISIADAU TYRBIN GWYNT – RHESTR WIRIO  

 
Cyflwyniad 
 

Camau Penderfynu Ceisiadau Tyrbin Gwynt 
(Nid yw Camau 4 i 6 yn Berthnasol os nad oes angen Asesiad Effaith 

Amgylcheddol) 
Cais i’r Cyngor am eu Barn Sgrinio  1 
 Cais gan yr ymgeisydd i'r Cyngor – Y bwriad cyffredinol o ofyn am farn 

sgrinio yw y gall yr ymgeisydd gael syniad clir gan y Cyngor ynglŷn â’r 
angen am ddatganiad amgylcheddol (DA) ymhell cyn iddynt gyrraedd y 
cam o gyflwyno cais cynllunio ffurfiol (cam 7 isod). Dylai hyn leihau'r 
posibilrwydd o oedi neu ansicrwydd. Os y bernir bod angen DA, ni fydd 
unrhyw gamau’n cael eu cymryd ar y cais cynllunio hyd nes bod y 
datblygwr wedi paratoi’r DA a’i gyflwyno i'r awdurdod cynllunio. 

Cais am Farn Sgrinio wedi’i gofrestru gyda Rheoli Datblygu 2 
 Mae gan Gyngor 3 wythnos i ddarparu Barn Sgrinio 
Cyngor yn darparu Barn Sgrinio 3 
 Sefydlu os oes angen DA  
Cais i’r Cyngor am Farn Sgopio 4 
 Os bydd y Cyngor yn penderfynu bod angen DA gall yr ymgeiswyr geisio 

cyngor ar gynnwys y DA drwy wneud cais am 'Farn Sgopio'. 
Cais am Farn Sgopio wedi’i gofrestru gyda Rheoli Datblygu 5 
 Mae gan Gyngor 5 wythnos i ddarparu Barn Sgopio 
Cyngor yn darparu Barn Sgopio 6 
 Materion i’w cynnwys yn y DA 
Cais llawn yn cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio lleol 7 
 Yr holl dystiolaeth ategol, gan gynnwys DA (os oes angen), yn cael ei 

chyflwyno gyda'r cais llawn 
Cais yn cael ei brosesu a sylwadau’r ymgynghorai’n cael eu darparu 8 
 Pwyllgor neu swyddog dirprwyedig yn ystyried y cais 
 Gweinidog Cymru yn ystyried 'galw cais i mewn' 
Penderfyniad ar gais llawn 9 
 Pwyllgor neu swyddog dirprwyedig yn penderfynu ar y cais 
 Gweinidog Cymru’n penderfynu ar y cais sydd ‘wedi ei alw i mewn' 

1 Mae gwahanol fathau o geisiadau cynllunio angen gwahanol fathau o wybodaeth gefndir er mwyn i'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) allu eu dilysu yn ogystal â gwneud penderfyniad gwybodus amdanynt. 

2 Mae gwneud cais am ganiatâd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd ddarparu amrywiaeth o 
gynlluniau, datganiadau a dogfennaeth arall cyn y gall yr ACLl ddechrau ei brosesu fel cais dilys. Bydd peth 
o'r wybodaeth sy’n ofynnol yn dibynnu ar natur a’r math o gais neu natur cymeriad yr ardal lle mae safle'r 
cais. 

3 Os nad yw'r wybodaeth hon yn cael ei darparu, yna o bosib ni all yr ACLl gofrestru neu 
dilysu'r cais ac hefyd o bosib gallu prosesu a chyhoeddi’r penderfyniad ar y ceisiadau. 

4 Mae’r dull 'blwch ticio' hyn o ddilysu yn cynnig eglurder ar gyfer ymgeiswyr trwy nodi pa ddogfennau 
ac eitemau gwybodaeth sydd eu hangen. Mae'r dogfennau a'r wybodaeth sydd eu hangen i wneud cais 
cynllunio dilys yn cynnwys gofynion gwybodaeth cenedlaethol gorfodol yn ogystal â gofynion gwybodaeth 
leol. 
  
5 Dylai ceisiadau ar gyfer cynlluniau sy'n debygol o gael effeithiau sylweddol ar yr ardal gyfagos (neu 
ymhellach i ffwrdd) gynnwys ymgysylltu mewn trafodaethau cyn cyflwyno cais fel bod ymgeiswyr yn glir 
ynghylch lefel y manylion y bydd yr ACLl angen er mwyn deall yr effeithiau a ragwelir o'r cais. 
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6 Dylai ceisiadau a datganiadau cysylltiedig gael eu paratoi gan gyrff neu unigolion cymwys, o ran y 
mater penodol sy’n cael sylw. Bydd lefel y manylion sydd eu hangen yn amrywio gyda phob cynllun ac mae 
angen ymgynghori yn gynnar gyda Gwasanaeth Rheoli Datblygu’r Cyngor er mwyn sicrhau bod yr holl 
asesiadau/ datganiadau perthnasol yn addas i'r diben. 
 
7 Mae'r nodiadau hyn i'ch helpu wrth i chi gyflwyno eich cais am dyrbinau gwynt ar y lan.  
 
Am unrhyw wybodaeth bellach: 
 
 
Ysgrifennwch atom yn: 
Gwasanaeth Rheoli Datblygu 
Cyngor Gwynedd 
Lon y Cob  
Pwllheli  
Gwynedd 
LL53 5AA  
 
Cysylltwch â ni ar: 
01766  771000 
 
E-bostiwch ni yn: 
cynllunio@gwynedd.gov.uk  
 
Gellir gweld a lawrlwytho’r rhestr wirio o wefan y Cyngor www.gwynedd.gov.uk/  
 
Rhestr wirio 
 
8 Mae'r tabl canlynol yn rhoi rhestr o’r dogfennau a’r wybodaeth sy'n ofynnol: 
 

http://www.gwynedd.gov.uk/


 

 
Rhestr wirio 

 
 Dogfen neu wybodaeth sydd ei 

hangen 
(sail ar gyfer y gofyniad mewn 
cromfachau) 
 

 
Disgrifiad 

 neu  
neu 
amh. 

1. Ffurflen Gais / Tystysgrifau 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 

Cwblhewch y ffurflen 'Cais am ganiatâd cynllunio'. 
 
Dylai'r cynnig gael ei ddisgrifio fel a ganlyn: " Codi tyrbinau gwynt (nifer y tyrbinau) gydag 
uchafswm uchder both o hyd at (metr uchder both), diamedr rotor o hyd at (metr diamedr) ac 
uchder fertigol unionsyth mwyaf yr asgell hyd at (metr uchder) ynghyd â chodi (cynhwyswch y 
strwythurau cysylltiedig) a chreu mynedfa newydd a ffordd fynediad ar dir yn (cyfeiriad). " 
 
 Gwiriwch bod yr holl gwestiynau wedi eu cwblhau, hyd yn oed os nad yw'n berthnasol 

rhowch Amh. i mewn er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth fel ein bod yn gwybod nad ydych 
wedi methu’r cwestiwn trwy gamgymeriad.  

 Gwiriwch bod y datganiad wedi ei lofnodi a'i ddyddio.  
 Gwiriwch bod y tystysgrifau cywir wedi cael eu cwblhau, eu llofnodi a’u dyddio, gan 

gynnwys y dystysgrif amaethyddol.  
 Gwiriwch bod unrhyw beth y cyfeirir ato ar y ffurflen yn cyd-fynd ag unrhyw gynlluniau a 

dogfennau pellach a gyflwynwyd, megis y rhifau cynllun a ddyfynnir. 
 

 

2. Cynllun Lleoliad 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 

Mae'r cynllun lleoliad angen bod ar raddfa o 1:2500 neu 1:1250 a chynnwys pwynt y gogledd. 
 
Rhaid i'r tyrbin/au gwynt a phob datblygiad sy'n ymwneud â thyrbin(au) gwynt fod o fewn ymyl 
goch a ddangosir ar y cynllun lleoliad safle. Ni ellir chaniateir datblygiad y tu allan i'r ymyl coch, 
ac mae hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i: 
 
 Unrhyw ardal a allai ddod o dan llafnau’r tyrbin 
 Traciau, ffyrdd neu lwybrau mynediad 
 Ffosydd Ceblau 
 Ystafelloedd Rheoli, is-orsafoedd, newidyddion 
 Mastiau meteorolegol 
 Unrhyw waith peirianneg arall, adeiladau, neu strwythur ategol i'r tyrbin (au) 
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Rhestr wirio 
 

 Dogfen neu wybodaeth sydd ei 
hangen 
(sail ar gyfer y gofyniad mewn 
cromfachau) 
 

 
Disgrifiad 

 neu  
neu 
amh. 

 Unrhyw giatiau neu ffensys arfaethedig 
 
Nid oes angen i’r ymyl coch fod yn gyffyrddol â'i gilydd gan nad oes angen cynnwys tir rhwng y 
tyrbinau neu ddatblygiad ategol lle na fwriedir cael datblygiad. 
 
Mae angen i unrhyw dir arall sy'n eiddo/ a reolir gan yr ymgeisydd gael ei amlinellu mewn glas.
 
Dangoswch leoliad priffyrdd, llwybrau cyhoeddus a llinellau rheilffordd o fewn pellter disgyn y 
tyrbin (uchder asgell + 50 metr) yn achos cefnffyrdd a rhwydwaith rheilffordd, neu bellter disgyn 
y tyrbin + 10% yn achos rhwydwaith trafnidiaeth arall yr awdurdod lleol . 
 
Dylid dangos llwybrau ceffyl o fewn 200m o’r tyrbinau arfaethedig. 
 
Dylid dangos llinellau trawsyrru o fewn 3 gwaith diamedr rotor y tyrbin gwynt neu o fewn pellter 
disgyn y tyrbin + 10%. 
 

3. Cynllun safle / cynllun bloc 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 

Mae angen i’r cynllun safle fod ar raddfa o 1:500 neu 1:200.  
 
Mae angen cynllun safle i ddangos i raddfa leoliad y tyrbin/au gwynt a lleoliad y cyfarpar atodol 
megis cypyrddau a newidyddion, ffyrdd mynediad, lloriau caled a ffensys, goleuo ar gyfer 
cyfansoddion - yn y bôn, unrhyw beth a fwriedir ei roi ar y safle. 
 
Dylid darparu cyfeiriad grid chwe ffigwr dwyreiniad a chwe ffigwr gogleddiad ar gyfer pob 
tyrbin. 
 
Dangoswch leoliad unrhyw goed neu wrychoedd ar y safle neu o fewn 50 metr i'r safle, gan 
amlygu rhai y bwriedir eu symud (fel arfer gan linell doredig). 
 
Dangoswch unrhyw ddymchweliadau arfaethedig ar gynllun y safle (fel arfer gan linell doredig). 
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Rhestr wirio 
 

 Dogfen neu wybodaeth sydd ei 
hangen 
(sail ar gyfer y gofyniad mewn 
cromfachau) 
 

 
Disgrifiad 

 neu  
neu 
amh. 

4. Cynlluniau drychiad 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 
 

Mae angen i’r cynlluniau drychiad fod ar raddfa 1:100 neu 1:50. Mae angen darluniau drychiad 
ar gyfer y tyrbinau ac unrhyw offer atodol megis dodrefn a ffensio os yn berthnasol. Mae'n 
ofynnol hefyd cael manylion o unrhyw fynediad / ffyrdd mynediad newydd neu rai wedi’u newid. 

 

5. Y ffi cywir 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 

Dylai'r ffi gywir gael ei dalu am y cais cynllunio. Gellir talu’n electroneg trwy’r Porth Cynllunio os 
cyflwynnir y cais trwy’r Porth Cynllunio. Gellir talu trwy ddefnyddio cerdyn credyd dros y ffon 
trwy ffonio 01766 771000, neu dalu gyda siec os anfonir y cais yn y post neu wrth ymweld a 
Siop Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli yn ystod oriau swyddfa arferol. Dylai sieciau fod yn 
daladwy i Gyngor Gwynedd. 
 
Mae'r Cylchlythyr sy'n delio â ffioedd cynllunio yn datgan bod Tyrbinau Gwynt i gael eu trin fel 
Categori 5 - Peiriannau a Pheirianwaith, ac eithrio tyrbinau domestig ar raddfa fach sydd 
wedi’u gosod o fewn cwrtil tŷ annedd presennol a gwblhawyd, y dylid eu trin fel Categori 6 neu 
7 (a). Mae Ffioedd cais Categori 5 wedi eu seilio ar arwynebedd y safle. Rhaid i arwynebedd y 
safle gael ei nodi’n gywir ar y ffurflen gais a rhaid i'r arwynebedd a roddir yma gyd-fynd ag 
arwynebedd y safle oddi mewn i’r ymyl goch a ddangosir ar y cynllun lleoliad safle (gweler 2 
uchod). Y lleiafswm ffi sy’n daladwy ar hyn o bryd o dan Categori 5 yw £335 am ardal safle o 
hyd at 0.1 hectar (1000 metr sgwâr). 
 
Gan fod ffensio (gweler 2 uchod) yn strwythur Categori 2 nad yw’n creu unrhyw arwynebedd 
llawr, defnyddir y rheolau ar gyfer ceisiadau categori cymysg ac nid oes unrhyw ffi yn ddyledus 
ar gyfer yr ardal a gwmpesir gan y ffens. 
 

 

6. Datganiad Dylunio a Mynediad 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 
 
 

Mae angen 'Datganiad Dylunio a Mynediad'. Mae'r Datganiad yn ofynnol i ddangos y 'meddwl' 
tu ôl i'r cais. Mae 8 o bethau i'w hystyried - 'defnydd', 'nifer', 'cynllun', 'graddfa', 'tirlunio', 'golwg', 
'mynediad' a 'mynediad cynhwysol' mewn perthynas â chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol 
a lleol perthnasol. 
 
Defnydd - esboniwch pam yr ydych wedi dewis y safle penodol hwn ar gyfer y tyrbin/au gwynt 
arfaethedig.  
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Rhestr wirio 
 

 Dogfen neu wybodaeth sydd ei 
hangen 
(sail ar gyfer y gofyniad mewn 
cromfachau) 
 

 
Disgrifiad 

 neu  
neu 
amh. 

 
Nifer – esboniwch pam yr ydych wedi dewis y nifer o dyrbinau y gwnaethoch gais amdanynt. 
 
Gosodiad – esboniwch pam yr ydych wedi dewis gosod y tyrbin/au gwynt a’r adeiladau ategol 
fel y dangosir yn y cais. Dylai ymgeiswyr asesu'r potensial ar gyfer i’r cais effeithio ar y 
golygfeydd o adeiladau cyfannedd sydd wedi’u lleoli o fewn 0.5km o dyrbin arfaethedig o lai na 
30 metr (blaen y llafnau) neu 1km o dyrbin 30 metr neu uwch (pen y llafn). Darparwch fanylion 
o’r mesurau a gymerwyd, os oes angen, er mwyn osgoi neu leihau effaith sylweddol andwyol 
ar y golygfeydd o eiddo cyfannedd. 
 
Darparwch fanylion am y pellter rhwng y tyrbin/au gwynt arfaethedig a'r tyrbin/au gwynt agosaf 
presennol neu arfaethedig. Bydd y Gwasanaeth Rheoli Datblygu’n gallu darparu manylion am 
leoliad a statws hysbys tyrbinau eraill. Dangoswch bod lleoliad y tyrbin/au gwynt wedi ystyried 
agosrwydd unrhyw ddatblygiad cyfagos a'r risg o anaf i bobl drwy fethiant trychinebus o’r offer 
neu dafliad rhew, ac effeithiau posibl tynnu sylw gweledol o safbwynt diogelwch ar y ffyrdd. 
 
Graddfa – rhowch fanylion canlynol y tyrbin gwynt: uchder both/au, hyd llafn (mewn metrau) a 
nifer y llafnau, ac esboniwch y rheswm dros hyn. Rhowch fanylion am gapasiti cynhyrchu pob 
tyrbin mewn naill ai kW neu MW. Rhowch fanylion am y cysylltiad ynni arfaethedig, h.y. y 
cysylltiad â'r grid neu i ddefnyddiwr (wyr) preifat. Dylech gynnwys manylion am y sylfeini 
arfaethedig. Ar y sail nad oes unrhyw Ardaloedd Chwilio Strategol yng Ngwynedd, disgwylir na 
ddylai tyrbinau gwynt / cynlluniau fferm wynt fod yn fwy na 5 MW, a rhoddir ystyriaeth i effaith 
gronnus cynlluniau bach mewn ardaloedd y tu allan i'r AChS. 
 
Tirlunio – esboniwch pa dirlunio sydd wedi ei ddarparu a pham.  
 
Golwg – esboniwch pam yr ydych wedi dewis ymddangosiad arbennig megis lliw y tyrbin/au 
gwynt. Rhowch fanylion am unrhyw fesurau lliniaru a gynigir ar y safle neu eilaidd / oddi ar y 
safle. 
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(sail ar gyfer y gofyniad mewn 
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Mynediad – rhowch fanylion am y llwybr mynediad a ddewiswyd er mwyn adeiladu, 
gwasanaethu neu ddatgymalu tyrbinau. Darparwch fanylion am natur a graddau parhaol 
addasiadau i fynedfeydd a/ neu ffyrdd 
 
Mynediad cynhwysol – os anogir mynediad cyhoeddus i'r safle, rhowch fanylion am sut y mae 
safle'r cais yn gynhwysol i bawb, waeth beth fo’r anabledd sydd ganddynt. 
 

7. Datganiad Effaith Amgylcheddol 
 
(Gofyniad cenedlaethol statudol) 

Mae'r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) 1999 yn nodi'r 
amgylchiadau lle mae Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) yn ofynnol. Gall ymgeisydd wneud 
cais am 'Farn Sgrinio' gan yr ACLl cyn cyflwyno cais cynllunio er mwyn penderfynu p’un a oes 
angen AEA. 
 
Pan fo angen AEA, rhaid darparu Datganiad Amgylcheddol (gweler camau 1 i 6 yn nhabl 1 
uchod). 
 
Pan nad oes angen AEA, efallai y bydd y ACLl yn parhau i fod angen darpariaeth gwybodaeth 
amgylcheddol. 
 
Pan dderbynnir cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiad sy'n ofynnol eu sgrinio o dan 
Atodlen 2 o'r Rheoliadau heb gais blaenorol am Farn Sgrinio (cam 1 yn Nhabl 1 uchod), bydd 
cais am Farn Sgrinio yn cael ei gofrestru yr un pryd â’r cais cynllunio. Bydd penderfyniad y 
Cyngor ar y cam hwyr hwn bod angen AEA yn anochel yn effeithio ar y cais a'r amserlen ar 
gyfer dod i benderfyniad. Anogir ymgeiswyr i wneud eu ceisiadau am Farn Sgrinio cyn 
cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio. 

 

8. Asesiad fflachiadau / taflu cysgod 
 
(Adrannau PCC 12.10 3.17 &;
Polisïau B22, B23, a C26, Cynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd (CDU) - 
amwynder preswyl) 

Rhaid cymryd i ystyriaeth yr effaith ar breswylwyr aneddiadau ac eiddo cyfagos o amgylch y 
datblygiad arfaethedig. Dylid paratoi asesiad o botensial fflachiadau cysgod a thaflu cysgod 
trwy gydol y flwyddyn, ar gyfer pob annedd o fewn pellter o 10 gwaith diamedr rotor o leoliad 
arfaethedig pob tyrbin gwynt. Mae angen cynnwys manylion am bob annedd yr effeithir arnynt 
ynghyd â ffotograffau, cyfeiriadedd, lleoliad prif ffenestri, ayb. ynghyd â chynigion monitro a 
manylion am fesurau lliniaru. 
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9. Asesiad Effaith Sŵn 

 
 
(Adrannau PCC 3.17, 12.10 & 
13.15; Polisïau B22, B23, B33, a 
C26 CDU - amwynder preswyl/ 
sŵn) 
 
 

Ar y sail fod tyrbin gwynt yn medru bod yn ddatblygiad sy'n sensitif o ran sŵn, rhaid i'r 
ceisiadau gael eu cefnogi gan Asesiad Effaith Sŵn a baratowyd gan arbenigwr sŵn sydd â 
chymwysterau acwstig addas. 
 
Wrth ystyried cais, dylai datblygwyr nodi unrhyw dderbynyddion sy'n sensitif i sŵn, megis 
cartrefi, busnesau sy'n seiliedig ar hamdden tawel, mannau tawel ac ardaloedd eraill sy'n cael 
eu gwerthfawrogi yn arbennig oherwydd eu hamgylchedd acwstig neu ansawdd y dirwedd, neu 
safleoedd dynodedig lle gall sŵn gael effaith andwyol ar warchod rhywogaethau neu fywyd 
gwyllt arall. 
 
Bydd ceisiadau ar gyfer tyrbinau mawr a ffermydd gwynt fel arfer angen AEA, a bydd angen 
cynnal asesiad effaith sŵn llawn a’i asesu yn unol â'r ETSU-R-97. Dylid cynnwys tystiolaeth 
bod y lleoliad a hyd y monitro cefndir wedi cael ei gytuno gydag Adain Iechyd yr Amgylchedd y 
Cyngor, a bod gwybodaeth yn cael ei chyflwyno yn y dull a safon a ddisgwylir o adroddiadau 
o'r fath. Bydd hyn yn cynnwys lluniau o offer mesur sain yn eu lleoliadau monitro maes, 
manylion penodol am yr offer gan gynnwys  y calibrad a manylion yn ymwneud â 
chymhwysedd / hyfforddiant yr unigolyn sy’n gosod yr offer yn ei le. 
 
Ar gyfer datblygiadau llai ble nad oes angen AEA, bydd y Cyngor yn disgwyl i bob cais 
gynnwys adroddiad prawf a baratowyd naill ai trwy ddefnyddio Safon Ryngwladol IEC61400 
"Systemau generadur tyrbin gwynt - Rhan 11" neu, fel arall, "Perfformiad Tyrbinau Gwynt Bach 
a Safon Diogelwch" Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain. Bydd yr adroddiad prawf yn cynnwys 
dadansoddiad amlder 1/3  wythfed er mwyn galluogi'r awdurdod lleol i ddilysu ceisiadau am 
donyddiaeth y tyrbin. 
  
Rhaid i'r Ymgeisydd ddangos bod y wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad sŵn wedi cael ei 
defnyddio i bennu union leoliad y tyrbin (a nodwyd gan ddefnyddio cyfeirnod grid chwe ffigwr 
dwyreiniaid a chwe ffigwr gogleddiad) a phellter gwahanu oddi wrth eiddo preswyl cyfagos. 
Pan fydd lefel y sŵn a ragwelir yn fwy na 35 dB (A) ar 10m/s ar uchder 10m mewn unrhyw 
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eiddo cyfagos nad ydynt yn eiddo i'r ymgeisydd ac nad oes unrhyw fesuriadau sŵn cefndir 
wedi cael eu cynnwys, bydd yr ymgeisydd yn cynnwys cyfiawnhad pam na chynhwyswyd data 
o’r fath. 
 
Mae un o'r sefyllfaoedd mwyaf cymhleth mewn perthynas ag effaith sŵn o dyrbinau gwynt yn 
digwydd pan fo nifer o dyrbinau mewn lleoliad. O ran effaith gronnus, mae ETSU-R-97 yn 
datgan: -
‘Dylai'r terfynau a maint sŵn dros y cefndir ymwneud ag effaith gronnus yr holl dyrbinau gwynt 
yn yr ardal yn cyfrannu at y sŵn a geir yn yr eiddo dan sylw.’ 
 
Mewn sefyllfaoedd lle bwriedir codi tyrbin o fewn neu'n agos at barth dylanwad sŵn 
rhagweledig tyrbin arall neu grŵp o dyrbinau, bydd angen cael asesiad sŵn effaith gronnus. 
Rhaid i ffin y "Parth Dylanwad Sŵn a Ragwelir" fod yn gyfartal â chyfuchlin 35 dB LA90 yn 
seiliedig ar wynt o 10m/s ar uchder 10m. Dylai'r ymgeisydd ymgynghori â'r Awdurdod Lleol ar 
union ddehongliad a lleoliad y gyfuchlin hon. 
  
Bydd yr asesiad sŵn cronnus angen dangos nad yw’r lefel sŵn cyfunol o bob tyrbin/au gwynt 
yn fwy na lefel gyffredinol o 35 dB (A) neu 5DB (A) uwchlaw cefndir i fyny at gyflymder gwynt o 
12m /s ar uchder 10m. Bydd y lefelau sŵn cefndir ac asesiad sŵn yn mabwysiadu methodoleg 
sy'n gwneud pob ymdrech i sicrhau nad yw'r cyfnodau tawel yn ystod y dydd a nos a 
ddefnyddir ar gyfer asesiad sŵn cefndir yn cael eu dylanwadu gan unrhyw dyrbinau gwynt 
gerllaw. 
 
Mae trafodaeth cyn cyflwyno cais rhwng ymgeiswyr ac Adain Iechyd yr Amgylchedd y Cyngor 
yn bwysig iawn o ran sicrhau bod y data cywir, gwaelodlin asesiad sŵn, ac asesiad priodol yn 
cael eu cyflwyno gydag unrhyw gais. 
 

10. Datganiad Ymgysylltu â'r Gymuned 
 
(Adrannau PCC 3.1.7 & 2.2; 

Bydd angen i'r ceisiadau gael eu cefnogi gan ddatganiad (a) yn nodi sut y mae'r ymgeisydd 
wedi cynnal ymgynghori cyn-cais, e.e. cyfarfod cyhoeddus, arddangosfeydd, arolygon, taflenni 
/ deunydd post, a (b) dangos bod barn cymdogion / y gymuned lleol wedi ei cheisio a’i chymryd 
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Protocol ar gyfer ymgysylltu â'r 
cyhoedd gyda datblygiadau ynni 
gwynt arfaethedig yng Nghymru 
(2007)) 

i ystyriaeth wrth lunio'r cais datblygu. Dylai cynnwys a manylder y Datganiad adlewyrchu maint 
y datblygiad a graddau oblygiadau’r datblygiad. Fel isafswm, dylai Datganiad Ymgysylltu 
Cymuned nodi sut y bu’r gymuned leol yn gysylltiedig, beth yw eu barn nhw, a sut mae’r 
safbwyntiau hyn wedi cael eu cymryd i ystyriaeth. 
 

11. Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol 
 
(Adrannau PCC 5 & 12.10; TAN 12; 
Polisïau B3, B4, B6, B7, B8 – B14, 
B15 – B18, B22, B27, a C26 CDU – 
ansawdd/ cymeriad y dirwedd) 

Ystyriaeth allweddol i geisiadau ar gyfer tyrbinau gwynt fydd eu heffaith ar gymeriad y dirwedd 
a mwynderau gweledol. Bydd y dirwedd ac effeithiau gweledol tyrbinau gwynt yn amrywio ar 
sail achos wrth achos yn ôl y math o dyrbin gwynt (model ac uchder), ei leoliad, lleoliad tirwedd 
y datblygiad arfaethedig ac effeithiau ar ardaloedd sensitif a/ neu derbynyddion. Efallai y bydd 
angen asesiadau effaith gronnus hefyd. Yn y cyd-destun hwn, dylai cyfeiriadau at dirwedd gael 
eu cymryd fel rhai sy'n cwmpasu morlun a threflun lle y bo'n briodol. Mae ardaloedd sensitif yn 
cynnwys Parciau Cenedlaethol, AHNE, Ardaloedd Cadwraeth, Arfordir Treftadaeth, Tirweddau 
Hanesyddol / Gerddi, safleoedd Treftadaeth y Byd ayb. Mae derbynyddion sensitif yn cynnwys 
llwybrau troed cyhoeddus, anheddau, rhywogaethau gwarchodedig ayb. Ym mhob achos, dylai 
Effeithiau ar Amwynder Preswyl gael eu hasesu ar wahân i'r asesiad effaith tirwedd ac effaith 
weledol y cyhoedd. Dylai'r asesiadau gael eu cynnal gan Bensaer Tirwedd Siartredig neu 
swyddog proffesiynol â chymwysterau addas gyda phrofiad priodol. Mae Cyfarwyddyd/ 
Dogfennau perthnasol yn cynnwys y canlynol: 
 
Canllaw Cynllunio Atodol Cymeriad Tirlun 2009 
Canllaw Dylunio Tirlun  
Cynllun Rheoli AHNE 2010 - 2015 
Canllawiau ar gyfer Asesiadau Tirwedd ac Effaith Weledol 2002 
Gwybodaeth LANDMAP ar wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn www.ccw.gov.uk/landmap  
Canllawiau Nodyn 3 Landmap Cyngor Cefn Gwlad Cymru 
 
Bydd y gofynion canlynol yn berthnasol: 
 
(i) Tyrbinau llai na 20m o uchder. 
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Ar gyfer tyrbinau bach o lai na 20m (blaen y llafn), bydd yr angen am asesiad effaith weledol 
ffurfiol yn llai tebygol, yn dibynnu ar gyd-destun lleoliad a phresenoldeb ardaloedd a/ neu 
derbynyddion sensitif. Efallai y bydd astudiaethau Parth Gwelededd Damcaniaethol, 
Ffotogyfosodiadau a / neu darluniau ffrâm-weiren/  llinell yn ddefnyddiol mewn lleoliadau mwy 
sensitif penodol. Efallai y bydd angen asesiad effaith gronnus. Fodd bynnag, dylid darparu 
cynllun manwl o'r safle yn cynnwys gwybodaeth am nodweddion topograffig, effaith weledol ar 
anheddau o fewn ystod o (500m i 1 km), safleoedd dynodedig (ee ACA, AGA, SoDdGA), ac 
ardaloedd sensitif, derbynyddion (e.e. adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, henebion 
cofrestredig, llwybrau troed cyhoeddus ayb.), gwarchod cynefinoedd tebygol, rhywogaethau a 
warchodir, ac o bosib canlyniadau chwilio data cefndir yn dibynnu ar raddfa o effeithiau posibl 
yn ogystal â lluniadau manwl yn dangos y dyluniad bwriadedig i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. 
Mater i'r Awdurdod Cynllunio Lleol fydd penderfynu p’un a oes angen unrhyw wybodaeth 
ychwanegol ategol ar gyfer y cais cynllunio. 
 
(ii) Tyrbinau rhwng 20m a 50m o uchder 
 
Dylai'r cais gynnwys cynllun safle manwl sy'n cynnwys gwybodaeth am nodweddion 
topograffig, effeithiau gweledol tebygol ar anheddau o fewn ystod o (1 to1.5km), safleoedd 
dynodedig (ee ACA, AGA, SoDdGA), ac ardaloedd a derbynyddion sensitif (e.e. adeiladau 
rhestredig, ardaloedd cadwraeth, SAMs), gwarchod cynefinoedd tebygol, rhywogaethau 
gwarchodedig posibl ac o bosibl canlyniadau chwiliad data cefndir yn dibynnu ar faint o 
effeithiau posibl, yn ogystal â lluniadau manwl yn dangos dyluniad y cais. Mae’n debygol y 
bydd angen Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol. Dylai hyn gynnwys, fel lleiafswm, map Parth 
Gwelededd Damcaniaethol yn cwmpasu ardal hyd at 15km (radiws) o'r tyrbin a darluniau ffrâm-
weiren/ llinell a / neu ffotogyfosodiadau o nifer cyfyngedig o safbwyntiau allweddol. Pan fydd y 
tyrbin (au) yn cael eu lleoli mewn Ardal Dirwedd Hanesyddol, neu dirweddau dynodedig o 
ansawdd naill ai 'Rhagorol', 'Uchel' neu 'Ganolig' ar Landmap, dylai'r ymgeisydd ymgynghori â'r 
Awdurdod Cynllunio Lleol ar lefel yr asesiad sydd ei angen i’r cais penodol. Efallai y bydd 
angen asesiad effaith gronnus hefyd. 
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(iii) Tyrbinau dros 50m o uchder 
 
Fel uchod, dylai'r cais gynnwys cynllun safle manwl sy'n cynnwys gwybodaeth am nodweddion 
topograffig, effeithiau gweledol tebygol ar anheddau o fewn 2 km, safleoedd dynodedig (ee 
ACA, AGA, SoDdGA) a derbynyddion gweledol sensitif (e.e. adeiladau rhestredig, ardaloedd 
cadwraeth, SAMs), gwarchod cynefinoedd tebygol, rhywogaethau gwarchodedig posibl ac o 
bosibl canlyniadau chwiliad data cefndir yn dibynnu ar faint o effeithiau posibl, yn ogystal â 
lluniadau manwl yn dangos dyluniad y cais. Bydd angen Asesiad Tirwedd ac Effaith Weledol 
mwy manwl, yn dibynnu ar leoliad. 
 
Ar y raddfa hon o ddatblygiad, byddai'r LVIA yn debygol o ofyn am o leiaf: 
 
i. map ZTV hyd at 30km; 
ii. Delweddau a ffotogyfosodiad, yn canolbwyntio ar safbwyntiau allweddol. 
iii. Asesiad o sensitifrwydd y dirwedd (ansawdd ‘Eithriadol’, 'Uchel 'neu ‘Ganolig’ ar Landmap), 
maint y newid ac effeithiau gweddilliol; 
iv. Map cynllun sylfaen o'r holl geisiadau tyrbin gwynt yn y parth cyhoeddus hyd at 60km; 
v.  Asesiad wedi’i ffocysu ar yr holl geisiadau y gwnaethpwyd cais amdanynt, a gafodd 
ganiatâd neu a adeiladwyd o fewn radiws o 30km o'r cynnig cais. 
 
Rhaid i effaith unigol neu gyfunol tyrbinau yn y cefn gwlad gael eu hasesu er mwyn peidio â 
chreu effeithiau gweledol neu dirwedd annerbyniol. Gall effeithiau cronnus olygu terfyn ar faint 
o ddatblygiadau ynni gwynt a geir mewn ardaloedd penodol. 
 
Dylai nifer a lleoliad y mannau golygfeydd fod yn gymesur â maint y datblygiad a sensitifrwydd 
y lleoliad, a dylid eu cytuno gyda Gwasanaeth Rheoli Datblygu’r Cyngor. Fel canllaw, dylai 
mannau golygfeydd gael eu hysbysu gan gyfeirio at: 
 

a) y parth gwelededd damcaniaethol (h.y. lle y byddai'r tyrbinau yn ymddangos mewn 
golygfeydd), 
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b) uchder y tyrbin (au) a phellter o leoliad yr olygfa (h.y. pa mor fawr fyddai'r tyrbinau yn 
ymddangos yn y golygfeydd) 

c) cymeriad a sensitifrwydd y dirwedd (h.y. cyd-destun lleoliad y golygfeydd hynny) a 
d) pwysigrwydd y golygfeydd hynny (h.y. y gwerth mae cymdeithas yn ei osod ar y 

golygfeydd o'r tirweddau hynny) 
 
Dylai'r asesiad tirwedd a gweledol gynnwys cyfeiriad at asesiad y Cyngor o gymeriad tirwedd 
fel ffordd o asesu effeithiau ar y dirwedd sy'n berthnasol i'r prosiect arfaethedig. Dylai gynnwys 
yr effeithiau yn ystod adeiladu'r prosiect ac effeithiau'r datblygiad wedi’i gwblhau, a'i 
weithrediad ar elfennau tirwedd a chymeriad y dirwedd. 
 
Mae Parciau Cenedlaethol ac AHNEau wedi cael eu cadarnhau gan y Llywodraeth (Adran 85 
(AHNE) Deddf CRoW) fel rhai sydd â'r statws warchodaeth uchaf o ran tirwedd a harddwch 
golygfaol. Mae'r ddyletswydd i ystyried dibenion ardaloedd a ddynodwyd yn genedlaethol hefyd 
yn berthnasol wrth ystyried ceisiadau ar gyfer prosiectau y tu allan i ffiniau'r ardaloedd hyn, a 
allai gael effeithiau oddi mewn iddynt. 
 
Dylai ymgeiswyr ymgynghori gyda Chyngor Sir Ynys Mon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy neu 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, lle bydd y datblygiad tyrbin gwynt arfaethedig yn weladwy 
o un neu fwy o'r ardaloedd yr Awdurdod hyn. 
 
Dylai ymgeiswyr gysylltu gyda Gwasanaeth Rheoli Datblygu’r Cyngor a’r Uned AHNE (lle mae 
hynny’n berthnasol) am ragor o gyngor. 
 

12. Arolwg ecolegol 
 
(Adrannau PCC 5 & 12.10; TANs 5 
& 12; Polisïau B15 - 21, a C26 CDU 
– nodwedd tirwedd ac ecolegol) 

Dylai ymgeiswyr ystyried y potensial ar gyfer i’r cais gael effeithiau mewn perthynas â 
safleoedd dynodedig, yn cynnwys AGA, ACA neu SoDdGA. Y prif bryder fyddai y gallai 
tyrbinau effeithio ar lwybrau hedfan adar ac ystlumod yn agos at safleoedd a ddynodwyd ar 
gyfer diddordeb adar neu ystlumod. 
 
Efallai y bydd angen arolwg ecolegol os yw cais yn agos at safle o bwysigrwydd adnabyddus 
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ar gyfer ystlumod neu adar, neu o fewn 50 metr o nodweddion cynefin perthnasol sy'n cynnig 
cyfleoedd chwilota / cymudo / clwydo, e.e. adeiladau, gwrychoedd, ymylon coetiroedd, 
nentydd. I ddilyn y Canllawiau a ddefnyddir yng Nghymru, ni ddylai llafnau tyrbin ddod yn nes 
na 50 metr o nodweddion o'r fath. Gellir cael amrywiad ymarferol weithiau, er enghraifft, os oes 
diffyg llystyfiant mewn gwrychoedd / cloddiau. 
 
Mae ceisiadau sy’n nes na 50m yn fwy tebygol o sbarduno arolygon, a fyddai'n debygol o 
gynnwys asesiad cynefin a chyd-destun, gwerthuso effaith a lliniaru cais; ac, mewn rhai 
achosion, efallai y byddai angen arolwg maes ar gyfer ystlumod. 
 
Gall effeithiau o ffyrdd gwasanaeth a nodweddion eraill sy'n gysylltiedig â cheisiadau sbarduno 
arolygon eu hunain (er enghraifft, os ydynt yn ymyl pyllau bridio hysbys y fadfall gribog). O fis 
Mehefin 2012, bydd effeithiau ar adar mewn ac yn agos at gynefinoedd perthnasol angen mwy 
o ystyriaeth fel dyletswydd statudol. Efallai y bydd ymgeiswyr yn wynebu gofynion arolwg 
cysylltiedig o'r cyfnod hwn.  
 
Efallai y bydd ystyriaethau bywyd gwyllt eraill cysylltiedig fel cysylltedd a chynefinoedd 
penodol. Dylai ymgeiswyr gysylltu ag Uned Bioamrwyiaeth y Cyngor am gyngor. 

13. Gwerthuso treftadaeth (seiliedig ar 
ddesg neu’r maes) 
 
(Adrannau PCC 6.5 & 12.10; TAN 
12; Polisïau B3, B4, B7, B12, a C26 
CDU – treftadaeth ddiwylliannol) 
 

Mae yna ardaloedd sylweddol o ddiddordeb hanesyddol, uwchben ac o dan y ddaear yn ardal 
Awdurdod Cynllunio Gwynedd. Efallai y bydd angen i ymgeiswyr gomisiynu gwerthusiad 
treftadaeth o oblygiadau'r datblygiad ar nodweddion o ddiddordeb hanesyddol naill ai drwy 
golled uniongyrchol o nodwedd, neu effaith weledol ar osodiad nodweddion o ddiddordeb 
hanesyddol. 
 
Dylai ymgeiswyr gysylltu ag Uned Cadwraeth Adeiladau’r Cyngor am ragor o gyngor. 
 

 

14. Asesiadau Traffig a Chludiant 
 
(Adrannau PCC 8;  Polisïau CH33 a 
CH34, CDU) 

Mae angen Cynllun Rheoli Traffig Adeiladu gyda phob cais, a ddylai ddangos bod ystyriaeth 
wedi'i rhoi i gynifer o'r ffactorau canlynol ag y bo modd: 
 y llwybr trafnidiaeth arfaethedig o’r ffatri ac yn achos rhannau mwy ar gyfer unrhyw 

gerbydau llwyth annormal anwahanadwy (AIL); 
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  dimensiynau arfaethedig adrannau unigol y tyrbin, a dimensiynau cyfatebol cerbydau a 
chraeniau AIL; 

 nifer, amlder, math a phwysau gros uchaf yr holl gerbydau adeiladu eraill a fydd yn cael eu 
cynhyrchu gan y datblygiad, a’u llwybrau arfaethedig i'r safle ac oddi yno; 

 manylion y gwelliannau arfaethedig i'r rhwydwaith priffyrdd lleol i hwyluso symudiadau 
traffig AIL a thraffig adeiladu; 

 manylion trefniadau mynediad arfaethedig y safle oddi ar y rhwydwaith priffyrdd lleol; 
 manylion o unrhyw seilwaith grid a allai fod yn ofynnol fel rhan o'r datblygiad arfaethedig; 
 manylion o unrhyw byllau carreg benthyg a gynigir fel rhan o'r datblygiad arfaethedig. 
 manylion o unrhyw gynigion rheoli traffig adeiladu i liniaru gwrthdaro ac aflonyddwch i 

ddefnyddwyr y briffordd bresennol. 
 
Gwerthfawrogir na fydd peth o'r wybodaeth hon ar gael yn ystod y cyfnod cynnar o reoli 
prosiectau. Fodd bynnag, rhaid i oblygiadau priffyrdd y prosiect gael ystyriaeth gynnar er mwyn 
galluogi mewnbwn priodol o’r persbectif ffyrdd lleol a ffyrdd cefnffordd.  Mae cynllunio tymor hir 
hefyd yn hanfodol ar gyfer symudiadau AIL a'r gofynion hysbysu. 
 

15. Asesiad electromagnetig 
 
(Polisi C26 CDU) 

Bydd angen i ddatblygwyr ymgynghori â gweithredwyr radar os yw cais yn disgyn o fewn parth 
ymgynghori 15km, neu y parth 30-32km ymgynghorol o amgylch radar traffig awyr sifil a 
milwrol, yn y drefn honno. Mae gwefan Ynni Gwynt Prydain (BWEA) (www.bwea.com /aviation) 
yn cyfuno profforma i gynorthwyo ymgynghori â rhanddeiliaid. Dylai datblygwyr ddefnyddio 
hwn. Mae’r Gwasanaethau Traffig Awyr Cenedlaethol (NATS) wedi dweud ei bod yn dymuno i 
ni ymgynghori ar yr holl geisiadau cynllunio neu gynigion 'Hysbysiad o Fwriad i Ddatblygu' ar 
gyfer datblygiadau tyrbin gwynt, waeth beth fo’u maint. Dylai manylion effeithiau andwyol posibl 
a mesurau priodol i liniaru effeithiau gael eu cyflwyno. 
 

 

16. Cytundebau cyfreithiol 
 
(Adrannau PCC 3.6 & 3.7) 

Yr angen am gyfraniadau gan ddatblygwyr sy’n ofynnol o ganlyniad i'r tyrbin/au gwynt 
arfaethedig, e.e. effeithiau gweledol a seilwaith ffyrdd (h.y. yr angen am lwybrau troed newydd, 
lledu'r ffordd). Efallai y bydd angen cytundebau cynllunio neu gytundebau cyfreithiol i ddelio ag 
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unrhyw faterion o'r fath. Bydd yn ddefnyddiol trafod materion o'r fath a pharatoi penawdau 
telerau drafft ar gam cynnar yn y broses, yn ddelfrydol ar y cam cyn-cais.
 
Efallai y bydd angen peirianwaith addas, e.e. bond, er mwyn sicrhau y bydd digon o adnoddau 
ar gael ar gyfer datgymalu ac adfer. Mae hyn er mwyn sicrhau bod mesurau digonol ar waith i 
sicrhau bod y safle'n cael ei adfer mewn modd priodol. 

17. Materion eraill 
 
(TAN 8) 

Manteision cymunedol cysylltiedig – efallai y bydd y datblygwr / perchennog tir yn dymuno 
chwarae rhan weithredol yn y gymuned. Mae datblygwyr neu berchnogion tir yn cael eu 
hannog i ymgysylltu’n uniongyrchol â chymunedau yn hytrach na gyda'r Cyngor ar y mater 
hwn. Nid yw absenoldeb neu bresenoldeb unrhyw gyfraniad i gymunedau lleol yn fater a gaiff 
ei ystyried gan yr ACLl wrth iddo benderfynu p’un a ddylid rhoi caniatâd cynllunio. 
 

 

 
 
 
 


