
 

Cronfa Ddata Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 2018 – Adolygiad o Ddatblygiadau Ffermydd Gwynt ar y Tir 
 
Crynodeb yw hwn o allbwn cynlluniau ffermydd gwynt ar y tir (dros 5 MW) yng Nghymru sydd wrthi'n cynllunio, wedi cael caniatâd neu sy'n weithredol. Mae'r 
tabl hefyd yn gwahaniaethu rhwng yr Ardaloedd Chwilio Strategol (SSAs), fel y'u nodir yn TAN 8, a chynlluniau y tu allan i Ardal Chwilio Strategol. 
Gwahaniaethir hefyd rhwng cynlluniau a oedd yn weithredol cyn i TAN 8 gael ei gyhoeddi yn 2005, neu sydd wedi dod yn weithredol ers hynny. 
 

Ardaloedd Chwillio 
Strategol 

 

Allbwn ynni (Megawatiau) 

  
Yn y System 

Gynllunio 

 
Wedi cael 
caniatâd 

Gweithredol  
Cyfanswm 
Potensial  cyn 

TAN8 
ar ôl 

 TAN8 
A 0 204 21.3 9.2 234.5 
B 197.5 0 63.4 43.2 304.1 
C 149.5 66.7 0 46 262.2 
D 0 0 0 0 0 
E 0 48 0 72.5 120.5 
F 39 24 32 314.5 409.5 
G 0 36 0 80.4 116.4 

Y tu allan i Cyfanswrn SSA 119.5 89.4.
 

177.1 136 522.0 
      
 505.5 468.1 293.8 701.8 1969.2 

 

Nodiadau: 
• Mae'r ffigurau mewn Megawatiau. 
• Mae ‘Yn y System Gynllunio’ yn cyfeirio at gynlluniau y mae cais cynllunio neu apêl wedi'u cyflwyno ar eu cyfer. 
• Mae ‘Wedi cael caniatâd’ yn cyfeirio at gynlluniau sydd wedi cael caniatâd ond nad ydynt yn weithredol. 
• Mae ‘Gweithredol’ yn cyfeirio at gynlluniau sydd wedi cael caniatâd ac sy'n weithredol – nid yw'n cynnwys datblygiadau sydd wrthi'n cael eu datblygu.  
• Nid yw'r tabl yn cofnodi prosiectau sy'n cynhyrchu llai na 5MW. 
• Mae’r data’n ddarlun o'r sefyllfa ar 1 Ebrill 2018. 
• Casglwyd y data oddi wrth awdurdodau cynllunio lleol ac maent wedi’u gwirio. Mae data ‘Wedi cael caniatâd’ ac ‘Yn y System Gynllunio‘ yn cyfeirio at wybodaeth o 

geisiadau cynllunio. Mae data ‘Gweithredol’ yn cyfeirio at gynlluniau sydd wedi’u hadeiladu ac sy’n cael eu defnyddio.  
• Seiliwyd y data ar yr wybodaeth orau sydd ar gael, ac fe ddylid cydnabod bod modd i allbwn ynni prosiectau unigol amrywio rhwng y camau ‘Wedi cael caniatâd’ a 

‘Gweithredol’.  
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Crynodeb o Statws Datblygu Ffermydd Gwynt ar y Tir yn ôl Ardaloedd 
Chwillio Strategol
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