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Cynigion Fferm Wynt 
Mynydd y Glyn
Ymgysylltu Cynnar: 
20 Hydref i 30 Tachwedd 2021

Mae Pennant Walters yn datblygu cynigion ar gyfer 
fferm wynt ym Mynydd y Glyn, 3km i’r gorllewin o 
Bontypridd yn Rhondda Cynon Taf. 

Wedi’i leoli yn Hirwaun, mae Pennant Walters wedi 
datblygu, adeiladu ac erbyn hyn mae’n gweithredu 
chwe fferm wynt a rhywfaint o solar yn Ne Cymru, 
gan gynhyrchu cyfanswm o 127MW, gan ei gwneud 
yn ddatblygwr ynni adnewyddadwy cartref mwyaf 
Cymru.

Ein dull yw datblygu perthnasoedd hirhoedlog 
gyda’r cymunedau lleol yr ydym yn gweithredu 
ynddynt. Rydym yn ymgysylltu’n gynnar â’n cynigion 
ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn i roi cyfle i bobl 
leol ddarganfod mwy a dylanwadu ar gynllun y fferm 
wynt. Mae mwy o wybodaeth am y cynigion ar y 
tudalennau canlynol. 

I ddarganfod mwy a thrafod y cynigion 
gydag aelodau o dîm y prosiect, dewch i’n 
harddangosfeydd cyhoeddus:

Public exhibitions

Dydd Iau 11 
Tachwedd

Dydd Sadwrn 13 
Tachwedd

2pm – 8pm 10am – 2pm

Canolfan Adnoddau 
Cymunedol Capel
Heol Ty Llwyd
Tonyrefail
CF39 8LW

Canolfan Hamdden 
Gymunedol Waun 
Wen Rhiwgarn Rd
Trebanog
CF39 9LX

Gan y gallai rhyw fath o gyfyngiadau Covid fod mewn 
lle ar adeg yr arddangosfa gyhoeddus, cofrestrwch 
eich diddordeb mewn mynychu a’ch amser/
dyddiad dewisol trwy ein ffonio neu anfon e-bost 
atom - gweler y manylion cyswllt ar y dudalen gefn. 
Yna byddwn yn cysylltu â chi ynghylch unrhyw 
ofynion diogelwch a’ch slot amser cyn y digwyddiad.

Fel arall, gallwch weld y byrddau arddangos ar-lein 
(o 11 Tachwedd) a rhoi eich adborth ar wefan y 
prosiect: www.mynydd-y-glyn.co.uk

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Tachwedd 
2021.

Cam cynnar iawn yn y prosiect yw hwn ac nid yw 
union nifer y tyrbinau (mwyafswm o saith) a’u 
lleoliad yn y cynllun llinell goch wedi’i bennu eto. 
Bydd hyn yn cael ei lywio gan adborth o’r ymgysylltu 
cynnar ac astudiaethau parhaus. Bydd y cynigion 
manwl yn sail i’r ymgynghoriad statudol yng 
Ngwanwyn/Haf 2022.

Uchod: Cynllun lleoliad y safle

Mynydd y Glyn

Trebanog

Tonyrefail
Ffin y Safle
Llwybr Mynediad

http://www.mynydd-y-glyn.co.uk


Y safle

Mae’r safle wedi’i lleoli o fewn Rhondda Cynon 
Taf ar lwyfandir yr ucheldir gydag ochrau 
llethrog serth, 3km i’r gorllewin o Bontypridd.

Fel y diffinnir ar hyn o bryd, mae’r safle’n ymestyn i 
oddeutu 200 hectar, ac mae’n cynnwys llwyfandir o 
laswelltir asid lled-well helaeth a ddefnyddir ar gyfer 
pori. Defnyddir y dirwedd ehangach o amgylch y 
safle yn bennaf ar gyfer pori gyda choetir conwydd 
planhigfa yn cael ei reoli ar gyfer coedwigaeth ac 
aneddiadau trefol bach.

Ceir mynediad i’r safle trwy’r briffordd gyhoeddus 
naill ai o ddociau Abertawe neu Fryste.

Y cynigion

Ar hyn o bryd mae ein cynigion ar gyfer Fferm Wynt 
Mynydd y Glyn yn cynnwys:

• hyd at saith tyrbin gwynt gydag uchder llafn 
uchaf o 180m

• tai is-orsaf a thrawsnewidydd

• ardal adeiladu dros dro

• swyddfeydd safle adeiladu dros dro

• padiau craen a cheblau

• traciau mynediad

Amcangyfrifir y bydd y Fferm Wynt yn cynhyrchu hyd 
at 42MW o drydan, sy’n cyfateb i ddarparu digon 
o bŵer i ddiwallu anghenion trydan blynyddol 
oddeutu 32,000 o gartrefi.

Dyluniwyd y Fferm Wynt gydag oes weithredol o 30 
mlynedd, gan allforio ynni adnewyddadwy i’r Grid 
Cenedlaethol. 

Ystyriaethau allweddol

Cyfyngiadau ar y safle: Mae angen i ni ystyried 
nifer o gyfyngiadau wrth inni ddatblygu’r cynlluniau 
manwl ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn. Mae’r 
rhain yn cynnwys coedwigaeth, nodweddion 
tirwedd, safleoedd bioamrywiaeth, Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, ffyrdd cludo, a Thir Mynediad Agored. 
Felly bydd ardal derfynol y safle yn llawer llai na’r 200 
hectar yr ydym yn ei astudio ar hyn o bryd.

Asesiad Effaith Amgylcheddol: Er mwyn helpu 
i lywio nifer a lleoliad y tyrbinau gwynt, traciau 
mynediad ac is-orsaf, rydym yn cynnal astudiaethau 
ar ystod o faterion amgylcheddol gan gynnwys 
effaith tirwedd a gweledol, bioamrywiaeth, cyflwr y 
ddaear, sŵn a chymdeithaseg. 

Buddion i’r Gymuned: Mae’r cymunedau y mae ein 
ffermydd gwynt yn gweithredu ynddynt yn bwysig 
i ni.  Rydym yn gweithredu Cronfa Gymunedol ar 
gyfer pob un o’n prosiectau ffermydd gwynt, sy’n 
buddsoddi arian yn y cymunedau lleol. 

Ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn rydym yn ystyried 
nifer o ffyrdd i weinyddu’r Gronfa Gymunedol; un yw 
sefydlu Cwmni Budd Cymunedol (CBC) i ddyrannu 
cyllid yn flynyddol i brosiectau cymwys lleol.

Mae gan Pennant Walters gynnig derbyniol oddi wrth 
Western Power Distribution am gysylltiad 33kV yn 
Upper Boat. Byddai’r cysylltiad yn cynnwys 1.5km 
o linell newydd ar bolion pren a 7.5km arall o dan y 
ddaear trwy ddwythell yn y rhwydwaith priffyrdd. 

Uchod: Cynllun Safle Dangosol 



Cysylltwch â ni 

Hoffem glywed eich barn ar y cynigion sy’n dod i’r 
amlwg ar gyfer Fferm Wynt Mynydd y Glyn. Rhowch 
wybod eich barn cychwynnol trwy:

• Gwblhau’r ffurflen adborth yn yr arddangosfa 
gyhoeddus neu ar-lein yn :     
www.mynydd-y-glyn.co.uk 

• Galw: 01443 548032

• Ebost: consultation@mynydd-y-glyn.co.uk

• Ysgrifennu at: Freepost GRASSHOPPER 
CONSULT (nid oes angen stamp na chyfeiriad 
pellach) 

Bydd y manylion cyswllt hyn yn eich rhoi mewn 
cysylltiad â Grasshopper Communications, sy’n 
rheoli’r ymgynghoriad.

Cefndir polisi

Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru argyfwng hinsawdd a chyhoeddodd ei 
Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040, a 
fabwysiadwyd ar ddechrau 2021. Mae safle Mynydd y 
Glyn yn Rhondda Cynon Taf yn gorwedd i’r gogledd 
o Ardal a Aseswyd ymlaen llaw ar gyfer darparu 
ffermydd gwynt. 

Mae Cymru’r Dyfodol: y cynllun cenedlaethol 2040 
yn darparu fframwaith polisi cadarnhaol ar gyfer 
ynni adnewyddadwy. Oherwydd y gefnogaeth 
bolisi cadarnhaol hon a’r ffaith bod Fferm Wynt 
arfaethedig Mynydd y Glyn gryn bellter o Fannau 
Brycheiniog ac unrhyw Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol y mae Pennant Walters o’r farn y gallai’r 
safle fod yn addas ar gyfer fferm wynt ar y tir. Bydd 
astudiaethau ac ymchwiliadau pellach yn helpu i 
sefydlu addasrwydd y safle yn erbyn ystod eang o 
feini prawf amgylcheddol. 

Gan y bydd y Fferm Wynt arfaethedig yn cynhyrchu 
mwy na 10MW fe’i diffinnir fel Datblygiad 
o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) a bydd 
Arolygydd yn ei ystyried cyn cael ei benderfynu gan 
Weinidogion Cymru. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
a’r cymunedau lleol yn ymgynghorwyr allweddol 
a byddwn yn ymgymryd ag ymgysylltiad ac 
ymgynghoriad helaeth â chynghorwyr lleol, 
rhanddeiliaid a thrigolion wrth inni ddatblygu ein 
cynlluniau. 

http://www.mynydd-y-glyn.co.uk
mailto:consultation%40mynydd-y-glyn.co.uk?subject=

