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1. Croeso
Croesawodd y cadeirydd yr aelodau i’r cyfarfod. Mynegodd y cadeirydd ddiolch o galon i’r aelodau
am eu parodrwydd i ymgysylltu yn ystod yr ymgynghoriad, ac o ganlyniad roedd EDF Renewables
wedi mynychu cyfarfodydd yr holl Gynghorau Cymuned, wedi cyfarfod yn rheolaidd â’r Cynghorwyr
Sir, ac wedi gallu estyn allan i’r trydydd sector a’r gymuned fusnes ym Mhowys trwy gyfrwng
cynrychiolwyr PAVO a MWMG. Nododd y cadeirydd fod yr aelodau wedi bod yn groesawgar iawn,
bod naws y cyfarfodydd bob amser wedi bod yn gwrtais, a bod adborth defnyddiol wedi'i dderbyn.
2. Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau
Croesawodd y cadeirydd y Cynghorydd Roy Gardner a oedd yn mynychu ei gyfarfod cyntaf fel
cynrychiolydd newydd Cyngor Cymuned Ceri. Mae'r Cynghorydd Gardner yn cynrychioli ardal Dolfor
ac yn cymryd lle'r Cynghorydd Ivor Jones sydd wedi ymddiswyddo oherwydd bod gwrthdaro
buddiannau. Cyflwynodd yr holl aelodau eu hunain.
3. Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol a materion sydd wedi codi
Nid oedd unrhyw faterion wedi codi. Roedd cofnodion y cyfarfod diwethaf wedi'u cymeradwyo gan y
grŵp ar e-bost ers y cyfarfod diwethaf.
4. Y diweddaraf am y prosiect: Simon Morgan
Daeth yr Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio 10 wythnos (PAC) i ben ar 8 Medi 2021. Hyd gofynnol yr
ymgynghoriad yw 6 wythnos a chafodd ei ymestyn oherwydd gwyliau'r haf. Mae'r ymatebion yn cael
eu hadolygu ar hyn o bryd. Mae’r ymatebion hyd yma yn eithaf cadarnhaol. Mae rhai ceisiadau am
wybodaeth ychwanegol a phwyntiau i’w hegluro, ond nid oes gofyniad gan CNC am arolygon
ychwanegol a allai fod wedi oedi amserlenni.
Bydd EDF Renewables yn ceisio cael datganiadau tir comin gyda CNC a Chyngor Sir Powys yn eu lle
cyn cyflwyno’r cais cynllunio. Nid yw hyn yn hanfodol ar gyfer y broses gynllunio ond mae'n
rhywbeth y mae'r Arolygydd Cynllunio yn hoffi ei weld gan ei fod yn lleihau problemau yn ystod y
cam archwilio.
Mae EDF Renewables ar y trywydd iawn i gyflwyno’r cais cynllunio tua mis Tachwedd eleni. Bydd
cyfnod dilysu o bum wythnos yn dilyn, bydd y broses archwilio yn Ch1/Ch2 2022, a disgwylir
penderfyniad gan y Gweinidog yn ddiweddarach yn 2022.
O'r adborth a dderbyniwyd hyd yma mae'n ymddangos na fydd llawer o newid i niferoedd a
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lleoliadau'r tyrbinau yn y cynllun yr ymgynghorwyd yn ei gylch.
Rhannodd AD sleid ar ystadegau'r ymgynghoriad.
C. A ydych wedi cael unrhyw gysylltiad â Fay Jones AS ynghylch ei harolwg ar Garn Fach?
Mae EDF Renewables wedi cysylltu â swyddfa Fay Jones ynglŷn â’r arolwg. Bydd SM yn cwrdd â
swyddfa’r AS ymhen rhai wythnosau. Daw arolwg Fay Jones i ben ar 7 Hydref a chafodd ei anfon i
bob cartref o fewn 5km i’r safle.
C. A oes gan EDF R farn ar yr argyfwng ynni presennol ac a fydd yn effeithio ar amserlenni'r prosiect?
Nododd SM mai ynni adnewyddadwy a niwclear yn bennaf yw cymysgedd ynni EDF Renewables, a
dim ond un orsaf ynni tanwydd ffosil sydd ganddyn nhw ar ôl yn y DU. Barn bersonol SM yw bod yr
argyfwng presennol yn amlygu’r angen i’r DU sicrhau cyflenwadau ynni cartref drwy gyflymu’r broses
o gyflwyno ynni adnewyddadwy.
5. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Cytunodd y grŵp i gyfarfod ar ôl i'r cais cynllunio gael ei gyflwyno.
Trafododd y grŵp a ddylid cyfarfod wyneb yn wyneb. Dywedodd RP fod achosion o Covid-19 yn
cynyddu’n lleol a chynghorodd y dylid bod yn ofalus ynghylch cyfarfod wyneb yn wyneb. Cytunodd y
grŵp i gyfarfod ar Microsoft Teams y tro nesaf ac i gwrdd wyneb yn wyneb pan fydd yn ddiogel i
wneud hynny.
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