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ATODIAD 1 YMATEB PWYNTIAU GWEITHREDU S16PG1 - 39  

Diwygio'r fframwaith monitro gan: ddiwygio testun presennol; dileu rhai dangosyddion a thargedau cysylltiedig a sbardunau cyfredol; cyflwyno 

dangosyddion, targedau a sbardunau newydd ac ychwanegol; nodi ffynonellau data ac amcanion cynaliadwyedd perthnasol i wella eglurder a hwyluso 

gwaith monitro blynyddol. O ganlyniad mae'r rhifau a ddefnyddir ar gyfer y dangosyddion hefyd wedi'u diwygio. 

Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

 

Thema 1:  Cefnogi a chreu cymunedau diogel, iach, nodedig a bywiog 

 

NMC 320 

 

Polisi: PS1 

 

Amcan: SO1 

 

Amcanion 

SA: 

4 

 

Dangosydd Lleol: 

D1 % Siaradwyr Cymraeg yn 2021 yn 

Ynys Môn a Gwynedd 

Datblygiadau newydd yn cyfrannu 

at gynnal neu gryfhau’r iaith 

Gymraeg yn Ynys Môn a Gwynedd 

 

(Noder: Mae effaith uniongyrchol 

datblygiad newydd ar y defnydd o'r 

iaith Gymraeg mewn cymunedau 

unigol ac ardal y Cynllun yn faes 

anodd i’w fonitro, o gofio na all y 

Cynllun wahaniaethu ar sail gallu 

ieithyddol. Mae'r Cynghorau o'r 

farn bod angen cyfuniad o ddulliau 

er mwyn monitro effeithiolrwydd 

polisïau, gan gynnwys y 

dangosyddion a nodir dan y thema 

Naratif bob dwy flynedd 

am gynlluniau perthnasol 

a gwblhawyd, e.e. o dan 

Bolisi PS 1, Polisi TAI 14 – 

Polisi TAI 16, erbyn 2019 

Unrhyw ddatblygiad sy’n 

derbyn caniatâd cynllunio 

lle mae’r dystiolaeth yn 

dangos na fyddai’n 

hyrwyddo’r iaith Gymraeg 

mewn unrhyw un 

flwyddyn 

Cronfa ddata UPCC 

 

Adolygiad blynyddol 

o geisiadau cynllunio 

ac adroddiadau 

swyddogion/Pwyllgor 

Cynllunio, ac unrhyw 

astudiaethau lefel 

gymunedol a 

gynhaliwyd gan 

Hunaniaith a Menter 

Iaith Môn  
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

 

 

 

 

 

 

hon.) 

 

 

Cyfrifiad 2021  

Dangosydd Lleol: 

D2 Caniatáu ceisiadau cynllunio lle 

mae angen mesurau lliniaru iaith 

Gymraeg  

D1A Unedau tai adeiladwyd ar 

safleoedd mewn aneddleoedd lle 

mae Polisi PS1 a Pholisi Newydd TAI X 

yn gofyn am ddatblygiad gam wrth 

gam 

Lle bo angen, osgoi neu liniaru 

niwed sylweddol i gymeriad a 

chydbwysedd iaith cymuned yn 

unol â Pholisi PS 1 

 

 

Caniatáu un cais cynllunio 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol yn groes i Bolisi PS 

1  

 

Cronfa ddata UPCC 

 

Adolygiad blynyddol 

o geisiadau cynllunio 

ac adroddiadau 

swyddogion/Pwyllgor 

Cynllunio. 

 

Dangosydd Lleol: 

D3 Nifer o geisiadau cynllunio gyda 

Datganiad Iaith Gymraeg neu 

Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg  

D1B Nifer o Gynlluniau Iaith Gymraeg 

a gyhoeddir o ganlyniad i ddatblygiad 

Yr holl geisiadau cynllunio 

perthnasol i fod â Datganiad Iaith 

Gymraeg neu Asesiad Effaith ar yr 

Iaith Gymraeg, sy’n ymdrin â 

ffactorau sy'n berthnasol i'r 

defnydd o'r iaith Gymraeg yn y 

gymuned fel y nodir yn y Canllawiau 

Cynllunio Atodol.  

Un Datganiad Iaith 

Gymraeg neu Asesiad 

Effaith ar yr Iaith 

Gymraeg mewn unrhyw 

flwyddyn unigol nad yw’n 

ymdrin â ffactorau sy'n 

berthnasol i'r defnydd o'r 

iaith Gymraeg yn y 

gymuned  

Cronfa ddata UPCC 

 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

 

Adolygiad blynyddol 

o geisiadau cynllunio 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

  ac adroddiadau 

swyddogion/Pwyllgor 

Cynllunio. 

 

Adroddiadau 

HunanIaith & Menter 

Iaith Môn  

Dangosydd Lleol: 

D4 D2 Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol i 

hyrwyddo cynnal a chreu cymunedau 

nodedig a chynaliadwy 

 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 

Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal 

a chreu cymunedau nodedig a 

chynaliadwy o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

Cronfa ddata UPCC 

 

Polisi: ISA 1, 

ISA 2, 

ISA 4, 

ISA 5 

 

Amcan: SO2 

 

Dangosydd Lleol: 

D5 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir lle cafwyd seilwaith 

newydd neu well trwy gyfraniadau 

datblygwyr  

D8 Nifer o ddatblygiadau ar 

safleoedd a ddynodir  a gyfyngir gan 

faterion sy’n ymwneud a seilwaith 

Lle bo’n briodol, bydd datblygiadau 

newydd yn ymdrin â’r effaith ar 

gymunedau drwy ddarparu 

seilwaith newydd neu well yn unol 

â Pholisi ISA 1  

 

Dileu rhwystrau rhag datblygu 

safleoedd a ddynodir 

Caniatáu un cais cynllunio 

yn groes i Bolisi ISA 1 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol 

 

1 safle a ddynodir nad 

yw’n derbyn caniatad 

cynllunio oherwydd 

Cronfa ddata UPCC 

 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

 



iv 

 

Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Amcanion 

SA: 

2 

 

NMC 321 

 

 

 

 

 

 

D8A Nifer o safleoedd hap a gyfyngir 

gan faterion sy’n ymwneud a 

seilwaith. 

 

 

 

D10 Nifer o wasanaethau neu 

gyfleusterau newydd i  gyfarch 

anghenion o ddatblygiadau mawr yn 

ardal y cynllun. 

D11A Cyfanswm y cyfraniadau 

ariannol (£) a gytunwyd o 

ddatblygiad newydd efo caniatâd 

cynllunio ar gyfer isadeiledd 

cymunedol 

 

 

 

Dileu rhwystrau rhag datblygu 

safleoedd ar hap. 

 

 

 

Bod gwasanaethau neu gyfleusterau 

digonol yn cael eu paratoi ar gyfer 

anghenion datblygiadau mawr yn 

ystod oes y cynllun. 

 

Dim targed polisi 

 

materion seilwaith nad 

ellir eu goresgyn mewn 

unrhyw un flwyddyn 

Safleoedd o fewn 

anheddle cyfan nad yw’n 

derbyn caniatâd cynllunio 

oherwydd materion 

seilwaith nad ellir eu 

goresgyn mewn unrhyw 

flwyddyn. 

Prinder gwasanaethau 

allweddol h.y. addysgol, 

iechyd i gyfarch anghenion 

gweithlu a poblogaeth leol 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Dangosydd Lleol: 

D6 Nifer o geisiadau cynllunio ar 

gyfer newid defnydd cyfleusterau 

cymunedol  

D9 Nifer o wasanaethau neu 

gyfleusterau cymunedol a gollir 

oherwydd newid defnydd 

 

Cadw cyfleusterau cymunedol 

hyfyw yn unol â Pholisi ISA 2 

 

Atal colli gwasanaeth neu gyfleuster 

cymunedol 

 

Colli un cyfleuster 

cymunedol hyfyw yn 

groes i Bolisi ISA 2 mewn 

unrhyw flwyddyn unigol 

Colli unrhyw wasanaeth 

neu gyfleuster cymunedol 

oherwydd newid defnydd 

mewn unrhyw un 

flwyddyn oni bai bod 

ystyriaethau cynllunio 

perthnasol yn dweud fel 

arall 

Cronfa ddata UPCC 

 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

 

Dangosydd Lleol: 

D7 Nifer o geisiadau cynllunio ar 

gyfer defnyddiau amgen ar fannau 

agored 

Swm o fannau agored (ha) a gedwir 

mewn aneddleoedd unigol yn unol 

â Pholisi ISA 4. 

Colli man agored mewn 

unrhyw Ganolfan neu 

Bentref mewn unrhyw 

flwyddyn unigol gan 

arwain at leihad net yn y 

cyflenwad yn y Ganolfan 

neu Bentref yn groes i 

Bolisi ISA 4  

Cronfa ddata UPCC 

 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Dangosydd Lleol: 

D8 Mannau agored (ha) a sicrheir 

mewn cyswllt â datblygiad preswyl o 

10 neu fwy o unedau 

 

 

D11 Yr arwynebedd o lecynnau 

agored cyhoeddus (ha) a fydd yn cael 

ei greu neu ei golli oherwydd 

datblygiad efo caniatâd cynllunio 

 

Darparu mannau agored newydd os 

yw defnydd y safon meincnod 

Meysydd Chwarae (FIT) yn nodi 

diffyg mannau agored yn unol â 

Pholisi ISA 5 

 

 

Dim lleihad yn y llecynnau agored 

cyhoeddus wedi eu gwarchod  

Bod llecynnau agored digonol yn 

cael eu darparu i gyfarch datblygiad 

preswyl newydd 

 

Caniatáu un cais cynllunio 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol sydd ddim yn 

cyfrannu at anghenion 

mannau agored deiliaid 

tai newydd fel y’u 

diffinnir gan safon 

meincnod FIT yn groes i 

Bolisi ISA 5 

Colli llecynnau agored 

wedi ei gwarchod heb 

fodloni meini prawf polisi 

ISA4 mewn unrhyw un 

flwyddyn. 

Diffyg llecynnau agored 

cyhoeddus i gyfarch 

datblygiad preswyl 

newydd sydd ddim yn 

cwrdd efo gofynion y 

Cynllun mewn un 

flwyddyn benodol 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Dangosydd Lleol: 

D9 Paratoi Canllawiau Cynllunio 

Atodol yn ymwneud â darparu 

mannau agored mewn datblygiadau 

tai newydd 

 

 

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau 

Cynllunio Atodol yn ymwneud â 

rhwymedigaethau cynllunio o fewn 

6 mis o fabwysiadu’r Cynllun 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 18 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

UPCC 

 

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys 

Môn) 

 

Dangosydd Lleol: 

D10 Paratoi Canllawiau Cynllunio 

Atodol yn ymwneud â 

rhwymedigaethau cynllunio 

 

 

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau 

Cynllunio Atodol yn ymwneud â 

rhwymedigaethau cynllunio o fewn 

6 mis o fabwysiadu’r Cynllun 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

UPCC 

 

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys 

Môn) 

 

 

NMC 322 

Dangosydd Lleol: 

D11 Paratoi Canllawiau Cynllunio 

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau 

Cynllunio Atodol yn ymwneud â 

safonau parcio o fewn 12 mis o 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 12 mis o 

UPCC 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Polisi: TRA 1, 

TRA 2, 

TRA 3, 

TRA 4 

 

Amcan: SO3 & 

SO4 

 

Amcanion 

SA: 

2, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atodol yn ymwneud â safonau 

parcio 

 

 

fabwysiadu’r Cynllun fabwysiadu’r Cynllun 

 

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys 

Môn) 

Dangosydd Lleol: 

D12 Nifer o geisiadau cynllunio  

gydag Asesiad Teithio 

 

D4 Defnydd o drafnidiaeth 

cyhoeddus. 

Yr holl geisiadau cynllunio 

perthnasol sydd uwchlaw’r 

trothwyon perthnasol a nodwyd ym 

Mholisi TRA 1 i gynnwys Asesiad 

Teithio  

Cynnydd blynyddol o drafnidiaeth 

cyhoeddus. 

Un cais cynllunio a 

gyflwynir mewn unrhyw 

flwyddyn unigol heb 

Asesiad Teithio fel sy’n 

ofynnol gan Bolisi TRA 1  

Gostyngiad blynyddol yn y 

defnydd o drafnidiaeth 

cyhoeddus. 

Cronfa ddata UPCC 

 Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

Dangosydd Lleol: 

D13 Y nifer o geisiadau a ganiateir o 

fewn safleoedd/ ardaloedd wedi’u 

diogelu ar gyfer gwelliannau 

trafnidiaeth 

D4A Datblygiad a ganiateir lle mae 

yna wrthwynebiad heb ei ddatrys gan 

y Gwasanaeth Trafnidiaeth o ran o’r 

ddibyniaeth ar gar preifat a/ neu 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 

cynllunio sy’n niweidiol i gyflawni’r 

gwelliannau trafnidiaeth a nodir ym 

Mholisi TRA 1 

 

 

Cynnydd mewn dulliau cynaliadwy o 

deithio trwy annog cerdded, beicio a 

Caniatáu un cais yn groes 

i Bolisi TRA 1 

 

 

1 (neu fwy) ganiatâd 

cynllunio lle mae yna 

wrthwynebiad heb ei 

ddatrys gan y Gwasanaeth 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

 

 

 

 

 

 

ddiffyg mentrau teithio cynaliadwy 

 

D7 Nifer o geisiadau yn effeithio ar 

rheilffyrdd segur. 

chludiant cyhoeddus 

 

Dim ceisiadau yn effeithio ar 

rheilffyrdd segur 

Trafnidiaeth ar sail bod y 

datblygiad yn 

anghynaladwy. 

Unrhyw geisiadau yn 

effeithio ar rheilffyrdd 

segur. 

Dangosydd Lleol: 

D14 Cyflenwi Ffordd Gyswllt 

Llangefni (Cam 4) 

Cyflenwi Cam 4 Ffordd Gyswllt 

Llangefni erbyn diwedd 2018/ 2019 

Methu â chyflenwi Cam 4 

Ffordd Gyswllt Llangefni 

erbyn diwedd 2018/ 2019 

Cronfa ddata UPCC 

 

Gwasanaeth 

Datblygu 

Economaidd (Cyngor 

Sir Ynys Môn) 

 

Dangosydd Lleol: 

D15 Cyflenwi gwelliannau i’r A5025 

 

Cais cynllunio ar gyfer gwelliannau 

gofynnol i’r A5025 fel datblygiad 

cysylltiedig i Wylfa Newydd yn cael 

ei gyflwyno erbyn Mai 2017 

Cais cynllunio ar gyfer 

gwelliannau i’r A5025 

ddim yn cael ei gyflwyno 

erbyn Mai 2017 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

Thema 2:  Byw Cynaliadwy 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

NMC 323 

 

Polisi: PS 5, PS6, 

PCYFF 1, 

PCYFF 1A 

 

Amcan: SO5 & 

SO6  

Amcanion 

SA: 

2, 3, 4, 5 

& 9 

  

Dangosydd Lleol: 

D16 Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol i 

hyrwyddo cynnal a chreu 

cymunedau nodedig a chynaliadwy 

 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 

Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal 

a chreu cymunedau nodedig a 

chynaliadwy o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

UPCC 

 

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys 

Môn) 

Dangosydd Lleol: 

D17 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir gan gategori NCT 15 mewn 

ardaloedd gorlifdir C1 

 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 

cynllunio o fewn ardaloedd gorlifdir 

C1 heb gwrdd â’r holl brofion a 

amlinellir yn NCT15  

 

Caniatáu un cais cynllunio 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol o fewn ardaloedd 

gorlifdir C1 nad yw’n 

cwrdd â holl brofion 

NCT15 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru 

 

Dangosydd Lleol: 

D18 Nifer o geisiadau cynllunio ar 

gyfer datblygiad sy’n hynod agored i 

niwed a ganiateir  mewn ardaloedd 

gorlifdir C2 

D12 Nifer o ddatblygiadau sensitif (yn 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 

cynllunio ar gyfer datblygiad sy’n 

hynod agored i niwed mewn 

ardaloedd gorlifdir C2 

 

 

Caniatáu un cais ar gyfer 

datblygiad sy’n hynod 

agored i niwed mewn 

ardaloedd gorlifdir C2 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol 

Cronfa ddata UPCC & 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

Cyfoeth Naturiol 

Cymru 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

ôl diffiniad NCT15) a ganiateir o fewn 

parth llifogydd C1 ac C2 nad ydynt yn 

bodloni profion NCT 15 (paragraff 6.2 

i-v) 

Dim datblygiad wedi’i ganiatáu sy’n 

gwrthdaro â NCT 15 (heb gynnwys y 

rhai a ystyrir yn eithriadau yn NCT 

15) 

 

 

 

1 neu fwy o ddatblygiadau 

mewn unrhyw flwyddyn 

 

Dangosydd Lleol: 

D19 Nifer o geisiadau cynllunio ar 

gyfer datblygiadau newydd ar dir a 

ddatblygwyd eisoes (ailddatblygu tir 

llwyd a throsi adeiladau presennol) 

wedi’i fynegi fel % o’r holl 

ddatblygiadau a ddatblygwyd bob 

blwyddyn 

D13 Unedau tai newydd a gaiff eu 

darparu ar safleoedd a ddatblygwyd 

o’r blaen neu sy’n gwneud defnydd o 

adeiladu presennol 

 

Cynnal neu gynyddu’r gyfran o 

ddatblygiadau newydd a ganiateir 

ar dir a ddatblygwyd eisoes 

(ailddatblygu tir llwyd a throsi 

adeiladau presennol) o’i gymharu 

â’r % cyfartalog a gofnodwyd yn 

ystod 2015/ 2016 – 2016/ 2017 

 

Unedau tai ar safleoedd a 

ddatblygwyd o’r blaen neu yn 

defnyddio adeiladau presennol = 

25% o’r datblygiadau tai 

 

Gostyngiad yn y gyfran o 

ddatblygiadau a ganiateir 

ar dir a ddatblygwyd 

eisoes (ailddatblygu tir 

llwyd a throsi adeiladau 

presennol) am 2 flynedd 

yn olynol  

 

Llai na 20% o unedau tai ar 

safleoedd a ddatblygwyd 

o’r blaen neu’n defnyddio 

adeiladau presennol 

mewn unrhyw flwyddyn 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Dangosydd Lleol: 

D20 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir tu allan i ffiniau datblygu 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 

cynllunio tu allan i ffiniau datblygu 

nad ydynt yn cwrdd â gofynion 

Polisi PCYFF 1 a pholisïau 

perthnasol eraill yn y Cynllun 

Caniatáu un cais cynllunio 

tu allan i ffiniau datblygu 

nad yw’n cwrdd â 

gofynion Polisi PCYFF 1 a 

pholisïau perthnasol eraill 

yn y Cynllun mewn 

unrhyw flwyddyn unigol 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 

Dangosydd Lleol: 

D21 Nifer o geisiadau cynllunio 

ar gyfer datblygiadau ynni 

adnewyddadwy annibynnol a 

ganiateir, fesul technoleg, ardal 

(Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol 

Môn a Gwynedd) ac allbwn ynni 

a gofnodir (GWh) 

 

 

 

 

I gwrdd â 50% (1,123.35 GWh) o’r 

galw a ragwelir am drydan drwy 

ffynonellau ynni adnewyddadwy 

erbyn 2021 

I gwrdd â 100% (2,246.7 GWh) o’r 

galw a ragwelir am drydan drwy 

ffynonellau ynni adnewyddadwy 

erbyn 2026 

I gwrdd â 50% (26.397 GWh) o’r 

galw a ragwelir am wres drwy 

ffynonellau ynni adnewyddadwy 

erbyn 2021 

I gwrdd â 100% (52.795 GWh) o’r 

galw a ragwelir am wres drwy 

ffynonellau ynni adnewyddadwy 

Swm allbwn ynni a 

gofnodir o ffynonellau 

ynni adnewyddadwy yn 

10% neu fwy islaw y 

gofynion yn y Targed 

Polisi 

 

 

 

 

 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

 

D14A Caniatâd cynllunio wedi ei 

roi ar gyfer datblygiad ynni 

adnewyddol a charbon isel, yn ôl 

y math o dechnoleg a chyfanswm 

yr allbwn (MW) 

 

erbyn 2026 

Dim targed mewn polisi 

 

 

Llai nag 1 datblygiad pob 

blwyddyn am 3 blynedd yn 

olynol. 

 

 

Dangosydd Lleol: 

D22 Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol yn 

ymwneud â technoleg ynni 

adnewyddadwy annibynnol 

 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 

Cynllunio Atodol o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

UPCC 

 

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys 

Môn) 
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 Dangosydd Lleol: 

D23 Dwysedd cyfartalog y 

datblygiadau tai a ganiateir yn ardal 

y Cynllun 

D32 Dwysedd cyfartalog 

datblygiadau sydd wedi eu caniatau 

ar safleoedd a’u dynodir. 

 

Isafswm dwysedd net cyfartalog 
cyffredinol o 30 o unedau tai yr 
hectar a gyflawnir yn ardal y 
Cynllun 
 
 
 
 
100% o safleoedd yn 30 uned yr 
hectar. 
 

Methiant i gyflawni 
isafswm dwysedd 
cyffredinol net cyfartalog 
o 30 o unedau tai yr 
hectar   
 
 
 
Bod cyfanswm cyfartalog 
yr unedau  a ganiateir ar 
ddynodiadau newydd yn 
llai na 10% o’r lefel 
disgwyliedig.   
 
 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data 
Rheoli Datblygu 
 

NMC 324 

Polisi: PCYFF2 

 

Amcan: SO7  

Amcanion 

SA: 

5, 8, 11 

 

Dangosydd Lleol: 

D15 D24 Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol ar 

faterion dylunio 

 

 

 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 

Cynllunio Atodol ar faterion dylunio 

o fewn 12 mis o fabwysiadu 

 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 12 mis o 

fabwysiadu 

 

UPCC 

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys 

Môn) 
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NMC 325 

 

Polisi: PS15 

 

Amcan: SO8  

 

Amcanion 

SA: 

2, 6, 7 

 

Dangosydd Lleol: 

D25 Nifer y tai newydd a ganiateir 

fesul categori yn y Goeden 

Aneddleoedd a amlinellir ym Mholisi 

PS 15, wedi’i fynegi fel % o’r holl 

ddatblygiadau a ddatblygwyd bob 

blwyddyn 

D16 Unedau tai newydd yn cael eu 

darparu neu efo caniatâd cynllunio 

yn unol a’r rhaniad canrannol ledled 

ardal y Cynllun erbyn diwedd oes y 

Cynllun 

O ddyddiad mabwysiadu, nifer yr 

unedau tai a ganiateir fesul categori 

anheddle, wedi’i fynegi fel % o’r 

holl ddatblygiadau preswyl, yn unol 

â gofynion  Polisi PS 15, sydd fel a 

ganlyn: 

 

Canolfan Isranbarthol a 

Chanolfannau Gwasanaeth Trefol = 

53% 

Canolfannau Gwasanaeth Lleol = 

22% 

Pentrefi, Clystyrau a chefn gwlad = 

25% 

[Mae Tabl 18a ym Mhennod 7.4 yn 

rhoi dadansoddiad manylach fesul 

categori o anheddle yn ardal y 

Cynllun] 

55% yn y Ganolfan Isranbarthol a’r 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol; 

20% yn y Canolfannau Gwasanaeth 

O ddyddiad mabwysiadu 

mae nifer yr unedau tai a 

ganiateir dros 2 flynedd 

yn olynol, wedi’i fynegi fel 

% o’r holl ddatblygiadau 

preswyl, mewn: 

 Canolfan 
Isranbarthol a 
Chanolfan 
Gwasanaeth Trefol 
a’r Canolfannau 
Gwasanaeth Lleol yn 
disgyn dan y 
gofyniad %; 

 Pentrefi, Clystyrau a 
chefn gwlad yn uwch 
na’r gofyniad %  

 
 
 
 
 
 
Llai neu fwy na’r % 
cydnabyddedig  mewn 
unrhyw flwyddyn 
 

Cronfa ddata UPCC 

Cydastudiaeth 

Argaeledd Tir ar gyfer 

Tai  

Cronfeydd data 

Rheoli Datblygu 
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Lleol; 

25% yn y Pentrefi a’r Clystyrau 

 

 

Thema 3:  Cefnogi twf ac Adfywio a fydd yn trawsffurfio’r economi lleol o dan ymbarél Rhaglen Ynys Ynni Môn a chynlluniau a strategaethau eraill, gan 

adeiladu ar yr elfennau o’i broffil economaidd nodedig sy’n cael eu hadnabod yn arwyddocaol yn rhanbarthol a chenedlaethol (economi ac Adfywio) 

 

NMC 326 

 

 

Polisi: PS 9, PS 9A, PS 9B, 

PS 9C, TAI 3 

 

Amcan: SO8A  

 

Dangosydd Lleol: 

D26 Cam yn y cais am Orchymyn 

Caniatâd Datblygu (DCO) mewn 

perthynas â Wylfa Newydd  

 

 

Cais am DCO i Wylfa Newydd yn 

cael ei gyflwyno i’w gymeradwyo 

erbyn Mai 2017 

Cymeradwyo’r cais am DCO i Wylfa 

Newydd erbyn Mai 2018 

 

 

Horizon Nuclear Power yn 

methu â chyflwyno cais 

am DCO erbyn Mai 2017 

Horizon Nuclear Power yn 

methu â chael 

cymeradwyaeth i’r cais 

DCO erbyn Mai 2018  

 

Cronfa ddata UPCC 

 

 

D27 Statws y cais i DECC am 

gymeradwyaeth derfynol 

Prosiect Wylfa Newydd yn cael 

cymeradwyaeth/”cadarnhad” gan 

DECC erbyn Hydref 2019 

Horizon Nuclear Power yn 

methu â chael 

cymeradwyaeth/”cadarn

had” gan DECC erbyn 

Hydref 2019 

Cronfa ddata UPCC 
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Amcanion SA: 2, 4, 6, 7 D28 Nifer o geisiadau cynllunio a 

gyflwynwyd ac a gymeradwywyd ar 

gyfer datblygiadau cysylltiedig Wylfa 

Newydd  

Ceisiadau cynllunio ar gyfer 

datblygiadau cysylltiedig Wylfa 

Newydd yn cael eu cyflwyno erbyn 

y dyddiadau canlynol: 

i. Canolfannau Logisteg – 
Ebrill 2017 

ii. Cyfleusterau Parcio a 
Theithio – Ebrill 2017 

iii. Llety Gweithwyr Adeiladu 
Dros Dro – Mai 2017 
 

Methu â chyflwyno 

ceisiadau cynllunio ar 

gyfer datblygiadau 

cysylltiedig fel y nodir yn 

y Targed Polisi 

Cronfa ddata UPCC  

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

D29 Nifer a math o ddatblygiadau 

cysylltiedig Prosiect Wylfa Newydd a 

gychwynnwyd 

Datblygiadau cysylltiedig unigol 

Prosiect Wylfa Newydd wedi eu 

cychwyn yn unol â chaniatâd 

cynllunio unigol 

 

Datblygiadau cysylltiedig 

Prosiect Wylfa Newydd 

heb eu cychwyn o fewn yr 

amserlen a nodwyd yn y 

caniatâd cynllunio unigol 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

 

 

Dangosyddion Lleol: 

D30 Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol 

diwygiedig yn ymwneud â Phrosiect 

Wylfa Newydd 

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau 

Cynllunio Atodol diwygiedig yn 

ymwneud â Phrosiect Wylfa 

Newydd o fewn 6 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol diwygiedig o fewn 

6 mis o fabwysiadu’r 

Cynllun 

 

UPCC 

Rhaglen waith 

Pwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys Môn) 
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NMC 327 

 

Polisi: CYF 1, 

CYF 2, 

CYF 4 

 

Amcan: SO9  

 

Amcanion 

SA: 

2, 6  

 

Dangosydd Lleol: 

D31 D17 Swm o dir cyflogaeth neu ac 

arwynebedd llawr  (dosbarth defnydd 

B1, B2 a B8) a gynhwysir ar 

safleoedd a amlinellir ym Mholisi 

CYF 1 sy’n cael eu colli i ddefnyddiau 

eraill 

 

 

Dim colled net o dir 

cyflogaeth/arwynebedd llawr i 

ddefnyddiau amgen (defnyddiau 

heblaw dosbarth defnydd B1, B2 a 

B8) yn groes i oni bai ei fod yn unol â 

Bolisi CYF 2 neu Bolisi CYF 4 

 

 

Colli 1 neu fwy o 

adeiladau neu dir 

cyflogaeth o fewn 

defnydd B1, B2 a B8 

Caniatáu un cais cynllunio 

nad yw’n unol â Pholisi 

CYF 2 neu Bolisi CYF 4 

 

 

 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

 

Dangosydd Lleol: 

D32  Swm o dir cyflogaeth ar 

safleoedd  a warchodir a 

gynhwyswyd ym Mholisi CYF 1 a 

gymerwyd i fyny yn ôl dosbarth 

defnydd datblygu B1, B2 neu B8 

6.9 ha o dir cyflogaeth ar safleoedd  

a warchodwyd a gymerir i fyny fesul 

blwyddyn yng Ngwynedd  

14.3 ha o dir cyflogaeth ar safleoedd  

a warchodwyd a gymerir i fyny fesul 

blwyddyn yn Ynys Môn  

Llai na 27.4 ha o dir 
cyflogaeth wedi ei 
gymryd i fyny ar 
safleoedd  cyflogaeth a 
warchodwyd erbyn 2021 
yng Ngwynedd 
 
Llai na 57 ha o dir 
cyflogaeth wedi ei 
gymryd i fyny ar 
safleoedd  cyflogaeth a 
warchodwyd erbyn 2021 
yn Ynys Mon 
 

Cronfa ddata UPCC 
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Dangosydd craidd: 

D33 Swm o dir cyflogaeth (hectar) a 

ganiateir ar safleoedd a neilltuwyd 

fel % o’r holl ddynodiadau 

cyflogaeth 

 

 

 

 

 

 

D18A Arwynebedd llawr (m sg) a 

ganiateir neu a wrthodir ar gyfer 

datblygiad economaidd ar safleoedd 

a ddynodwyd ar gyfer cyflogaeth 

 

Sicrhau caniatâd cynllunio ar y safle 

cyflogaeth a ddynodwyd yng 

Ngwynedd erbyn 2019 

Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 

64 ha o dir cyflogaeth ar safle a 

ddynodwyd yn Ynys Môn erbyn 

2021 

Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 

112 ha o dir cyflogaeth ar safleoedd 

a ddynodwyd yn Ynys Môn erbyn 

2024 

Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 

144 ha o dir cyflogaeth ar safleoedd 

a ddynodwyd yn Ynys Môn erbyn 

2026 

Bod dynodiadau tir cyflogaeth yn 

cwrdd ag anghenion cyflogaeth yr 

ardal (yn nhermau niferoedd, safon a 

lleoliad) a’u bod wedi lleoli yn unol â 

Strategaeth Gofodol y Cynllun. 

 

Cyfanswm o dir 
cyflogaeth a ganiatawyd 
yn disgyn o dan yr angen 
cronnol a nodwyd yn y 
Targed Polisi  
 

 

 

 

 

 

Datblygiadau cyflogaeth 

mawr ar safleoedd sydd 

ddim wedi eu dynodi yn y 

Cynllun. 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 
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Dangosydd Lleol: 

D34 Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol yn 

ymwneud â defnyddiau amgen ar 

safleoedd cyflogaeth 

 

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau 

Cynllunio Atodol yn ymwneud â 

defnyddiau amgen ar safleoedd 

cyflogaeth a ddiogelwyd ac a 

neilltuwyd o fewn 18 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 18 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

 

UPCC  

Rhaglen waith y 

Cabinet (Cyngor 

Gwynedd) a 

Phwyllgor Gwaith 

(Cyngor Sir Ynys Môn) 

 

NMC 328 

 

 

Polisi: PS 9, ISA 

3 

 

Amcan: SO10   

 

Amcanion 

SA: 

2, 6  

Dangosydd Lleol: 

D35 Statws cyflogaeth pobl 16+ oed 

D18B Nifer o swyddi a gaiff eu creu o 

fewn ardal y Cynllun 

 

I gyflawni cynnydd yn y gyfradd o 

weithgarwch economaidd erbyn 

2026 o’i gymharu â’r lefel yn 2017 

 

Bod y nifer o swyddi a gaiff eu creu 

yn cyd-fynd a’r Adolygiad Tir 

Cyflogaeth 

 

Cyfradd gweithgarwch 

economaidd yn dirywio 

am 2 flynedd yn olynol 

 

Graddfa creu swyddi yn 

disgyn o dan y lefelau 

cronnol disgwyliedig am 2 

flynedd yn olynol o 2018 

ymlaen 

 

Llywodraeth Cymru/ 

Stats Wales 

Dangosydd Lleol: 

D36 Nifer o bobl sy’n cymudo o Ynys 

Môn i Wynedd 

Yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun, 

lleihau’r nifer o bobl sy’n cymudo o 

Ynys Môn i Wynedd erbyn 2026 o’i 

gymharu â’r lefel yn 2017 

Methiant i leihau’r nifer o 

bobl sy’n cymudo o Ynys 

Môn i Wynedd erbyn 

2019 

Llywodraeth Cymru/ 

Stats Wales 
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NMC 329 

Polisi: CYF 5 

 

Amcan: SO11  

  

Amcanion 

SA: 

2, 6  

Dangosydd Lleol: 
 

D37 Nifer o geisiadau cynllunio a 
ganiateir ar gyfer busnesau newydd 
mewn Pentrefi Gwasanaeth/ Lleol/ 
Gwledig/ Arfordirol neu yn y cefn 
gwlad  
 

 

D24 Nifer o ddatblygiadau cyflogaeth 

(B1, B2 neu B8) a ganiateir oddi ar 

safleoedd Polisi CYF2 

 
 

 

Caniatáu busnesau newydd ar 

raddfa fach ar safleoedd addas neu 

mewn adeiladau addas o fewn 

neu’n agos at bentrefi neu yn y cefn 

gwlad yn unol â Pholisi CYF 5 

 

 

 

Bod cyfleoedd i leoli busnesau ar 

safleoedd neu mewn adeiladau 

priodol oddi mewn neu ger pentrefi 

neu yng nghefn gwlad 

 

 

Ni roddir caniatâd i 

geisiadau cynllunio ar 

gyfer busnesau graddfa 

fach newydd ar 

safleoedd/ mewn 

adeiladau o fewn neu’n 

agos at bentref neu yn y 

cefn gwlad am ddwy 

flynedd yn olynol 

Llai nag 1 safle neu 

adeilad wedi cael caniatad 

ar gyfer defnydd 

cyflogaeth (B1, B2 neu B8) 

oddi mewn neu ger 

pentrefi neu yng nghefn 

gwlad mewn unrhyw 

flwyddyn. 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 
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Polisi: MAN 1, 

MAN 2, 

MAN 3 

 

Amcan: SO12  

  

Amcanion 

SA: 

2, 6  

 

 

 

NMC 330 

 

 

 

Dangosydd Lleol: 

 
D38 D19 Swm y datblygiad 
manwerthu, swyddfeydd a hamdden 
mawr a ganiateir (m.sg) o fewn a thu 
allan i ffiniau sefydledig canol trefi 
 

 

Swm blynyddol o arwynebedd llawr 

manwerthu mawr (m.sg.) a 

ganiateir o fewn ffiniau canol trefi 

sefydledig o’i gymharu â’r swm 

blynyddol a ganiateir tu allan i 

ffiniau canol trefi sefydledig ar 

safleoedd ar ymylon y canol a 

safleoedd tu allan i’r canol 

Bod datblygiadau yn cael eu lleoli yn 

unol â Hierarchaeth Manwerthu'r 

Cynllun (Polisi MAN1) i sicrhau canol 

trefi bywiog a hyfyw. 

Swm blynyddol o 

arwynebedd llawr 

manwerthu mawr (m.sg.) 

a ganiateir ar safleoedd 

tu allan i ganol trefi 

sefydledig yn fwy na’r 

swm blynyddol a 

ganiateir o fewn canol 

trefi sefydledig 

1 neu fwy o ddatblygiadau 

manwerthu, swyddfeydd 

a hamdden tu allan i ganol 

trefi sefydledig sydd ddim 

yn unol â pholisi MAN1. 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

Swm blynyddol o arwynebedd llawr 

swyddfeydd mawr (m.sg.) a 

ganiateir o fewn ffiniau canol trefi 

sefydledig o’i gymharu â’r swm 

blynyddol a ganiateir tu allan i 

ffiniau canol trefi sefydledig ar 

safleoedd ar ymylon y canol a 

safleoedd tu allan i’r canol 

 

Swm blynyddol o 

arwynebedd llawr 

swyddfeydd mawr (m.sg.) 

a ganiateir ar safleoedd 

tu allan i ganol trefi 

sefydledig yn fwy na’r 

swm blynyddol a 

ganiateir o fewn canol 

trefi sefydledig 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 
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Swm blynyddol o arwynebedd llawr 

hamdden mawr (m.sg.) a ganiateir o 

fewn ffiniau canol trefi sefydledig 

o’i gymharu â’r swm blynyddol a 

ganiateir tu allan i ffiniau canol trefi 

sefydledig ar safleoedd ar ymylon y 

canol a safleoedd tu allan i’r canol 

 

Swm blynyddol o 

arwynebedd llawr 

hamdden mawr (m.sg.) a 

ganiateir ar safleoedd tu 

allan i ganol trefi 

sefydledig yn fwy na’r 

swm blynyddol a 

ganiateir o fewn canol 

trefi sefydledig 

 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

Dangosydd Lleol: 

D39 Cynnal astudiaeth i archwilio 

safleoedd manwerthu ymgeisiol 

posibl ym Mangor, Llangefni a 

Phwllheli  

Astudiaeth i archwilio safleoedd 

manwerthu ymgeisiol posibl ym 

Mangor, Llangefni a Phwllheli yn 

cael ei gwneud erbyn diwedd 

2017/2018 o fabwysiadu’r Cynllun 

Dynodi safleoedd manwerthu ym 

Mangor, Llangefni a Phwllheli i 

gyfarch casgliadau’r Astudiaeth 

Methiant i gynnal 

astudiaeth i archwilio 

safleoedd manwerthu 

ymgeisiol posibl ym 

Mangor, Llangefni a 

Phwllheli erbyn diwedd 

2016/2017 o 

fabwysiadu’r Cynllun 

UPCC/ Gwasanaethau 

Datblygu 

Economaidd/ 

Gwasanaethau Eiddo 
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adeg adolygiad y Cynllun Methiant i ddarparu 

safleoedd manwerthu i 

gyfarch casgliadau’r 

Astudiaeth 

Dangosydd Lleol; 

 
D40 Nifer o geisiadau cynllunio ar 
gyfer defnyddiau nad ydynt yn A1 a 
ganiateir mewn ardaloedd 
manwerthu cynradd unigol 
 
D20 Nifer o ddatblygiadau newid 
defnydd a ganiateir fyddai’n arwain 
at golli unedau manwerthu (dosbarth 
defnydd A1) tu fewn i’r craidd 
manwerthu. 
 

Defnyddiau A1 yn parhau i fod y prif 

ddefnydd o fewn ardaloedd 

manwerthu cynradd unigol o’i 

gymharu ag astudiaeth arwynebedd 

llawr manwerthu 2017  

 

Dim colli uned manwerthu o fewn y 

craidd manwerthu. 

  

Caniatáu defnyddiau nad 

ydynt yn A1 mewn 

ardaloedd manwerthu 

cynradd unigol yn groes i 

Bolisi MAN 2 

 

Colled o 1 neu fwy o 

unedau manwerthu 

(dosbarth defnydd A1). 

Cronfa ddata UPCC 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

Arolwg Arwynebedd 

Llawr Manwerthu Bob 

Dwy Flynedd  
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 D21 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir 

fyddai’n arwain at golli siop neu dŷ 

tafarn mewn pentref. 

Dim colli siop neu dŷ tafarn mewn 

pentref. 

Colli siop neu dŷ tafarn 

mewn pentref oni bai bod 

ystyriaethau cynllunio’n 

dweud fel arall 

 

 

Polisi: PS11, 

TWR 1, 

TWR2, 

TWR3, 

TWR5 

 

Amcan: SO13  

  

Amcanion 

SA: 

2, 6  

  

 

Dangosydd Lleol: 

D41 Caniatáu nifer o geisiadau 

cynllunio ar gyfer atyniadau neu 

gyfleusterau ymwelwyr newydd neu 

welliannau i atyniadau neu 

gyfleusterau ymwelwyr presennol  

D22 Nifer o gyfleusterau twristiaeth 

newydd neu wedi’u gwella 

 

Caniatáu atyniadau neu 

gyfleusterau ymwelwyr newydd neu 

well ar safleoedd addas yn unol â 

Pholisi TWR 1 

 

 

Yr holl gynigion datblygu 

Ni roddir caniatâd i 

geisiadau cynllunio ar 

gyfer atyniadau neu 

gyfleusterau ymwelwyr 

newydd neu well am 2 

flynedd yn olynol  

 

Methu â chyflawni. 

 

Cronfa ddata UPCC 

 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 

 

 

Dangosydd Lleol: 

D42 Caniatáu nifer o geisiadau am 

unedau gwersylla parhaol a thros 

dro amgen newydd  

 

 

Caniatáu unedau gwersylla parhaol 

a thros dro amgen newydd yn unol 

â Pholisi TWR  3 neu Bolisi TWR 5 

 

 

Ni roddir caniatâd i 

geisiadau cynllunio ar 

gyfer unedau gwersylla 

parhaol a thros dro 

amgen newydd am 2 

Cronfa ddata UPCC 

 

Cronfeydd data Rheoli 

Datblygu 
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NMC 331 D23 Nifer o lety gwyliau safon uchel.  

Yr holl gynigion datblygu 

flynedd yn olynol 

Methu â chyflawni 

Thema 4:  I roi cyfle i bawb gael mynediad i dŷ sy’n briodol i’w anghenion. 

NMC 332 

Polisi: PS 13, TAI 14 

– TAI 19, PS 

14, TAI 9 – 

TAI 5, TAI 10, 

TAI 11 – TAI 

13  

 

Amcan: SO14  
  

Amcanion 

SA: 

2, 4, 7 

Dangosydd craidd: 
 

D43 Cyflenwad o dir ar gyfer tai yn 

deillio o’r Astudiaeth Argaeledd Tir 

ar gyfer Tai (NCT 1) cyfredol  

 

 

D25 Cyflenwad o dir sydd ar gael ar 

gyfer tai 

 

Ni ddylai’r cyflenwad o dir ar gyfer 
tai ddisgyn o dan 5 mlynedd yn ôl 
yr Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer 
Tai (NCT 1) mewn unrhyw un 
blwyddyn  
 

 

 
Cynnal cyflenwad 5 mlynedd o dir 
sydd ar gael ar gyfer tai 
 

Y cyflenwad o dir ar gyfer 
tai yn disgyn islaw’r 
gofyniad 5 mlynedd 
mewn unrhyw un 
flwyddyn wedi ei gymryd 
o’r Astudiaeth Argaeledd 
Tir ar gyfer Tai (NCT 1) 
gyfredol     
 

UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Astudiaeth Argaeledd 
Tir ar gyfer Tai 

Dangosydd craidd: 

D44 Nifer yr unedau tai newydd a 

Darparu 7,184 unedau tai newydd 

dros gyfnod y Cynllun, yn ôl y 

dadansoddiad a nodir ym Mhapur 

Y nifer o unedau tai 

newydd a ddarperir yn 

ardal y Cynllun yn disgyn 

UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
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adeiledir yn ardal y Cynllun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D26 Y nifer net o dai marchnad 

agored ychwanegol a gaiff eu 

hadeiladu yn ardal y Cynllun 

Pwnc 20B Taflwybr Tai 

Targedau blynyddol ar gyfer 

gweddill cyfnod y Cynllun: 

2016/ 17 = 376 

2017/ 18 = 505 

2018/ 19 = 617 

2019/ 20 = 631 

2020/ 21 = 647 

2021/ 22 = 623 

2022/ 23 = 565 

2023/ 24 = 527 

2024/ 25 = 528 

2025/ 26 = 466 

Bod yna ddigon o unedau yn cael 

caniatâd cynllunio yn flynyddol i 

gadw cyflenwad digonol o dai yn y 

banc tir. 

islaw’r gofyniad am 2 

flynedd yn olynol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y cyflenwad o dir sydd ar 
gael ar gyfer tai’n disgyn o 
dan y gofyniad o 5 
mlynedd, sy’n cael ei 
gymryd o’r Astudiaeth Tir 
ar gyfer Tai cyfredol  

 
Astudiaeth Argaeledd 
Tir ar gyfer Tai 
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Dangosydd Lleol: 

D45 D25A Cyfanswm yr unedau tai a 

gafodd ganiatâd gaiff eu hadeiladu ar 

safleoedd a ddynodwyd yng 

Ngwynedd fel % o’r ddarpariaeth dai 

gyffredinol 

 

Cyd-fynd efo Polisi Tai 14 – TAI 16 

Safleoedd wedi eu dynodi o fewn 

Polisi TAI 5 a Pholisïau TAI 14 – TAI 

16 am 1,467 o unedau tai newydd 

yng Ngwynedd (gan gynnwys 

lwfans llithriad o 10%) dros gyfnod 

y Cynllun, sy’n cyfateb i 19% o’r 

ddarpariaeth dai gyffredinol. 

Targedau cwblhau blynyddol ar 

gyfer gweddill cyfnod y Cynllun: 

 

 Safleoedd a 

ddynodwyd 

2016/ 17 99 

2017/ 18 144 

2018/ 19 187 

2019/ 20 180 

 

Nifer cyffredinol yr 

unedau tai newydd a gaiff 

eu hadeiladu ar safleoedd 

a ddynodwyd o fewn 

Gwynedd yn disgyn 

islaw’r gofyniad am 2 

flynedd yn olynol 

 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
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2020/ 21 166 

2021/ 22 166 

2022/ 23 135 

2023/ 24 117 

2024/ 25 102 

2025/ 26 74 

 

Dangosydd Lleol: 

D46 Cyfanswm yr unedau tai a gafodd 

ganiatâd gaiff eu hadeiladu ar 

safleoedd a ddynodwyd yn Ynys Mon 

fel % o’r ddarpariaeth dai gyffredinol 

 

Safleoedd wedi eu dynodi o fewn 

Polisi TAI 5 a Pholisïau TAI 14 – TAI 

16 am 1,655 o unedau tai newydd 

yn Ynys Môn (gan gynnwys lwfans 

llithriad o 10%) dros gyfnod y 

Cynllun, sy’n cyfateb i 21% o’r 

ddarpariaeth dai gyffredinol. 

Targedau cwblhau blynyddol ar 

gyfer gweddill cyfnod y Cynllun: 

 Safleoedd a 

ddynodwyd 

Nifer cyffredinol yr 

unedau tai newydd a gaiff 

eu hadeiladu ar safleoedd 

a ddynodwyd o fewn 

Ynys Môn yn disgyn 

islaw’r gofyniad am 2 

flynedd yn olynol 

 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
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2016/ 17 8 

2017/ 18 109 

2018/ 19 193 

2019/ 20 215 

2020/ 21 248 

2021/ 22 221 

2022/ 23 185 

2023/ 24 160 

2024/ 25 176 

2025/ 26 134 

 

Dangosydd Lleol: 
 
D47 Cyfanswm nifer  net y tai 
fforddiadwy ychwanegol a gaiff eu 
hadeiladu yn ardal y Cynllun y 
flwyddyn 

Adeiladu 1,5721 o dai fforddiadwy a 
yn ardal y Cynllun erbyn 2026 
 
Targedau adeiladu yn ystod 

gweddill oes y Cynllun (2015 – 

2026): 

Adeiladu 345 o dai fforddiadwy 

Y nifer cyffredinol o 
unedau tai fforddiadwy 
ychwanegol a gaiff eu 
hadeiladu yn ardal y 
Cynllun yn 10% neu fwy 
yn is na’r targed cronnol 
yn y Targed Polisi 
 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 

                                                           
1
 Cafodd 306 o’r cyfanswm ym eu hadeiladu’n barod rhwng 2011 - 2015 
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ychwanegol yn ardal y Cynllun 

erbyn 2018 

Adeiladu 575 o dai fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal y Cynllun 

erbyn 2020 

Adeiladu 805 o dai fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal y Cynllun 

erbyn 2022 

Adeiladu 1035 o dai fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal y Cynllun 

erbyn 2024 

Adeiladu 1,266 o dai fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal y Cynllun 

erbyn 2026 

O leiaf 1,400 o dai fforddiadwy 
newydd ar dir a’u hadnabuwyd yn y 
Cynllun.  
 

 

 
Lefel twf yn is na 65 uned 
fforddiadwy'r flwyddyn 
am ddwy flynedd yn 
olynol ar gyfer 2011-18, 
neu 117 o unedau'r 
flwyddyn ar gyfer 2018-
2026. 
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Dangosydd Lleol: 
 
D48 % unedau tai fforddiadwy a 
ganiateir fesul ardal prisiau tai 
 
 
D30 Monitro targedau a trothwy tai 
fforddiadwy ar safleoedd a 
ddynodwyd.   

% darpariaeth tai fforddiadwy yn 
unol â’r targed dangosol fesul ardal 
prisiau tai   
 
 
 
Cyd-fynd a’r targedau ym Mholisi 
TAI9. 

% gyffredinol darpariaeth 
tai fforddiadwy yn disgyn 
islaw’r targed dangosol 
fesul ardal prisiau tai am 
2 flynedd yn olynol, oni 
bai y’i cyfiawnheir o dan 
Bolisi TAI 9 
 
Lefel is na (o leiaf) 25% 
neu (o leiaf) 15% yn yr 
ardaloedd prisiau tai dwy 
flynedd yn olynol heb 
gyfiawnhad o ochr 
hyfywdra. 
 

Cronfa ddata UPCC 

Dangosydd Lleol: 
 
D49 Nifer y ceisiadau cynllunio a 
ganiateir ar safleoedd eithriedig 
gwledig 

Cynnydd yn y nifer o safleoedd 
eithriedig tai fforddiadwy o’i 
gymharu â’r cyfartaledd yn ystod 
2015/ 16 – 2016/ 17 
 

Dim cynnydd yn y nifer o 
safleoedd eithriedig tai 
fforddiadwy a ganiateir 
am 2 flynedd yn olynol 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 

Dangosydd Lleol: 
 
D50 Newidiadau mewn gwerthoedd 
gweddilliol ar draws yr ardaloedd 
prisiau tai a nodwyd ym Mholisi TAI 
9 
 
 

Cyflenwi’r lefel uchaf bosibl o dai 
fforddiadwy a ystyrir yn hyfyw yn 
unol â Pholisi TAI 9 

Cynnydd neu ostyngiad o 
5% mewn gwerth 
gweddilliol mewn unrhyw 
ardal prisiau tai mewn 
unrhyw flwyddyn unigol 

Pecyn Cymorth 
Gwerthuso Datblygiad 
 
Mynegai Prisiau Tai 
Cofrestrfa Tir EM 
 
Prisiau Tendr 
Gwasanaeth 
Gwybodaeth Cost 
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Adeiladau RICS (BICS) 
 

Dangosydd Lleol: 

D51 D33 Paratoi a mabwysiadu 
Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer 
tai fforddiadwy. 
 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 
Cynllunio Atodol ar gyfer tai 
fforddiadwy o fewn 6 mis o 
ddyddiad mabwysiadu’r Cynllun 
 

Methiant i fabwysiadu 
Canllawiau Cynllunio 
Atodol o fewn 6 mis o 
ddyddiad mabwysiadu’r 
Cynllun.  
 
 

UPCC  
 

Dangosydd Lleol: 
 
D52 D29 Nifer o unedau tai marchnad 
leol a gaiff eu caniatau hadeiladu 
mewn aneddleoedd perthnasol a 
nodir ym Mholisi TAI 5 
 

Cyflenwi’r lefel uchaf bosibl o dai 
marchnad leol mewn aneddleoedd 
a restrir ym Mholisi TAI 5. 
 
Dim caniatâd ar gyfer uned 
marchnad agored yn yr 
aneddleoedd hyn 

Llai na 10 o unedau tai 
marchnad leol yn cael eu 
hadeiladu mewn 
aneddleoedd a nodir ym 
Mholisi TAI 5 mewn 
unrhyw flwyddyn unigol 
 
Tŷ marchnad agored yn 
cael caniatâd yn yr 
aneddleoedd a restrir ym 
mholisi TAI5. 
 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 

Dangosydd Lleol: 

D53 D34 Paratoi a mabwysiadu 
Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer 
tai marchnad leol. 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 
Cynllunio Atodol ar gyfer tai 
marchnad leol o fewn 6 mis o 
ddyddiad mabwysiadu’r Cynllun 
 

Methiant i fabwysiadu 
Canllawiau Cynllunio 
Atodol o fewn 6 mis o 
ddyddiad mabwysiadu’r 
Cynllun.  

UPCC  
 
Rhaglen waith y 
Cabinet (Cyngor 
Gwynedd) a 
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Phwyllgor Gwaith 
(Cyngor Sir Ynys Môn) 

 

 

 

 

Dangosydd Lleol: 
 
D54 Paratoi a chymeradwyo 
Astudiaeth Marchnad Dai Leol 
(LHMA) i Wynedd  
 

Paratoi a chymeradwyo Astudiaeth 
Marchnad Dai Leol i Wynedd erbyn 
Ebrill 2017 

Methiant i baratoi a 
chymeradwyo  
Astudiaeth Marchnad Dai 
Leol i Wynedd erbyn 
Ebrill 2017 

UPCC/ Gwasanaeth 
Tai (Cyngor Gwynedd) 
 
Rhaglen waith y 
Cabinet (Cyngor 
Gwynedd) 

 Dangosydd Lleol: 
 
D55 Nifer o leiniau Teithwyr ar gyfer 
llety preswyl a ddarperir ym 
Mhenhesgyn, Ynys Môn  
 
D31 Nifer o leiniau preswyl parhaol i 
Sipsiwn/ Theithwyr 
 
 

Darparu 4 llain ym Mhenhesgyn, 
Ynys Môn erbyn diwedd 2017/ 
2018 
 
 
 
lleiniau priodol i gyfarch yr angen o 
fewn ardal y cynllun. 

Methiant i ddarparu 4 
llain ym Mhenhesgyn, 
Ynys Môn erbyn diwedd 
2017/ 2018 
 
 
Dim lleiniau preswyl wedi 
eu darparu hyd at 2020 
 
 
 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Gwasanaethau Tai 
Ynys Môn 
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 Dangosydd Lleol: 
 
D56 Nifer o leiniau Sipsiwn 
ychwanegol a ddarperir ar estyniad 
i’r safle Sipsiwn presennol, gerllaw 
Stad Ddiwydiannol Llandygai, Bangor 
 

Darparu 5 llain ychwanegol ar 
estyniad i’r safle preswyl Sipsiwn 
presennol gerllaw Stad 
Ddiwydiannol Llandygai, Bangor 
erbyn diwedd 2017/ 2018 
 
 
 
Darparu cyfanswm cronnol o 10 
llain ychwanegol ar estyniad i’r 
safle preswyl Sipsiwn presennol 
gerllaw Stad Ddiwydiannol 
Llandygai, Bangor erbyn diwedd 
2026 
 

Methiant i ddarparu 5 
llain ychwanegol ar 
estyniad i’r safle preswyl 
Sipsiwn presennol 
gerllaw Stad 
Ddiwydiannol Llandygai, 
Bangor erbyn diwedd 
2017/ 2018 
 
Methiant i ddarparu 
cyfanswm cronnol o 10 
llain ychwanegol ar 
estyniad i’r safle preswyl 
Sipsiwn presennol 
gerllaw Stad 
Ddiwydiannol Llandygai, 
Bangor erbyn diwedd 
2026 
 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Gwasanaethau Tai 
Gwynedd 
 

 Dangosydd Lleol: 
 
D57 Yr angen am lain ychwanegol 
wedi’i nodi mewn Asesiad 
Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 
(GNCTA) 

Darparu nifer a math o leiniau i 
ymdrin â’r angen o nodwyd yn yr 
Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a 
Theithwyr erbyn diwedd 2026 

Methiant i ddarparu nifer 
a math o lain ychwanegol 
i ymdrin â’r angen o 
nodwyd yn yr Asesiad 
Anghenion Llety Sipsiwn 
a Theithwyr erbyn 
diwedd 2026 

Cronfa ddata UPCC 
 
Gwasanaethau Tai 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Gwasanaethau Tai 
Gwynedd 
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 Dangosydd Lleol: 
 
D58 Nifer o wersylloedd Sipsiwn a 
Theithwyr diawdurdod  yr adroddir 
arnynt yn flynyddol a hyd yr arhosiad 
 
D31A Nifer o leiniau aros dros dro i 
Sipsiwn/ Teithwyr 

Monitro newidiadau yn yr angen 
am leiniau a chymharu â 
chyflenwad o leiniau yn y cyfnod 
rhwng yr Asesiad Anghenion Llety 
Sipsiwn a Theithwyr 
 
 
 
 

Nifer o wersylloedd a hyd 
yr arhosiad yn awgrymu 
angen am leiniau 
ychwanegol 
 
 
Dim lleiniau stopio dros 
dro wedi eu darparu hyd 
at 2020 
 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data y 
Gwasanaethau Tai 
 
 

 
Thema 5: Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig 

 

Polisi: PS 16, 

AMG 

1A, 

AMG 4, 

AMG 5 

 

Amcan: SO16   

 

Dangosydd Lleol: 

D59 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir ar safleoedd 

bioamrywiaeth a geoamrywiaeth 

sy’n bwysig yn lleol 

D35A Datblygiad yn cael caniatâd sy’n 

arwain at golli GNL neu SBG nad yw’n 

cyd-fynd a gofynion polisïau’r Cynllun 

D35B Datblygiad yn cael caniatâd sy’n 

arwain at golli cynefin CGBLl nad yw’n 

cyd-fynd a gofynion polisïau’r Cynllun 

 
Cynnal neu wella gwerth 

bioamrywiaeth a geoamrywiaeth 

safleoedd sy’n bwysig yn lleol yn 

unol â Pholisi AMG 4 a Pholisi AMG 

5  

Dim colled net yn arwynebedd GNL 

neu SBG i ddatblygiad (oni bai ei fod 

yn cyd-fynd a’r Cynllun) 

 

 
Caniatáu un cais yn groes 
i Bolisi AMG 4 neu Bolisi 
AMG 5  
 
 
 
1 neu fwy o ddatblygiadau 
a ganiateir lle bod 
gwrthwynebiad gan Uned 
Bioamrywiaeth yr 
Awdurdod 

 
Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Gwasanaethau 
Bioamrywiaeth 
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Amcanion 

SA: 

1, 5, 8 

 

NMC 333 

Dangosydd Lleol: 
 

D60 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir ar safleoedd a ddynodwyd 

yn genedlaethol neu’n rhyngwladol 

neu ar safleoedd sy’n effeithio ar 

werth bioamrywiaeth neu 

geoamrywiaeth y safleoedd a 

ddynodwyd  

D38 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir 

fyddai’n cael effaith andwyol ar 

rhywogaeth a warchodir dan 

Ddeddfwriaeth Ewropeaidd, neu 

unrhyw rhywogaeth wedi ei warchod 

o dan ddeddf arall. 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 
cynllunio sy’n niweidiol i werth 
bioamrywiaeth neu geoamrywiaeth 
safleoedd a ddynodwyd yn 
genedlaethol neu’n rhyngwladol 
 
 
 
 
 
 
 
Dim datblygiad fyddai’n cael effaith 
andwyol ar rywogaeth a warchodir 
dan Ddeddfwriaeth Ewropeaidd, 
neu unrhyw rywogaeth wedi ei 
warchod o dan ddeddf arall. 

Caniatáu un cais cynllunio 
yn groes i Bolisi PS 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 neu fwy o ddatblygiadau 
a ganiateir lle bod 
gwrthwynebiad gan Uned 
Bioamrywiaeth yr 
Awdurdod, a / neu CNC 

Cronfa ddata UPCC 
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Gwasanaethau 
Bioamrywiaeth 
 
Cyfoeth Naturiol 
Cymru 
 

Dangosydd Lleol: 

D61 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir ar gyfer datblygiad mawr 

mewn Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol (AHNE). 

D36 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir 

fyddai’n cael effaith andwyol ar 

rinweddau arbennig Ardal o 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 
cynllunio ar gyfer datblygiad mawr 
sy’n niweidiol i harddwch naturiol 
AHNE. 
 
 
 
Dim datblygiad fyddai’n cael effaith 
andwyol ar rinweddau arbennig 
AHNE. 
 

Caniatáu un cais cynllunio 

yn groes i Bolisi PS 16 a 

Pholisi AMG 1A  

 

1 neu fwy o ddatblygiadau 

a ganiateir lle bod 

gwrthwynebiad gan 

Swyddog Tirwedd yr 

Cronfa ddata UPCC  
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Cyfoeth Naturiol 
Cymru 



xxxviii 

 

Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data 

Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). 

D37 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir 

fyddai’n cael effaith andwyol ar Ardal 

Tirwedd Arbennig (ATA). 

 

 
 
 
Dim datblygiad fyddai’n cael effaith 
andwyol ar ATA. 

Awdurdod, a /neu CNC. 

1 neu fwy o ddatblygiadau 

a ganiateir lle bod 

gwrthwynebiad gan 

Swyddog Tirwedd yr 

Awdurdod, a/neu CNC. 

Polisi: PS 17, 

AT 1 

 

Amcan: SO16  

  

Amcanion 

SA: 

9 

 

NMC 334 

Dangosydd Lleol: 
 

D62 Nifer o geisiadau cynllunio a 

ganiateir mewn Ardaloedd 

Gadwraeth a Safleoedd Treftadaeth 

y Byd  sy’n effeithio ar eu gwerth 

hanesyddol neu ddiwylliannol 

D39 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir 

fyddai’n cael effaith 

gwrthwynebus/andwyol ar Adeilad 

Rhestredig, Ardal Cadwraeth, Safle 

Treftadaeth y Byd, Tirwedd, Parc a 

Gardd Hanesyddol, neu ei osodiad. 

Ni roddir caniatâd i geisiadau 
cynllunio sy’n niweidiol i gymeriad 
ac edrychiad yr Ardal Gadwraeth 
neu Werth Cyffredinol Eithriadol 
Safle Treftadaeth y Byd   
 
 
 
 
Dim datblygiad fyddai’n cael effaith 
andwyol ar Adeilad Rhestredig, 
Ardal Cadwraeth, Safle Treftadaeth 
y Byd, Tirwedd, Parc a Gardd 
Hanesyddol, neu ei osodiad. 

Caniatáu un cais cynllunio 

yn groes i Bolisi PS17 neu 

Bolisi AT 1  

 

 

1 neu fwy o ddatblygiadau 

a ganiateir lle bod 

gwrthwynebiad gan 

Swyddog Cadwraeth yr 

Awdurdod, CADW a/neu 

GAT. 

Cronfa ddata UPCC  
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
CADW 
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Dangosydd Lleol: 

D63 Paratoi a mabwysiadu 
Canllawiau Cynllunio Atodol yn 
ymwneud ag Asedau Treftadaeth 

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau 
Cynllunio Atodol yn ymwneud ag 
Asedau Treftadaeth o fewn 18 mis 
o fabwysiadu’r Cynllun 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 18 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun 

UPCC 
 
Cabinet (Cyngor 
Gwynedd) a 
Phwyllgor Gwaith 
(Cyngor Sir Ynys Môn) 
  

Polisi: GWA 1 

 

Amcan: SO17  

  

Amcanion 

SA: 

9 

 

NMC 335 

Dangosydd Lleol: 

D64 Swm o dir a chyfleusterau i 

ddarparu ar gyfer gwastraff yn ardal 

y Cynllun 

D42 Banc safleoedd isadeiledd rheoli 

gwastraff ac ailgylchu 

 

Cynnal digon o dir a chyfleusterau i 
ddarparu ar gyfer gwastraff ardal y 
Cynllun (i’w gadarnhau ar lefel 
ranbarthol yn unol â threfniadau 
monitro gwastraff NCT 21)  
 
Cynnal cyflenwad o safleoedd 

isadeiledd rheoli gwastraff ac 

ailgylchu 

 

Sbardunau i’w sefydlu ar 

lefel ranbarthol yn unol â 

NCT 21  

 

Colli un o’r safleoedd 

restrir ym Mholisi GWA1, 

oni bai bod ystyriaethau 

cynllunio perthnasol yn 

hyrwyddo hynny. 

 

Cronfa ddata UPCC  
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Uned Mwynau a 
Gwastraff 
Rhanbarthol Gogledd 
Cymru 
 

Dangosydd Lleol: 

 

D65 Nifer o geisiadau cynllunio ar 

gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff ar 

safleoedd cyflogaeth a gynhwyswyd 

Cynnydd yn y nifer o gyfleusterau 

rheoli gwastraff a ddarparwyd ar 

safleoedd cyflogaeth a 

gynhwyswyd ym Mholisi GWA 1 a 

Pholisi CYF 1, o’i gymharu â’r nifer a 

ddarparwyd ar safleoedd 

Ni roddir caniatâd i 

geisiadau cynllunio ar 

gyfer cyfleusterau rheoli 

gwastraff ar safleoedd 

cyflogaeth a gynhwyswyd 

ym Mholisi GWA 1 a 

Cronfa ddata UPCC  
 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Uned Mwynau a 
Gwastraff 
Rhanbarthol Gogledd 
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ym Mholisi GWA 1 a Pholisi CYF 1 

 

cyflogaeth yn 2016/ 2017 

 

Pholisi CYF 1  Cymru 
 

 

NMC 336 

 

Polisi: PS 19, 

MWYN 

6 

 

Amcan: SO18  

  

Amcanion 

SA: 

9 

 

Dangosydd craidd: 

D66 Swm yr agregau cynradd a 

enillwyd o’r tir a ganiateir yn unol â’r 

Datganiad Technegol Rhanbarthol ar 

gyfer Agregau, wedi’i fynegi fel 

canran o gyfanswm y capasiti sydd ei 

angen fel y nodir yn y Datganiad 

Technegol Rhanbarthol (MNCT) 

 

 

Cynnal cyflenwad o leiaf 10 
mlynedd o gronfeydd agregau 
cerrig mâl drwy gydol cyfnod y 
Cynllun yn ardal y Cynllun yn unol â  
gyda Pholisi PS 19 

Y cronfeydd agregau 

cerrig mâl yn disgyn islaw 

12 mlynedd yn ardal y 

Cynllun 

Uned Mwynau a 
Gwastraff 
Rhanbarthol Gogledd 
Cymru 

Dangosydd Lleol: 
 

D67 Cyflenwad tir tywod a graean yn 

ardal y Cynllun. 

D40 Banc tir mwynau yn ardal y 

cynllun 

Cynnal cyflenwad o leiaf  7 
mlynedd o dywod a graean drwy 
gydol cyfnod y Cynllun yn ardal y 
Cynllun yn unol â  gyda Pholisi PS 
19 
 
Cynnal banc tir o dywod a graean 
am 7 mlynedd a banc tir wrth gefn o 
agregau cerrig mâl am 10 mlynedd 
 

Y cronfeydd tywod a 

graean yn disgyn islaw 9 

mlynedd 

Llai na7 mlynedd o fanc tir 

ar gyfer tywod a graean a 

10 mlynedd ar gyfer 

agregau cerrig mâl. 

Uned Mwynau a 
Gwastraff 
Rhanbarthol Gogledd 
Cymru 
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Dangosydd Lleol: 
 
D68 Nifer o geisiadau cynllunio a 
ganiateir o fewn clustogfa mwynau 
 
 
D41 Nifer o ddatblygiadau a ganiateir 
o fewn parth byffer mwynau a 
fyddai’n arwain at steralieddio tir 
adnodd mwynau. 

Dim caniatáu datblygiad o fewn 
clustogfa mwynau a fyddai'n arwain 
at sterileiddio’r adnodd mwynau, 
oni bai ei fod yn unol â Pholisi 
MWYN6. 

Caniatáu un cais cynllunio 

yn groes i Bolisi MWYN 6 

 

1 neu fwy o ddatblygiadau 

a ganiateir lle bod 

gwrthwynebiad gan 

Swyddog Mwynau'r 

Awdurdod, a / neu’r 

Awdurdod Glo. 

Cronfa ddata UPCC & 
Cronfeydd data Rheoli 
Datblygu 
 
Uned Mwynau a 
Gwastraff 
Rhanbarthol Gogledd 
Cymru 
 

 

 


