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CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD 

Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

2:00 yh, 26 Hydref 2018 

Ystafell Bwyllgor 1, Llangefni  

 

Presennol: Cyngor Sir Ynys Môn 

 
Cyng. Richard Owen Jones (Cadeirydd Dros Dro)  
Cyng. John Griffith 
Cyng. Kenneth P. Hughes 
Cyng. Robin Wyn Williams 
 

 

 Cyngor Gwynedd 

 Cyng. John Brynmor Hughes 
Cyng. Berwyn Parry Jones 
Cyng. Owain Williams  
Cyng. Gareth A. Roberts 
 

 

 Swyddogion: 
 Nia Haf Davies 

Gareth Jones 
Dewi Francis Jones 
Robyn Jones 
Linda Lee 

Rheolwr – UPCC  
Uwch Reolwr Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (CG) 
Prif Swyddog Cynllunio (CSYM) 
Uwch Gyfreithiwr (CSYM) 
Uwch Swyddog Cynllunio – UPCC 

Ymddiheuriadau: 
 
Cyng. Richard Dew (CSYM) 
Cyng. Dafydd Meurig (CG) 
Cyng. Bryan Owen (CSYM) 
Cyng. John Pughe Roberts (CG) 
Cyng. Nicola Roberts (CSYM) 
 

Eglurodd Robyn Jones (Uwch Gyfreithiwr CSYM) bod angen ethol cadeirydd ar gyfer y cyfarfod 
oherwydd nad oedd Cyng. Richard Dew a’r Cyng. Dafydd Meurig yn gallu bod yn bresennol. 
Etholwyd Cyng. Richard O. Jones fel Cadeirydd am y dydd. 

Croesawyd Cyng. Gareth A. Roberts (CG) fel aelod newydd o’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd. 

  

1. YMDDIHEURIADAU 
Ymddiheuriadau fel y nodwyd uchod  
 
 

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL 
 Dim i’w nodi 
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3. MATERION BRYS 
 Ni dderbyniwyd unrhyw faterion brys 
 
4. COFNODION  
 Derbyniwyd cofnodion Pwyllgor a gynhaliwyd ar 21 Medi 2018 fel y rhai cywir.  
 
5. CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYMYSGEDD TAI – DRAFFT TERFYNOL 
  

Cyflwyniad gan Nia Haf Davies yn rhoi gwybodaeth am yr ymgynghoriad cyhoeddus am y 
Canllaw ac yn amlygu’r sylwadau a dderbyniwyd, ymateb y swyddogion i’r sylwadau yma 
a’r newidiadau i’r Canllaw yn sgil yr ymgynghoriad cyhoeddus.  Nid oedd unrhyw sylw a 
dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus yn arwain at newid arwyddocaol i’r 
Canllaw drafft.  ‘Roedd y copi o'r Canllaw a oedd yn Atodiad 2 yn cynnwys y newidiadau 
angenrheidiol yn sgil yr ymgynghori.   Ar ôl ei fabwysiadu bydd y Canllaw yn ystyriaeth 
cynllunio berthnasol. 
 
Eglurodd Nia fod Canllaw yn disgyn i mewn i gategori o gynlluniau a rhaglenni a fyddai’n 
cyfrannu i’r broses o wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. Penderfynwyd mynd 
drwy broses sgrinio i benderfynu ai peidio os dylai’r Canllaw fod yn destun Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AAS) yn unol â Chyfarwyddeb Ewropeaidd 2001/42/EC a’r Asesiad 
Amgylcheddol o Gynlluniau cysylltiedig ac yn destun Asesiad Priodol o dan Reoliadau 
Cynefinoedd 2004.  Oherwydd bod y Canllaw yn cefnogi polisïau a fuodd yn destun ASS a 
bod y Cynllun wedi ei hasesu o dan y Rheoliadau Cynefinoedd, y casgliad oedd nad oedd 
angen i’r Canllaw fod yn destun gwaith pellach. Cafodd yr asesiad sgrinio hwn ei gadarnhau 
gan y cyrff amgylcheddol penodol. Caiff adroddiad sgrinio ei gyhoeddi. 
 
Gofynnwyd i’r Pwyllgor benderfynu mabwysiadu’r Canllaw. 
 
Materion a godwyd: 

 Paragraff 4.5 - bod pris canolrif tai yn llai na phris tai fforddiadwy yn Llanengan. 

 Paragraff 1.6 - cyfeiriwyd at sylw a dderbyniwyd gan Bwyllgor Ymgyrch Tai Lleol - sut 
oedd hi’n bosib i’r Awdurdodau ganiatáu datblygiadau sydd ddim yn darparu tai 
fforddiadwy fel rhan o'r datblygiad? 

 
Ymateb: 

 Nodi’r pwynt ac mae’r sylw yn ffeithiol gywir.  Pwrpas y tabl oedd rhoi trosolwg o’r 
sefyllfa ar lefel Sirol. Mae’n dangos fod fforddiadwyedd, sef y gwahaniaeth rhwng 
prisiau tai ac incwm ac felly’n tynnu sylw at bwysigrwydd hyrwyddo tai fforddiadwy yn 
ardal y cynllun. 

 Mae’r rhan yma o’r Canllaw yn glir yn dweud mai dim ond mewn eithriadau bydd 
cefnogaeth i’r math yma o ddatblygiadau.  Mae polisïau tai fforddiadwy’r Cynllun yn 
glir mai cael tai fforddiadwy ydi’r man cychwyn a bydd rhaid cael tystiolaeth gan y 
ddatblygwyr ar ffurf asesiad hyfywdra i gyfiawnhau dull arall o ddatblygu safleoedd. 
Gallai’r dull amgen olygu derbyn cyfraniad ariannol gan ddatblygwyr. Cyfeiriwyd at 
Ganllaw Tai Fforddiadwy sydd wrthi’n cael ei baratoi, a fydd yn rhoi mwy o fanylion am 
y disgwyliadau o ran darparu tystiolaeth. Rôl y Canllaw hwn ydi rhoi arweiniad ynglyn 
â’r disgwyliadau yn gysylltiedig â chael cymysgedd o dai – math, maint a safon. 

 
Penderfyniad: 

Penderfynwyd mabwysiadu’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cymysgedd Tai. 
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6. CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL (CCA): ATYNIADAU A LLETY I DWRISTIAID - YR 

ADRODDIAD YMGYNGHORI 
  

Cyflwyniad gan Linda Lee a oedd yn amlygu’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus ar gyfer y CCA drafft hwn. Cyflwynwyd tabl a oedd yn rhan o’r 
adroddiad ymgynghori (Atodiad 1) a oedd yn nodi’r sylwadau hyn ynghyd ag ymateb ac 
argymhelliad y Swyddogion ar eu cyfer. 

 
Fe nodwyd bod sylwadau wedi amlygu’r angen am newidiadau bach a dau newid mwy 
arwyddocaol i’r CCA sef: 

 

 Sut dylid diffinio ‘gormodedd’ o lety gwyliau mewn ardal? Nodwyd bod rhai ymatebion 
yn gofyn am roddi ffigwr neu ganran penodol o ran hyn. Mae’r sefyllfa yn wahanol ar 
draws ardal y Cynllun ac nad oes modd felly rhoi un ffigwr fel trothwy a fyddai’n 
berthnasol i bobman o fewn ardal y Cynllun. Awgrymwyd mai’r ffordd orau ymlaen 
fyddai amlygu ystyriaethau penodol a fyddai’n sefydlu’r amgylchiadau hynny pryd mae 
digon o lety gwyliau gwasanaeth neu hunan- wasanaeth mewn ardal a lle byddai 
ychwanegu atynt yn broblemus.  

 Mae angen mwy o wybodaeth ac arweiniad yn y CCA o ran sut i ymdrin â cheisiadau i 
newid gwestai i ddefnydd preswyl. Mae Polisi yn y CDLl ar y Cyd yn gwarchod gwestai 
ond mae angen darparu rhagor o wybodaeth ar ei gyfer.  Awgrymwyd mai’r ffordd orau 
ydi cynnwys rhan newydd yn CCA i egluro’r dystiolaeth a fyddai’n rhaid ei gyflwyno er 
mwyn profi fod y gwesty ddim bellach yn hyfyw. 

 
Gofynnwyd am gefnogaeth i’r ymatebion arfaethedig a’r hawl i gynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus am y ddau newid a ddisgrifiwyd uchod ac yn rhes 1 a 2 yn yr adroddiad 
ymgynghoriad cyhoeddus  
  
Materion a godwyd: 

 Wrth ddelio gyda cheisiadau cynllunio am lety gwyliau hunan- wasanaeth a ddylid 
cynnwys pob math o lety gwyliau, gan gynnwys tai haf, yn yr hafaliad ar gyfer asesu os 
oes gormodedd yn yr ardal? 

 Cafwyd dwy farn wahanol am yr angen neu beidio i geisio cadw gwestai: (i) ‘roedd 
mynd ar wyliau yn boblogaidd iawn yn oes Fictoria ond oherwydd newidiadau yn 
nyheadau ymwelwyr, amlder cyfnodau gwyliau a chyfnodau gwyliau yn y wlad yma nid 
yw aros mewn gwesty mor boblogaidd ac mae llawer o westai yn cau. Mae’n anodd 
meddwl sut gellir atal hyn; (ii) mae rhai ymwelwyr dal yn hoffi mynd i aros mewn 
gwestai o safon dda. 

 
Ymateb:  

 Nodi’r sylw bod sawl math o lety yn ardal y Cynllun ar gyfer yr ymwelwyr, - tai haf (pan 
mae eu perchnogion yn dod i aros ynddynt ar wahanol adegau’r flwyddyn); tai gwyliau 
(pan mae eu perchnogion yn eu gosod allan i wahanol ymwelwyr ar adegau yn y 
flwyddyn neu trwy gydol y flwyddyn; gwestai; carafanau a mathau tebyg o lefydd aros. 
Mae Polisi TWR 2: Llety Gwyliau yn y CDLl ar y Cyd ond yn delio gyda llety â 
gwasanaeth a llety hunan- wasanaeth.  Mae Polisïau eraill yn bodoli yn y Cynllun yn 
barod i reoli lleoliad mathau o lety sydd angen caniatâd cynllunio ar eu cyfer, sef y 
polisïau sydd yn ymwneud â charafanau a llety gwyliau amgen, er mwyn osgoi niwed i 
gymunedau. Mae Polisi TWR 2 yn rheoli effaith caniatáu llety hunan -wasanaeth mewn 
cymunedau.  Pan fydd cais cynllunio’n cael ei gyflwyno ar gyfer darparu gwesty 
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newydd neu pan fydd angen caniatâd cynllunio i greu llety hunan- wasanaeth mewn 
adeilad cyfredol a ddefnyddir ar hyn o bryd fel tŷ, nid ydy Polisi TWR 2 yn caniatáu colli 
stoc tai presennol i lety gwasanaeth a hunan -wasanaeth. Yn yr un modd nid yw’r 
Polisi’n cefnogi cynnig wedi ei leoli mewn ardal sy’n breswyl yn bennaf, neu’n peri 
niwed sylweddol i gymeriad preswyl ardal.  Trwy ofyn am gynllun busnes nod Polisi 
TWR 2 ydy sicrhau bod cynnig yn creu busnes llety gwyliau sydd yn debygol o fod yn 
hyfyw yn y farchnad leol, nid i hybu busnesau a fyddai ond yn cael eu gosod allan yn 
gymharol achlysurol.  O ran tai haf nid oes gan y system gynllunio rheolaeth dros y 
math yma o dai oherwydd nad oes angen caniatâd cynllunio i ddefnyddio tŷ fel ail dy 
i’w berchennog.  Mae tŷ a ddefnyddir yn achlysurol gan ei berchennog fel rhywle i 
ddod ar wyliau o fewn yr un Dosbarth Defnydd, felly nid oes angen caniatâd cynllunio. 
Yn yr un modd, os ydy pobl eisiau gosod eu tai allan fel llety hunan -wasanaeth maent 
yn parhau i fod yn Nosbarth Defnydd tŷ yn nhermau cynllunio.  Mae’r cynyddiad mawr 
ym mhoblogrwydd cwmnïau marchnata llety gwyliau fel Airbnb wedi gwneud hi’n 
anodd cadw trac o leoliadau’r holl lety hunan -wasanaeth mewn ardaloedd. Mae angen 
newid deddfwriaethol i fynd i’r afael yn y mater, h.y. newid y Rhybudd Dosbarth 
Defnydd. Mae rhai awdurdodau yn lobio rŵan oherwydd y cynnydd mewn Airbnb. Fe 
wnaeth Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Benfro ysgrifennu at y Gweinidog tua 2016 i 
dynnu sylw at y mater. 

 Nodi’r sylwadau.  Bydd y newid arfaethedig i’r CCA yn egluro pa fath o dystiolaeth bydd 
rhaid cynnig i gyfiawnhau trosi gwesty i ddefnydd arall. 

 
Penderfyniad 

Derbyn yr argymhelliad i gefnogi’r argymhellion ar gyfer y sylwadau a dderbyniwyd ar yr 
ymgynghoriad drafft ac i awdurdodi’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i gynnal ymgynghoriad 
cyhoeddus pellach mewn perthynas â’r ddau newid arwyddocaol. 
 

DIWEDD Y CYFARFOD. 
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 EITEM 5 
  

CYFARFOD Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

DYDDIAD 16 Tachwedd 2018 

ENW Canllawiau Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy – drafft ymgynghorol diwygiedig 

 

PWRPAS Cyflwyno Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu 
cymunedau nodedig a chynaliadwy – drafft ymgynghorol 
diwygiedig a dogfennau cysylltiedig er mwyn cael 
cefnogaeth i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus am y 
Canllaw 

  

ARGYMHELLIAD Bod y Pwyllgor yn: 
1) rhoi hawl i swyddogion wneud mân newidiadau 

golygyddol i’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a 
chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy – drafft 
ymgynghorol diwygiedig;  

2) cymeradwyo’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a 
chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy – drafft 
ymgynghorol diwygiedig ar gyfer ymgynghoriad 
cyhoeddus. 

 

AWDUR Rheolwr Polisi Cynllunio, Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd 
Gwynedd ac Ynys Môn  

 

  
1.       Cefndir 

  
1.1 Fe wnaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd benderfynu fel a ganlyn yn ei gyfarfod ar 26 Ebrill 

2018: 
 

“Awdurdodi swyddogion perthnasol i gomisiynu arbenigwr allanol aml-ddisgyblaeth cymwys i 
ymgymryd â gwerthusiad beirniadol o’r Canllaw, yn benodol Adran 2 o’r Canllaw hwn.” 

 
1.2 Mae’r adroddiad yma’n cyflwyno: 

 
i. Adroddiad yr arbenigwyr allanol a gafodd eu comisiynu i ymgymryd â’r gwerthusiad 

beirniadol (Atodiad 1); 
ii. Adroddiad gan Gadeirydd y Gweithgor Craffu Cymunedau a’r ymateb (Atodiad 2); 

iii. Copi drafft ymgynghorol diwygiedig o’r Canllaw, sydd yn ymgorffori’r newidiadau 
angenrheidiol i ymateb i argymhellion yr arbenigwyr allanol (Atodiad 3); 

iv. Cynllun ymgynghori cyhoeddus er mwyn tynnu sylw’r Pwyllgor o bwrpas yr 
ymgynghoriad cyhoeddus a’r drefn arferol i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus am 
ganllawiau (Atodiad 4).  
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2. Disgwyliadau’r gwerthusiad beirniadol 
 

2.1 Gofynnodd y briff i’r ymgynghorwyr llwyddiannus gynnig arweiniad arbenigol a fyddai’n 
cynorthwyo’r Cynghorau i gwblhau'r drafft ymgynghori terfynol o’r Canllaw er mwyn 
sicrhau ei gadernid i'w gyflwyno i’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus. 

 
2.2 Er mwyn gallu cynnig yr arweiniad hwnnw, ‘roedd angen i'r ymgynghorwyr llwyddiannus 

fod yn darparu mewnbwn arbenigol gan gynllunydd iaith cymwys a gan ymgynghorydd 
cynllunio defnydd tir cymwys. Wrth wneud hynny byddai’r gwerthusiad beirniadol o’r 
Canllaw’n cael ei wneud gan dim aml-ddisgyblaeth o fewn cyd-destun cynllunio defnydd 
tir. 

 
3. Yr arbenigwyr a benodwyd 
 
3.1 Cafodd Owain Wyn o ‘BURUM’ a Dr. Kathryn Jones o ‘Cwmni Iaith’ eu penodi i wneud y gwaith.  
 
3.2 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymgynghorol BURUM yw Owain Wyn. Mae BURUM yn cynnig 

gwasanaeth adfywio a chynllunio ers 1998. O ran yr elfen gynllunio defnydd tir mae BURUM wedi 
cyflawni gwaith i amrediad o gleientiaid cyhoeddus, preifat a chymunedol gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru, Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd, Grŵp Cynefin, GISDA a nifer o ddatblygwyr 
a chleientiaid preifat. Mae wedi cwblhau asesiad effaith iaith ac wyth datganiad cymunedol ac 
ieithyddol ar ran cleientiaid yn unol â Canllaw Cynllunio Atodol presennol Gwynedd ar yr iaith 
Gymraeg. Wrth weithio gyda Cwmni Iaith Cyf. (i) cyfrannodd at waith i lunio adroddiad ar 
Fframwaith a Chanllaw Asesu a Rheoli Risg a Buddion i’r Gymraeg ar gyfer Datblygiadau Mawr a 
Datblygiadau Seilwaith Mawr ar gomisiwn i Lywodraeth Cymru; ac mae’n (ii) darparu arbenigedd a 
chyngor arbenigol ar yr Iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig ar gyfer Prosiectau Mawr i Gyngor Sir 
Ynys Môn ar hyn o bryd.  

 
3.3 Dr Kathryn Jones yw rheolwr gyfarwyddwr Cwmni Iaith Cyf. Mae’n gymdeithasegydd iaith, bu’n 

darlithio ac yn gyfrifol am fodiwlau cymdeithaseg iaith, polisi a chynllunio iaith (PCI) ym 
mhrifysgolion Caerhirfryn, Bangor a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant. Mae ganddi dros ugain 
mlynedd o brofiad o gyflawni ac arwain prosiectau PCI arwyddocaol sy’n dylanwadu ar bolisi 
cyhoeddus â’r Gymraeg mewn meysydd amrywiol. Ymhlith y rhain, cynhaliodd asesiadau effaith 
ieithyddol ar ddatblygiad diwylliannol a sosio-economaidd. Fel nodwyd uchod, mae wedi gweithio 
gyda Owain Wyn ar ddatblygu Fframwaith a Chanllaw Asesu a Rheoli Risg a Buddion i’r Gymraeg 
ar gyfer Datblygiadau Mawr a Datblygiadau Seilwaith Mawr i Lywodraeth Cymru; ac mae wrthi’n 
darparu arbenigedd a chyngor arbenigol ar yr Iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig ar gyfer 
Prosiectau Mawr i Gyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd. 

 
4. Y gwerthusiad beirniadol 
 
4.1 Gofynnwyd i’r ymgynghorwyr ddarllen y Canllaw drafft ymgynghorol a chyflwyno’u sylwadau 

amdano ar ffurf adroddiad cryno. Yn unol â’r drafodaeth a gafwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd ar 26 Ebrill 2018, dyma’r disgwyliadau: 
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i. Crynhoi a gwerthuso’r cyngor a’r arweiniad a roddir yn Adran 2 (ac unrhyw Atodiad 
perthnasol) ynglyn â defnyddio Polisi PS 1 yn ystod y camau cyn ac ar ôl cyflwyno cais 
cynllunio.  

ii. Dadansoddi Adran 2 o’r Canllaw (ac unrhyw Atodiad perthnasol) mewn dull cytbwys, a 
fydd yn nodi ei gryfderau a gwendidau. Nid pwrpas y gwerthusiad beirniadol fydd 
amlygu agweddau negyddol yn unig.  

iii. Edrych ar Adran 2 o’r Canllaw (ac unrhyw Atodiad perthnasol) a gwerthuso ei lwyddiant, 
yng ngoleuni ei ddiben, sef darparu arweiniad am ddefnyddio Polisi PS 1 (yn bennaf) i 
ymgeiswyr (a’r rhai sy’n eu cynghori) sy’n bwriadu cyflwyno datblygiad am ganiatâd 
cynllunio a’r rhai sy’n gorfod gwneud penderfyniad am y datblygiad arfaethedig. 

iv. Yn dangos bod yr ymgynghorydd o leiaf wedi gofyn y cwestiynau canlynol iddo’i hun ac 
wedi mynd i’r afael â hwy: 

a Beth ydi amcan y Canllaw? Ydi’r amcan wedi cael ei gyflawni? 

b Mae’r Gwasanaethau Cynllunio yn awyddus i ymgeiswyr gael eu cynghori 
gan berson cymwys. Ydi’r disgrifiad o berson cymwys yn gadarn? Ydi rôl y 
person cymwys yn glir? 

c Mae’r Canllaw yn cyfeirio’r ymgeisydd a’r person cymwys a fydd yn ei 
gynghori i ffynonellau gwybodaeth – a oes yna ffynonellau eraill? 

ch Beth ydi strwythur Adran 2 o’r Canllaw?  A yw'n effeithiol? 

d Ydi’r drefn sgrinio a roddir yn Atodiad 5 yn effeithiol? 

dd Ydi’r fethodoleg sydd yn Atodiad 7 ar gyfer ymgymryd ag asesiad a fydd 
yn arwain at Ddatganiad Iaith Gymraeg yn effeithiol? 

e Ydi’r fethodoleg sydd yn Atodiad 8 ar gyfer ymgymryd ag asesiad a fydd 
yn arwain at adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn effeithiol?  

f Awgrymu newidiadau pan fydd angen hynny er mwyn gwella cadernid y 
Canllaw. 

 
4.2 Mae Atodiad 1 i’r adroddiad hwn yn cynnwys copi o’r adroddiad trosolwg a gafodd ei lunio gan 

Owain Wyn a Dr. Kathryn Jones ar ddiwedd eu hasesiad o’r Canllaw. 
 
4.3 Mae eu hadroddiad yn cynnwys 7 argymhelliad, sy’n golygu gwneud rhai newidiadau i rannau 

amrywiol o’r Canllaw. Yn fras, mae’r newidiadau yn golygu: 
 

i. Rhannu’r Canllaw i dair adran yn lle dwy, sy’n golygu symud testun o adran 2; 
ii. Ail- drefnu rhai o’r paragraffau yn adran 2; 

iii. Ychwanegu testun newydd a chael gwared â thestun, e.e. i esbonio’r berthynas rhwng 
asesiadau iaith a theulu ehangach o ddulliau o ddelio efo ansicrwydd ac asesu a rheoli risg, 
rhoi’r cyd- destun cenedlaethol, cyfeirio at strategaeth Llywodraeth Cymru; 

iv. Ehangu a chryfhau’r ystyriaeth a’r cwestiynau a ofynnir i’r ymgeisydd ei ystyried wrth 
baratoi Datganiad; 

v. Newid trefn camau yn y fethodoleg ar gyfer paratoi Adroddiad Asesiad Effaith, ail 
bwysleisio’r angen am ymgysylltu a gweithgareddau ymgynghori yn ystod y cyfnod cyn 
cyflwyno cais, a chynnwys dull sgorio gwahanol gwestiynau. 

 
4.4 Cyflwynodd yr ymgynghorwyr y newidiadau manwl sy’n deillio o’r argymhellion yn y Canllaw 

drafft ymgynghorol, gan ddefnyddio’r teclyn “adnabod newidiadau” i wneud hynny.  
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5.  Sylwadau’r Gweithgor Ymchwiliad Craffu Cymunedau – Cynllunio a’r iaith Gymraeg  (Cyngor 

Gwynedd) 
 
5.1 Mae’r broses paratoi’r Canllaw yn cynnwys ystyried sylwadau ac argymhellion oddi wrth Bwyllgor 

Craffu Cymunedau a/ neu Weithgor Ymchwiliad Craffu Cymunedau – Cynllunio a’r iaith Gymraeg 
(Cyngor Gwynedd). Cafodd y Gweithgor Ymchwiliad Craffu Cymunedau – Cynllunio a’r iaith 
Gymraeg gopi o’r adroddiad am y gwerthusiad beirniadol a chopi o’r Canllaw drafft ymgynghorol 
diwygiedig ar 19 Hydref 2018. Mae Atodiad 2 yn cynnwys copi o adroddiad y Gweithgor hwn. Mae 
rhan o’r adroddiad yn cynnwys rhestr o brif faterion a godwyd gan gyfranwyr i’r Ymgysylltiad 
anffurfiol a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2016. I atgoffa’r Pwyllgor hwn, pwrpas yr ymgysylltiad 
hwnnw oedd gofyn barn am y ddau Ganllaw Cynllunio Atodol a oedd wedi cael eu mabwysiadu i 
gefnogi polisïau’r hen gynlluniau datblygu. Gofynnwyd cyfres o gwestiynau i geisio cael adborth 
gan yr ymgynghoreion. Mae’r Gweithgor yn argymell dylid ymateb i’r materion hynny. Mae’r copi 
o adroddiad y Gweithgor yn Atodiad 2 yn rhoi ymateb cryno i’r materion/ cwestiynau hynny. 

 
5.2 Mae’r Gweithgor yn tynnu sylw at y ffaith na chafwyd arweiniad gan arbenigwyr ym meysydd 

ymchwil a dadansoddeg nac ymgysylltu ac ymgynghori. Mae paragraff 1.1 uchod yn cofnodi 
penderfyniad y Pwyllgor. Nid yw’n cynnwys cael barn allanol yn y meysydd a nodir. 

  
6. Ymateb arfaethedig i’r Gwerthusiad Beirniadol 
 
6.1 Credir byddai’r Canllaw yn elwa o dderbyn argymhellion y Gwerthusiad Beirniadol, a’r newidiadau 

a fyddai’n angenrheidiol i’w gwneud er mwyn gweithredu’r argymhellion. 
 
6.2 Mae’r Canllaw drafft ymgynghorol diwygiedig a welir yn Atodiad 3 yn ymgorffori’r holl newidiadau 

manwl a gafodd eu dangos gan yr ymgynghorwyr gyda’r teclyn “adnabod newidiadau”.  
 
7. Camau nesaf ac amserlen 
 
7.1 Mae’r tabl nesaf yn adnabod y camau nesaf a’r amserlen ddangosol ar gyfer cyflawni’r camau. 

Mae’r camau’n cynnwys cynnal ymgynghoriad cyhoeddus am y Canllaw drafft ymgynghorol. Mae 
ymgynghoriad cyhoeddus yn golygu defnyddio dull safonol, yn debyg i'r dull statudol a ddefnyddir 
i baratoi cynllun datblygu lleol. Yn fras mae’r dull fel a ganlyn: adnabod ymgyngoreion penodol a 
chyffredinol; cysylltu â ymgyngoreion penodol a chyffredinol; cyhoeddi’r canllaw drafft 
ymgynghori ar y wefan ac mewn llyfrgelloedd cyhoeddus; cyhoeddi manylion yr ymgynghoriad, 
gan gynnwys manylion am y ffyrdd gwahanol o gyflwyno sylwadau. Mae mwy o fanylion yn y 
cynllun ymgynghori yn Atodiad 4. 

 
7.2 Bydd yr amserlen i fynd trwy’r camau yn y tabl isod yn dibynnu ar ffactorau fel nifer a natur y 

sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus.  
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Tabl 1: camau nesaf ac amserlen ddangosol 
  

DYDDIAD BETH YDI’R CAM 

Rhagfyr 2018 – Ionawr 2019 (cyfnod 7 
wythnos yn lle 6 wythnos oherwydd y 
Nadolig) 

Ymgynghoriad Cyhoeddus am y CCA drafft ymgynghorol 
diwygiedig 

22 Mawrth 2019  Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 

4 Ebrill 2019 & 9 Ebrill 2019 Pwyllgor Craffu Cymunedau & Pwyllgor Scriwtini 
Partneriaeth ac Adfywio (Cyngor Sir Ynys Mon) 

Mai 2019 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 

 
8. Argymhelliad 
 
8.1  Bod y Pwyllgor yn: 
 

1. rhoi hawl i swyddogion wneud mân newidiadau golygyddol i’r Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy – drafft ymgynghorol diwygiedig;  

2. cymeradwyo’r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy – 
drafft ymgynghorol diwygiedig ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus 

 
ATODIADAU: 
 
Atodiad 1: Adroddiad gorolwg y gwerthusiad beirniadol 
Atodiad 2: Adroddiad Gweithgor Ymchwiliad Craffu Cymunedau – cynllunio a’r iaith Gymraeg (Cyngor 
Gwynedd) a’r ymateb  
Atodiad 3: Canllaw Cynllunio Atodol Drafft Ymgynghorol Diwygiedig: Cynnal a chreu cymunedau nodedig 
a chynaliadwy.  
Atodiad 4: Cynllun Ymgynghori 
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AWDURON 

 

 

Dr. Kathryn Jones, BA, MA (Cymdeithaseg Iaith) , Ph.D.(Polisi a Chynllunio  Iaith)      Iaith Cyf. 

 

Owain Wyn, B.Sc (Econ), M.Sc (Cynllunio), MBA, MRTPI,  BURUM 

 

 

 

 

Cydnabyddiaeth 

 

Comisiynwyd y gwaith hwn gan Bwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd Cynghorau Gwynedd ac Ynys 

Môn drwy eu Huned Polisi Cynllunio ar y Cyd.   

 

Hoffai’r awduron gofnodi eu diolchiadau  i’r Pwyllgor a’r Uned  am eu gwaith sylfaenol ac arloesol 

yn drafftio’r CCA drafft a diolch yn arbennig i Mrs. Nia Haf Davies, Rheolwr yr Uned am ei chyngor 

a chefnogaeth ac am ei sylwadau ac adborth gwerthfawr ac adeiladol.

Tud. 14



“CCA: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY” GWERTHUSIAD 

 

1 

 

 

 “CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY” 

DRAFFT MAWRTH 2018 - GWERTHUSIAD 

 

1. Mae’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn wedi awdurdodi’r Uwch 

Swyddogion perthnasol ar ran Gwasanaeth Cynllunio’r ddau Awdurdod i gomisiynu 

arbenigwyr allanol i ymgymryd â gwerthusiad beirniadol o’r Canllaw Cynllunio Atodol uchod 

ar ei ffurf drafft presennol cyn iddo gael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

2. Yn gryno, pwrpas y gwaith yw llunio  adroddiad cryno a fydd yn:  
 

“i. Crynhoi a gwerthuso’r cyngor a’r arweiniad a roddir yn Adran 2 (ac unrhyw 
Atodiad perthnasol) ynglŷn â chymhwyso Polisi PS 1 y Cynllun yn  ystod y camau cyn 
ac ar ôl cyflwyno cais cynllunio; 

ii. Dadansoddi Adran 2 o’r Canllaw (ac unrhyw Atodiad perthnasol) mewn dull 
cytbwys, a fydd yn nodi ei gryfderau a gwendidau. Nid pwrpas y gwerthusiad 
beirniadol fydd amlygu agweddau negyddol yn unig;   

iii. Edrych ar Adran 2 o’r Canllaw (ac unrhyw Atodiad perthnasol) a gwerthuso ei 
lwyddiant, yng ngoleuni ei ddiben, sef darparu arweiniad am ddefnyddio Polisi PS 1 
(yn bennaf) i ymgeiswyr (a’r rhai sy’n eu cynghori) sy’n bwriadu cyflwyno datblygiad 
am ganiatâd cynllunio a’r rhai sy’n gorfod gwneud penderfyniad am y datblygiad 
arfaethedig. 

iv. Yn dangos bod yr ymgynghorydd o leiaf wedi gofyn y cwestiynau canlynol iddo’i 
hun ac wedi mynd i’r afael â hwy:  

a Beth ydi amcan y Canllaw? Ydi’r amcan wedi cael ei gyflawni? 

b . Ydi’r disgrifiad o berson cymwys yn gadarn? Ydi rôl y person cymwys yn 

glir?  

c Mae’r Canllaw yn cyfeirio’r ymgeisydd a’r person cymwys a fydd yn ei 

gynghori i ffynonellau gwybodaeth – a oes yna ffynonellau eraill?  

ch Beth ydi strwythur Adran 2 o’r Canllaw?  A yw'n effeithiol? 

d Ydi’r drefn sgrinio a roddir yn Atodiad 5 yn effeithiol? 

dd Ydi’r fethodoleg sydd yn Atodiad 7 ar gyfer ymgymryd ag asesiad a  

fydd yn arwain at Ddatganiad Iaith Gymraeg yn effeithiol? 

e Ydi’r fethodoleg sydd yn Atodiad 8 ar gyfer ymgymryd ag asesiad a  

fydd yn arwain at adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn 

effeithiol?   

f Awgrymu newidiadau pan fydd angen hynny er mwyn gwella 

cadernid y Canllaw”. 

 

3. Gofynnwyd hefyd yn y cyfarfod cychwyn am werthusiad o’r cysylltiad rhwng Adran 1 ac 

Adran 2 o’r Canllaw er sicrhau ei fod yn llifo’n effeithiol. 
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Methodoleg 

4. Yr ydym o’r farn mai cwestiwn allweddol y gwerthusiad yw a fydd amcanion y CCA drafft  yn 

cael eu cyflawni.  Wrth fynd i’r afael â’r cwestiwn hwn,  yr oeddem yn ystyried fod defnyddio 

amrywiad o’r meini prawf a ddefnyddir gan arolygwyr cynllunio i brofi cadernid cynllun 

datblygu lleol yn rhai defnyddiol a phriodol.   

5. Y meini prawf a ddefnyddir i asesu cadernid cynllun datblygu lleol yw: 

 Ydi’r CDLl  yn gyson â chynlluniau eraill? 

 Ydi’r CDLl  yn gweddu i’r ardal yng ngwyneb y dystiolaeth? 

 A fydd y CDLl yn cyflawni? 

 

6. O’i addasu rhyw ychydig fe ddefnyddiasom y cwestiynau allweddol canlynol i arwain ein 

llinellau ymholi a gwerthuso ac i roi cyd-destun i’r cwestiynau mwy penodol a ofynnwyd yn y 

briff : 

 A yw’r CCA drafft yn gyson â  Pholisi PS1 (a pholisi cenedlaethol)? 

 A yw’r CCA drafft yn gweddu i amcanion a phwrpas Polisi PS1 yng ngwyneb y 

dystiolaeth? 

 A yw’r CCA drafft yn debygol o fod yn effeithiol ac yn bosibl i’w weithredu? 

 

7. Mae'r rhain wedyn yn rhoi fframwaith werthuso i’r cwestiynau mwy penodol: 

Corff Y Canllaw Cynllunio Atodol 

 A yw’r cysylltiad rhwng Adran 1 a 2 yn llifo’n effeithiol? 

 A yw strwythur Adran 2 yn effeithiol? 

Yr Atodiadau 

 Ydi’r drefn sgrinio a roddir yn Atodiad 5 yn effeithiol? 

 A yw’r  fethodoleg  sydd yn Atodiad 7 ar gyfer ymgymryd ag asesiad a fydd yn 

arwain at Ddatganiad Iaith Gymraeg yn effeithiol? 

 Ydi’r fethodoleg sydd yn Atodiad 8 ar gyfer ymgymryd ag asesiad a fydd yn arwain at 

adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn effeithiol?   

 Ydi’r disgrifiad o berson cymwys yn gadarn? Ydi rôl y person cymwys yn glir?  

 A yw’r rhestr o ffynonellau gwybodaeth yn gyflawn? 

 

8. Bu i’r ddau ohonom (Owain Wyn a Dr. Kathryn Jones) gyfrannu i’r gwaith yn ei gyfanrwydd.  

Bu i  Owain Wyn ganolbwyntio ar gorff y Canllaw drafft ei hun gan sicrhau fod y cyngor a 

roddir yn y brif ddogfen yn addas i bwrpas ac yn dilyn gofynion deddf, polisïau ac arferion 
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cynllunio defnydd tir.  Bu Dr Kathryn Jones wedyn yn canolbwyntio ar yr Atodiadau 

perthnasol ac yn arfarnu’r teclynnau a gynhigir ar gyfer mesur effaith iaith, y diffiniad o 

sgiliau neu brofiad cymwys i ymgymryd ag asesiadau effaith debygol, y dulliau o gasglu 

tystiolaeth i gefnogi hynny, a’r mesurau lliniaru.  Bu’r ddau ohonom ynghlwm wrth olygu a 

sicrhau fod yr adroddiad terfynol yn cyfarch y briff yn llawn, yn ddarllenadwy ac yn rhoi 

arweiniad clir. 

 

9. Mae’r awgrymiadau manwl ar gyfer yr CCA wedi eu gwneud ar y testun gwreiddiol (yr “CCA 

drafft”) gan ddefnyddio’r teclyn “Adnabod Newidiadau/ Track Changes”i adnabod y 

newidiadau neu ychwanegiadau a argymhellir.  Mae hyn er mwyn gwneud yn haws i’r 

darllenydd adnabod y newidiadau hyn ac i’r cyfieithydd gael adeiladu ar y gwaith gwreiddiol. 

 

10. Yn ystod y broses, ymgynghorwyd yn gyson gyda chomisiynydd y prosiect, Mrs Nia Haf 

Davies, a hoffem ddiolch iddi am ei chyngor a’i chefnogaeth drwy’r prosiect. 

 

Strwythur a Chynnwys yr CCA Drafft (“ y Drafft”) 

11. Mae’r Drafft presennol yn cynnwys y canlynol: 

 

 Gwybodaeth Gyffredinol  am natur, pwrpas a statws Canllawiau Cynllunio Atodol; 

 Cyflwyniad i’r Drafft  cyd-destun, pwrpas a strwythur y  CCA penodol; 

 Adran 1 

a. Rhan A disgrifiad bras o beth a olygir wrth gymunedau nodedig a chynaliadwy; 

b. Rhan B disgrifiad o sut y mae mathau penodol o ddatblygu cynaliadwy yn cyfrannu 

at gynnal a chreu  cymunedau nodedig a chynaliadwy; 

c. Rhan C materion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol i gefnogi 

cais cynllunio er mwyn iddo gael ei ddilysu; 

d. Rhan Ch beth all gael ei adeiladu yn lle. 

 Adran 2  

e. Y meini prawf a ddefnyddir gan yr Awdurdodau Cynllunio wrth asesu’r dystiolaeth a 

gyflwynwyd am effaith debygol cynigion penodol ar yr iaith Gymraeg ac wrth wneud 

penderfyniadau ar geisiadau yn erbyn gofynion Polisi PS1. 

 Atodiadau yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol sy’n cynnig cyd-destun a ffynonellau o 

wybodaeth a allai fod o ddefnydd i baratoi tystiolaeth. 

 

Cyd –destun a Sylwadau Cyffredinol 

Y Cyd -destun 

12. Wrth asesu a yw’r CCA drafft yn addas i bwrpas edrychwyd ar y canllawiau a’r arferion da ar 

gyfer llunio Canllaw Cynllunio Atodol. 
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13. Mae’r  Polisi Cynllunio Cymru (PCC) cyfredol yn disgrifio agweddau allweddol o lunio Cynllun 

Datblygu Lleol.  Mae’r rhain yn ymwneud â Ffurf a Chynnwys Cynllun Datblygu Lleol yn Adran 

2 ac yn rhoi’r cyd-destun a’r rhesymau pam fod angen Canllaw Cynllunio Atodol: 

 Ni ddylai (CDLl)  fod yn hir, cymhleth, amwys nac yn orfanwl nac yn gasgliad o bolisïau i 

ymdrin â phob sefyllfa; 

 Dylai’r cynllun gynnwys polisïau i sicrhau canlyniadau, cefnogaeth a nodi dyraniadau  

safleoedd/ardaloedd datblygu, diffinio lle mae cyfyngiadau’n berthnasol a nodi’r meini 

prawf cyffredinol ar gyfer ystyried ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygu a defnyddio tir ac 

adeiladau, yn ddelfrydol drwy ddefnyddio polisïau generig yn hytrach nag ailadrodd; 

 Dylai polisïau fod yn wahanol i gyfiawnhad rhesymegol cryno, ond dylid eu hategu gyda 

chyfiawnhad o’r fath; 

 

14. Mae Adran 2.3 PCC yn rhoi arweiniad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA) -  ar ba bryd i’w  

defnyddio, eu statws a beth i’w gynnwys a beth nad i’w gynnwys (ein hamlygiad ni): 

 “2.3.1 Dylai CDLlau gynnwys polisïau a chynigion digonol i ddarparu sail ar gyfer 

penderfynu ar geisiadau cynllunio ond gan osgoi gormod o fanylion. Ni ddylent  

ailadrodd polisi cynllunio cenedlaethol. Mae defnydd dethol o ganllawiau cynllunio 

atodol yn ffordd o nodi canllawiau manylach thematig neu benodol i’r safle ar y modd 

y dylid dehongli a chymhwyso polisïau’r CDLl mewn amgylchiadau neu ardaloedd 

penodol. 

 

 2.3.2 Ni ddylai’r CDLl ddirprwyo’r meini prawf ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio 

i ganllawiau cynllunio atodol, a dylai gynnwys arweiniad a chyngor yn unig. Ni ddylid 

defnyddio canllawiau cynllunio atodol ychwaith er mwyn i bolisïau a chynigion osgoi 

craffu cyhoeddus ac archwiliad annibynnol yn unol â’r gweithdrefnau statudol. 

 

 2.3.3 Nid yw canllawiau cynllunio atodol yn rhan o’r cynllun datblygu ond rhaid iddynt 

fod yn gyson â’r cynllun ac â pholisi cenedlaethol. Rhaid iddynt ddeillio o’r polisi CDLl 

generig, polisïau penodol ar gyfer lleoedd, a/neu - yn achos uwch gynllun neu’r briff safle 

- ddyraniad yn y cynllun, a chroesgyfeirio’n glir at y ffynonellau hynny. Ni ellir cysylltu 

canllawiau cynllunio atodol â pholisi cenedlaethol yn unig; rhaid cael polisi yn y CDLl 

neu faen prawf polisi sy’n darparu ‘bachyn’ yn y cynllun datblygu, tra bo’r cyfiawnhad 

rhesymegol yn rhoi eglurhad o’r polisi cenedlaethol cysylltiedig. Dylai’r CDLl nodi pa 

bolisïau sy’n cael eu hategu gan gynllun datblygu atodol. 

 

 2.3.4 Dim ond y polisïau yn y cynllun datblygu sydd â statws arbennig dan adran 38(6) o 

Ddeddf 2004 o ran penderfynu ar geisiadau cynllunio, ond gellid ystyried cynlluniau 

datblygu atodol fel ystyriaeth berthnasol. Wrth wneud penderfyniadau ar faterion a 

ddaw gerbron, bydd Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi cryn bwys ar 

gynllun datblygu atodol cymeradwy sy’n deillio o’r cynllun datblygu ac sy’n gyson â’r 

cynllun hwnnw, ac a fu’n destun ymgynghori. 
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 2.3.5 Er bod cynlluniau datblygu atodol yn anstatudol ac nad oes angen Gwerthusiad 

Cynaliadwyedd, gall y Rheoliadau Asesu Amgylcheddol Strategol fod yn berthnasol i rai 

mathau o gynlluniau datblygu atodol - er enghraifft, rhai briffiau safle/uwch 

gynlluniau/cynlluniau lleoedd.  Lle mae sgrinio’n dangos bod Asesu Amgylcheddol 

Strategol yn berthnasol a’i bod yn debygol  y bydd effeithiau amgylcheddol sylweddol, 

bydd angen i’r awdurdod cynllunio lleol sicrhau  ei fod wedi cwrdd â gofynion y 

Rheoliadau Asesu Amgylcheddol Strategol.” 

 

15. Mae Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol1 yn ei Eirfa  yn cynnwys diffiniad o CCA fel: 

 

 “gwybodaeth ategol mewn perthynas â pholisïau CDLl.  Nid yw CCA yn ffurfio rhan o’r 

CDLl  ac nid yw’n destun archwiliad annibynnol ond mae’n rhaid iddo fod yn gyson â’r 

Cynllun a pholisïau cynllunio cenedlaethol.” 

 

Sylwadau Cyffredinol 

16. Fel y nodir yn nes ymlaen yn yr adroddiad, mae asesiadau effaith yn perthyn i deulu 

ehangach o dechnegau a ddyfeisiwyd i gyfarch ansicrwydd a’r tebygolrwydd o ddigwyddiad 

yn cael effaith ar “dderbynnydd” - pa un ai yw hynny yn fywyd gwyllt, eiddo, person, 

sefydliad neu iaith.  Mae i’r technegau hynny, fel pob disgyblaeth arall, eu geirfa neu iaith 

benodol eu hunain.  Lle bo’n berthnasol diwygiwyd disgrifiadau unigol drwy’r CCA drafft i 

adlewyrchu’r eirfa honno.    

Asesiad o’r Wybodaeth Gyffredinol  a gyflwynir am natur, pwrpas a statws Canllawiau 

Cynllunio Atodol 

17. Ar y cyfan mae’r  Wybodaeth Gyffredinol sy’n cynnwys eglurhad o bwrpas, cyd-destun polisi 

a statws  y CCA yn glir gan ddefnyddio iaith addas i bwrpas.    

18. Mae Deddf Cynllunio Cymru  2015, o fewn cyd-destun y pum ffordd o weithio sydd yn y 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol,  yn cryfhau mesurau i sicrhau cyfranogiad y 

cyhoedd yn y system gynllunio.  Yr ydym yn ystyried felly ei fod yn briodol i’r CCA adlewyrchu 

hynny drwy gryfhau’r cyfeiriad at y gynulleidfa a dargedir : 

Argymhelliad 1  

Addasu’r disgrifiad o’r cynulleidfaoedd targed allanol (gweler ‘Pwrpas’ tud. 1) i wneud yn eglur at 

bwy yr anelir y CCA fel a ganlyn:                                                                                                                                      

                                                           
1 Llywodraeth Cymru (2015) Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol (ail Argraffiad) 
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cynorthwyo'r cyhoedd ymgeiswyr a'u hasiantau wrth baratoi'r cynigion cynllunio ac i'w harwain 

mewn trafodaethau gyda swyddogion cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio; 

helpu aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb i ddeall gofynion a 

disgwyliadau’r polisi perthnasol ac i’w helpu i baratoi sylwadau a mewnbwn ystyrlon i’r broses 

gwneud penderfyniad; 

Adran 1  

19. Mae’r Adran hon yn cynnwys y pedair rhan ganlynol. 

 Rhan A disgrifiad bras o beth a olygir wrth gymunedau nodedig a chynaliadwy; 

 Rhan B disgrifiad o sut y mae mathau penodol o ddatblygu cynaliadwy yn cyfrannu at 

gynnal a chreu  cymunedau nodedig a chynaliadwy; 

 Rhan C materion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol i gefnogi cais 

cynllunio er mwyn iddo gael ei ddilysu; 

 Rhan Ch beth all gael ei adeiladu yn lle. 

20. Er bod cynnwys y pedair rhan yn unigol yn glir, mae pwrpas y naratif wedi ei rannu’n fras yn 

ddwy.  Mae rhannau A a B yn rhoi disgrifiad o egwyddorion, pwrpas a gofynion Polisïau PS5 a 

PS6 a pherthynas y datblygu cynaliadwy ehangach i brif ffocws y Canllaw, sef egluro gofynion 

PS1.   Mae Rhannau C a Ch yn fwy o arweiniad wedyn i’r cynulleidfaoedd targed (ac 

ymgeiswyr  a rhanddeiliaid eraill yn bennaf)  ar sut i gymryd y gofynion datblygu cynaliadwy 

ehangach hyn i ystyriaeth wrth baratoi ac ymateb i ymgynghoriadau cyn - cais a cheisiadau 

cynllunio sydd yn berthnasol i Bolisi PS1.   

21. Ni fydd y rhanddeiliaid eraill (er enghraifft, ymgeiswyr neu eu hasiantau a’r rhai sydd yn 

asesu a gwneud penderfyniadau) ar geisiadau cynllunio eraill ( (sef y mwyafrif helaeth o 

geisiadau cynllunio) yn debygol o chwilio am arweiniad i’r CCA penodol hwn.  Ni fyddant, 

felly,  yn debygol o droi at y Canllaw penodol hwn am yr arweiniad a roddir yn Rhannau C a 

Ch.   

22. Gan mai prif bwrpas yr CCA yw rhoi arweiniad ar PS1, yr ydym yn argymell y byddai’n fwy 

rhesymegol o ran llif y ddogfen i greu Adran 3 a symud Rhannau C a Ch yno. 

23. Bydd hyn yn fodd hefyd i sicrhau fod y  cysylltiad rhwng Adran 2 a chynnwys Adran 1 ac 

Adran 3  (y Rhannau “Ch” a “D” newydd) yn llifo’n effeithiol. 

Argymhelliad 2 

Diwygio  strwythur y CCA i dair adran ac addasu’r  Cyflwyniad (tud. 4) fel a ganlyn: 

ADRAN 1 (Rhannau A- B) – beth a olygir gyda chymunedau nodedig a chynaliadwy  a sut y 
gall mathau penodol o ddatblygiad gyfrannu at gynnal neu greu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy 
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ADRAN 2 (Rhan C) –  sut i ddefnyddio Polisi PS 1 Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig a 
chyflwyno tystiolaeth i gefnogi’r  datblygiad: 
 
ADRAN 3 (Rhannau CH a D) - egluro i’r ymgeisydd sut i gyflwyno tystiolaeth o blaid y 
datblygiad yn erbyn y gofynion ehangach o ddatblygiad cynaliadwy ac  i ddeall yn well beth 
ydi rhinweddau cynaliadwy gwahanol fathau o ddatblygiad. 
 

 

Adran 2  

24. Mae Adran 2 yn cychwyn drwy ddisgrifio’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi , yn 

amlinellu’r profiadau blaenorol o gynnal  asesiadau effeithiol o effaith debygol ar yr iaith 

Gymraeg a’r diwylliant Cymreig a’r anawsterau a brofwyd wrth wneud hynny.   Mae wedyn 

yn mynd ymlaen i roi disgrifiad o’r materion i’w hystyried wrth  gynnal asesiad a phryd y mae 

angen gwneud Datganiad Iaith a phryd i wneud Asesiad Iaith. 

 

25. Mae’r cynnwys hwn at ei gilydd yn dderbyniol cyn belled ag y mae’n mynd o ran cwmpas.  

Fodd bynnag, yn ein tyb ni, byddai’n elwa o’r newidiadau canlynol.  

26. Yn gyntaf byddai’n elwa o gynnwys naratif sy’n esbonio sut y mae asesiadau iaith yn perthyn 

i deulu ehangach o ddulliau o ddelio gydag ansicrwydd ac asesu a rheoli risg.   

27. Mae’r Sefydliad Safoni Rhyngwladol ( ISO The International Organization for Standardization) 

yn ffederasiwn byd eang o gyrff safonau.  Mae’r ISO wedi mabwysiadu ISO 31000 yn 2009 

sy’n gosod yr egwyddorion ac arweiniad ar sut i gynnal ymarferion i adnabod a rheoli risg. 

Mae’r Rhagarweiniad i ganllaw'r ISO yn cynnwys y disgrifiad canlynol: 

“Organizations of all types and sizes face internal and external factors and influences 
that make it uncertain whether and when they will achieve their objectives. The 
effect this uncertainty has on an organization's objectives is “risk”. 
 
All activities of an organization involve risk. Organizations manage risk by identifying 
it, analysing it and then evaluating whether the risk should be modified by risk 
treatment in order to satisfy their risk criteria. Throughout this process, they 
communicate and consult with stakeholders and monitor and review the risk and the 
controls that are modifying the risk in order to ensure that no further risk treatment 
is required. This International Standard describes this systematic and logical process 
in detail. 
 
While all organizations manage risk to some degree, this International Standard 
establishes a number of principles that need to be satisfied to make risk 
management effective. This International Standard recommends that organizations 
develop, implement and continuously improve a framework whose purpose is to 
integrate the process for managing risk into the organization's overall governance, 
strategy and planning, management, reporting processes, policies, values and 
culture. 
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Risk management can be applied to an entire organization, at its many areas and 
levels, at any time, as well as to specific functions, projects and activities.”2 

   

28. Tra bo canllaw'r ISO wedi ei anelu’n bennaf at sefydliadau, yn ein tyb ni  mae’r un 

egwyddorion a chanllawiau yn berthnasol i adnabod a rheoli risg amgylcheddol, 

economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.  Mae felly yn cynnwys asesiadau effaith debygol 

ar iaith yn ogystal ag adnabod a rheoli risg i fusnes neu sefydliad. 

 

Argymhelliad 3 

Cynnwys testun yn Adran 2 (gweler tudalen 13) i egluro egwyddorion, fframweithiau a 

phrosesau  asesu effeithiau tebygol  i gydnabod perthynas a chyd –destun  asesiadau 

effaith debygol ar iaith i’r teulu ehangach o asesiadau effaith. 

 

29. Yn ail, er bod y naratif yn egluro pryd i ddefnyddio Datganiad Iaith a phryd i ddefnyddio 

Asesiad Iaith, nid yw’n diffinio’r hyn sy’n wahanol yn y ddau declyn.   

30. Yn ein barn  ni, nid yw’r prif wahaniaeth yn deillio o’r broses o adnabod, asesu ag ymdrin â 

risg  (mae rhywbeth yn debyg) ond  yn deillio o statws cynllunio’r bwriad neu ddatblygiad 

arfaethedig.   

 

31. Mae Maen Prawf 2 o Bolisi PS1 yn disgrifio datblygiadau “mawr” arfaethedig sy’n destun 

trefn ymgynghoriad cyn ymgeisio statudol o dan ofynion Deddf Cynllunio Cymru 2015.  Cyn 

cyflwyno cais cynllunio ar gyfer datblygiad mawr mae’n ofynnol i’r ymgeisydd o dan y 

Gorchymyn Gweithdrefn Rheoli Datblygu (Cymru) : 

 

 Gyhoeddi drafft o’r cais; 

 Ymgynghori gyda’r gymuned ac ymgynghorwyr arbenigol; 

 Ysgrifennu adroddiad am yr ymgynghoriad cyn ymgeisio a wnaed.3 

32. Fel isafswm mae’r Weithdrefn yn diffinio’r gofynion o ran “y gymuned” ac “ymgynghorwyr 

arbenigol”.   Fodd bynnag, mae anogaeth o dan y Llawlyfr Rheoli Datblygu4 “I ymgeiswyr 

ystyried cyhoeddusrwydd a hysbysiadau mwy eang er mwyn i’r ymgeisydd hyrwyddo’r 

datblygiad ac ymateb i bryderon cyhoeddus”.   

                                                           
2 Op. Cit. 
3 Llywodraeth Cymru (2016) Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 
(Diwygio) 2016  

4 Llywodraeth Cymru (2016) Llawlyfr Rheoli Datblygu, adran 6.4.24 
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33. Yn ein barn ni, er nad yn ofyniad statudol, mae’n rhesymol a phriodol  i’r cynghorau rhoi 

arweiniad cryf a disgwyliad  i ymgeiswyr lunio asesiadau fel rhan o’r broses Cyn Cyflwyno 

Cais.    

34. Byddai dilyn y dull hwn o baratoi Asesiad Effaith Iaith hefyd yn gyson â thrydedd egwyddor 

yr ISO, sef: 

“gweithgareddau i gyfathrebu ac ymgynghori gyda rhanddeilaid trwy gydol y broses”. 

35. Yn drydydd,  o ran y materion i’w hystyried,  yr ydym o’r farn  ei fod yn bwysig i’r darllenydd 

fod yn ymwybodol o drywydd polisi cyhoeddus, yn genedlaethol a lleol o ran cynyddu’r nifer 

sy’n gallu ac yn defnyddio’r Gymraeg.  

36. Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais i sicrhau miliwn  o bobl yn siarad a defnyddio’r 

Gymraeg erbyn 20150 ac yn disgwyl i bawb chwarae eu rhan wrth wireddu’r uchelgais hon.  

Mae’r Llywodraeth hefyd wedi cyhoeddi amcanestyniadau a  thaflwybr o un ffordd bosibl y 

gellir cyrraedd y targed erbyn 20505.    

37. Er bod y taflwybrau hyn ar gael  ar gyfer  Cymru gyfan yn unig yn awr, maes o law bydd  

taflwybrau mwy manwl yn debygol o fod ar gael i adnabod cyfraniad pob sir tuag at yr 

ymdrech.   

38. Mae gan y ddau Gyngor hefyd fesurau o fewn eu Strategaethau Iaith i gynyddu’r nifer o 
siaradwyr o fewn y ddwy Sir ac yn cydnabod y rhan y gall datblygiadau mewn meysydd 
cyflogaeth a llety eu chwarae i wireddu’r targedau hynny. 

39. Maes o law mae’n debygol y bydd y targedau hyn yn bwydo i mewn i adolygiadau  o’r 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac yn dod yn darged neu waelodlin i’r cynllun anelu ato.  

40. Byddai’n rhesymol felly i ddisgwyl i ddatblygwyr ymateb i’r heriau hyn yn gadarnhaol drwy 

adnabod sut y gallent gyfrannu at gyrraedd y targedau hyn a bod y CCA yn tynnu sylw at hyn. 

Argymhelliad 4   
 
Addasu cynnwys  Adran 2  i gynnwys y canlynol:  

 addasu’r diagramau cysylltiedig (Diagramau 3,4 a 5) i adlewyrchu hynny. (Gweler tudalen 
14 ymlaen); 

 diwygio testun i egluro Cam 2 (Paratoi Datganiad, Asesiad neu Dystiolaeth Gefnogol) 
(gweler tudalen 17); 

 addasu’r adran ‘Materion i’w Hystyried’ i gynnwys arweiniad ar strategaethau mewn 
perthynas â’r iaith Gymraeg (gweler tudalen 18); 

 Cynnwys brawddeg neu baragraff i egluro cynnwys Diagramau 8 a 9 (gweler tudalen 25 
ymlaen).  

 

                                                           
5 Llywodraeth Cymru (2018) Adroddiad technegol: Amcanestyniad a thaflwybr nifer y siaradwyr  Cymraeg  

tair oed a throsodd , 2011-2050 
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Adran 3 (Newydd)  
 

41. Yn olaf mae  adrannau  Ch a D yn teilwrio’r arweiniad  a roddir yn y CCA Drafft i beth sy’n 

berthnasol i wahanol fathau o ddatblygiad ac mewn gwahanol leoedd.   Oherwydd natur y 

testun mae’r tablau a’r disgrifiadau a roddir yn y ddwy adran hyn yn weddol eang a 

chymhleth.  O’r herwydd mae’n hawdd i’r ymgeisydd a rhanddeiliaid eraill ddrysu  wrth 

ystyried beth sy’n berthnasol a defnyddiol  i’r datblygiad arfaethedig dan sylw.  Yn ein tyb ni 

fyddai’r Adran yn elwa o dabl syml sy’n crynhoi ac adnabod pa rannau o’r Adran sy’n 

berthnasol. 

 

Argymhelliad 5 
 
Ychwanegu (Tabl 5) sy’n rhoi crynhoi’r arweiniad ac yn nodi’n syml pa rannu o’r wybodaeth sy’n 
berthnasol neu beidio i wahanol fath o ddatblygiad. (gweler tudalen 42) 

 
 
Yr Atodiadau 
 

42. Mae mân ychwanegiadau a/neu ddiwygiadau  yn cael eu hawgrymu ar gyfer Atodiadau 1,2, 
3 a 5.  Ni wnaed awgrym ar gyfer unrhyw newid i Atodiad 4.  Mae’r prif argymhellion yn 
ymwneud ag atodiadau 6, 7 ac 8. 

 
Atodiad 6 Mesurau lliniaru a gwella posib – iaith Gymraeg 
 
43. Mae  nifer o awgrymiadau wedi eu gwneud  i  gryfhau  gweithgareddau   lliniaru a gwella  

gan deilwrio'r gweithgareddau hynny i’r hyn sy’n addas a derbyniol yn ôl y math a graddfa’r 
datblygiad   (gweler Atodiad 6) 

 
Atodiad 7 Methodoleg ar gyfer paratoi Datganiad  
 
44. Mae  nifer o awgrymiadau wedi eu gwneud  i  ehangu a chryfhau’r ystyriaeth a’r cwestiynau 

a ofynnir i’r ymgeisydd ei ystyried wrth baratoi’r datganiad.    Mae hyn yn cynnwys disgrifiad 
o Fframwaith neu Fatrics Risg/Buddion  iddynt ystyried i’w defnyddio i gloriannu effeithiau  
tebygol ar wydnwch y Gymraeg.  (gweler Atodiad 7) 

 
Atodiad 8 Methodoleg ar gyfer paratoi Adroddiad Asesiad Effaith  
 
45. Gan fod ymgysylltu a gweithgareddau ymgynghori yn rhan allweddol o baratoi Adroddiad 

Asesiad Effaith, ‘rydym yn awgrymu fod angen ail bwysleisio’r angen am hyn yn y cyngor 
mwy manwl.  ‘Rydym yn cynnwys y disgrifiad o’r Fframwaith neu Fatrics Risg a grybwyllwyd 
ym mharagraff 43 uchod  ac yn gofyn i’r ymgeisydd sgorio gwahanol gwestiynau yn ôl  
canfyddiad y broses ymgynghori cyn cyflwyno cais.  
 

46. ‘Rydym o’r farn ei fod yn briodol i ofyn i’r ymgeisydd rhoi blaenoriaeth  yn gyntaf i ystyried yr 
effaith debygol y bydd y datblygiad yn cael ar wydnwch yr iaith Gymraeg cyn ehangu’r 
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ystyriaeth i gynnwys agweddau cynaliadwyedd  ehangach.   Argymhellwch felly fod Rhan 1 a 
Rhan 2 o’r broses yn cael eu newid i’r perwyl hynny.  (gweler Atodiad 8) 

 

Argymhelliad 6 
 
Mabwysiadu’r  newidiadau a awgrymir i’r Atodiadau ym mharagraffau 42 i 46 ac yn y testun i’r 
atodiadau perthnasol. 
 

 

Cyffredinol 

47. Gan fod nifer o ddiagramau, tablau ffigyrau a map yn y ddogfen, awgrymir y byddai rhifo’r 

tudalennau a rhoi Tudalen cynnwys ar y cychwyn yn help i’r darllenydd ffeindio eu ffordd o 

gwmpas y CCA. 

Argymhelliad 7  
 
Rhifo tudalennau oddi mewn i’r CCA a chynnwys Tudalen Cynnwys ar flaen y ddogfen. 
 

 
Crynodeb o’r Canfyddiadau   
 

48. Gofynnwyd i ni werthuso a fyddai’r Canllaw yn debygol o fod yn cyflawni ei ddibenion ac yn 
rhoi arweiniad i’r rhanddeiliad hynny sydd â rhan mewn paratoi, asesu a phenderfynu ar 
geisiadau cynllunio perthnasol.   

49. Mae ein canfyddiadau wedi nodi sawl cryfder i’r drafft gwreiddiol.  ‘Rydym hefyd yn 
adnabod meysydd lle’r ydym yn credu y byddai modd cryfhau ei addasrwydd i bwrpas.   

 
50. Yr ydym yn cynnig saith  argymhelliad ac awgrymiadau ar gyfer diwygiadau ar strwythur a 

chynnwys y drafft  sylwadau felly sy’n ceisio mynd i’r afael â hyn.   
 
Yr Argymhellion 
 
 

Argymhelliad 1  

Addasu’r disgrifiad o’r cynulleidfaoedd targed allanol i wneud yn eglur at bwy yr anelir y CCA 

fel a ganlyn:                                                                                                                                      

cynorthwyo'r cyhoedd ymgeiswyr a'u hasiantau wrth baratoi'r cynigion cynllunio ac i'w 

harwain mewn trafodaethau gyda swyddogion cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio; 

helpu aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb i ddeall gofynion a 

disgwyliadau’r polisi perthnasol ac i’w helpu i baratoi sylwadau a mewnbwn ystyrlon i’r broses 

gwneud penderfyniad; 
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Argymhelliad 2 

Diwygio  strwythur y CCA i dair adran ac addasu’r  Cyflwyniad fel a ganlyn: 

ADRAN 1 (Rhannau A- B) – beth a olygir gyda chymunedau nodedig a chynaliadwy  a sut y gall 
mathau penodol o ddatblygiad gyfrannu at gynnal neu greu cymunedau nodedig a chynaliadwy 
 
ADRAN 2 (Rhan C) –  arweiniad i’r ymgeisydd ar sut i ddefnyddio Polisi PS 1 Yr iaith Gymraeg 
a’r diwylliant Cymreig a chyflwyno tystiolaeth i gefnogi’r  datblygiad: 
 
ADRAN 3 (Rhannau CH a D) - Rhannau CH a D) - egluro i’r ymgeisydd sut i gyflwyno tystiolaeth 
o blaid y datblygiad yn erbyn y gofynion ehangach o ddatblygiad cynaliadwy ac  i ddeall yn well 
beth ydi rhinweddau cynaliadwy gwahanol fathau o ddatblygiad. 

Argymhelliad 3 

Cynnwys testun i egluro egwyddorion, fframweithiau a phrosesau  asesu effeithiau tebygol  i 

gydnabod perthynas a chyd –destun  asesiadau effaith debygol ar iaith i’r teulu ehangach o 

asesiadau effaith. 

Argymhelliad 4   
 
Addasu cynnwys  Adran 2  i gynnwys y canlynol:  

 addasu’r diagramau cysylltiedig (Diagramau 3,4 a 5) i adlewyrchu hynny. (Gweler tudalen 
14 ymlaen); 

 diwygio testun i egluro Cam 2 (Paratoi Datganiad, Asesiad neu Dystiolaeth Gefnogol) 
(gweler tudalen 17); 

 addasu’r adran ‘Materion i’w Hystyried’ i gynnwys arweiniad ar strategaethau mewn 
perthynas â’r iaith Gymraeg (gweler tudalen 18); 

 Cynnwys brawddeg neu baragraff i egluro cynnwys Diagramau 8 a 9 (gweler tudalen 25 
ymlaen).  

 
Argymhelliad 5   
 
Ychwanegu (Tabl 5) sy’n rhoi crynhoi’r arweiniad ac yn nodi’n syml pa rannu o’r wybodaeth 

sy’n berthnasol neu beidio i wahanol fath o ddatblygiad. 

Argymhelliad 6  
 
Mabwysiadu’r  newidiadau a awgrymir i Atodiadau a awgrymir ym mharagraffau 41 i 45 ac yn 
y testun i’r atodiadau perthnasol. 
 

Argymhelliad 7  
 

Rhifo tudalennau oddi mewn i’r CCA a chynnwys Tudalen Cynnwys ar flaen y ddogfen. 
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Eitem 5 Atodiad 2 

Cyfarfod Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn 
 

Dyddiad 16 Tachwedd 2018 
 

Pwnc 
 

Adroddiad Gweithgor Ymchwiliad Craffu Cyngor Gwynedd –  
Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 
 

 

 Nodir eich bod wedi derbyn arfarniad beirniadol gan arbenigwyr ym maes cynllunio ieithyddol gyda datblygiadau mawr. 

 Nodir nad ydych wedi derbyn arweiniad gan arbenigwyr ym meysydd ymchwil a dadansoddeg nac ymgysylltu ac ymgynghori. 

 Mae Aelodau’r Gweithgor yn dymuno tynnu eich sylw unwaith eto at yr argymhellion a gyflwynwyd i chi ym mis Mawrth 2018. Rydym yn dal o’r 

farn eu bod yn bwrpasol ac angen eu cyfarch gennych. 

 Erbyn hyn, mae’n siwr eich bod mewn gwell sefyllfa i ateb y cwestiynau a godwyd gan aelodau’r cyhoedd yn dilyn eich gwaith Ymgysylltu yn 

2016. 

 Cyflwynwyd Crynodeb i’r Panel Cynllunio ar y Cyd gan y Gweithgor ym mis Mawrth 2018 o’r ymatebion o’r Ymgysylltiad 2016 i’ch cynorthwyo 

(copi yn amgaeedig - Atodiad 1). 

 Mae Aelodau’r Gweithgor yn awgrymu’n gryf bod Aelodau’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn rhoi ystyriaeth i’r prif faterion canlynol a 

godwyd gan gyfranwyr i’r Ymgysylltiad a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2016 ac a ystyriwyd gennych ym mis Mawrth 2018 er mwyn darbwyllo 

eich hunain bod y materion yma wedi’u cyfarch yn llawn gennych cyn cychwyn ar Ymgynghoriad pellach gyda’r cyhoedd.  

 Argymhellir eich bod yn ateb y cwestiynau yng ngholofn C a CH yn gryno a chlir.  

 

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru 

 

Egwyddor 9 – Mae pobl yn cael gwybod beth yw effaith eu cyfraniad 

 

Rhoddir adborth amserol i’r cyfranogwyr i gyd am y safbwyntiau a fynegwyd ganddynt a’r trafodaethau a chamau gweithredu a gafwyd o ganlyniad, 

dylai dull a ffurf yr adborth roi ystyriaeth i hoffterau’r cyfranogwyr. 
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A B C CH 

 Mater sydd angen ei gyfarch 
 

Sut mae’n cael ei gyfarch yn y CCA 
diwygiedig neu os nad ydyw’n cael 
ei gyfarch esboniad cryno pam? 

Tudalennau a phwyntiau penodol yn 
y CCA (e.e. rhif paragraff) 
 

 Ydi’r CCA cyfredol yn ymdrin â blaenoriaethau ar gyfer yr iaith 
Gymraeg o ran defnyddio tir neu adeiladau? Os nad ydi o, pa 
faterion amgen ydych chi’n awgrymu? 

  

1 Cryfhau’r Blaenoriaethau o safbwynt amddiffyn y Gymraeg 
 

Rôl y CCA ydi darparu arweiniad i 
ehangu ar bolisïau yn y Cynllun 
Datblygu Lleol, er mwyn 
cynorthwyo i weithredu’r Cynllun. 
Mae Polisi PS 5 (maen prawf 4) a 
Pholisi PS 1 yn gosod yr angen i 
ddatblygiadau newydd gyfrannu i 
warchod, cefnogi a hyrwyddo’r 
defnydd o’r iaith Gymraeg.  
 

Y CCA cyfan, ac yn benodol Adran 2 

2 Nodwch os ydi’r CCA yn declyn addas i wneud hyn neu beidio. 
 

Gweler yr ymateb i 1 uchod  Y CCA cyfan, ac yn benodol Adran 2 

3 Sut mae’r CCA yn amddiffyn cymunedau Cymraeg eu hiaith 
 

Gweler yr ymateb i 1 uchod. Mae’r 
broses o baratoi’r Cynllun a’i 
bolisïau wedi sicrhau bod yr effaith 
ar yr iaith Gymraeg wedi cael ei 
hystyried yn briodol, a bod y Cynllun 
trwy bolisïau amrywiol (sy’n 
cynnwys Polisi PS 5 a Pholisi PS 1) yn 
darparu fframwaith i ddiogelu a 
hyrwyddo’r iaith. 

Y CCA cyfan, ac yn benodol Adran 2 

 Ydi’r CCA cyfredol yn ymdrin â materion na ddylid eu cynnwys o 
fewn CCA? Os ydi o, wnewch chi roi manylion y materion yma? 
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4 Mae angen gwahaniaethu rhwng datblygiadau diwydiannol a 
phreswyl a bach a mawr 

Mae’r fethodoleg ar gyfer cynnal 
asesiad i’w gyflwyno ar ffurf 
Datganiad Iaith Gymraeg ac 
adroddiad Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg yn nodi’r ffactorau a fydd 
angen rhoi sylw iddynt yn 
gysylltiedig â datblygiadau amrywiol 
sy’n cyrraedd trothwyon ym Mholisi 
PS 1. 

Atodiad 7 ac Atodiad 8  

5 Nid ydi’r CCA cyfredol yn effeithiol o ran ystyried effaith ar yr iaith 
Gymraeg 

Anghytuno gyda’r safbwynt hwn yng 
nghyd- destun y Canllaw diwygiedig. 

Y CCA cyfan, ac yn benodol Adran 2 

6 Ydi’r CCA cyfredol ddigon clir ynglŷn â pha fath o ddatblygiad a fydd 
angen cael gwybodaeth amdano o safbwynt yr iaith Gymraeg? 

  

7 Mae’r canllaw cyfredol yn annelwig  Anghytuno gyda’r safbwynt hwn yng 
nghyd- destun y Canllaw diwygiedig. 

Y CCA cyfan, ac yn benodol Adran 2 

8 Mae’r trothwyon yn benagored ac mae angen adnabod mathau o 
ddatblygiadau a ddylai fod yn destun asesiad. 

Meini prawf 1 a 2 Polisi PS 1, nid y 
Canllaw, sy’n rhoi’r trothwyon ar 
gyfer adnabod pa fath o ddatblygiad 
sydd angen bod yn destun asesiad. 
Mae’r Canllaw yn darparu arweiniad 
i ehangu ar y trothwyon hyn. 

Diagram 5 

    

 Mae’r CCA yn cynnwys nifer o gwestiynau er mwyn cynorthwyo 
ymgeiswyr i gyflwyno Datganiad Ieithyddol a Chymunedol ac 
Asesiad Effaith Ieithyddol. Ydi’r cwestiynau’n ddigon clir? A ddylid 
gofyn cwestiynau ychwanegol? Os ydych o’r farn bod angen newid, 
a wnewch chi awgrymu sut gellir newid y cwestiynau a/neu pa fath 
o gwestiynau sydd angen gofyn? 

  

9 Cynnwys Asesiad Iaith a Datganiad Iaith enghreifftiol bositif a 
negyddol.  
 

Nac ydi. Bydd yr amgylchiadau sy'n 
ymwneud â datblygiadau unigol yn 
wahanol. Ni fyddai darparu 
enghreifftiau yn ychwanegu gwerth. 
Mae’r Canllaw yn canolbwyntio ar 

Atodiad 7 ac Atodiad 8 
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ddarparu methodolegau clir i gynnal 
yr asesiadau. 

10 Nodi’n glir beth yw arwyddocâd Asesiad neu Ddatganiad negyddol. 
 

Ydi Diagram 11 
Maen prawf 3 ym Mholisi PS 1. 

11 Cynnwys enghreifftiau o sut all datblygiad wneud y canlynol i’r iaith 
Gymraeg: Diogelu, Hyrwyddo, Cryfhau 
 

Nac ydi. Mae’r Canllaw yn 
canolbwyntio ar ddarparu 
methodolegau clir i gynnal yr 
asesiadau, sy’n adnabod y ffactorau 
a fydd yn bwysig i’w hystyried i 
ddiogelu, hyrwyddo a chryfhau. 
Mae’r Canllaw hefyd yn adnabod 
mesurau lliniaru a chryfhau posib.  

Atodiad 6, Atodiad 7, Atodiad 8 

12 Nodwch lle mae’r CCA diwygiedig yn gofyn cwestiynau am ffeithiau 
perthnasol pendant 
 

Ydi Atodiad 5, Atodiad 7 ac Atodiad 8 

13 Bod disgwyl i’r Ymgeisydd gyflwyno Asesiad sydd wedi’i lunio a’i 
arfarnu gan arbenigwyr cynllunio iaith annibynnol. 
 

Ydi Diagram 6, Diagram 7, Diagram 9, 
Atodiad 7 ac Atodiad 8 

14 Cyfrifoldeb yr Ymgeisydd ddylai ariannu hyn a chyfrifoldeb y Cyngor 
yw ei drefnu. 
 

Ydi Diagram 11 

15 Lle mae’r CCA diwygiedig wedi lleihau a/neu gyfuno cwestiynau? 
  

Mae’r Canllaw yn darparu 
methodolegau newydd. 

Atodiad 7 ac Atodiad 8 

16 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at gynnydd neu leihad yn y 
boblogaeth a allai effeithio’r balans o siaradwyr Cymraeg/Saesneg yn 
bositif neu negyddol? 

 
 
Ni fydd yn bosib i asesiadau roi ateb 
absoliwt i’r cwestiynau a rhestrir yn 
rhesi 16 – 46. Mae’n bwysig cofio 
hyd yn oed gyda gwybodaeth 
gynhwysfawr ni fyddai'n hawdd i 
fesur effaith bositif a negyddol 
oherwydd nad all y system gynllunio 
ragweld na rheoli priodweddau 

 
 
 
Atodiad 7 ac Atodiad 8 17 A allai’r datblygiad arwain at leihad absoliwt neu gyfrannol mewn 

nifer siaradwyr Cymraeg? 

18 Sut allai’r datblygiad effeithio ar ddefnydd o’r iaith Gymraeg yn y 
gymuned? 

19 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at gynnydd mewn mudo i mewn 
neu fudo allan? 

20 Sut fydd hyn yn effeithio ar nifer siaradwyr Cymraeg? 
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21 A fyddai unrhyw newid yn barhaol neu dros dro? personol (fel y gallu i siarad 
Cymraeg yn y dyfodol neu 
ddeinameg y defnydd ohoni). Ni all 
y system ychwaith wahaniaethu ar 
sail gallu ieithyddol ymgeiswyr am 
ganiatâd cynllunio na gallu 
ieithyddol yr unigolion fydd yn 
meddiannu neu wneud defnydd o 
eiddo. Noder hefyd bod rhai o’r 
cwestiynau yn y fethodoleg asesu 
effaith sydd yn y canllawiau 
presennol. Nid yw’r gwaith o 
baratoi’r Canllaw newydd yn 
bwriadu eu hail adrodd oherwydd 
bod ein dealltwriaeth o’r maes yn 
fwy aeddfed ac y gellir dysgu o 
brofiadau o wirio asesiadau yn y 
gorffennol. Mae’r Canllaw 
diwygiedig yn ffocysu ar adnabod 
methodoleg a matrics sgorio i 
gynnal asesiadau fydd yn adnabod 
yr ystyriaethau  a fydd yn 
cynorthwyo i adnabod pwy fydd yn 
cael ei effeithio (yn bositif neu 
negyddol) gan y datblygiad, sut fath 
o newid sy’n debygol, pa mor 
debygol ydi’r newid, graddfa’r risg, 
beth ellir ei wneud i newid y 
tebygolrwydd a’r risg – un ai trwy 
ymgorffori mesur lliniaru yn y 
datblygiad neu rwymo’r datblygiad 

22 Ydi’r Datblygiad yn debygol o arwain at newid strwythur oed yn ardal 
y gymuned? 

23 Ydi’r Datblygiad yn debygol o gael effaith ar ansawdd bywyd y bobl 
leol? 

24 A allai’r Datblygiad gael effaith ar iechyd a mwynderau’r gymuned? 

25 A allai gynyddu’r risg o drosedd neu drais yn y gymuned? 

26 Ydi’r Datblygiad yn debygol o gael effaith niweidiol ar fusnesau lleol a 
swyddi lleol? 

27 A oes potensial y gallai’r Datblygiad arwain at gau busnesau – 
Cymraeg eu hiaith – lleol? 

28 A allai’r datblygiad greu neu fygwth swyddi lleol? 

29 Ydi’r Datblygiad yn debygol o arwain at fwy o amrywiaeth 
economaidd yn y gymuned (neu’r ardal ehangach)? 

30 A oes potensial i’r Datblygiad gynyddu mewnfudiad o siaradwyr di-
gymraeg oherwydd amrywiaeth economaidd? 

31 Ydi’r Datblygiad yn debygol o gael effaith ar lefelau tâl/cyflog a/neu 
brisiau tai? 

32 A allai’r Datblygiad gynyddu/lleihau lefelau cyflog oherwydd cynnydd 
mewn cystadleuaeth? 

33 A allai’r Datblygiad orfodi siaradwyr Cymraeg lleol i adael y gymuned 
oherwydd prisiau tai, neu eu rhwystro rhag dychwelyd? 

34 Ydi’r Datblygiad yn debygol o gael effaith ar adeiladwaith lleol a 
darpariaeth gwasanaethau? 

35 A allai’r Datblygiad fygwth neu ddiogelu ysgolion cyfrwng Cymraeg 
lleol a/neu gyfleusterau gofal iechyd? 

36 A allai’r Datblygiad fygwth neu ddiogelu siopau, swyddfeydd post, 
banciau, tafarndai lleol mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith? 

37 A oes potensial i’r Datblygiad arwain at dyndra cymdeithasol, 
gwrthdaro neu raniadau difrifol o fewn y gymuned Gymraeg ei 
hiaith? 
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38 A allai’r Datblygiad gael effaith sylweddol anghyfartal ar rannau 
gwahanol o’r gymuned 

trwy amod cynllunio neu gytundeb 
106, a thrwy dynnu sylw am fesurau 
allai ymgeisydd ddefnyddio’n 
wirfoddol. 

39 A allai danseilio gwerthoedd traddodiadol rhannau penodol o’r 
gymuned? 

40 A oes potensial y bydd y Datblygiad yn arwain at newidiadau mewn 
traddodiadau a diwylliant Cymreig? 

41 A allai’r Datblygiad orfodi aelodau lleol o grwpiau lleol gwirfoddol, 
gweithgareddau neu ieuenctid allan o’r ardal oherwydd diweithdra 
neu brisiau tai uchel? 

42 Ydi’r Datblygiad yn debygol o arwain at lai o ddefnydd o’r iaith 
Gymraeg yn y gymuned am y rhesymau canlynol: 

43 Siaradwyr Cymraeg yn ffurfio cyfran lai o’r boblogaeth? 

44 Newid iaith mewn rhwydweithiau cymdeithasol penodol? 

45 Diffyg gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn sgil y datblygiad – Addysg, 
Gofal Plant ac ati,  

46 Ydi’r Datblygiad yn debygol o arwain at fwy o ddefnydd o’r Gymraeg 
yn y gymuned? 

    

 Ydi’r CCA cyfredol yn ddigon clir ynglŷn â chael mewnbwn mentrau 
iaith lleol a chynllunwyr iaith i gynorthwyo ymgeiswyr i lunio’r 
cynnig a fydd yn destun cais cynllunio? 

  

47 A wnewch chi esbonio’n glir beth yw mewnbwn Mentrau Iaith ac 
Arbenigwyr Cynllunio Ieithyddol? 

Mae’r Canllaw yn dweud mai rôl y 
person cymwys fydd defnyddio’r 
fethodoleg a chynghori’r ymgeisydd. 
Pan fydd y person cymwys yn 
ymgysylltu gyda’r Fenter Iaith fe gall 
y Fenter ddarparu gwybodaeth y 
person cymwys ei angen i gwblhau’r 
asesiad.  

Diagram 6 a Diagram 7 
Atodiad 7 ac Atodiad 8 

48 Nid mater o gynorthwyo’r ymgeisydd ddylai fod yma ond mater o 
gloriannu’r sefyllfa 

Mae’r Canllaw yn dweud mai rôl y 
person cymwys fydd defnyddio’r 
fethodoleg a chynghori’r ymgeisydd. 

Diagram 6 a Diagram 7 
Atodiad 7 ac Atodiad 8 
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49 A wnewch chi esbonio’n glir beth yw ‘menter iaith leol’? Nid yw’r Canllaw’n cyfeirio at ‘fenter 
iaith leol’ 

Dim yn berthnasol 

50 A oes digon o adnoddau ac arbenigedd gan Hunaniaith? Nid yw hwn yn fater i’r Canllaw. Dim yn berthnasol 

51 Mae angen annog Datblygwyr i gynnal trafodaethau gyda 
‘mudiadau/mentrau’ iaith leol. 

Ydi Atodiad 7 ac Atodiad 8 

52 Defnyddio mesuryddion a datblygu rhai newydd i gloriannu sefyllfa’r 
Gymraeg fel iaith gymunedol fyw. 

Ydi Atodiad 2, Atodiad 7 ac Atodiad 8 

53 Mae angen llunio canllawiau canolog cadarn Ydi Y CCA cyfan, ac yn benodol Adran 2 

    

 Ydi’r CCA cyfredol ddigon clir ynglyn â pha fath o amodau cynllunio 
neu ymrwymiadau cynllunio y gellir eu llunio i sicrhau mesurau 
lliniaru priodol, iawndal a/neu fesurau gwella yn ymwneud â 
chynigion datblygu er mwyn cynnal neu gryfhau’r iaith Gymraeg, a 
sut fydd y Cynghorau yn mynd ati i gael amodau cynllunio neu 
ymrwymiadau? 

  

54 Dylai’r CCA newydd ddarparu enghreifftiau o liniaru addas a/neu 
fesurau cryfhau ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiadau. 

Ydi Atodiad 6 

55 Dylai’r CCA newydd gynnwys enghreifftiau o amodau safonol a 
goblygiadau cynllunio 

Ydi Atodiad 6 

56 Mae gwir angen mesurau cryfach Ydi Atodiad 6 

57 Dylid cynnwys enghreifftiau o fathau amrywiol o ddatblygiadau. Dim yn berthnasol Dim yn berthnasol 

58 Dylai amodau cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl gynnwys amod ar 
gyfer datblygiad graddol dros bum mlynedd. 

Ydi Atodiad 6 

59 Dylid cael arweiniad canolog pendant Ydi  Atodiad 6 

    

 A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am gynnwys y CCA cyfredol?   

60 Mae angen gwella’r system sgorio Ydi Atodiad 7 ac Atodiad 8 

61 Dylai’r canllaw ystyried ardaloedd ehangach na dim ond y pentref 
neu’r dre ble mae’r Datblygiad yn digwydd, hyd at lefel Arfon, 
Meirion, Dwyfor. 

Ydi Atodiad 7 ac Atodiad 8 

62 Dylai hyn fod yng nghyd-destun beth sydd wedi digwydd yn yr ardal 
(eang) honno o fewn dyweder y 5 mlynedd ddiwethaf o leiaf 

Ydi Atodiad 7 ac Atodiad 8 
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63 Dylid cryfhau’r amodau ynglŷn â defnydd o’r iaith Gymraeg ynglŷn ag 
arwyddion ac yn y blaen; a hefyd rhwystro newid hen enwau 
Cymraeg i Saesneg. 

Mae maen prawf 4 ym Mholisi PS 1 
yn gosod gofynion am Gynllun 
Arwyddion dwyieithog. Mae maen 
prawf 5 ym Mholisi PS 1 yn rhoi 
anogaeth i defnyddio enwau 
Cymraeg ar eiddo a strydoedd, er 
nad yw enwi eiddo a strydoedd yn 
fater cynllunio defnydd tir. Rôl y 
CCA ydi darparu arweiniad i ehangu 
ar bolisïau yn y Cynllun Datblygu 
Lleol, er mwyn cynorthwyo i 
weithredu’r Cynllun. 

C.29 a C.30 

64 Dylid rhoi ystyriaeth i bwy sy’n llenwi’r bwlch (tŷ gwag) wrth i bobl 
leol Cymraeg eu hiaith brynu tai newydd. 

Ydi. Cam 8 

65 Dylid nodi ar ddechrau’r CCA newydd bwysigrwydd allweddol 
Gwynedd fel cadarnle cryfaf y Gymraeg a’r angen am bolisïau 
penodol i warchod ei nodweddion unigryw ac i sicrhau dyfodol 
cynaliadwy i’r iaith. 

Ydi. Tabl 2 Adran 2 

66 Dylid nodi yn y CCA newydd amcanion strategaethau perthnasol i 
gryfhau’r iaith, gan gynnwys: 

Ydi C.18 – C.24 

67 Strategaeth Iaith Gwynedd 2014-2017 sy’n amcanu at sicrhau 
cynnydd o 5% yng nghanran y boblogaeth sy’n gallu siarad Cymraeg 
erbyn 2021. 

68 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn sy’n amcanu at 
gynyddu nifer y cymunedau sydd â 70% a throsodd o’u poblogaeth yn 
medru’r Gymraeg. 

69 Llywodraeth Cymru sy’n anelu at gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 
filiwn erbyn 2050 

70 Nodyn Cyngor Technegol 20 sy’n seiliedig ar ddarpariaethau iaith 
Deddf Gynllunio (Cymru) 2015 

71 Yr angen i bob Datblygiad arfaethedig gael ei arfarnu yn ôl pa mor 
gydnaws yw â’r amcanion uchod. Dylid sicrhau felly fod pob 
Datblygiad dan sylw naill ai’n cyfrannu’n gadarnhaol at wireddu’r 

Bydd defnyddio’r fethodolegau a 
roddir i gynnal asesiadau yn fodd i 
ddod i gasgliad ynglyn ag effaith 

Atodiad 7 ac Atodiad 8 
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amcanion neu, o leiaf, na fyddai ar unrhyw gyfrif yn llesteirio’r 
ymdrechion i’w cyflawni.  

datblygiad sy’n cyrraedd y 
trothwyon a roddir ym Mholisi PS 1 
ar yr iaith Gymraeg mewn 
cymunedau. 

72 O ran y cwestiynau penodol ar y ffurflen, ni ellir, yn ein barn ni, 
ymateb yn ystyrlon iddynt yn yr adolygiad o’r Canllaw Cynllunio 
Atodol - Cynllunio a’r iaith Gymraeg cyfredol heb wybod i ba raddau y 
mae’r canllaw wedi llwyddo ers pan ddaeth yn weithredol yn 2009. 

Nid yw hwn yn fater i’r Canllaw 
diwygiedig 

Dim yn berthnasol 

73 Cyn bwrw ymlaen, dylid cynnal asesiad ieithyddol o’r datblygiadau o 
2009 hyd heddiw, er mwyn canfod a yw’r fersiwn cyfredol o’r canllaw 
wedi cyfrannu i ddiogelu, hyrwyddo ac atgyfnerthu’r Gymraeg. 

Nid yw hwn yn fater i’r Canllaw 
diwygiedig 

Dim yn berthnasol 

74 Rhoi’r gorau i ddefnyddio Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol, a’i 
gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr ddarparu Asesiad Effaith Ieithyddol 
yn yr achosion lle bo Datganiad yn ofynnol ar hyn o bryd. 

Rôl y CCA ydi darparu arweiniad i 
ehangu ar bolisïau yn y Cynllun 
Datblygu Lleol, er mwyn 
cynorthwyo i weithredu’r Cynllun. 
Polisi PS 1 sydd yn gosod yr angen i 
wneud asesiad a’i gyflwyno ar ffurf 
Datganiad Iaith Gymraeg ac 
adroddiad Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg.  
 

Dim yn berthnasol 

75 Ei bod yn ofynnol i asesiad effaith ieithyddol gael ei gynhyrchu gan rai 
sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth o’r maes. 

Ydi Diagram 6, Diagram 7, Diagram 9, 
Atodiad 7 ac Atodiad 8 

76 Ei bod yn ofynnol i’r Awdurdod Cynllunio sicrhau bod yr Asesiad 
Effaith Ieithyddol yn cael ei arfarnu gan rai sydd â gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r maes. 

Ydi Diagram 11 

77 Bod ymgynghori gyda chynghorau cymuned, mentrau iaith a 
mudiadau iaith yn rhan allweddol o Asesiad Effaith Ieithyddol. 

Ydi Diagram 4, Atodiad 7 ac Atodiad 8 
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Atodiad 1 Cynllunio a’r Iaith Gymraeg – Ymgysylltiad Mehefin 2016 - Crynodeb 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb y Panel 1 Chwefror 2018 Crynodeb y Gweithgor 13 Mawrth 2018 

1 Ydi’r CCA cyfredol yn ymdrin á blaenoriaethau ar 
gyfer yr iaith Gymraeg o ran defnyddio tir neu 
adeiladau? Os nad ydi o, pa faterion amgen ydych 
chi’n awgrymu? 
 

Awgrymwyd y dylai’r canllaw adlewyrchu 
blaenoriaethau ar gyfer yr iaith Gymraeg a 
gyflwynwyd mewn strategaethau iaith 
Gymraeg cenedlaethol a lleol. Yn benodol, 
dylid ystyried y chwe maes allweddol – 
teulu, plant a phobl ifanc, y gymuned, y 
gweithle, gwasanaethau iaith Gymraeg a 
seilwaith. Awgrymwyd y dylid adnabod 
ardaloedd sensitive yn ôl y canllaw a nodwyd 
yn yr NCT 20 allddodol a diwygiedig 

Nodwyd yr angen I gryfhau’r blaenoriaethau 
o safbwynt amddiffyn y Gymraeg a 
phryderon bod y Canllaw yn declyn 
amhriodol I gyflawni hyn. 
 
 
 
 

1a Rwyn cymryd bod blaenoriaeth I’r Gymraeg gan 
mai canllaw ar gyfer yr iaith Gymraeg ydi hwn? 

1b Ydi, ond mae gwir angen cryfhau unrhyw 
flaenoriaethau sy’n amddiffyn y Gymraeg 

1c Ydi. 

1ch Gan mai mewn Canllaw mae’r iaith Gymraeg, ac nid 
mewn Polisi, dim ond ystyriaeth fydd yr iaith. Ni 
fydd ond yn rhywbeth ymylol ar gyfer datblygiad ac 
yn llai pwysig nag ystlumod a phethau tebyg. Pe bai 
ystyried yr iaith yn flaenoriaeth, byddai ar y blaen 
h.y. y PRIF FATER. 

1d Dim yn siwr 

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

2 Ydi’r CCA cyfredol yn ymdrin a materion na ddylid 
eu cynnwys o fewn CCA? Os ydi o, wnewch chi roi 
manylion y materion yma? 
 

Ystyriodd mwyafrif yr ymatebwyr y dylai’r 
canllaw wahaniaethu rhwng y mathau o 
ddatblygiadau ac y dylid llunio cwestiynau yn 
unol â hynny. 

Nodwyd yr angen I wahaniaethu rhwng 
datblygiadau diwydiannol a phreswyl; a bach 
a mawr. 
Nodwyd pryder nad oedd y CCA cyfredol yn 
effeithiol o ran ystyried effaith ar yr iaith 
Gymraeg. 
 
 
 
 

2a Efallai y byddai’n syniad gwahaniaethu rhwng rhai 
mathau o ddatblygiadau a’u trin ychydig yn 
wahanol – e.e. Dylsai’r set o gwestiynau (gweler 
isod) ar gyfer datblygiad diwydiannol (rhywbeth 
fyddai’n creu swyddi) fod yn wahanol I gwestiynau 
am stad o dai dyweder. 
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2b Nac ydi, hyd y gwelir  

2c Ydi. 

2ch Mae’n anodd I Ganllaw fel hyn, sy’n delio a phob 
math o ddefnydd tir, fod yn berthnasol I bob math 
o ddatblygiad. Dylid ystyried cael un ar gyfer 
datblygiadau preswyl, ac un arall ar gyfer pob math 
o ddatblygiadau eraill ond wedi’I rannu’n ddau ran 
– datblygiadau mawr a rhai bach. 

2d Nid o raid – yn y gorffennol mae cyndynrwydd naif 
wedi bod I gadw cynllunio fel petai ddim I’w wneud 
a iaith ac ati. 

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

3 Ydi’r CCA cyfredol ddigon clir ynglŷn â pha fath o 
ddatblygiad a fydd angen cael gwybodaeth 
amdano o safbwynt yr iaith Gymraeg?  

Cytunai ymatebwyr, ar y cyfan, fod y canllaw 
cyfredol yn annelwig ac nad yw’n rhoi 
eglurdeb I ddatblygwyr am ba ddatblygiadau 
sydd angen Asesiad Ardrawiad Iaith 
Gymraeg. Y farn oedd bod y trothwyon yn 
benagored a bod angen adnabod mathau o 
ddatblygiadau a ddylai fod yn destun 
asesiad. 

Cytunai ymatebwyr, ar y cyfan, fod y canllaw 
cyfredol yn annelwig ac nad yw’n rhoi 
eglurdeb I ddatblygwyr am ba ddatblygiadau 
sydd angen Asesiad Ardrawiad Iaith 
Gymraeg. Y farn oedd bod y trothwyon yn 
benagored a bod angen adnabod mathau o 
ddatblygiadau a ddylai fod yn destun 
asesiad. 
 
Nid oes cyd-destun cynllunio ieithyddol 
ystyrlon I’r Canllaw na manylion clir a 
defnyddiol. 

3a Nid ydi’r CCA cyfredol yn dangos yn glir pa 
ddatblygiadau sydd angen Asesiad Ardrawiad Iaith 
Gymraeg sydd angen ei gyflwyno fel rhan o gais, yn 
arbennig y trothwyon mewn perthynas â 
‘Datblygiadau/Cynlluniau Eraill’. Mae’r trothwyon 
yn benagored ac nid ydynt yn rhoi eglurder I 
ddatblygwyr yn gynnar yn y broses. Fe ddylai’r CCA 
newydd ddarparu trothwyon clir ynglŷn â pha 
ddatblygiadauddylai gynnwys Datganiad Iaith 
Gymraeg ac Asesiad Ardrawiad Iaith Gymraeg gan 
adlewyrchu yr ymagwedd bod angen I geisiadau 
cynllunio unigol gynnwys Asesiad Ardrawiad Iaith 
Gymraeg o fewn canllawiau polisi cynllunio 
cenedlaethol. 

3b Mae angen newid, a bod yn fwy eglur a di-amwys 
(fel y nodais yn yr ateb uchod) 
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3c Ydi, ar ôl yr ychwanegiadau 

3ch Ydi 

3d Mae’r Canllaw yn amwys iawn ar hyn o bryd. Yn 
paragraff A, y paragraff cyntaf o dan ‘Datganiad 
Cymunedol ac Ieithyddol’, dywedir ‘….ar gyfer y 
mathau o ddatblygiad a restrir ym mharagraff 17’. 
O droi yn ôl I baragraff 17 nid oes unrhyw restr yn y 
paragraff hwn. Fel ag y mae, y mae’r cyfarwyddyd 
yn gamarweiniol a diffygiol. Mae angen rhestru’r 
datblygiadau dan sylw yn syml a diamwys. 

3dd Mae angen deall teithi cymdeithasegol yr iaith 
(gweler y cyfrifiadau) a dangos sut y mae 
tueddiadau a welir yn mynd I gael eu harafu/hatal 
drwy weithredu y cynllun. Nid ymddengys bod hyn 
yn digwydd – dim ond gyrru ymlaen fel pe na bai 
problem/gobeithio’r gorau. 

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

4 Mae’r CCA yn cynnwys nifer o gwestiynau er 
mwyn cynorthwyo ymgeiswyr I gyflwyno 
Datganiad Ieithyddol a Chymunedol? Ydi’r 
cwestiynau’n ddigon clir? A ddylid gofyn 
cwestiynau ychwanegol? Os ydych o’r farn bod 
angen newid, a wnewch chi awgrymu sut gellir 
newid y cwestiynau a/neu pa fath o gwestiynau 
sydd angen gofyn? 

Roedd dau ymatebydd o’r farn bod y 
cwestiynau yn y canllaw cyfredol yn ddigon 
eglur. 
 
Nododd eraill fod y canllaw, fel yr oedd, yn 
or-syml ac o’r herwydd fod ymgeiswyr yn 
ateb cwestiynau heb gyflwyno tystiolaeth 
ddigonol. 
 
Dylai cwestiynau fod yn benodol wrth ofyn 
am fanylion am y modd y bydd datblygiad yn 
mynd ati I warchod yr iaith. 
 

Roedd dau ymatebydd o’r farn bod y 
cwestiynau yn y canllaw cyfredol yn ddigon 
eglur. 
 
Roedd y gweddill o’r farn nad oedd y 
cwestiynau’n ddigon clir ac yn unol â’r gofyn 
yn cynnig awgrymiadau:  
 
Mae angen I’r cwestiynau adlewyrchu’r 
blaenoriaethau diweddaraf yn lleol a 
chenedlaethol o safbwynt yr iaith Gymraeg. 
 
Dylai cwestiynau ofyn sut mae’r datblygiad 
am wneud y canlynol I’r iaith Gymraeg: 

4a Os ydi’r CCA sy’n cael ei ddatblygu yn mynd I 
gynnwys cwestiynau I gynorthwyo ymgymeiswyr I 
ymgymymryd â/cyflawni (undertake) Datganiad 
Iaith Gymraeg, dylid adolygu’r cwestiynau er mwyn 
adlewyrchu’r blaenoriaethau diweddaraf yn 
nhermau’r iaith Gymraeg fel y nodir mewn 
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strategaethau cenedlaethol a lleol perthnasol y 
cyfeirir atynt yn ein hateb I gwestiwn 1. 
 
Dylai’r cwestiynau hefyd fod yn fwy penodol o 
safbwynt gwneud cais am fanylion am sut fydd y 
datblygiad yn ceisio diogelu, hyrwyddo a chryfhau’r 
iaith a diwylliant Cymraeg. 
 
Dylai’r Canllaw hefyd ei gwneud yn glir nad oes 
angen I bob datblygiad ymateb I bob cwestiwn, dim 
ond y rhai sy’n berthnasol I’r cynnig. 
 
Pan yn ystyried datblygiadau twristaidd, fe allai fod 
yn addas I gynnwys elfen sy’n annog yr asesydd I 
adnabod ffyrdd mae’r datblygiadau twristaidd yn 
defnyddio treftadaeth a diwylliant Cymreig yr ardal. 

Nodwyd hefyd nad oedd rhai o’r 
cwestiynau’n berthnasol I bob math o 
ddatblygiad ac y dylai asesiadau gael eu 
cynnal yn annibynnol ac nid gan yr 
ymgeisydd, er mwyn sicrhau tryloywder. 

- Diogelu 
- Hyrwyddo 
- Cryfhau 

 
Dylid nodi’n glir os oes angen gwneud 
datganiad ar gyfer datblygiad neu beidio. 
 
Dylid rhoi cyfarwyddyd clir o safbwynt 
datblygiadau twristaidd 
 
Mae’r cwestiynau’n rhy simplistig gan arwain 
at atebion arwynebol heb dystiolaeth 
gadarn. 
 
Ni ddylai’r ymgeisydd neu ei asiant lunio’r 
asesiad. Dylai’r asesiad gael ei lunio gan 
arbenigwyr cynllunio iaith annibynnol. Dylai 
hyn gael ei ariannu gan yr ymgeisydd a’I 
drefnu gan y Cyngor. 
 
 
 
 

4b Mae’r cwestiynau a ddefnyddir yn simplistig ac yn 
arwain yr ymgeisydd I ddweud ie neu na fel mater 
o farn – heb fawr o dystiolaeth tu ôl I’r atebion. 
 
Nid yw’n rhesymol mai’r ymgeisydd sy’n gwneud yr 
asesiad yn y lle cyntaf. Mae gofyn I arbenigwyr 
cynllunio iaith fod yn ymwneud â’r broses ac nid 
lleygwyr. 
 
Dylasai’r cwestiynau fod yn gofyn am ffeithiau 
pendant perthnasol. Angen mwy o drafod ar hyn. 

4c Mae’r cwestiynau’n ddigon clir a digonol. 

4ch Ydynt 

4d Ni ddylai’r Datganiad gael ei wneud gan yr 
ymgeisydd. Yn hytrach dylai’r Datganiad gael ei 
wneud gan rywun annibynnol a chymwys sy’n 
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arbenigwr cydnabyddiedig mewn cynllunio 
ieithyddol a hyn ar gyfer pob cais. 

4dd Nid ydyw ymgeiswyr am ddatblygiadau tai yn 
arbenigwyr ieithyddol. Ac os bydd y cyfryw 
ymgeiswyr yn chwennych cael eu maen (trosiadol a 
llythrennol) yna maent yn mynd I gael hyd I’r ateb 
sy’n plesio. Dylai ymgeiswyr dalu I’r Cyngor gael 
rhywun annibynnol I gloriannu. 

  

  

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

5 Mae ymgymryd ag Asesiad Effaith Ieithyddolyn 
golygu ateb nifer o gwestiynau. Ydi’r cwestiynau’n 
ddigon clir? A ddylid gofyn cwestiynau 
ychwanegol? A ddylid cael gwared â chwestiynau? 
Os ydych o’r farn bod angen newid, a wnewch chi 
egluro’ch safbwynt gan awgrymu sut ellir newid 
cwestiynau a/neu pa fath o gwestiynau sydd 
angen eu gofyn? 

Yn gyffredinol, cytunwyd fod y cwestiynau 
asesu yn y canllaw yn or-syml ac nad 
oeddent yn berthnasol I bob math o 
ddatblygiad. Dylid ystyried symleiddio’r 
broses trwy leihau’r nifer cyffredinol o 
gwestiynau gan geisio cyfuno rhai 
cwestiynau presennol, ble bo hynny’n 
briodol. 

Roedd dau ymatebydd o’r farn bod y 
cwestiynau yn y canllaw cyfredol yn ddigon 
eglur. 
 
Roedd tri ymatebydd o’r farn bod y 
cwestiynau’n rhy arwynebol a simplistig. 
 
Roedd tri ymatebydd o’r farn bod diffyg 
hygrededd I’r Asesiad gan fod disgwyl I’r 
ymgeisydd neu ei asiant ateb y cwestiynau 
eu hunain. 
 
Roedd y gweddill o’r farn nad oedd y 
cwestiynau’n ddigon clir ac yn llafurus ac yn 
anghyfeillgar I’r defnyddiwr;  
 
Yn unol â’r gofyn cynigwyd nifer o 
awgrymiadau:  
 

5a Mae’r CCA cyfredol yn darparu 18 cwestiwn. Nid 
ydi pob cwestiwn yn berthnasol ar gyfer pob math 
o ddatblygiad ac mae hyn yn gwneud y broses 
asesu’n llafurus, sy’n ddianghenraid ac nid ydyw’n 
gyfeillgar I’r defnyddiwr. 
 
Dylid rhoi ystyriaeth I leihau’r nifer o gwestiynau a 
cheisio cyfuno, lle’n addas, rhai o’r cwestiynau sy’n 
bodoli eisoes. 
 
Dyma rai awgrymiadau: 
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1 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at gynnydd 
neu leihad yn y boblogaeth a allai effeithio’r balans 
o siaradwyr Cymraeg/Saesneg yn bositif neu 
negyddol? 

- A allai’r datblygiad arwain at leihad 
absoliwt neu gyfrannol mewn nifer 
siaradwyr Cymraeg? Sut allai’r datblygiad 
effeithio ar ddefnydd o’r iaith Gymraeg yn 
y gymuned? 

 
2 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at gynnydd 
mewn mudo I mewn neu fudo allan? 

- Sut fydd hyn yn effeithio ar nifer siaradwyr 
Cymraeg?  

- A fyddai unrhyw newid yn barhaol neu dros 
dro? 

 
3 Ydi’r Datblygiad yn debygol o arwain at newid 
strwythur oed yn ardal y gymuned? 

- A fyddai grwpiau oedran penodol yn 
debygol o symud I mewn neu adael yr 
ardal? 

- A allai rhwydweithiau cymdeithasol 
traddodiadol dorri I lawr? 

 
4 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
ansawdd bywyd y bobl leol? 

- A allai’r datblygiad gael effaith ar iechyd a 
mwynderau’r gymuned? 

- A allai gynyddu’r risg o drosedd neu drais 
yn y gymuned? 

 

Ystyried lleihau nifer y cwestiynau a chyfuno 
lle’n addas. 
 
Gofyn cwestiynau am ffeithiau perthnasol 
pendant. 
 
Dylai’r Ymgeisydd gyflwyno Asesiad sydd 
wedi’I lunio a’I arfarnu gan arbenigwyr 
cynllunio iaith annibynnol. 
 
Dylai hyn gael ei ariannu gan yr ymgeisydd 
a’I drefnu gan y Cyngor. 
 
 
Mae’r CCA cyfredol yn darparu 18 cwestiwn. 
Nid ydi pob cwestiwn yn berthnasol ar gyfer 
pob math o ddatblygiad ac mae hyn yn 
gwneud y broses asesu’n llafurus, sy’n 
ddianghenraid ac nid ydyw’n gyfeillgar I’r 
defnyddiwr. 
 
Dylid rhoi ystyriaeth I leihau’r nifer o 
gwestiynau a cheisio cyfuno, lle’n addas, rhai 
o’r cwestiynau sy’n bodoli eisoes. 
 
Dyma rai awgrymiadau: 
 
1 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at 
gynnydd neu leihad yn y boblogaeth a allai 
effeithio’r balans o siaradwyr 
Cymraeg/Saesneg yn bositif neu negyddol? 

T
ud. 42



EITEM 5 ATODIAD 2A 

5 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith 
niweidiol ar fusnesau lleol a swyddi lleol? 

- A oes potensial y gallai’r datblygiad arwain 
at gau busnesau – Cymraeg eu hiaith – 
lleol? 

- A allai’r datblygiad greu neu fygwth swyddi 
lleol? 

 
6 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at fwy o 
amrywiaeth economaidd yn y gymuned (neu’r ardal 
ehangach)? 

- A oes potensial I’r datblygiad gynyddu 
menfudiad o siaradwyr di-Gymraeg 
oherwydd amrywiaeth economaidd? 

 
7 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
lefelau tâl/cyflog a/neu brisiau tai? 

- A allai’r datblygiad gynyddu/lleihau lefelau 
cyflog oherwydd cynnydd mewn 
cystadleuaeth? A allai’r datblygiad orfodi 
siaradwyr Cymraeg lleol I adael y gymuned 
oherwydd prisiau tai, neu eu rhwystro rhag 
dychwelyd? 

 
8 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
adeiladwaith lleol a darpariaeth gwasanaethau? 

- A allai’r datblygiad fygwth neu ddiogelu 
ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol a/neu 
cyfleusterau gofal iechyd? 

- A allai’r datblygiad fygwth neu ddiogelu 
siopao/swyddfeydd post/banciau/tafarnai 
lleol mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith, 

- A allai’r datblygiad arwain at leihad 
absoliwt neu gyfrannol mewn nifer 
siaradwyr Cymraeg? Sut allai’r datblygiad 
effeithio ar ddefnydd o’r iaith Gymraeg yn y 
gymuned? 
 
2 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at 
gynnydd mewn mudo I mewn neu fudo 
allan? 
- Sut fydd hyn yn effeithio ar nifer 
siaradwyr Cymraeg?  
- A fyddai unrhyw newid yn barhaol 
neu dros dro? 
 
3 Ydi’r Datblygiad yn debygol o arwain at 
newid strwythur oed yn ardal y gymuned? 
- A fyddai grwpiau oedran penodol yn 
debygol o symud I mewn neu adael yr ardal? 
- A allai rhwydweithiau cymdeithasol 
traddodiadol dorri I lawr? 
 
4 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
ansawdd bywyd y bobl leol? 
- A allai’r datblygiad gael effaith ar 
iechyd a mwynderau’r gymuned? 
- A allai gynyddu’r risg o drosedd neu 
drais yn y gymuned? 
 
5 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith 
niweidiol ar fusnesau lleol a swyddi lleol? 
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orfodi rhai adrannau o’r boblogaeth allan 
o’r ardal? 

 
9 A oes potensial I’r datblygiad arwain at dyndra 
cymdeithasol, gwrthdaro neu raniadau difrifol o 
fewn y gymuned (Gymraeg ei hiaith)? 

- A allai’r datblygiad gael affaith sylweddol 
anghyfartal ar rannau gwahanol o’r 
gymuned? 

- A allai danseilio gwerthoedd traddodiadol 
rhannau penodol o’r gymuned? 

 
10 A oes potensial y bydd y datblygiad yn arwain at 
newidiadau mewn traddodiadau/diwylliant 
Cymreig? 

- A allai’r datblygiad orfodi aelodau lleol o 
grwpiau lleol 
gwirfoddol/gweithgareddau/ieuenctid allan 
o’r ardal oherwydd diweithdra/prisiau tai 
uchel? 

 
11 Ydi'r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
ddefnydd o'r iaith Gymraeg yn y gymuned? 

- Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at lai o 
ddefnydd o’r iaith Gymraeg yn y gymuned? 
Rhesymau am hyn: 

- Siaradwyr Cymraeg yn ffurfio cyfran llai o’r 
boblogaeth; 

- Newid iaith mewn rhwydweithiau 
cymdeithasol penodol; 

- Diffug gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn 
sgil y datblygiad; 

- Addysg; 

- A oes potensial y gallai’r datblygiad 
arwain at gau busnesau – Cymraeg eu hiaith 
– lleol? 
- A allai’r datblygiad greu neu fygwth 
swyddi lleol? 
 
6 Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at fwy 
o amrywiaeth economaidd yn y gymuned 
(neu’r ardal ehangach)? 
- A oes potensial I’r datblygiad 
gynyddu menfudiad o siaradwyr di-Gymraeg 
oherwydd amrywiaeth economaidd? 
 
7 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
lefelau tâl/cyflog a/neu brisiau tai? 
- A allai’r datblygiad gynyddu/lleihau 
lefelau cyflog oherwydd cynnydd mewn 
cystadleuaeth? A allai’r datblygiad orfodi 
siaradwyr Cymraeg lleol I adael y gymuned 
oherwydd prisiau tai, neu eu rhwystro rhag 
dychwelyd? 
 
8 Ydi’r datblygiad yn debygol o gael effaith ar 
adeiladwaith lleol a darpariaeth 
gwasanaethau? 
- A allai’r datblygiad fygwth neu 
ddiogelu ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol 
a/neu cyfleusterau gofal iechyd? 
- A allai’r datblygiad fygwth neu 
ddiogelu siopao/swyddfeydd 
post/banciau/tafarnai lleol mewn 
cymunedau Cymraeg eu hiaith, orfodi rhai 
adrannau o’r boblogaeth allan o’r ardal? 
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- Gofal plant ac ati. 
- Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain at 

mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn y 
gymuned? 

 
9 A oes potensial I’r datblygiad arwain at 
dyndra cymdeithasol, gwrthdaro neu 
raniadau difrifol o fewn y gymuned 
(Gymraeg ei hiaith)? 
- A allai’r datblygiad gael affaith 
sylweddol anghyfartal ar rannau gwahanol 
o’r gymuned? 
- A allai danseilio gwerthoedd 
traddodiadol rhannau penodol o’r gymuned? 
 
10 A oes potensial y bydd y datblygiad yn 
arwain at newidiadau mewn 
traddodiadau/diwylliant Cymreig? 
- A allai’r datblygiad orfodi aelodau 
lleol o grwpiau lleol 
gwirfoddol/gweithgareddau/ieuenctid allan 
o’r ardal oherwydd diweithdra/prisiau tai 
uchel? 
 
11 Ydi'r datblygiad yn debygol o gael effaith 
ar ddefnydd o'r iaith Gymraeg yn y 
gymuned? 
- Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain 
at lai o ddefnydd o’r iaith Gymraeg yn y 
gymuned? Rhesymau am hyn: 
- Siaradwyr Cymraeg yn ffurfio cyfran 
llai o’r boblogaeth; 
- Newid iaith mewn rhwydweithiau 
cymdeithasol penodol; 
- Diffyg gwasanaethau cyfrwng 
Cymraeg yn sgil y datblygiad; 
- Addysg; 

5b Ateb tebyg I gwestiwn 4. Mae’r cwestiynau’n 
arwynebol a simplistig sy’n rhoi digon o le I’r 
ymgeisydd roi barn yn hytrach na ffaith. Hyn yn ei 
dro yn arwain at adroddiad heb fod yn ddi-duedd 
ac felly yn ddi-werth. 

5c Mae’r cwestiynau’n ddigon clir a digonol 

5ch Ydynt 

5d Ailadrodd 4. 
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- Gofal plant ac ati. 
- Ydi’r datblygiad yn debygol o arwain 
at mwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn y 
gymuned? 

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

6 Ydi’r CCA cyfredol yn ddigon clir ynglŷn â chael 
menwbwn mentrau iaith lleol a chynllunwyr iaith I 
gynorthwyo ymgeiswyr I lunio’r cynnig a fydd yn 
destun cais cynllunio? Os ydych o’r farn bod angen 
newid, a wnewch chi egluro’ch safbwynt gan 
awgrymu sut ellir gwella hynny? 

Er bod dau ymatebwr yn ystyried fod y 
canllaw yn eglur yn hyn o beth, teimlai 
ymatebwyr eraill fod diffyg arweiniad ynglŷn 
â’r modd y gall Mentrau Iaith helpu datblygu 
mesurau lliniaru/gwella, ac y dylai 
ymgynghoriad gyda chynhorau cymuned a 
Mentrau Iaith fod yn rhan annatod o’r 
broses asesiad ardrawiad iaith. 

Roedd dau ymatebydd o’r farn bod y canllaw 
cyfredol yn eglur yn hyn o beth. 
 
Nododd y gweddill bod y canllaw cyfredol yn 
aneglur o ran mewnbwn gan 

- Mentrau iaith 
- Arbenigwyr Cynllunio Iaith 

 
Nid mater o gynorthwyo’r ymgeisydd ddylai 
fod yma ond mater o gloriannu’r sefyllfa. 
 
Nodwyd aneglurder yn yr atebion ynglŷn â 
beth yw ‘menter iaith leol’.  
 
Diffyg adnoddau ac arbenigedd gan 
Hunaniaith. 
 
Gwnaed yr awgrymiadau canlynol: 
 
Annog datblygwyr I gynnal trafodaethau 
gyda ‘mudiadau/mentrau’ iaith lleol. 
 
Defnyddio mesuryddion a datblygu rhai 
newydd I gloriannu sefyllfa’r Gymraeg fel 
iaith gymunedol fyw. 

6a Na – mae’r CCA cyfredol yn ddiffygiol mewn rhoi 
arweiniad ynglŷn â sut all mudiadau (enterpises) 
iaith lleol gyfrannu tuag at ddatblygu mesurau 
lliniaru a/neu gryfhau’r Datganiad Iaith a’r Asesiad 
Iaith. 
 
Dylai’r CCA newydd annog datblygwyr I gynnal 
trafodaethau gyda mudiadau iaith lleol fel mentrau 
iaith er mwyn dod I ddeall arfer da cyfredol a allai 
effeithio ar fesurau lliniaru neu gryfhau. 

6b Nid mater o gynorthwyo’r ymgeisydd ddylai fod 
yma ond mater o gloriannu sefyllfa. 
 
Gellid gwella hyn drwy ddefnyddio mesuryddion a 
datblygu rhai newydd I gloriannu’r sefyllfa er mwyn 
ceisio cadw canrannau siaradwyr Cymraeg o fewn 
rhai ardaloedd fyddai’n golygu bod yr iaith yn iaith 
fyw yn y mannau hynny. 
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Mae hon yn drafodaeth ‘fawr’ ac eang na ellir 
gwneud cyfiawnder â hi mewn ychydig sylwadau fel 
hyn. 
 
Mae’n drafodaeth sy’n codi ei phen bob hyn a hyn 
ac mae angen ei chael hi yn fuan eto neu ni fydd 
cymunedau Cymraeg ar gael I’w cadw. 

 
Llunio canllawiau canolog cadarn. 

6c Pa fentrau iaith lleol sydd yna e.e. yn ardal Dwyfor? 
 
Gwrthwynebwn y gair ‘cynorthwyo’ yn y cwestiwn 
gan ei fod yn rhoi’r argraff fod y cynllunwyr iaith yn 
rhan o dîm y datblygwr, yn hytrach na bod yn 
arbenigwyr annibynnol. 

6ch Ydi 

6d Ydi 

6dd Dau (?) sy’n gweithio I Hunaniaith wn I ddim a oes 
yna yr amser a’r cymhwyster I roi mewnbwn 
sylweddol, heblaw dweud yr amlwg. 
 
Dylid cael canllawiau canolog mwy safadwy – dim 
rhywbeth ffwrdd â hi 

  

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

7 Ydi’r CCA cyfredol ddigon clir ynglŷn â pha fath o 
amodau cynllunio neu ymrwymiadau cynllunio y 
gellir eu llunio I sicrhau mesurau lliniaru priodol, 
iawndal, a/neu fesurau gwella yn ymwneud â 
chynigion datblygu er mwyn cynnal neu gryfhau’r 
iaith Gymraeg, a sut fydd y Cynghorau yn mynd ati 
I gael amodau cynllunio neu ymrwymiadau? 

Cytunai’r ymatebwyr, yn gyffredinol, nad 
oedd digon o wybodaeth yn y canllaw ynglŷn 
â’r modd y dylai rhwymedigaethau cynllunio 
gael eu llunio, er mwyn sicrhau fod y 
mesurau lliniaru/gwella a gynigwyd yn cael 
gweithredu. 
 
Dylid cynnwys enghreifftiau o fathau 
amrywiol o ddatblygiadau. 

Roedd un ymatebydd o’r farn bod y canllaw 
cyfredol yn eglur yn hyn o beth ac un yn nodi 
‘I ryw raddau’ 
 
Nodwyd gan y gweddill nad oedd digon o 
wybodaeth yn y canllaw ynglŷn â’r modd y 
dylai rhwymedigaethau cynllunio gael eu 
llunio, er mwyn sicrhau fod y mesurau 
lliniaru a chryfhau a gynigwyd yn cael eu 

7a Mae’r CCA cyfredol yn ddiffygiol yn nhermau 
arweiniad a awgrymir o safbwynt mesurau lliniaru a 
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allai fod yn berthnasol I fathau gwahanol o 
ddatblygiadau. 
 
Dylai’r CCA newydd ddarparu enghreifftiau o liniaru 
addas a/neu mesurau cryfhau ar gyfer gwahanol 
fathau o ddatblygiadau. 
 
Ni ddarperir unrhyw wybodaeth ynglŷn â sut fydd 
goblygiadau cynllunio mewn perthynas â’r iaith 
Gymraeg yn cael eu ffurfio er mwyn sicrhau y bydd 
mesurau lliniaru a/neu fesurau cryfhau a gynigir yn 
cael eu gweithredu fel rhan o’r hawl cynllunio. 
 
Dylid cynnwys enghreifftiau o amodau safonol/ 
goblygiadau cynllunio fel rhan o’r CCA newydd er 
mwyn sicrhau bod datblygwyr yn ymwybodol o’r 
hyn sy’n ddisgwyliedig ononynt yn gynnar yn y 
broses cynllunio. Bydd hyn yn gymorth I wella 
hyfywedd cynlluniau yn y camau cynnar. 
 

 
Yn benodol, cynigwyd y dylai amodau 
cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl 
gynnwys amod ar gyfer datblygiad graddol 
dros bum mlynedd. 

hystyried gan y datbygwr ac yn cael eu 
gweithredu. 
 
Gwnaed yr awgrymiadau canlynol: 
 
Dylai’r CCA newydd ddarparu enghriefftiau o 
liniaru addas a/neu mesurau cryfhau ar gyfer 
gwahanol fathau o ddatblygiadau 
 
Dylai’r CCA newydd gynnwys enghreifftiau o 
amodau safonol/ goblygiadau cynllunio 
 
Mae gwir angen mesurau cryfach. 
 
Dylid cynnwys enghreifftiau o fathau 
amrywiol o ddatblygiadau. 
 
Yn benodol, cynigwyd y dylai amodau 
cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl 
gynnwys amod ar gyfer datblygiad graddol 
dros bum mlynedd. 
 
Dylid cael arweiniad canolog pendant. 

7b Fel rhan o’r drafodaeth rwyn cyfeirio ati uchod mae 
gofyn I’r hyn sydd ei angen fod ar lefel uwch na 
Chanllawiau Atodol a dylid pwyso am hynny’n 
barhaus. 

7c Dylai amodau Cynllunio ar gyfer datblygiadau 
preswyl (dyna pam y dywedwn yn ateb 2 fod angen 
Canllawiau gwahanol ar gyfer y gwahanol fath o 
ddatblygiad) gynnwys amod y dylai’r datblygiad 
ddigwydd gan wrth gam (e.e. hyd at 20%) dros 
gyfnod o 5 mlynedd.  
 
Byddai hyn yn helpu I liniaru unrhyw effaith 
negyddol ar yr iaith. 
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7ch Ydi, I ryw raddau, ond o ddarllen yr Asesiad 
Annibynnol o Effaith Ieithyddol y CDLl gan Hanfod, 
mae gwir angen mesurau cryfach. 

7d Ydi 

7dd Dylid cael arweiniad canolog pendant. 

 

 Sylwadau Cyfranwyr Crynodeb 1 Chwefror 2018 Awgrym o Grynodeb Amgen 

8 A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am 
gynnwys y CCA cyfredol? Os oes, gwerthfawrogwn 
pe allech gyflwyno’r sylwadau mor glir ac mor 
gryno â phosibl, gan gyfeirio at rannau perthnasol 
o’r ddogfen (e.e. rhif paragraff) 

Dyma sylwadau eraill a wnaed: 

 Dylai pwysigrwydd yr iaith Gymraeg 
yng Ngwynedd gael ei amlinellu’n 
eglur. 

 Dylid rhoi ystyriaeth I 
effeithiolrwydd system sgorio’r CCA. 
Gallai’r system sgorio ymddangos yn 
or-syml. 

 Dylai ardrawiad cronnus 
datblygiadau ar yr iaith Gymraeg 
gael eu hystyried fel rhan o’r broses 
asesu. 

 Fel rhan o’r broses, dylid asesu 
ardrawiad datblygiad ar yr iaith 
Gymraeg mewn ardaloedd 
ymhellach oddi wrth safle datblygiad 
penodol. 

 Dylid disodli Datganiadau Ieithyddol 
gydag Asesiadau Ardrawiad 
Ieithyddol gan nad yw Datganiadau 
Ieithyddol yn effeithiol. 

 

Sylwadau: 
Mae’r fethodoleg ar hyn o bryd yn rhoi peth 
arweiniad I’r cynigydd. 
 
Mae’r system sgorio’n rhy syml 
 
Mae’r CCA yn ystyried ffiniau cyfyng iawn o 
ran lle ac amser. 
 
Rhaid cofio bod datblygiadau yn aml yn 
effeithio ar y sir gyfan neu ar ran helaeth 
ohoni. 
 
Nid oes gan ddatblygwyr estron unrhyw 
gydymdeimlad â’r iaith. 
 
Roedd Cynghorwyr yn cefnogi’r egwyddor y 
dylid taro balans rhwng yr angen am 
ddatblygiad â’r awydd I amddiffyn y ffordd o 
fyw yn lleol a’r iaith Gymraeg.  
 
Croesewir yr angen I ddatblygwyr 
ymgynghori gyda chymunedau lleol.  
 

8a Dylid rhoi ystyriaeth I effeithiolrwydd y system 
sgorio sydd yn y CCA.  
 
Mae’r fethodoleg ar hyn o bryd yn arwain y 
cynigydd I adnabod mesurau lliniaru lle bod effaith 
anffafriol yn cael ei adnabod ac yn annog adnabod 
mesurau cryfhau lle bod modd adnabod effeithiau 
llesol.  
 
Gellid ystyried bod y system sgorio’n rhy syml. 
 

8b Wrth ystyried ARDALOEDD dylai’r canllaw ystyried 
ARDALOEDD ehangach na dim ond y pentref neu’r 
dre ble mae’r datblygiad yn digwydd. 
 
Hefyd dylai hyn fod yng nghyd destun beth sydd 
wedi digwydd yn yr ARDAL (eang) honno o fewn 
dyweder y pum mlynedd ddiwethaf, 
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Ar hyn o bryd mae’r CCA o fewn ffiniau cyfyng iawn 
o ran lle ac amser. 

Rhoddwyd sylw I’r uchod wrth baratoi’r 
Canllaw Cynllunio Atodol newydd drafft. 

Roedd y Cynghorwyr o’r farn bod y balans a 
nodir yn y canllaw yn deg a rhesymol. 
 
Er 2011, cyflwynwyd 75 o Ddatganiadau 
Cymunedol ac Ieithyddol gan ddatblygwyr I 
gefnogi eu ceisiadau cynllunio, ac nid oedd 
yr un o’r datganiadau yn dod I’r casgliad y 
byddai’r datblygiad dan sylw yn cael effaith 
negyddol ar y Gymraeg 
 
 
Fodd bynnag, mae asesiadau effaith 
ieithyddol gan yngynghoriaeth iaith Hanfod 
o rai o’r datblygiadau hyn yn dod I gasgliad 
cwbl wahanol, sef y byddent yn debygol o 
niweidio sefyllfa’r Gymraeg. 
 
Mae’r dystiolaeth yn dangos nad yw’r 
Datganiad yn ddigonol ac nad yw’n cyflawni 
ei waith yn briodol. 
 
 
Awgrymiadau I wella: 
 
Gwella’r system sgorio 
 
Dylai’r canllaw ystyried ardaloedd ehangach 
na dim ond y pentref neu’r dre ble mae’r 
datblygiad yn digwydd, hyd at lefel Arfon, 
Meirion, Dwyfor. 
 
 

8c Sonir yn aml yn y Canllaw am ardal y datblygiad ac 
mae hynny’n cael ei ddiffinio fel arfer fel ardal agos 
iawn ar y datblygiad. 
 
Rhaid cofio bod datblygiadau yn aml yn effeithio ar 
y sir gyfan neu ar ran helaeth ohoni. 
 
Felly, ni ddylid ystyried fod pob datblygiad yn ynys 
fechan ynddo’I hun. 
 
Fe ddylai unrhyw ddatblygiad gael ei wneud yng 
nghyd destun datblygiadau diweddar eraill a 
wnaethpwyd mewn ardal (maint Dwyfor, Arfon neu 
Meirionnydd) h.y. yr ystyriaeth gronnol. 
 
Fe ddylai’r ‘diweddar’ yn yr achos yma fod o leiaf 5 
mlynedd – y bum mlynedd ddiwethaf.  
 
Heb gymryd hyn I ystyriaeth ni fyddwn ond yn 
ychwanegu problem ar ben problem. 
 

8ch Yr unig sylw ychwanegol sydd gan y Cyngor yw bod 
angen pwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg yng 
Ngwynedd, yn arbennig y gymuned hon o gofio am 
y datblygiadau diweddaraf yn Abersoch a fydd yn 
ail-gartrefi I brynwyr o dros y ffîn oherwydd eu 
prisiau uchel sydd tu hwnt I drigolion lleol. 
 
Nid oes gan ddatblygwyr estron unrhyw 
gydymdeimlad â’r iaith. 
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8d Dylid cryfhau’r amodau ynglŷn â defnydd o’r iaith 
Gymraeg ynglŷn ag arwyddion ac yn y blaen; a 
hefyd rhwystro newid hen enwau Cymraeg I 
Saesneg. 

Dylai hyn fod yng nghyd destun beth sydd 
wedi digwydd yn yr ardal (eang) honno o 
fewn dyweder y 5 mlynedd ddiwethaf o 
leiaf. 
 
Dylid cryfhau’r amodau ynglŷn â defnydd o’r 
iaith Gymraeg ynglŷn ag arwyddion ac yn y 
blaen; a hefyd rhwystro newid hen enwau 
Cymraeg I Saesneg. 
 
Dylid rhoi ystyriaeth I bwy sy’n llenwi’r bwlch 
(tŷ gwag) wrth I bobl leol Cymraeg eu hiaith 
brynu tai newydd. 
 
Dylid nodi ar ddechrau’r CCA newydd 
bwysigrwydd allweddol Gwynedd fel 
cadarnle cryfaf y Gymraeg a’r angen am 
bolisïau penodol i warchod ei nodweddion 
unigryw ac I sicrhau dyfodol cynaliadwy I’r 
iaith. 
 
Dylid nodi yn y CCA newydd amcanion 
strategaethau perthnasol I gryfhau’r iaith , 
gan gynnwys 

- Strategaeth Iaith Gwynedd 2014-
2017 sy’n amcanu at sicrhau 
cynnydd o 5% yng nghanran y 
boblogaeth sy’n gallu siarad 
Cymraeg erbyn 2021. 

- Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd a Môn yn amcanu at 
gynyddu nifer y cymunedau sydd â 

8dd Gan fod cryn symudoledd o fewn Gwynedd mae 
terfynau y cynghorau cymuned presennol yn rhy 
fach I fesur effaith, a dylid bod yn mesur effaith 
mewn dyfnder nid fesul symudiad un teulu I dŷ, 
heb edrych pwy sy’n llenwi’r bwlch ar eu holau 
mewn lle arall ayyb. 

8e Roedd Cynghorwyr yn cefnogi’r egwyddor y dylid 
taro balans rhwng yr angen am ddatblygiad â’r 
awydd I amddiffyn y ffordd o fyw yn lleol a’r iaith 
Gymraeg. Croesewir yr angen I ddatblygwyr 
ymgynghori gyda chymunedau lleol. Roedd y 
Cynghorwyr o’r farn bod y balans a nodir yn y 
canllaw yn deg a rhesymol. 

8f Gwerthfawrogwn y cyfle I gyfranogi yn yr adolygiad 
o’r Canllaw Cynllunio Atodol – Cynllunio a’r Iaith 
Gymraeg, a hyderwn y bydd ein sylwadau yn 
cyfrannu I’w gryfhau a thrwy hynny ei wneud yn 
fwy effeithiol yn ei amcan o ddiogelu’r Gymraeg. 
 
Hoffem yn y lle cyntaf nodi’r hyn y credwn y dylai’r 
Canllaw Cynllunio Atodol newydd ei bwysleisio ar y 
cychwyn un, sef: 

 Pwysigrwydd allweddol Gwynedd fel 
cadarnle cryfaf y Gymraeg a’r angen am 
bolisïau penodol I warchod ei nodweddion 
unigryw ac I sicrhau dyfodol cynaliadwy I’r 
iaith. 

 Amcanion strategaethau perthnasol I 
gryfhau’r iaith , gan gynnwys 
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- Strategaeth Iaith Gwynedd 2014-2017 sy’n 
amcanu at sicrhau cynnydd o 5% yng 
nghanran y boblogaeth sy’n gallu siarad 
Cymraeg erbyn 2021. 

- Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a 
Môn yn amcanu at gynyddu nifer y 
cymunedau sydd â 70% a throsodd o’u 
poblogaeth yn medru’r Gymraeg. 

- Llywodraeth Cymru yn anelu at gynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg I filiwn erbyn 
2050. 

- Nodyn Cyngor Technegol Cymru 20 yn 
seiliedig ar ddarpariaethau iaith Deddf 
Gynllunio (Cymru) 2015. 

 Yr angen I bob datblygiad arfaethedig gael 
ei arfarnu yn ôl pa mor gydnaws yw â’r 
amcanion uchod. Dylid sicrhau felly fod pob 
datblygiad dan sylw nail ai’n cyfrannu’n 
gadarnhaol at wireddu’r amcanion neu, o 
leiaf, na fyddai ar unrhyw gyfrif yn 
llesteirio’r ymdrechion I’w cyflawni. 

 
O ran y cwestiynau penodol ar y ffurflen, ni ellir, yn 
ein barn ni, ymateb yn ystyrlon iddynt yn yr 
adolygiad o’r Canllaw Cynllunio Atodol – Cynllunio 
a’r Iaith Gymraeg cyfredol heb wybod I ba raddau y 
mae’r canllaw wedi llwyddo ers pan ddaeth yn 
weithredol yn 2009. Ni ellir ei adolygu cyn cynnal 
asesiad ieithyddol o’r datblygiadau o 2009 hyd 
heddiw, er mwyn canfod a yw’r fersiwn cyfredol o’r 
canllaw wedi cyfrannu I ddiogelu, hyrwyddo ac 
atgyfnerthu’r Gymraeg. Dylid fod wedi gwneud 
asesiad o’r fath cyn adolygu’r Canllaw. 

70% a throsodd o’u poblogaeth yn 
medru’r Gymraeg. 

- Llywodraeth Cymru yn anelu at 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg I 
filiwn erbyn 2050. 

- Nodyn Cyngor Technegol Cymru 20 
yn seiliedig ar ddarpariaethau iaith 
Deddf Gynllunio (Cymru) 2015. 
 

Yr angen I bob datblygiad arfaethedig gael ei 
arfarnu yn ôl pa mor gydnaws yw â’r 
amcanion uchod. Dylid sicrhau felly fod pob 
datblygiad dan sylw naill ai’n cyfrannu’n 
gadarnhaol at wireddu’r amcanion neu, o 
leiaf, na fyddai ar unrhyw gyfrif yn llesteirio’r 
ymdrechion I’w cyflawni 
 
O ran y cwestiynau penodol ar y ffurflen, ni 
ellir, yn ein barn ni, ymateb yn ystyrlon 
iddynt yn yr adolygiad o’r Canllaw Cynllunio 
Atodol – Cynllunio a’r Iaith Gymraeg cyfredol 
heb wybod I ba raddau y mae’r canllaw wedi 
llwyddo ers pan ddaeth yn weithredol yn 
2009.  
 
Cyn bwrw ymlaen, dylid cynnal asesiad 
ieithyddol o’r datblygiadau o 2009 hyd 
heddiw, er mwyn canfod a yw’r fersiwn 
cyfredol o’r canllaw wedi cyfrannu I 
ddiogelu, hyrwyddo ac atgyfnerthu’r 
Gymraeg.  
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Er 2011, cyflwynwyd 75 o Ddatganiadau 
Cymunedol ac Ieithyddol gan ddatblygwyr I gefnogi 
eu ceisiadau cynllunio, ac nid oedd yr un o’r 
datganiadau yn dod I’r casgliad y byddai’r 
datblygiad dan sylw yn cael effaith negyddol ar y 
Gymraeg. Arfarnwyd y datganiadau hyn gan yr 
Awdurdod Cynllunio, a chafodd pob un ei 
gymeradwyo. Cyfeiriwn yn benodol at ddau 
ddatblygiad arfaethedig, sef y cais cynllunio I godi 
69 o dai yng Nghoetmor (cymdogaeth o oddeutu 
140 o dai), Bethesda, a’r cais cynllunio I godi 366 o 
dai ym Mhen-y-ffridd, Penrhosgarnedd, Bangor. Yn 
y nail achos a’r llall, roedd y Datganiad Cymunedol 
ac Ieithyddol o’r farn na fyddai’r Gymraeg yn cael ei 
niweidio, a chawsant eu cymeradwyo gan yr 
Awdurdod Cynllunio. Fodd bynnag, mae asesiadau 
effaith ieithyddol gan yngynghoriaeth iaith Hanfod 
o’r datblygiadau hyn yn dod I gasgliad cwbl 
wahanol, sef y byddent yn debygol o niweidio 
sefyllfa’r Gymraeg. 
 
Mae’n amlwg bod sefyllfa o’r fath yn gwbl 
anfoddhaol, ac y dylid gwneud newidiadau 
sylfaenol I’r Canllaw cyfredol. Rydym yn argymell y 
newidiadau canlynol: 
 
1 Rhoi’r gorau I ddefnyddio Datganiad Cymunedol 
ac Ieithyddol, a’I gwneud yn ofynnol I ddatblygwyr 
ddarparu Asesiad Effaith Ieithyddol yn yr achosion 
lle bo Datganiad yn ofynnol ar hyn o bryd. Mae’r 
dystiolaeth y cyfeirir ati uchod yn dangos nad yw’r 

Rhoi’r gorau I ddefnyddio Datganiad 
Cymunedol ac Ieithyddol, a’I gwneud yn 
ofynnol I ddatblygwyr ddarparu Asesiad 
Effaith Ieithyddol yn yr achosion lle bo 
Datganiad yn ofynnol ar hyn o bryd.  
 
Ei bod yn ofynnol I Asesiad Effaith Ieithyddol 
gael ei gynhyrchu gan rai sydd â gwybodaeth 
a dealltwriaeth o’r maes. 
 
Ei bod yn ofynnol I’r Awdurdod Cynllunio 
sicrhau bod yr Asesiad Effaith Ieithyddol yn 
cael ei arfarnu gan rai sydd â gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r maes. 
 
Bod ymgynghori gyda chynghorau cymuned, 
mentrau iaith a mudiadau iaith yn rhan 
allweddol o Asesiad Effaith Ieithyddol. 
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Datganiad yn ddigonol ac nad yw’n cyflawni ei 
waith yn briodol. 
 
2 Ei bod yn ofynnol I Asesiad Effaith Ieithyddol gael 
ei gynhyrchu gan rai sydd â gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r maes. 
 
3 Ei bod yn ofynnol I’r Awdurdod Cynllunio sicrhau 
bod yr Asesiad Effaith Ieithyddol yn cael ei arfarnu 
gan rai sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth o’r 
maes. 
 
4 Bod ymgynghori gyda chynghorau cymuned, 
mentrau iaith a mudiadau iaith yn rhan allweddol o 
Asesiad Effaith Ieithyddol. 
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TUDALEN CYNNWYS 

 

Pennawd Disgrifiad Tudalen 

Rhagarweiniad Gwybodaeth Gyffredinol   

 Cyflwyniad  

Adran 1 Beth a Olygir gan Gymunedau Nodedig a Chynaliadwy?   

Adran 2 Sut i Gyfarfod Gofynion Polisi Strategol PS1   

Adran 3  Sut i Gyfarfod  Gofynion Polisïau Strategol PS5 a PS6   

   

 

Atodiadau 
 
 

Atodiad Disgrifiad  
 

1  Polisi PS 5, Polisi PS 6 a Pholisi PS 1 

2  Ffynonellau data a gwybodaeth ddefnyddiol am yr iaith Gymraeg 

3  Rhestr dogfennau defnyddiol 

4  Manylion cyswllt defnyddiol 

5  Y Drefn sgrinio 

6  Mesurau lliniaru a gwella posib – iaith Gymraeg 

7  Methodoleg ar gyfer paratoi Datganiad Iaith Gymraeg 

8  Methodoleg ar gyfer paratoi Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 

 
 

Rhestr 
Diagramau 
 

  

Diagram 1 Y saith nod llesiant  

Diagram 2 Elfennau hanfodol ar gyfer cymuned nodedig a chynaliadwy   

Diagram 3 Siart lif: proses o roi datblygiad arfaethedig at ei gilydd, ei asesu a 
gwneud penderfyniadau amdano 

 

Diagram 4 Y broses o sgrinio’r datblygiad arfaethedig a llunio barn cychwynnol  

Diagram 5 Sut i ddewis pa fath o asesiad effaith debygol ar yr  iaith Gymraeg   

Diagram 6 Paratoi Datganiad iaith Gymraeg  

Diagram 7 Paratoi Adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg  

Diagram 8 Enghreifftiau o Senarios Pryd Fyddai Angen Ymgymryd Ag Asesiad 
Effaith Iaith Gymraeg 

 

Diagram 9 Sut i ddewis rhywun cymwys i’ch cynghori gyda Datganiad Iaith 
Gymraeg neu Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 

 

Diagram 10 Adnabod Mesurau Osgoi a Lliniaru, Paratoi strategaeth a chyflwyno’r 
cais cynllunio 

 

Diagram 11 Y broses o asesu a Gwneud Penderfyniad ar Gais Cynllunio  
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Rhestr Tablau   

Tabl 1 Ystyriaethau polisi cynllunio ar gyfer mathau penodol o ddatblygiad  

Tabl 2 Materion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol i asesu 
rhinweddau cynaliadwy datblygiad o safbwynt yr iaith Gymraeg 

 

Tabl 3 Materion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol i asesu 
rhinweddau cynaliadwy datblygiad 

 

Tabl 4 Lefel twf fesul haen o aneddleoedd yn y Goeden Aneddleoedd  

Tabl 5 Crynhoad o’r Gofynion Gwybodaeth am y Cyd-Destun Ehangach 
 

 

   

Rhestr Mapiau   

Map 1 Strategaeth Aneddleoedd  a  Rôl yr Aneddleoedd Unigol  
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GWYBODAETH GYFFREDINOL 

Pwrpas 

 

Dibenion y Canllawiau yma yw:  

• cynorthwyo'r ymgeiswyr a’u hasiantau wrth baratoi'r cynigion cynllunio ac i'w harwain mewn 
trafodaethau gyda swyddogion cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio; 

• helpu aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb i ddeall gofynion a 
disgwyliadau’r polisi perthnasol ac i’w helpu i baratoi sylwadau a mewnbwn ystyrlon i’r broses 
gwneud penderfyniad; 

• cynorthwyo swyddogion i asesu  ceisiadau cynllunio, a swyddogion a chynghorwyr i wneud 
penderfyniadau am geisiadau cynllunio, a  

• helpu Arolygwyr Cynllunio i wneud penderfyniadau ar apeliadau. 

 

Y nod cyffredinol yw gwella ansawdd datblygiad newydd a hwyluso dull cyson a thryloyw o wneud 
penderfyniadau. 

 

Y Cyd-destun polisi 

Cynllun Datblygu Lleol 

O dan y ddeddfwriaeth cynllunio, y ‘cynllun datblygu’ sydd yn cynnwys polisïau cynllunio ar gyfer pob 

ardal. Cafodd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn ei fabwysiadu ar 31 Gorffennaf 2017. 

Mae o’n berthnasol i ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd ac i Ynys Môn. Nid yw’n cynnwys ardal Parc 

Cenedlaethol Eryri. 

Mae'r Cynllun yn darparu polisïau eang ynghyd â dynodiadau tir ar gyfer y prif ddefnyddiau fel tai, 

cyflogaeth a manwerthu. Bydd yn helpu i lunio dyfodol ardal y Cynllun mewn ffordd ffisegol ac 

amgylcheddol yn ogystal â dylanwadu arno yn nhermau economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac 

ieithyddol. Mae'r Cynllun felly yn ceisio:  

• arwain yr Awdurdodau Cynllunio Lleol i wneud penderfyniadau rhesymegol a chyson ar 

geisiadau cynllunio drwy ddarparu fframwaith polisi sy’n gyson â pholisi cenedlaethol; ac 

• arwain datblygiad i leoliadau priodol dros y cyfnod hyd at 2026. 

Yr angen am Ganllawiau Cynllunio Atodol 

Er bod y Cynllun yn cynnwys polisïau y mae modd i’r Awdurdodau Cynllunio Lleol wneud 

penderfyniadau cyson a thryloyw wrth ystyried cynigion datblygu, ni all roi'r holl gyngor manwl sydd 

ei angen ar swyddogion a darpar ymgeiswyr i lywio'r cynigion yn lleol. Er mwyn darparu’r cyngor 

manwl hwn mae’r Cynghorau yn paratoi ystod o Ganllawiau Cynllunio Atodol (CCA’au) i gefnogi'r 

Cynllun.  Bydd rhain yn ddarparu canllawiau mwy manwl ar amrywiaeth o bynciau a materion i helpu 

i ddehongli a gweithredu'r polisïau a'r cynigion yn y Cynllun. 

Statws Canllawiau Cynllunio Atodol 
 
Gall Canllawiau Cynllunio Atodol gael eu hystyried fel ystyriaeth cynllunio berthnasol yn y broses asesu 
a phenderfynu ar geisiadau cynllunio. Bydd Llywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Cynllunio yn rhoi cryn 
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bwyslais ar ganllawiau cynllunio atodol sy'n deillio o, ac yn gyson â chynllun datblygu. Nid pwrpas  CCA 
yw cyflwyno unrhyw bolisi cynllunio newydd ac nid yw’n rhan o’r cynllun datblygu lleol.  
 
Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru mae’r CCA wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a 
phenderfyniad y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar ran y Cynghorau. Cymeradwywyd drafft o’r CCA 
hwn ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyddiad gan enw Pwyllgor. Fe fuodd y canllawiau cynllunio 
atodol yn destun ymarfer ymgynghori cyhoeddus rhwng dyddiad. Rhoddwyd ystyriaeth i’r x sylwadau 
a gyflwynwyd i'r Cynghorau, a lle ‘roedd yn briodol mae gwelliannau priodol wedi'u cynnwys yn y drafft 
terfynol a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ar ddyddiad i'w ddefnyddio fel 
ystyriaeth berthnasol wrth asesu a phenderfynu ceisiadau ac apeliadau cynllunio. Rhoddir crynodeb 
o'r sylwadau ac ymateb y Cynghorau yn Atodiad neu leoliad adroddiad i Bwyllgor.   
 

(Ar ôl iddi gael ei mabwysiadu) Dylid rhoi pwyslais sylweddol ar y ddogfen hon felly fel ystyriaeth 

cynllunio berthnasol. 

  

Tud. 59



CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG 

 

 
 

CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 

1 Cyflwyniad 

Diffiniadau 

1.1 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar gyrff 

cyhoeddus (gan gynnwys Gweinidogion Cymru) i ymgymryd â datblygu cynaliadwy. Mae’r 

Ddeddf yn gosod saith nod llesiant er mwyn helpu i sicrhau bod cyrff cyhoeddus i gyd yn 

gweithio tuag at yr un weledigaeth o ran Cymru gynaliadwy: 

Diagram 1:  Y saith nod llesiant 

 

 

1.2 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn rhoi diffiniad clir o ddatblygu 

cynaliadwy yng Nghymru: 

Diffiniad o ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru 

Ystyr “datblygu cynaliadwy” yw’r broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol ag egwyddor datblygu gynaliadwy, gan anelu at gyrraedd 
y nodau llesiant. 

Mae gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu gynaliadwy yn golygu bod yn rhaid i gorff weithredu 

mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod modd diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu 

cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwy. 

 
1.3 Cyflwynodd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 bwrpas statudol ar gyfer y system gynllunio yng 
Nghymru – rhaid i unrhyw gorff statudol sy’n cyflawni swyddogaeth gynllunio arfer y swyddogaethau 
hynny yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy fel y’u nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd ac yn Ynys Môn, mae’r 
ddyletswydd hon yn derbyn sylw yn rhannol drwy gynnwys polisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd (Cynllun Datblygu Lleol). 
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Pwrpas a strwythur y Canllaw 
 
1.4 Nod polisïau PS1, PS5 a PS6  yw integreiddio ‘datblygu cynaliadwy’ yn y broses datblygu, er 
mwyn cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy Prif fwriad y Canllaw Cynllunio Atodol(CCA) 
hwn (ynghŷd â Chanllawiau Cynllunio Atodol eraill) yw helpu ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio i ddeall 
polisïau perthnasol a fydd yn integreiddio ‘datblygu cynaliadwy’ yn y broses datblygu, er mwyn cynnal 
a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy. Bydd hyn yn sicrhau y bodlonir gofynion deddfwriaeth a 
pholisi ac y cyflawnir safonau arfer gorau. Mae'n cynnig dull safonol y dylai'r holl ymgeiswyr eu dilyn. 
Mae'r Canllawiau hyn yn ymhelaethu ar y prif egwyddorion a nodir ym mholisïau perthnasol y Cynllun 
Datblygu Lleol. Dylid ei ddefnyddio efo asesiadau arbenigol  o fanylion pob achos penodol (lle mae’r 
asesiadau yn angenrheidiol). 
 
1.5 Mae’r  CCA hwn mewn tair brif Adran ac mae’n cynnwys cyfres o Atodiadau: 
 
ADRAN 1 (Rhannau A a B)– mae’r adran hon yn rhoi disgrifiad cyffredinol o beth a olygir gan 
gymunedau nodedig a chynaliadwy a sut y gall mathau penodol o ddatblygiad gyfrannu at gynnal neu 
greu cymunedau nodedig a chynaliadwy. 
 
Rhan A – Datblygu cynaliadwy – cymunedau nodedig a chynaliadwy – disgrifiad bras o beth a olygir 
gan gymuned nodedig a chynaliadwy; 
Rhan B - Mathau penodol o ddatblygiad a’u cyfraniad i gynnal neu greu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy; 
 
 
ADRAN 2 (Rhan C) – mae’r adran hon yn rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio Polisi PS 1 Yr iaith Gymraeg 
a’r diwylliant Cymreig a chyflwyno tystiolaeth i gefnogi’r datblygiad: 
 
Mae rhannau cyntaf o’r CCA yn amlygu perthnasedd y Gymraeg i sawl math o ddatblygiad sy’n 
angenrheidiol i gynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy.  

Mae’r ail Adran o’r CCA yn rhoi manylion ynglŷn â gofynion manwl yr Awdurdodau Cynllunio Lleol o 
ran sut y bydd Polisi PS 1 o’r Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei weithredu. Mae’n dangos sut y disgwylir 
gweld ystyriaethau am yr iaith Gymraeg yn cael eu hymgorffori ym mhob datblygiad perthnasol. Mae’n 
cynnwys gofynion am y ffordd i gofnodi mewn un ai Datganiad Iaith Gymraeg neu adroddiad am 
Asesiad Effaith Iaith Gymraeg sut fyddai’r datblygiad perthnasol yn llesol i’r Gymraeg. Bydd yr angen 
am Ddatganiad neu adroddiad am Asesiad yn ddibynnol ar fath a lleoliad y datblygiad arfaethedig. Yn 
ogystal â thynnu sylw at ofynion polisi  a chanllawiau cynllunio defnydd tir mae’r Adran yma yn tynnu 
sylw at arfer da, e.e. mesurau cryfhau'r budd neu liniaru effaith a ellir eu mewnblannu yn y datblygiad. 
 
 
 

ADRAN 3 (Rhannau CH a D) – mae’r adran hon yn rhoi arweiniad i’r ymgeisydd  o ran egluro sut y bydd 
iddo/i  gyflwyno tystiolaeth o blaid y datblygiad yn erbyn y gofynion ehangach o ddatblygiad 
cynaliadwy.  Mae hefyd yn fodd i gynorthwyo’r ymgeisydd  i ddeall yn well beth ydi rhinweddau 
nodedig a chynaliadwy gwahanol fathau o ddatblygiad. 
 
Rhan Ch – Materion i’w hystyried a’r wybodaeth ychwanegol angenrheidiol i gefnogi cais cynllunio – 
disgrifiad o wybodaeth a fydd yn angenrheidiol ar gyfer dilysu cais cynllunio a gwybodaeth ychwanegol 
a fydd yn angenrheidiol er mwyn dangos sut mae’r datblygiad arfaethedig yn gyson gyda pholisïau 
perthnasol yn y Cynllun Datblygu Lleol. 
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Rhan D – Beth all gael ei adeiladu ac yn lle? – disgrifiad cryno o Strategaeth Aneddleoedd a Choeden 
Aneddleoedd y Cynllun Datblygu Lleol i hyrwyddo patrwm cynaliadwy o ddatblygu. 
 

 
1.6 Mae Atodiad 1 – 8 yn cynnwys gwybodaeth neu gyfeirio at wybodaeth ddefnyddiol : 
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ADRAN 1 

BETH OLYGIR GAN 

GYMUNEDAU 

NODEDIG A 

CHYNALIADWY 
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ADRAN 1 
 

Rhan A:  Datblygu cynaliadwy – Cymunedau nodedig a chynaliadwy  
 
A.1 Mae gan bolisïau amrywiol y Cynllun Datblygu Lleol rôl bwysig i’w chwarae wrth gefnogi cynnal 
a chreu cymunedau trefol a gwledig nodedig a chynaliadwy. Maent yn helpu i sicrhau y cyflawnir 
datblygiadau priodol yn y man cywir ar yr adeg gywir. Maent yn gwneud hynny  drwy sicrhau fod digon 
o dir ar gael i ddarparu cartrefi a chyfleoedd gwaith i bobl leol, gan helpu cynnal gwasanaethau trefol 
a gwledig. Ar yr un pryd, maent yn rhoi fframwaith i ymateb i’r heriau sy’n codi yn sgil newid yn yr 
hinsawdd, er enghraifft, drwy gynnwys yr angen i gynhyrchu ynni adnewyddadwy. Maent hefyd yn 
gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol a hanesyddol a diogelu cefn gwlad a mannau agored. At ei 
gilydd, maent yn cefnogi cymunedau sy’n fyw ac yn gweithio er mwyn iddynt fod yn gynaliadwy yn 
economaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, yn ieithyddol ac yn amgylcheddol. Mae’r diagram 
nesaf yn rhoi darlun syml o’r elfennau sy’n hanfodol ar gyfer cymunedau nodedig a chynaliadwy. 
 

Diagram 2: Elfennau hanfodol ar gyfer cymuned nodedig a chynaliadwy  
 

 
 

Cymuned nodedig a 
chynaliadwy 

Gweithgareddau 
cymdeithasol a 

diwylliannol - sy'n 
gwarchod ac hyrwyddo 

diwylliant, treftadaeth a'r 
Gymraeg; sy'n fywiog; sy'n 
gytun; ac sy'n gynhwysol

Gwasanaethau – ystod o 
wasanaethau addas 
cyhoeddus, preifat a 

gwirfoddol  lle mae'r iaith 
Gymraeg yn ffynnu

Cartrefi - gwahanol fathau 
i gefnogi aelwydydd lleol 
amrywiol (maint, oedran 

ac incwm) lle trosglwyddir 
yr iaith Gymraeg 

Gwaith - economi leol 
lewyrchus ac amrywiol 

sy'n creu amgylchiadau i 
warchod, hyrwyddo a 

chryfhau'r iaith Gymraeg

Amgylchedd - dyluniad o 
ansawdd, amgylchedd 

naturiol, llefydd 
cynaliadwy i fyw ynddynt

Trafnidiaeth a chystylledd 
- cysylltu pobl â swyddi, 

ysgolion, mannau 
cyfarfod, gwasanaethau 

iechyd a gwasanaethau a 
cyfleusterau eraill, sy'n 
peuoedd pwysig i'r iaith 

Gymraeg
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A.2 Mae polisïau amrywiol y Cynllun Datblygu Lleol yn hyrwyddo datblygiadau sy’n cydbwyso ac 
integreiddio ffactorau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol, diwylliannol ac ieithyddol er mwyn 
cwrdd ag anghenion trigolion rŵan ac yn y dyfodol.  Er enghraifft, mae Polisi Strategol PS 5 yn gosod  
egwyddorion datblygu cynaliadwy a; Pholisi Strategol PS 6 yn rhoi’r fframwaith ar gyfer ystyried lliniaru 
effeithiau newid hinsawdd ac addasu iddynt (gweler Atodiad 1).  
 
A.3 O ran yr iaith Gymraeg, mae datblygiad cynaliadwy yn ymwneud â hyrwyddo amgylchiadau o 
fewn cymunedau sy’n bwysig i gonglfeini cynllunio ieithyddol, megis trosglwyddo’r iaith yn y cartref 
(neu gymdeithasoli iaith yn y teulu), a  darparu ac atgynhyrchu’r cyd-destun cymdeithasol 
angenrheidiol i ddefnyddio’r Gymraeg fel rhan o’r gwead cymdeithasol arferol. 
 
Rhan B:  Mathau penodol o ddatblygiad a’u cyfraniad i gynnal neu greu cymunedau nodedig 
a chynaliadwy 
 
B.1 Mae diagram 2 uchod (paragraff A.1) wedi dangos bod angen sawl math o ddatblygiad i 
gyflwyno gwahanol gyfleoedd i helpu cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy. Mae’r rhan 
yma yn disgrifio’n gryno sut all gwahanol fathau o ddatblygiad gyfrannu i hynny. Wrth wneud hynny 
mae’n adnabod y prif bolisïau cynllunio sy’n berthnasol i’r datblygiadau. Gellir gweld y polisïau unigol 
yn Natganiad Ysgrifenedig y Cynllun Datblygu Lleol sydd ar gael i’w ddarllen ar wefan y ddau Awdurdod 
Cynllunio yn (www.gwynedd.llyw.cymru/cdll & www.ynysmon.gov.uk/cdll ) 
 
Tabl 1 – ystyriaethau polisi cynllunio ar gyfer mathau penodol o ddatblygiad 
 

Math o 
ddatblygiad 
 

Sut mae’r datblygiad yn helpu i gynnal neu greu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy 

Tai 
 
 

 

 mae cymunedau angen trigolion o wahanol gefndir, oedran ac sy’n byw 
mewn gwahanol fathau o dai os ydynt am fod yn llefydd lle mae pobl yn 
dymuno byw ynddynt yn y tymor hir. I’r gwrthwyneb, byddai peidio 
gwneud hynny yn gallu arwain at gymuned yn gweld gostyngiad yn ei 
boblogaeth yn y tymor hir, colli ei natur nodedig leol a’i gysylltiadau â 
threftadaeth ddiwylliannol; 

 mae angen rhoi ystyriaeth i sut allir diwallu anghenion gwahanol 
aelwydydd yng nghymunedau'r ardal rŵan ac yn y dyfodol (Polisi TAI 8); 

 disgwylir i ddatblygiad a fydd yn arwain at greu cynnydd mewn cartrefi 
newydd wneud cyfraniad ‘tai fforddiadwy’ pan mae’n hyfyw i wneud hynny 
(Polisi TAI 15 a Pholisi TAI 16); 

 mae’n rhaid i ddatblygiadau tai sy’n ychwanegu at y stoc dai presennol 
mewn Canolfannau a Phentrefi sy’n cael eu hadnabod ym Mholisi TAI 5 fod 
yn dai marchnad  leol, a thai fforddiadwy os ydi Polisi TAI 15 yn berthnasol; 

 mae digon o dai yn lleol ar gyfer cymysgedd o aelwydydd yn fwy tebygol o 
olygu defnydd hyfyw o gyfleusterau a gwasanaethau yn yr anheddle neu 
mewn anheddle cyfagos, sy’n gallu bod yn llefydd pwysig i’r iaith Gymraeg; 

 ni all y system gynllunio defnydd tir ragweld na reoli priodweddau personol 
meddianwyr tai newydd, e.e. y gallu i siarad Cymraeg, i ba raddau caiff y 
Gymraeg ei throsglwyddo yn y teulu, ayb. Er hynny, mae darparu digon o 
dai yn lleol ar raddfa ac o faint priodol ac ar gyfer cymysgedd o aelwydydd 
yn bwysig oherwydd mae’n ffactor bwysig i hyfywedd y Gymraeg, - mae’n 
le pwysig i drosglwyddo’r Gymraeg o un genhedlaeth i’r llall ac yn y 
gymuned, cadw unigolion sy’n arddel yr iaith mewn cymunedau, a 
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Math o 
ddatblygiad 
 

Sut mae’r datblygiad yn helpu i gynnal neu greu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy 

chynhyrchu siaradwyr newydd (Polisi TAI 8, Polisi PS 1, Polisïau TAI 1 - TAI 
6). 
 

Datblygiadau 
cyflogaeth (gan 
gynnwys 
twristiaeth a 
manwerthu) 

 mae datblygiadau sy'n cefnogi swyddi yn ardal y Cynllun yn hanfodol i 
feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol (Polisi PS 13); 

 gwarchodir a dynodir safleoedd penodol ar gyfer cefnogi swyddi amrywiol 
(Polisi CYF 1), a gellir cefnogi datblygiad ar safleoedd na chafodd eu 
gwarchod na’u dynodi yn amodol ar gydymffurfio gyda pholisïau galluogi 
sy’n seiliedig ar feini prawf (Polisi CYF 4 a Pholisi CYF 6); 

 mae datblygiadau sy’n gofyn am leoliad yng nghefn gwlad yn debygol o gael 
eu caniatáu os ydynt yn cefnogi diwydiannau sy’n briodol i’r safle a’r ardal 
leol (Polisi PS 13, Polisi CYF 6, Polisi TWR1 – Polisi TWR 5); 

 cefnogir datblygiadau manwerthu a masnachol lle maent yn cynnal ac yn 
gwella bywiogrwydd a hyfywedd yr aneddleoedd presennol, yn enwedig yn 
y canol, ac yn parchu amwynder eu cymdogion (Polisïau MAN 1 – MAN 6); 

 cefnogir unedau byw-gweithio mewn egwyddor (Polisi PS 13); 

 mae llefydd gwaith yn un o’r llefydd ieithyddol pwysig lle’r nod ydi annog a 
galluogi defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle ac wrth ryngweithio â 
chwsmeriaid, y cyhoedd a gweithwyr eraill yn y gweithle (Polisi PS 1, Polisi 
ISA 1). 

 

Cyfleusterau a 
gwasanaethau 
cymunedol 

 cefnogir cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol newydd a gwarchodir 
rhai presennol oni fydd cynnig am ddatblygiad amgen yn cydymffurfio gyda 
gofynion polisi sy’n seiliedig ar feini prawf (Polisi ISA 2 – Polisi ISA 5); 

 maent yn llefydd ieithyddol pwysig, - ysgolion (llefydd i ddefnyddio a 
dysgu’r iaith), a siopau, tafarndai, cludiant cyhoeddus, neuaddau neu 
lefydd eraill i gynnal gweithgareddau cymunedol (llefydd i hyrwyddo a 
defnyddio’r iaith Gymraeg). 

 

Isadeiledd 
telathrebu a 
gwybodaeth 

 mae cynigion ar gyfer isadeiledd telathrebu a gwybodaeth, sydd wedi’u 
dylunio a’u lleoli i barchu’r dirwedd ac unrhyw nodweddion arbennig ac 
osgoi ymyriant radio sylweddol yn dderbyniol (Polisi PS 3). 

 cefnogir datblygiad sy’n cynnwys isadeiledd ar gyfer telegyfathrebu a 
gwybodaeth gyfoes (Polisi PCYFF 3). 

 

Ynni 
adnewyddadwy 

 mae datblygiadau ynni adnewyddadwy yn darparu dewis amgen carbon 
isel i ffynonellau ynni allyrru carbon traddodiadol, sy’n helpu i osgoi 
achosion newid yn yr hinsawdd ac o bosibl darparu ffynhonnell incwm 
newydd ar gyfer y cymunedau; 

 cefnogir datblygiadau ynni adnewyddadwy sy'n parchu nodweddion 
arbennig ardal y Cynllun (Polisi ADN 1 – ADN 3 & Pholisi PCYFF 5). 

  
 

 
 
B2  Mae’r Adran hon wedi amlygu pwysigrwydd y Gymraeg i gynnal a chreu cymunedau nodedig 

a chynaliadwy. Mae’r Adran wedi cyfeirio at Bolisi PS 5 a Pholisi PS 1 yn y Cynllun Datblygu Lleol. Mae 
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Polisi PS 5 yn adnabod yr angen i ddatblygiadau warchod, cefnogi a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith 

Gymraeg fel un o feini prawf datblygu cynaliadwy. Mae Polisi PS 1 yn rhoi mesurau penodol i gefnogi’r 

Gymraeg. Mae’r Adran nesaf o’r Canllaw Cynllunio Atodol yn canolbwyntio ar roi arweiniad a chyngor 

ar sut i ddefnyddio Polisi PS 1 yn y Cynllun Datblygu Lleol.
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ADRAN 2 

SUT I GYFARFOD 

GOFYNION POLISI 

STRATEGOL PS 1
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ADRAN 2 
 
Rhan C -  Arweiniad ar ofynion y Ddeddf, polisi cenedlaethol a Pholisi PS 1 o ran asesu effaith 
debygol y cynnig ar yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig ac egwyddorion, fframweithiau a 
phrosesau asesu risg. 
 
 
C.1 Mae Polisi PS 1: Iaith Gymraeg a Diwylliant yn hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg. 
Fe’i hategir gan Bolisi PS 5 Datblygu Cynaliadwy (maen prawf 4). Ceir copi o’r Polisïau hyn yn Atodiad 
1 i’r CCA hwn. Yn unol â Pholisi PS 1, mae angen casglu a derbyn gwybodaeth am rai mathau o 
ddatblygu er mwyn gallu dod i gasgliad ynglŷn ag effaith debygol  y datblygiad arfaethedig, e.e. a oes 
buddion i’r Gymraeg iaith, a oes angen diwygio’r cynnig, a oes risg i iechyd gymunedol y Gymraeg ac 
a ellir lliniaru’r effaith mewn ffordd sy’n lliniaru’r risg a sut ellir monitro’r sefyllfa yn y gymuned. 
 
C.2 Mae Adran 31  Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn diwygio adran 70  Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990 trwy ychwanegu’r cymal canlynol: “any considerations relating to the use of the Welsh 
language, so far as material to the application.” Golyga hyn ei fod yn ddyletswydd wrth wneud 
penderfyniad ar gais cynllunio i gynnwys ystyriaethau mewn perthynas â’r iaith Gymraeg, lle mae’n 
berthnasol i’r cais hwnnw.  
 
C.3 Dywed paragraff 4.13.5  Polisi Cynllunio Cymru (argraffiad 9, 2016) “Caiff y rheini sy’n gwneud 
penderfyniadau roi sylw i ystyriaethau’n ymwneud â defnydd o’r Gymraeg cyn belled bod yr 
ystyriaethau hynny’n berthnasol i’r ceisiadau am ganiatâd cynllunio.”  
 
C.4 Mae’r Asesiad o Gynaliadwyedd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (a lywiwyd gan wybodaeth 
o’r Asesiad Effaith Ieithyddol ailadroddol) wedi ceisio ystyried effeithiau tebygol strategaeth a 
pholisïau’r Cynllun ar hyfywedd y Gymraeg. Ceir strategaeth a pholisïau yn y Cynllun Datblygu Lleol ar 
y Cyd ar sail dealltwriaeth resymol o’r goblygiadau posib i’r iaith Gymraeg. Maent yn cyfrannu i greu 
hinsawdd ac amodau cymdeithasol sy’n hwyluso defnyddio’r Gymraeg.  
 
C.5 Bydd y gwahanol fathau o ddatblygu sy’n angenrheidiol i gynnal a chreu cymunedau nodedig 
a chynaliadwy yn digwydd ar amryw o raddfeydd. Bydd y materion a fydd angen rhoi sylw iddynt, ac 
felly y wybodaeth a fydd yn angenrheidiol i ddod i benderfyniad rhesymedig arno yn amrywio hefyd.  
 
C.6 Mae'r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 2012 (Gweithdrefn Rheolaeth Datblygu) (Cymru) 
(y DMPWO) yn darparu Ffurflen Gais Safonol ar gyfer ceisiadau cynllunio yng Nghymru ac yn datgan 
beth yw'r diffiniad o gais 'dilys'. Er mwyn cofrestru’r ceisiadau yn rhai ‘dilys’ rhaid i ymgeiswyr 
ddarparu’r holl wybodaeth sydd wedi’i nodi ar y Ffurflen Gais Safonol, e.e. cynlluniau, diagramau a 
thystysgrifau ac unrhyw asesiadau ategol ychwanegol. Gall awdurdod cynllunio lleol wrthod derbyn 
cais os nad yw'r wybodaeth briodol yn cael ei darparu gydag o.  
  
C.7 Yn ychwanegol at y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer dilysu ceisiadau, bydd Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, fel pob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru, angen 
arolygon ac adroddiadau ategol ychwanegol yn unol â gofynion y polisïau sydd yn y Cynllun Datblygu 
Lleol. 
 
Egwyddorion, Fframweithiau a Phrosesau Asesu Effaith Debygol 
 
C.8 Pan mae’r iaith Gymraeg yn ystyriaeth cynllunio berthnasol, mae penderfynu a yw datblygiad 
yn debygol o gael effaith bositif neu negyddol, a phenderfynu ar raddfa debygol yr effaith honno ar 
gymeriad ieithyddol ardal, yn hynod o gymhleth. Hyd yn oed gyda gwybodaeth lawn ni fyddai'n hawdd 
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ei fesur oherwydd nad all y system gynllunio ragweld na rheoli priodweddau personol (fel y gallu i 
siarad Cymraeg yn y dyfodol neu ddeinameg y defnydd ohoni).  Ni all y system ychwaith wahaniaethu 
ar sail gallu ieithyddol ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio na gallu ieithyddol yr unigolion fydd yn 
meddiannu neu wneud defnydd o eiddo.  
 
C.9 Mae asesu effaith debygol ar yr iaith Gymraeg yn rhannu egwyddorion, fframweithiau a 
phrosesau tebyg i’r rhai a welir mewn meysydd eraill lle mae angen asesu ac ymdrin ag effeithiau 
tebygol.  Er enghraifft, yn y maes cynllunio mae asesiadau ardrawiad amgylcheddol ac asesiadau o 
gynaliadwyedd wedi hen ennill eu plwyf.   
 

C.10  Mae’r Sefydliad Safonau Rhyngwladol (International Organization for Standardiation - ISO) 
wedi cyhoeddi Safon Rhyngwladol 31000 ar Reoli Risg.1   Er mai yn nhermau risg (neu effaith debygol 
negyddol) y disgrifir y Safon mae’r un fframwaith, egwyddorion a phrosesau yn briodol iuchafu 
bendithion yn ogystal.  Felly, maent yn briodol i asesiadau tebyg i asesiadau effaith ar yr iaith Gymraeg.  
Mae ISO 31000 yn darparu egwyddorion a chanllawiau generig ar gyfer eu ddefnyddio ar draws pob 
sefydliad  ac  yn adnabod y nodweddion canlynol o reoli risg/uchafu cyfleoedd  yn effeithiol: 

 elfen gychwynnol o ddisgrifio a sefydlu’r cyd-destun; 

  cydrannau o adnabod, dadansoddi, asesu, a wynebu risg neu gyfleoedd; a 

  gweithgareddau i gyfathrebu ac ymgynghori gyda rhanddeilaid trwy gydol y broses. 

C.11 Mae hefyd yn annog aseswyr i ddilyn y  broses ganlynol: 
 

Cam 1 - Paratoi  ar gyfer yr Asesiad Effaith Debygol gan gynnwys diffinio’r broblem neu fater 
dan sylw yn gywir a dylunio’r asesiad; 

Cam 2 - Gwneud neu gynnal yr Asesiad Effaith Debygol; 

Cam 3 - Adnabod a chloriannu’r  opsiynau hyfyw a dewis ‘Hoff Strategaeth’  i uchafu’r 
manteision  neu wynebu a/neu mynd i’r afael â risg; 

Cam 4 - Paratoi a chynnig Cynllun Gweithredu o fewn yr Hoff Strategaeth a ddewiswyd. 

 
C12  Mae Diagram 3 yn rhoi darlun o’r broses o roi datblygiad arfaethedig at ei gilydd cyn ei 
gyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio, eu hasesiad gan yr Awdurdod Cynllunio a gwneud penderfyniadau 
amdanynt. Mae’n canolbwyntio ar ymgorffori ystyriaethau am hyfywedd y Gymraeg mewn datblygiad 
perthnasol.   Yng nghyd destun asesiad effaith debygol ar y Gymraeg byddai’r camau ISO a ddisgrifir 
ym mharagraff C11 yn trosi i gamau 1-4 yn Diagram 3: 
  

                                                           
1 International Organization for Standarization  (2009) Risk Management Principles and Guidelines. 
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Diagram 3 - Siart lif: proses o roi datblygiad arfaethedig at ei gilydd, ei asesu a gwneud 
penderfyniadau amdano 

 
 

 
Cam 1:  Sgrinio’r datblygiad a llunio barn cychwynnol 
 
C.13 Mae Diagram 4 yn egluro’r broses o sgrinio’r datblygiad arfaethedig a llunio barn cychwynnol. 
Yn unol â’r egwyddor o gyfathrebu ac ymgynghori gyda rhanddeiliaid trwy gydol y broses, mae’n 
pwysleisio’r angen i ymgysylltu ac ymgynghori gyda’r gwasanaeth cynllunio a rhanddeiliaid eraill yn 
ystod y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio. 
 

Cam 1: Sgrinio'r 
datblygiad arfaethedig/ 
llunio barn gychwynnol 

Cam 2A, 2B neu 2C: 
Paratoi Datganiad, 

Asesiad neu dystiolaeth 
gefnogol pan fydd angen 

nhw

Cam 3: Adnabod mesurau 
osgoi/ lliniaru pan fydd 

angen nhw

Cam 4: Paratoi 
Strategaeth gyda Chynllun 

Gweithredu

Cam 5: Cyflwyno Cais 
Cynllunio

Cam 6: Asesu Cais 
Cynllunio

Cam 7: Gwneud 
penderfyniad

Cam 8: Monitro
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CAM A) CYFNOD CYN CYFLWYNO CAIS CYNLLUNIO: TREFN SGRINIO’R DATBLYGIAD ARFAETHEDIG A LLUNIO BARN CYCHWYNNOL 

Dylid sefydlu os oes angen cyflwyno 

Datganiad Iaith Gymraeg neu adroddiad 

am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg—

gweler Diagram 5 ac Atodiad 5. Os oes 

angen un o’r ddau edrychwch ar ddia-

gram 6 a 7 & Atodiad 7 ac Atodiad 8. 

Dylid defnyddio gwasanaeth cyn 

cyflwyno cais cynllunio mae’r 

Gwasanaeth Cynllunio yn gynnig—

gweler Atodiad  4—manylion cyswllt 

defnyddiol. 

Mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad 

cyhoeddus statudol cyn cyflwyno cais cynl-

lunio os ydi’r datblygiad yn cyrraedd y 

trothwy statudol  roddir yn y Ddeddf.  

Edrychwch ar lawlyfr y Llywodraeth i weld 

pa fath o ddatblygiad sydd angen bod yn 

destun yr ymgynghori statudol yma. Pan 

fydd Polisi PS 1  yn gofyn am Ddatganiad 

Iaith Gymraeg neu adroddiad am Asesiad 

Effaith Iaith Gymraeg disgwylir i’r 

ymgeisydd gyhoeddi drafft cyntaf o’r 

gwaith yn ystod y cyfnod ymgynghori 

cyhoeddus statudol cyn cyflwyno cais cynl-

lunio er mwyn i’r budd-ddeiliaid perthnasol 

allu cyflwyno sylwadau i’r ymgeisydd. 

Ymgysylltu ac ymgynghori yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio 

Pan nad oes angen cyflwyno Datganiad 

Iaith Gymraeg neu adroddiad am Asesiad 

Effaith Gymraeg, disgwylir i’r ymgeisydd 

gofnodi sut mae’r datblygiad yn cyfran-

nu’n bositif i hyfywedd y Gymraeg mewn 

Datganiad Cynllunio a/ neu Ddatganiad 

Dylunio a Mynediad—gweler Atodiad 5 

am syniadau arfer da. 

Gweler Atodiad 6 ar gyfer 

syniadau am weithgareddau 

gwella neu liniaru effaith y 

datblygiad. 

Diagram 4 

Pan nad oes rhaid cynnal 

ymgynghoriad cyhoeddus statudol 

cyn cyflwyno cais cynllunio, disgw-

ylir bod yr ymgeisydd yn ymgyslltu 

gyda budd-ddeiliaid perthnasol  ac 

yn cofnodi’r wybodaeth mewn 

dogfennau gyda’r cais cynllunio 

Dylid defnyddio’r cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio i ymgy-

farwyddo â gwybodaeth am y gymuned/ ardal ddylanwad 

er mwyn dod i ddeall sut fydd y datblygiad arfaethedig yn 

cyfrannu’n bositif i hyfywedd y Gymraeg. Edrychwch ar Ato-

diad 2—ffynonellau data a gwybodaeth ddefnyddiol am yr 

iaith Gymraeg.  
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GOFYNION POLISI PS 1 

Ydi’r cynnig ar gyfer datblygiad manwerthu, diwydiannol 

neu fasnachol? 

Ydi’r cynnig ar gyfer datblygiad preswyl sy’n ychwanegu at 

y stoc tai cyfredol? 

 Y
d

i 

 Y
d

i 

Maen prawf 1a) - Ydi’r 

arwynebedd llawr ad-

eilad yn fwy na 1,000 

m sg a/ neu a fydd y 

cynnig yn cyflogi mwy 

na 50 o weithwyr? 

Maen prawf 2 - Ydi’r 

datblygiad yn un 

cyflogaeth ar raddfa 

fawr a fyddai’n arwain 

at lif arwyddocaol o 

weithwyr ar safle ar 

hap annisgwyl? Ed-

rychwch ar Diagram 7. 

Maen prawf 2) - 

Ydi’r datblygiad 

yn un preswyl ar 

raddfa fawr ar 

safle ar hap an-

nisgwyl? Edrych-

wch ar Diagram 

7. 

Maen prawf 1b) - A 

fydd y datblygiad pres-

wyl ar ben ei hun neu-

’n gronnol yn darparu 

mwy na’r ddarpariaeth 

tai dangosol a osod-

wyd ar gyfer yr an-

heddle ym Mholisi TAI 

1—TAI 6? (Yn achos un 

ty ychwanegol, lle 

mae’r ymgeisydd yw’r 

datblygwr, cysylltwch 

â’r Gwasanaeth Cynl-

lunio am arweiniad) 

Nac ydi 

 Y
d

i 

 Y
d

i 

  

Rhowch ystyriaeth i 

ofynion maen prawf 

3 a 4 o Bolisi PS 1, 

rhannau perthansol 

eraill o’r Canllaw 

yma, e.e. Atodiad 5, 

a Pholisiau a Chan-

llawiau perthasnol 

eraill. 

 Y
d

i 

 Y
d

i 

Mae angen rhoi ystyr-

iaeth i sut mae’r dat-

blygiad yn cael effaith 

ar y Gymraeg yn y 

gymuned a chofnod-

i’ch casgliadau, gan 

gynnwys unrhyw fesur 

gwella neu liniaru, 

mewn Datganiad Iaith 

Gymraeg— yn unol â’r 

Fethodoleg a roddir yn 

Atodiad 7 o’r Canllaw 

yma 

Mae angen rhoi ystyriaeth i sut mae’r datblygiad 

yn cael effaith ar y Gymraeg yn y gymuned a 

chofnodi’ch casgliadau, gan gynnwys unrhyw 

fesur gwella neu liniaru mewn Datganiad Iaith 

Gymraeg— yn unol â’r Fethodoleg a roddir yn 

Atodiad 7 o’r Canllaw yma 

Mae angen rhoi ystyr-

iaeth i sut mae’r dat-

blygiad yn cael effaith 

ar y Gymraeg yn yr 

ardal a chofnodi’ch 

casgliadau, gan gyn-

nwys unrhyw fesur 

gwella neu liniaru 

mewn adroddiad am 

Asesiad Effaith Iaith 

Gymraeg— yn unol â’r 

Fethodoleg a roddir yn 

Atodiad 8 o’r Canllaw 

yma 

Maen prawf 1c) - Ydi’r 

datblygiad ar gyfer 5 o 

unedau tai neu fwy ar 

safle a ddynodwyd 

neu safle ar hap du 

mewn i ffiniau dat-

blygu nad yw’n mynd 

i’r afael â thystiolaeth 

o angen a galw am dai 

a gofnodir mewn As-

esiad Marchnad Tai, 

ar y Gofrestr Tai, Cof-

restr Tai Teg, Arolwg 

Tai Lleol?  Y
d

i 

Mae angen rhoi ystyriaeth 

i sut mae’r datblygiad yn 

cael effaith ar y Gymraeg 

yn yr ardal a chofnodi’ch 

casgliadau, gan gynnwys 

unrhyw fesur gwella neu 

liniaru mewn adroddiad 

am Asesiad Effaith Iaith 

Gymraeg— yn unol â’r 

Fethodoleg a roddir yn 

Atodiad 8 o’r Canllaw yma 

Nac ydi 

Diagram 5

Nac ydi Nac ydi 

 Y
d

i 

 

C.14 Mae Diagram 5 ac Atodiad 5 yn egluro pryd fydd angen cynnal Datganiad Iaith Gymraeg neu Adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg neu beidio.  

Nac ydi 
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C.15 Pan nad oes angen Datganiad Iaith Gymraeg neu adroddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, 

e.e. trwy roi tystiolaeth mewn Datganiad Cynllunio neu ran ychwanegol i’r Datganiad Dyluniad a 

Mynediad, bydd dilyn gofynion Polisi a’r gofynion a nodir yn y Canllaw hwn yn osgoi oedi diangen yn 

ystod y broses benderfynu. Bydd diffyg gwybodaeth digonol perthnasol i allu dod i gasgliad am effaith 

y datblygiad yn reswm i wrthod cais cynllunio.  

 
Cam 2 Paratoi Datganiad, Asesiad neu Dystiolaeth Gefnogol  
 
Pa Declyn i’w Ddefnyddio a Phryd 
  
C.16 Mae Polisi PS 1 (1) a (2) yn cyfeirio at yr amgylchiadau lle mae angen  “Datganiad Iaith 
Gymraeg”(DIG) ac “Adroddiad ar Asesiad Effaith Iaith Gymraeg”(AEIG).  Yng nghyd destun yr uchod 
mae’r ddau declyn neu fethodoleg yn dilyn prosesau tebyg.  Y prif wahaniaeth yw fod AEIG i ddigwydd  
“pam fydd y datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr 
neu ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o weithlu.”1   Prif  
nodwedd y categori hwn o ddatblygiadau yw bod rhaid  iddynt ddilyn y broses statudol o Ymgynghori 
Cyn Ymgeisio. Yn unol â chanllawiau ISO ar reoli risg/cyfleoedd yn effeithiol (gweler C.6 uchod) 
disgwylir i ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau o’r fath “gynnal gweithgareddau i gyfathrebu ac 
ymgynghori gyda rhanddeiliaid trwy gydol y broses”.    Bydd gwahaniaeth hefyd yn lefel y dystiolaeth 
o’r ystyriaeth a roddwyd i’r effeithiau tebygol wrth  gyflwyno Datganiad Iaith o’i gymharu ag Asesiad 
Iaith.  Mae Atodiadau 7 ac 8 yn amlygu’r gwahaniaethau ymhellach.   
 
C.17 Anogir ymgeiswyr nad oes rhaid iddynt gynnal Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio statudol ofyn am 
gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio i gychwyn trafodaethau'n gynnar gyda'r Unedau Rheolaeth 
Datblygu o fewn yr Awdurdod Cynllunio berthnasol i drafod pa bolisïau sy'n berthnasol i'w cynnig a’r 
angen neu beidio am Ddatganiad Iaith Gymraeg neu Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. 
 
Materion i’w hystyried 
 
C.18 Mae diagram 2 yn rhan A o’r CCA  wedi rhoi darlun o sut fyddai cymuned nodedig a 
chynaliadwy yn edrych. Gwelir yn y diagram a chynnwys rhan B (ac Adran 3 Ch - Dd) bod sawl math o 
ddatblygu yn gallu cyfrannu i greu amgylchiadau sy’n dylanwadu’n bositif ar hyfywedd y Gymraeg 
mewn cymunedau.  Gall gyfrannu drwy greu, warchod neu gryfhau isadeiledd i gynnal neu greu 
lleoedd sy’n creu amgylchiadau ffafriol i gynnal rhwydweithiau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, 
trosglwyddo’r Gymraeg o un genhedlaeth i’r llall o fewn y cartref a’r gymuned a chynhyrchu 
‘siaradwyr’ newydd.  
 
C.19 Uchelgais Llywodraeth Cymru yw “gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau siarad a defnyddio’r 
Gymraeg erbyn 20502.  Mae’r Llywodraeth yn cydnabod “nad oes dim dwywaith fod hon yn uchelgais 
heriol”3   “Os ydym am wireddu’r sefyllfa lle mae’r Gymraeg yn elfen annatod o bob agwedd ar fywyd 
bob dydd... mae’n rhaid i’r genedl gyfan fod yn rhan o’r daith.  Mae gan bawb ei ran i’w chwarae, ac 
rydym am i bawb gyfrannu at wireddu ein huchelgais.”4  Mae’n bwysig i ymgeiswyr ddeall felly fod 
disgwyl i ddatblygiadau dros gyfnod y Cynllun gyfrannu’n bositif tuag at gynaliadwyedd a hyfywedd y 
Gymraeg ac nid yn unig osgoi cyfrannu at leihad yn y gyfran o’r boblogaeth sy’n gallu siarad y Gymraeg.   
 

                                                           
1 Polisi PS 1 (2) 
2 Llywodraeth Cymru (2017)  Cymraeg 2050:Miliwn o Siaradwyr Rhagair y Gweinidogion 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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C.20 Blaenoriaeth Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd (2018 – 2023) ar gyfer cyfnod cyntaf y 
Cynllun, yn arwain at y Cyfrifiad nesaf yn 2021, fydd “cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer defnyddio’r 
Gymraeg, ar gyfer magu hyder unigolion nad ydynt yn ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg, ac 
hefyd edrych ar gyfleoedd fydd yn ein helpu i gadw pobl ifanc yn ein cymunedau.”  Wrth wneud hynny, 
un nod ydi gweld “y Gymraeg yn cael lle blaenllaw gan y Cyngor mewn cynlluniau economaidd, tai a 
chynllunio yn lleol er mwyn sicrhau bod unrhyw gynlluniau a datblygiadau yn cyfrannu yn gadarnhaol 
at ymdrechion i ddiogelu’r iaith yn ein cymunedau.” 
 
C.21 Mae strategaeth iaith Gymraeg Ynys Môn  2016 – 21 yn anelu at adfer y ganran sy’n gallu 
siarad Cymraeg i lefel Cyfrifiad 2001.  Mae’n cynnwys tri Maes Blaenoriaeth – Addysg, Y Gweithle, 
Gwasanaethau Cymraeg a Seilwaith a Chymuned.  O ran cymunedau mae’n gosod targed o “gynnal  y 
wardiau  lle mae 70% o’r boblogaeth sy’n siarad Cymraeg a chynyddu canrannau gweddill y  wardiau 
eraill”.   
 
C.22  Y ffordd hawsaf i osgoi effeithiau negyddol neu hyrwyddo effeithiau positif ar y gymuned ydi 
paratoi’r dystiolaeth yn drylwyr  i gefnogi’r cais cynllunio am y datblygiad arfaethedig. Mae adnabod 
nodweddion y gymuned a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar y lleoedd sy’n bwysig i hyfywedd yr iaith yn 
gynnar yn cynnig y cyfle gorau i sicrhau fod y Gymraeg yn ystyriaeth wrth ddatblygu’r cynnig. Mae'n 
hanfodol fod ymgeiswyr yn sicrhau fod ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol am y gymuned,  a 
gwybodaeth polisi cynllunio.  
 
C.23 Gyda cheisiadau mawr annisgwyl bydd hefyd yn fantais i gynnal gweithgareddau i gyfathrebu 
ac ymgynghori gyda rhanddeiliaid yn gynnar yn y broses.  Mae gwneud hyn o’r cychwyn yn lleihau'r 
risg o oedi gwneud penderfyniadau neu argymhelliad i wrthod cais cynllunio oherwydd diffyg 
gwybodaeth berthnasol ddigonol neu wrthwynebiadau gan gymunedau yn ystod cyfnod ymgynghori 
am y cais cynllunio oherwydd ddiffyg gwybodaeth am y datblygiad arfaethedig. 
 
C.24 Mae Tabl 2 yn adnabod y prif faterion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol 
i asesu rhinweddau cynaliadwy datblygiad o safbwynt yr iaith Gymraeg.  Mae Atodiad 2 yn adnabod 
ffynonellau cydnabyddedig am yr iaith Gymraeg mewn cymunedau yn ardal y Cynllun adeg paratoi’r 
Canllaw Cynllunio Atodol. Anogir ymgeiswyr i ymgyfarwyddo â’r wybodaeth am y gymuned/ ardal 
ddylanwad, gan sicrhau eu bod yn chwilio am y wybodaeth cydnabyddedig a fydd yn bodoli adeg 
paratoi’r cais cynllunio. 
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Tabl 2 - Materion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol i asesu rhinweddau 
cynaliadwy datblygiad o safbwynt yr iaith Gymraeg 
 

Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth 
ychwanegol 

Yr iaith 
Gymraeg 

Mae pwysigrwydd y Gymraeg fel rhan o gymeriad 
cymdeithasol a diwylliannol ardal y Cynllun yn amlwg. 
Mewn cyd-destun cenedlaethol, mae ardal y Cynllun yn 
cynnwys y gyfran fwyaf o siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru (65.4% yng Ngwynedd a 57.2% yn Ynys Môn, yn 
ôl Cyfrifiad 2011). Fodd bynnag, mae’r Cynllun yn 
cydnabod bod y ffigurau hyn yn dangos bod nifer y 
siaradwyr Cymraeg wedi gostwng ers Cyfrifiad 2001, pan 
oedd y ffigurau’n 69% a 60%, yn ôl eu trefn. Mae’r 
gostyngiad hwn yn arbennig o arwyddocaol oherwydd ei 
fod yn lleihau canran y siaradwyr Cymraeg ymhellach 
islaw’r ffigur 70%. Hwn ydi’r ffigwr y mae Strategaeth y 
Gymraeg Llywodraeth Cymru yn ei gydnabod sy’n ofynnol 
er mwyn i’r Gymraeg fod yn iaith pob dydd y gymuned. 
Mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn amrywio’n fawr ar 
draws ardal y Cynllun, gydag 87.8% wedi’u cofnodi mewn 
un ward a 18.6% yn un arall. Mae’r dirywiad wedi effeithio 
ar ardaloedd sydd â chrynodiadau uwch ac is o siaradwyr 
Cymraeg. O ran tueddiadau cyfredol a chyflwr yr iaith 
Gymraeg, ceir cofnod ystadegol o wahanol Gyfrifiadau a 
ffynonellau amrywiol ym Mhapur Testun 10A a 10B, ac 
mewn ffynonellau eraill  (gweler Atodiad 2).   
 
Mae Strategaeth Iaith Gymraeg Cyngor Sir Ynys Môn 
(2016 – 2021) yn gosod gweledigaeth i weld cynnydd yn y 
nifer sy’n siarad y Gymraeg a bod y ganran yn codi i o leiaf 
60.1% fel ag yr oedd yn 2021 (gweler y ddolen yn Atodiad 
2). Mae Strategaeth Iaith Gymraeg Gwynedd (2013 – 
2017) (gweler y ddolen yn Atodiad 2) yn gosod targed 
meintiol i sicrhau cynnydd o 5% yng nghanran y 
boblogaeth sydd yn gallu siarad Cymraeg yng Ngwynedd 
erbyn 2021. 
Ni ddylai datblygiadau niweidio nodweddion 
cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol y cymunedau. 
Bydd cyfuniad o Bolisïau yn gallu bod yn berthnasol, er 
enghraifft: 
 
Polisi PS 1 Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, 
Polisi TAI 8 Cymysgedd briodol o dai,  
Polisi TAI 15 Trothwy tai fforddiadwy a’u dosbarthiad,  
Polisi TAI 16 Safleoedd eithrio, 
Polisi CYF 3 Defnyddiau ategol ar safleoedd cyflogaeth, 
Polisi CYF 4 Mentrau diwydiannol neu fusnes newydd ar 
gyfer un defnyddiwr mawr oddi ar safleoedd wedi eu 
gwarchod neu eu dynodi ar gyfer cyflogaeth,  

Trefn Sgrinio, 
Datganiad Iaith 
Gymraeg, neu Asesiad 
Effaith Iaith Gymraeg 
 
Mae’r Drefn Sgrinio 
yn digwydd yn ystod y 
cam cyn cyflwyno cais 
cynllunio. Pan na fydd 
angen cyflwyno 
Datganiad Iaith neu 
adroddiad am Asesiad 
Effaith Iaith Gymraeg, 
mae’n amlygu 
cyfleodd i ymgeisydd 
gadarnhau, e.e. drwy 
ran o Ddatganiad 
Cynllunio, bod y 
datblygiad 
arfaethedig yn gyson 
ag amcan a gofynion 
polisïau’r Cynllun ar 
gyfer yr iaith Gymraeg  
 
Bydd Datganiad Iaith 
yn angenrheidiol er 
mwyn cael mwy o 
wybodaeth am 
ddatblygiad sy’n 
cyrraedd trothwyon 
ym maen prawf 1 a – 
c Polisi PS 1. Gweler 
Diagram 6 ac Atodiad 
7 am fwy o 
wybodaeth. 
 
Yn unol â maen prawf 
2 o Bolisi PS 1 bydd 
angen Asesiad Effaith 
Ieithyddol ar gyfer 
datblygiad mawr 
annisgwyl na 
chawsant eu nodi 
na’u rhagweld yn y 
Cynllun Datblygu Lleol 
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Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth 
ychwanegol 

Polisi ISA 2 Cyfleusterau cymunedol. 
 
Ceir mwy o wybodaeth am ofynion yr Awdurdodau yn 
ystod y broses cynllunio ffurfiol neu cyn cyflwyno cais 
cynllunio yn Adran 3. Lle’n briodol, cyfeirir hefyd at CCA 
eraill, e.e. Ymrwymiadau Cynllunio.  
 
Mae Atodiad 3  yn cynnwys dolenni i ddogfennau sy’n rhoi 
statws ystyriaethau o’r Gymraeg (e.e. Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, Deddf Cynllunio (Cymru) 
2015, Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ar lefel 
cenedlaethol, mae Polisi Cynllunio Cymru (2016), Nodyn 
Cyngor Technegol 20 (2017), Nodyn Cyngor Technegol 6 
(2010) yn darparu cyngor ar roi ystyriaeth i'r iaith 
Gymraeg wrth baratoi cynlluniau datblygu ac wrth 
gynllunio datblygiad. 
 

ar y Cyd. Gweler 
Diagram 8 am 
ddiffiniad o 
‘ddatblygiad mawr 
annisgwyl’. Byddant 
yn adnabod y 
materion perthnasol 
sydd angen rhoi 
ystyriaeth iddynt wrth 
gynllunio 
datblygiadau 
perthnasol. Byddant 
yn dangos bod 
effeithiau negyddol 
wedi cael eu hosgoi 
yn y lle cyntaf neu os 
oes effeithiau 
negyddol byddant yn 
adnabod mesurau i 
warchod, hyrwyddo a 
gwella amgylchiadau. 
Gweler Diagram 7 o’r 
CCA  yn ogystal ag 
Atodiad, 8 am fwy o 
wybodaeth 
 

 

Datganiad  iaith Gymraeg 

C.25 Mae diagram 5 uchod yn egluro’r amgylchiadau pryd fydd angen darparu Datganiad Iaith 

Gymraeg gyda chais cynllunio.  Mae Diagram 6  drosodd yn egluro ei bwrpas, sut i’w baratoi a phwy 

ddylid defnyddio i baratoi’r Datganiad. Mae Atodiad 7 yn rhoi mwy o wybodaeth am sut i baratoi 

Datganiad. Mae Diagram 8 yn rhoi arweiniad am sut i ddewis unigolyn cymwys. 
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CAM 2A :PARATOI DATGANIAD IAITH GYMRAEG PAN FYDD ANGEN UN 

PWRPAS? 

Mae paratoi Datganiad iaith Gymraeg i’w gyflwyno gyda chais yn rhoi nifer o fanteision, yn arbennig fel arf ar gyfer arddangos a 

chyfathrebu bod ystyriaeth ddigonol wedi cael ei roi i’r iaith yn ystod y broses o lunio cynnig. Mae’n broses lle mae gwybodaeth am effeithiau 

tebygol datblygiad arfaethedig yn cael eu casglu, coladu, a’u hasesu gan unigolyn cymwys a fydd yn cynghori’r ymgeisydd. Bydd yr ymgeisydd yn rhoi 

ystyriaeth i’r wybodaeth  fel rhan o’r gwaith i lunio’r datblygiad.  Mae'n ofynnol i ddangos os yw datblygiad yn mynd i gyfrannu at greu 

hinsawdd cymdeithasol a'r amodau sy'n hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned leol. Mae’n caniatáu i'r Awdurdod weld os ydi’r 

cynnig yn bodloni amcanion a pholisiau’r Cynllun. Bydd o gymorth i'r ymgeisydd, yna yr awdurdod, i benderfynu pa fesurau sy’n ofynnol 

(wedi'i ymgorffori neu ei reoli'n gan amod cynllunio neu gytundeb 106) i ddileu neu leihau effeithiau neu i wella'r effaith gadarnhaol. 

SUT? 

Mae Atodiad 7 i’r Canllaw yma yn rhoi gofynion yr Awdurdod am y lefel sylfaenol o wybodaeth sy’n ofynnol mewn Datganiad Iaith 

Gymraeg.  

Bydd pob datblygiad arfaethedig yn wahanol i’w gilydd ac felly’n cael ei ystyried ar sail ei rinweddau ei hun. Bydd cwmpas ac ystod y 

gwaith ar gyfer y Datganiad yn dibynnu ar pa fath o ddatblygiad ydi o, ei raddfa, cymeriad a lleoliad y safle, % siaradwyr Cymraeg, a’r 

math o wasanaethau a chyfleusterau o ran y Gymraeg sy’n gwasanaethu’r gymuned ar hyn o bryd.  

Mae Atodiad 2 yn cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth cydnabyddedig am y Gymraeg adeg paratoi’r Canllaw yma er mwyn rhoi’r cyd-

destun.   

Mae’n bwysig ymgysylltu ac ymgynghori efo’r gymuned leol  cyn cwblhau’r cais cynllunio hyd yn oed os nad oes gofyniad statudol i 

wneud hynny. 

PWY? 
Dylid ystyried cael  unigolyn cymwys i gasglu a dadansoddi gwybodaeth i’w gofnodi yn y Datganiad Iaith Gymraeg, a’ch cynghori chi  Bydd 

yr angen am gefnogaeth unigolyn cymwys yn dibynnu ar faint a math y datblygiad. Yr  ymgeisydd sydd yn gyfrifol am dalu am y gwaith ar 

gyfer y Datganiad Iaith Gymraeg. Pan benderfynir penodi unigolyn cymwys, ei rôl fydd sicrhau dilynir y Fethodoleg osodir yn Atodiad 7 a 

chynghori’r ymgeisydd yn unol â hynny. Gweler Diagram 9 yn y Canllaw am ddisgrifiad o ‘unigolyn cymwys’. 

Diagram 6 
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Adroddiad Asesu Effaith Iaith Gymraeg 
 

C.26 Mae diagram 7 yn tynnu sylw at pryd fydd angen darparu Asesiad Effaith Iaith Gymraeg gyda chais cynllunio a rhoi trosolwg o’i bwrpas. Ceir mwy o fanylion yn Atodiad 8.  

PWRPAS? 

Sefydlu effaith debygol datblygiad tai neu gyflogaeth ar raddfa fawr sydd ar safle ar hap annisgwyl ar ardal ddylanwad yn gyffredinol, ac ar yr iaith Gymraeg 

yn fwy penodol. Os yn angenrheidiol, bydd yn adnabod mesurau a fydd un ai yn lliniaru effeithiau negyddol neu ddiogelu/ wella/ lledaenu effeithiau positif. 

Bydd ymgymryd â’r Asesiad yn fodd o sicrhau datblygiad a fydd yn cyfrannu at sicrhau cymunedau nodedig a chynaliadwy, ac yn benodol gyfrannu at sicrhau 

Cymraeg ffyniannus mewn cymunedau. Mae’n broses lle mae gwybodaeth am effeithiau tebygol datblygiad arfaethedig yn cael eu casglu, coladu, a’u hasesu 

gan unigolyn cymwys a fydd yn cynghori’r ymgeisydd. Bydd yr ymgeisydd yn rhoi ystyriaeth i’r wybodaeth  fel rhan o’r gwaith i lunio’r datblygiad. 

PRYD? 

Mae’n rhaid i’r cais cynllunio ymwneud â chyfuniad o ddau ffactor, sef bod y safle yn un ar hap annisgwyl a bod y datblygiad yn un ar gyfer raddfa fawr o dai 

neu’n un sy’n creu cyfleoedd gwaith sylweddol (sy’n cynnwys manwerthu a masnachol). Gweler enghreifftiau o senarios ar y dudalen nesaf. 

Safle ar hap annisgwyl— asesir 

hyn drwy edrych ar strategaeth 

a pholisïau’r Cynllun a’r dystiol-

aeth i gefnogi’r strategaeth a’r 

polisïau, e.e. ei leoliad o’i gym-

haru â’r ffin datblygu, statws y 

safle ym mholisïau’r Cynllun, 

ystyriaethau Capasiti Trefol, 

pryd ddaeth y safle ar gael, 

cydymffurfiaeth neu beidio 

gyda pholisïau perthnasol y 

Cynllun. 

Datblygiad mawr tai— i bwrpas maen prawf 2 Polisi 

PS 1, mae’n ddatblygiad a fyddai’n golygu cael 10 neu 

ragor o unedau tai mewn Canolfan Is-ranbarthol neu 

Ganolfan Wasanaeth Trefol, ac yn golygu cael 5 neu 

ragor o unedau tai mewn Canolfan Wasanaeth Lleol 

neu Bentref.  Edrychir ar gapasiti’r safle i benderfynu 

os ydi’r trothwy wedi cael ei gyrraedd, e.e. a fyddai 

modd codi mwy o dai na fwriedir ar y safle a fyddai’n 

golygu croesi’r trothwy;  ac/ neu ydi’r safle yn rhan o 

safle a fyddai, o’i gymryd yn ei gyfanrwydd, yn croes-

i’r trothwy. 

Datblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr sy’n golygu 

llif arwyddocaol o weithlu: 

i) Angen 10 neu ragor o weithwyr; a 

ii) Bod rhaid marchnata’r swyddi tu hwnt i’r Ar-

dal Teithio i’r Gwaith cydnabyddedig er mwyn 

i’r gweithlu gael y sgiliau perthnasol ar gyfer y 

swyddi newydd. Cysylltwch gyda’r Adran sydd 

â chyfrifoldeb am ddatblygu economi’r ardal 

am wybodaeth—gweler fanylion cyswllt yn 

Atodiad 4.   

SUT A PHWY? 

Mae Atodiad 8 yn rhoi disgwyliadau llawn yr Awdurdod ar sut i fynd ati i ymgymryd ag Asesiad Effaith Iaith Gymraeg a’r disgwyliadau am gynnwys yr ad-

roddiad amdano. 

Yn wahanol i achosion pan fydd angen gwaith yn gysylltiedig â pharatoi Datganiad Iaith Gymraeg, disgwylir i’r ymgeisydd gael unigolyn cymwys i ymgymryd 

ag Asesiad Effaith Iaith Gymraeg—gweler Diagram 9 yn y Canllaw am ddisgrifiad o unigolyn cymwys. Rôl yr unigolyn cymwys fydd ymgymryd â’r gwaith asesu 

yn unol â’r Fethodoleg Asesiad Effaith Iaith Gymraeg a chynghori’r ymgeisydd yn unol â chasgliadau’r asesiad. Yr ymgeisydd a fydd yn gyfrifol am dalu am y 

gwaith. 
Diagram 7 
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C.27 Mae Diagram 8 isod yn rhoi enghreifftiau o amgylchiadau pryd fydd rhaid ymgymryd â 
gwaith i baratoi adroddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg: 

 
Diagram 8: Enghreifftiau o Senarios Pryd Fyddai Angen Ymgymryd Ag Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg 
 
 
Senario 1 - mae’r safle tu mewn i’r ffin datblygu mewn Canolfan Wasanaeth Trefol, e.e. 
Caernarfon, Llangefni. Nid yw’n ddynodiad tai ac felly mae’n safle ar hap. Nid oedd yn safle ar 
hap oedd ar gael i’w ddatblygu pan gafodd y Cynllun ei baratoi a byddai ei datblygu yn golygu  
cael mwy o unedau tai oddi ar safleoedd ar hap na ragwelwyd adeg paratoi'r Cynllun. Mae’r safle 
felly yn un ar hap annisgwyl. Mae’r datblygiad yn un ar gyfer 15 uned. Ar sail y wybodaeth yma 
ceir cyfuniad o’r amgylchiadau a gyfeirir atynt ym maen prawf 2 o Bolisi PS 1. O ganlyniad mae 
angen ymgymryd ag Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. 

 
 
 

Senario 2 – mae’r safle tu allan i ffiniau datblygu. Nid yw wedi cael ei warchod na’i ddynodi ar 
gyfer cyflogaeth. Mae’r datblygiad yn disgyn i Ddosbarth Defnydd B1. Felly mae’n safle ar hap 
annisgwyl. Bwriedir cyflogi dros 15 o weithwyr. Ar ôl ymgynghori gyda’r Adran Economi a 
Chymuned (Cyngor Gwynedd)/ Gwasanaeth Datblygu Economaidd o fewn Adran Rheoleiddio a 
Datblygu Economaidd (Cyngor Sir Ynys Môn) rhagwelir bydd angen i weithwyr symud i mewn i 
ardal y Cynllun neu deithio o du allan i ardal y Cynllun i’r swyddi oherwydd diffyg sgiliau yn lleol 
neu ddiffyg cyflenwad digonol o weithwyr efo’r sgiliau yn lleol. O ganlyniad mae angen 
ymgymryd ag Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. 

 
 
Dewis unigolyn cymwys 
 
C.28 Cyn penodi unigolyn cymwys, disgwylir bod yr ymgeisydd yn gwneud ymholiadau ynghylch 
eu galluoedd a phrofiad.  Mae Diagram 9 ar y dudalen nesaf yn eich cynorthwyo i ddewis unigolyn 
cymwys i roi cyngor ac arweiniad i’r ymgeisydd.   
 
Diagram 9: Sut i ddewis rhywun cymwys i’ch cynghori gyda Datganiad Iaith Gymraeg neu Asesiad 
Effaith Iaith Gymraeg 

 

Aelodaeth o gorff proffesiynol 
priodol

Defnyddio ymgynghorwyr â 
chymhwyster Chynllunio Iaith 
achrededig, neu gymhwyster,  

profiad neu hyfforddiant mewn 
ymchwil am feysydd cynllunio 

ieithyddol a chymhwyster 
Cynllunio Gwlad a Thref.

Yn dibynnu ar fath, maint a 
chymhlethdod y cynnig, dylech 

ystyried defnyddio ymgynghorwyr 
o wahanol ddisgyblaeth

Profiad blaenorol - gofynnwch am 
enghreifftiau diweddar o waith yn 
cynnwys paratoi Datganiad Iaith 

Gymraeg neu adroddiad am 
Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a 

rhestr o eirda fel gallwch chi wirio 
safon gwaith

Gwybodaeth am yr ardal leol -
bydd unigolyn sydd gan wybodaeth 
leol mewn sefyllfa well i allu asesu 

goblygiadau datblygiad 
arfaethedig.
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Ystyriaethau eraill Polisi PS 1 

C.29 Arwyddion a hysbysebion - Mae arwyddion yn cael effaith weledol amlwg ar gymeriad ardal, 
gan gynnwys ei chymeriad ieithyddol. Maent hefyd yn un ffordd o hybu diwylliant unigryw’r ardal, sy’n 
arwyddocaol o safbwynt hunaniaeth gwahanol gymunedau a’r diwydiant twristiaeth. Yn achos 
arwyddion a hysbysebion sy’n destun rheolau cynllunio, mae maen prawf 5 o Bolisi PS 1 yn hybu 
darparu arwyddion dwyieithog mewn mannau cyhoeddus sy’n rhan o ddatblygiad. Mae’r Awdurdodau 
yn cydnabod bod rhai sefydliadau a chwmnïau â brand a delwedd gref a ddefnyddir eisoes tu hwnt i 
Gymru. Os ydi’r brand a/ neu logo yn un sy’n dibynnu ar eiriau (yn hytrach na llun) a ddim yn rhan o 
hunaniaeth y sefydliad neu gwmni mae’r Awdurdodau yn awyddus i drafod posibilrwydd o addasu’r 
ddelwedd ehangach ar gyfer adlewyrchu ei leoliad yn ardal y Cynllun. Mae pob sefydliad a chwmni yn 
gallu sicrhau bod arwyddion a hysbysebion eraill yn ddwyieithog. Mae Swyddfa Comisiynydd y 
Gymraeg wedi cyhoeddi “Canllaw Dylunio Dwyieithog”, sy’n cynnwys cyfeiriadau at ddylunio 
arwyddion dwyieithog (gweler Atodiad 3). 

C.30 Enwau lleoedd – mae maen prawf 6 o Bolisi PS 1 yn annog datblygwyr i ddefnyddio enwau 
Cymraeg ar gyfer datblygiadau, enwau tai a strydoedd newydd er mwyn atgyfnerthu cymeriad 
ieithyddol cymunedau. Mae’r ddau Gyngor yn annog datblygwyr i ddal gafael ar hen enwau Cymraeg. 
Byddai defnyddio enw newydd sy’n deillio o gysylltiadau hanesyddol, daearyddol neu leol i’r ardal, os 
yn ymarferol yn syniad da. Os yw’r enw presennol yn un gwreiddiol neu wedi bod yn enw ar yr eiddo 
ers amser maith, yn enwedig os yw’r enw’n un Cymreig, bydd y Cyngor yn gofyn i’r sawl sy’n gwneud 
cais i roi enw newydd ar yr eiddo i ailystyried, hyd yn oed os ydi’r enw newydd arfaethedig yn un 
Cymraeg.  Fodd bynnag, mae’r penderfyniad terfynol yn nwylo’r perchennog. Mae gan ardal y Cynllun 
gefndir hanesyddol pwysig ac felly credir ei bod hi’n bwysig gwarchod y dreftadaeth hon. Mae Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi “Canllawiau safoni enwau lleoedd Cymru” (gweler Atodiad 3). 
 
 
Camau 3, 4 a 5: Adnabod mesurau osgoi/ lliniaru, paratoi strategaeth a chyflwyno’r cais cynllunio 
(gweler Diagram 3) 
 
C.31 Mae Diagram 10 yn disgrifio’r broses o adnabod mesurau osgoi/ lliniaru, paratoi strategaeth 
a chyflwyno’r cais cynllunio 
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CAM C) ADNABOD MESURAU OSGOI/ LLINIARU  & STRATEGAETH LINIARU PAN FYDD ANGEN 

NHW 

Dylai'r cynigion ddangos sut roddwyd ystyriaeth cynnar i effeithiau posibl ar 
gymunedau a'r iaith Gymraeg. Dylid ystyried yn ofalus effeithiau negyddol a 
phositif y datblygiad ar leoedd sy’n bwysig i allu trosglwyddo’r Gymraeg a 
lleoedd sy’n bwysig i greu cyfleoedd i ddefnyddio a dysgu Cymraeg. Bydd  
Datganiad Iaith Gymraeg ac adroddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn 
cofnodi’r ystyriaethau a’r camau gymerwyd i fynd i’r afael â nhw. 

Os caiff effeithiau andwyol posib eu hadnabod, dyl-

id, yn nhrefn blaenoriaeth: 

a) Osgoi effeithiau andwyol; a/ neu 

b) Leihau effeithiau lle nad ellir eu hosgoi; a/
neu 

c) Liniaru effeithiau pan nad ellir eu lleihau. 

Os na ellir lliniaru effeithiau andwyol sylweddol yn 
ddigonol, dylai’r Datganiad Iaith Gymraeg a’r ad-
roddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg gyflwyno 
cyfiawnhad clir  ac argyhoeddiadol i’r Awdurdod ar 
gyfer symud ymlaen gyda’r cais cynllunio. 

Os caiff effeithiau cadarnhaol posib eu hadnabod, 
pan yn bosib, dylid cymryd camau i sicrhau budd-
ion ehangach o’r datblygiad.   

Mae Atodiad 6 yn rhestru enghreifftiau o weithgareddau y gellir eu defnyddio i osgoi, lleihau neu liniaru eff-

eithiau andwyol neu gryfhau/ ledaenu effeithiau cadarnhaol neu fuddiannau unrhyw ddatblygiad cymwys. 

Bydd perthnasedd y gweithgaredd yn dibynnu ar y math, graddfa a lleoliad y datblygiad arfaethedig. Disgwylir 

i’r unigolyn cymwys a fydd yn cynghori’r ymgeisydd i gysylltu gyda’r Fenter Iaith a/ neu swyddogion sydd â 

chyfrifoldeb dros hybu’r Gymraeg i drafod y mesurau yn ogystal â thrafod gyda’r Swyddog Cynllunio.  

CAM CH) CYFLWYNO CAIS CYNLLUNIO 

Erbyn i’r cais cynllunio fod yn barod i’w gyflwyno, rhaid sicrhau bod cam A wedi’i gwblhau a, dibynnu ar 

ganlyniad y cam yma, dylai ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiad sy’n berthnasol i’r Gymraeg gynnwys y 

canlynol: 

i. Gwybodaeth am sut mae’r datblygiad yn llesol i’r gymuned a’r iaith Gymraeg yn rhan o Ddatganiad 

Cynllunio neu mewn rhan ychwanegol o’r Datganiad Dylunio a Mynediad; neu 

ii. Ddatganiad Iaith Gymraeg; neu 

iii. Adroddiad am yr Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. 

Diagram 10 
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CAMAU 6 A 7: ASESU A GWNEUD PENDERFYNIAD AR Y CAIS CYNLLUNIO  

PWY? 

 

Swyddog Cynllunio 

SUT? 

Cam 1) Gofyn am gyngor ac arweiniad gan swyddog (ion) cymwys perthnasol o fewn yr Awdurdod. Bydd 

y swyddog cymwys perthnasol yn: 

 Defnyddio’r Drefn Sgrinio i weld os ydi’r datblygiad arfaethedig angen Datganiad Iaith Gymraeg 

neu adroddiad am Asesiad Iaith Gymraeg; 

 Gwirio cynnwys y Datganiad Iaith Gymraeg a’r adroddiad am Asesiad  Effaith Iaith Gymraeg yn 

erbyn gofynion y Fethodoleg berthnasol; 

 Tynnu sylw’r Swyddog Cynllunio at fylchau yn y wybodaeth a gyflwynwyd yn y Datganiad Iaith 

Gymraeg neu’r adroddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg; 

 Pan yn berthnasol, rhoi arweiniad i’r Swyddog Cynllunio am unrhyw fesurau lliniaru neu wella 

ychwanegol posib; 

 Rhoi arweiniad i’r Swyddog Cynllunio am rinweddau iaith Gymraeg y datblygiad arfaethedig. 

Diagram 11 

 CAM 6: ASESU’R CAIS CYNLLUNIO 

Camau 6 a 7: Asesu’r cais cynllunio a gwneud penderfyniad (gweler Diagram 3) 
 
C.32 Mae Diagram 11 yn disgrifio’r broses o asesu’r cais cynllunio a gwneud penderfyniad arno. 

T
ud. 83



Cam 2)  Pan fydd swyddog cymwys yn codi materion perthnasol bydd y Swyddog Cynllunio yn rhoi gwybod amdanynt i’r ymgeisydd 

a gofyn am wybodaeth ychwanegol berthnasol; 

Cam 3) Pan fydd anghydfod rhwng y Swyddog Cynllunio a’r ymgeisydd ynglŷn â thystiolaeth, yn dibynnu ar graddfa’r anghydfod, 

bydd y Swyddog Cynllunio (mewn ymgynghoriad gyda’r swyddog cymwys o fewn y Cyngor) yn cyflogi unigolyn cymwys allanol i wir-

io’r dystiolaeth sy’n destun yr anghydfod. Telir am gost y broses wirio ychwanegol gan yr ymgeisydd, nid yr Awdurdod; 

Cam 4) Bydd y Swyddog Cynllunio yn gofyn am gyngor ac arweiniad y swyddog cymwys ynglŷn â chasgliadau’r swyddog cymwys all-

anol a thrafod gyda’r ymgeisydd wedyn; 

Cam 5) Bydd y Swyddog Cynllunio yn ystyried y wybodaeth a dderbynnir o dan camau 1—4 cyn cwblhau ei adroddiad dirprwyedig 

neu adroddiad i’r Pwyllgor Cynllunio. 

SUT? 

CAM 7: GWNEUD PENDERFYNIAD—CANIATAU NEU WRTHOD 

PWY? 

Pwyllgor Cynllunio neu’r Prif 

Swyddog Cynllunio 

PA YSTYRIAETHAU? 

i. Cysondeb efo polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol, oni bai bod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn nodi fel arall; 

ii. Gall ystyriaethau cynllunio gynnwys barn y cyhoedd. Nid yw gwrthwynebiad neu gefnogaeth leol ynddo’i hun yn 

sail dros wrthod neu roi caniatâd cynllunio, oni bai ei fod yn seiliedig ar resymau cynllunio; 

iii. Pa amodau cynllunio a/ neu ymrwymiad Cytundeb Adran 106 (sef mecanwaith cynllunio priodol), sy’n angen-

rheidiol —gweler Atodiad 6; 

iv. A fyddai’n achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned nad ellir ei osgoi neu ei liniaru yn 

foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith cynllunio priodol.   Bydd penderfynu os oes risg o niwed 'o sylwedd' yn 

fater o ffaith a gradd ac fe bennir hyn ar rinweddau'r achos unigol ar sail dadansoddiad o dystiolaeth rymus. 
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Beth yw ‘niwed o sylwedd’? 

Defnyddir egwyddorion asesiad risg i ystyried tystiolaeth rymus i wneud y  penderfyniad: 
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CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG 

 
 

Cam 8 Monitro (gweler Diagram 3)  
 
C.33 Bydd gweithrediad polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol a chyflwyno Datganiad Iaith Gymraeg neu 
adroddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn cael ei fonitro a bydd y deilliannau yn cael eu  hadrodd 
arnynt  yn Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol.  
 
C.34  Dyma’r dangosyddion perthnasol:  

 Dangosydd D1 - % siaradwyr Cymraeg yn 2021 yn Ynys Môn a Gwynedd;  

 Dangosydd D2 – Caniatáu ceisiadau cynllunio lle mae angen mesurau lliniaru iaith Gymraeg; 

 Dangosydd D3 – nifer o geisiadau cynllunio gyda Datganiad Iaith Gymraeg neu Asesiad Effaith 
Iaith Gymraeg.  

 
C.35 Ceir rhagor o wybodaeth am y dangosyddion ym Mhennod 7 yn y Cynllun Datblygu Lleol. Fel 
nodir yn y Fframwaith Fonitro, bydd y Gwasanaeth Cynllunio, Gwasanaethau perthnasol eraill o fewn 
y Cynghorau a sefydliadau partner (sef Hunaniaith a Menter Iaith Môn) yn cydweithio i asesu’r defnydd 
a wneir o Ddatganiadau ac/ neu Asesiadau wrth asesu addasrwydd y wybodaeth y gofynnir amdano 
ac adnabod unrhyw heriau i gyflawni’r polisïau. 
 
C.36 Lle’n berthnasol, ac er mwyn casglu rhagor o wybodaeth i ddadansoddi tueddiadau ymhlith 
siaradwyr Cymraeg yn ardal y Cynllun, bydd y Cynghorau yn gwneud gwaith ymchwil ar adegau priodol 
yn ystod oes y Cynllun. Bydd y gwaith ystadegol/ ansoddol, er enghraifft, yn cynnwys:  
 

 (i)casglu data oddi wrth brynwyr y tai newydd er mwyn, er enghraifft, canfod ble roeddent yn 
byw cyn prynu’r tŷ newydd, y math o waith sydd ganddynt, cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg 
yn y gwaith;  

 (ii) cysylltu gyda busnesau a sefydliadau lleol i gasglu gwybodaeth na fydd yn gyfrinachol am 
y nifer o bobl a gyflogir yn llawn/ rhan amser; y nifer o bobl a gyflogir sy’n medru siarad 
Cymraeg; yn lle mae swyddi newydd yn cael eu hysbysebu.  

 
C.37  Fe ddylai hyn gynorthwyo i ganfod a oes cydberthyniad rhwng datblygiadau newydd a’r newid 
(positif/ negyddol) a ragdybir yn y gyfran o siaradwyr Cymraeg o fewn y gymuned  er mwyn darparu 
tystiolaeth ar gyfer adolygu’r polisi maes o law.   
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CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG 

 
 

 

 

 

ADRAN 3 

SUT I GYFARFOD 

GOFYNION POLISÏAU 

STRATEGOL PS 5 A PS 

6 
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CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG 

 
 

ADRAN 3 
 
 
Arweiniad ar ofynion gwybodaeth am y cyd-destun ehangach 
 
 
Rhan Ch  Materion i’w hystyried a’r wybodaeth ychwanegol angenrheidiol i gefnogi cais 
cynllunio 
 
Ch.1 Bydd y gwahanol fathau o ddatblygu sy’n angenrheidiol i gynnal a chreu cymunedau nodedig 
a chynaliadwy yn digwydd ar amryw o raddfeydd. Bydd y materion a fydd angen rhoi sylw iddynt, ac 
felly’r wybodaeth a fydd yn angenrheidiol i ddod i benderfyniad rhesymedig, yn amrywio hefyd.  
 
Ch.2 Mae'r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 2012 (Gweithdrefn Rheolaeth Datblygu) (Cymru) 
(y DMPWO) yn darparu Ffurflen Gais Safonol ar gyfer ceisiadau cynllunio yng Nghymru ac yn datgan 
beth yw'r diffiniad o gais 'dilys'. Er mwyn cofrestru’r ceisiadau yn rhai ‘dilys’ rhaid i ymgeiswyr 
ddarparu’r holl wybodaeth sydd wedi’i nodi ar y Ffurflen Gais Safonol, e.e. cynlluniau, diagramau a 
thystysgrifau ac unrhyw asesiadau ategol ychwanegol. Gall awdurdod cynllunio lleol wrthod derbyn 
cais os nad yw'r wybodaeth briodol yn cael ei darparu gyda’r cais.  
  
Ch.3 Yn ychwanegol at y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer dilysu ceisiadau, bydd Awdurdod 
Cynllunio Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn, fel pob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru, angen 
arolygon ac adroddiadau ategol ychwanegol yn unol â gofynion y polisïau sydd yn y Cynllun Datblygu 
Lleol. 
 
Ch.4 Mae Tabl 3   yn rhoi arweiniad ar faterion sydd angen rhoi ystyriaeth iddynt wrth anelu i  wella 
rhinweddau cynaliadwy’r datblygiad. Mae’r tabl yn tynnu sylw hefyd at y mathau posib o arolygon ac 
adroddiadau ategol ychwanegol a fydd yn angenrheidiol (yn dibynnu ar y math o ddatblygiad a/ neu 
ei leoliad) i ddangos sut mae’r datblygiad arfaethedig yn cyrraedd categori arfer gorau. Mae rhai 
agweddau wedi cael eu hadnabod fel rhan o’r gofynion dilysu a gyfeirir atynt uchod ac mae eraill yn 
ofynion sy’n gysylltiedig â pholisïau unigol y Cynllun Datblygu Lleol. 
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Tabl 3 - Materion i’w hystyried a gwybodaeth ychwanegol angenrheidiol i asesu rhinweddau cynaliadwy datblygiad 
 

Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth ychwanegol 

Tirwedd 
 
 

Mae tirweddau a morluniau yn rhan annatod o nodweddion 
arbennig ardal y Cynllun, gan gyfrannu at eu cymeriad ac 
ymdeimlad o le yn gyffredinol. Datblygiadau cynaliadwy yw'r rhai 
sy'n gwarchod ac yn gwella cymeriad tirwedd a morwedd, ardal y 
Cynllun, yn ogystal ag ansawdd golygfaol Parc Cenedlaethol Eryri, 
ac sydd wedi’u dylunio, eu lleoli, eu graddio a'u tirlunio i ategu a 
gwella nodweddion allweddol y dirwedd, golygfeydd cyhoeddus a 
mannau agored. Mae Strategaeth y Dirwedd yn rhoi gwybodaeth 
am nodweddion tirwedd fesul Ardal Cymeriad y Dirwedd, tra mae 
Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti y Dirwedd yn ymdrin ag 
effaith posib gwahanol fathau o ddatblygu ar y dirwedd. Mae 
Asesiadau Morlun (lleol a rhanbarthol) yn adnabod nodweddion y 
morluniau o gwmpas ardal y Cynllun. Bydd angen rhoi sylw hefyd i 
Gynllun Rheolaeth Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a’r 
Datganiad o Werth ac Arwyddocâd perthnasol. Ceir gwybodaeth 
am le ellir gweld y dogfennau yma yn Atodiad 3. 

 

Asesiad Tirwedd a Gweledol 
 
Canlyniadau asesiad sydd gan nod benodol i sicrhau bod holl 
effeithiau posibl o newid a datblygiad ar y dirwedd ei hun ac ar 
olygfeydd ac amwynder gweledol yn cael eu hystyried wrth 
wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio.  
 
Cynllun Tirweddu 
 
Cynllun sy'n cynnwys manylion am dirlunio caled a meddal 
newydd er mwyn dangos sut y gellid integreiddio datblygiad yn 
foddhaol i'r ardal gyfagos. 

Bywyd gwyllt a 
daeareg 

Mae 'bywyd gwyllt' neu 'fioamrywiaeth', daeareg a geomorffoleg 
yr ardal yn gyfrifol am lawer o'r golygfeydd unigryw, arogleuon a 
synau cefn gwlad. Felly mae eu gwarchod a'u gwella yn hanfodol i 
warchod y nodweddion arbennig sy'n diffinio'r ardal. Datblygiadau 
cynaliadwy yw'r rhai sy'n gwarchod a gwella bywyd gwyllt, daeareg 
a geomorffoleg. Bydd angen rhoi sylw, er enghraifft, i’r Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Leol, a datganiadau o werth Safleoedd 
Bywyd Gwyllt perthnasol. Ceir gwybodaeth am le ellir gweld y 
dogfennau yma yn Atodiad 3. 
 

Arolwg ac Adroddiad Bioamrywiaeth 
 
Canlyniadau unrhyw arolygon ac argymhellion ecoleg 
angenrheidiol ar gyfer osgoi, lleihau a gwneud iawn am 
effeithiau andwyol datblygiad. Gweler Nodyn Cyngor Technegol 
5 a Chanllawiau Cynllunio Atodol Arfer da gwarchod 
bioamrywiaeth wrth gynllunio a datblygu (i’w gyhoeddi). 
 
Arolwg coed  
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Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth ychwanegol 

Arolwg o'r coed sydd mewn perygl yn sgil y datblygiad ac 
adroddiad yn amlinellu'r argymhellion ar gyfer osgoi a lleihau 
effeithiau andwyol a gwella'r ddarpariaeth goed. 
 

Treftadaeth Mae treftadaeth ddiwylliannol yn elfen bwysig o nodweddion a 
chymeriad ardal y Cynllun. Mae ei gadwraeth yn cynnal y 
nodweddion hyn a'r manteision y maent yn creu ar gyfer trigolion 
yr ardal ac ymwelwyr. Mae datblygiadau cynaliadwy yn gwarchod 
a gwella asedau archeolegol, pensaernïol, hanesyddol a / neu 
ddiwylliannol a hyrwyddo llên gwerin, celf, llenyddiaeth a 
cherddoriaeth yr ardal. Mae gosodiad a golygfeydd arwyddocaol o 
asedau treftadaeth ddiwylliannol ddynodedig, gan gynnwys 
henebion cofrestredig, adeiladau rhestredig ac ardaloedd 
cadwraeth, yr un mor bwysig â’r ased ei hun. Bydd angen rhoi sylw, 
er enghraifft, i Werthusiadau Cymeriad Ardaloedd Cadwraeth, 
Cynlluniau Rheoli Safleoedd Treftadaeth y Byd. Ceir gwybodaeth 
am le ellir gweld y dogfennau yma yn Atodiad 3. 
 

Datganiad o’r Effaith ar Dreftadaeth 
 
Mae ‘Asesiadau o’r Effaith ar Dreftadaeth yng Nghymru’ (CADW) 
yn amlygu beth ddylid cynnwys mewn ‘Datganiad o’r Effaith ar 
Dreftadaeth’ – gweler Atodiad 3. Gweler hefyd Nodyn Cyngor 
Technegol 24 Yr Amgylchedd Hanesyddol, Asesiadau o’r Effaith 
ar Dreftadaeth yng Nghymru (CADW), a Chanllaw Cynllunio 
Atodol Asedau Treftadaeth (i’w gyhoeddi). 
 

Rheoli llygredd 
a gwastraff 

Mae rheoli gwastraff a llygredd a gynhyrchir yn sgil datblygiad yn 
helpu i ddiogelu’r ardal rhag effeithiau negyddol llygredd, gan 
wella iechyd yr amgylchedd a'r cyhoedd, sydd yn ei dro o fudd i 
economi'r ardal. Daw llygredd ar sawl ffurf ac mae'n dilyn nifer o 
lwybrau. Mae datblygiadau cynaliadwy yn rhoi ystyriaeth i'r holl 
ffynonellau perthnasol, y llwybrau a derbynyddion llygredd a 
gwastraff. Mae datblygiadau cynaliadwy hefyd yn parchu ansawdd 
bywyd, gwarchod a gwella iechyd ac amwynder trigolion a bywyd 
gwyllt. Lle bo modd, dylai adeiladu a gweithredu datblygiadau gael 
eu cynllunio i leihau faint o wastraff a gynhyrchir a helpu i ail-
ddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau gwastraff. Mae canllawiau 
arfer da ar reoli gwastraff adeiladu ar gael gan Construction 
Excellence Wales, gweler Atodiad 3. 

Asesiad Sŵn 
 
Adroddiad ar effeithiau sŵn a gynhyrchir gan y gwaith adeiladu 
a gweithrediad y datblygiad arfaethedig. Gweler Nodyn Cyngor 
Technegol 11 Sŵn (1997). 
 
Asesiad ansawdd aer 
 
Dylai asesiad cymharu’r sefyllfa bresennol gyda’r sefyllfa tebygol 
yn dilyn cwblhau'r datblygiad (gan gynnwys datblygiadau 
arfaethedig eraill), a phennu newidiadau yn ansawdd yr aer a 
ddisgwylir. 
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Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth ychwanegol 

 

Cludiant Mae cysylltiadau cludiant yn yr ardal ac i'r ardal yn darparu 
mynediad i gyfleusterau a gwasanaethau hanfodol a gwaith yn 
ogystal â hwyluso cyfleoedd i bobl fwynhau nodweddion arbennig 
yr ardal. Mae yna rwydwaith o lwybrau troed a beicio da yn yr ardal 
ar gyfer trigolion ac ymwelwyr sy’n annog pobl i fod yn actif; mae 
bysiau cyhoeddus a threnau yn lleihau faint o geir preifat sydd ar y 
ffyrdd sy'n lleihau tagfeydd, llygredd sŵn ac allyriadau carbon. 
Mae datblygiadau cynaliadwy yn lleihau'r angen i deithio trwy gael 
eu lleoli yn agos at gyfleusterau a gwasanaethau hanfodol. Mae 
lleoli datblygiadau mewn mannau sy’n hwylus trwy gyfrwng 
llwybrau troed, llwybrau beicio a chludiant cyhoeddus yn lleihau'r 
angen i deithio mewn car preifat. Mewn rhai cymunedau gwledig 
mwy anghysbell nid oes gan bobl fawr o ddewis ond teithio mewn 
car preifat. 
 

Asesiad cludiant 
 
Nodweddion o'r rhwydwaith cludiant presennol i ac o'r safle, 
effeithiau posibl y datblygiad yn ystod y cyfnod adeiladu a 
gweithrediad a dulliau i liniaru unrhyw effeithiau andwyol / 
uchafu effeithiau cadarnhaol, megis dulliau trafnidiaeth 
gynaliadwy. Gweler Nodyn Cyngor Technegol 18 Trafnidiaeth. 
 

Dyluniad ac 
adeiladu 
cynaliadwy a 
newid 
hinsawdd 

Elfen bwysig o gynllunio ar gyfer datblygu cynaliadwy yw lleihau 
cyfraniad yr ardal i achosion newid yn yr hinsawdd drwy leihau 
allyriadau carbon. Er mwyn i ddatblygiad fod yn wirioneddol 
gynaliadwy, mae'n rhaid iddo gael ei ddylunio a'i adeiladu gyda’r 
pwrpas o fynd i’r afael â’r bygythiad ddaw o newid yn yr hinsawdd. 
Gall cynigion datblygu yn yr ardal gynorthwyo i gyflawni'r amcan 
hwn hefyd trwy osgoi ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd nawr 
neu a ragwelir bydd mewn perygl yn y dyfodol a drwy adeiladu 
systemau draenio cynaliadwy (SUDS), a thrwy gysylltu â gwella 
rhwydwaith seilwaith gwyrdd yn yr ardal i helpu i wella bywyd 
gwyllt a’i helpu i addasu i hinsawdd sy'n newid. Ceir gwybodaeth 
am le ellir gweld dogfennau defnyddiol yn Atodiad 3. 
 

Datganiad Dylunio a Mynediad 
 
Esboniad o'r egwyddorion a'r cysyniadau dylunio sydd wedi'u 
cymhwyso i agweddau penodol o'r cynnig, gan gynnwys swm, 
gosodiad, graddfa, tirlunio ac edrychiad y datblygiad. Gweler 
Nodyn Cyngor Technegol 12 Dylunio (2016). 
 
Asesiad o Ganlyniadau Llifogydd 
 
Manylion maint a thebygolrwydd o lifogydd ar y safle, yn ogystal 
ag unrhyw effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol i lawr yr 
afon. Gweler Nodyn Cyngor Technegol 15 Datblygu a pherygl 
llifogydd (2004). 
 
Datganiad Amgylcheddol 
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Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth ychwanegol 

 
Canlyniadau Asesiad o'r Effeithiau Amgylcheddol (AEA) sy'n 
ofynnol ar gyfer cynigion sy'n debygol o gael effaith sylweddol 
ar yr amgylchedd. 
 
Datganiad cadwraeth dŵr 
 
Datganiad sy’n cyfeirio at y mesurau ataliol a’r mesurau arbed 
dŵr y gellir eu cymryd a gafodd eu hystyried ar ddechrau'r 
broses o ddatblygu cynigion, pa rai a ddewiswyd a sut fyddant 
yn cael eu cynnwys yn y datblygiad arfaethedig. 
 
Datganiad ynni 
 
Datganiad sy’n cyfeirio at y mesurau effeithlonrwydd ynni a 
gafodd ystyriaeth fel rhan o’r cynnig a sut bydd hynny’n cael ei 
wireddu. Dylid cyflwyno’r Datganiad ar ben ei hun neu fel rhan 
o’r Datganiad Dylunio a Mynediad. 
 

Cymysgedd a 
hyfywdra tai 

Elfen bwysig o gynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy 
ydi diwallu anghenion gwahanol aelwydydd yng nghymunedau'r 
ardal rŵan ac yn y dyfodol.  

Datganiad tai fforddiadwy 
 
Gwybodaeth gefnogol am faterion yn ymwneud â darparu tai 
fforddiadwy ar y safle ac oddi wrth y safle, gan gynnwys: 
 

 nifer o unedau (marchnad a fforddiadwy); 

 nifer o lofftydd; 

 lleoliad  y gwahanol unedau marchnad a fforddiadwy; 

 daliadaeth tai fforddiadwy (i’w rhentu, rhan 
berchnogaeth, tai fforddiadwy canolraddol); 

 pro fforma gwybodaeth hyfywdra; 
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Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth ychwanegol 

 manylion unrhyw Gymdeithas Tai neu ddarparwr 
cofrestredig arall sy’n bartner yn y datblygiad; 

 templedi cytundeb drafft Adran 106.  
 

Gweler CCA Tai fforddiadwy (i’w gyhoeddi). 
 
Datganiad Tai 
 
Gwybodaeth gefnogol i gadarnhau sut mae’r datblygiad yn 
cwrdd â galw ac angen lleol am dai marchnad a thai fforddiadwy; 
ymrwymiad mewn perthynas â darpariaeth tai fforddiadwy 
(canran, maint, math a chymysgedd deiliadaeth); ac unrhyw 
dystiolaeth ategol o wyriad o'r gofynion polisi cysylltiedig. Yn 
unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy rhaid i'r Datganiad Tai 
hefyd gydnabod y bydd y cymysgedd tai marchnad derfynol a'r 
trefniadau i integreiddio tai marchnad a thai fforddiadwy yn 
amodol ar gytundeb am y materion a gadwyd yn ôl. 
 
Gweler CCA Cymysgedd Tai (i’w gyhoeddi). 
 
 

Gwasanaethau 
lleol a 
chyfleusterau 
lleol 

Mae Nodyn Cyngor Technegol 4 Datblygiad manwerthol a 
masnachu (2016) yn datgan y dylai pob cais am ddatblygiad 
manwerthu sydd ag arwynebedd llawr gros o fwy na 2,500 o fedrau 
sgwâr gael ei ategu gan asesiad o effaith sy’n rhoi tystiolaeth 
ynghylch y dewis o safle, effeithiau economaidd ac effeithiau eraill, 
hygyrchedd ac effeithiau amgylcheddol. Mae Polisi MAN 3 yn 
nodi’r posibilrwydd bydd angen asesiadau hefyd ar gyfer rhai 
datblygiadau llai oherwydd gallai datblygiad o lai na’r trothwy 
cenedlaethol gael ardrawiad andwyol o sylwedd ar ganol trefi’r 
ardal. 

Asesiad o Effaith Manwerthu 
 
Adroddiad ar effaith y datblygiad ar y gwasanaethau manwerthu 
yn yr ardal leol.  
 
Datganiad marchnata 
 
Gall y dystiolaeth sy'n ofynnol gynnwys manylion defnydd a 
chyfrifon blaenorol a manylion o ymgyrchoedd gyda'r nod o 
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Pwnc 
 

Materion i’w hystyried Gwybodaeth ychwanegol 

 
Yn ogystal â chynnal canol trefi mae cadw gwasanaeth lleol neu 
gyfleuster cymunedol yn bwysig i gynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy. Mae Polisi MAN 4 a Pholisi ISA 2 yn rhoi’r 
amgylchiadau eithriadol lle gellir rhoi ystyriaeth i golli’r 
gwasanaethau a chyfleusterau yma. 
 

ddod o hyd i berchennog arall i gymryd y defnydd cyfredol 
ymlaen. 
 
Bydd yn ofynnol hefyd i ddarparu tystiolaeth marchnata o ran 
dangos y gwnaed pob ymdrech i sicrhau adeilad addas 
masnachol yn achos cynnig i ail-ddefnyddio i drosi adeiladau 
gwledig at ddefnydd preswyl. 
 
Gweler CCA Newid defnydd cyfleusterau a gwasanaethau 
cymunedol, safleoedd cyflogaeth ac unedau manwerthu (i’w 
gyhoeddi) 
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Rhan D:  Beth all gael ei adeiladu yn lle? 
 
Strategaeth Aneddleoedd 
 
D.1 Mae lleoliad datblygiad hefyd yn bwysig i sicrhau datblygiad cynaliadwy. Mae’r Cynllun 
Datblygu Lleol yn cynnwys Strategaeth Aneddleoedd (trefi/ canolfannau a phentrefi), gan gynnwys 
patrwm gofodol sy’n ceisio cydbwyso anghenion cymdeithasol, diwylliannol, ieithyddol, economaidd 
ac amgylcheddol (Pennod 5, paragraff 5.7 yn y Cynllun). Mae gwasgariad gofodol y twf tai wedi’i 
gysylltu’n agos ag ardaloedd cyflogaeth y Cynllun sy’n arwyddocaol yn strategol. 
 
D.2 Mae Map 1 yn dangos lleoliad aneddleoedd o fewn ardal y Cynllun Datblygu Lleol ac yn 
adnabod eu rôl o fewn Coeden Aneddleoedd.  
 
Map 1   Strategaeth Aneddleoedd  a  Rôl y r Aneddleoedd Unigol 

 
 
D.3 Edrychwch ar Atodiad 4 y Cynllun Datblygu Lleol i weld pa gategori mae aneddleoedd unigol 
yn perthyn. Mae’r tabl isod hefyd yn cyfeirio at y daliadaeth tai a fydd yn cael eu hyrwyddo o dan y 
polisïau perthnasol. Oni bai bod cyfyngiadau penodol wedi cael eu hadnabod mewn aneddleoedd 
unigol, po fwyaf neu fwyaf arwyddocaol yw'r aneddleoedd o ran swyddi a gwasanaethau, ehanga'n 
byd yw'r ystod a graddfa datblygiadau a gefnogir ynddynt. 
 
D.4 Mae Tabl 4 drosodd yn rhoi disgrifiad cryno o’r lefel twf tai a ddisgwylir yn y tair prif haen yn 
y Goeden Aneddleoedd, sef: 
 

 Canolfan Is-ranbarthol a Chanolfannau Gwasanaeth Trefol; 

 Canolfannau Gwasanaeth Lleol; 

 Pentrefi Gwasanaeth, Lleol, Arfordirol a Gwledig a Chlystyrau 
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Tabl 4 - Lefel twf fesul haen o aneddleoedd yn y Goeden Aneddleoedd 
 

 

 

 

 

Categori 
anheddle 

% twf tai 
(Polisi PS 
17) 

Math o ddatblygiad 

Canolfan 
Isranbarthol 
 

53% 

• Polisi TAI 1, Polisi TAI 8 a Pholisi TAI 15 - Cymysgedd o gartrefi 
newydd, o ran math a deiliadaeth (tai marchnad agored a thai 
fforddiadwy) ar safleoedd a ddynodwyd neu ar hap (sy’n 
cynnwys trosi adeiladau priodol a safleoedd eithrio gwledig). 

• Polisi PS 15, Polisi MAN 1 a Pholisi MAN 3 - Datblygiadau 
manwerthu a masnachol (gan gynnwys siopau, bwytai, 
banciau), gyda’r pwyslais ar warchod a chryfhau canol trefi 
dynodedig yn gyntaf. 

• Polisi TWR 1 a Pholisi TWR 2 - Datblygiadau twristiaeth 
gefnogol, gan gynnwys llety gwasanaeth & hunan-wasanaeth 
ac atyniadau /cyfleusterau ymwelwyr. 

• Polisïau ISA1 - 2 a Pholisïau ISA 4 - 5 - Gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol, gan gynnwys hybiau trafnidiaeth 
gyhoeddus, llyfrgelloedd. 

• Polisi CYF 1 - Datblygiadau eraill sy'n darparu cyflogaeth i 
gefnogi'r economi, gan ganolbwyntio yn gyntaf a safleoedd 
busnes a diwydiannol sy’n cael eu gwarchod neu eu dynodi. 

 

Canolfan 
Wasanaeth 
Trefol 
 

Canolfan 
Wasanaeth Lleol 
 

22% 

• Polisi TAI 2, Polisi TAI 5, Polisi TAI 8 a Pholisi TAI 15 - 
Cymysgedd o gartrefi newydd, o ran math a deiliadaeth (tai 
marchnad agored a thai fforddiadwy ym mhob un Canolfan 
Lleol ar wahân i’r rhai a enwir ym Mholisi TAI 5 sy’n gofyn am 
dai marchnad leol a thai fforddiadwy) ar safleoedd a 
ddynodwyd neu ar hap (sy’n cynnwys trosi adeiladau priodol 
a safleoedd eithrio gwledig). 

• Polisi PS 15, Polisi MAN 1 a Pholisi MAN 3 - Datblygiadau 
manwerthu a masnachol (gan gynnwys siopau, bwytai, 
banciau), gyda’r pwyslais ar warchod a chryfhau canol trefi 
dynodedig yn gyntaf. 

• Polisi TWR 1 a Pholisi TWR 2 - Datblygiadau twristiaeth 
gefnogol, gan gynnwys llety gwasanaeth & hunanwasanaeth 
ac atyniadau /cyfleusterau ymwelwyr. 

• Polisïau ISA1 - 2 a Pholisïau ISA 4 - 5 - Gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol, gan gynnwys hybiau trafnidiaeth 
gyhoeddus, llyfrgelloedd. 

• Polisi CYF 1 - Datblygiadau eraill sy'n darparu cyflogaeth i 
gefnogi'r economi, gan ganolbwyntio yn gyntaf ar safleoedd 
busnes a diwydiannol sy’n cael eu gwarchod neu eu dynodi. 

 

Tud. 96



CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG 

 
 

Tabl 4 (parhâd) 

Categori 
anheddle 

% twf tai 
(Polisi PS 
17) 

Math o ddatblygiad 

Pentrefi 
Gwasanaeth 

25% 

• Polisi TAI 3, Polisi TAI 5, Polisi TAI 8 a Pholisi TAI 15 - 
Cymysgedd o gartrefi newydd, o ran math a deiliadaeth (tai 
marchnad agored a thai fforddiadwy ym mhob un Pentref 
Gwasanaeth ar wahân i’r rhai a enwir ym Mholisi TAI 5 sy’n 
gofyn am dai marchnad leol a thai fforddiadwy) ar safleoedd 
a ddynodwyd neu ar hap (sy’n cynnwys trosi adeiladau priodol 
a safleoedd eithrio gwledig). 

• Polisi MAN 4 a Pholisi MAN 5 – Gwarchod siopau a thafarndai 
mewn pentrefi a hwyluso mwy o ddarpariaeth. 

• Polisi TWR 1 a Pholisi TWR 2 - Datblygiadau twristiaeth 
gefnogol, gan gynnwys llety gwasanaeth & hunanwasanaeth 
ac atyniadau /cyfleusterau ymwelwyr. 

• Polisïau ISA1 - 2 a Pholisïau ISA 4 - 5 - Gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol. 

• Polisi CYF 6 – Mentrau busnes neu ddiwydiannol newydd ar 
raddfa briodol a lleoliad addas neu mewn adeilad addas. 

 

Pentrefi Lleol/ 
Arfordirol/ 
Gwledig 

 Polisi TAI 4, Polisi TAI 5, Polisi TAI 8 a Pholisi TAI 15 - 
Cymysgedd o gartrefi newydd, o ran math a deiliadaeth (tai 
marchnad agored a thai fforddiadwy ym mhob un Pentref ar 
wahân i’r rhai a enwir ym Mholisi TAI 5 sy’n gofyn am dai 
marchnad leol a thai fforddiadwy) ar safleoedd ar hap bach 
(sy’n cynnwys trosi adeiladau priodol a safleoedd eithrio 
gwledig). Nid oes dynodiadau tai yn y Pentrefi. 

 Polisi MAN 4 a Pholisi MAN 5 – Gwarchod siopau a thafarndai 
mewn pentrefi a hwyluso mwy o ddarpariaeth. 

 Polisi TWR 1 a Pholisi TWR 2 - Datblygiadau twristiaeth 
gefnogol, gan gynnwys llety gwasanaeth & hunanwasanaeth 
ac atyniadau /cyfleusterau ymwelwyr. 

 Polisïau ISA1 - 2 a Pholisïau ISA 4 - 5 - Gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol. 

 Polisi CYF 6 – Mentrau busnes neu ddiwydiannol newydd ar 
raddfa briodol a lleoliad addas neu mewn adeilad addas. 

 

Clystyrau  Polisi TAI 6 – cymysgedd o fathau o dai fforddiadwy yn unig ar 
safleoedd ar hap bach (sy’n cynnwys trosi adeiladau priodol). 
Nid oes dynodiadau tai yn y Clystyrau 

 Polisïau ISA1 – 2 a Pholisïau ISA 4 - 5 - Gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol. 

 Polisi CYF 6 – Mentrau busnes neu ddiwydiannol newydd ar 
raddfa briodol a lleoliad addas neu mewn adeilad addas. 

 

Cefn gwlad  Polisïau PCYFF 1 - PCYFF 2 a Pholisi TAI 7- Tai newydd i alluogi 
gweithwyr mentrau gwledig (e.e. ffermydd) fyw yn agos at eu 
gwaith, a thai fforddiadwy drwy drosi adeiladau priodol os nad 
ydi defnydd economaidd o’r adeilad yn hyfyw. 
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D.5  Mae Tabl 5 drosodd yn crynhoi gofynion gwybodaeth perthnasol am y cyd-destun 

ehangach. 

 Polisi TWR 1 a Pholisi TWR 2 - Datblygiadau twristiaeth 
gefnogol, gan gynnwys llety gwasanaeth & hunanwasanaeth 
ac atyniadau /cyfleusterau ymwelwyr. 

 Polisi TWR 3 Pholisi TWR 5 – Meysydd carafanau, siales a llety 
gwersylla amgen i ymwelwyr. 

 Polisi CYF 6 – Mentrau busnes neu ddiwydiannol newydd ar 
raddfa briodol a lleoliad addas neu mewn adeilad addas. 
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Tabl 5 Crynhoad o’r Gofynion Gwybodaeth am y Cyd-Destun Ehangach 
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ATODIADAU 
 

ATODIAD ENW 
 

1  Polisi PS 1, Polisi PS 5 a Pholisi PS 6 
2  Ffynonellau data a gwybodaeth ddefnyddiol am yr iaith Gymraeg 
3  Rhestr dogfennau defnyddiol 
4  Manylion cyswllt defnyddiol 
5  Trefn sgrinio 
6  Mesurau lliniaru a gwella posib – iaith Gymraeg 
7  Methodoleg ar gyfer paratoi Datganiad Iaith Gymraeg 
8  Methodoleg ar gyfer paratoi Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 
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Dyma gopi o Bolisi PS 1, Polisi PS 5 a Pholisi PS 6 o’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd ar 31 

Gorffennaf 2017 

POLISI STRATEGOL PS 1:  YR IAITH GYMRAEG A’R DIWYLLIANT CYMREIG 

Bydd y Cynghorau’n hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun. 

Bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy:  

1. Ofyn am Ddatganiad Iaith Gymraeg fydd yn dweud sut bydd datblygiad arfaethedig 

yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y datblygiad 

arfaethedig yn perthyn i un o’r categorïau canlynol: 

a. Datblygiad manwerthu, diwydiannol neu fasnachol sy’n cyflogi mwy na 50 o 

weithwyr a/ neu gydag arwynebedd o 1,000 m. sg. neu fwy; neu 

b. Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn darparu mwy 

na’r ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 

- TAI 6; neu 

c. Datblygiad preswyl o 5 o unedau tai neu fwy ar safleoedd a ddynodwyd neu 

safleoedd ar hap du mewn i ffiniau datblygu nad yw’n mynd i’r afael â 

thystiolaeth o angen a galw am dai a gofnodir mewn Asesiad Marchnad Tai a 

ffynonellau tystiolaeth leol berthnasol eraill.  

2. Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad 

arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y 

datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa 

fawr neu ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o 

weithlu;  

3. Wrthod cynigion a fyddai’n achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd iaith 

cymuned nad ellir ei osgoi neu ei liniaru yn foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith 

cynllunio priodol; 

4. Gofyn am Gynllun Arwyddion dwyieithog i ymdrin â holl arwyddion gweithredol yn 

y parth cyhoeddus sy’n cael eu cynnwys mewn cais cynllunio gan gyrff cyhoeddus a 

chwmnïau masnachol a busnes; 

5. Gosod disgwyliad y bydd enwau Cymraeg yn cael eu defnyddio ar gyfer datblygiadau 

newydd, enwau tai a strydoedd. 

 

 

Eglurhad: 

 

6.1.6 Bwriedir y bydd yr holl fesurau a ddisgrifir yn fras yn y paragraffau o flaen y Polisi yma yn cefnogi 

cymunedau a’r iaith Gymraeg. Mae amcanion allweddol y Cynllun yn dangos ymrwymiad i hyrwyddo 

cymunedau cytbwys, cynaliadwy a nodedig. Mae hyn yn golygu bod y Cynllun yn cynnwys teclynnau 

polisi i ganiatáu cymunedau lleol newid a thyfu’n gynaliadwy ac i gyfarch anghenion pob aelod o 

gymunedau. Ceir nifer o bolisïau strategol a manwl a fydd yn rhoi eglurhad am sut fydd cynigion i 

ddatblygu yn cael eu rheoli. Ar y cyfan mae’r Asesiad Cynaliadwyedd (a gafodd ei ddylanwadu gan yr 

Asesiad Effaith Ieithyddol) yn edrych yn bositif ar bolisïau a chynigion y Cynllun ar sail bod datblygiad 

yn digwydd ar y raddfa briodol ac yn y lleoedd priodol, gan gynnwys mesurau hyrwyddo effeithiau 

cadarnhaol a mesurau lliniaru effeithiau negyddol. 

 

6.1.7 Felly gwelir ym maen prawf 1 a 2 ym Mholisi PS1,er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus adeg 

cais cynllunio gofynnir am wybodaeth am geisiadau lle gall datblygiad ddigwydd, pe fyddai’n cael 

caniatâd cynllunio, ar gyflymder neu raddfa sy’n wahanol i’r hyn a ragwelwyd adeg paratoi’r Cynllun. 

Mae Polisi PS 1 yn atgyfnerthu polisïau perthnasol eraill yn y Cynllun sydd yn disgrifio’r rhagdybiaethau 
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a wnaed, e.e. lefel twf tai fesul anheddle (PolisïauTAI1–TAI6); bod datblygiad tai yn rhoi dewis priodol 

o dai marchnad a thai fforddiadwy (Polisi TAI 8). Os oes ansicrwydd, dylid gofyn am gyngor cyn 

cyflwyno cais cynllunio gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i weld os fydd angen Datganiad neu Asesiad. 

Mae cael arwyddion yn Gymraeg ac yn Saesneg ac enwau llefydd ac eiddo Cymraeg yn arwydd clir o 

gymeriad ardal, gan gynnwys ei chymeriad ieithyddol. Cyhoeddir Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 

‘Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy’ a Chanllawiau Cynllunio Atodol ‘Math a 

chymysgedd o dai’ i roi arweiniad pellach am y mater. Byddant yn egluro’r math a lleoliad datblygiad 

sy’n debygol o fod yn dderbyniol yn ardal y Cynllun, gan egluro’r ystyriaethau cynllunio sy’n 

berthnasol. Bydd y CCA ‘Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy’ yn disgrifio’r arwyddion a 

ddisgwylir iddynt fod yn ddwyieithog, e.e. arwyddion sy’n rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd, hysbysebion, 

hysbyseb arddangos. Bydd y Datganiad neu’r adroddiad am yr Asesiad yn rhoi cyfle i’r datblygwr egluro 

ei gais yn fwy manwl ac ystyried effeithiau cadarnhaol a negyddol posib ar y gymuned a’i chydbwysedd 

ieithyddol. Bydd y CCA, er enghraifft, yn chwilio am dystiolaeth i ddangos bod trafodaeth wedi bod 

gyda Chynghorau  Cymuned, Dinas a Thref a grwpiau cymunedol lleol er mwyn cael gwybodaeth a 

gofyn am eu barn a bod ystyriaeth wedi rhoi i arolygon am y farchnad tai lleol, a/ neu’r farchnad lafur. 

Yn ogystal â hynny, byddant yn cyfeirio ymgeisydd at, e.e. gymorth sydd ar gael gan Swyddfa 

Comisiynydd yr Iaith am ddylunio arwyddion a deunydd marchnata dwyieithog a’r cyngor sydd ar gael 

i’r sector breifat gan Lywodraeth Cymru/Busnes Cymru ynglŷn â dwyieithrwydd. 

 

POLISI STRATEGOL PS 5:  DATBLYGU CYNALIADWY 

 

Cefnogir datblygiadau ble gellid dangos eu bod yn gyson ag egwyddorion datblygu 

cynaliadwy. Dylai bob cynnig:      

 

1. Lliniaru’r hyn sy’n peri newid hinsawdd ac addasu i’r effeithiau hynny sy’n anochel 

yn unol â Pholisi Strategol PS 6; 

2. Rhoi blaenoriaeth i ddefnyddio tir ac isadeiledd yn effeithiol, gan flaenoriaethu 

ailddefnyddio tir ac adeiladau a ddefnyddiwyd o’r blaen, lle bynnag bo hynny’n 

bosib, oddi mewn i ffiniau datblygu’r Ganolfan Isranbarthol, y Canolfannau 

Gwasanaeth Trefol a Lleol, Pentrefi neu yn y mannau mwyaf priodol y tu allan iddynt 

yn unol â Pholisi Strategol PS 17, PS 13 a PS 14;   

3. Hyrwyddo Canolfannau a Phentrefi mwy hunangynhaliol drwy gyfrannu at 

gymunedau cytbwys sy’n cael eu cefnogi gan ddigonedd o wasanaethau; 

gweithgareddau diwylliannol, celfyddydol, chwaraeon ac adloniant; ystod amrywiol 

o gyfleoedd gwaith; isadeiledd ffisegol a chymdeithasol; a dewis o ddulliau teithio;  

4. Gwarchod, cefnogi a hyrwyddo defnydd o’r iaith Gymraeg yn unol â Pholisi Strategol 

PS 1; 

5. Cadw a gwella ansawdd asedau’r amgylchedd adeiledig a hanesyddol (gan gynnwys 

eu gosodiad), gwella’r ddealltwriaeth ohonynt, y gwerthfawrogiad ohonynt am eu 

cyfraniad cymdeithasol ac economaidd a gwneud defnydd cynaliadwy ohonynt yn 

unol â Pholisi Strategol PS 20; 

6. Gwarchod a gwella ansawdd yr amgylchedd naturiol, ei dirwedd a’i asedau 

bioamrywiaeth, gan gynnwys eu deall a’u gwerthfawrogi am y cyfraniad 

cymdeithasol ac economaidd y maent yn eu darparu yn unol â Pholisi Strategol PS 

19.  

7. Lleihau’r effaith ar adnoddau lleol, osgoi llygredd ac ymgorffori egwyddorion 

adeiladu cynaliadwy er mwyn cyfrannu tuag at gadwraeth ac effeithlonrwydd ynni; 
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defnyddio ynni adnewyddadwy; lleihau / ailgylchu gwastraff; defnyddio deunyddiau 

o ffynonellau cynaliadwy; a diogelu ansawdd y pridd ;  

8. Lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir ac a wastreffir; lleihau’r effaith ar adnoddau dŵr 

ac ar ansawdd y dŵr; rheoli perygl llifogydd ac uchafu’r defnydd o gynlluniau 

draenio cynaliadwy; a dilyn amcanion Cynllun Rheolaeth Basn Afonydd Gorllewin 

Cymru. 

 

Pan fo hynny’n briodol, dylai cynigion hefyd:  

9. Ddiwallu anghenion y boblogaeth leol drwy gydol eu hoes o ran ansawdd, y mathau 

o ddaliadaeth a fforddiadwyedd unedau tai yn unol â Pholisi Strategol PS 16; 

10. Hyrwyddo economi leol amrywiol ac ymatebol, sy’n annog buddsoddiad ac sy’n gallu 

cynnal Canolfannau, Pentrefi ac ardaloedd gwledig yn unol â Pholisi Strategol PS 13; 

11. Cefnogi’r economi leol a busnesau lleol drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu 

gydol oes a datblygu sgiliau yn unol â Pholisi Strategol PS 13;  

12. Lleihau’r angen i deithio gyda thrafnidiaeth breifat ac annog cyfleoedd i bob 

defnyddiwr deithio yn ôl y gofyn mor aml â phosib drwy ddefnyddio dulliau amgen, 

gan roi pwyslais arbennig ar gerdded, beicio a defnyddio cludiant cyhoeddus yn unol 

â Pholisi Strategol PS 4;  

13. Hyrwyddo safonau dylunio uchel sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol i’r ardal leol, 

mannau hygyrch sy’n medru ymateb i ofynion y dyfodol ac sy’n lleihau trosedd, 

ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ofni trosedd yn unol â Pholisi Manwl PCYFF 3.  

 

POLISI STRATEGOL PS 6: LLINIARU EFFEITHIAU NEWID HINSAWDD AC ADDASU IDDYNT 

 

I leddfu effeithiau newid hinsawdd, caniateir cynigion dim ond os ellir dangos eu bod wedi 

rhoi ystyriaeth lawn i’r hyn a ganlyn ac wedi ymateb iddynt: 

1. Yr hierarchaeth ynni:  

i. Lleihau’r galw am ynni; 

ii. Effeithlonrwydd ynni;  

iii. Defnyddio technolegau ynni carbon isel neu ynni di-garbon lle bo hynny’n 

ymarferol, yn hyfyw ac yn gyson â'r angen i ymgysylltu â chymunedau a’u 

cynnwys; gwarchod mwynderau gweledol, yr amgylchedd naturiol, 

adeiledig a hanesyddol a’r tirlun.  

 

2. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, cynorthwyo i leihau gwastraff ac annog teithio 

trwy ddulliau eraill yn hytrach na’r car.  

Er mwyn addasu i effeithiau newid hinsawdd, caniateir cynigion dim ond pan ellir dangos 

gyda thystiolaeth briodol eu bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i’r hyn a ganlyn ac wedi ymateb 

yn briodol iddynt: 

3. Gweithredu mesurau rheoli dŵr cynaliadwy yn unol ag amcanion Cynllun Rheoli 

Basnau Afonydd Gorllewin Cymru;  

4. Eu lleoli i ffwrdd o ardaloedd lle mae risg llifogydd, gyda'r nod o leihau'r risg llifogydd 

cyffredinol o fewn ardal y Cynllun ac ardaloedd y tu allan iddi, gan ystyried risg 

llifogydd 100 mlynedd datblygiadau preswyl, a risg llifogydd 75 mlynedd 
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datblygiadau nad ydynt yn breswyl, oni bai gallir dangos yn glir nad oes unrhyw risg 

yn bodoli neu fod modd rheoli'r risg hwnnw;  

5. Gallu gwrthsefyll effeithiau newid hinsawdd cymaint â phosib oherwydd ei safonau 

dylunio cynaliadwy uchel, lleoliad, gosodiad a dulliau adeiladu cynaliadwy (yn unol 

â Pholisi PCYFF 3); 

6. Diogelu tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas, hyrwyddo rhandiroedd, cefnogi 

cyfleoedd i gynhyrchu bwyd yn lleol ac amaethu lleol er mwyn lleihau cyfraniad yr 

ardal i filltiroedd bwyd;   

7. Sicrhau nad yw gallu tirweddau, amgylcheddau a rhywogaethau i addasu i effeithiau 

niweidiol newid hinsawdd yn cael eu heffeithio a bod amgylcheddau cydadferol yn 

cael eu darparu pan fo angen;   

8. Anelu at y safon uchaf bosib o ran effeithlonrwydd dŵr a gweithredu mesurau eraill 

i wrthsefyll sychder, cynnal y llif dŵr a chynnal neu wella ansawdd dŵr gan gynnwys 

defnyddio systemau draenio cynaliadwy (yn unol â Pholisi PCYFF 6).   
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DEFNYDDIOL 
 

Dyma restr o ffynonellau data a gwybodaeth cydnabyddedig a fydd yn rhoi darlun am gymunedau, ac 

yn benodol am y Gymraeg. Dyma yw’r ffynonellau cydnabyddedig adeg paratoi’r Canllaw. Disgwylir i 

ymgeisydd ddefnyddio’r wybodaeth yn yr argraffiadau diweddaraf o’r ffynonellau yn ogystal ag 

unrhyw ffynonellau cydnabyddedig perthnasol arall a fydd ar gael adeg paratoi’r cais cynllunio.  

1)  Y Cyfrifiad yw’r ffynhonnell allweddol o wybodaeth am nifer y bobl sydd yn gallu siarad 
Cymraeg. Mae’r Cyfrifiad yn cynnwys pawb yng Nghymru. Mae amcangyfrifon Cyfrifiad yn disgrifio 
nodweddion ardaloedd lawr i ddaearyddiaethau bach, ac maent yn cael eu defnyddio i ddeall 
nodweddion tebyg a’r gwahaniaethau yn y boblogaeth yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 
http://llyw.cymru/statistics-and-research/census-population-welsh-language/?lang=cy 
 
Mae’r Cyfrifiad hefyd yn darparu gwybodaeth am allu yn y Gymraeg ymysg plant tair i bedair blwydd 
oed yn ôl sgiliau Cymraeg eu rhieni. At ddibenion y Cyfrifiad, gelwir hyn yn drosglwyddiad iaith. Gan 
ddefnyddio data’r Cyfrifiad, cyfeirir at drosglwyddo’r iaith Gymraeg fel y gyfradd o blant tair i bedair 
blwydd oed o fewn gwahanol fathau o deuluoedd sydd yn gallu siarad Cymraeg (lle mae un neu ragor 
o’r oedolion sy’n gyfrifol am fagu’r plentyn/plant yn gallu siarad Cymraeg). Mae data’r Cyfrifiad yn 
dangos bod cyswllt cryf rhwng y gallu i siarad Cymraeg yn yr oedrannau cynnar (h.y. tair i bedair 
blwydd oed) a gallu eu rhieni/gwarchodwyr i siarad Cymraeg. Mae data trosglwyddo ar gael ar lefel 
islaw lefel awdurdod lleol (lefel wardiau wedi eu cyfuno ac ardaloedd cynnyrch ehangach haen ganol). 
Er nad oes modd datgelu unigolion o’r data, mae’r niferoedd mewn rhai ardaloedd yn fychan iawn, 
felly dylid cymryd gofal wrth ddehongli unrhyw wahaniaethau rhwng ardaloedd yn seiliedig ar y 
niferoedd bychain hynny. 
 
Ceir dadansoddiadau o ddata Cyfrifiad 2011 ar wefan Comisiynydd y Gymraeg 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Pages/Dadans

oddiad-Cyfrifiad%202011.aspx. Mae ffynonellau ac adroddiadau ymchwil eraill ar gael yn yr adran 

Ystadegau Swyddogol Comisiynydd y Gymraeg ar wefan y Comisiynydd a all fod o ddefnydd wrth 

gasglu tystiolaeth ar gyfer y defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau: 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Ystadegau%20

Swyddogol%20Comisiynydd%20y%20Gymraeg/Pages/Ystadegau-Swyddogol-Comisiynydd-y-

Gymraeg-.aspx 

Dylai ymgeiswyr hefyd wirio gwefan Statiaith.com sy’n ffynhonnell gynhwysfawr o ddata am y 

Gymraeg. Ceir yma driniaethau o ddata’r Cyfrifiad ynghyd â data o ffynonellau eraill amrywiol. Mae’r 

gwefan yn cynnwys nifer o fapiau rhyngweithiol sy’n eich galluogi i edrych ar ddata ar gyfer lefelau 

daearyddol gwahanol. Ceir data ychwanegol am batrymau trosglwyddo iaith mewn gwahanol rannau 

o Gymru: https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/trosglwyddor-gymraeg/dadansoddi-trosglwyddo-

2011/. Ceir hefyd ddadansoddiadau amgen o ddata’r Cyfrifiad megis mapiau o ddosbarthiad siaradwyr  

o’r Gymraeg yn ystod oriau gwaith: https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-

o-gyfrifiad-2011/cyfrifiad-2011-poblogaeth-diwrnod-gwaith/ 

Cynhelir y Cyfrifiad nesaf yn 2021. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wrthi ar hyn o bryd yn ymchwilio 
i’r posibilrwydd o symud i gyfrifiad yn seiliedig ar ddata gweinyddol ar ôl 2021. 
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/administrativedatacensusproject 
 
 
 

Tud. 105

http://llyw.cymru/statistics-and-research/census-population-welsh-language/?lang=cy
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Pages/Dadansoddiad-Cyfrifiad%202011.aspx
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Pages/Dadansoddiad-Cyfrifiad%202011.aspx
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Ystadegau%20Swyddogol%20Comisiynydd%20y%20Gymraeg/Pages/Ystadegau-Swyddogol-Comisiynydd-y-Gymraeg-.aspx
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Ystadegau%20Swyddogol%20Comisiynydd%20y%20Gymraeg/Pages/Ystadegau-Swyddogol-Comisiynydd-y-Gymraeg-.aspx
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Ystadegau%20Swyddogol%20Comisiynydd%20y%20Gymraeg/Pages/Ystadegau-Swyddogol-Comisiynydd-y-Gymraeg-.aspx
https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/trosglwyddor-gymraeg/dadansoddi-trosglwyddo-2011/
https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/trosglwyddor-gymraeg/dadansoddi-trosglwyddo-2011/
https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-o-gyfrifiad-2011/cyfrifiad-2011-poblogaeth-diwrnod-gwaith/
https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-o-gyfrifiad-2011/cyfrifiad-2011-poblogaeth-diwrnod-gwaith/


CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG – ATODIAD 2 FFYNONELLAU DATA A GWYBODAETH 

DEFNYDDIOL 
2) Ceir gwybodaeth am nifer y siaradwyr Cymraeg hefyd o Arolwg Cenedlaethol Cymru. Arolwg 
o gartrefi ydy Arolwg Cenedlaethol Cymru, o oddeutu 12,000 o bobl y flwyddyn ar draws Cymru gyfan. 
Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw. Cesglir 
gwybodaeth am allu’r boblogaeth yn y Gymraeg, yn ogystal â rhuglder ac amlder defnyddio’r Gymraeg. 
Defnyddir data o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer dangosyddion cenedlaethol Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 
http://gov.wales/statistics-and-research/national-survey/?lang=cy 
 
3) Mae Strategaeth Llywodraeth Cymru   Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr yn cynnwys data a 
gwybodaeth defnyddiol ar lefel genedlaethol. Gweler yn benodol: 
 
Adroddiad technegol: Amcanestyniad a thaflwybr nifer y siaradwyr Cymraeg tair oed a throsodd, 

2011-2050 

https://gov.wales/docs/dcells/publications/170725-technical-report-projection-and-trajectory-for-

the-number-of-welsh-speakers-cy.pdf 

 
4) Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth hefyd yn casglu gwybodaeth am allu ymatebwyr i 
siarad Cymraeg a pha mor aml maent yn gwneud hynny. 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Welsh-Language 
 
Yn hanesyddol, ystyrir fod amcangyfrifon arolygon o gartrefi am allu yn yr iaith Gymraeg yn uwch na’r 
rhai a gynhyrchir gan y Cyfrifiad. Mae gwahaniaethau yn y ffordd y mae’r arolygon hyn a’r Cyfrifiad 
wedi’u cynnal yn debygol o fod wedi effeithio ar y canlyniadau. Rhoddodd y Cyfrifiad holiadur i bawb 
ei lenwi eu hunain, defnyddiodd Arolwg Cenedlaethol Cymru gyfweliadau wyneb -yn - wyneb gydag 
un oedolyn 16 oed a throsodd. Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn defnyddio rhai cyfweliadau 
wyneb-yn-wyneb a rhai cyfweliadau ffôn gydag oedolion 16 oed a throsodd. Efallai bod pobl yn fwy 
parod i ddweud eu bod yn siarad Cymraeg mewn arolygon a arweinir gan gyfwelydd. 
 
5) Ceir gwybodaeth fanylach ynghylch rhuglder siaradwyr Cymraeg, a’u defnydd o’r iaith mewn 
amrywiaeth o sefyllfaoedd, yn Arolygon Defnydd Iaith 2004-06 a 2013-15. Ni fwriedir i’r arolwg hwn 
ddarparu amcangyfrifon newydd ar nifer y bobl sydd yn siarad Cymraeg yng Nghymru. Yn hytrach 
mae’n darparu gwybodaeth am oedolion a phobl ifanc sydd yn siarad Cymraeg, pa mor dda gallant 
siarad yr iaith, pa mor aml, ble, pryd, ac â phwy y maent yn ei defnyddio. 
http://llyw.cymru/statistics-and-research/Welsh-language-use-survey/?lang=cy 
 
6) Nid oes llawer o ddata gweinyddol ar gael am y Gymraeg, oni bai am ddata yn y byd addysg. 
Mae data ar gael ar gyfer plant o fewn y gyfundrefn addysg statudol drwy Gyfrifiad Ysgolion Blynyddol 
ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Mae’r CYBLD yn casglu gwybodaeth am ruglder yn y Gymraeg, siarad 
Cymraeg gartref, astudio’r Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg. 
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/schooldata/ims/datacollections/pupille 
velannualschoolcensus/?skip=1&lang=cy 
 
7) Mae data hefyd ar gael ar gyfer dysgwyr addysg bellach drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru 
(LLWR). Mae’r LLWR yn casglu gwybodaeth am ruglder yn y Gymraeg, lefel cymhwyster uchaf yn y 
Gymraeg ar gychwyn y rhaglen ddysgu a gweithgareddau dysgu cyfrwng Cymraeg. 
http://gov.wales/topics/educationandskills/learningproviders/datacollection/?skip=1&lang=cy 
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8) Mae peth data Cymraeg i Oedolion wedi ei gyhoeddi hefyd ar wefan StatsCymru. Mae’r data 
yn dangos niferoedd a chofrestriadau dysgwyr Cymraeg i Oedolion yn ôl darparwr a blwyddyn 
academaidd. 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-and-
Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Learners/Further-Education/welshforadults-
learners-enrolments 
 
9) Strategaeth Iaith Gymraeg Ynys Môn - Cafodd ei pharatoi o dan enw Fforwm Iaith Ynys 
Môn. Ar gyfer y strategaeth gyntaf yma, cytunodd y Fforwm i ganolbwyntio ar dair thema sef:  plant, 
pobl ifanc a’r teulu; y gweithlu, gwasanaethau Cymraeg a seilwaith; a’r gymuned. Mae’n rhoi darlun 
o’r sefyllfa yn Ynys Môn ac yn adnabod cyfres o feysydd blaenoriaeth i weithio arnynt yn ystod 
cyfnod y Strategaeth (2016 - 2021). 
http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/q/b/n/Strategaeth-Iaith-Gymraeg-2016-2021.pdf  
 
10)  Strategaeth Iaith Gymraeg Gwynedd - ceir darlun o’r sefyllfa ieithyddol yng Ngwynedd yn 
dilyn gwaith manwl i ddadansoddi canlyniadau Cyfrifiad 2011. Hefyd gwnaed ymchwil trylwyr i’r 
gwaith da sydd wedi bod yn digwydd yng nghymunedau, ysgolion a gweithleoedd y Sir, a’r gwaith a 
wnaed gyda phartneriaid a’r sectorau amrywiol ers cyhoeddi Strategaeth Iaith Gwynedd 2010-2013. 
Mae’n adnabod nifer o feysydd strategol i weithio arnynt yn ystod cyfnod y Strategaeth (2014 – 2018) 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-
pholisiau/strategaeth-iaith-2017.pdf  
 
11) Swyddfa Comisiynydd Iaith Gymraeg - cymorth a chyngor i fusnesau a thrydydd sector sydd am 
wneud defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol gan ddefnyddio Cynllun Hybu’r Gymraeg i gynllunio ar 
gyfer cynyddu defnydd er eich budd busnesau a defnyddwyr a’r cwsmeriaid. Mae'r wefan hon yn llawn 
gwybodaeth am fanteision y Gymraeg, enghreifftiau o arfer da a phrofiadau busnesau ac elusennau o 
ddefnyddio'r Gymraeg. Cewch hefyd gymorth ymarferol ar ffurf canllawiau amrywiol ar sut i fynd ati i 
ddefnyddio'r Gymraeg a thystiolaeth ac ymchwil i ddangos gwerth y Gymraeg. Trwy edrych ar galendr, 
gellir hefyd ddod o hyd i ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddiant defnyddiol. 

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/hafan/Pages/hafan.aspx 
 
12) Swyddfa Comisiynydd Iaith Gymraeg – Canllawiau Dylunio dwyieithog. Nod y canllaw yw 
sefydlu’r arfer gorau ym mhob agwedd ar ddylunio gan gynnig cyngor ymarferol i sefydliadau a 
dylunwyr. Mae Rhan 1 y canllaw yn nodi’r egwyddorion creiddiol i reolwyr prosiect a dylunwyr eu 
hystyried wrth ddylunio’n ddwyieithog. Mae Rhan 2 yn cynnig cyngor pellach ac enghreifftiau o arfer 
da. 
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/CYG1754%20Canllaw
%20Dylunio%20CYMRAEG.pdf 
 
13) Proffiliau iaith ardaloedd a phoblogaeth Gwynedd – gwybodaeth ystadegol yn deillio o 
Gyfrifiad 2011 https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Ystadegau-a-data-allweddol/Proffiliau-
iaith-ardaloeddaPhoblogaeth.aspx  
 
14)  Proffil ieithyddol Ynys Môn – gwybodaeth ystadegol yn deillio o Gyfrifiad 2011 a ffynonellau 
eraill.https://rhagolwg.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-
pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-cefndirol/Dogfennau-cefndirol-
2015/10b-Darlun-ystadegol-o-sefyllfar-Gymraeg-yn-Ynys-M%C3%B4n-(Mawrth-2014)---Terfynol.pdf  
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Dyma restr o ddogfennau defnyddiol. Nid yw’r rhestr yn un cynhwysfawr. Disgwylir i ymgeisydd gyfeirio at yr argraffiadau diweddaraf o’r dogfennau yn ogystal 

ag unrhyw ffynonellau cydnabyddedig perthnasol arall a fydd ar gael adeg paratoi’r cais cynllunio.  

Strategaeth Iaith Gymraeg Gwynedd: 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-
Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/strategaeth-iaith-2017.pdf 
 

Strategaeth Iaith Gymraeg Ynys Môn: 
http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/q/b/n/Strategaeth-
Iaith-Gymraeg-2016-2021.pdf 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 
 
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh 
 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 
 
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/4/contents/enacted/welsh 
 

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 
 
https://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/contents/enacted/welsh 
 

Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr 
 
https://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-welsh-language-strategy-cy.pdf 
 
 
Cymraeg 2050: miliwn o siaradwyr Rhaglen Waith 2017 - 21 
 
https://gov.wales/docs/dcells/publications/170711-cymraeg-2050-work-programme-cym-v2.pdf 
 
 
Adroddiad technegol: Amcanestyniad a thaflwybr nifer y siaradwyr Cymraeg tair oed a throsodd, 2011-2050 
 
https://gov.wales/docs/dcells/publications/170725-technical-report-projection-and-trajectory-for-the-number-of-welsh-
speakers-cy.pdf 
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Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 
 
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2016/59/made/welsh 
  

Polisi Cynllunio Cymru (2016) – Pennod 4 
 
http://gov.wales/docs/desh/publications/161117ppw-chapter-4-cy.pdf 
 
 

Nodyn Cyngor Technegol 20 Cynllunio a’r Gymraeg 
 
http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/planning-and-the-welsh-language/?lang=cy 
 
 

Llawlyfr Rheoli Datblygu (heb atodiadau) 
 
https://gov.wales/topics/planning/policy/development-management-manual/development-management-manual-
without-annexes/?skip=1&lang=cy 
 

Nodyn Cyngor Technegol 6 
 
http://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan6/?lang=cy 
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Cynllun Rheoli AHNE Llyn 
 
http://www.ahne-llyn-aonb.org/7/cy-GB/Rheoli-r-AHNE  

Cynllun Rheolaeth AHNE Arfordir Môn 
 
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/cefn-
gwlad/ardaloedd-o-harddwch-naturiol-eithriadol-
ahne/cynllun-rheoli-ahne-ynys-mn/cynllun-rheoli-ahne-
ynys-mn-2009-2014/ 
 

Datganiad o Werth Perthnasol – Ardaloedd Gwarchod y Tirwedd – Ynys Môn & ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd 
 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-
amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-cefndirol/Adolygiad-o-ATA-yng-Ngwynedd-a-Môn---Crynodeb-Gweithredol-
(DC.009).pdf 
 

Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti’r Tirwedd – Ynys Môn & ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd & Pharc Cenedlaethol 
Eryri 
 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-
amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-cefndirol/Astudiaeth-Sensitifrwydd-a-Chapasiti-y-Tirwedd-(DC.020).pdf  
 

Strategaeth y Dirwedd Gwynedd 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-
Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-
amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-
cefndirol/Strategaeth-Tirwedd-Gwynedd-Diweddariad-2012-
(DC.010).pdf  

Strategaeth y Dirwedd Ynys Môn  
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-
Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-ac-
amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-
cefndirol/Strategaeth-Tirwedd-Ynys-Môn--Diweddariad-
20122-(DC.011).pdf  
 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Gwynedd 
 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Strategaethau-
a-pholis%C3%AFau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Natur-
Gwynedd---Cynllun-Gweithredu-Bioamrywiaeth.aspx  
 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Ynys Môn 
 
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/cefn-
gwlad/bioamrywiaeth-a-chadwraeth/bywyd-gwyllt-ynys-
mn?redirect=false  
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Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd Cestyll a Muriau Trefi Brenin Edward 
 
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/protection/worldheritage/cstlsedward1/?lang=cy 
 

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru 
 
http://www.cewales.org.uk/  
 

Treftadaeth hanesyddol Gwynedd 
 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Cynllunio-a-
rheolaeth-adeiladu/Ardaloedd-Cadwraeth.aspx  
 

Treftadaeth hanesyddol Ynys Môn 
 
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-
gwastraff/amgylchedd-adeiledig-arfordirol-a-naturiol-/  

Fframwaith Lleol 
 
http://gov.wales/topics/welshlanguage/publications/gweithredun-lleol-resource-pack/?lang=cy 
 

Y Gymraeg – eich busnes 
 
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/Y%20Gymraeg%20Eich%20Busnes%20WELSH2.pdf 
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Manylion cyswllt: 
 
Rheolaeth Adeiladu 
[Prif bwynt cyswllt ar gyfer pob cais cynllunio ac ar gyfer cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio] 

Ynys Môn: 

Gwasanaeth Cynllunio 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Swyddfeydd y Cyngor 

Llangefni 

Ynys Môn 

LL77 7TW 

cynllunio@ynysmon.gov.uk 

Gwynedd: 

Gwasanaeth Cynllunio, 

Swyddfa'r Cyngor, 

Ffordd y Cob, 

Pwllheli,  

Gwynedd, 

LL53 5AA  

cynllunio@gwynedd.llyw.cymru  

 

Polisi cynllunio  
[ar gyfer ymholiadau ynghylch y Cynllun Datblygu Lleol, Canllawiau Cynllunio Atodol a materion eraill 
yn gysylltiedig â pholisi cynllunio] 
 
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn, 
Llawr 1af Swyddfa Cyngor Dinas Bangor 
Ffordd Gwynedd 
Bangor 
LL57 1DT 
polisicynllunio@gwynedd.llyw.cymru 
 
Iaith Gymraeg 
 
Gwasanaethau Iaith Gymraeg 
Adran Cefnogaeth Corfforaethol 
Cyngor Gwynedd 
Swyddfa'r Cyngor 
Stryd y Jêl 
Caernarfon 
Gwynedd 
LL55 1SH 
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Uned Polisi a Strategaeth 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Swyddfeydd y Cyngor 
Llangefni 
Ynys Môn 
LL77 7TW 
 
Datblygu Economi 
 
Ynys Mon: 
 
Canolfan Fusnes, 
Bryn Cefni, 
Llangefni 
LL77 7XA 
datecon@ynysmon.gov.uk 
 
Gwynedd: 
 
Pencadlys, 
Stryd y Castell, 
Caernarfon 
LL55 1SH 
 
busnes@gwynedd.llyw.cymru 
 
Hunaniaith 
Pencadlys Cyngor Gwynedd 
Stryd y Jêl, 
Caernarfon, 
Gwynedd, 
LL54 5LL 
hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru 
 
Menter Iaith Môn 
Menter Môn Cyf,  

Neuadd y Dref Llangefni,  

Sgwar Bulkeley,  

Llangefni,  

Ynys Môn  

LL77 7LR 

iaith@mentermon.com  

 
Comisiynydd y Gymraeg 
Siambrau'r Farchnad  
5–7 Heol Eglwys Fair  
Caerdydd  
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CF10 1AT 
 
post@comisiynyddygymraeg.cymru  
 
Cynghorau Cymuned (ardal Cyngor Gwynedd) 
 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Cynghorwyr-a-phwyllgorau/Cynghorau-
Cymuned/Etholiadau-Cynghorau-Tref-Cymuned-Gwynedd-2017.aspx  
 
Cynghorau Cymuned (ardal Ynys Môn) 
 
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorautref-a-chymuned/  
 
Yr Urdd 
 
eryl@urdd.cymru 
 
 
 
Mudiad Meithrin 
Mudiad gofal plant cyfrwng Cymraeg cenedlaethol sydd â meithrinfeydd ledled Cymru. 
 
post@meithrin.co.uk 
 
Merched y Wawr 
Cymdeithas i ferched gymdeithasu yn Gymraeg yn y gymuned leol 
 
I weld gwybodaeth am fanylion cyswllt ganghennau yn Ynys Môn a Gwynedd edrychwch ar: 
 
http://merchedywawr.cymru/  
 
Prif swyddfa: swyddfa@merchedywawr.cymru 
 
 
Clwb Ffermwyr Ifanc 
 
Cyfle i bobl ifanc mewn cymunedau gwledig gymdeithasu gyda’i gilydd a gydag eraill ledled Cymru a 
thu hwnt. 
 
Cangen Ynys Mon 
ynys.mon@yfc-wales.org.uk 
 

Cangen Eryri 

eryri@yfc-wales.org.uk 

Cangen Meirionnydd 

meirionnydd@yfc-wales.org.uk 

Mae’r uchod yn rhoi rhestr o bwyntiau cyswllt allweddol. Nid yw’n restr cynhwysfawr. Gall budd-

ddeiliaid eraill fod yn berthnasol, yn dibynnu ar ba fath o ddatblygiad sydd mewn golwg. Disgwylir i 
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ymgeisydd ymgysylltu/ ymgynghori gyda’r budd-ddeiliaid fwyaf perthnasol adeg paratoi’r cais 

cynllunio.  
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DRAFFT YMGYNGHOROL - Atodiad 5 Y Drefn Sgrinio 

 

 

A) Pa fath o ddatblygiad? 

A1) Ydi’r datblygiad yn un manwerthu, masnachol 
neu ddiwydiannol  (e.e. Dosbarth Defnydd A1, A2, 
A3, B1, B2, B8, C1, C2, D1, D2, defnydd unigryw) 
 

Ydi (ewch i B isod) Nac ydi (ewch i A2 
isod) 

A2) Ydi’r datblygiad yn un sy’n ychwanegu at y stoc 
tai presennol (Dosbarth Defnydd C3, C4) 
 

Ydi (ewch i C isod) Nac ydi (ewch i A3 
isod) 

A3) Ydi’r datblygiad yn golygu colli cyfleuster 
cymunedol, e.e. neuadd bentref, ysgol, addoldai, 
tafarn  
 

Ydi (ewch i Dd isod) Nac ydi (nid oes 
angen asesiad 
pellach o ran y 

Gymraeg) 

   

B) Defnydd manwerthu, masnachol neu ddiwydiannol 
 

B1)Maen prawf 1a Polisi PS 1 - ydi’r datblygiad yn 
cyflogi mwy na 50 o weithwyr a/ neu gydag 
arwynebedd llawr adeilad o 1,000 m sg. neu fwy? 

 

Ydi (ewch i diagram 6 
yn rhan C ac Atodiad 7 

o’r CCA i gael gweld 
sut i gwblhau 

Datganiad Iaith 
Gymraeg ac Atodiad 6 

am restr o fesurau 
lliniaru/ cryfhau 

posib). 
 

Nac ydi (ewch i Ch 
isod) 

C) Datblygiad tai 

C1) Maen  prawf 1b Polisi PS 1 - ydi’r datblygiad ar 
ben ei hun neu’n gronnol yn golygu bod cyfanswm 
yr unedau tai yn mynd dros y ffigwr dangosol  a 
welir yn Atodiad 5 y Cynllun1? 
 

Ydi (ewch i diagram 6 
yn rhan C ac Atodiad 7 

o’r CCA i gael gweld 
sut i gwblhau 

Datganiad Iaith 
Gymraeg ac Atodiad 6 

am restr o fesurau 
lliniaru/ cryfhau posib) 

 

Nac ydi (ewch i C2 
isod) 

 
 

C2) Maen  prawf 1c Polisi PS 1 - os yw’r datblygiad 
ar gyfer 5 tŷ neu fwy, ydi’r datblygiad yn cyfarch y 
galw am fathau penodol o dai (e.e. o ran nifer 
llofftydd) a welir yn yr Astudiaeth Angen Lleol am 
Dai (Sirol), mewn Arolwg Tai Lleol (ardal Cyngor 
Cymuned/ Tref/ Dinas neu ardal berthnasol arall), 
Cofrestr Tai, Cofrestr Tai Teg (edrychwch yn 
Atodiad 2 i’r CCA i gael gwybod am y ffynonellau 
gwybodaeth yma)  
   

Ydi (ewch i D isod) 
 

Nac ydi (ewch i 
diagram 6 yn rhan C 
ac Atodiad 7 o’r CCA 

i gael gweld sut i 
gwblhau Datganiad 

Iaith Gymraeg ac 
Atodiad 6 am restr o 

fesurau lliniaru/ 
cryfhau posib) 

   

Ch) Datblygiad manwerthu, masnachol neu ddiwydiannol nad oes angen Datganiad Iaith 
Gymraeg (gweler B1 uchod) nag Asesiad Effaith Iaith Gymraeg (gweler maen prawf 2 Polisi PS 1, 
a Diagramau 5 & 7 o’r CCA yma). Gweler hefyd y nodyn cyngor ar ddiwedd yr Atodiad yma. 

                                                           
1 Cysylltwch gyda’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd i gael gwybod beth yw’r sefyllfa gyfredol. 
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Ch1) A fydd yr iaith Gymraeg yn weledol ar safle’r 
datblygiad? 
 
Arfer gwael 
Nid yw arwyddion a hysbysebion sy’n destun 
rheolau cynllunio mewn mannau cyhoeddus yn y 
datblygiad yn ddwyieithog.  
 
Arfer da 
Mae’r cynnig yn cynnwys Cynllun Arwyddion ar 
gyfer arwyddion a hysbysebion (sy’n destun 
rheolau cynllunio) mewn llefydd cyhoeddus, a 
fydd yn golygu eu bod yn rhai dwyieithog - gweler 
Atodiad 2 am ddolen i ran o wefan Swyddfa 
Comisiynydd y Gymraeg sy’n rhoi arweiniad am 
ddylunio dwyieithog.  
 

Bydd – cyflwynwch 
Cynllun Arwyddion yn 
unol â Pholisi PS 1 ac 
felly nid oes asesiad 

pellach o ran yr 
agwedd yma o Bolisi 

PS 1 
 

Na fydd - dywedwch 
mewn rhan 

berthnasol o’r 
Datganiad Cynllunio 
neu ran ychwanegol 

o’r Datganiad 
Dyluniad a 

Mynediad pam fod y 
cynnig yn gwyro 

oddi wrth Bolisi PS 
1. 
 

Ch2) A oes digon o wybodaeth gyda’r cais 
cynllunio ynglŷn â’r swyddi fydd ar gael yn y 
busnes neu’r sefydliad i allu ystyried ei effaith ar 
yr ardal leol? 
 
Arfer gwael 
 
Mae’r cais yn hapfasnachol heb unrhyw 
dystiolaeth i ddangos sut fydd y busnes neu 
sefydliad yn cael effaith gadarnhaol ar yr ardal 
leol. 
 
Arfer da 
 

Ceir gwybodaeth mewn Datganiad Cynllunio sy’n 
nodi faint o weithwyr llawn amser a/ neu ran 
amser a gyflogir a pha fath o sgiliau sydd eu 
hangen, ac mae hynny’n cymharu’n dda efo 
gwybodaeth am y farchnad lafur lleol, neu 
cynigir mesurau i uchafu’r effaith gadarnhaol o 
feithrin amrywioldeb economaidd yn yr ardal leol, 
e.e. cefnogi mentrau hyfforddi sgiliau lleol er 
mwyn sicrhau bod sgiliau perthnasol ar gael yn 
lleol yn y dyfodol.  
 

Oes - cyflwynwch 
wybodaeth ddigonol 

mewn Datganiad 
Cynllunio (e.e. nifer a 

math o swyddi, sgiliau, 
cymhariaeth efo’r 

farchnad leol). 

Nac oes – 
dywedwch mewn 

Datganiad Cynllunio 
pam nad ellir rhoi 
gwybodaeth am 
nifer a mathau 

swyddi.  

Ch3) Os yw’r datblygiad arfaethedig yn golygu 
defnydd amgen o safle/ llain a warchodir ar gyfer 
cyflogaeth ym Mholisi CYF 1, ydi’r cynnig yn gyson 
efo Polisi CYF 5? 
  

Ydi – rhowch 
wybodaeth berthnasol 

efo’r cais cynllunio, 
e.e. yn rhan o’r 

Datganiad Cynllunio 
(gweler yr eglurhad i 

Bolisi CYF 5) 
 

Nac ydi - dywedwch 
mewn rhan 

berthnasol o’r 
Datganiad Cynllunio 
pam fod y cynnig yn 

gwyro oddi wrth 
Bolisi CYF 5. 
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D) Datblygiad tai nad oes angen Datganiad Iaith Gymraeg (gweler B1 a B2 uchod) nag Asesiad 
Effaith Iaith Gymraeg (gweler maen prawf 2 Polisi PS 1 a Diagramau 5 & 7 o’r CCA yma) 

 

D1) Os ydi maint y datblygiad yn cwrdd efo’r 
trothwyon tai fforddiadwy a welir ym Mholisi TAI 
15, ydi o’n darparu’r nifer o dai fforddiadwy sy’n 
angenrheidiol ar y safle neu’n gwneud cyfraniad 
ariannol i ddarparu tai fforddiadwy ar safle arall? 
 
Arfer gwael 
 
Nid yw'r datblygiad yn bodloni'r targed tai 
fforddiadwy ac ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth 
hyfywedd i gyfiawnhau'r diffyg hwn. 
 
Arfer da 
 
Mae’r datblygiad wedi cyrraedd y targed tai 
fforddiadwy a bennwyd, neu, lle na ellir cyrraedd 
y targed, mae wedi'i gefnogi gan dystiolaeth 
hyfywedd manwl sydd, un ai yn manylu ar sut y 
mae'r cynnig yn darparu cyfraniad mwyaf posibl o 
dai fforddiadwy, neu’n manylu ar pam nad ellir 
darparu unrhyw dai fforddiadwy. 
 

Ydi – mae’r datblygiad 
yn gyson efo Polisi TAI 

15 ac felly nid oes 
angen asesiad pellach 

o ran y Gymraeg 

Nac ydi – 
Mae’r wybodaeth yn 

y Datganiad 
Hyfywedd Tai 

Fforddiadwy  yn 
cyfiawnhau’r dull 

amgen, gan 
gynnwys sut bydd y 

datblygiad 
arfaethedig yn 

cynnal neu greu 
cymuned nodedig a 

chynaliadwy. 
 

D2) Os ydi’r datblygiad ar gyfer rhwng 2 – 4 o 
unedau tai (sef llai na’r trothwy ym maen prawf 1c 
ym Mholisi PS 1) ar safle du mewn i ffiniau 
datblygu Canolfan neu Bentref, a yw’r datblygiad 
yn darparu ar gyfer cartrefi prynu tro cyntaf (tai 
neu fflatiau), cartrefi teulu, cartrefi person hŷn.  
 
Arfer gwael 
 
Nid yw’r tai (math, maint a deiliadaeth) yn 
adlewyrchu gofynion presennol ac arfaethedig yr 
ardal.  
 
Arfer da 
 
Mae'r tai (math, maint a deiliadaeth) yn briodol ar 
gyfer anghenion a nodwyd o fewn y gymuned sydd 
eisoes yn bodoli yn yr ardal, ond hefyd yn cyfarch 
y tueddiadau demograffig a ragwelir yn yr ardal. 
 

Ydi – mae’r datblygiad 
yn gyson efo Polisi TAI 

8 ac felly nid oes 
angen asesiad pellach 

o ran y Gymraeg. 

Nac ydi – darparwch 
wybodaeth i 

ddangos sut mae’r 
datblygiad yn gyson 
efo Polisi TAI 8 yn y 

Cynllun 
 

D3) Os yn berthnasol, ydi’r datblygiad yn  darparu 
cymorth i ddarparu lleoedd ysgol ychwanegol a/ 
neu adnoddau ychwanegol mewn uned drochi 
iaith? 
 
Arfer gwael 

Ydi - rhowch 
wybodaeth berthnasol 

efo’r cais cynllunio 
(edrychwch ar CCA 

Ymrwymiadau 
Cynllunio a CCA 

Nac ydi – darparwch 
wybodaeth i 

ddangos sut mae’r 
datblygiad yn gyson 

efo Polisi ISA 1 
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Dim tystiolaeth i ddangos sut byddai cynnydd 
disgwyliedig mewn nifer o blant yn cael ei gyfarch. 
 
Arfer da 
 
Cyflwynwyd tystiolaeth i ddangos cytundeb gyda'r 
awdurdod addysg bod capasiti digonol yn yr ysgol 
(ion) perthnasol a/ neu’r uned drochi iaith 
berthnasol i ymdopi gyda’r cynnydd disgwyliedig 
yn y nifer o blant yn sgil y datblygiad neu gellir 
lliniaru’r effaith yn addas drwy ddarpariaeth ar y 
safle a/neu gyfraniadau. 
 

Cyfleusterau Addysgol 
i gael gweld y 

fformiwla berthnasol). 
 

D4) Ydi’r gyfradd datblygu yn ystyried ac yn 
ymateb yn dda i argaeledd seilwaith cymdeithasol 
a ffisegol er mwyn sicrhau gallu’r gymuned leol i 
ymdopi efo’r newid (Polisi ISA 1). 
 
Arfer gwael 
 
Dim tystiolaeth i ddangos pa ystyriaeth a roddwyd 
i effaith y gyfradd adeiladu arfaethedig ar wead 
cymdeithasol. 
 
Arfer da 
 
Cyflwynwyd tystiolaeth i ddangos ymrwymiad, 
lle’n berthnasol, i ddatblygu’n raddol i sicrhau nad 
yw’r holl ddatblygiad yn digwydd ar yr un pryd er 
mwyn cynorthwyo i gymhathu trigolion newydd 
yn y gymuned bresennol a hwyluso cydlyniad y 
gymuned.  
 

Ydi – rhowch 
wybodaeth berthnasol 

efo’r cais cynllunio, 
e.e. rhaglen datblygu 

fesul cam (os yn 
berthnasol). 

Nac ydi – darparwch 
wybodaeth i gefnogi 
eich dull o gyflawni’r 

datblygiad 
arfaethedig. 

 

D5) Os yn berthnasol, ydi dyluniad y cynnig yn 
ystyried barn pob rhan berthnasol o’r gymuned 
leol, a gellir dangos hyn yn ddigonol drwy 
ddatblygiad y dyluniad? 
 
Arfer gwael 
 
Nid yw’r dyluniad wedi ystyried barn y gymuned 
leol ac nid yw wedi cwrdd ag unrhyw rai o'r 
disgwyliadau’r awdurdod lleol o ran trefniadau 
ymgysylltu. 
 
Arfer da 
 
Mae dyluniad y datblygiad wedi datblygu i gymryd 
i ystyriaeth barn y gymuned leol. Mae’r ymgysylltu 

Ydi – rhowch 
wybodaeth berthnasol 

efo’r cais cynllunio, 
e.e. fel rhan o’r 

datganiad cynllunio, 
rhan ychwanegol o’r 
datganiad dylunio a 
mynediad, rhan o’r 

datganiad am 
ymgysylltu. 

Nac ydi – darparwch 
wybodaeth i gefnogi 
eich dull o gyflawni’r 

datblygiad 
arfaethedig. 
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a gynhaliwyd yn cydymffurfio â disgwyliadau’r 
awdurdod lleol. 
 

Dd) Datblygiad sy’n golygu colli cyfleuster cymunedol, e.e. neuadd bentref, ysgol, addoldai, tafarn 
 

Dd1) Ydi’r cyfleuster cymunedol yn chwarae rôl i 
gynnal hunaniaeth a chynaliadwyedd y gymuned? 
 
Arfer gwael 
 
Nid oes cyfleuster cymunedol arall tebyg yn bodoli 
yn yr anheddle nac mewn anheddle arall y gellir 
teithio iddo yn hwylus. 
 
Arfer da 
 
Mae cyfleuster cymunedol tebyg yn bodoli yn yr 
anheddle neu mewn anheddle arall gellir teithio 
iddo yn hwylus neu mae’r datblygiad arfaethedig 
yn cynnwys mesur lliniaru priodol. 
 

Ydi – rhowch 
wybodaeth berthnasol 

efo’r cais cynllunio, 
e.e. fel rhan o’r 

datganiad cynllunio, 
rhan ychwanegol o’r 
datganiad dylunio a 
mynediad, rhan o’r 

datganiad am 
ymgysylltu. 

Nac ydi – dim angen 
asesiad pellach o 
ran y Gymraeg. 

 

 

Nodyn cyngor i fusnesau: 

Mae gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wybodaeth ar ei wefan am fanteision y Gymraeg, 
enghreifftiau o arfer da a phrofiadau busnesau ac elusennau o ddefnyddio'r Gymraeg. Cyfeirir hefyd 
at gymorth ymarferol sydd ar gael ar ffurf canllawiau amrywiol ar sut i fynd ati i ddefnyddio'r Gymraeg 
a thystiolaeth ac ymchwil i ddangos gwerth y Gymraeg. Trwy galendr y Swyddfa, gallwch hefyd ddod 
o hyd i ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddiant defnyddiol. Ceir holiadur fel rhan o’r pecyn gwybodaeth 
i wneud hunan asesiad o’r busnes o bersbectif y Gymraeg yn y busnes. 

 http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/hafan/Pages/hafan.aspx 
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1) Pwrpas y cam creu barn gychwynnol/ rhestr sgrinio yn ystod y cam cyn cyflwyno cais cynllunio 
yw gweld os ydi datblygiad arfaethedig yn cyrraedd  y trothwyon ym meini prawf 1 a 2 ym Mholisi 
PS 1, ac i ysgogi ymgeisydd na fydd yn cyrraedd y trothwyon hynny i ystyried mesurau a fyddai’n 
gallu cael eu hymgorffori yn ei ddatblygiad.  

 
2) Rôl y Datganiad Iaith Gymraeg (gweler diagram 6 ac Atodiad 7) yw rhoi gwybodaeth am 

ddatblygiad arfaethedig sy’n cwrdd â maen prawf 1 a - c Polisi PS 1. Yn dibynnu ar gasgliadau’r 
Datganiad, bydd angen adnabod mesurau i’w rhoi ar waith i sicrhau bod y datblygiad yn cwrdd â 
gofynion polisïau perthnasol y Cynllun, gan gynnwys Polisi PS 1. 

 
3) Os yw datblygiad arfaethedig yn cyrraedd maen prawf 2 o Bolisi PS 1, bydd angen cyflwyno 

adroddiad am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg i gyflwyno’r cyd-destun ac egluro pa fesurau a roddir 
ar waith i helpu i amddiffyn, hybu a gwella sefyllfa'r iaith Gymraeg, gan roi ystyriaeth i'r datblygiad 
arfaethedig a'r gymuned leol (gweler diagram 7 ac Atodiad 8). 
 

4) Yn achos y Datganiad a’r Asesiad bydd cynnal yr asesiad mor fuan â phosib wrth baratoi’r cais 
cynllunio, ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, yn helpu adnabod cyfleoedd i leihau risg neu uchafu 
buddion drwy weithgareddau lliniaru posibl. 

 
Rhestr gweithgareddau posib 
 
5) Mae’r rhestr nesaf yn cynnwys enghreifftiau o weithgareddau posib i liniaru effeithiau ieithyddol 

datblygiad yn ogystal â mesurau gwella i sicrhau buddion ehangach o’r datblygiad y gellid eu 
cynnwys mewn ceisiadau cynllunio. Nid yw'r rhestr hon yn gwbl gynhwysfawr, ac felly dylid ei 
defnyddio fel canllaw yn hytrach na rhestr gyflawn, gynhwysfawr o ofynion. Dylid nodi gall 
fesurau lliniaru neu wella fod yn berthnasol i ddatblygiadau arfaethedig ar safleoedd sydd wedi 
eu dynodi yn y Cynllun yn ogystal â rheiny sydd heb eu dynodi (sef, (i) rhai ar hap lle rhoddwyd 
ystyriaeth adeg paratoi’r Cynllun i’w cyfraniad, a (ii) y rhai ar hap sy’n cael eu disgrifio fel rhai 
annisgwyl – gweler diagram 7 ac Atodiad 8 yn rhan D o’r Canllaw yma.  

 
6) Bydd yn hanfodol bod cyswllt uniongyrchol rhwng yr hyn a geisir yn y mesur a’r caniatâd 

cynllunio. Bydd yn bwysig sicrhau fod yr hyn y gofynnir amdano yn rhesymol mewn perthynas 
â maint a natur y cynnig, nad yw’n gwneud y datblygiad yn annichonadwy, ac nad yw’n 

ymwneud â hunaniaeth neu nodweddion personol defnyddiwr y tir. Bydd rhai cynigion, fel 
datblygiad sy’n cynnwys tai fforddiadwy digonol, yn cynnwys lliniaru a ymgorfforwyd ac felly ni 
fyddai angen rhagor o fesurau. 

 

7) Disgwylir i ymgeisydd gysylltu gyda swyddogion cymwys (e.e. swyddogion cynllunio, datblygu’r 
iaith Gymraeg, tai, ac addysg) o fewn yr Awdurdodau a/ neu gyda’r Mentrau Iaith mor fuan â 
phosib yn y broses o baratoi cais cynllunio i drafod mesurau lliniaru a gwella. 

 

Tabl A: Rhestr o enghreifftiau o weithgareddau posib 
 

TAI 

i.  Bod y nifer o dai sydd i’w codi yn cael eu codi ychydig ar y tro, neu fesul cam, drwy 
ystyried tafluniad tai'r Cynllun yn Atodiad 10 o’r Cynllun; 
 

ii.  Darparu mathau tai (gan gynnwys tai fforddiadwy) sy’n cyd-fynd â chasgliadau 
astudiaethau angen am dai lleol, cofrestr tai, cofrestr Tai Teg, rhagolygon aelwydydd 
diweddaraf Llywodraeth Cymru, neu ffynhonnell briodol arall o wybodaeth am 
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anghenion y farchnad dai lleol (gweler Polisi TAI 8 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cymysgedd Tai a Pholisi TAI 15 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy); 
 

iii.  Darparu tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol sydd yn cyd-fynd â gofynion y 
Cynllun (gweler Polisi TAI 15 a Pholisi TAI 16 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Tai 
Fforddiadwy); 
 

iv.  Darparu tai marchnad leol sydd yn cyd-fynd â gofynion y Cynllun (Polisi TAI 5) a’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Marchnad Leol; 
 

v.  Cytundebau gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig i ddarparu ar gyfer y gofrestr 
tai lleol (gweler Canllaw Cynllunio Atodol: Tai Fforddiadwy); 
 

vi.  Enwi strydoedd/ datblygiadau gan roi ystyriaeth i dreftadaeth ieithyddol leol (gweler 
Polisi PS1 a rhan D.16 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy); 
 

vii.  Cefnogi ac ariannu gweithgareddau lle gall rhieni gael cyfle i glywed y Gymraeg efo’u 
plant, e.e. Cylch Ti a Fi a darpariaeth Cymraeg i Blant (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw 
Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

viii.  Cefnogi ac ariannu lleoedd mewn ysgol ac/neu ganolfan drochi (gweler Polisi ISA 1 
a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

ix.  Cefnogi ac ariannu gweithgareddau anffurfiol lle gall plant bach (cyn oed ysgol) a 
phlant ysgol gael cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg (gan gynnwys fel dysgwyr), e.e. 
hyfforddiant pêl-droed, clybiau ieuenctid, clybiau gwyliau ysgol (gweler Polisi ISA 1 
a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

 

 

CYFLOGAETH 
 

x.  Enwi datblygiadau gan roi ystyriaeth i dreftadaeth ieithyddol leol (gweler Polisi PS 1 
a rhan D.16 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

xi.  Darparu arwyddion dwyieithog mewn mannau cyhoeddus (gweler Polisi PS 1 a rhan 
D.15 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

xii.  Cefnogi ac ariannu mentrau cyflogaeth a hyfforddi sgiliau lleol (gweler Polisi ISA 1 a’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

xiii.  Cefnogi ac ariannu cyfleusterau/ grwpiau cymunedol a mentrau/prosiectau 
diwylliant ac iaith sydd yn yr ardal leol i annog gweithwyr i ddefnyddio’r iaith (gan 
gynnwys fel dysgwyr) o fewn eu cymunedau (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio 
Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
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xiv.  Cefnogi ac ariannu cyrsiau cyflwyno iaith a gwersi iaith i aelodau o staff, e.e. cyrsiau 
byr wedi’u targedu at anghenion y cyflogwr a’r gweithwyr (gweler Polisi ISA 1 a’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

xv.  Cefnogi ac ariannu cyrsiau ‘Hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith’ ar gyfer staff er mwyn 
codi ymwybyddiaeth o gyd-destun y Gymraeg a natur cymdeithas ddwyieithog yng 
Ngwynedd a Môn (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau 
Cynllunio); 

xvi.  Darparu gwybodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth darpar cyflogai am y Gymraeg, 
natur ddwyieithog cymunedau Gwynedd a Môn a pholisi addysg y Cyngor wrth 
recriwtio a sefydlu staff newydd (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: 
Ymrwymiadau Cynllunio); 

xvii.  Mabwysiadu polisi / cynllun iaith gwirfoddol neu statudol sy’n egluro sut y bydd y 
cyflogwr yn sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg 
(gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 

 
 

CYFLEUSTERAU A GWASANAETHAU CYMUNEDOL 
 

i.  Enwi datblygiadau gan roi ystyriaeth i dreftadaeth ieithyddol leol (gweler Polisi PS 1 
a rhan D.16 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

ii.  Darparu arwyddion dwyieithog mewn mannau cyhoeddus (gweler Polisi PS 1 a rhan 
D.15 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

iii.  Cefnogi ac ariannu mentrau cyflogaeth a hyfforddi sgiliau lleol (gweler Polisi ISA 1 a’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

iv.  Cefnogi ac ariannu cyfleusterau/ grwpiau cymunedol a mentrau/prosiectau 
diwylliant ac iaith sydd yn yr ardal leol i annog gweithwyr i ddefnyddio’r iaith (gan 
gynnwys fel dysgwyr) o fewn eu cymunedau (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio 
Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

v.  Cefnogi ac ariannu cyrsiau cyflwyno iaith a gwersi iaith i aelodau o staff, e.e. cyrsiau 
byr wedi’u targedu at anghenion y cyflogwr a’r gweithwyr (gweler Polisi ISA 1 a’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

vi.  Cefnogi ac ariannu cyrsiau ‘Hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith’ ar gyfer staff er mwyn 
codi ymwybyddiaeth o gyd-destun y Gymraeg a natur cymdeithas ddwyieithog yng 
Ngwynedd (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau 
Cynllunio); 
 

vii.  Darparu gwybodaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth darpar cyflogai am y Gymraeg, 
natur ddwyieithog cymunedau Gwynedd a Môn a pholisi addysg y Cyngor wrth 
recriwtio a sefydlu staff newydd (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: 
Ymrwymiadau Cynllunio); 

Tud. 123



CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 
DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG - Atodiad 6 Gweithgareddau i liniaru a gwella effeithiau 

ieithyddol datblygiad 
 

viii.  Mabwysiadu polisi / cynllun iaith gwirfoddol neu statudol sy’n egluro sut y bydd y 
cyflogwr yn sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg 
(gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 

 
 

ISADEILEDD TELATHREBU A GWYBODAETH 
 

i.  Enwi datblygiadau gan roi ystyriaeth i dreftadaeth ieithyddol leol (gweler Polisi PS1 a 
rhan D.16 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

ii.  Darparu arwyddion dwyieithog mewn mannau cyhoeddus (gweler Polisi PS 1 a rhan 
D.15 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

iii.  Cefnogi ac ariannu cyfleusterau/ grwpiau cymunedol a mentrau/prosiectau 
diwylliant ac iaith sydd yn yr ardal leol i annog gweithwyr i ddefnyddio’r iaith (gan 
gynnwys fel dysgwyr) o fewn eu cymunedau (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio 
Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

iv.  Mabwysiadu polisi / cynllun iaith gwirfoddol neu statudol sy’n egluro sut y bydd y 
cyflogwr yn sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg 
(gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

 
 

YNNI ADNEWYDDADWY 
 

i.  Enwi datblygiadau gan roi ystyriaeth i dreftadaeth ieithyddol leol (gweler Polisi PS1 a 
rhan D.16 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

ii.  Darparu arwyddion dwyieithog mewn mannau cyhoeddus (gweler Polisi PS 1 a rhan 
D.15 o'r Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a 
chynaliadwy); 
 

iii.  Cefnogi ac ariannu mentrau cyflogaeth a hyfforddi sgiliau lleol (gweler Polisi ISA 1 a’r 
Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

iv.  Cefnogi ac ariannu cyfleusterau/ grwpiau cymunedol a mentrau/prosiectau 
diwylliant ac iaith sydd yn yr ardal leol i annog gweithwyr i ddefnyddio’r iaith (gan 
gynnwys fel dysgwyr) o fewn eu cymunedau (gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio 
Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio); 
 

v.  Mabwysiadu polisi / cynllun iaith gwirfoddol neu statudol sy’n egluro sut y bydd y 
cyflogwr yn sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg 
(gweler Polisi ISA 1 a’r Canllaw Cynllunio Atodol: Ymrwymiadau Cynllunio). 
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8) Bydd rhaid i’r caniatâd gynnwys y mesurau naill ai trwy amodau cynllunio neu drwy ymrwymiadau 
Adran 106. Fel pob amod neu ymrwymiad arall bydd raid iddynt fod yn angenrheidiol i wneud 
y datblygiad yn dderbyniol o safbwynt cynllunio ac yn ymwneud yn uniongyrchol â’r datblygiad 
yn unol â’r rheoliadau/ cyfraith sy’n ymwneud â’r pwnc (gweler Atodiad 3 sy’n rhoi cyfeiriadau 
i ddogfennau perthnasol). Mae’n bwysig nodi na ellir sicrhau unrhyw ofyniad i dalu cyfansymiau 
gohiriedig trwy amod cynllunio a byddai angen eu sicrhau trwy ymrwymiad Adran 106. 
 

9) Yn seiliedig ar gasgliadau’r Datganiad Iaith Gymraeg a’r adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 
a’r math o ddatblygiad, a gan gadw’r gofynion cynllunio a ddisgrifir ym mharagraff 7 uchod mewn 
cof, gall yr esiampl canlynol o amod cynllunio gael ei ddefnyddio: 

 

 Ni ddylai unrhyw ddatblygiad ddechrau hyd nes bod cynllun i liniaru effeithiau’r 
datblygiad ar yr iaith Gymraeg wedi ei gyflwyno a’i gymeradwyo yn ysgrifenedig gan yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y cynllun lliniaru yn cynnwys a, b, c, ayb, ac yn cynnwys 
amserlen ar gyfer gweithredu’r mesurau lliniaru. Dylai’r mesurau lliniaru gael eu 
gweithredu fel y’u cymeradwywyd o fewn yr amserlen (-ni) a nodir yn y cynllun lliniaru. 

 
10) Nodwch hefyd gall yr Awdurdodau godi Ardoll Seilwaith Cymunedol ar ddatblygiadau newydd er 

mwyn talu am seilwaith sy’n angenrheidiol ar gyfer twf megis gwella ffyrdd a pharciau/mannau 
agored neu ddarparu gwasanaethau iechyd newydd. Codir yr ardreth ar ddatblygiadau newydd 
ac mae’n dibynnu beth ar faint a natur y datblygiad newydd. Bydd yr Awdurdodau yn paratoi 
gwaith ymchwil i mewn i’r maes ac yn edrych ar gysylltiadau rhwng isadeiledd cymunedol a’r iaith 
Gymraeg a sut y gallai datblygiadau newydd gyfrannu at hyn. Mae’r Strategaethau Iaith ar gyfer 
Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn ynghyd â’r Cynlluniau Llesiant Lleol yn berthnasol er 
mwyn ystyried unrhyw brosiectau perthnasol y gellir eu hariannu. 
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Pryd fydd angen paratoi Datganiad Iaith Gymraeg? 

1. Mae Diagramau 5 a 6 wedi gosod allan y gofynion o ran pryd fydd angen Datganiad Iaith Gymraeg 

a’i bwrpas. 

2. I’ch atgoffa, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gwblhau Datganiad Iaith Gymraeg ar gyfer mathau 

penodol o ddatblygu yn unol â Pholisi PS 1 – Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig. Gellir gweld 

copi cyflawn o’r Polisi yn Atodiad 1 i’r Canllaw Cynllunio Atodol yma. Er hwylustod, dyma’r meini 

prawf sy’n rhoi’r trothwy ar gyfer yr angen i baratoi Datganiad Iaith Gymraeg: 

 

Bydd gofyn am Ddatganiad Iaith Gymraeg fydd yn dweud sut bydd datblygiad 

arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pryd fydd y 

datblygiad arfaethedig yn perthyn i un o’r categorïau canlynol: 

a. Datblygiad manwerthu, diwydiannol neu fasnachol sy’n cyflogi mwy na 50 o 

weithwyr a/ neu gydag arwynebedd o 1,000 m. sg. neu fwy; neu 

b. Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn darparu mwy 

na’r ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 

- TAI 6; neu 

c. Datblygiad preswyl o 5 o unedau tai neu fwy ar safleoedd a ddynodwyd neu 

safleoedd ar hap du mewn i ffiniau datblygu nad yw’n mynd i’r afael â 

thystiolaeth o angen a galw am dai a gofnodir mewn Asesiad Marchnad Tai a 

ffynonellau tystiolaeth leol berthnasol eraill. 

 

3. Mae paratoi Datganiad iaith Gymraeg i’w gyflwyno gyda chais yn cynnig nifer o fanteision, yn 

arbennig fel arf ar gyfer arddangos a chyfathrebu bod ystyriaeth ddigonol wedi cael ei roi i’r iaith 

yn ystod y broses o lunio cynnig. Mae'n ofynnol i ddangos os yw datblygiad yn mynd i gyfrannu 

at greu hinsawdd cymdeithasol a'r amodau sy'n hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned 

leol. Mae’n caniatáu i'r Awdurdod weld os ydi’r cynnig yn bodloni amcanion a pholisïau’r Cynllun. 

Bydd o gymorth i'r ymgeisydd, yna yr awdurdod, i benderfynu pa fesurau sy’n ofynnol (wedi'i 

ymgorffori neu ei reoli'n gan amod cynllunio neu gytundeb 106) i ddileu neu leihau effeithiau 

negyddol neu i wella'r effaith gadarnhaol. Bydd hefyd yn galluogi'r Awdurdod i benderfynu a 

fyddai'r datblygiad yn cael effaith negyddol ar yr iaith a'r gymuned a fyddai'n cyfiawnhau gwrthod 

y cais.  

 

4. Os yw’r datblygiad yn un ‘mawr’ o dan categori a. uchod (h.y. datblygiad busnes gydag 

arwynebedd llawr o 1,000 m. sg. neu fwy) neu o dan gategori b neu c uchod, (h.y. yn golygu 

darparu 10 neu fwy o unedau tai) yn ôl Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli 

Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 (gweler diagram 4 yn y Canllaw Cynllunio Atodol) bydd rhaid 

ymgymryd â phroses Ymgynghori statudol Cyn Cyflwyno cais cynllunio. Bydd angen cyflwyno 

Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus efo’r cais cynllunio a fydd yn cynnwys gwybodaeth am yr 

ymgysylltu, am farn y rhai  ddaru ymateb i’r broses ymgysylltu a’r newidiadau a fyddwch wedi eu 

gwneud i’r datblygiad, os ydi’n berthnasol gwneud hynny yn sgil ystyriaeth o’r farn a gafwyd. Pan 

fydd angen Ymgynghoriad statudol Cyn Cyflwyno cais cynllunio, disgwylir i’r ymgeisydd baratoi 
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Datganiad Iaith Gymraeg fel rhan o’r cynnig drafft ar gyfer yr ymgynghoriad cyn cyflwyno a dylid 

croesgyfeirio at y Datganiad iaith Gymraeg fel rhan o’r Datganiad Cyfranogiad Cyhoeddus. 

5. Os yw’r datblygiad yn ddatblygiad preswyl o dan categori b. gofynnir i’r ymgeisydd gysylltu gyda’r 

Gwasanaeth Cynllunio am arweiniad pellach ar sut fath o Ddatganiad Iaith Gymraeg sydd ei 

angen.  

Pwrpas y Datganiad Iaith Gymraeg 

6. Pwrpas yr Datganiad yw sefydlu effaith tebygol y datblygiad arfaethedig ar gymunedau yn 

gyffredinol, ac ar yr iaith Gymraeg yn fwy penodol ac, os yn briodol, adnabod mesurau a fydd un 

ai yn lliniaru effeithiau negyddol neu’n diogelu/ wella/ lledaenu effeithiau positif. Bydd yn 

cynorthwyo i sicrhau bod oblygiadau ieithyddol datblygiad arfaethedig perthnasol wedi cael eu 

deall yn llawn cyn gwneud penderfyniad am y cais cynllunio. Bydd graddfa a chyfnod yr effeithiau 

(cadarnhaol a negyddol) yn dibynnu ar natur a math y datblygiad a’r berthynas fydd rhyngddo a’r 

gymuned. Mae’r Datganiad yn broses strwythuredig sy’n caniatáu i’r iaith Gymraeg gael ei 

hystyried wrth ystyried cynigion am newid. Dylid rhoi’r wybodaeth, y dadansoddiad a’r 

canlyniadau o’r Datganiad Iaith Gymraeg mewn adroddiad strwythuredig.  

 

7. Mae’r Fethodoleg a ddisgrifir yn yr Atodiad hwn yn dilyn tri cham. Dyma’r fethodoleg bydd rhaid 

ei dilyn ar gyfer ymgymryd â’r Datganiad. Mae’n broses lle mae gwybodaeth am effeithiau tebygol 

datblygiad arfaethedig yn cael eu casglu, coladu, eu hasesu a’u cymryd i ystyriaeth gan yr 

ymgeisydd, fel rhan o’r gwaith i lunio’r cynnig. Bydd y fethodoleg hefyd yn cael ei wirio gan 

swyddogion cymwys o fewn yr Awdurdod cyn i’r sawl a fydd yn gwneud penderfyniad benderfynu 

a ddylid rhoi caniatâd neu beidio.  

 

8. Dylai’r lefel o fanylder sy’n ofynnol fod yn gymesur â graddfa’r datblygiad .  Gofynnir i’r ymgeisydd 

ystyried cyflogi unigolyn cymwys i’w gynorthwyo i wneud y gwaith. Gweler Ffigur 1 yn y Canllaw 

Cynllunio Atodol am arweiniad ynglŷn â beth olygir gan efo unigolyn cymwys. Bydd yr angen am 

gymorth unigolyn cymwys yn dibynnu ar faint a math y datblygiad.  

 

Pwy ddylid paratoi’r asesiad ar gyfer y Datganiad Iaith Gymraeg? 

9. Disgwylir i ymgeisydd gyflogi unigolyn cymwys neu grŵp o ymgynghorwyr a fydd yn cynnwys 

unigolyn cymwys i ymgymryd â’r gwaith. Bydd gwneud hynny’n sicrhau cyflawnrwydd ac ansawdd 

y Datganiad a’r adroddiad amdano. Disgwylir i’r Datganiad amlinellu arbenigedd perthnasol yr 

unigolyn cymwys, ei gymwysterau neu ei brofiad a fydd yn ddigonol i ddangos bod hyn yn wir. 

Mae Diagram 8 yn Adran 2 y Canllaw Cynllunio Atodol yn disgrifio ‘unigolyn cymwys’ o bersbectif 

yr iaith Gymraeg, sy’n cynnwys unigolion gyda chymhwyster Cynllunio Iaith achrededig, neu 

gymhwyster,  profiad neu hyfforddiant mewn ymchwil am feysydd cynllunio ieithyddol, a 

chymhwyster Cynllunio Gwlad a Thref. Yr ymgeisydd sydd yn gyfrifol am dalu am y gwaith sy’n 

gysylltiedig â pharatoi’r Datganiad.  
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Y fethodoleg – proses ac asesu 

10. Mae'r siart llif yn Ffigur 7.1 isod yn crynhoi’r fethodoleg i'w defnyddio i ymgymryd â’r gwaith sy'n 

gysylltiedig â pharatoi Datganiad Iaith Gymraeg. Rhoddir disgrifiad manwl o'r fethodoleg yn y 

paragraffau a'r tablau sy'n dilyn y siart llif. 

 

 

 Ffigur 7.1: Y fethodoleg i’w defnyddio ar gyfer paratoi Datganiad Iaith Gymraeg 

 

11. Rhaid cwblhau’r Datganiad Iaith Gymraeg drwy gynnwys y wybodaeth ar gyfer Cam 1 a 2  yn Ffigur 

7.1 ac yna thrin a thrafod y materion allweddol a restrir yng Ngham 3 (yn ôl y galw), gan roi 

cymaint o dystiolaeth ysgrifenedig â phosibl.  

 

12. Mae’r materion sy’n berthnasol i ystyriaethau cynllunio defnydd tir yn ymwneud â lleoedd sy’n 

bwysig i allu trosglwyddo’r Gymraeg yn y cartref a lleoedd sy’n bwysig i gynnal a chreu cyfleoedd 

cymdeithasol i ddefnyddio a dysgu Cymraeg. Gellir cynnwys gwybodaeth am unrhyw fater arall y 

credwch ei fod yn angenrheidiol.  

 

Methodoleg paratoi Datganiad Iaith Gymraeg 

 

13. Mae’n ofynnol dilyn y Fethodoleg yma i ystyried a dangos sut all y datblygiad arfaethedig 

effeithio’n negyddol ac / neu’n  gadarnhaol ar y cyfleoedd i drosglwyddo a defnyddio’r Gymraeg 

yn y gymuned leol a’r ardal leol. 

• Beth ydi proffil poblogaeth, aelwydydd a thai yn y gymuned?

• Beth ydi proffil yr isadeiledd lleol (cyfleusterau a 
gwasanaethau?

• Ymgysylltu â’r gymuned leol ac eraill 

CAM 1: CASGLU, 
COFNODI A 

DADANSODDI 
GWYBODAETH AM Y 

GYMUNED/ARDAL LEOL

• Beth ydi'r cyd-destun polisi perthnasol?

CAM 2: CASGLU, 
COFNODI A 

DADANSODDI GOFYNION 
POLISI

• Beth ydi nodweddion y datblygiad arfaethedig?

• Trin a thrafod materion allweddol, gan gyfeirio'n ôl i 
dystiolaeth Cam 1 a Cham 2, yn ôl y galw

• Defnyddio Matrics Risg i adnabod effeithiau a thebygolrwydd 
effeithiau y datblygiad ar y defnydd o'r Gymraeg mewn 
perthynas â'r datblygiad yn y gymuned ac yn yr ardal leol  

CAM 3 DEFNYDDIO 
GWYBODAETH O GAM 1 

A 2
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CAM 1: CASGLU, COFNODI A DADANSODDI GWYBODAETH AM Y GYMUNED A’R ARDAL LEOL 

 

 

Beth ydi proffil poblogaeth, aelwydydd a thai? 

 

14. Rhaid ystyried natur ddemograffig leol (e.e. genedigaethau, marwolaethau, patrymau (niferoedd 

a chanrannau) mudo, oedran, incwm, amddifadedd) yr anheddle ac ardal Cyngor Cymuned/ 

Dinas/ Tref lle y mae safle’r cais er mwyn deall sut y gallai’r datblygiad arfaethedig effeithio ar y 

gymuned, gan gynnwys newidiadau dros amser ac effeithiau cronnol. Bydd nifer ac oedran y 

siaradwyr Cymraeg ar adeg cyflwyno’r cais cynllunio ac yn y gorffennol yn ffactorau critigol. Rhaid 

edrych, nid yn unig ar nifer a chanran y siaradwyr yn yr ardal yn gyffredinol, ond, er enghraifft, 

raniad y siaradwyr hynny yn ôl grŵp oedran er mwyn deall beth allai effaith datblygiad fod ar 

gyfansoddiad ieithyddol pobl yr ardal. Dylid hefyd dadansoddi data am batrymau trosglwyddo 

iaith yn y cartref o fewn y gymuned leol. Yn dibynnu ar y math o ddatblygiad sydd mewn golwg, 

rhaid deall natur y farchnad lafur a natur y farchnad dai lleol. Sut bydd y datblygiad yn effeithio 

ar y marchnadoedd hyn? A fydd, er enghraifft, yn cynnig cyfleodd cyflogaeth nad ydynt wedi bod 

ar gael yn yr ardal cynt? Bydd y proffil poblogaeth, aelwydydd a thai yn helpu i ddangos pam y 

mae angen y datblygiad a phwy sy’n debygol o gael ei effeithio’n negyddol gan y datblygiad neu 

yn manteisio ohono. Mae Atodiad 2 a 3 o’r Canllaw Cynllunio Atodol yn rhoi cyfeiriadau i wahanol 

ffynonellau data a gwybodaeth. Mae’r data a’r gwybodaeth ar gael ar sail sawl haen ofodol, e.e. 

ar sail ward, Cyngor Cymuned, Awdurdod Lleol a Chymru gyfan. 

 

15. Bydd rhaid rhoi datganiad byr am eich dealltwriaeth o’r materion yma yn y Datganiad Iaith 

Gymraeg. 

 

Proffil o’r isadeiledd lleol (cyfleusterau a gwasanaethau) 

 

16. Rhaid ystyried beth yw’r cyfleusterau sydd ar gael yn lleol at ddefnydd cyhoeddus, - siopau, 

meddygfeydd a gwasanaethau cyhoeddus eraill, a chanolfannau cymunedol, neuaddau, ysgolion, 

ac ati. Pa rai o’r cyfleusterau hyn sydd yn cynnig gwasanaethau neu weithgareddau yn Gymraeg 

a sut byddai eich datblygiad chi yn ychwanegu at y ddarpariaeth yn y cyfleusterau hyn? Rhowch 

grynodeb byr o’r sefyllfa yn eich Datganiad Iaith Gymraeg. Mae Papur Testun 5 a gafodd ei baratoi 

i gefnogi gwaith paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol yn un ffynhonnell wybodaeth am argaeledd 

cyfleusterau a gwasanaethau fesul anheddle. Gellir gweld hwn ar lein yn Llyfrgell Archwiliad y 

Cynllun Datblygu Lleol. Bydd eich gwybodaeth leol am yr anheddle yn rhoi’r wybodaeth fwyaf 

cyfredol am yr anheddle neu dylech gysylltu gyda’r Cyngor Cymuned neu Dref, a fydd gan 

wybodaeth sydd ond ar gael yn lleol.   

 

17. Bydd rhaid rhoi datganiad byr am eich dealltwriaeth o’r materion yma yn y Datganiad Iaith 

Gymraeg 

 

Ymgysylltu â’r gymuned leol ac eraill  

Tud. 129



CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYNNAL A CHREU CYMUNEDAU NODEDIG A CHYNALIADWY 

DRAFFT YMGYNGHOROL DIWYGIEDIG - Atodiad 7: Methodoleg ar gyfer paratoi Datganiad Iaith 

Gymraeg 

 

5 
 

 

18. Dangoswch sut yr ydych wedi ymgynghori ac ymgysylltu â’r gymuned leol am eich cynnig. Gall 

hyn gynnwys ymgynghori â chymdogion, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, grwpiau penodol, y 

Cyngor Cymuned neu Wasanaethau o fewn y Cyngor sydd â gwybodaeth berthnasol am yr 

anheddle lle lleolir y datblygiad. Bydd graddfa’r ymgysylltu yn dibynnu ar fath a graddfa’r 

datblygiad sydd mewn golwg. Os nad ydi’r datblygiad yn un ‘mawr’ yn ôl y Gorchymyn a 

gyfeiriwyd ato uchod, dylech roi datganiad byr am y camau a dulliau ymgysylltu fel rhan o’r 

Datganiad Iaith Gymraeg. Mae’r ymgynghori a’r ymgysylltu yn gyfle i chi rannu’ch cynnig 

dechreuol â’r gymuned leol a’i egluro wrthynt  cyn cyflwyno cais ffurfiol a chael cymeradwyaeth 

gan y gymuned os yw’n bosibl. Ni fydd llwyddiant y cais cynllunio yn dibynnu’n llwyr ar gefnogaeth 

gan y gymuned. 

 

CAM 2: CASGLU, COFNODI A DADANSODDI GOFYNION POLISI 

 

Y cefndir polisi 

 

19. Mae cyd-destun polisïau cyhoeddus yn dylanwadu ar fywydau beunyddiol cymunedau, boed 

hynny ar lefel sirol, ranbarthol, genedlaethol neu ryngwladol. Wrth fynd ati i lunio datblygiad 

arfaethedig mae’n hanfodol bod yn ymwybodol o ba bolisïau cynllunio defnydd tir yn y Cynllun 

Datblygu Lleol a pha ganllawiau cynllunio atodol all effeithio ar y datblygiad. Yn ogystal â hynny, 

byddai’n ddefnyddiol bod yn ymwybodol o ba bolisïau cyhoeddus eraill sydd yn gadarnhaol o 

blaid y Gymraeg. Mae Atodiad 3 yn cynnwys cyfeiriadau at enghreifftiau o ddogfennau polisi 

defnyddiol ar adeg ysgrifennu’r canllaw hon. Bydd angen gwirio os oes datblygiadau polisi mwy 

diweddar yn bodoli ar adeg paratoi’r datganiad.  

 

20. Dylech gynnwys datganiad byr am eich dealltwriaeth o’r materion yma yn y Datganiad Iaith 

Gymraeg. 

 

CAM 3: DEFNYDDIO GWYBODAETH O GAM 1 & 2 

 

Nodweddion y datblygiad arfaethedig  

 

21. Disgrifiwch y cais a pham yr ydych yn credu ei fod yn gyson â pholisïau lleol a chenedlaethol ac yn 

cael effaith gadarnhaol ar y Gymraeg yn y gymuned/ ardal leol. Os oes unrhyw effeithiau negyddol 

yn debygol, dylid nodi hynny. Y man cychwyn fydd dangos yn glir fod y cais yn gyson â’r Cynllun 

Datblygu Lleol. Dylech wneud hyn, nid yn unig drwy restru amcanion a pholisïau perthnasol yn y 

Cynllun, ond hefyd drwy gynnwys cyfiawnhad lawn dros y cynnig a sut y bydd yn cyfrannu’n 

gadarnhaol at weithredu’r Cynllun, drwy gyfeirio at y materion allweddol isod. Os bydd unrhyw 

effaith negyddol tebygol, dylid adnabod yr effeithiau hynny a chynnig dulliau lliniaru a digolledu. 
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Materion allweddol i’w hystyried 

 

22. Dylai gweddill y Datganiad Iaith Gymraeg drin a thrafod y materion allweddol a ddangosir yn y 

tabl isod, wrth gyfeirio at eich dehongliad o’r wybodaeth a gasglwyd am y gymuned (a gyfeirir ato 

uchod) a’ch gwybodaeth chi am y cais cynllunio. Mae’r materion allweddol yn gysylltiedig â’r 

lleoedd sy’n bwysig i allu trosglwyddo’r Gymraeg yn y cartref a lleoedd sy’n bwysig i gynnal a 

chreu cyfleoedd cymdeithasol i ddefnyddio a dysgu Cymraeg. 

 

IAITH A SYMUDEDD POBLOGAETH (mae’r mater hwn yn gyffredin i ddatblygiad Tai a datblygiad 

Cyflogaeth) 

 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn o’ch proffiliau o Gam 1 a’ch dadansoddiad o Gam  2, sut mae'r 

datblygiad yn debygol o effeithio ar y Boblogaeth o safbwynt cyfrannu neu effeithio ar y 

cyfansoddiad ieithyddol. Dylech sôn am y canlynol: 

 

 Sut mae’r datblygiad yn mynd i sicrhau cyfleoedd i bobl aros yn eu cymuned? 

 A oes tebygolrwydd bydd y datblygiad yn denu pobl i’r gymuned? Os oes, beth yw’r nifer a 

ddisgwylir? Faint a pha ganran ohonynt sy’n debygol o fod yn siarad Cymraeg? 

 A oes tebygolrwydd bydd pobl leol yn ymfudo o’r gymuned o ganlyniad i’r datblygiad? 

 Cydbwysedd rhwng siaradwyr Cymraeg (gan gynnwys dysgwyr) ac unigolion sydd heb unrhyw 

allu yn Gymraeg 

 A yw’r datblygiad yn debygol o arwain at newid yn strwythur oedran y gymuned: mwy neu lai o 

blant, pobl ifanc, pobl ganol oed, pobl hŷn? 

 A fydd y newid yn debygol o fod yn barhaol neu’n un dros dro? 

 

 

ELFENNAU GWELEDOL (mae’r mater yma yn gyffredin i ddatblygiad Tai a datblygiad Cyflogaeth) 

 

Eglurwch, gyda thystiolaeth o’ch proffiliau o Gam 1 a’ch dadansoddiad o Gam  2, sut bydd y 

datblygiad yn effeithio ar Welededd yr Iaith yn yr ardal, o ran hybu diwylliant unigryw’r ardal. 

Dylech sôn am y canlynol: 

 

 A fydd y datblygiad yn cynyddu amlygrwydd yr iaith yn weledol?  

 Delwedd gorfforaethol a brandio - arwyddion a hysbysebion ar y safle sydd dan reolaeth 

cynllunio, e.e. arwydd hysbysebu/ marchnata safle tai newydd, arwyddion a hysbysebion i 

gwsmeriaid mewn mannau cyhoeddus ar safle cyflogaeth 

 Enw’r safle neu’r datblygiad – a fydd yn dal gafael ar hen enw Cymraeg neu a fydd unrhyw enw 

newydd yn deillio o gysylltiadau hanesyddol, daearyddol neu leol i’r ardal, os yn ymarferol 
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ANSAWDD BYWYDD GAN GYNNWYS SEILWAITH Y GYMUNED (dylech drin a thrafod yr isod yn ôl 

math o ddatblygiad) 

 

Eglurwch, gyda thystiolaeth o’ch proffiliau o Gam 1 a’ch dadansoddiad o Gam  2, sut mae’r 

datblygiad yn effeithio ar Seilwaith y gymuned (cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). Dylech 

sôn am y canlynol: 

 

 Pa mor ddigonol ydi’r lleoedd mewn darpariaeth gofal plant a chyn ysgol yn yr ardal leol? 

 Pa mor ddigonol ydi’r lleoedd mewn ysgolion yn yr ardal leol? A fyddai’r datblygiad yn debygol 

o alw am fwy o leoedd neu a oes digon o le yn yr ysgolion yn barod? A oes digon o adnoddau 

fel bod yr ysgolion yn gallu cario’n ‘mlaen i gyflawni eu rôl i gynhyrchu siaradwyr Cymraeg 

rhugl?  

 Cydbwysedd rhwng disgyblion di-Gymraeg a disgyblion Cymraeg yn yr ysgol 

 A fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r galw am gefnogaeth trochi iaith ar gyfer hwyrddyfodiaid? 

 A fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r galw am gyfleusterau a gwasanaethau lleol? 

 I ba raddau mae’r datblygiad yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar gyfleusterau neu 

wasanaethau presennol? 

 I ba raddau fydd y datblygiad yn creu cyfleoedd newydd i hybu’r Gymraeg mewn cyfleusterau a 

gwasanaethau lleol fel neuaddau, siopau, ac yn y blaen? 

 

 

TAI NEWYDD 

 

Eglurwch, gyda thystiolaeth  o’ch proffiliau o Gamau 1 a’ch dadansoddiad o Gam  2, sut mae'r 

datblygiad yn debygol o effeithio ar y farchnad Dai. Dylech sôn am y canlynol: 

 

 Pris marchnad ddisgwyliedig ar gyfer y tai a sut y mae hyn yn cymharu ag incwm aelwydydd yn 

lleol 

 Cyfraniad tai fforddiadwy a sut mae hynny yn cymharu efo gofynion polisi 

 Cyfradd ddisgwyliedig neu arfaethedig datblygu 

 Cymysgedd tai a sut mae hynny yn cymharu efo gofynion polisi, arolygon Sirol neu leol, neu 

ffynonellau gwybodaeth eraill  

 Nifer tai a sut mae hynny yn cymharu efo’r galw am dai a’r cyflenwad o dai a roddir yn y Cynllun 

ac sydd wedi cael caniatâd ers i’r Cynllun gael ei fabwysiadu  

 Effaith gynyddol bosibl y gallai’r datblygiad ei gael, gan gymryd ystyriaeth unrhyw ddatblygiad 

diweddar perthnasol arall yn yr ardal leol 
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CYFLOGAETH 

 

Eglurwch, gyda thystiolaeth o’ch proffiliau o Gam 1 a’ch dadansoddiad o Gam  2, sut mae’r 

datblygiad yn effeithio ar Economeg yr ardal leol. Dylech sôn am y canlynol: 

 

 Sut mae’r datblygiad yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth presennol yn yr ardal, e.e. ydi o am 

feithrin amrywioldeb economaidd yn yr ardal leol neu beidio? 

 Nifer y swyddi llawn a/ neu ran amser 

 Sgiliau sy’n angenrheidiol i’r busnes neu sefydliad a sut mae hynny’n cymharu efo sgiliau llafur 

y bobl leol (o fewn yr ardal Teithio i’r Gwaith) 

 Cyflogau a fydd yn cael eu cynnig a sut mae hynny yn cymharu efo cyflogau cyfartalog yn yr ardal  

 Sgiliau llafur y bobl leol (o fewn yr ardal Teithio i’r Gwaith) a pha mor debygol yw hi yn ôl yr 

asesiad uchod bydd y swyddi yn cael eu llenwi o blith y boblogaeth leol 

 A yw’n debygol y bydd rhaid chwilio tu allan i’r ardal leol am weithwyr, e.e. i gael sgiliau 

arbenigol? 

 Pa sgiliau iaith Gymraeg sy’n hanfodol ac yn ddymunol i’r swyddi a grëir gan y datblygiad.?  Bydd 

angen diffinio’r rhain fel rhan o gynllun iaith Gymraeg (gwirfoddol neu statudol) y datblygiad.   

 Sgiliau iaith Gymraeg a fydd yn angenrheidiol i’r gweithlu mewnfudo a’u dibynyddion  

integreiddio yn y gymuned leol  

 Effaith gynyddol bosibl y gallai’r datblygiad ei gael, gan gymryd ystyriaeth unrhyw ddatblygiad 

diweddar perthnasol arall yn yr ardal leol 

 

 

CRYNHOI EICH CANFYDDIADAU A’CH CASGLIADAU 

Crynhowch eich canfyddiadau gan gynnwys effeithiau tebygol (cadarnhaol a/neu  negyddol) 

sylweddol. 

  

Cofnodwch eich casgliadau, gan gynnwys trafodaeth gyda’r Mentrau Iaith neu eraill ynglŷn â’r 

gweithgareddau lliniaru a gwella posib. 

 

 

MESURAU LLINIARU NEU WELLA 

 

Pa weithgareddau sydd yn angenrheidiol i gael gwared â neu leihau unrhyw effeithiau niweidiol a 

achosir gan y datblygiad, neu i ledaenu unrhyw fudd?  

 

Edrychwch ar Atodiad 6 yn y Canllaw Cynllunio Atodol am weithgareddau posib. Bydd angen creu 

Strategaeth Lliniaru a Hyrwyddo Buddion i’r Gymraeg gyda rhaglen gweithredu sy’n nodi sut a phryd 
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gaiff y gweithgareddau eu cyflawni, h.y. bod y mesurau yn gallu cael eu gwireddu. Bydd angen 

cynnwys cynllun ar gyfer monitro effaith camau amrywiol y strategaeth yn ogystal. 

 

Cofnodwch eich casgliadau, gan gynnwys ffrwyth eich trafodaethau  gyda’r Mentrau Iaith neu eraill 

ynglŷn â’r gweithgareddau posib. 

 

  

  

23. Yn unol ag arfer da i gloriannu effaith y datblygiad, defnyddiwch y Matrics Risg enghreifftiol yn 

Ffigur 7.2 i adnabod yr effeithiau posib a’r tebygolrwydd o’r effeithiau hynny ar hyfywedd y 

Gymraeg yn y gymuned a’r ardal leol.   

 

Ffigur 7.2: Matrics Risg enghreifftiol  

 

 
 

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r Datganiad gael ei gyflwyno? (Gweler Diagram 10)   

 

24. Bydd y Swyddog Cynllunio a fydd yn ymdrin â’r cais cynllunio yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynir. 

Wrth wneud hynny bydd yn ymgynghori gyda swyddog (-ion) cymwys o fewn y Cyngor. Cyn dod i 

gasgliad a gwneud argymhelliad am y cais cynllunio, bydd yn ystyried tystiolaeth y swyddog (-ion) 

cymwys a thystiolaeth berthnasol a geir gan bartïon allanol, e.e. cynghorau cymuned a thref. Gall 

y Swyddog Cynllunio ofyn i’r ymgeisydd am eglurhad neu am ragor o fanylion i sicrhau bod y 

Datganiad yn gywir ac yn gyflawn cyn gwneud argymhelliad am y cais am ganiatâd cynllunio. Bydd 

y Swyddog Cynllunio yn trafod tystiolaeth ychwanegol a dderbynnir gan yr ymgeisydd gyda 

swyddog (-ion) cymwys o fewn y Cyngor. 

Ardal Sylweddol bositif
Ansylweddol 

bositif

Ansylweddol 

negyddol
Sylweddol negyddol

Holl siaradwyr yn yr 

Ardal Ddethol

Cynnydd 2.5 pwynt 

canran  a throsodd  

mewn siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes fel 

arfer)

Cynnydd llai na 2.5 

pwynt canran  mewn 

siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes 

fel arfer)

Lleihâd llai na 2.5 

pwynt canran mewn 

siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes fel 

arfer)

Lleihâd 2.5 pwynt 

canran a thosodd 

mewn siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes fel 

arfer)

2 1 -1 -2

Siawns Amledd Tebygolrwydd Sylweddol Bychan Bychan Sylweddol

Gellir disgwyl iddo ddigwydd 

mewn bron y cyfan  o 

ddatblygiadau cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

mewn o leiaf 8 gwaith allan o 10 

yn yr 20 mlynedd diwethaf
4 Bron yn sicr 8 4 -4 -8

Gellir disgwyl iddo ddigwydd 

mewn y mwyafrif o 

ddatblygiadau cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

mewn o 5 - 7  gwaith allan o 10 yn 

yr 20 mlynedd diwethaf
3 Tebyg 6 3 -3 -6

Gellir disgwyl iddo ddigwydd 

mewn lleiafrif o ddatblygiadau 

cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

mewn o leiaf 2- 4  gwaith allan o 

10 yn yr 20 mlynedd diwethaf
2 Posibl 4 2 -2 -4

Gellir  disgwyl iddo ddigwydd 

mewn nifer fechan iawn  o 

ddatblygiadau cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

llai na 2 waith allan o 10 yn yr 20 

mlynedd diwethaf
1 Annhebyg 2 1 -1 -2

EFFAITH 20 MLYNEDD
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B
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O

LR
W
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D
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25. Mewn achosion o anghydfod rhwng y Swyddog Cynllunio a’r ymgeisydd ynglŷn â’r dystiolaeth yn 

y Datganiad Iaith Gymraeg, bydd y Swyddog yn penodi ymgynghorydd allanol cymwys i drin a 

thrafod y dystiolaeth sy’n destun yr anghydfod. Rhoddir gwybod i’r ymgeisydd am fwriad i gyflogi 

ymgynghorydd allanol cyn ei benodi. Telir am waith yr ymgynghorydd gan yr ymgeisydd.  
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Pryd fydd angen Asesiad Effaith Iaith Gymraeg? 
 

1. Bydd yn ofynnol i ymgeisydd asesu effaith debygol datblygiad arfaethedig a chynhyrchu 
adroddiad Asesiad Effaith Iaith Gymraeg os yw’r datblygiad yn cwrdd â maen prawf 2 ym Mholisi 
PS 1 – Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig (gweler hefyd Atodiad 1). Er hwylustod, dyma’r 
maen prawf sy’n rhoi’r trothwy ar gyfer yr angen i baratoi adroddiad am Asesiad Effaith Iaith 
Gymraeg: 

 
Bydd gofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad arfaethedig 
yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y datblygiad arfaethedig ar safle 
ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr neu ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa 
fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o weithlu. 
 

2. Mae diagram 8 yn Adran 2 o’r Canllaw Cynllunio Atodol yn disgrifio beth a olygir gyda’r termau 
‘safle ar hap annisgwyl’, ‘datblygiad tai ar raddfa fawr’ a ‘datblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a 
fyddai’n golygu twf arwyddocaol o weithlu’. Er hwylustod mae Tabl 8.1 yn ail ddatgan y  
disgrifiadau hyn: 

 
Tabl 8.1: Diffiniad o dermau allweddol 

 
ar hap annisgwyl – asesir hyn drwy edrych ar strategaeth a pholisïau’r Cynllun a’r dystiolaeth i 
gefnogi’r strategaeth a’r polisïau, e.e. ei leoliad o’i gymharu â’r ffin datblygu, statws y safle ym 
mholisïau’r Cynllun, ystyriaethau Asesiad Capasiti Trefol, pryd ddaeth y safle ar gael, 
cydymffurfiaeth neu beidio gyda pholisïau perthnasol.  
 

 

datblygiad  mawr tai - datblygiad a fyddai’n golygu cael 10 neu fwy o unedau tai yn y Ganolfan 

Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol, a golygu cael 5 neu fwy o unedau tai mewn 

Canolfannau Gwasanaeth Lleol, Pentrefi Gwasanaeth, Pentrefi Lleol/ Gwledig/ Arfordirol. 

Edrychir ar gapasiti’r safle i benderfynu os ydi’r trothwy wedi cael ei gyrraedd, e.e. a fyddai 

modd codi mwy o dai na fwriedir ar y safle a fyddai’n golygu croesi’r trothwy; a/ neu ydi’r safle 

yn rhan o safle a fyddai, o’i gymryd yn ei gyfanrwydd, yn croesi’r trothwy. 
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Datblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr sy’n golygu llif arwyddocaol o weithlu: 

i) Angen 10 neu fwy o weithwyr1; a 

ii) Bod rhaid marchnata’r swyddi tu hwnt i’r Ardal Teithio i’r Gwaith cydnabyddedig er mwyn i’r 

gweithlu gael y sgiliau perthnasol ar gyfer y swyddi newydd. Cysylltwch gydag Adran Economi a 

Chymuned (Cyngor Gwynedd) neu’r Gwasanaeth Datblygu Economi o fewn Adran Rheoleiddio 

a Datblygu Economi (Cyngor Sir Ynys Môn) i gael ciplun o ddata allweddol, gwybodaeth 

marchnad lafur, ayb. — gweler fanylion cyswllt yn Atodiad 4   

  

3. Felly, yn syml, ni ragwelwyd datblygiad ar y safle mewn golwg ar gam llunio’r Cynllun Datblygu 

Lleol ac mae’r datblygiad hwnnw ar raddfa fawr. Oherwydd hynny, ni fuodd y cynnig yn destun 

Asesiad Cynaliadwyedd (sy’n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol), a gafodd ei ddylanwadu 

gan Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. Yn sgil hynny, mae Polisi PS 1 o’r Cynllun yn gofyn am Asesiad 

Effaith Iaith Gymraeg o’r datblygiad arfaethedig. Mae’r dull yma o weithio yn gyson gyda pholisi 

a chanllawiau cynllunio cenedlaethol (gweler paragraff 3.2.2). Dylai ymgeiswyr gysylltu gyda’r 

Uned Rheolaeth Datblygu yn y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio os oes ansicrwydd ynglŷn â’r 

angen neu beidio am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. 

 

Pwrpas yr Asesiad 

 

4. Pwrpas yr Asesiad yw sefydlu effaith debygol y datblygiad arfaethedig ar gymunedau yn 

gyffredinol, ac ar yr iaith Gymraeg yn fwy penodol ac, os yn briodol, adnabod mesurau a fydd un 

ai yn lliniaru effeithiau negyddol neu’n diogelu/ wella/ lledaenu effeithiau positif. Bydd  yn 

cynorthwyo i sicrhau bod oblygiadau ieithyddol datblygiad arfaethedig perthnasol wedi cael eu 

deall yn llawn cyn gwneud penderfyniad am y cais cynllunio. Bydd graddfa a chyfnod yr effeithiau 

(cadarnhaol a negyddol) yn dibynnu ar natur a math y datblygiad a’r berthynas fydd rhyngddo a’r 

gymuned. Mae’r Asesiad yn broses strwythuredig sy’n caniatáu i’r iaith Gymraeg gael ei hystyried 

wrth ystyried cynigion am newid. Dylid rhoi’r wybodaeth, y dadansoddiad a’r canlyniadau o’r 

Asesiad Effaith Iaith Gymraeg mewn adroddiad strwythuredig.  

 

5. Mae’r Fethodoleg a roddir yn yr Atodiad hwn mewn tair rhan. Dyma’r fethodoleg y bydd rhaid ei 

dilyn ar gyfer ymgymryd â’r Asesiad. Mae’n broses lle mae gwybodaeth am effeithiau tebygol 

datblygiad arfaethedig yn cael eu casglu, coladu, eu hasesu a’u cymryd i ystyriaeth gan yr 

ymgeisydd, fel rhan o’r gwaith i lunio’r cynnig. Bydd y fethodoleg hefyd yn cael ei wirio gan 

swyddogion cymwys o fewn yr Awdurdod cyn i’r sawl a fydd yn gwneud penderfyniad benderfynu 

a ddylid rhoi caniatâd neu beidio.  

 

 

 

                                                           
1Dim ond tua 11% o fusnesau yn ardal y Cynllun sy’n cyflogi 10 neu fwy o weithwyr.  
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Pwy ddylid paratoi’r Asesiad? 

 

6. Oherwydd lleoliad a graddfa’r datblygiad arfaethedig, disgwylir i ymgeisydd gyflogi unigolyn 

cymwys neu grŵp o ymgynghorwyr a fydd yn cynnwys unigolyn cymwys i ymgymryd â’r gwaith. 

Bydd gwneud hynny’n sicrhau cyflawnrwydd ac ansawdd yr Asesiad a’r adroddiad amdano. 

Disgwylir i’r adroddiad am yr Asesiad gynnwys datganiad yn amlinellu arbenigedd perthnasol  yr 

unigolyn cymwys, ei gymwysterau neu ei brofiad a fydd yn ddigonol i ddangos bod hyn yn wir. 

Mae Diagram 8 yn Adran 2 y Canllaw Cynllunio Atodol yn disgrifio ‘unigolyn cymwys’ o bersbectif 

yr iaith Gymraeg, sy’n cynnwys unigolion gyda chymhwyster Chynllunio Iaith achrededig, neu 

gymhwyster,  profiad neu hyfforddiant mewn ymchwil am feysydd cynllunio ieithyddol, a 

chymhwyster Cynllunio Gwlad a Thref. 

7. Fel y crybwyllwyd yn Adran 2 o’r CCA bydd ymgysylltu a chynnal cyfres o weithgareddau 

ymgynghori cyn cyflwyno cais yn rhan allweddol o baratoi ceisiadau sydd angen Adroddiad 

Asesiad Effaith.  Bydd disgwyl i randdeiliaid allweddol chwarae rhan lawn yn y camau A i C a 

ddisgrifir isod.  

 

Y fethodoleg – proses ac asesu 

 

8. Fel y nodwyd ym mharagraff 4 uchod, fe fuodd datblygiad y Cynllun Datblygu Lleol yn destun 

prosesau Asesiad o Gynaliadwyedd, a oedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol. O 

bersbectif y Gymraeg, fe gafodd yr  Asesiad o Gynaliadwyedd ei ddylanwadu gan Asesiad Effaith 

Iaith Gymraeg. Yn debyg i’r gwaith o ymgymryd ag Asesiad o Gynaliadwyedd, Asesiad 

Amgylcheddol Strategol, Asesiad Ardrawiad Amgylcheddol o brosiectau unigol, mae yna 3 prif 

gam i’w dilyn yn y broses Asesiad Effaith Iaith Gymraeg o’r datblygiad arfaethedig perthnasol 

(Diagram 8.1): 
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Diagram 8.1 

 

9. Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn rhan allweddol o’r broses a ddisgrifir uchod. 

 

CAM A1) CYFNOD CWMPASU (ADNABOD Y CYD-DESTUN) - ADNABOD GWYBODAETH 

GWAELODLIN BERTHNASOL 

 

10. Mae’n bwysig fod y broses Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, fel unrhyw asesiad arall, yn dechrau’n 

gynnar er mwyn galluogi’r ymgeisydd a’i gynghorwyr i adnabod y materion priodol a’u 

dadansoddi wrth baratoi manylion y datblygiad arfaethedig. Yn fras, bydd y gwaith cwmpasu yma 

yn cynnwys y canlynol a dylid cofnodi hynny: 

 

i. Disgrifio’r datblygiad arfaethedig; 

ii. Diffinio’r ardal y gallai’r datblygiad mawr ar safle ar hap annisgwyl ddylanwadu arni yn 

uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Bydd hyd a lled yr ardal yn dibynnu ar ba fath o 

ddatblygiad ydi o, ei raddfa a’i leoliad; 

iii. Dogfennu ‘cyflwr’ cyfredol y cymunedau/ ardal a bennwyd, ac yn benodol yr iaith Gymraeg, 

sy’n rhan o’r llinell sylfaen i selio asesiad arni; 

iv. Dogfennu rhagdybiaethau/ rhagamcanion am y cymunedau/ ardal a bennwyd, er mwyn 

ceisio cael darlun o’r newid cyfeiriad (yn hytrach na ffigyrau pendant) a ragwelir yn yr ardal 

a bennwyd ar sail tueddiadau, heb ymyrraeth y datblygiad; 

v. Dogfennu amcanion y Cynllun Datblygu Lleol a’r polisïau perthnasol, a dogfennu amcanion 

y Strategaeth Iaith, y Cynllun Llesiant Lleol, a Chynllun y Cyngor. 

 

  

A) Cyfnod cwmpasu -
adnabod y cyd-destun, 

sy’n cynnwys adnabod ac 
asesu’r wybodaeth 

waelodlin perthnasol

B) cynnal neu wneud yr asesiad, sy’n 
cynnwys asesiad o’r effeithiau yn ôl 
pwnc cydberthnasol er mwyn ceisio 

rhagweld beth fydd effeithiau’r 
datblygiad arfaethedig ar ôl iddo gael 

ei weithredu

C) lle’n briodol, adnabod 
mesurau lliniaru/ diogelu/ 
gwella/ lledaenu a  llunio 

strategaeth  ymateb 
gyda chynllun 
gweithredu.
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Ffynonellau data ar gyfer y gwaith cwmpasu 

 

11. Mae Atodiad 2 o’r Canllaw Cynllunio Atodol yn cynnwys gwybodaeth am sawl ffynhonnell data 

perthnasol cydnabyddedig cyfredol am y Gymraeg. Bydd data/ gwybodaeth yn cael ei ddiweddaru 

yn eithaf cyson ac mae posibilrwydd bydd ffynonellau ychwanegol yn dod i’r amlwg. Felly, wrth 

gasglu gwybodaeth am yr ardal ddylanwad adeg paratoi ar gyfer y datblygiad, dylid ymholi yn 

drylwyr am fodolaeth y data diweddaraf yn ogystal â data ychwanegol a all ond fod ar gael ar lefel 

lleol am y Gymraeg ac am y cymunedau yn ehangach. Mae gan fudd-ddeiliaid lleol, fel Cynghorau 

Cymuned a Thref, ddata a gwybodaeth a fydd ond ar gael yn lleol, yn enwedig gwybodaeth am 

isadeiledd (cyfleusterau a gwasanaethau) o fewn aneddleoedd a’u rôl i hyrwyddo’r Gymraeg.  

 

Adnabod yr ardal ddylanwad 

 

12. Mae adnabod yr ardal y gallai’r datblygiad arfaethedig annisgwyl ddylanwadu arni yn bwysig. Nid 

yw’r ardal ddylanwad yn debygol o barchu ffiniau ddatblygu aneddleoedd nac efallai wardiau 

unigol. Yn dibynnu ar raddfa a math y datblygiad gall yr ardal ddylanwad fod yn lleol iawn neu 

gynnwys yr Ardal Teithio i Waith a/ neu’r Ardal Marchnad Tai. Bydd trafodaeth fuan gyda’r 

Awdurdod Cynllunio a budd-ddeiliaid eraill, fel gwasanaethau eraill o fewn y Cynghorau a 

Mentrau Iaith, yn gwneud cyfraniad buddiol i’r tasgau canlynol o sefydlu’r dystiolaeth a’i 

ddadansoddi a chynnal yr asesiad. Fel, er enghraifft, yn achos astudiaethau effaith manwerthu 

neu astudiaethau cyflogaeth, dylid cynnwys map yn yr adroddiad ynghyd â chofnod o’r rhesymau 

dros ddewis yr ardal ddylanwad. Dylid cofnodi’r drafodaeth gyda budd-ddeiliaid priodol. Dylai’r 

map gofnodi pa niferoedd a chanrannau o’r boblogaeth gyfan sy’n gallu siarad Cymraeg ar lefel 

cymuned a ward. 

Proffil y boblogaeth rŵan ac yn y dyfodol 

13. Wrth ystyried y wybodaeth y dylid casglu yng nghyd-desun y Gymraeg, argymhellir y dylid 

defnyddio niferoedd a chanran y boblogaeth sy’n siarad yr iaith (gan gynnwys dysgwyr) a rhaniad 

y siaradwyr hynny yn ôl grŵp oedran, er mwyn deall beth allai effaith datblygiad fod ar 

gyfansoddiad ieithyddol yr ardal dros gyfnod o amser. Nid yw iaith plant sy’n llai na thair oed yn 

cael eu cofnodi yn y Cyfrifiad.  Fe all ffynonellau eraill roi’r wybodaeth er mwyn sefydlu gwaelodlin 

a rhagdybiaethau cyflawn, sef data gan Mudiad Meithrin a data darpariaeth Dechrau’n Deg. Dylid 

hefyd dadansoddi data am batrymau trosglwyddo iaith yn y cartref o fewn y gymuned leol. Mae 

deall sefyllfa’r iaith yn y gwahanol grwpiau oedran yn rhoi darlun o hyfywedd yr iaith rŵan a hefyd 

yn cynnig darlun o sefyllfa’r iaith yn yr ardal ddylanwad dros y degawdau nesaf pe fyddai’r 

tueddiadau presennol yn parhau ac na fyddai’r datblygiad yn digwydd. Sut mae’r datblygiad 

arfaethedig yn cyfrannu at neu effeithio ar ragamcanion o newid sy’n angenrheidiol i gynnal neu 

gynyddu’r niferoedd a chanrannau o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal ddylanwad. Mae’r cam yn 

cynnig cyfle i adnabod beth fydd y materion i’r ardal yn y dyfodol ac wrth gynnal yr asesiad, sut 

all y datblygiad arfaethedig effeithio ar hynny (yn gadarnhaol neu yn negyddol). 

14. Gall effaith datblygiad arfaethedig mewn ardal ddylanwad lle nad yw defnydd o’r Gymraeg yn 

nodwedd mor amlwg yn y cymunedau fod yn wahanol i’r effaith mewn ardal lle ceir canran uwch 
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o siaradwyr Cymraeg ac mae’r defnydd o’r Gymraeg o ddydd-i-ddydd yn fwy amlwg. Dylid 

cofnodi’r dadansoddiad yma. 

Proffil o’r isadeiledd yn yr ardal ddylanwad (cyfleusterau a gwasanaethau at ddefnydd 

cyhoeddus) 

15. Wrth ystyried y wybodaeth y dylid casglu yng nghyd-destun y cymunedau yn ehangach, rhaid 

deall beth yw’r cyfleusterau sydd ar gael yn lleol at ddefnydd cyhoeddus - siopau, meddygfeydd 

a gwasanaethau cyhoeddus eraill, a chanolfannau cymunedol, neuaddau, ysgolion, ac ati. Wrth 

ymgysylltu gyda budd-ddeiliaid perthnasol gellir cael darlun o ba rai o’r cyfleusterau hyn sydd 

yn cynnig gwasanaethau neu weithgareddau yn Gymraeg. Os nad yw’r wybodaeth ar gael 

disgwylir i ymgeisydd gymryd camau i lenwi’r bwlch. Mae Atodiad 3 yn cynnwys cyfeiriad i’r 

teclyn Gweithredu’n Lleol2 a all fod yn gymorth i adnabod cyfleusterau a gwasanaethau 

perthnasol a dull i gasglu’r wybodaeth. 

Ymgysylltu yn ystod y cam cwmpasu 

16. Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar yr ymgeisydd i ymgynghori ag unrhyw un ynghylch y 

wybodaeth sydd i'w chynnwys mewn adroddiad Asesiad Effaith Ieithyddol. Fodd bynnag, ceir 

rhesymau ymarferol da i wneud hynny. Yn gyntaf fe fyddai’n cyd-fynd ag un o egwyddorion yr 

ISO 31000 sef “gweithgareddau i gyfathrebu ac ymgynghori gyda rhanddeilaid trwy gydol y 

broses”3  Yn ail, mae adnabod nodweddion y gymuned a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar y lleoedd 

(peuoedd) sy’n bwysig i hyfywedd yr iaith yn gynnar yn cynnig y cyfle gorau i sicrhau fod y 

Gymraeg yn ystyriaeth wrth ddatblygu’r cynnig. Mae Diagram 5 yn y Canllaw yn adnabod 

disgwyliadau o ran ymgysylltu ac ymgynghori yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio. 

Mae’r ymgysylltu a’r ymgynghori yn cynnwys cymdogion, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, 

grwpiau penodol a Chynghorau Cymuned. Bydd gan yr Awdurdod Cynllunio/ Cynghorau yn aml 

wybodaeth leol ac arbenigol defnyddiol ac fe fydd yn gallu rhoi cyngor rhagarweiniol ar yr ardal 

ddylanwad a’r agweddau hynny o'r cynnig sy'n debygol o fod yn destun pryder arbennig i'r 

Awdurdod Cynllunio. Mae amseriad trafodaethau anffurfiol o'r fath yn ôl disgresiwn yr 

ymgeisydd; ond, yn gyffredinol bydd yn hynod fanteisiol iddynt ddigwydd cyn gynted ag y mae’r 

ymgeisydd mewn sefyllfa i ddarparu digon o wybodaeth i ffurfio sail ar gyfer trafodaeth. Bydd 

yn gyfle i swyddogion penodol dynnu sylw’r ymgeisydd a/ neu’r rhai a fydd yn ei gynghori (sef 

yr unigolyn cymwys) at unrhyw fylchau mewn gwybodaeth a gasglwyd ganddo. Gall yr 

ymgeisydd ofyn bod unrhyw wybodaeth ragarweiniol a ddarperir ar hyn o bryd yn cael ei drin 

yn gyfrinachol gan yr awdurdod cynllunio. Mae’r ddau Awdurdod yn cynnig gwasanaeth cyngor 

cyn cyflwyno cais cynllunio (cynnwys dolen i’r gwefannau yn y fan yma). Mae Atodiad 4 o’r 

Canllaw Cynllunio Atodol yn cynnwys cyfeiriadau budd-ddeiliaid allweddol. 

17. Mae Tabl 8.2  isod yn cynnig templed ar gyfer cofnodi’r wybodaeth a fydd yn angenrheidiol. 

 

                                                           
2 https://gov.wales/topics/welshlanguage/publications/gweithredun-lleol-resource-pack/?skip=1&lang=cy 
 
3 Gw.  C.10, tudalen 13 
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Tabl 8.2: Templed cofnodi trafodaethau gyda budd-ddeiliaid 

 

Ymgynghori ac ymgysylltu am y gweithgareddau sy’n ofynnol i fynd i’r afael â’r buddion 
a risgiau sydd wedi cael eu hadnabod 

 

Pa grwpiau/ 
sefydliadau lleol/ 
swyddogion a 
ymgynghorwyd â 
hwy 

Manylion yr adborth a gafwyd 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

 

 

CAM A2) CYFNOD CWMPASU (ADNABOD Y CYD-DESTUN) –  DADANSODDI’R WYBODAETH 

 

18. Diben y rhan hon o’r cyfnod cwmpasu yw dadansoddi’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod Cam 

A1 er mwyn adnabod materion allweddol am y gymuned a’r iaith Gymraeg.  Bydd hyn yn 

gymorth i gael darlun cychwynnol o ardrawiadau posib yn gysylltiedig â’r datblygiad. Dylid 

cofnodi’r casgliadau yn yr Adroddiad am yr Asesiad Effaith Iaith Gymraeg. 

 

CAM B) CYNNAL NEU WNEUD YR ASESIAD 

 

19. Yn debyg i broses yn gysylltiedig ag Asesiad Ardrawiad Amgylcheddol, bydd angen i’r broses 

cynnal yr Asesiad Effaith Iaith Gymraeg ystyried a chofnodi’r canlynol, wrth gyfeirio at y 

wybodaeth gefndirol a’r dadansoddiad uchod (sef Cam A1 & Cam A2): 

 

i. pwy (e.e. grŵp oedran penodol) /  beth (e.e. ysgolion lleol) fydd yn debygol o gael ei 

effeithio; 

ii. math o effaith (h.y. cadarnhaol, negyddol, niwtral, uniongyrchol, anuniongyrchol); 

iii. tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd (h.y. pendant, ansicr, gellir ei wyrdroi, ni ellir ei 

wyrdroi); 

iv. effeithiau cronnol posib. 
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20. Mae’r rhan yma o’r fethodoleg mewn dwy ran: 

 

 
 

 

Rhan 1: Cwblhau’r Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 

21. Er mwyn asesu’r datblygiad arfaethedig yn erbyn yr Amcan Asesiad Cynaliadwyedd sy’n 

berthnasol i’r iaith Gymraeg dylid cwblhau’r rhannau perthnasol yn y matrics ar gyfer yr 

Asesiad Effaith Iaith Gymraeg a welir yn nhabl 8.2 isod. Bydd angen ystyried natur 

rhyngberthynol y ffactorau e.e. y boblogaeth o siaradwyr Cymraeg a’r farchnad dai ac 

economi’r ardal. Dylid defnyddio’r templed yn eich adroddiad am yr Asesiad. Os fydd effaith 

cadarnhaol neu negyddol yn cael eu hadnabod bydd rhaid ystyried os ellir gwella unrhyw 

effaith cadarnhaol neu sut fyddwch yn rheoli effeithiau negyddol. Dylid cofnodi’r 

gweithgareddau hynny yng Ngham C isod. 

Rhan 1 -
cwblhewch y 
matrics asesiad 
effaith iaith 
Gymraeg (tabl 
8.3 isod) er 
mwyn gallu 
ymateb i 
gwestiwn 3 yn y 
matrics 
cynaliadwyedd

Rhan 2 -
cwblhewch y 
matrics 
cynaliadwy - tabl 
8.4 isod
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22. Gellid defnyddio’r matrics risg/buddion enghreifftiol yn Ffigur 8.1 ar gyfer adnabod yr effaith a’r tebygolrwydd o’r effaith. 

 

Ffigur 8.1 Matrics Risg/Buddion Enghreifftiol 

 

Ardal Sylweddol bositif
Ansylweddol 

bositif

Ansylweddol 

negyddol
Sylweddol negyddol

Holl siaradwyr yn yr 

Ardal Ddethol

Cynnydd 2.5 pwynt 

canran  a throsodd  

mewn siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes fel 

arfer)

Cynnydd llai na 2.5 

pwynt canran  mewn 

siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes 

fel arfer)

Lleihâd llai na 2.5 

pwynt canran mewn 

siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes fel 

arfer)

Lleihâd 2.5 pwynt 

canran a thosodd 

mewn siaradwyr na’r 

rhagamcan(busnes fel 

arfer)

2 1 -1 -2

Siawns Amledd Tebygolrwydd Sylweddol Bychan Bychan Sylweddol

Gellir disgwyl iddo ddigwydd 

mewn bron y cyfan  o 

ddatblygiadau cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

mewn o leiaf 8 gwaith allan o 10 

yn yr 20 mlynedd diwethaf
4 Bron yn sicr 8 4 -4 -8

Gellir disgwyl iddo ddigwydd 

mewn y mwyafrif o 

ddatblygiadau cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

mewn o 5 - 7  gwaith allan o 10 yn 

yr 20 mlynedd diwethaf
3 Tebyg 6 3 -3 -6

Gellir disgwyl iddo ddigwydd 

mewn lleiafrif o ddatblygiadau 

cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

mewn o leiaf 2- 4  gwaith allan o 

10 yn yr 20 mlynedd diwethaf
2 Posibl 4 2 -2 -4

Gellir  disgwyl iddo ddigwydd 

mewn nifer fechan iawn  o 

ddatblygiadau cyffelyb

Tystiolaeth gadarn iddo ddigwydd 

llai na 2 waith allan o 10 yn yr 20 

mlynedd diwethaf
1 Annhebyg 2 1 -1 -2

EFFAITH 20 MLYNEDD

TE
B
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O
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W
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Tabl 8.3: Matrics Asesiad Effaith Iaith Gymraeg 

IAITH A SYMUDEDD POBLOGAETH (mae’r mater yma yn gyffredin i 
ddatblygiad Tai a datblygiad Cyflogaeth) 
 

Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, a yw’r datblygiad yn debygol o 
arwain at newid yng nghyfansoddiad y Boblogaeth yn yr ardal 
ddylanwad rŵan ac yn y dyfodol, ac yn benodol o safbwynt cyfrannu 
neu effeithio ar y cyfansoddiad ieithyddol. Dylech sôn am y canlynol: 

Effaith 
(E) 
 
1,2,3 
neu 4 

Tebygolrwydd 
(T) 
 
1,2,3 neu 4 

Sgôr 
Cyfansawdd 
 
O -8 i +8 

 

 Sut mae’r datblygiad yn mynd i sicrhau cyfleoedd i bobl aros yn eu 
cymuned? 

    

 A oes tebygolrwydd y bydd y datblygiad yn denu pobl ychwanegol i’r 
gymuned? Os oes, beth yw’r nifer a ddisgwylir? O le byddant yn dod? 
Faint a pha ganran ohonynt sy’n debygol o fod yn siarad Cymraeg? 

    

 A oes tebygolrwydd bydd pobl lleol yn ymfudo o’r gymuned o ganlyniad 
i’r datblygiad? 

    

 A yw’r datblygiad yn debygol o arwain at newid yn strwythur oedran y 
gymuned: mwy neu lai o blant, pobl ifanc, pobl ganol oed, pobl hŷn? 

    

 A oes tebygolrwydd bydd yna newid yn y cydbwysedd rhwng siaradwyr 
Cymraeg (gan gynnwys dysgwyr) ac unigolion nad oes gan unrhyw allu 
yn Gymraeg? 

    

 A fydd y newid yn debygol o fod yn barhaol neu’n un dros dro?     
 
 

Cofnodwch eich dadansoddiad efo tystiolaeth gan gyfeirio at bwy (e.e. 
grwp oedran penodol) a fydd yn cael ei effeithio; pa fath o effaith; 
tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd; ac effaith cronnol posib. Gellid 
defnyddio’r matrics risg enghreifftiol yn Ffigur 8.1 ar gyfer adnabod yr 
effaith a’r tebygolrwydd o’r effaith. 
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IAITH A SYMUDEDD POBLOGAETH (mae’r mater yma yn gyffredin i 
ddatblygiad Tai a datblygiad Cyflogaeth) 
 

Sgôr Sylwadau 

 
Defnyddiwch dudalen ar wahân os oes angen mwy o le.......... 

Sgôr cyfansawdd     

Beth ydi’r budd? 
 
 
 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut fyddwch yn 
sicrhau’r budd ac, os yn bosib, yn 
lledaenu’r budd 

Beth ydi’r risg? 
 
 
 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut 
fyddwch yn rheoli’r risg (cael 
gwared ohono neu ei leihau’r 
effaith i lefel dderbyniol) 

    

     

 

ELFENNAU GWELEDOL (mae’r mater yma yn gyffredin i ddatblygiad Tai 
a datblygiad Cyflogaeth) 
 

Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, a yw’r datblygiad yn debygol o arwain 
at newid yng nghyfansoddiad y Boblogaeth yn yr ardal ddylanwad rŵan 
ac yn y dyfodol, ac yn benodol o safbwynt cyfrannu neu effeithio ar y 
cyfansoddiad ieithyddol.  

Effaith 
(E) 
 
1,2,3 
neu 4 

Tebygolrwydd 
(T) 
 
1,2,3 neu 4 

Sgôr 
Cyfansawdd 
 
O -8 i +8 

 

 A fydd y datblygiad yn cynyddu amlygrwydd yr iaith yn weledol?  
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ELFENNAU GWELEDOL (mae’r mater yma yn gyffredin i ddatblygiad Tai 
a datblygiad Cyflogaeth) 
 

Sgôr Sylwadau 

 
 

 Delwedd gorfforaethol a brandio - arwyddion a hysbysebion ar y safle 
sydd dan reolaeth cynllunio, e.e. arwydd hysbysebu/ marchnata safle 
tai newydd, arwyddion a hysbysebion i gwsmeriaid mewn mannau 
cyhoeddus ar safle cyflogaeth 

    

 Enw’r safle neu’r datblygiad – a fydd yn dal gafael ar hen enw Cymraeg 
neu a fydd unrhyw enw newydd yn deillio o gysylltiadau hanesyddol, 
daearyddol neu leol i’r ardal, os yn ymarferol 

    

Cofnodwch eich dadansoddiad efo tystiolaeth gan gyfeirio at bwy (e.e. 
grwp oedran penodol) a fydd yn cael ei effeithio; pa fath o effaith; 
tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd; ac effaith cronnol posib. Gellid 
defnyddio’r matrics risg enghreifftiol yn Ffigur 8.1 ar gyfer adnabod yr 
effaith a’r tebygolrwydd o’r effaith. 
 
 
 
 
 
 
 

Defnyddiwch dudalen ar wahân os oes angen mwy o le.......... 
 

    

Sgôr cyfansawdd     

Beth ydi’r budd? 
 
 
 

Beth ydi’r risg? 
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ELFENNAU GWELEDOL (mae’r mater yma yn gyffredin i ddatblygiad Tai 
a datblygiad Cyflogaeth) 
 

Sgôr Sylwadau 

 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut fyddwch yn 
sicrhau’r budd ac, os yn bosib, yn 
lledaenu’r budd 

 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut 
fyddwch yn rheoli’r risg (cael 
gwared ohono neu ei leihau’r 
effaith i lefel dderbyniol) 

     

 

 

ANSAWDD BYWYD GAN GYNNWYS SEILWAITH Y GYMUNED (dylech 
drin a thrafod yr isod yn ôl math o ddatblygiad) 
 

Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, sut mae’r datblygiad yn effeithio ar 
ANSAWDD BYWYD y gymuned (mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau 
a gwasanaethau cymunedol).  
 

Effaith 
(E) 
 
1,2,3 
neu 4 

Tebygolrwydd 
(T) 
 
1,2,3 neu 4 

Sgôr 
Cyfansawdd 
 
O -8 i +8 

 

 I ba raddau mae’r datblygiad yn effeithio ar fwynder cyhoeddus/ yr 
amgylchedd yn yr ardal ddylanwad? A fydd yr ardal yn fwy/ llai 
dymunol i fyw ynddi? 

    

 Pa mor ddigonol ydi’r lleoedd mewn darpariaeth gofal plant a chyn 
ysgol yn yr ardal leol? 
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ANSAWDD BYWYD GAN GYNNWYS SEILWAITH Y GYMUNED (dylech 
drin a thrafod yr isod yn ôl math o ddatblygiad) 
 

Sgôr Sylwadau 

 Pa mor ddigonol ydi’r lleoedd mewn ysgolion yn yr ardal leol? A 
fyddai’r datblygiad yn debygol o alw am fwy o leoedd neu a oes digon 
o le yn yr ysgolion yn barod? A oes digon o adnoddau fel bod yr 
ysgolion yn gallu cario’n ‘mlaen i gyflawni eu rôl i gynhyrchu siaradwyr 
Cymraeg rhugl? 

    

 Sut fyddai’r datblygiad yn debygol o effeithio ar gydbwysedd rhwng 
disgyblion di-Gymraeg a disgyblion Cymraeg yn yr ysgol? A fyddai 
angen rhagor o leoedd yn yr uned drochi? A oes digon o adnoddau i 
ddarparu cyfleusterau a chyfleoedd fel bod plant o gartrefi di-
Gymraeg a rhai a ddysgodd Gymraeg fel ail iaith yn gallu defnyddio a 
gwella eu Cymraeg a dod yn rhan o’r gymuned Gymraeg?  

    

 A fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r galw am gyfleusterau a 
gwasanaethau lleol?  

    

 I ba raddau mae’r datblygiad yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol 
ar gyfleusterau neu wasanaethau presennol? 

    

 Sut fydd y datblygiad yn cynnal neu greu cyfleoedd newydd i hybu’r 
Gymraeg mewn cyfleusterau a gwasanaethau lleol fel neuaddau, 
siopau, ac yn y blaen? 

    

 A oes gan y datblygiad botensial i gael effaith gadarnhaol neu 
negyddol ar weithgareddau gwahanol grwpiau sy’n weithgar yn y 
gymuned a gafodd eu hadnabod yn y gwaith proffilio, e.e. mudiadau 
meithrin, yr Urdd, grwpiau gwirfoddol? Beth ydi’r capasiti’r darparwyr 
lleol i ymdopi efo’r newid? 

    

 Sut gallai’r gymuned Gymraeg a’i sefydliadau gymhathu’r datblygiad?     

Cofnodwch eich dadansoddiad efo tystiolaeth gan gyfeirio at bwy (e.e. 
grwp oedran penodol) neu beth a fydd yn cael ei effeithio; pa fath o 
effaith; tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd; ac effaith cronnol posib. 
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ANSAWDD BYWYD GAN GYNNWYS SEILWAITH Y GYMUNED (dylech 
drin a thrafod yr isod yn ôl math o ddatblygiad) 
 

Sgôr Sylwadau 

Gellid defnyddio’r matrics risg enghreifftiol yn Ffigur 8.1 ar gyfer 
adnabod yr effaith a’r tebygolrwydd o’r effaith. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defnyddiwch dudalen ar wahân os oes angen mwy o le.......... 

Sgôr cyfansawdd     

Beth ydi’r budd? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut fyddwch yn 
sicrhau’r budd ac, os yn bosib, yn 
lledaenu’r budd 

Beth ydi’r risg? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut 
fyddwch yn rheoli’r risg (cael 
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ANSAWDD BYWYD GAN GYNNWYS SEILWAITH Y GYMUNED (dylech 
drin a thrafod yr isod yn ôl math o ddatblygiad) 
 

Sgôr Sylwadau 

gwared ohono neu ei leihau’r 
effaith i lefel dderbyniol) 

     

 

Y FARCHNAD DAI 
 

Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn debygol o 
effeithio ar y farchnad Dai yn yr ardal ddylanwad rŵan ac yn y dyfodol, 
ac yn benodol o safbwynt cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 
ieithyddol.  
 

Effaith 
(E) 
 
1,2,3 
neu 4 

Tebygolrwydd 
(T) 
 
1,2,3 neu 4 

Sgôr 
Cyfansawdd 
 
O -8 i +8 

 

 Pris marchnad ddisgwyliedig ar gyfer y tai a sut y mae hyn yn cymharu 
ag incwm aelwydydd yn lleol. 

    

 A fyddai’r datblygiad yn debygol o gael effaith cadarnhaol neu 
negyddol ar bris cyfartalog tai yn yr ardal ddylanwad? 

    

 Cyfraniad tai fforddiadwy a sut mae hynny yn cymharu efo gofynion 
polisi 

    

 Cyfradd ddisgwyliedig neu arfaethedig datblygu. A fyddai’n digwydd yn 
araf deg? 

    

 Cymysgedd tai a sut mae hynny yn cymharu efo gofynion polisi, 
arolygon Sirol neu leol, neu ffynonellau eraill o wybodaeth 

    

 Nifer tai a sut mae hynny yn cymharu efo’r galw am dai a’r cyflenwad 
o dai a roddir yn y Cynllun ac sydd wedi cael caniatâd ers i’r Cynllun 
gael ei fabwysiadu  

    

 Effaith gynyddol bosibl y gallai’r datblygiad ei gael, gan gymryd 
ystyriaeth o unrhyw ddatblygiad diweddar perthnasol arall yn yr ardal 
leol 
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Y FARCHNAD DAI 
 

Sgôr Sylwadau 

 A fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r galw am dai rhent preifat a 
fyddai’n golygu llai o stoc ar gael i aelwydydd lleol? 

    

Cofnodwch eich dadansoddiad efo tystiolaeth gan gyfeirio at bwy (e.e. 
grwp oedran penodol) neu beth a fydd yn cael ei effeithio; pa fath o 
effaith; tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd; ac effaith cronnol posib. 
Gellid defnyddio’r matrics risg enghreifftiol yn Ffigur 8.1 ar gyfer 
adnabod yr effaith a’r tebygolrwydd o’r effaith. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defnyddiwch dudalen ar wahân os oes angen mwy o le.......... 

    

Sgôr cyfansawdd     

Beth ydi’r budd? 
 
 
 

Beth ydi’r risg? 
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Y FARCHNAD DAI 
 

Sgôr Sylwadau 

 
 
 
 
 

Ewch i Cam C i ddangos sut fyddwch yn 
sicrhau’r budd ac, os yn bosib, yn 
lledaenu’r budd 

 
 
 
 
 

Ewch i Cam C i ddangos sut 
fyddwch yn rheoli’r risg (cael 
gwared ohono neu ei leihau’r 
effaith i lefel dderbyniol) 

     

 

FFACTORAU ECONOMAIDD 
 

Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, sut mae’r datblygiad yn effeithio ar 
Economeg yr ardal leol. Dylech sôn am y canlynol: 
 

Effaith 
(E) 
 
1,2,3 
neu 4 

Tebygolrwydd 
(T) 
 
1,2,3 neu 4 

Sgôr 
Cyfansawdd 
 
O -8 i +8 

 

 Sut mae’r datblygiad yn cyfrannu at gyfleoedd cyflogaeth bresennol yn 
yr ardal?, 

    

 Ydi o’n o feithrin amrywioldeb economaidd yn yr ardal leol, h.y. creu 
swyddi sydd ddim ar gael yn lleol? 

    

 Nifer y swyddi llawn a/ neu ran amser     

 Sgiliau sy’n angenrheidiol i’r busnes neu sefydliad a sut mae hynny yn 
cymharu efo sgiliau llafur y bobl leol (o fewn yr ardal Teithio i’r Gwaith) 

    

 Cyflogau a fydd yn cael eu cynnig a sut mae hynny yn cymharu efo 
cyflogau cyfartalog yn yr ardal  
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FFACTORAU ECONOMAIDD 
 

Sgôr Sylwadau 

 Sgiliau llafur y bobl leol (o fewn yr ardal Teithio i’r Gwaith) a pha mor 
debygol yw hi yn ôl yr asesiad uchod bydd y swyddi yn cael eu llenwi o 
blith y boblogaeth leol 

    

 A yw’n debygol y bydd rhaid chwilio tu allan i’r ardal leol am weithwyr, 
e.e. i gael sgiliau arbenigol 

    

 A fydd gwasanaeth rheng flaen yn cael ei ddarparu i’r cyhoedd?     

 Pa sgiliau iaith Gymraeg sy’n hanfodol ac yn ddymunol i’r swyddi a grëir 
gan y datblygiad. Bydd angen diffinio’r rhain fel rhan o gynllun iaith 
Gymraeg (gwirfoddol neu statudol) y datblygiad.   

    

 Sgiliau iaith a fydd yn angenrheidiol i integreiddio yn y gymuned leol, 
h.y. pa iaith a fyddai’n angenrheidiol ar gyfer gwahanol fathau o swyddi 

    

 Effaith gynyddol bosibl y gallai’r datblygiad ei gael, gan gymryd i 
ystyriaeth unrhyw ddatblygiad diweddar perthnasol arall yn yr ardal 
leol 

    

 A yw’r datblygiad yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar fusnesau lleol 
cyfredol, e.e. trwy gynnig cyfleoedd i fusnesau a fyddai’n gallu cyflenwi 
gofynion y busnes newydd am nwyddau? 

    

Cofnodwch eich dadansoddiad efo tystiolaeth gan gyfeirio at bwy 
(e.e. grwp oedran penodol) neu beth a fydd yn cael ei effeithio; pa 
fath o effaith; tebygolrwydd i’r effaith ddigwydd; ac effaith cronnol 
posib. Gellid defnyddio’r matrics risg enghreifftiol yn Ffigur 8.1 ar 
gyfer adnabod yr effaith a’r tebygolrwydd o’r effaith. 
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FFACTORAU ECONOMAIDD 
 

Sgôr Sylwadau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defnyddiwch dudalen ar wahân os oes angen mwy o le.......... 

Sgôr cyfansawdd     

Beth ydi’r budd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ewch i Gam C i ddangos sut 
fyddwch yn sicrhau’r budd ac, os yn 
bosib, yn lledaenu’r budd 

 

Beth ydi’r risg? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewch i Gam C i ddangos sut 
fyddwch yn rheoli’r risg (cael 
gwared ohono neu ei leihau’r 
effaith i lefel dderbyniol) 
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Gymraeg  

 
Rhan 2: Cwblhau’r Matrics Cynaliadwy 

 

23. Mae’r rhestr nesaf yn rhoi matrics o gwestiynau i asesu effaith debygol y datblygiad 

arfaethedig o safbwynt y safle. Mae’n bosib eich bod wedi ateb rhai o’r cwestiynau hyn eisoes 

fel rhan o Asesiad Amgylcheddol pan fydd angen un ar gyfer eich cais. Os nad ydych wedi 

cynnal asesiad amgylcheddol, defnyddiwch y matrics yn nhabl 8.4 isod i gofnodi’r asesiad o’r 

datblygiad arfaethedig ar yr ardal ddylanwad yn gyffredinol. Defnyddiwch y symbolau yn yr 

allwedd (gweler isod) yn y golofn ‘Asesiad’. Mae’r symbolau yn y golofn hon yn nodi a yw’r 

datblygiad arfaethedig yn cyfrannu’n gadarnhaol tuag at ddiwallu’r Amcan Asesiad 

Cynaliadwyedd: 

 

 a yw’n cyd-fynd â’r Amcan Asesiad Cynaliadwyedd?; 

  a yw’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niwtral ar yr Amcan Asesiad Cynaliadwyedd?; 

neu  

 a yw’r datblygiad arfaethedig yn rhwystr i gyflawni’r Amcan Asesiad Cynaliadwyedd?.   

24. Yn y golofn ‘Crynodeb’ eglurwch, gyda thystiolaeth, sut rydych yn dod i’ch casgliad.  

 

25. Bydd yr ymateb i rannau perthnasol yn y matrics ar gyfer yr Asesiad Effaith Iaith Gymraeg a 

welir yn nhabl 8.2 wedi asesu’r datblygiad arfaethedig yn erbyn yr Amcan Asesiad 

Cynaliadwyedd sy’n berthnasol i’r iaith Gymraeg.  

 

26. Os fydd effaith cadarnhaol neu negyddol yn cael eu hadnabod ar ôl gwneud yr Asesiad 

Cynaliadwyedd o’r safle bydd rhaid ystyried os ellir gwella unrhyw effaith cadarnhaol neu sut 

fyddwch yn rheoli effeithiau negyddol. Dylid cofnodi’r gweithgareddau hynny yng Ngham C 

isod. 
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Tabl 8.4: Matrics Cynaliadwy asesu effaith ar yr ardal ddylanwad  

 

Enw’r safle: 

Ardal ddylanwad (map)  

Math o ddatblygiad: 

Amcan Asesiad Cynaliadwyedd Asesiad Crynodeb 

1. Cynnal a mwyhau buddion a chysylltedd bioamrywiaeth 
(Pynciau AAS: bioamrywiaeth, ffawna, fflora, pridd) 
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Amddiffyn cyfanrwydd safleoedd dynodedig 
(rhyngwladol, cenedlaethol a lleol), ac osgoi 
cynefinoedd / rhywogaethau tameidiog 

 Diogelu a mwyhau cynefinoedd bywyd gwyllt ar y tir ac 
yn y môr (yn cynnwys yr ased coetiroedd sylweddol a 
geir yn ardal y cynllun), a bioamrywiaeth ehangach 
mewn ardaloedd gwledig a threfol 

 Cynnal a gwella’r ddarpariaeth o seilwaith gwyrdd 

 Diogelu a mwyhau’r safleoedd daearegol dynodedig a’r 
ddaear amrywiaeth ehangach 

 Cynnal a mwyhau swyddogaeth chysylltedd ecolegol 
  

e.e.  

++ 

Bydd y datblygiad arfaethedig yn cyfrannu tuag at yr Amcan Asesiad 

Cynaliadwyedd hwn oherwydd.................................... 

2. Hyrwyddo hyfywdra, cydlyniant, ac iechyd a lles cymunedol 
(Pynciau AAS:  iechyd bodau dynol, y boblogaeth)  
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Bodloni anghenion poblogaeth sy’n heneiddio 

 Lleihau nifer y bobl mewn oed gwaith sy'n allfudo er 
mwyn cefnogi cymunedau sy'n gytbwys o ran oedran y 
boblogaeth 
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Amcan Asesiad Cynaliadwyedd Asesiad Crynodeb 

 Gwella’r ddarpariaeth o gyfleusterau a gwasanaethau i 
gymunedau difreintiedig ac ardaloedd gwledig a gwella 
mynediad atynt. 

 Hyrwyddo rhyngweithio cymunedol a chynhwysiad 
cymdeithasol 

 Cael gwared ar rwystrau a chreu cyfleoedd i bobl fyw 
bywydau iachach, e.e. hyrwyddo ymarfer corff 
(cerdded, beicio) 

 Lleihau’r anghydraddoldeb iechyd rhwng ardaloedd a 
grwpiau cymdeithasol 

 

3.  Cadw, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg 
(Pwnc AAS:  treftadaeth ddiwylliannol) 
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Gwarchod a gwella’r cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu’r 
iaith Gymraeg – er mwyn gallu ymateb i’r cwestiwn yma 
dylid cwblhau’r Matrics Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn 
nhabl 8.3 uchod 

 

  

4. Cadw, hyrwyddo a mwyhau adnoddau diwylliannol ac 
asedau treftadaeth hanesyddol (Pwnc AAS: treftadaeth 
ddiwylliannol) 
A fydd y datblygiad arfaethedig yn… 

 Sicrhau y gwarchodir asedau hanesyddol, archeolegol a 
diwylliannol lleol (yn cynnwys eu gwarchod rhag 
datblygiadau newydd), ac y gwneir y mwyaf ohonynt er 
budd trigolion ac ymwelwyr 
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Amcan Asesiad Cynaliadwyedd Asesiad Crynodeb 

 Hyrwyddo mynediad at yr amgylchedd hanesyddol er 
dibenion addysg a thwristiaeth / datblygiad 
economaidd 

 

5. Cefnogi twf economaidd a hwyluso economi fywiog, 
amrywiol sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth leol (Pwnc AAS: 
Poblogaeth) 
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Hyrwyddo a hwyluso buddsoddiad i fusnesau lleol ar 
draws amrywiaeth o sectorau economaidd 

 Gwella a mwyhau cyfleoedd cyflogaeth, yn cynnwys 
mewn ardaloedd gwledig 

 Cefnogi’r diwydiant twristiaeth drwy wneud 
gwelliannau amgylcheddol a gwella’r seilwaith, a 
chynorthwyo i wella adnoddau a seilwaith presennol 

 Darparu mynediad at gyfleoedd am hyfforddiant, addysg 
a datblygu sgiliau i bob sector yn y gymuned 

 Peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg wrth 
ddarparu gwasanaethau i’r cyhoedd 

 Creu cyfleoedd i weithwyr ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
gweithle 

 

  

6. Darparu tai o ansawdd da, yn cynnwys tai fforddiadwy sy’n 
bodloni angen lleol (Pwnc AAS: y boblogaeth, iechyd bodau 
dynol)  
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Gwella ansawdd ac argaeledd y stoc tai presennol ar 
gyfer cymunedau difreintiedig 
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Amcan Asesiad Cynaliadwyedd Asesiad Crynodeb 

 Cyflwyno mwy o dai fforddiadwy a chynaliadwy gyda’r 
effaith leiaf bosib ar yr amgylchedd mewn ardaloedd 
gwledig a threfol 

 Cyflwyno tai addasadwy sy’n mynd i’r afael ag 
anghenion unigol y cymunedau 

 

7. Gwerthfawrogi, cadw ac uchafu tirweddau gwledig a 
threfweddau ardal y cynllun (Pwnc AAS: y dirwedd)  
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Gwarchod a mwyhau nodweddion arbennig y dirwedd 
yn ardal y cynllun, yn cynnwys Ardaloedd o Harddwch 
Naturiol Eithriadol, y dirwedd arfordirol / morol a 
threfweddau 

 Gwarchod a gwella ansawdd y mannau agored sy’n 
hygyrch i’r cyhoedd mewn amgylchedd gwledig ac 
adeiledig 

 Sicrhau bod datblygiadau newydd wedi’u 
hintegreiddio’n briodol ac yn sensitif i gymeriad y 
dirwedd a’r drefwedd yn ardal y cynllun 

 

  

8. Cefnogi ac uchafu cysylltiadau trafnidiaeth dda i gefnogi’r 
gymuned a’r economi (Pwnc AAS: y boblogaeth, iechyd bodau 
dynol) 
A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

 Gwella hygyrchedd mewn ardaloedd lleol, drwy gysylltu 
rhwydweithiau cludiant (cludiant cyhoeddus a heb 
gerbyd) â’r canolfannau gwasanaethu 

 Lleihau’r angen am deithio mewn ceir preifat, drwy 
wella’r seilwaith cludiant cyhoeddus 
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Amcan Asesiad Cynaliadwyedd Asesiad Crynodeb 

 Blaenoriaethu hygyrchedd drwy gael opsiynau 
trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd 
  

 

Allwedd 

 

++ 
Anogaeth frwd i’r datblygiad gan y byddai’n 

datrys problem bresennol o ran cynaladwyedd 
+/- 

Materion cynaladwyedd posib; posib lliniaru a 

/ neu negodi 

+ 

Dim rhwystrau cynaladwyedd ac mae’r 

datblygiad yn dderbyniol 

 

- 

Yn broblemus ac annhebygol oherwydd 

materion cynaladwyedd sy'n hysbys; lliniaru 

neu negodi’n anodd ac / neu'n ddrud 

0 
Niwtral 

 
-- 

Cyfyngiadau absoliwt o ran cynaladwyedd 

 

? Effaith anhysbys/ansicr   
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CAM C) – ADNABOD MESURAU LLINIARU/ DIOGELU/ GWELLA/ LLEDAENU A PHARATOI 

STRATEGAETH YMATEB GYDA CHYNLLUN GWEITHREDU 

 

27. Mae pob penderfyniad da yn dibynnu ar ddadansoddiad effeithiol o opsiynau.  Arfarnu’r Opsiynau 

yw’r broses o adnabod a dethol y strategaeth rheoli risg mwyaf addas o fewn y cyfyngiadau sydd 

ar y sefyllfa. Fel rheol, mae hyn yn gofyn dilyn proses o sgorio neu bwysoli opsiynau ar sut i leihau’r 

risg i lefel dderbyniol.  Yn sgîl arfarnu’r opsiynau a dod i gasgliadau gellir wedyn bwrw ‘mlaen i 

ddewis yr Hoff Strategaeth, sef y strategaeth ‘orau’ ar gyfer y sefyllfa a’r un  sy’n derbyn sêl 

bendith y datblygwr, y rhanddeiliaid a’r partneriaid.  

28. Mae arfarnu yn gofyn am ddilyn rhai, os nad y cyfan, o’r camau dilynol: 

 Sefydlu’n glir beth yw’r canlyniad y mae rhywun yn ceisio ei gyflawni; 

 Adnabod yr opsiynau posibl i gyrraedd y canlyniad hwnnw; 

 Sefydlu’n glir beth yw’r meini prawf a ddefnyddir i arfarnu; 

 Dewis beth yw’r teclyn mwyaf priodol i weithredu pob opsiwn; 

 Adnabod effaith pob opsiwn; 

 Cymharu manteision ac anfanteision pob opsiwn a dod i gasgliad. 

 

29. Fel arfer, mae’r opsiynau rheoli risg ar ffurf un o’r canlynol: 

 TERFYNU - cael gwared o gyfran o’r risg lle bo hynny’n bosibl; 

 GODDEF - derbyn y risg drwy ddewis beidio ag ymyrryd;  

 TROSGLWYDDO – rhannu neu symud elfennau o’r risg trwy rannu gyda rhanddeiliaid neu 

bartneriaid eraill neu ddefnyddio technoleg, prosesau newydd neu fuddsoddiad o’r newydd;  

 LLINIARU - addasu effeithiau’r datblygiad drwy osod cynlluniau datblygol yn eu lle. 

30. Mae gofyn hefyd ystyried MANTEISIO AR GYFLEOEDD sy’n codi o’r risg i gychwyn cyfleoedd 

newydd. 

31. Os fydd effaith cadarnhaol neu negyddol yn cael eu hadnabod yng Ngham B uchod bydd rhaid 

ystyried os y gellir gwella unrhyw effaith cadarnhaol neu dangos sut fyddwch yn rheoli effeithiau 

negyddol. Os nad yw effeithiau negyddol sylweddol yn dderbyniol, rhaid ystyried a yw’n bosibl 

cymryd camau i leihau’r risg i lefel dderbyniol.  Dylid cydnabod nad  yw’n bosibl, yn ymarferol, i 

ddileu risg yn gyfan gwbl.  Bydd hyn yn gymorth i dewis  pa opsiynau sydd ar gael i’w cynnwys 

mewn Strategaeth a Chynllun Gweithredu.  

32. Mae Ffigur 8.2 yn adnabod yn gyffredinol sut fath o ymateb i ystyried yn ddibynnol ar y sgôr 

cyfansawdd.  
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Ffigur 8.2  Opsiynau Ymateb 

 

33. Mae Atodiad 6 yn cynnwys rhestr o weithgareddau posib ellir eu defnyddio i sicrhau effeithiau 

cadarnhaol ac i reoli risgiau o effeithiau negyddol. Dylid cofnodi’r gweithgareddau hynny yn yr 

Adroddiad am yr Asesiad, gan nodi sut a phryd gaiff y gweithgareddau eu cyflawni. Bydd hyn yn 

hanfodol er mwyn dangos gall y mesurau gael eu gwireddu. Dylid trafod mesurau posib gyda’r 

Mentrau Iaith a’r Swyddog Cynllunio, a fydd yn trafod gyda swyddogion perthnasol o fewn y 

Cynghorau, e.e. swyddogion addysg, swyddogion datblygu economi. 

 

34. Mae Tabl 8.5 isod yn cynnig templed ar gyfer cofnodi’r wybodaeth a fydd yn angenrheidiol. 

Positif Opsiynau Ymateb Negyddol Opsiynau Ymateb

Sylweddol Tebygol UCHAFU TERFYNU

Sylweddol Annhebygol UCHAFU LLINIARU

Bychan Tebygol UCHAFU LLINIARU

Bychan Annhebygol UCHAFU GODDEF
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Tabl 8.5: Templed Cynllun Gweithredu i gofnodi gweithgareddau diogelu/ gwella/ hybu/ lliniaru  

 

Beth ydi’r Budd neu Risg a 
gafodd ei adnabod yng Ngham 
B uchod? 

Gweithgaredd posib i reoli’r 
budd neu’r risg 

Beth mae’r gweithgaredd 
yn cyflawni? 

Sut bydd y budd/ lliniaru 
yn cael ei gyflawni?  

Beth yw’r amserlen ar 
gyfer ei ddarparu a phwy 
yw’r person / sefydliad 
cyfrifol?  

     

     

     

     

 

T
ud. 164



EITEM 5 ATODIAD 4 

1 
 

Cynllun Ymgynghori: Canllawiau Cynllunio Atodol 

Enw’r Ymgynghoriad: 
Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy 

Gwybodaeth/ dyddiadau allweddol/ gweithgareddau 

1. Pam mae angen 
ymgynghori 
(crynodeb byr, e.e. 
gofyniad statudol, 
datblygu polisi, ayb)? 

Ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd mae angen paratoi cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol am bynciau penodol. 
Mae’r Cynllun yn adnabod Canllaw Cynllunio Atodol: Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy fel un o’r gyfres. Pwrpas 
y canllawiau ydi dweud sut y dylid dehongli a chymhwyso polisïau’r Cynllun mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol. Nid yw 
canllawiau cynllunio atodol yn rhan o’r Cynllun ond rhaid iddynt fod yn gyson â’r Cynllun ac â pholisi cenedlaethol. Rhaid iddynt 
ddeillio o bolisi generig yn y Cynllun, polisïau penodol ar gyfer lleoedd, a/neu ddynodiad yn y Cynllun, a chroesgyfeirio’n glir at y 
ffynonellau hynny. Yn ôl Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol (2015) dylai Canllawiau fod yn destun ymgynghoriad a ddilynir gan 
y newidiadau angenrheidiol cyn eu mabwysiadu’n ffurfiol. Mae’n debyg mai ychydig o bwys a roddir ar Ganllawiau nad ydynt yn 
bodloni’r meini prawf hyn mewn unrhyw apêl cynllunio. 
 

2. Beth yw’r prif 
amcanion? 

Sicrhau bod: 

i. y Canllaw yn cyflawni ei bwrpas, sef rhoi arweiniad clir ynglŷn â sut ddylid dehongli polisïau penodol yn y Cynllun; 

ii. bod budd-ddeiliaid perthnasol yn ymwybodol o’r cyfle trwy’r ymgynghoriad cyhoeddus i weld y Canllaw ar ei ffurf 

drafft, ac i wneud sylwadau ysgrifenedig ar ei gynnwys; 

iii. bod yr ymatebwyr yn gwybod sut fydd eu hymatebion yn cael sylw, bod modd i’w hymatebion arwain at newid yn y 

Canllaw, a phwy fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol am gynnwys y Canllaw. 

3. Beth sydd angen ei 
ddarganfod? 

A yw’r Canllaw yn: 
i. rhoi disgrifiad cadarn o ‘gymuned nodedig a chynaliadwy’ yn y cyd-destun lleol? 

ii. adnabod y ‘teulu’ llawn o bolisïau sy’n mynd i hyrwyddo datblygiad a fydd yn cyfrannu i gynnal neu greu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy? 

iii. rhoi arweiniad cadarn o wybodaeth a fyddai ei angen i gefnogi ceisiadau cynllunio perthnasol? 
iv. cynnwys eglurhad cadarn o ystyriaethau allweddol ym Mholisi PS 1, e.e. beth olygir gyda safle ar hap annisgwyl, niwed 

o sylwedd, ayb; 
v. yn rhoi fframwaith cadarn i gynorthwyo ymgeisydd i ystyried beth fydd effaith (positif neu negyddol) datblygiad ar 

hyfywedd y Gymraeg mewn cymunedau wrth lunio datblygiad arfaethedig, ac i gynorthwyo swyddog cymwys i roi 
cyngor ac arweiniad i Swyddog Cynllunio ar ôl i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno; 
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Enw’r Ymgynghoriad: 
Canllaw Cynllunio Atodol: 
Cynnal a chreu cymunedau 
nodedig a chynaliadwy 

Gwybodaeth/ dyddiadau allweddol/ gweithgareddau 

vi. rhoi digon o arweiniad i’r ymgeisydd a’r sawl a fydd yn ei gynghori ynglŷn â lle a sut i gael gwybodaeth. 

4. Efo pwy fyddwn yn 
cysylltu? 

i. Y cyhoedd yn gyffredinol; 
ii. Cyrff ymgynghori perthnasol, e.e. cynghorau cymuned a thref, Cyfoeth Naturiol Cymru, CADW, awdurdodau cynllunio 

cyfagos, Llywodraeth Cymru (Adran Cynllunio ac Is- adran y Gymraeg), Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg; 
iii. Grwpiau diddordeb arbennig, e.e. Pwyllgor Ymgyrch Tai a Chynllunio Gwynedd a Môn, Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, 

Merched y Wawr; Hunaniaith, Menter Iaith Môn. 
iv. Unigolion efo diddordeb arbennig, h.y. unigolion ddaru gyflwyno sylwadau am Bolisi PS 1 yn y Cynllun Datblygu Lleol ar 

y Cyd; 
v. Ymgynghorwyr cynllunio sy’n rhoi cyngor i ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio. 

5. Pryd fyddwn yn 
ymgynghori? 

Os ceir cefnogaeth y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn ei gyfarfod ar 16 Tachwedd 2018, anelir i ddechrau’r cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus (7 wythnos) yn ystod mis Rhagfyr 2018.  
 

6. Sut fyddwn yn 
ymgynghori? 

i. Copi electronig o’r Canllaw ar wefan y ddau Gyngor; 
ii. Copi caled o’r Canllaw yn llyfrgelloedd cyhoeddus a phrif swyddfeydd y Cyngor yng Ngwynedd ac ym Môn; 

iii. Holiadur ar wefan y ddau Gyngor; 
iv. Holiadur pdf ellir ei olygu a chopi word ar wefan y ddau Gyngor; 
v. Copi caled o’r ffurflen yn llyfrgelloedd cyhoeddus a phrif swyddfeydd y Cyngor yng Ngwynedd ac ym Môn. 

 
Nodir na fyddwn yn ymateb yn uniongyrchol i ymatebion yr ymatebwyr. Rhoddir gwybod adeg yr ymgynghori cyhoeddus o’r 
bwriad i gofnodi’r ymatebion perthnasol a’u hystyried ac yna i baratoi adroddiad am yr ymgynghoriad cyhoeddus a gaiff ei 
chyhoeddi ar wefan y ddau Gyngor adeg cyhoeddi rhaglen y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd (gweler 11 isod). 
 

7. Sut fyddwn yn rhoi 
gwybod am yr 

i. Gwefan y Cynghorau – hysbysiad ar dudalen flaen, ar y dudalen ymgynghori a thudalen polisi cynllunio; 
ii. Llythyr ac e-bost i’r budd-ddeiliaid a enwir uchod; 

iii. Rhaeadr (Cyngor Gwynedd) & tudalen gwybodaeth ar lein Cynghorwyr Cyngor Sir Ynys Môn & Monitor; 
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Enw’r Ymgynghoriad: 
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ymgynghoriad 
cyhoeddus? 

iv. Tudalennau trydar a Facebook y ddau Gyngor; 
v. Datganiad i’r wasg. 

 

8. Pwy fydd yn 
dadansoddi’r 
sylwadau? 

Yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd wrth ymgysylltu gyda swyddogion cynllunio perthnasol, swyddogion datblygu’r iaith Gymraeg 
yn y ddau Gyngor, a’r arbenigwyr a gomisiynwyd i gynorthwyo i baratoi’r Canllaw drafft ymgynghorol hwn. 

9. Sut fyddwn yn 
ymateb i’r sylwadau? 

Paratoi adroddiad ymgynghori a fydd yn crynhoi sylwadau unigol a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus gyda 
sylwadau’r Uned Polisi Cynllunio ar y cyd wrth eu hymyl, yng nghyd â geiriad unrhyw newidiadau sy’n angenrheidiol i gyfarch 
ymatebion perthnasol. 

10. Pwy fydd yn derbyn 
yr adroddiad am y 
sylwadau a’r ymateb 
iddynt a phryd fydd 
hynny’n digwydd? 

Bydd y Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ac yna’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd yn derbyn copi o’r adroddiad ymgynghori 
ynghyd â chopi o’r Canllaw diwygiedig (a fydd yn ymgorffori newidiadau yn sgil asesiad o’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y 
cyfnod ymgynghori cyhoeddus). Anelir i wneud hyn yn ystod mis Mawrth a mis Mai 2019, yn y drefn honno. Mae’r amserlen 
derfynol yn ddibynnol ar yr ymateb a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus, - nifer o sylwadau, eu sylwedd a’r 
angen i wneud newidiadau. 

11. Sut fyddwn yn rhoi 
adborth i’r 
ymatebwyr a phryd 
fydd hynny’n 
digwydd?  

Gwefan y Cynghorau - cyhoeddi'r adroddiad ymgynghori cyhoeddus adeg cyhoeddi rhaglen a phapurau cyfarfod Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd (Mai 2018 - dyddiad i’w gadarnhau). 
 
Ysgrifennu at y rhai a gyfrannodd yn ystod y cyfnod ymgynghori cyhoeddus adeg mabwysiadu’r Canllaw. 

 

12. Pwy fydd yn 
gwerthuso’r cynllun 
ymgynghori yma a 
phryd fydd hynny’n 
digwydd? 

Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd – 22 Mawrth 2018 
Gweithgor Ymchwiliad Craffu Cymunedau (Cyngor Gwynedd) – Mawrth 2018 
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CYFARFOD Pwyllgor Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
DYDDIAD 16 Tachwedd 2018 
ENW Canllaw Cynllunio Atodol 
PWRPAS Ystyried y Canllaw Cynllunio Atodol Drafft ar Dai 

Fforddiadwy a gynhwysir yn Atodiad 1 a phenderfynu ar 
gyhoeddir dogfen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus 
  

ARGYMHELLIAD Caniatáu cyhoeddi'r Canllaw Cynllunio Atodol ar Dai 
Fforddiadwy a gynhwysir yn Atodiad 1 ar gyfer 
Ymgynghoriad Cyhoeddus. 
  

AWDUR Arweinydd Tîm (Tai a Chymunedau) (Polisi), Uned Polisi 
Cynllunio ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn   
  

  
  
1.       Cefndir 
  
1.1 Mae’r Awdurdodau Cynllunio wedi ymrwymo i baratoi ystod o Ganllawiau Cynllunio Atodol i 

gefnogi'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae’r adroddiad yma yn cyflwyno fersiwn drafft 
ymgynghorol o’r Canllaw ar Dai Fforddiadwy yn Atodiad 1 yn ogystal â gwybodaeth am y camau 
nesaf a’r amserlen. 
 

2. Pwrpas Canllaw Cynllunio Atodol  

2.1 Mae Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu paratoi er mwyn darparu ychwaneg o fanylder ar 
bolisïau penodol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mae Canllawiau Cynllunio atodol yn fodd o 
sicrhau fod yna well dealltwriaeth o’r polisïau, eu bod yn cael ei gweithredu’r effeithiol ac mewn 
modd cyson. 

2.2 Wrth baratoi’r Canllawiau newydd yma mae’n bwysig cadw mewn cof bod rhaid i’r Canllawiau fod 
yn gyson efo’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a pholisi cynllunio cenedlaethol. Ni ddylai unrhyw 
Ganllaw gynnwys polisïau newydd. 

2.3 Ar sail yr uchod, dim ond polisïau a chynigion y Cynllun sydd â statws arbennig (blaenoriaeth) wrth 
wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio. Fodd bynnag, ar ôl iddynt gael eu 
mabwysiadu, a chyn belled eu bod wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a chael eu 
mabwysiadu gan yr Awdurdodau, bydd y Canllawiau yn cael eu defnyddio fel ystyriaeth 
berthnasol wrth ddod i benderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio perthnasol. 

3 Y broses hyd yma 
 

3.1 Hyd yma mae’r broses o baratoi’r Canllaw Cynllunio Atodol sydd yn Atodiad 1 wedi cynnwys: 

i. Rhoi ystyriaeth i bolisïau perthnasol yn y Cynllun Datblygu Lleol; 
ii. Adolygu’r Canllawiau Cynllunio Atodol presennol ar Dai Fforddiadwy; 
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iii. Trafodaethau gydag ystod o Swyddogion, gan gynnwys Rheoli Datblygu, Tai, Swyddogion 
Cyfreithiol y ddau Awdurdod ac ystyried ei sylwadau hwy ar y fersiwn drafft o’r Canllaw; 

iv. Drafft cychwynnol o’r Canllaw wedi ei ystyried gan y Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
ar 17 Gorffennaf 2018. 

v. Ystyried sylwadau a dderbyniwyd gan y Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd  

 
4. Newidiadau a ymgorfforwyd i’r fersiwn Ymgynghori Drafft o’r Canllaw Cynllunio Atodol Tai 

Fforddiadwy a gynhwysir yn Atodiad 1 o’r Adroddiad yma  
 
4.1 Yn sgil trafodaethau mewnol oedd yn cymryd lle pan gyflwynwyd fersiwn drafft cychwynnol o’r 

Canllaw i’r Panel roedd rhai rhannau o’r ddogfen angen ei gwblhau gyda chrynodeb o’r bylchau 
hyn yn unig wedi ei gynnwys. Isod mae crynodeb o’r rhannau hyn, sydd bellach wedi cael eu 
cwblhau yn y Drafft Ymgynghori CCA a gynhwysir yn Atodiad 1 o’r adroddiad yma: 
 Pennod 2 - Mae’r Arweiniad Polisi Cenedlaethol wedi cael ei grynhoi gyda’r fersiwn 

gwreiddiol wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 y CCA; 
 3.7 Tai Menter Wledig- Wedi amlinellu, mewn cydymffurfiaeth a Pholisi Cenedlaethol, yr 

amgylchiadau ble y gallai’r tai fod yn rhai fforddiadwy. Ymhellach mae’n cynnwys amlinelliad 
o fethodoleg er mwyn ymdopi a cheisiadau er mwyn diddymu amod tŷ menter wledig er 
mwyn darparu tŷ farchnad agored. Mae’r Arweiniad yn cynnwys gwybodaeth o ran yr 
anghenion yn gysylltiedig â thaliadau swm cymudedig tuag at dai fforddiadwy ble na fyddai’r 
tŷ yn cynnig uned fforddiadwy pan fo’r disgownt perthnasol wedi ei ddefnyddio, h.y. 
oherwydd maint yr annedd. 

 3.8 Estyniadau i Dai Fforddiadwy - Egluro y bydd rhai mathau o hawliau datblygu a ganiateir 
yn cael ei diddymu (h.y. estyniadau ble yn arferol na fyddai angen caniatâd Cynllunio) er 
mwyn sicrhau fod yr uned yn parhau i fod yn dŷ fforddiadwy. Nodir pan fo yna gais ar gyfer 
datblygiad a fyddai fel arall yn ddatblygiad a ganiateir ni fydd yna ffi Cynllunio ynghlwm a’r 
cais. 

 7.6 Gwario Symiau Cymudedig / Taliadau Pro-rata – Amlinellu y bydd yr holl arian a gesglir 
yn cael ei gadw ar gyfer darpariaeth tai fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roddi i 
wario’r arian a gesglir yn yr un ardal yn ddarostyngedig i argaeledd cynlluniau addas; 

 7.8 Safleoedd Eithrio - Cynnwys eglurder mewn perthynas â graddfa’r datblygiad ac yr angen 
i’w gyfiawnhau yn seiliedig ar yr angen o fewn yr anheddle y mae wedi ei leoli. Mae hefyd yn 
amlinellu’r amgylchiadau arbennig os yw’r bwriad yn gwasanaethu ardal ehangach ac yn 
nodi y dylai’r raddfa adnabod yr angen o fewn yr ardal y mae’n ei wasanaethu. Fe fydd 
angen derbyn cyfiawnhad yn profi na ellir cyflawni’r datblygiad mewn lleoliad o fewn y ffin 
datblygu gan gynnwys asesiad o’r tai sydd ar werth o fewn yr ardal. 

 7.9 Rheoli meddiannaeth / Mecanwaith ar gyfer bythol barhad - Amlinellu’r defnydd o amod 
ar gyfer ceisiadau amlinellol a defnyddio rhwymedigaethau Cynllunio (Cytundebau 106) ar 
gyfer ceisiadau manwl neu'r rhai sydd yn darparu symiau cymudedig; 

 Atodiad 3 - wedi cynnwys crynodeb o’r Asesiad Marchnad Dai Lleol Gwynedd Drafft (2018) a 
Môn (2016) (AMDLl) 

 Atodiad 7 – Wedi cynnwys rhestr o gysylltiadau defnyddiol; 
 Atodiad 8 - Templed i’w ddefnyddio gan unigolion er mwyn dangos eu cysylltiadau lleol ac i 

gyfiawnhau eu haddasrwydd ar gyfer tŷ fforddiadwy angen lleol;   
 Atodiad 9 – Wedi cynnwys Rhestr Termau o fewn y CCA.  
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4.2 Yn ychwanegol i’r newidiadau a nodir uchod er mwyn llenwi’r bylchau, mae trafodaethau 
pellach hefo Rheoli Datblygu, Tai a Swyddogion Cyfreithiol wedi amlinellu’r angen i wneud 
newidiadau ychwanegol. Mae’r newidiadau ychwanegol hyn wedi eu crynhoi isod: 
 2.2.1 Strategaeth Tai Gwynedd Drafft 2018-23 – Wedi cyfeirio tuag at y strategaeth newydd 

sydd yn cael ei baratoi yn hytrach na’r hen strategaeth 2013-17. 
 3.3.5 Fforddiadwyedd mewn perthynas â phrynu tŷ - Yn dilyn trafodaethau gydag Adran 

Dai'r ddau Gyngor, mae’r lefel blaendal ar gyfer cyfrifo’r pris fforddiadwy a ddisgwylir yn y 
gwahanol Ardaloedd Gynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) nawr yn seiliedig ar y pris canolrif 
yn yr ardal yn hytrach na fod yn seiliedig ar incwm y  cartref; 

 3.9 Tynnu Amod / Cytundeb Tŷ Fforddiadwy - Roedd rhai caniatadau Cynllunio a roddwyd 
o’r blaen ar gyfer tŷ fforddiadwy ddim yn cyfyngu ar eu maint. Golygir hyn wrth geisio ei 
gwerthu ymlaen yn y dyfodol, hyd yn oed gyda’r pris disgownt, fod yna risg na fyddem yn 
darparu tŷ fforddiadwy. Rydym gan hynny wedi cynnwys adran sydd yn amlinellu’r 
cyfiawnhad fyddai ei angen er mwyn bodloni’r Cyngor na fyddai’r unedau hyn yn darparu tŷ 
fforddiadwy ac y byddai swm cymudedig ar gyfer darpariaeth tŷ fforddiadwy yn fwy addas 
yn seiliedig ar y gwahaniaeth rhwng y lefel disgownt a phris marchnad agored; 

 4.1 Tystiolaeth o ran yr angen am Dŷ Fforddiadwy - Rhan ychwanegol ym mharagraff 4.1.7 
yn amlinellu’r materion i’w cytuno hefo’r Cyngor er mwyn cynnal arolwg lleol;   

 5.3 Penderfynu ar yr unedau fforddiadwy yw darparu’n llwyr / Cyfraniadau - Brawddeg 
ychwanegol ym mharagraff 5.3.3 yn amlinellu fod y Cyngor yn gofyn am gopïau wedi ei 
golygu o unrhyw wybodaeth sensitif a fydd yn cael ei gyflwyno; 

 7.2 Darpariaeth ar y safle – Cynnwys brawddeg ychwanegol ym mharagraff 7.2.2 yn nodi y 
dylai unrhyw dŷ fforddiadwy ychwanegol adlewyrchu’r angen a adnabyddir yn lleol; 

 Pennod 8 Tai Fforddiadwy a Chymhwysedd Meddianwyr - Wedi cynnwys tabl er mwyn 
darparu mwy o eglurder ynglŷn ag anghenion cysylltiadau lleol ar gyfer gwahanol fathau o 
ddatblygiadau fforddiadwy mewn gwahanol fathau o aneddleoedd yn seiliedig ar ba 
gategori maent ynddo yn yr hierarchaeth aneddleoedd.          

 
4.3 Mae yna newidiadau bychan ychwanegol mewn rhannau o’r CCA. Mae’r holl newidiadau a 

restrir yn 4.1 a 4.2 uchod wedi eu hymgorffori yn y fersiwn terfynol a gynhwysir yn Atodiad 1. 
 
  
5. Camau nesaf ac amserlen 
 
5.1 Mae’r tabl isod yn adnabod y camau nesaf a’r amserlen ddangosol ar gyfer cyflawni’r camau. 

Mae’r amserlen derfynol yn dibynnu ar faint o sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod 
ymgynghori cyhoeddus a’r materion a godir yn y sylwadau hynny. Bydd adroddiad i gyfarfod y 
Panel ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn rhoi diweddariad, gan gynnwys rhoi 
amserlen derfynol. 

 
Tabl 1: Camau nesaf ac amserlen ddangosol 

  
Camau Amserlen ddangosol 

 
Ymgynghoriad cyhoeddus 
 

Wythnos yn cychwyn 3 Rhagfyr 
2018 – wythnos yn cychwyn 21 
Ionawr 2019  - saith wythnos 
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Camau Amserlen ddangosol 
 
 

Ystyried y sylwadau ac adnabod y newidiadau angenrheidiol. 
 

Ionawr – Chwefror 2019 

Adroddiad ymgynghoriad cyhoeddus - Canllaw Cynllunio 
Atodol Drafft: Tai Fforddiadwy - Panel Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd.   

Mawrth 2019 

Adroddiad ymgynghori cyhoeddus a chopi drafft terfynol o’r 
Canllaw Cynllunio Atodol Drafft - Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd i’w fabwysiadu 
 

 Ebrill 2019 

Cyhoeddi’r Canllaw Cynllunio Atodol a’r Adroddiad 
Ymgynghori ar wefannau’r Cynghorau a’u defnyddio fel 
ystyriaeth cynllunio faterol. 
 

Ebrill 2019 

 
 
6. Argymhelliad 
 
6.1  Bod y Pwyllgor Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cymeradwyo rhyddhau'r Canllaw Cynllunio 

Atodol Drafft ar Dai Fforddiadwy a gynhwysir yn Atodiad  1 am gyfnod ymgynghori cyhoeddus. 
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Tudalen Gynnwys 

 

 

Pennod 1 – Cyflwyniad 

 

Pennod 2 - Cyd-destun Polisi 

 

Pennod 3 - Beth yw Tŷ Fforddiadwy? 

 

Pennod 4 - Yr Angen am Dai Fforddiadwy 

 

Pennod 5 - Hyfywdra 

 

Pennod 6 – Trothwyon 

 

Pennod 7 - Paratoi Tai Fforddiadwy 

 

Pennod 8 – Cymhwysedd 

 

Pennod 9 - Monitro ac adolygu 
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Atodiad 1 – Y Cyd-Destun Polisi Cenedlaethol 

 

Atodiad 2 – Cynllun Datblygu lleol ar y Cyd – Polisiau Tai Fforddiadwy 

 

Atodiad 3 – Asesiad Marchnad Tai Lleol (AMTLl) – Trosolwg 

 

Atodiad 4 – Y Pris a Ragwelir ar gyfer Tŷ Canolraddol sydd ar Werth (2018) 

 

Atodiad 5 – Gofod Llawr Tybiedig 

 

Atodiad 6 – Pro-Forma Hyfywedd 

 

Atodiad 7 – Manylion Cyswllt Defnyddiol 

 

Atodiad 8 – Pro-Fforma Datganiad Cefnogol i ddangos cymhwysedd cysylltiad lleol ar 
gyfer meddiannaeth 

 

Atodiad 9 – Rhestr Termau 
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PENNOD 1 – CYFLWYNIAD 

1.1 Diben 

 
1.1.1  Diben y Canllawiau hyn yw:  

• cynorthwyo'r cyhoedd a'u hasiantau i baratoi ceisiadau a chynigion cynllunio a'u 
harwain mewn trafodaethau â swyddogion cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio,  

• cynorthwyo swyddogion i asesu ceisiadau cynllunio, a swyddogion ac ymgynghorwyr 
i wneud penderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio, a   

• chynorthwyo Arolygwyr Cynllunio i wneud penderfyniadau ar apeliadau.  
 

1.1.2  Y nod gyffredinol yw gwella ansawdd datblygiadau newydd a hwyluso ffordd gyson a 
thryloyw o wneud penderfyniadau.  

 

1.2 Y Cyd-destun Polisi  

Y Cynllun Datblygu Lleol 

1.2.1  Dan ddeddfwriaeth gynllunio, mae'r polisïau cynllunio ar gyfer pob ardal wedi'u 
cynnwys yn y 'cynllun datblygu'. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd a Môn ar 31 Gorffennaf 2017.  Mae'n ymwneud ag ardal Awdurdod Cynllunio 
Lleol Gwynedd ac ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn 

1.2.2  Mae'r Cynllun yn darparu polisïau amrywiol ynghyd â dynodiadau ar gyfer y prif 
ddefnyddiau tir, megis tai, cyflogaeth a manwerthu; bydd yn cynorthwyo i lunio dyfodol 
ardal y Cynllun yn ffisegol ac yn amgylcheddol, a bydd hefyd yn dylanwadu arno yn 
economaidd, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.  Felly, nod y Cynllun yw: 

• arwain yr Awdurdodau Cynllunio Lleol i wneud penderfyniadau rhesymegol a chyson 
ar geisiadau cynllunio drwy ddarparu fframwaith polisi sy'n gyson â pholisi 
cenedlaethol; a 

• thywys datblygiadau i lefydd addas yn ystod y cyfnod hyd at 2026. 

Yr angen am Ganllawiau Cynllunio Atodol 

1.2.3  Er bod y Cynllun yn cynnwys polisïau sy'n galluogi i'r Awdurdod Cynllunio Lleol 
wneud penderfyniadau cyson a thryloyw ar gynigion datblygu, ni all ddarparu'r holl 
gyngor manwl sydd ei angen ar swyddogion a darpar-ymgeiswyr i lywio cynigion yn 
lleol.  Er mwyn darparu'r cyngor manwl hwn, mae'r Cynghorau'n darparu amrediad o 
Ganllawiau Cynllunio Atodol i gefnogi'r Cynllun trwy roi canllawiau mwy manwl ar 
amrywiaeth o bynciau a materion i gynorthwyo gyda dadansoddi neu weithredu 
polisïau a chynigion y Cynllun.  

 
1.2.4  Mae nifer o ffyrdd gwahanol o ddarparu tai fforddiadwy i bobl leol. Mae'r CCA hwn yn 

ymwneud â darparu tai fforddiadwy trwy'r broses gynllunio yn unig. Mae hyn yn 
cynnwys tai a ddarperir trwy bob math o gyfleoedd datblygu h.y. trwy safleoedd 
dynodedig, ar hap a rhai eithriedig gwledig, gan gynnwys tai newydd ac addasiadau 
a newid defnydd adeiladau sydd eisoes yn bodoli. Mae Strategaeth Tai Cyngor 
Gwynedd (2013-2017) a Strategaeth Tai Lleol Cyngor Sir Ynys Môn (2014-2019) yn 
ymhelaethu ar y dulliau amrywiol a ddefnyddir yn yr ardal i ddarparu tai fforddiadwy. 
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1.3 Statws y Canllaw Cynllunio Atodol: 

 
1.3.1  Gellir ystyried bod Canllaw Cynllunio Atodol yn ystyriaeth cynllunio berthnasol yn y 

broses asesu ac wrth bennu ceisiadau cynllunio. Bydd Llywodraeth Cymru a'r 
Arolygiaeth Gynllunio yn rhoi pwys mawr ar Ganllawiau Cynllunio Atodol sy'n deillio o 
gynllun datblygu ac sy'n gyson ag ef.  Nid yw'r Canllaw Cynllunio Atodol yn bolisi 
newydd.  

 
1.3.2  Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, mae'r Canllaw Cynllunio Atodol wedi bod yn 

destun ymgynghoriad cyhoeddus a phenderfyniad gan y Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y 
Cyd ar ran y Cynghorau.   Cymeradwywyd fersiwn drafft o'r CCA hwn am 
ymgynghoriad cyhoeddus ar dyddiad gan y Pwyllgor enw.  Bu'r Canllaw Cynllunio 
Atodol hwn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng  dyddiadau. Ystyriwyd y 
sylwadau a gyflwynwyd i'r Cynghorau a, ble oedd yn briodol, cynhwyswyd diwygiadau 
addas yn y drafft terfynol a gymeradwywyd gan y  Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 
ar dyddiad i'w ddefnyddio fel ystyriaeth berthnasol wrth asesu a gwneud penderfyniad 
ar geisiadau cynllunio ac apeliadau.  Ceir crynodeb o'r sylwadau yn yr Atodiad ynghyd 
ag ymateb yr Awdurdodau neu leoliad yr adroddiad i'r Pwyllgor. 

(Ar ôl mabwysiadu) Dylid rhoi pwys mawr i'r ddogfen hon, felly, fel ystyriaeth 
gynllunio berthnasol.  
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PENNOD 2 - CYD-DESTUN POLISI 
 
 
2.1  Canllaw Polisi Cenedlathol 
 
2.1.1 Mae canllaw Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â chynllunio ar gyfer tai fforddiadwy 

ar gael ym Mholisi Cynllunio Cymru (PCC) (Rhifyn 9, Tachwedd 2016), Nodyn 
Cyngor Technegol (NCT) 2 'Cynllunio a Thai Fforddiadwy' (Mehefin 2006), a Nodyn 
Cyngor Technegol (NCT) 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy' 
(Mehefin 2010). 

 
2.1.2 Ceir isod y materion allweddol sy'n ymwneud â thai fforddiadwy y dylid eu trafod 

mewn cynllun datblygu (ceir manylion pellach am y materion hyn yn Atodiad 1 y CCA 
hwn): 

 
 Mae tai fforddiadwy yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth baratoi cynllun 

datblygu (para 9.2.14 PCC). 
 Pan fydd polisïau’r cynllun datblygu yn ei gwneud yn glir bod angen elfen o dai 

fforddiadwy, neu gyfraniadau eraill gan ddatblygwyr, bydd hynny’n ystyriaeth 
berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau perthnasol (para 9.3.5 PCC). 

 Tai fforddiadwy yw'r tai lle bo mecanweithiau diogel yn berthnasol iddynt er mwyn 
sicrhau eu bod ar gael i’r rheini na all fforddio tai ar y farchnad agored, i'r rheini 
sy’n eu meddiannu gyntaf ac i'r meddianwyr dilynol. Mae'n cynnwys: 

o Tai rhent cymdeithasol sef y rhai a ddarperir gan awdurdodau lleol a 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig; a  

o thai canolraddol, sef y rhai lle mae prisiau neu renti yn uwch na rhai rhent 
cymdeithasol ond yn is na phrisiau tai neu rent y farchnad. (para 5.2 NCT 
2, a phara 9.2.14 PCC).  

 Cyfeirir at dai o bob math arall fel 'tai ar y farchnad' (para 5.3 NCT 2). 
 Pan fydd cynllun fforddiadwy yn darparu ffyrdd cam-wrth-gam o gyrraedd 

perchenogaeth lawn, rhaid cael trefniadau diogel i sicrhau bod y derbyniadau 
cyfalaf yn cael eu hailgylchu i ddarparu tai fforddiadwy yn eu lle. (para 9.2.14 
PCC). 

 Rhaid i gynlluniau datblygu gynnwys targed ar gyfer tai fforddiadwy i’r awdurdod 
cyfan a nodi’r cyfraniadau y bydd disgwyl i’r camau yn y polisïau eu gwneud i 
gwrdd â’r targed hwn (para 9.2.16 PCC). 

 Dylai'r cynllun datblygu gynnwys naill ai trothwyon safle neu gyfuniad o 
drothwyon a thargedau ar gyfer safleoedd penodol (para 9.2.17 PCC). 

 Wrth bennu trothwyon ar sail capasiti safleoedd a thargedau ar gyfer safleoedd 
penodol dylai awdurdodau cynllunio lleol gydbwyso’r angen am dai fforddiadwy 
yn erbyn dichonoldeb safleoedd (para 10.4 NCT 2). 

 Mae’n bwysig bod awdurdodau yn gwerthfawrogi’r galw am anheddau o wahanol 
feintiau a thai o wahanol fathau mewn perthynas â’r cyflenwad, fel bod ganddynt 
ddigon o wybodaeth i negodi cyfuniad priodol o anheddau mewn datblygiadau 
newydd (para 9.2.15 PCC). 

 Rhaid ystyried darpariaeth arbennig ar ffurf safleoedd eithriedig tai fforddiadwy 
er mwyn helpu i sicrhau hyfywedd y gymuned leol. Dylai'r rhain fod ar gyfer tai 
fforddiadwy yn unig fel safleoedd eithrio gwledig mewn aneddiadau gwledig 
presennol, neu am y ffin â hwy, na fyddai fel arall yn cael eu rhyddhau ar gyfer tai 
ar y farchnad. Dylai’r tai fforddiadwy a ddarperir ar y cyfryw safleoedd ddiwallu 
anghenion pobl leol am byth dylent gyfrif at nifer cyffredinol y tai a ddarperir (para 
9.2.23 PCC a phara 10.13 NCT 2). 

 Nid yw safleoedd eithrio yn briodol ar gyfer tai ar y farchnad agored ac ni fyddai’n 
dderbyniol cynnwys amodau mewn rhwymedigaethau cynllunio a fyddai’n golygu 
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y gallai benthycwyr arian preifat, yn niffyg dim arall, werthu eiddo ar y farchnad 
agored pe bai’r sawl sydd wedi cael benthyg yr arian yn wynebu trafferthion 
ariannol (para 10.14 NCT 2). Fodd bynnag, mae NCT 6 yn cefnogi gwerthu ar y 
farchnad agored os yw'r morgeisydd mewn meddiant (para 4.2.4 NCT 6). 
Cefnogir y datganiad hwn yn nogfen 'Sicrhau Mynediad at Forgeisi ar gyfer Tai 
Fforddiadwy: Nodyn arfer da ar gyfer ymarferwyr cynllunio a thai (2013)' yn 
ddarostyngedig i ailgylchu derbyniadau cyfalaf i ddarparu tai fforddiadwy yn eu 
lle. Er mwyn cynorthwyo unigolion i gael morgais ar safleoedd eithrio, dyma'r 
ymdriniaeth a hyrwyddir yn y CCA hwn.  

 Dylid bod mecanwaith rhaeadr feddiannaeth yn bodoli i sicrhau y bydd 
preswylwyr bob amser ar gael ar gyfer tai fforddiadwy (para 12.7 NCT 2). 

 Mewn achosion lle methir â dod o hyd i weithiwr menter wledig i fyw yn y tŷ 
menter wledig, dylid ymestyn cymhwysedd i gynnwys unigolion a fyddai’n 
gymwys i’w hystyried am dai fforddiadwy o dan bolisïau tai'r awdurdod lleol (para 
4.13.4 NCT 6). 

 
Ceir copïau o'r dogfennau hyn yn: 

 
Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 9, Tachwedd 2016) - 
https://gov.wales/topics/planning/policy/ppw/?lang=cy  
Nodyn Cyngor Technegol 2 - 
https://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=cy  
Nodyn Cyngor Technegol 6 - 
https://gov.wales/topics/planning/policy/tans/tan6/?lang=cy  

 
 
 
2.2  Cyd-destun Polisi Lleol 
 

Strategaeth Tai Gwynedd Drafft 2018-23 

2.2.1 Mae’r Bartneriaeth Tai wrthi'n paratoi Strategaeth Tai Gwynedd ar gyfer y cyfnod 
2018 i 2023. Bydd hyn yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer y blynyddoedd i ddod, a bydd 
yn cynnwys ystod o ymyriadau a fydd yn helpu pobl i gael mynediad i dai, gwella 
ansawdd y tai sydd eisoes yn bodoli a'r gallu i ymateb i anghenion cymdeithas yn 
lleol. 

 
2.2.2 Ar ôl gwerthuso'r wybodaeth a gasglwyd yn yr Asesiad Marchnad Tai Lleol, mae 

Cyngor Gwynedd yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer y sector tai a nodi ei 
flaenoriaethau strategol a chanlyniadau fel a ganlyn: 
 Gwella fforddiadwyedd tai ar draws y sector cymdeithasol a preifat o fewn 

Gwynedd. 
 Canolbwyntio ar ddatblygiadau cynaliadwy sy'n amgylcheddol ymwybodol ac yn 

gydnaws ag anghenion cymunedau unigol. 
 Nodi ymyriadau sy'n lleihau digartrefedd o fewn Gwynedd gyda phwyslais 

arbennig ar y rhai mwyaf anghenus a thrwy fynd i'r afael â bylchau yn y 
ddarpariaeth bresennol. 

 Gweithio gyda phartneriaid allweddol lleol i ddarparu cymorth ataliol ar gyfer 
pobl sy'n agored i niwed ac efo anghenion cymhleth neu amrywiol gan sicrhau 
bod ganddynt fynediad at y cymorth sydd ei angen. 

 Ehangu'r ystod o opsiynau am dai addas, cefnogaeth a chymorth ar gyfer pobl 
hŷn a'r rhai sydd ag angen gofal sy'n dymuno aros yn eu cartrefi a chadw eu 
hannibyniaeth. 
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 Annog cyflenwad mwy amrywiol o dai newydd. 
 
 
 Strategaeth Tai Cyngor Sir Ynys Môn 2014-19 
 
2.2.3   Pwrpas y Strategaeth Dai Leol 5 mlynedd yw cyflwyno gweledigaeth o welliant 

parhaus ar gyfer tai a gwasanaethau sy’n gysylltiedig â thai ar yr Ynys. Ynddi, 
disgrifir yr hyn y mae angen ei gyflawni ar Ynys Môn erbyn 2019. 

 
2.2.4  Un Thema yn y Strategaeth yw Datblygu'r tai priodol ar gyfer dyfodol Ynys Môn. 

Mae'n adnabod bod cyflenwad annigonol o dai fforddiadwy addas yn cyfrannu at 
ymadawiad pobl ifanc o'r ardal a gall gyfyngu ar dwf economaidd.  

 
2.2.5  Erys ymrwymiad i gynnal tystiolaeth gyfredol o lefel y tai fforddiadwy sydd ei angen 

ac y bydd yr angen hwn ar gyfer y tymor byr a'r tymor hir sy'n gysylltiedig â'r 
prosiectau economaiddd mawr sy'n datblygu ac a ddychmygwyd ar yr Ynys. 

 
 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) 2011-26 (Mabwysiadwyd Gorffennaf 

2017) 
 
2.2.6  Mae Polisi PS 18 'Tai Fforddiadwy' yn gosod targed lleiafswm o 1,572 o dai 

fforddiadwy newydd ac mae tabl 21 yn amlinellu'r sail i'r ffigwr hwn. 
 
2.2.7  Mae Polisi TAI 15 'Trothwy Tai Fforddiadwy a'u Dosbarthiad' yn amlinellu'r trothwyon 

perthnasol ble bydd disgwyl i ddatblygiad wneud cyfraniad tai fforddiadwy yn ogystal 
â chanran y tai fforddiadwy a geisir mewn ardaloedd prisiau tai a adnabuwyd yn ardal 
y Cynllun. Mae'r Polisi hefyd yn ymdrin â materion eraill i'w hystyried, gan gynnwys 
cymysgedd deiliadaeth, cynnwys elfen fforddiadwy, amodau asesu hyfywdra, 
mecanweithiau ar gyfer meddiannaeth am byth, maint, graddfa a dyluniad y tŷ 
fforddiadwy ac angen lleol mewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol. 

 
2.2.8  Os gellir dangos bod angen lleol wedi’i brofi am dai fforddiadwy na ellir ei gyfarch o 

fewn amserlen resymol ar safle marchnad tu mewn i’r ffin ddatblygu sy’n cynnwys 
gofyniad am dai fforddiadwy, caniateir cynigion am gynlluniau 100% tai fforddiadwy 
ar safleoedd sy’n union gerllaw’r ffiniau datblygu o dan Bolisi TAI 16. 

 
2.2.9  Mae Maen Prawf (1) ym Mholisi TAI 8 'Cymysgedd Briodol o Dai' yn datgan y dylai 

cynigion gyfrannu at greu cymunedau cymysg cynaliadwy trwy ddarparu cymaint â 
phosib o dai fforddiadwy (gan gynnwys ar gyfer angen lleol) ar draws ardal Cynllun 
yn unol â Pholisi Strategol PS 18. 

 
2.2.10 Mae Polisi TAI 6 'Tai mewn Clystyrau' ddim ond yn cefnogi tai fforddiadwy ar gyfer 

angen lleol ble mae'r angen wedi'i brofi.  
 
2.2.11 Ceir copi o'r polisïau a grybwyllwyd yn flaenorol yn Atodiad 2 y CCA hwn. Gellir hefyd 

eu gweld o fewn Pennod 6.4 o’r Datganiad Ysgrifenedig yn: 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-
pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Cynllun-Datblygu-Lleol-ar-y-Cyd-
Gwynedd-a-Môn-Datganiad-Ysgrifenedig.pdf  
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PENNOD 3 - BETH YW TŶ FFORDDIADWY 
 
 
3.1  Diffinio Tai Fforddiadwy    
 
3.1.1  Mae'r Bennod hon yn canolbwyntio ar dri phrif faes, sef: 
 

 Math y datblygiad a ystyrir yn dai fforddiadwy; 
 Pris tai fforddiadwy; a 
 Maint, graddfa a dyluniad tai fforddiadwy. 

 
 
3.2  Y math o ddatblygiad a ystyrir yn dŷ fforddiadwy 
 
3.2.1  Yn unol â PCC ac NCT 2 (gweler Atodiad 1) mae polisïau'r Cynllun yn ymwneud â 

dau brif fath o dai fforddiadwy lle mae yna drefniadau diogel er mwyn sicrhau eu bod 
o fewn cyrraedd i’r rheini sydd heb fod yn gallu fforddio tai ar y farchnad agored, gan 
gynnwys pobl sy’n eu meddiannu gyntaf a’r bobl sy’n dod ar eu hôl. Y rhain yw: 

 
 

Math y Tai Fforddiadwy Disgrifiad 
Tai Rhent Cymdeithasol Fe'u darperir gan awdurdodau lleol a 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC), 
ble mae lefelau rhent yn cydfynd â rhenti 
canllaw a rhenti trothwy Llywodraeth Cymru. 

Tai Canolradd Ble mae prisiau neu rhenti yn uwch na rhenti tai 
cymdeithasol ond yn is na phrisiau tai neu renti 
ar y farchnad. Gall hyn gynnwys cynlluniau 
rhannu ecwiti (e.e. Homebuy neu gynnyrch 
canolraddol allddodol eraill) a thai fforddiadwy 
hunan-adeiladu. 

 
 
3.2.2  Mae tai canolradd yn wahanol i dai pris isel ar y farchnad, sydd yn eu hanfod yn 

fforddiadwy 'trwy ddyluniad'. Nid yw Llywodraeth Cymru'n ystyried fod tai pris isel ar y 
farchnad yn dai fforddiadwy at ddibenion y system cynllunio defnydd tir, h.y. Gofynion 
NCT 2. Cydnabyddir fod tai marchnad pris isel yn rhan o'r ddarpariaeth dai 
gyffredinol mewn marchnad dai. Gallai gynnig tai ar y farchnad agored sydd o fewn 
gafael mwy o'r boblogaeth leol. Fodd bynnag, bydd angen i'r ACLl fod yn fodlon fod 
maint a math unrhyw dai marchnad pris isel yn adlewyrchu'r galw am dai yn yr ardal 
a thrwy hynny gyfrannu tuag at greu cymuned gytbwys a chynaliadwy.    

 
3.2.3  Yr enw a roddir ar yr holl fathau eraill o dai yw “tai ar y farchnad agored” - hynny yw, 

tai preifat ar werth neu ar rent y pennir eu prisiau ar y farchnad agored ac nad oes 
unrhyw reolaeth, fel arfer, ar bwy sy’n eu meddiannu. Dylid nodi fod Polisi TAI 5 o'r 
CDLl ar y cyd yn cyflwyno Tai Marchnad Leol, sef, tai ar y farchnad sydd wedi'u 
cyfyngu i'r sawl â chyswllt sy'n lleol i'r anneddleoedd a adnabuwyd yn y Polisi.  
Gweler Polisi TAI 5 yn y Cynllun a'r CCA ar Dai Marchnad Leol. 

 
 
3.3  Pris tai fforddiadwy 
 
3.3.1  Mae'r adran hon yn amlinellu pris disgwyliedig tai fforddiadwy rent cymdeithasol a 

canolradd er mwyn sicrhau fod unrhyw dai fforddiadwy a ddarperir yn aros yn 
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fforddiadwy am byth ac yn darparu ar gyfer anghenion tymor hir y gymuned gyfan. 
Mae NCT 2 yn datgan y dylai tai fforddiadwy ddiwallu anghenion cartrefi sy’n 
gymwys, gan gynnwys tai sydd ar gael ar gost ddigon isel iddynt hwy allu eu fforddio, 
wedi’i phennu gan ystyried incwm lleol a phrisiau tai lleol.  

 
3.3.2 Fforddiadwyedd mewn perthynas â lefelau rhent 
 
3.3.3  Mae fforddiadwy mewn perthynas â thai rhent yn golygu y byddai deiliad y tŷ (gan 

gynnwys gŵr/gwraig neu bartner) yn talu 25% neu lai o'i incwm gros ar y rhent ar 
gyfer tŷ o faint sy'n gweddu i'w anghenion. Ystyrid na fyddai rhent sy'n fwy na 25% 
o'u hincwm gros yn fforddiadwy. (Ategir y canran hwn ym mharagraf 6.16 'Canllaw 
Arweiniad i Asesu'r Farchnad Dai Leol' gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, mis 
Mawrth 2006, gweler Atodiad 3 am drosolwg o'r ddogfen hon.) 

 
3.3.4  Mae'r tabl a ganlyn yn amlinellu'r ymdriniaeth o wahanol lety rhent fforddiadwy. 
 

Categori Dull 
Tai Rhent Cymdeithasol  Bydd lefelau rhent ar gyfer tai fforddiadwy a ddarperir 

gan y Cyngor neu Landlord Cymdeithasol 
Cofrestredig (LCC) yn destun rheolau Llywodraeth 
Cymru. 

Tai Rhent Preifat   Dyma ble mae'r datblygwr yn cynnig adeiladu a 
rheoli tai fforddiadwy i'w rhentu heb y Cyngor na'r 
LCC. 

 Bydd lefelau rhent fforddiadwy yn cael eu 
benderfynu yng nghyd-destun lefelau rhentu 
preifat mewn ardal.  

   
 
3.3.5 Fforddiadwyedd mewn perthynas â phrynu tai 
 
3.3.6  Mae canllaw yn 'Arweiniad i Asesu'r Farchnad Dai Leol' gan Lywodraeth Cynulliad 

Cymru, mis Mawrth 2006 yn datgan ym mharagraff 6.16: 
 

"... Ystyrir fod aelwyd yn debygol o allu fforddio prynu tŷ sy'n costio 3.5 gwaith incwm 
gros yr aelwyd ar gyfer tŷ gydag un person yn ennill arian, neu 2.9 gwaith incwm yr 
aelwyd ar gyfer aelwydydd â dau berson yn ennill arian...". 

 
 Ym mharagraff 3.39 mae'n mynd ati i ddweud, wrth asesu a all aelwydydd fforddio 

eiddo rhannu perchnogaeth neu eiddo rhannu ecwiti: 
 
 "... o ystyried y bydd cynnyrch rhannu eiddo angen taliadau morgais (ar y rhan y 

maent yn berchen arno) a thaliadau rhent (ar ran y landlord). Yn yr achosion hyn, ni 
ddylai taliadau rhent a morgais gyda'i gilydd fod yn fwy na 30% o incwm gros..." 

 
3.3.7  Rhaid i dai fforddiadwy a ddarperir fel tai canolradd fod am bris sy'n fforddiadwy yn 

ardal y cynnig. Bydd y Cynghorau'n defnyddio incwm canolrif aelwyd wedi'i luosi 
gyda 3.5 ynghyd â'r 5 neu 10% blaendal, yn seiliedig ar y lefel sy'n ofynnol gan 
ddarparwyr morgais. 

 
3.3.8  Dim ond ar gyfer yr 11 Ward Etholaethol newydd ar Ynys Môn y mae'r incwm canolrif 

aelwyd ar gael. Oherwydd graddfa'r Wardiau hyn, mae'r Cynghorau wedi defnyddio 
ffigyrau sy'n seiliedig ar Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOAs). Gweler 
Atodiad 4 am y tabl sy'n dangos ffigyrau diweddaraf incwm aelwydydd canolrifol ar 
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gyfer LSOA ardal y Cynllun (Ar adegau perthnasol bydd y gwybodaeth yma yn cael 
ei ddiweddaru ar ffurf addendwm ffeithiol i’r CCA). 

 
3.3.9  Lluosir y ffigwr hwn wedyn gyda 3.5. Rydym wedi defnyddio 3.5 fel lluosydd ar gyfer 

aelwydydd gydag un incwm ac aelwydydd gyda dau incwm oherwydd y cynnydd 
mewn prisiau tai ers 2006 pan baratowyd yr Arweiniad i Asesu'r Farchnad Dai Leol. 

 
3.3.10 Yn olaf, gwneir lwfans am lefel y blaendal a roddwyd. Mae lefel y blaendal yn seiliedig 

ar 10% o'r pris cyfartalog o fathau tebyg o anheddau h.y. tŷ ar wahân, tŷ-par, teras 
neu fflatiau, wedi ei werthu yn yr ardal dros y 5 mlynedd blaenorol. Defnyddir pum 
mlynedd i sicrhau fod nifer digonol o werthiannau tai mewn aneddiadau unigol. Gellir 
cael y wybodaeth yma oddi ar safleoedd asiantau gwerthu tai ar-lein. Ystyrir canran 
adnau a chyfnod gwerthu tai gwahanol os all yr ymgeisydd fodloni'r Awdurdod Lleol y 
byddai hyn yn fwy addas gyda chais penodol. 

 
3.3.11 Mae'r tabl isod yn dangos y cyfrifiad o Atodiad 4 ar gyfer LSOA Pentir 1 sy'n rhan o 

anheddle Bangor. Mae'r lefel y blaendal yn seiliedig ar brisiau cyfartalog anheddau a 
werthwyd dros y 5 mlynedd diwethaf ym Mangor oddi ar wefan Zoopla:  

  
 Tabl 1: Pris Tybiedig Tŷ Fforddiadwy yn LSOA Pentir 1 

LSOA / 
Anheddle 

Incwm 
Canolrif yr 

Aelwyd   

3.5 gwaith 
Incwm yr 
Aelwyd 

10% Lefel y Blaendal i Wahanol Fathau o 
Dai (Hyd 18) 

Tŷ ar-
wahan 

Tŷ-Par Teras Fflatiau 

Pentir 1 £35,880 £125,580  

£23,667 

 

£15,960 

 

£12,343 

 

£11,139 

 
 
3.3.12 Mae'r ffigyrau yn y tabl hwn yn dangos pris disgwyliedig unedau fforddiadwy 

canolraddol yn yr LSOA unigol lle gwneir y cais, a bydd, felly, yn fan cychwyn i'r 
ymgeisydd ac unrhyw drafodaethau gyda'r awdurdod cynllunio lleol.            

 
 
3.4  Maint, graddfa a dyluniad tai fforddiadwy. 
 
3.4.1  Ni all maint a graddfa'r tŷ fforddiadwy fod yn fwy na’r math yr o eiddo sydd ei angen 

er mwyn diwallu'r angen. Efallai na fydd eiddo sy'n rhy fawr yn fforddiadwy i angen 
arall yn yr ardal yn y dyfodol. 

 
 Maint 
 
3.4.2 Angen penodol ar gyfer nifer yr ystafelloedd gwely 
 
3.4.3  Pan yw'r cynnig ar gyfer angen penodol, pennir nifer yr ystafelloedd gwely sy'n 

ofynnol trwy ystyried yr angen i ddarparu ystafelloedd gwely ar wahân ar gyfer: 
 Gŵr/gwraig neu bartneriaeth o'r fath; 
 Pob person sy'n 18 neu'n hŷn; 
 Plant sy'n wyth oed neu'n hŷn ac o ryw wahanol i blant o unrhyw oedran; 
 Uchafswm o ddau berson i bob ystafell wely. 
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3.4.4  Ar gyfer tai canolradd, gall anheddau gael un ystafell wely ychwanegol, ar ben yr 
angen sy'n bodoli. 

 
 Graddfa 
 
3.4.5 Safonau Gofynion Ansawdd Datblygu (DQR) 
 
3.4.6  Bydd gofyn i bob llety a adeiledir gyda Grant Tai Cymdeithasol ddiwallu Gofynion 

Ansawdd Datblygu (DQR) Llywodraeth Cymru neu safonau diweddaraf Llywodraeth 
Cymru.   

 
3.4.7  Blaenoriaeth y Cyngor yw i ddatblygwyr preifat ddarparu unedau fforddiadwy at 

safonau DQR gan fod pobl sydd ar Gofrestr Tai y Cynghorau ddim ond yn gymwys 
am dai fforddiadwy sy'n unol â'r DQR. Yn ogystal, dim ond eiddo sy'n cydymffurfio â 
safonau DQR y caiff LCC eu prynu os yn ei prynu efo grant. Felly, byddai darparu 
unedau fforddiadwy sy'n cydymffurfio â safonau DQR yn rhoi heblygrwydd i LCC 
brynu'r unedau hynny pe bai'r datblygwr yn methu â chanfod unigolion addas, 
cymwys. 

 
3.4.8 Arwynebedd Llawr yr Annedd 
 
3.4.9 Mae Atodiad D o'r Canllawiau ar Gostau Derbyniol (2015) yn cynnwys Tabl sy'n 

amlinellu'r arwynebedd llawr tybiannol ar gyfer gwahanol fathau o unedau preswyl. 
Mae'r tabl hwn wedi'i atgynhyrchu yn Atodiad 5 y CCA hwn.   

 
3.4.10 Defnyddir yr Arwynebedd Llawr Tybiannol i roi syniad o arwynebedd disgwyliedig y 

lloriau os byddai Gofynion Ansawdd Datblygu (DQR) ar waith yn llwyr ym mhob tŷ 
neu fflat ar y rhestr. Nid isafsymiau maint ydynt, oherwydd y prif faen prawf yw bod 
pob dyluniad yn cydymffurfio â'r DQR yn hytrach na dim ond cyflawni'r arwynebedd 
llawr tybiannol. Mae'n bosib cael dyluniadau tai neu fflatiau sy'n llwyr gydymffurfio â'r 
DQR gydag arwynebedd llawr sy'n is na'r ffigyrau tybiannol. Ar gyfer anneddleoedd 
sydd ddim yn cydymffurfio â DQR byddai disgwyl i arwynebedd eu lloriau fod yn is 
na'r ffigyrau tybiannol yn Atodiad 5.  

 
3.4.11 Mae'r Canllawiau ar Gostau Derbyniol (2015) yn egluro sut cyfrifir arwynebedd llawr 

tybiannol. Mae’n datgan: 
 

CYFRIFO'R ARWYNEBEDD LLAWR TYBIANNOL (NFA) 
 

1. Mesurir Arwynebedd Llawr Tybiannol (neu Net) at wynebau gorffenedig mewnol 
prif waliau cynnal pob llawr, gan gynnwys grisiau preifat, parwydydd mewnol, ffliwiau 
a dwythellau; nid yw'n cynnwys llociau biniau neu storfeydd, unrhyw gynteddau sy'n 
agored i'r aer na rhai caeedig. 
2. Nid yw mesuriadau arwynebedd llawr fflatiau gyda mynediad cyffredin yn cynnwys 
ardal y grisiau cyffredinol a gofod cylchredol. 
3. Mae mesuriadau arwynebedd llawr fflatiau llawr daear unigol gyda mynediad 
allanol yn cynnwys yr ardal lle ceir y grisiau a'r porth mynediad sy'n angenrheidiol er 
mwyn cyrraedd y fflat sydd ar y llawr cyntaf. Defnyddir cyfartaledd yr ardaloedd ar y 
llawr daear a'r fflatiau ar y lloriau uwch (cerdded fyny) er mwyn gwneud 
cymhariaethau yn erbyn arwynebedd tybiannol y lloriau a gaed uchod.  
4. Ni chynhwysir arwynebedd y lloriau mewn ystafelloedd ble mae uchder y nenfwd 
yn is na 1.50m. 

 
 
3.5  Eiddo Tai Fforddiadwy Hunanadeiladu 
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3.5.1 Bydd raid i'r ymgeisydd fodloni'r Cyngor o'i gymwysedd am dŷ fforddiadwy, gweler 

Pennod 8 y CCA i weld y camau sy'n ofynnol i ddangos cymwysedd.  
 
3.5.2  Dylai nifer yr ystafelloedd gwely yn yr eiddo fod yn unol ag anghenion yr unigolyn, 

gweler adran 3.4.2 uchod ynghylch nifer yr ystafelloedd gwely, ac ati.  Yn ogystal, 
dylai'r arwynebedd llawr cyfan gydfynd â'r meintiau tybiannol y cyfeiriwyd atynt yn 
Adran 3.4.8 er mwyn sicrhau fod yr eiddo'n aros yn fforddiadwy ar gyfer deiliaid yn y 
dyfodol.  

 
3.5.3  Bydd gofyn i'r ymgeisydd gyflwyno dau brisiad annibynnol o werth y tŷ arfaethedig ar 

y farchnad agored. Bydd hyn yn seiliedig ar y cynlluniau a grëwyd ar gyfer y tŷ 
arfaethedig a ddylai fod yn unol â'r arwynebedd llawr cyffredinol a amlinellwyd yn 
adran 3.4.8 uchod.  Mae angen i'r prisiad gael ei gymeradwyo gan syrfëwr siartredig 
cymwys a dylid ei anfon gyda'r cais. Yr ymgeisydd fydd yn talu am y prisiad. Yng 
ngoleuni hyn bydd angen paratoi manylion digon manwl gyda'r cynnig i sicrhau y 
gellir rhoi prisiadau cywir o’r eiddo arfaethedig. Pan fydd anghydfod yn parhau am 
brisiad y farchnad agored, bydd gwasanaeth y Prisiwr Dosbarth yn cael ei geisio i 
ddatrys anghydfod o'r fath a'r ymgeisydd fydd yn talu am unrhyw gostau.  

 
 
3.6  Llain Fforddiadwy wedi'i Gwasanaethu 
 
3.6.1  Yn ddibynnol ar ddiwallu'r angen am dai fforddiadwy yn yr ardal, gweler Pennod 8 

bydd llain fforddiadwy wedi'i gwasanaethu yn cael ei phrisio yn erbyn cost adeiladu 
cyffredinol yr annedd.  Diben hyn yw sicrhau nad yw cost cyffredinol yr annedd yn 
mynd y tu hwnt i gost dybiedig tŷ fforddiadwy yn lleoliad y cais.  

 
 
3.7  Tai Mentrau Gwledig 
 
 
3.7.1 Un o’r ychydig amgylchiadau lle gellir cyfiawnhau datblygiad preswyl ar ei ben ei 

hun yng nghefn gwlad agored yw pan fo’n rhaid cael llety er mwyn galluogi i 
weithiwr menter wledig fyw yn, neu yn agos at, ei fan gwaith. Mae Nodyn Cyngor 
Technegol (NCT) 6 'Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy' yn rhoi 
amlinelliad o'r cyfiawnhad sy'n angenrheidiol i gefnogi ceisiadau am Annedd 
Menter Wledig (AMW). 

 
3.7.2  Ar ôl ymadawiad y meddiannwr cyntaf, mewn achosion lle methir â dod o hyd i 

weithiwr menter wledig i fyw yn yr annedd menter wledig, dylid ymestyn 
cymhwysedd i gynnwys unigolion a fyddai’n gymwys i’w hystyried am dai 
fforddiadwy o dan bolisïau tai'r awdurdod lleol. Amlinellir yr ymdriniaeth hon ym 
mharagraff 6.4.36 y CDLl ar y Cyd. 

 
3.7.3  Lle daw ceisiadau cynllunio i law i godi amodau deiliadaeth amaethyddol sy’n 

bodoli eisoes neu lle mae camau gorfodi’n cael eu cymryd am wrthod 
cydymffurfio â’r amod, dylai'r awdurdod cynllunio ystyried newid yr amod 
deiliadaeth amaethyddol gyfredol am amod deiliadaeth wledig fel nodir ym 
mharagraff 4.13.1 NCT 6. 

 
3.7.4  Os bydd maint unrhyw annedd bresennol gydag amod deiliadaeth amaethyddol 

arni'n golygu na ellir ei hystyried yn dŷ fforddiadwy ar 30% islaw gwerth y 
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farchnad agored hyd yn oed, gellir diddymu'r amod yn ddarostyngedig i 
Gytundeb Adran 106 yn gyfnewid am daliad o 30% o'i werth ar y farchnad 
agored i gyfrannu at ddarpariaeth Tai Fforddiadwy. Bydd gwerth yr eiddo ar y 
farchnad agored yn cael ei ddarparu trwy'r ymgeisydd gan ddau syrfëwr 
siartredig cymwys a rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol gytuno arno.   

 
3.7.5  Wrth ddiddymu amod deiliadaeth / cytundeb cyfreithiol am Tŷ Menter Wledig 

(TMW) o dan NCT 6, rhaid darparu asesiad manwl sy'n dangos yn glir nad yw'r 
amod bellach yn ddefnyddiol ac nad oes angen tymor hir yn bodoli ar gyfer y 
llety. Rhaid i'r wybodaeth a gyflwynir ddangos fod yr eiddo wedi'i farchnata'n 
flaengar i gael ei werthu neu'i rentu am bris gostyngedig priodol (30% o dan bris 
y farchnad agored) i weithiwr menter wledig cymwys, neu berson sy'n ddibynnol 
arno/arni, am gyfnod di-dor o 12 mis. Os nad oes gweithiwr menter wledig 
cymwys angen yr eiddo sydd ar werth neu i'w rentu, dylid ei farchnata fel Tŷ 
Fforddiadwy Angen Lleol am gyfnod di-dor o chwe mis. Dylai marchnata gynnwys 
dulliau traddodiadol drwy asiantau gwerthu tai, gwefannau a hefyd drwy hwyluswyr 
tai fforddiadwy. Gellir marchnata'r Tŷ Fforddiadwy Angen Lleol (TFfALl) yn ystod 
cyfnod chwe mis olaf y gwaith marchnata TMW, a dylai ddigwydd yn ystod y 
ddwy flynedd flaenorol. Dylai'r marchnata ddigwydd ar y cyd ag Uned 
Strategaeth Tai y Cyngor a'r Hwylusydd Tai Gwledig lleol. 

 
3.7.6  Os ellir dangos nad oes angen am yr eiddo fel TMW neu TFfALl, yn dilyn y 

gweithgarwch marchnata a'r asesiad uchod, yna gellir diddymu'r amod, yn 
ddarostyngedig i dalu symiau cymudedig i gyfrannu at TFfALl. 30% y 
gwahaniaeth yn ei werth o'i gymharu â gwerth yr eiddo ar y farchnad agored ydi 
hyn. Bydd gwerth yr eiddo ar y farchnad agored yn cael ei ddarparu trwy'r 
ymgeisydd gan ddau syrfëwr siartredig cymwys a rhaid i'r Awdurdod Cynllunio 
Lleol gytuno arno. 

 
3.7.7  Pan fydd anghydfod yn parhau am brisiad y farchnad agored, bydd gwasanaeth y 

Prisiwr Dosbarth yn cael ei geisio i ddatrys anghydfod o'r fath a'r ymgeisydd fydd 
yn talu am unrhyw gostau. 

 
 
3.8 Estyniadau i Dai Fforddiadwy 
 
3.8.1 Fel arfer caniateir deiliaid tai i wneud addasiadau gwahanol a/neu ymgymryd â mân 

waith adeiladu ar eu tai heb fod angen caniatâd cynllunio, a gelwir hyn yn 
ddatblygiad a ganiateir. Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 
Cyffredinol a ganiateir) 1995 (fel y'i diwygiwyd gan ddeddfwriaeth ddilynol) yn 
disgrifio’r math o ddatblygiad a ganiateir heb yr angen am ganiatâd cynllunio. 

 
 
3.8.2 I sicrhau nad yw tai fforddiadwy yn cael eu hymestyn, heb roi ystyriaeth i effaith 

hynny ar eu fforddiadwyiaeth, bydd y Cyngor fel arfer yn gosod amod yn rhwystro 
datblygiad Atodlen 2 Rhan 1 Dosbarthiadau A i E o Gorchymyn Cynllunio Gwlad a 
Thref (Datblygu Cyffredinol a ganiateir) 1995 (fel y'i diwygiwyd gan ddeddfwriaeth 
ddilynol) o unrhyw ganiatâd cynllunio i uned fforddiadwy. Mae hyn yn golygu y bydd 
caniatâd cynllunio yn ofynnol i newid y tai. Nodir nad oes unrhyw ffi i gyflwyno cais 
cynllunio am ddatblygiad y mae angen caniatâd oherwydd presenoldeb amod sy'n 
cyfyngu ar ddatblygiadau a ganiateir yn unig. 
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3.9  Diddymu'r Amod / Cytundeb Tai Fforddiadwy 
 
3.9.1  Mae adegau pan na fo tai fforddiadwy cyfredol sydd wedi'u datblygu, oherwydd eu 

maint, yn darparu uned fforddiadwy hyd yn oed ar gyfradd ostyngedig. Mewn 
amgylchiadau o'r fath, gall y Cyngor ystyried diddymu'r amod neu amrywio'r 
cytundeb Adran 106 gwreiddiol ar yr amod y telir swm cymudedig i gyfrannu at 
ddarpariaeth tai fforddiadwy yn y dyfodol. 

 
3.9.2  Bydd gwerth yr eiddo ar y farchnad agored yn cael ei ddarparu trwy'r ymgeisydd 

gan ddau syrfëwr siartredig cymwys a rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol gytuno. 
Pan fydd anghydfod yn parhau am brisiad y farchnad agored, bydd gwasanaeth y 
Prisiwr Dosbarth yn cael ei geisio i ddatrys anghydfod o'r fath a'r ymgeisydd fydd yn 
talu am unrhyw gostau.  

 
3.9.3  Pan osodir lefel gostyngedig mewn amod/ymrwymiad cynllunio, bydd y Cyngor yn 

ceisio adfer y gwahaniaeth gwerth, o werth y tŷ ar y farchnad agored i'r lefel 
gostyngedig, fel swm cymudedig. 

 
3.9.4  Mewn achosion lle na phennir y lefel ostyngedig, bydd y Cyngor yn arfarnu pris 

disgwyliedig uned fforddiadwy yn lleoliad yr annedd presennol, yn unol â'r fethodoleg 
yn Adran 3.3 y CCA hwn, er mwyn cyfrifo'r gwahaniaeth rhwng y gwerth ar y 
farchnad agored a'r gwerth fforddiadwy a ragwelir. Y gwahaniaeth hwn fydd y swm 
cymudedig y bydd y Cyngor yn ei geisio. 
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PENNOD 4 - YR ANGEN AM DAI FFORDDIADWY YN ARDAL Y CYNLLUN 
 
 
 
4.1  Tystiolaeth o'r Angen am Dai Fforddiadwy 
 
4.1.1  Fel crybwyllwyd ym mharagraff 9.2.14 Polisi Cynllunio Cymru (2016) Bydd Asesiadau 

o’r Farchnad Dai Leol (AFDL) gan y Cyngor yn sylfaen dystiolaeth sy’n ategu polisïau 
i sicrhau tai fforddiadwy drwy’r system cynllunio defnydd tir. 

 
4.1.2  Nid oes raid cael asesiad o'r angen am dai yn amlach na phob pum mlynedd; fodd 

bynnag, mae hyblygrwydd y farchnad dai yn gofyn cael diweddariadau cyson er 
mwyn sicrhau tystiolaeth sy'n gadarn a dilys. 

 
4.1.3  Bodlonwyd yr Archwilydd fod y dystiolaeth a gyflwynwyd gan y Cynghorau yn ystod 

cymal archwilio'r CDLl ar y Cyd yn dangos yn glir y dylai'r Cynllun geisio'r cyfraniad 
fwyaf oll tuag at y ddarpariaeth tai fforddiadwy yn sgil lefel yr angen yn ardal y 
Cynllun.   

 
4.1.4  Mae'r Cynghorau'n cadw Cofrestr Gyffredinol o'r sawl sydd angen Llety Rhent 

Cymdeithasol. Yn ogystal, mae'r ddau Gyngor yn ymwneud â Thai Teg, sef menter 
bartneriaethol rhwng sefydliadau tai a datblygwyr yn Ynys Môn a Gwynedd. Cofrestr 
o bobl ydyw sydd â diddordeb mewn perchenogi tŷ ond nad ydynt yn gallu fforddio 
prynu yn llwyr ar y farchnad agored ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae'r wybodaeth ar y 
gofrestr yn helpu i'r bartneriaeth adnabod angen am dai mewn ardaloedd penodol, 
sydd wedyn yn galluogi iddo gynllunio a datblygu stoc dai yn Ynys Môn a Gwynedd.  

 
4.1.5 Mae Atodiad D Canllaw AFDL Llywodraeth Cymru yn datgan fod arolygon mewn 

pentrefi, cymunedau neu gymdogaethau yn ddewisol ychwanegol i'r prif arolwg tai 
lleol. Yng nghyd-destun anheddleoedd gwledig, arolwg ychwanegol o'r fath fydd yr 
unig ffordd ymarferol o fynd ati i gael syniad o'r angen posib am dai fforddiadwy. Mae 
hyn oherwydd, mewn ardaloedd gwledig, gall yr angen am dai fforddiadwy fod yn 
hynod leol ac, er bydd arolwg sampl yn gallu dweud faint o aelwydydd sydd sy'n 
angenrheidiol ledled yr awdurdod neu mewn is-ardal ohono, ni fydd yn gallu adnabod 
anghenion am dai fforddiadwy mewn pentref penodol yn ystod y cymal cais cynllunio. 

 
4.1.6  Mae Hwylusydd Tai Gwledig (HTG) Rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru yn 

gweithredu yng nghefn gwlad Ynys Môn a Gwynedd, swyddogaeth yr Hwylusydd yw: 
 Codi ymwybyddiaeth o'r prinder mewn tai fforddiadwy i bobl leol mewn ardaloedd 

gwledig. 
 Casglu gwybodaeth am yr angen am dai fforddiadwy mewn cymunedau gwledig. 
 Grymuso cymunedau fel eu bod yn gallu ymchwilio i ddewisiadau arloesol. 
 Cynorthwyo cymunedau i sefydlu partneriaethau addas. 
 Rhoi cefnogaeth i breswylwyr gyda chymunedau cynaliadwy. 
 Gweithio gyda chymunedau fel bod modd iddynt gofrestru anghenion pobl leol. 
 Gwella'r berthynas rhwng awdurdodau gwirfoddol a statudol a chymunedau. 

 
4.1.7  Ble nad yw'r prif ffynonellau (AFDL, cofrestr Tai Cyffredinol a Thai Teg) neu 

dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr ymgeisydd wedi adnabod angen am Dai 
Fforddiadwy ar gyfer angen lleol mewn lle gwledig (e.e. oherwydd nad yw'r 
aelwydydd dan sylw wedi dewis cofrestru eu hangen neu eu blaenoriaeth am 
aneddiadau penodol) yna arolwg lleol yw'r ffordd orau o ddangos angen am dai 
fforddiadwy. Unigolyn / cwmni / gwasanaeth cymwys, megis HTG, ddylai gynnal yr 
arolwg a dylid cytuno ar y fethodoleg gyda'r Cyngor. Anogir ymgeiswyr i gysylltu â'r 
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HTG yn fuan; fodd bynnag, dylid nodi y gall fod tâl am y gwasanaeth hwn. Os bydd 
Arolwg Lleol yn ofynnol, dylai'r ymgeisydd gytuno gyda'r Cyngor ar y materion hyn: 
 Maint yr ardal a ddylai fod yn destun yr arolwg; 
 Y fethodoleg briodol ar gyfer caffael gwybodaeth e.e. holiaduron, cyfarfodydd 

cyhoeddus, sesiynau galw mewn; 
 Cynnwys unrhyw ddeunyddiau marchnata / holiaduron a ddefnyddir; 
 Rhestr gytunedig o fudd-ddeiliaid lleol y dylid ymgynghori â nhw e.e. Cyngor 

Tref/Cymuned, Aelodau Lleol ac ati; 
 Dull cytunedig o ddadansoddi a dehongli unrhyw wybodaeth a gesglir. 

 
4.1.8  Ym mhob achos, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol angen tystiolaeth fod y 

ddarpariaeth fforddiadwy arfaethedig mewn datblygiad yn cyfateb â chymysgedd 
briodol o ran graddfa, deiliadaeth, mathau a meintiau tai fforddiadwy ac yn diwallu 
angen a adnabuwyd. Mae'r CCA Cymysgedd Tai yn rhoi gwybodaeth ychwanegol, 
gan gynnwys pro forma y dylid ei gyflwyno gyda chais cynllunio perthnasol er mwyn 
cofnodi'r dystiolaeth i ategu cynnig. 

 
4.1.9  Bydd rhaid i fath y ddarpariaeth tai fforddiadwy hefyd adlewyrchu safle'r anheddle 

yng ngwahanol bolisïau'r CDLl ar y Cyd, fel y'u hamlinellir yn y tabl isod: 
 

Tabl 2: Math y Ddarpariaeth Tai Fforddiadwy 
Categori'r Aneddiadau (Rhif Polisi) Math y Ddarpariaeth Fforddiadwy 
Canolfan Isranbarthol (TAI 1) Darpariaeth tai fforddiadwy cyffredinol 

yn unol â'r diffiniad yn TAN 2 yn y Sir 
berthnasol h.y. Ynys Môn neu Wynedd. 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol (TAI 1) 
Canolfannau Gwasanaeth Lleol (TAI 2) 
Pentrefi Gwasanaeth (TAI 3) 
Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol (TAI 
4) 

Tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol - 
pobl sydd angen tŷ fforddiadwy sydd 
wedi byw yn y Pentref neu'r ardal wledig 
gyfagos am gyfnod di-dor o bum 
mlynedd neu fwy, naill ai yn syth cyn 
cyflwyno'r cais neu yn y gorffennol. 

Tai mewn Clystyrau (TAI 6) Tŷ fforddiadwy ar gyfer angen lleol - 
pobl sydd angen tŷ fforddiadwy sydd 
wedi byw yn y Clwstwr neu'r ardal 
wledig gyfagos am gyfnod di-dor o bum 
mlynedd neu fwy, naill ai yn syth cyn 
cyflwyno'r cais neu yn y gorffennol.  

Trawsnewid Adeiladau Traddodiadol 
(TAI 7)  

Tŷ fforddiadwy ar gyfer angen lleol - 
pobl sydd angen tŷ fforddiadwy sydd 
wedi byw yn yr ardal wledig gyfagos am 
gyfnod di-dor o bum mlynedd neu fwy, 
naill ai yn syth cyn cyflwyno'r cais neu 
yn y gorffennol. 

    
  
4.1.10 Mae'r tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol yn yr aneddiadau llai yn bodoli er mwyn 

sicrhau na fydd twf yr aneddiadau hyn yn denu pobl heb gysylltiad â'r anheddiad / 
ardal allan o'r Canolfannau Gwasanaeth neu Bentrefi Gwasanaeth. Pwysleisir hyn yn 
y Rhestr Termau ar gyfer Tai Fforddiadwy ar gyfer Angen Lleol yn y CDLl ar y Cyd.   
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4.1.11 Mae Pennod 8 y CCA yn amlinellu'r dystiolaeth sydd ei angen i fodloni'r Awdurdod 
Cynllunio Lleol (ACLl) fod unigolyn yn gymwys, neu bod digon o alw mewn ardal i 
gefnogi'r cais. 
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PENNOD 5 - HYFYWDRA DARPARU TAI FFORDDIADWY 
 
 
5.1  Pam Asesu Hyfywdra Cynllun 
 
5.1.1 Mae’r mater o hyfywdra tir ar gyfer tai yn greiddiol i bolisi cynllunio.  Dywed paragraff 

9.2.2 Polisi Cynllunio Cymru (2016)"...Wrth bwyso a mesur faint o ddarpariaeth y 
bwriedir ei gwneud o ran tai dros gyfnod unrhyw gynllun, rhaid ystyried a yw’r lefel 
honno o ddarpariaeth yn hyfyw, ac a ellir ei chyflawni..." Mae NCT 2 yn datgan 
ymhellach y dylid gwneud rhagdybiaethau deallus ynghylch y lefelau cyllid sydd ar 
gael ar gyfer tai fforddiadwy a math y tai fforddiadwy ddylai gael eu darparu.  

 
5.1.2 Mae’r Llysoedd wedi pwysleisio ymhellach pa mor bwysig yw cael tystiolaeth gadarn 

am hyfywdra fel sail i’r polisïau Tai Fforddiadwy mewn cynlluniau datblygu. Yn 2008 
fe wnaeth y Llys Apêl benderfynu mewn achos a ddygwyd yn erbyn Cyngor Blyth 
Valley bod: 

 
 “… an informed assessment of the viability of any such percentage figure is a central 

feature of the Planning Policy Statement (PPS3) on affordable housing. It is not 
peripheral, optional or cosmetic. It is patently a crucial requirement of the policy”.   

 
5.1.3  Er mwyn cyfiawnhau Trothwy a Chanran y Tai fforddiadwy a geisir yn ardal y 

Cynllun, comisiynodd y Cynghorau Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy (AHVS). 
Cyfiawnhaodd hyn y ffigyrau ym Mholisi TAI 15, a gaiff eu hegluro ymhellach ym 
Mhennod 6 y canllaw hwn.   

 
5.2  Is-ardaloedd Prisiau Tai 
 
5.2.1  Adnabu'r Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy is-ardaloedd yn seiliedig ar brisiau tai 

yn ardal y Cynllun. Roedd hyn yn seiliedig ar dair blynedd o ddata Cofrestrfa Tir EM 
ar gyfer mathau gwahanol o dai (cynhaliwyd yr astudiaeth yn 2012 ac, felly, 
defnyddiwyd data ar gyfer cyfnod 2009 hyd 2011). Roedd yr is-ardaloedd yn seiliedig 
ar ardaloedd cod post ac fe'u trwythwyd gan drafodaethau mewn gweithdy a 
gynhaliwyd gyda'r diwydiant tai a budd-ddeiliaid eraill. 

 
5.2.2  Rhoddwyd Ardaloedd Prisiau Tai Gwahanol gyda phrisiau gwerthu tebyg mewn grŵp 

gyda'i gilydd a rhoddwyd hyfywdra nifer o sefyllfaoedd datblygiad cymysg, yn 
seiliedig ar gymysgedd datblygiad nodweddiadol ar safle un hectar tybiannol a 
drafodwyd yn y gweithdy budd-ddeiliaid, ar brawf. 

 
5.2.3  Diweddarwyd yr Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy yn ystod cyfnod Archwilio'r 

Cynllun er mwyn ystyried y newidiadau yn y farchnad ers gwneud y gwaith gwreiddiol 
yn 2012 ac, yn benodol, effaith y gost o ddarparu ysgeintwyr dŵr (gweler 
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-
pholisiau/Cynllunio-ac-amgylchedd/Polisi-cynllunio/Dogfennau-r-Archwiliad/Pwyntiau-
Gweithredu/Sesiwn-4---Pwyntiau-Gweithredu-4,-5,-6,-7-a-9.pdf).       

 
5.2.4  Mae'r tabl a ganlyn yn amlinellu'r aneddleoedd sy'n perthyn i wahanol ardaloedd 

prisiau tai yngyd ag amcan mynegol % y tai fforddiadwy a ddylai fod yn sail i 
gynigion: 

 
Tabl 3: Aneddleoedd yn y Gwahanol Ardaloedd Prisiau Tai (sef, copi o Dabl 22 y 
Cynllun) 
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Ardal Pris Tai 

Canolfan Isranbarthol, 
Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
a Lleol, a Phentrefi Gwasanaeth 

 

Pentrefi Lleol, Gwledig ac 
Arfordirol 

Canran y Tai Fforddiadwy a Geisir: 30% 

Arfordir Gwerth Uchel 
Gwynedd 

Abersoch 
Llanbedrog, Llangian, 
Mynytho, Sarn Bach 

Rhosneigr Rhosneigr  

Biwmares Biwmares Llanddona, Llangoed 

Gogledd-orllewin Wledig Cemaes 
Carreg-lefn, Llanfechell, 
Tregele 

Ardal y Pontydd 
Llanfair Pwllgwyngyll, 
Porthaethwy 

Llandegfan 

Trearddur a Rhoscolyn 
Nid oes canolfan wasanaeth yn yr 
ardal hon. 

Pontrhydybont (rhan), Bae 
Trearddur 

De-orllewin Niwbwrch Brynsiencyn, Dwyran 

Gogledd-ddwyrain Wledig Benllech, Pentraeth Llanbedr-goch, Moelfre 

Aneddiadau Arfordirol Mwy 
Bethel (Gwynedd), Bontnewydd, 
Caernarfon, Criccieth, Pwllheli, 
Porthmadog, Tremadog 

Borth-y-Gest, Caeathro, 
Efailnewydd, Llanystumdwy, 
Morfa Bychan 

Canran y Tai Fforddiadwy a Geisir: 20% 

Canolfannau Gwledig Ardaloedd yn y Parc Corris  

Y Canol Gwledig Gaerwen, Llannerch-y-medd Llanddaniel-fab, Llangaffo 

Arfordir Gogleddol a De Arfon Bangor, Penygroes 
Llandygai, Llanllyfni, Nantlle, 
Rhiwlas, Talysarn, Tregarth, Y 
Felinheli  

Gorllewin Gwledig Bodedern, Gwalchmai, Y Fali Aberffraw, Bethel (Ynys 
Môn), Bryngwran, 
Caergeiliog, Pontrhydybont 
(rhan), Llanfachraeth, 
Llanfaelog, Llanfaethlu, 
Llanfihangel-yn-nhywyn, 
Llangristiolus, Llanrhuddlad, 
Malltraeth, Pencaernisiog, 

Canran y Tai Fforddiadwy a Geisir: 10% 
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Ardal Pris Tai 

Canolfan Isranbarthol, 
Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
a Lleol, a Phentrefi Gwasanaeth 

 

Pentrefi Lleol, Gwledig ac 
Arfordirol 

Llangefni Llangefni Bodffordd, Talwrn  

Llŷn Botwnnog, Chwilog, Nefyn, Y Ffôr 

Aberdaron, Abererch, 
Clynnog Fawr, Dinas 
(Llanwnda) (rhan), Dinas 
Dinlle, Edern, 
Garndolbenmaen, 
Llanaelhaearn, Llandwrog, 
Llangybi, Llithfaen, Morfa 
Nefyn, Pentref Uchaf, 
Rhoshirwaun, Sarn Mellteyrn, 
Trefor, Tudweiliog, 

Arfordir Gorllewinol ac Arfon 
Wledig 

Abermaw, Deiniolen, 
Penrhyndeudraeth, Tywyn 

Brynrefail, Carmel, Dinas 
(Llanwnda) (rhan), Dolydd a 
Maen Coch, Fairbourne, 
Groeslon, Garreg-
Llanfrothen, Penisarwaun, 
Rhosgadfan, Rhostryfan, Y 
Fron  

Caergybi Caergybi  

Amlwch a’r Gefnwlad Amlwch Pen-y-Sarn, Rhos-y-bol 

Y Mynyddoedd 
Bethesda, Llanberis, Llanrug, 
Rachub 

Cwm y Glo, Waunfawr  

Dwyrain Gwynedd a’r Parc 
Cenedlaethol 

Ardaloedd yn y Parc  

Blaenau Ffestiniog Blaenau Ffestiniog  

 

 

5.3  Pennu nifer yr Unedau Tai Fforddiadwy a ddarperir yn uniongyrchol / cyfraniad 
 
5.3.1  Mae Maen Prawf 3 (iii) yn TAI 15 yn amlinellu'r ymdriniaeth a ddefnyddir wrth i 

ymgeisydd ystyried fod y ddarpariaeth arfaethedig o unedau tai fforddiadwy mewn 
cynllun yn is nac anghenion y polisi. Gallai hyn fod o ganlyniad i ddarparu'r lefel 
disgwyliedig o unedau fforddiadwy yn unigol neu mewn cyfuniad gyda chostau 
rhwymedigaethau cynllunio eraill megis Cyfraniad Addysgol, darpariaeth/cyfraniad i 
Lecynnau Agored. Gweler CCA ar 'Rwymedigaethau cynlluniau, ymgorffori 
cyfraniadau datblygwyr ar gyfer amrediad o isadeiledd' am fanylion pellach ar 
rwymedigaethau cynllunio posib a all fod yn berthnasol i gais. Cyfrifoldeb yr 
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ymgeisydd / y datblygwr / tirfeddiannwr fydd dangos yn glir beth yw’r amgylchiadau 
dros gyfiawnhau cyfraniad neu gymysgedd deiliadaeth is o dai fforddiadwy, ac felly 
cymysgedd deiliadaeth is na'r disgwyl ar safle, ar bro forma asesiad hyfywdra.  

 
5.3.2  Ceir copi o'r pro forma hyfywdra i'w defnyddio yn Atodiad 6 y CCA hwn.  Rhaid 

cwblhau ac anfon hwn at yr Awdurdod Cynllunio Lleol fel bod yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol, mewn ymgynghoriad â Gwasanaethau Tai y Cyngor, yn gallu asesu'r 
wybodaeth a ddarparwyd a phennu a yw hyn yn cyfiawnhau cyfraniad tai fforddiadwy 
is. Mae'r pro forma angen gwybodaeth am: 

 
 Tabl 4: Gwybodaeth sy'n Ofynnol gyda'r Pro Forma Hyfywdra  

Categori Gwybodaeth Ofynnol 
1. Natur Datblygiadau  Math yr Unedau 

 Nifer yr ystafelloedd gwely 
 Gofod Llawr Mewnol m2 
 Nifer y lleiniau parcio  
 Natur y ddeiliadaeth 
 Amcan y Gwerth ar y Farchnad 

Agored a Thai Fforddiadwy 
2. Costau Adeiladu   Cost y datblygiad fesul m2 wedi'i 

rannu i: 
o Costau'r llain (adeiladu 

sylfaenol) 
o Costau gwaith allanol 
o Seilwaith  

3. Costau datblygu eraill 
3.1 Ffioedd Proffesiynol  Rhestrwch y costau tybiedig ar gyfer 

pensaer, ymgynghorydd cynllunio, 
syrfëwr meintiau ac ati, wedi'u 
hategu gyda chopïau o'r amcan 
brisiau diweddaraf gan y cwmnïau 
perthnasol.  

3.2 Gorbeninon Mewnol   Mae costau megis rhai gweinyddol y 
cwmni datblygu, y prynwyr tir, a 
chynllunio, oll yn gostau 
anuniongyrchol sy'n gysylltiedig â'r 
safle. 

3.3 Cyllid Marchnad  Cost unrhyw fenthyciadau sy'n 
gysylltiedig â'r datblygiad wedi'i 
rannu rhwng: 

o Arian ar gyfer y tir. 
o Arian ar gyfer adeiladu. 

3.4 Ffioedd Marchnata  Costau'r Asiant Tai am werthu'r 
unedau tai wedi'u cwblhau. Wedi'u 
hategu gyda chopïau o ddyfynbrisiau 
gan Asiantaethau Tai am y gwaith. 

3.5 Elw'r Datblygwr  Maint yr elw fydd y datblygwr yn ei 
geisio o'r cynnig. 

3.6 Elw'r contractwr  Ddim ond yn berthnasol i elfen tai 
fforddiadwy cynnig. 

4. Costau Annormal  Rhestr yn cyfiawnhau unrhyw gostau 
annormal sy'n gysylltiedig â'r 
datblygiad. I'w ategu gan 
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Categori Gwybodaeth Ofynnol 
ddyfynbrisiau perthnasol ar gyfer 
unrhyw gostau annormal.  

5. Costau Rhwymedigaethau Cynllunio  Unrhyw gostau rhwymedigaethau 
cynllunio gwybyddus sy'n 
gysylltiedig â datblygiadau e.e. 
Cyfraniad Addysgiadol, Cyfraniad 
Llecynnau Agored ac ati. (Dylid 
adnabod y materion hyn yn y 
trafodaethau cyn gwneud cais 
cynllunio).  

6. Cost Prynu’r Safle  Yr union bris a dalwyd am y safle 
ynghyd ar dyddiad neu amcangyfrif 
o gost y safle. 

 
 
5.3.3 Er mwyn galluogi i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ymateb yn brydlon, mae'n bwysig fod y 

wybodaeth yn cael ei darparu yn y ffordd a nodir yn y Pro forma Hyfywdra. Gall 
darparu gwybodaeth mewn fformat wahanol effeithio'r amser a gymerir i asesu 
Hyfywdra rhwymedigaethau cynllun. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ymdrin â 
gwybodaeth sy'n fasnachol sensitif gyda chyfrinachedd. Dylai unrhyw wybodaeth 
fasnachol sensitif gael ei labelu'n glir pan gaiff ei gyflwyno. Gyda gwybodaeth sy'n 
fasnachol sensitif ac unrhyw wybodaeth bersonol arall a ddarperir, dylai'r ymgeisydd 
hefyd ddarparu fersiwn cryno o'r wybodaeth y gellir ei rhoi ar y Gofrestr Gyhoeddus. 

 
5.3.4 Dywed Maen Prawf (iv) TAI 15, os, ar ôl cyflwyno'r Pro forma Hyfywdra, y pery 

anghytundeb rhwng yr ymgeisydd / datblygwr / tirfeddianwr a'r Awdurdod Cynllunio 
Lleol bydd asesiad allanol annibynnol o'r cynllun yn cael ei gynnal a thelir amdano 
gan yr ymgeisydd.  

 
5.3.5  Bydd nifer yr unedau fforddiadwy'n adlewyrchu casgliadau'r asesiad hwn. Dylai taliad 

am gynnal asesiad annibynnol gael ei wneud gan yr ymgeisydd / datblygwr / 
tirfeddiannwr cyn comisiynu'r asesiad allanol annibynnol.  

 
5.3.6  Mewn achosion o anghydfod, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn derbyn 

canfyddiadau asesiad allanol annibynnol.  
 
5.3.7  Mewn sefyllfaoedd pan fo ymgeisydd / datblygwr / tirfeddiannwr yn gwrthod cynnal 

asesiad allanol annibynnol, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwrthod y cais am 
nad yw Hyfywdra'r cais wedi'i brofi at foddhad yr ACLl.  
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PENNOD 6 – TROTHWYON, DOSBARTHIAD A GOFYNION 
 
 
6.1  Trothwyon 
 
6.1.1  Mae'r tabl a ganlyn yn amlygu'r ffigyrau trothwy ym Mholisi TAI 15 pan fydd y Cyngor 

yn ceisio darpariaeth / cyfraniad tai fforddiadwy ar gyfer tai newydd neu addasiadau 
mewn anhedleoedd / ardaloedd a adnabuwyd yn yr hierachaeth aneddleoedd: 

 
  

CATEGORI’R ANHEDDIAD TROTHWY 

Canolfan Isranbarthol 

2 neu fwy o unedau tai 

 

Canolfannau Gwasanaeth 
Trefol 

Canolfannau Gwasanaeth 
Lleol 

Pentrefi Gwasanaeth 

Pentrefi Gwledig / Arfordirol 

Pentrefi Lleol 

Clystyrau Dim ond safleoedd sy’n 100% tai 
fforddiadwy fydd yn cael eu cefnogi mewn 
clystyrau. 

Isrannu Anheddiadau Cefn 
Gwlad 

Dwy uned ychwanegol neu fwy 

Trawsnewid Adeiladau 
Traddodiadaol mewn Cefn 
Gwlad Agored 

100% tai fforddiadawy (oni bai fod defnydd 
preswyl yn elfen israddol sy'n ymwneud â 
chynllun ehangach ar gyfer ail-ddefnydd 
busnes) 

 
 
6.1.2  Pan fo'r datblygiad yn cyrraedd trothwy, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gorfod 

derbyn y ganran o'r tai fforddiadwy a gyfrifwyd yn erbyn yr holl unedau sy'n rhan o'r 
cynnig ac eithrio ar gyfer is-rannu adeiladau gwledig lle bydd cyfraniad yn cael ei 
geisio ar gyfer dau neu fwy o'r unedau ychwanegol a ddarparwyd. 

 
6.1.3  Diben Maen Prawf (3) Polisi PCYFF 2 yw sicrhau bod ceisiadau'n dangos eu bod yn 

gwneud y defnydd gorau o dir, gan gynnwys dwysedd o 30 uned byw o leiaf bob 
hectar mewn datblygiadau preswyl (oni bai bod yna amgylchiadau lleol neu 
gyfyngiadau ar y safle sy'n pennu dwysedd is). 
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6.1.4  Yn sgil hyn, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn craffu cynigion sy'n ceisio darparu 
dwysedd sy'n is na'r cyfartaledd, er mwyn pennu a yw'r safleoedd yn gallu ildio mwy 
o dai na'r hyn a gynigir, ac felly byddai'n: 

 
i. uwch na throthwy capasiti'r safle a osodwyd ym Mholisi TAI 15, ac  
ii. yn gallu darparu lefel uwch o dai fforddiadwy  

 
Bydd angen i'r ymgeisydd ddangos mewn Datganiad Dylunio a Mynediad, Datganiad 
Cynllunio neu ddogfen debyg yn ystod y cymal cais cynllunio pam ei fod yn cynnig 
dwysedd sy'n is na'r cyfartaledd. 

 
6.2  Canran y Tai Fforddiadwy 
 
6.2.1  Yn yr Astuidaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy adnabuwyd gwahanol lefelau canran sy'n 

hyfyw ar gyfer darpariath tai fforddiadwy yn yr Ardaloedd Prisiau Tai. Fel amlygwyd 
ym Mholisi TAI 15, mae'r targedau mynegol hyn yn seilieidig ar ddarpariaeth y 
ddaliadaeth tai cymdeithasol, ac maent fel a ganlyn: 

 
Canran y Tai 
Fforddiadwy 

Ardaloedd Pris Tai 

30% Arfordir Gwerth Uchel Gwynedd, Rhosneigr, Biwmares, 
Gogledd Orllewin Gwledig, Ardal y Pontydd, Trearddur a 
Rhoscolyn, De Orllewin, Gogledd Ddwyrain Gwledig, 
Aneddiadau Arfordirol Mwy  

20% Canolfannau Gwledig, y Canol Gwledig, yr Arfordir 
Gogleddol a De Arfon, Gorllewin Gwledig 

10% Llangefni, Llŷn, Arfordir y Gorllewin ac Arfon Wledig, 
Caergybi, Amlwch a’r Gefnwlad, Y Mynyddoedd, Dwyrain 
Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol, Blaenau Ffestiniog. 

   
 

6.2.2  Dylid anelu am y lefel darpariaeth ddangosol hwn ym mhob cynnig sy'n cyrraedd y 
Trothwy gofynion fel amlygwyd yn adran 6.1 uchod. Gellid cael lefel uwch o 
ddarpariaeth mewn cynigion sy'n cynnwys cymysgedd daliadaeth amgen (gweler 
maen prawf 2 Polisi TAI 15).  

 
6.2.3  Pan fydd gofyn fforddiadwy cynllun penodol yn is nac un annedd, bydd Ardal yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol yn y lle cyntaf yn dal angen ceisio sicrhau uned 
fforddiadwy yn y datblygiad hwnnw. Os gellir bodloni Ardal yr Awdurdod Cynllunio 
Lleol nad yw darparu uned fel rhan o'r datblygiad yn hyfyw, yna bydd yn disgwyl 
taliad pro-rata yn hytrach na bod dim darpariaeth fforddiadwy ar y safle. Bydd y taliad 
pro-rata ar gyfer y gofyniad fforddiadwy sy'n is nac uned unigol fforddiadwy yn 
defnyddio'r un fformiwla a'r hwnnw a geir yn adran 7.5 y CCA mewn perthynas â 
thaliadau swm cymudol.    
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PENNOD 7 - CYFLAWNI TAI FFORDDIADWY  
 
 
7.1  Y Drafodaeth a'r Broses Cyn Gwneud Cais  

 
7.1.1  Wrth ystyried safle, dylai'r ymgeisydd benderfynu pa ardal is-farchnad sy'n 

berthnasol ac felly'r targed fforddiadwy y bydd yr Awdurdod Lleol yn ceisio'i 
gyflawni.  Dylid nodi nifer a math yr unedau marchnad a fforddiadwy i'w darparu ar 
y safle (gweler y CCA Cymysgedd Tai am gopi o'r pro-forma perthnasol i'w 
ddefnyddio i gofnodi'r wybodaeth).  Cynghorir ymgeiswyr i ddarllen y CCA 
Cymysgedd Tai a chysylltu â'r Awdurdod Tai Lleol a/neu Hwylusydd Tai Gwledig 
am gyngor ynghylch y ffynonellau gwybodaeth cydnabyddedig ynghylch yr angen 
lleol am dai fforddiadwy a chyngor ynghylch y rhaniad rhwng tai i'w rhentu a thai 
fforddiadwy canolraddol.  Bydd yr Awdurdod Tai Lleol a'r Hwylusydd Tai Gwledig yn 
cynghori'r ymgeisydd ynghylch unrhyw ffioedd a godir am y wybodaeth fanwl hon.  

 
7.1.2  Mae'r ddau Awdurdod yn darparu gwasanaeth cynghori cyn gwneud cais cynllunio, 

er y codir ffi safonol am hyn (Gweler y dolenni i'r tudalennau perthnasol sydd ar 
gael ar-lein yn Atodiad 7). Bydd hyn yn eich helpu i amlinellu unrhyw faterion y 
byddai angen eu hystyried a rhoi sylw iddynt cyn y cyflwynir cais cynllunio.  Bydd y 
cyngor hwn yn cynnwys cyfeiriad at ofynion rhwymedigaethau cynllunio eraill a allai 
fod gofyn amdanynt gyda'r cynnig.   

 
7.1.3  Os mai'r bwriad yw gwerthu'r elfen fforddiadwy i Landlord Cymdeithasol 

Cofrestredig neu i wasanaeth rheoli preifat, dylech gysylltu â hwy i gael syniad o ba 
mor barod yr ydynt i'w prynu a'r pris y byddant yn fodlon ei dalu.   

 
7.1.4  Dylai hyn alluogi i chi gyfrifo pa mor hyfyw yw'r cynllun, gan ystyried costau, a'r 

ddarpariaeth ofynnol o unedau tai fforddiadwy a rhwymedigaethau cynllunio eraill, 
yn erbyn incwm.   

 
7.1.5  Os yw'r datblygiad yn blot hunan-adeiladu neu os oes unigolion penodol wedi'u 

henwi ar gyfer y cynnig, dylid cadarnhau bod yr unigolion hyn yn gymwys wrth 
drafod â'r Awdurdod Tai Lleol.  Dylent fod ar restr aros y Cyngor am lety rhent 
cymdeithasol neu rhaid cael cadarnhad eu bod yn bodloni gofynion cymhwyster fel 
a nodir o fewn y Polisi ac yn y CCA yma (gweler manylion pellach ym Mhennod 8 y 
CCA hwn).  

 
 
7.2  Y Ddarpariaeth Ar y Safle  
 
7.2.1  Rhaid darparu cyfraniad i dai fforddiadwy, ym mhob datblygiad tai sy'n cyrraedd y 

trothwy perthnasol ym Mholisi TAI 15.  Pan fo'r datblygiad yn cyrraedd y trothwy 
perthnasol, bydd y gofyniad am dai fforddiadwy'n cael ei gyfrifo yn erbyn yr holl 
unedau ar y safle ac eithrio ar gyfer is-rannu adeiladau gwledig lle bydd y cyfraniad 
ar bob uned ychwanegol a ddarperir ar y safle.  Dylid darparu'r gofyniad tai 
fforddiadwy ar safle'r datblygiad ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol lle byddai 
cyfraniad ariannol yn fwy priodol.  

 
7.2.2  Pan fo'r gofyniad tai fforddiadwy yn cael ei gyfrifo, bydd cyfran o gyfanswm y tai 

sydd angen bod yn dai fforddiadwy yn cael ei thalgrynnu i'r rhif cyfan agosaf (a 
bydd hanner yn talgrynnu am i fyny).  Os yw ffracsiwn tŷ fforddiadwy yn llai na 0.5, 
yna bydd angen gwneud cyfraniad drwy swm cymudol sy'n seiliedig ar y ffracsiwn 
hwnnw.  Er enghraifft, mewn datblygiad o 14 tŷ newydd mewn Ardal Prisiau Tai o 
10%, bydd y ddarpariaeth tai fforddiadwy yn gyfystyr ag 1.4 tŷ.  Felly, byddai angen 
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un tŷ ar y safle a swm cymudol sy'n werth 0.4 o dŷ fforddiadwy.  Fel arall, efallai y 
byddai ymgeisydd yn dymuno darparu tŷ ychwanegol uwchben ffracsiwn uned, y 
mae gofyniad arno i'w darparu. Dylai'r math o unrhyw annedd fforddiadwy 
ychwanegol a ddarperir adlewyrchu'r angen am ddarpariaeth fforddiadwy a 
adnabuwyd yn yr ardal. Gweler y dull o gyfrifo Swm Cymudol yn Adran 7.5 isod.  

 
7.2.3  Pan fo datblygwr am gyflawni tai fforddiadwy ar y safle, mae'r ACLl yn ffafrio bod y 

tai'n cael eu trosglwyddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.  Mewn achosion o'r 
fath, mae'n hanfodol bod yr unedau fforddiadwy'n bodloni safonau DQR fel bod 
modd i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eu prynu.  Fodd bynnag, mae'r ACLl 
yn cydnabod y gall datblygwyr werthu tai sydd wedi'u cwblhau i gwmnïau rhentu 
preifat, neu reoli'r unedau eu hunain, cyhyd ag y bo'r rhent yn fforddiadwy (rhenti 
meincnod neu ganolraddol) a bod y tenantiaid neu'r meddianwyr yn cael eu dewis 
o'r Rhestr Tai Cyffredin neu'r Gofrestr Tai Teg, ac wedi'u hasesu fel rhai mewn 
angen gan y Gymdeithas Tai.   

 
7.3  Integredig  
 
7.3.1 Cyhyd ag y bo modd, ni ddylid medru gwahaniaethu rhwng tai fforddiadwy a'r 

gymysgedd gyffredinol o dai eraill ar safle o ran arddull a gosodiad, defnydd o 
ddeunyddiau, ansawdd a manylder pensaernïol. Bydd y gallu i wasgaru unedau tai 
fforddiadwy ledled y safle datblygu'n dibynnu ar raddfa'r cynnig.  Ar safleoedd 
bychan, efallai na fydd yn ymarferol i wasgaru'r unedau'n eang.  Bydd angen i'r 
ymgeisydd egluro pa amgylchiadau perthnasol sy'n bodoli fel cyfiawnhad pan na ellir 
gwasgaru'r unedau.  Bydd hyn yn cynorthwyo'r Awdurdod Cynllunio Lleol i bennu 
p'un a yw Maen Prawf 3(ii) Polisi TAI 15 wedi'u cyflawni, h.y. bod yr unedau 
fforddiadwy wedi'u hintegreiddio'n llawn mewn datblygiad ac nad oes modd eu 
gwahaniaethu rhwng y tai nad ydynt yn fforddiadwy.   

 
 
7.4  Darpariaeth oddi ar y Safle  
 
7.4.1  Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd darpariaeth oddi ar y safle yn cael ei 

hystyried yn lle darpariaeth ar y safle, ac fe fydd pob safle'n cael ei ystyried yn ôl ei 
haeddiant ei hun.  Dylai'r safle amgen fod o fewn yr un anheddiad ac fe ellid 
cyfiawnhau hyn gan fod y safle amgen wedi'i leoli'n agosach i'r gwasanaethau a'r 
cyfleusterau yn yr anheddiad a/neu byddai'r safle amgen yn darparu lefel uwch o 
ddarpariaeth fforddiadwy yn yr ardal leol.  

 
7.4.2  Mewn achosion o'r fath, dylai'r tai fforddiadwy a ddarperir adlewyrchu'r un nifer (oni 

bai bod cyfiawnhad am gyfran uwch), math ac ansawdd a'r hyn a fyddai wedi cael 
ei ddarparu ar y safle.  Y datblygwr fydd yn gyfrifol am nodi beth yw'r amgylchiadau 
eithriadol pan na ddylai'r ddarpariaeth fod ar y safle a sut fydd ei gynnig amgen yn 
mynd i'r afael â'r angen am dai fforddiadwy sydd wedi'i nodi gan yr ACLl.  

 
7.4.3  Gydag unrhyw ddarpariaeth oddi ar y safle, bydd angen i'r ACLl fod yn fodlon bod 

modd datblygu'r safle amgen sy'n cael ei gynnig yn amserol a bydd unrhyw 
ganiatâd yn ceisio sicrhau bod yr elfen tai fforddiadwy'n cael ei datblygu'n unol â'r 
elfen marchnad agored ar y safle amgen.  Fel arfer, defnyddir cytundeb cyfreithiol i 
sicrhau bod y mater hwn yn derbyn sylw.  

 
 
7.5  Taliad Pro-Rata / Swm Cymudol  
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7.5.1  Pan mae’r Cyngor yn fodlon nad yw’n hyfyw i ddarparu uned fforddiadwy mewn 
achosion lle mae’r gofyniad ar gyfer llai na un uned cyflawn yna disgwlir taliad pro-
rata.   Hefyd mewn amgylchiadau eithriadol lle nad yw darpariaeth ar y safle'n cael 
ei hystyried yn briodol a lle nad oes modd cyflawni unedau oddi ar y safle ar safle 
amgen, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol angen taliad cymudol yn lle'r 
ddarpariaeth tai fforddiadwy ar y safle.  

 
7.5.2  Dylai'r taliad pro-rata / swm cymudol fod gyfwerth â chyfraniad y datblygwr pe 

byddai'r tai fforddiadwy wedi'u darparu ar y safle.   
 
7.5.3  Mae'r profi lefel uchel a wneir o fewn yr AHVS yn seiliedig ar safle un hectar 

tybiaethol am gyfres o is-farchnadoedd prisiau tai sydd wedi'u nodi yn y Cynllun.  
Caiff hwn ei ddefnyddio fel mesur cymharu ac ymarferol i feincnodi canlyniadau.  

 
7.5.4  Casglodd yr AVHS hwn, ar 30 tŷ fesul hectar (Dph), p’un a’i 30%, 20% neu 10% o 

ddarpariaeth tai fforddiadwy oedd yn hyfyw yn y gwahanol ardaloedd prisiau tai.  
 
7.5.5  Mae'r AVHS yn cyfrifo Gwerth Gweddilliol safle'n seiliedig ar wahanol lefelau o 

ddarpariaeth tai fforddiadwy.  Y Gwerth Gweddilliol yw'r gwahaniaeth rhwng Gwerth 
Datblygiad Crynswth (GDV) a chyfanswm costau'r cynllun. Mae'n rhoi syniad i'r 
datblygwr a/neu'r tirfeddiannwr ynghylch faint y dylid ei dalu am safle.  

 
7.5.6  Mae'r fethodoleg isod yn rhoi amlinelliad o'r taliad swm cymudol pro-rata pan fo'r 

cynllun yn syrthio islaw un tŷ ar y safle, neu yn lle darparu uned(au) fforddiadwy ar 
y safle:  

 
Cam 1 : Nodwch y ganran Berthnasol o dai fforddiadwy a geisir yn yr ardal prisiau 
tai penodol (danghosir mewn llwyd yn Tabl 5 yn y CCA hwn).   
Cam 2: Cyfrifo'r gwahaniaeth rhwng y Gwerth Gweddilliol yn y ddarpariaeth tai 
fforddiadwy sy'n gymwys i ardal prisiau tai a'r Gwerth Gweddilliol heb unrhyw 
ddarpariaeth tai fforddiadwy ar y safle (gweler Tabl 5 isod).  
Cam 3 : Rhannu'r ffigwr o Gam 2 â nifer yr unedau fforddiadwy a gyflwynir ar safle 
1 ha tybiaethol (h.y.  3 uned fforddiadwy mewn Ardal Prisiau Tai 10%, 6 mewn 
ardal 20% a 9 mewn ardal 30%).  Mae hyn yn rhoi'r swm cymudol ar gyfer y 
ddarpariaeth o un tŷ fforddiadwy  
Cam 4 : Lluosi % Berthnasol y ddarpariaeth tai fforddiadwy (dyma'r ffigwr o Gam 1) 
gyda nifer yr unedau preswyl yn y cynllun arfaethedig.  
Cam 5 : Lluosi'r swm cymudol sydd ei angen ar gyfer un annedd yn y lleoliad hwn 
(ffigwr o Gam 3) o'r gyfran neu nifer yr unedau sydd ei angen (y ffigwr o Gam 4)  
 
 

Tabl 5: Copi o’r Ffigyrau Gwerth Gweddilliol o’r Tabl 2.2 o fewn y diweddariad i’r Astudiaeth 
Hyfywedd Tai Fforddiadwy (Prisiau mewn £miliynau) 
 
Ardal Pris Tai 0% 10% 20% 30% 
Arfordir Gwerth Uchel Gwynedd, 
Rhosneigr, Biwmares. 

£3.55 £3.04 £2.53 £2.01 

Gogledd Orllewin Wledig, Ardal 
y Pontydd, Trearddur a 
Rhoscolyn. 

£1.99 £1.61 £1.19 £0.86 

De Orllewin, Gogledd-ddwyrain 
Wledig, Aneddleoedd Arfordirol 
Mwy. 

£1.49 £1.16 £0.84 £0.51 

Tud. 199



  

29 
 

Ardal Pris Tai 0% 10% 20% 30% 
Canolfannau Gwledig, Y Canol 
Gwledig, Arfordir Gogleddol a 
De Arfon, Gorllewin Gwledig. 

£1.05 £0.81 £0.52 £0.23 

Llangefni, Llŷn 
 

£0.75 £0.50 £0.24 -£0.01 

Arfordir Gorllewinol ac Arfon 
Wledig, Caergybi, Amlwch a’r 
Cefngwlad. 

£0.56 £0.26 £0.02 -£0.22 

Y Mynyddoedd, Dwyrain 
Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol, 
Blaenau Ffestiniog 

£0.20 -£0.01 -£0.08 -£0.43 

 
 

 
7.5.7  Gweler isod enghreifftiau o'r cyfrifiad ar gyfer gwahanol gynlluniau sydd wedi'u 

cynnig:  
 
Enghraifft 1: Datblygiad o 3 uned tai yng Ngwalchmai  
 
Cam 1:  Mae Gwalchmai yn Ardal Prisiau Tai'r Gorllewin Gwledig, lle mae disgwyl 
cyflawni  20% o dai fforddiadwy.  
Cam 2: Gwerth Gweddilliol gyda 20% yn ddarpariaeth tai fforddiadwy am 30 annedd 
= £0.52m   
Gwerth Gweddilliol gyda 0% o ddarpariaeth tai fforddiadwy am 30 annedd = £1.05m  
Gwahaniaeth =  £0.53m 
Cam 3:  Mae'r £530,000 hwn yn cynrychioli'r gofyniad i gyflawni 6 thŷ fforddiadwy 
(20% o 30 uned), sef £88,333 yr uned (mewn geiriau eraill, £88,333 yw'r hyn sydd 
ei angen yn yr is-farchnad hon i gyflawni un uned fforddiadwy).  
Cam 4: Ar gyfer cynllun o 3 uned 20% o 2 uned =  0.6 o uned tai fforddiadwy.   
Cam 5:  Felly, mae'r swm cymudol y dylid ei geisio ar gyfer y cynnig hwn yn 
£88,333 x 0.6 =  £52,999.     
 
Enghraifft 2:  Datblygiad o 2 uned tai ym Methel (Gwynedd)         

  
Cam 1:  Mae Bethel (Gwynedd) yn Ardal Prisiau Tai'r Aneddleoedd Arfordirol Mwy, 
lle mae disgwyl cyflawni 30% o dai fforddiadwy.  
Cam 2: Gwerth Gweddilliol gyda 30% yn ddarpariaeth tai fforddiadwy am 30 annedd 
= £0.51m   
Gwerth Gweddilliol gyda 0% o ddarpariaeth tai fforddiadwy am 30 annedd = £1.49m  
Gwahaniaeth =  £0.98m 
Cam 3:  Mae'r £980,000 hwn yn cynrychioli'r gofyniad i gyflawni 9 tŷ fforddiadwy 
(30% o 30 uned), sef £108,333 yr uned (mewn geiriau eraill, £108,333 yw'r hyn 
sydd ei angen yn yr is-farchnad hon i gyflawni un uned fforddiadwy).  
Cam 4: Ar gyfer cynllun o 2 uned 30% o 2 uned =  0.6 o uned tai fforddiadwy.   
Cam 5:  Felly, mae'r swm cymudol y dylid ei geisio ar gyfer y cynnig hwn yn 
£108,333 x 0.6 =  £65,333. 

 
   
7.5.8  Os bydd yr ymgeisydd / datblygwr / tirfeddiannwr yn cwestiynu hyfywdra darparu'r 

swm cymudol hwn yna, yn unol â Pholisi TAI 15, nhw fydd yn gyfrifol am ddangos yn 
glir ar pro-forma asesiad hyfywdra yr amgylchiadau sy'n cyfiawnhau cyfraniad tai 
fforddiadwy is.   
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7.5.9  Ar ôl cyflwyno tystiolaeth o'r fath, ac os oes anghytundeb yn parhau rhwng yr 
ymgeisydd / datblygwr / tirfeddiannwr a'r Awdurdod Cynllunio Lleol o ran y 
ddarpariaeth tai fforddiadwy mewn cynllun, cynhelir archwiliad allanol annibynnol o'r 
cynllun ar gost yr ymgeisydd.  Bydd y swm cymudol yn adlewyrchu casgliadau'r 
asesiad hwn.    

 
 
7.6  Gwario Taliadau Swm Cymudol / Pro-Rata  
  
7.6.1  Bydd yr holl arian a godir drwy daliadau symiau cymudedig a thaliadau pro-rata yn 

cael ei gadw ar gyfer y ddarpariaeth tai fforddiadwy ac fe'i rheolir gan bob Awdurdod 
Tai Strategol (ATS). 

 
7.6.2  Bydd cyfraniadau ariannol yn cael eu defnyddio at y dibenion a gytunir ac fe all fod 

gofyn eu gwario mewn cyfnod amser cytunedig. Y Cyngor fydd yn gyfrifol am gofnodi 
sut, pryd a lle i gasglu a gwario'r cyfraniadau ariannol. 

 
7.6.3  Ac eithrio Ymgymeriadau Unochrog, bydd cyfraniadau sy'n weddill a heb eu gwario 

ar ddiwedd y cyfnod amser cytunedig (os pennir hyn) yn cael eu dychwelyd, oni bai 
fod y talwr (neu'r olynydd) a'r Cyngor yn cytuno ar ddarpariaeth amgen. Os pennir 
cyfnod amser, bydd y Cyngor fel arfer yn cynnig cyfnod amser o bum mlynedd; bydd 
hyn, fodd bynnag, yn destun negodi. 

 
7.6.4  Mae enghreifftiau o'r modd y gall y Cyngor ddefnyddio'r cyfraniadau ariannol yn 

cynnwys: 
 Cefnogi darpariaeth o dai fforddiadwy ar safleoedd datblygiadau eraill; 
 Cefnogi datblygiadau tai fforddiadwy a ddatblygir gan RSL, ATS, neu gyffelyb, ar 

dir sydd yn eu perchnogaeth, neu roi cefnogaeth i brynu tir i'r diben hwn; 
 Cefnogi tai arbenigol fforddiadwy a ddarperir gan RSL, ATS, neu gyffelyb; 
 Rhoi cefnogaeth i adnewyddu'r stoc o dai Cyngor cyfredol neu i adfer tai gwag i'w 

defnyddio fel tai fforddiadwy; 
 Mesurau eraill a nodwyd gan yr ATS at ddiben cynyddu'r cyflenwad o dai 

fforddiadwy yn Ynys Môn neu yng Ngwynedd. 
 
7.6.5  Bydd y Cyngor yn mynd ati i ddefnyddio cyfraniadau ariannol i gwrdd â'r anghenion 

am dai fforddiadwy yn ardal y datblygiad a wnaeth y cyfraniad. Lle nad oes modd 
defnyddio'r arian yn yr un anheddiad, fel arfer lle nad oes cynlluniau addas ar gael, 
bydd y rhaeadr a ganlyn yn cael ei roi ar waith wrth ddefnyddio'r cyfraniadau: 

 
 O fewn i - Ardal Gynllunio Gwynedd  

a) Anheddiad. Os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna; 
b) Ardal Cyngor Tref/Cymuned. Os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna; 
c) Ardaloedd Cynghorau Tref a Chymuned cyfagos yn Gwynedd. Os nad oes 
cynlluniau addas ar gael, yna;  
ch) Ardal Marchnad Dai Leol yn Gwynedd. Os nad oes cynlluniau addas ar gael yna; 
d) Gweddill Cyngor Gwynedd. 

 
O fewn - Ynys Môn 
a) Anheddiad. Os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna; 
b) Ardal Cyngor Tref/Cymuned. Os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna; 
c) Ardaloedd Cyngor Tref a Chymuned cyfagos yn Ynys Môn. Os nad oes cynlluniau 
addas ar gael, yna;  
ch) Ardal Marchnad Dai Leol yn Ynys Môn. Os nad oes cynlluniau addas ar gael yna; 
d) Gweddill Ynys Môn. 
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7.7 Negodi Cyfraniad Is  
 
7.7.1  Er bod y Cynghorau'n ystyried bod y targedau a'r trothwyon tai fforddiadwy yn 

realistig a bod modd eu cyflawni, mae'r Cyngor yn cydnabod y gall amgylchiadau 
eithriadol fodoli lle nad yw'r datblygwr yn ystyried bod lefel y tai fforddiadwy 
gofynnol yn hyfyw.  Mewn amgylchiadau o'r fath, ac yn amodol ar arfarniad ariannol 
manwl, bydd y Cyngor yn ystyried cyfraniadau is neu waredu'r gofyniad i gyfrannu 
tai fforddiadwy.  Fel y nodir yn Adran 5.3 y CCA hwn, bydd yn rhaid i'r ymgeisydd 
gyflwyno tystiolaeth i'r Cyngor ar ffurf pro-forma hyfywdra i gyfiawnhau darpariaeth 
is o dai fforddiadwy na'r hyn a ddisgwylir ym Mholisi TAI 15.     

 
7.7.2  Lle bo datblygwr yn ceisio ail-negodi lefel neu fath y tai fforddiadwy a gytunwyd yn 

flaenorol ar adeg y cais cynllunio gwreiddiol, bydd gofyn i'r datblygwr ddangos sut 
mae'r amgylchiadau sy'n ymwneud â hyfywdra economaidd wedi newid, a hynny 
drwy gyflwyno arfarniad hyfywdra ariannol wedi'i ddiweddaru.  Yn ogystal, bydd 
angen tystiolaeth wedi'i diweddaru mewn sefyllfaoedd lle cytunwyd i waredu neu 
leihau'r cyfraniad gofynnol ar adeg y cais gwreiddiol, os gwneir cais i adnewyddu'r 
caniatâd cynllunio neu i amrywio'r amodau cynllunio i ymestyn y cyfyngiadau amser 
o ran cychwyn y datblygiad.   

 
 
7.8  Safleoedd Eithrio 
 
7.8.1  Yn unol â PCC, NCT 2 a NCT 6, mae Polisi TAI 16 yn cefnogi'r ddarpariaeth o dai 

fforddiadwy ar safleoedd eithrio lle mae angen wedi'i brofi na ellir eu cyflwyno'n 
rhesymol o fewn amserlen resymol ar safle marchnad o fewn y ffin ddatblygu.   

 
7.8.2  Mae Pennod 4 yn amlinellu ffynonellau'r angen tai y dylid eu hystyried er mwyn profi 

bod angen wedi'i brofi am y tai fforddiadwy.  I ystyried yr amserlenni rhesymol ar 
gyfer eu cyflawni, dylid ystyried categoreiddiad safleoedd mawr, 5 uned neu fwy, yn 
yr Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai ar y Cyd (JHLAS).  O ran safleoedd bychan 
yn y banc tir, dylid ystyried y dyddiad pan roddwyd caniatâd cynllunio i safleoedd o'r 
fath.  Yn ogystal, dylid ystyried lefel yr angen sydd wedi'i nodi mewn ardal, ynghyd â 
lefel y cyfleoedd o ddynodiadau tir, safleoedd ar hap neu'r banc tir presennol o fewn 
y ffin ddatblygu.  Yn ogystal, bydd angen i'r ymgeisydd ddangos bod y cyfleoedd 
sydd ar gael yn y stoc tai presennol wedi'u hystyried yn llawn a'u diystyru.    

 
7.8.3  Mae angen i'r safle eithrio fod yn union gerllaw'r ffin ddatblygu a ffurfio estyniad 

rhesymol i'r anheddiad.  Golyga "union gerllaw" y dylai'r safle eithrio arfaethedig fod 
mewn cysylltiad â'r ffin ddatblygu yng nghyffiniau'r safle.  Mewn perthynas â p'un a 
fyddai'r cynnig yn cael ei ystyried yn estyniad rhesymol i'r anheddiad neu beidio, 
rhoddir ystyriaeth i p'un a yw'r cynnig yn rhoi diwedd twt i'r ffurf adeiledig neu p'un a 
fyddai'n ymyrryd yn annerbyniol ar gefn gwlad agored.   Bydd effaith y safle 
arfaethedig ar y dirwedd yn ystyriaeth bwysig wrth wneud penderfyniad am ei 
addasrwydd.  Bydd asesu'r materion sydd wedi'u cynnwys ym Mholisi PCYFF 2, 
Polisi PCYFF 3 a Pholisi PCYFF 4 yn gymorth i bennu p'un a yw'r safle'n addas ar 
gyfer datblygiad, ac, yn ddibynnol ar leoliad y safle, Polisïau yn Adran 6.5 y Cynllun.   

 
7.8.4  Dylai graddfa safle eithrio adlewyrchu swyddogaeth yr aneddiad yn hierarchaeth 

aneddiadau’r CDLl ar y Cyd. Mewn amgylchiadau eithriadol, lle gall y datblygwr brofi 
i'r Awdurdod Cynllunio Lleol nad yw'n bosib darparu safleoedd eithrio mewn 
aneddiadau eraill yn nalgylch/yng nghyffiniau'r anheddiad, gellid cefnogi datblygiad 
ar raddfa fwy ar yr amod fod angen wedi ei adnabod yn yr aneddiadau eraill a 
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wasanaethir gan y bwriad. Dylid cyfiawnhau graddfa cynnig o'r fath drwy lefel yr 
angen a adnabuwyd yn yr holl aneddiadau a wasanaethir drwy'r bwriad.   

 
7.8.5  Rhaid i'r angen lleol am dai fforddiadwy i gyfiawnhau safle eithriedig fod yn seiliedig 

ar angen a adnabuwyd ym mhob anheddiad yn lleoliad y safle. Mae'r un peth yn wir 
am bob hierarchaeth anheddiad, o'r Ganolfan Isranbarthol i'r Pentref. Gyda'r 
amgylchiadau eithriadol, pan yw'r safle'n gwasanaethu mwy nag un anheddiad, bydd 
yr angen yn seiliedig ar yr angen a ganfuwyd ym mhob anheddiad a wasanaethir gan 
y cynnig. 

 
7.8.6  Mae'r gofyniad i ddangos yr angen a adnabuwyd ar safleoedd marchnad y tu mewn 

i'r ffin ddatblygu, mewn amserlen resymol, yn golygu y dylid dangos pam na ellir 
diwallu'r angen hwn drwy unrhyw safle tai dynodedig yn yr anheddiad, na thrwy 
leiniau o dir o fewn y ffin sydd heb eu datblygu, trwy'r banc tir presennol, na thrwy'r 
stoc dai gyfredol sydd ar werth wrth i'r cais gael ei wneud.  Gall y Gwasanaeth 
Cynllunio gyflwyno gwybodaeth am y banc tir presennol. Dylid hefyd rhoi sylw i 
leoliad safle yn y Gydastudiaeth ar Argaeledd Tir ar Gyfer Tai (JHLAS).  Ar gyfer 
safleoedd eithrio sy'n gwasanaethu nifer o aneddiadau, dylid cynnal y gwerthusiad 
hwn ar bob anheddiad y mae'r cynnig yn ei wasanaethu. 

 
 
7.9  Rheoli Meddiannaeth / Mecanwaith ar gyfer Bytholbarhad  
 
7.9.1  Nod Maen Prawf 3(v.) Polisi TAI 15 yw sicrhau fod mecanweithiau addas wedi'u 

sefydlu i reoli meddiannaeth yr uned(au) tai fforddiadwy pan gânt eu meddiannu yn y 
lle cyntaf, ac am byth wedi hynny, i'r rheini sy'n gallu profi angen am dŷ fforddiadwy. 
Mae'r ymdriniaeth hon yn unol â Pholisi Cynllunio Cenedlaethol. 

 
7.9.2  Mae paragraff 5.41 o Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 016/2014 'Defnyddio amodau 

cynllunio i reoli datblygu' yn datgan na ddylid defnyddio amodau cynllunio i reoli 
materion megis deiliadaeth, pris na pherchnogaeth, ac felly rhwymedigaethau 
cynllunio yw'r ffordd arferol o sicrhau tai fforddiadwy.   Fodd bynnag, mae'r un 
Cylchlythyr yn cynnwys amod safonol ar gyfer darpariaeth tai fforddiadwy trwy 
'gynllun tai fforddiadwy'. 

 
7.9.3  Er mwyn cydymffurfio â'r Cylchlythyr uchod, i sicrhau fod tai fforddiadwy yn cael eu 

cadw am byth, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ymdrin â'r mater fel hyn: 
 
  

Sefyllfa Mecanwaith Cynllunio i reoli 
meddiannaeth 
 

Caniatâd cynllunio manwl sy'n gofyn 
am ddarpariaeth tai fforddiadwy ar y 
safle 
 

Rhwymedigaethau Cynllunio Adran 
106 

Caniatâd cynllunio manwl sy'n gofyn 
am swm cymudedig yn hytrach na 
darpariaeth tai fforddiadwy ar y safle 
 

Rhwymedigaethau Cynllunio Adran 
106 

Caniatâd cynllunio amlinellol sy'n 
gofyn am ddarpariaeth tai fforddiadwy 
ar y safle 
 

Amod cynllunio sy'n debyg i'r amod 
enghreifftiol a nodir yng Nghylchlythyr 
LlC 016/2014 sy'n gwneud 'Cynllun 
Tai Fforddiadwy' yn ofynnol. Bydd 
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manylion y Cynllun yn eu tro yn 
destun Cytundeb Adran 106. 
 

 
 

7.9.4  Tra y bydd Rhwymedigaeth Cynllunio Adran 106 wedi cael ei deilwra i’r cais unigol fe 
fydd yn cynnwys yr elfennau a ganlyn: 
 Disgrifiad o'r unedau fforddiadwy; 
 Disgrifiad o'r sawl fydd yn gymwys i feddiannu'r unedau; 
 Lleoliad a dosbarthiad y tai fforddiadwy yn y safle; 
 Amseriad y gwaith adeiladu a meddiant o'r tir neu'r elfen tai fforddiadwy mewn 

perthynas â datblygiad y safle cyfan; 
 Mecanwaith rheoli prisiau; 
 Mecanwaith gwarchod ar gyfer ail-werthu yn y dyfodol (megis hawliau 

rhagbrynu); 
 Disgrifiad o'r broses rhaeadru wrth ailwerthu yn y dyfodol; 

 
7.9.5  Bydd y broses o raeadru'r ailwerthu yn amrywio yn dibynnu ar fath yr anheddiad / 

bwriad dan sylw, h.y. os yw'r datblygiad wedi'i leoli: 
 Ar safle y tu mewn i ffin ddatblygu Canolfan Isranbarthol, unrhyw Ganolfan 

Wasanaeth neu Bentref Gwasanaeth; 
 Ar safle y tu mewn i ffin ddatblygu Pentref; 
 Ar safle mewn Clwstwr neu ar gyfer trosi Adeiladau Traddodiadol yng Nghefn 

Gwlad Agored; 
 Ar safle Eithrio. 

 
7.9.6  Codir ffi ar ymgeiswyr er mwyn talu costau cyfreithiol paratoi dogfennaeth gyfreithiol 

Rhwymedigaeth Cynllunio Adran 106. 
 
7.9.7  Pe cymeradwyir cais yn amodol ar arwyddo cytundeb Adran 106, bydd yr Awdurdod 

Cynllunio Lleol yn disgwyl y bydd yn gallu cyflwyno rhybudd o benderfyniad yn 
ymwneud â'r cais ymhen 12 mis o ddyddiad y penderfyniad i ganiatáu. Bydd y gallu i 
gwrdd â'r nod hwn yn dibynnu ar argaeledd y wybodaeth ofynnol gan yr ymgeisydd. 
Lle darperir tystiolaeth gan yr ymgeisydd at foddhad y Cyngor na ellir arwyddo'r 
cytundeb o fewn y cyfnod a bennwyd, bydd amrywiaeth ar y terfyn amser yn cael ei 
ystyried yn ôl yr achos. Pe na chyflwynir y wybodaeth, mae'r Awdurdod Cynllunio 
Lleol yn cadw'r hawl i wrthod y cais yn seiliedig ar fethu â chwblhau'r cytundeb A106. 
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PENNOD 8 – CYMHWYSEDD 
 
8.1  Tai Fforddiadwy - Cymhwysedd Meddianwyr  

 
 

8.1.1  Gall y lleoliad a'r math o ddatblygiad olygu wahanol ofynion Cysylltiad Lleol o fewn 
gwahanol fathau o aneddleoedd, mae'r tabl isod yn esbonio hyn: 

 
Tabl 6: Tystiolaeth cysylltiad lleol wedi ei seilio ar Leoliad Datblygiad 
Lleoliad y Datblygiad 
Arfaethedig 

Angen Tystiolaeth Cysylltiad Lleol ar gyfer: 

Safle o fewn y Ffin 
Datblygu 

Safle Eithrio (h.y. safle 
sydd du allan ond union 
gyferbyn â’r ffin datblygu 

Canolfan Is-ranbarthol 
(TAI 1) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda 
Awdurdod Gwynedd. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gydag anheddle Bangor 
(neu ei gefnwlad Gwledig). 

Canolfan Gwasanaethol 
Trefol (TAI 1) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda’r 
Awdurdod perthnasol ble 
bo’r cais yn destun h.y. 
Gwynedd neu Ynys Môn. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Ganolfan 
Gwasanaethol Trefol 
perthnasol (neu ei 
gefnwlad Gwledig) ble bo’r 
cais yn destun.  

Canolfan Gwasanaethol 
Lleol (TAI 2) (yn cynnwys 
y 3 Ganolfan sydd wedi eu 
hadnabod o fewn Polisi 
TAI 5) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda’r 
Awdurdod perthnasol ble 
bo’r cais yn destun h.y. 
Gwynedd neu Ynys Môn. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Ganolfan 
Gwasanaethol Lleol 
perthnasol (neu ei 
gefnwlad Gwledig) ble bo’r 
cais yn destun. 

Pentref Gwasanaethol 
(TAI 3) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda’r 
Awdurdod perthnasol ble 
bo’r cais yn destun h.y. 
Gwynedd neu Ynys Môn. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Pentref 
Gwasanaethol perthnasol 
(neu ei gefnwlad Gwledig) 
ble bo’r cais yn destun. 

Pentref Lleol, Arfordirol 
neu Wledig (TAI 4) 
(Cynnwys y 12 pentref 
sydd wedi eu hadnabod yn 
TAI 5)  

 Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Anheddle perthnasol 
(neu ei gefnwlad Gwledig) 
ble bo’r cais yn destun. 

 Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Pentref Lleol, 
Arfordirol neu Wledig (neu 
ei gefnwlad Gwledig) ble 
bo’r cais yn destun. 

Clystyrau (TAI 6) Gan nad oes ganddynt ffin datblygu, bydd raid i bob 
ymgeisydd ddangos cysylltiad 5 mlynedd gyda’r Clwstwr 
perthnasol (neu ei gefnwlad gwledig) ble bo’r cais wedi ei 
leoli.  

Trosi Adeiladau 
Traddodiadol yng Nghefn 
Gwlad Agored 

Gan nad ydynt wedi eu lleoli o fewn ffin datblygu bydd 
raid i bob ymgeisydd ddangos cysylltiad 5 mlynedd 
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Lleoliad y Datblygiad 
Arfaethedig 

Angen Tystiolaeth Cysylltiad Lleol ar gyfer: 

Safle o fewn y Ffin 
Datblygu 

Safle Eithrio (h.y. safle 
sydd du allan ond union 
gyferbyn â’r ffin datblygu 

gyda’r Cefnwlad Gwledig ble bo’r adeilad traddodiadol 
wedi ei leoli.    

(gweler Datganiad Ysgrifenedig y CDLl er mwyn adnabod pa bolisïau mae’r 
aneddleoedd uchod yn disgyn) 
 
 
8.1.2 Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw’r Cefnwlad Gwledig sydd yn amgylchynu 

anheddle yn cynnwys unrhyw anheddle arall sydd wedi eu hadnabod ym 
Mholisïau TAI 1 i TAI 6 yn y CDLl. 

 
 
 
8.2 Dangos Angen – pan (a) mae’r ymgeisydd yw’r meddiannydd arfaethedig a / 

neu (b) mae’r meddianwyr cychwynnol yn hysbys. 
 
8.2.1  Profi'r Angen am Dŷ Fforddiadwy:   

 
 O ran Llety Rhent Cymdeithasol  

o Bydd Landlord cymdeithasol cofrestredig yn defnyddio Cofrestr Tai 
Cymdeithasol i benderfynu ar gymhwysedd meddianwyr yr eiddo. 

 O ran Llety Canolraddol  
o Angen bod wedi cofrestru â Thai Teg  . 
o Angen bod yn destun Asesiad Tai Teg sy'n cadarnhau eich bod yn 

gymwys am dŷ fforddiadwy (mae cost ar gyfer yr asesiad hwn - £75 ar 
hyn o bryd, i'w dalu gan yr ymgeisydd – dyma linc i wefan Tai Teg lle mae 
gwybodaeth pellach ar gael - https://taiteg.org.uk/cy/am-i-eligible-to-apply 
).  
 

8.2.2  Bydd y Cyngor yn disgwyl datganiad cefnogol ar gyfer ceisiadau o'r fath yn nodi sut 
mae'r unigolyn yn bodloni'r gofynion cysylltiad lleol perthnasol. Rhaid darparu’r 
wybodaeth sy’n dangos cymhwysedd gan ddefnyddio y pro-forma fel y gwelir yn 
Atodiad 8.   

 
 

 
8.3 Dangos angen lle nad yw Meddianwyr Penodol wedi'u Hadnabod ar gam y 

cais cynllunio   
 
8.3.1  Profi'r Angen am Dŷ Fforddiadwy:   

 
 O ran Llety Rhent Cymdeithasol  

o Gwybodaeth o'r Asesiad Marchnad Tai Lleol diweddaraf ynghylch lefel a 
math yr angen sydd wedi'i nodi yn yr is-ardal berthnasol.  

o Dylid cael gwybodaeth o Gofrestr Tai'r Cyngor ynghylch lefel a math yr 
angen sydd wedi'i nodi yn yr ardal.  
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o Gwybodaeth o unrhyw Arolwg Lleol a gynhaliwyd yn yr ardal, (cyhyd a fod 
yr Arolwg o fewn 5 mlynedd o amser i ddyddiad y cais), ynghylch lefel a 
math yr angen sydd wedi'i nodi yn yr ardal. 

 O ran Llety Canolraddol  
o Gwybodaeth o'r Asesiad Marchnad Tai Lleol diweddaraf ynghylch lefel a 

math yr angen sydd wedi'i nodi yn yr is-ardal berthnasol.  
o Gwybodaeth o'r Gofrestr Tai Teg ynghylch lefel a math yr angen sydd 

wedi'i nodi yn yr anheddiad / ardal berthnasol (gweler yr adran Cysylltiad 
Lleol ynghylch cymhwysedd y ceisiadau hyn).  

o Gwybodaeth o unrhyw Arolwg Lleol a gynhaliwyd yn yr ardal, (cyhyd a fod 
yr Arolwg o fewn 5 mlynedd o amser i ddyddiad y cais), ynghylch lefel a 
math yr angen sydd wedi'i nodi yn yr ardal.  

 
8.3.2 Bydd yr amod / cytundeb adran 106 yn rheoli defnydd o unedau tai fforddiadwy 

canolradd. Bydd y Cynghorau yn ei gwneud yn ofynnol i gael tystiolaeth gefnogol gan 
ddarpar feddianwyr y tai (yn y lle cyntaf ac yn y dyfodol) sy’n debyg i’r dystiolaeth 
sy'n ofynnol trwy'r pro-fforma sydd yn Atodiad 8 cyn maent yn meddiannu’r eiddo, er 
mwyn dangos cydymffurfiaeth â Chytundeb Adran 106. 

 
8.3.3  O ran ceisiadau Safleoedd Eithrio sydd wedi'u cyfiawnhau fel rhai sy'n gwasanaethu 

ardal ehangach, yn amodol ar fodloni gofynion paragraff 7.8.4 uchod, yna gall y 
gofynion Cysylltiad Lleol fod ar gyfer yr holl anheddau lle mae'r safle Eithrio yn 
darparu ar ei gyfer.     

 
8.3.4  Pan nodir aelwyd penodol i feddiannu uned fforddiadwy o fewn y categori hwn bydd y 

Cyngor yn disgwyl i ddatganiad cefnogol ar ffurf y pro-forma fel y gwelir yn Atodaid 8 
gael ei gwblhau. Bydd hyn yn galluogi’r Gwasanaeth Tai i benderfynu a yw’r 
meddiannydd arfaethedig yn bodloni'r gofyniad cysylltiad lleol o fewn unrhyw 
Gytundeb Adran 106 ar y safle. 
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PENNOD 9 - MONITRO AC ADOLYGU 
 
9.1  Bydd gweithredu polisïau tai fforddiadwy'r CDLl drwy ddatblygiadau a ganiateir ac a 

gyflawnir dan y CDLl, yn cael ei fonitro'n flynyddol ac fe adroddir amdano yn 
Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl (a gyflwynir i Lywodraeth Cymru erbyn 31 
Hydref bob blwyddyn ar ôl i'r CDLl gael ei fabwysiadu).  Bydd y broses hon yn 
monitro nifer y tai fforddiadwy a adeiladwyd bob blwyddyn (yn unol â rheoliadau'r 
CDLl), ynghyd â dangosyddion lleol sy'n ymwneud â chanran, graddfa, math a 
daliadaeth y tai fforddiadwy a ganiateir.  Bydd newidiadau mewn gwerthoedd 
gweddilliol gan ystyried newidiadau mewn unrhyw fewnbynnau, a allai effeithio ar 
hyfywdra datblygiadau tai, yn cael eu monitro hefyd (e.e. gwerthoedd gweddilliol, 
costau adeiladu, ac ati). 

 
9.2  Bydd materion sy'n effeithio ar fforddiadwyedd a'r angen am dai fforddiadwy o fewn 

ardal CDLl, yn cael eu monitro ar y cyd â'r monitro a wneir gan LHMA.  Bydd 
canlyniadau'r gwaith monitro hwn yn hysbysu adolygiadau a wneir yn y dyfodol ar 
ofynion polisi'r CDLl o ran tai fforddiadwy.  Bydd y CCA hwn yn cael ei adolygu'n 
barhaus a, lle bo'r angen, yn cael ei ddiweddaru er mwyn rhoi ystyriaeth i newidiadau 
mewn unrhyw bolisi, canllaw, tystiolaeth neu amgylchiadau perthnasol, ac mewn 
ymateb i faterion perthnasol a godwyd wrth weithredu'r CCA.  
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ATODIAD 1 - Y Cyd-destun Polisi Cenedlaethol  

 
A.1  Canllaw Polisi Cenedlathol 
 
 Polisi Cynllunio Cymru (PCC) (Rhifyn 9, Tachwedd 2016) 
 
A.1.1  Mae Paragraff 9.2.14 Polisi Cynllunio Cymru (PCC) (Rhifyn 9, Tachwedd 2016) yn 

datgan fod Tai Fforddiadwy yn ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth baratoi cynllun 
datblygu ac mae'n amlinellu beth yw tŷ fforddiadwy: 

 
 “9.2.14 Mae angen y gymuned am dai fforddiadwy yn ystyriaeth gynllunio berthnasol 

y mae’n briodol ei hystyried wrth lunio polisïau’r cynllun datblygu. Ystyr tai 
fforddiadwy at ddibenion y system cynllunio defnydd tir yw tai y mae mecanweithiau 
diogel yn berthnasol iddynt er mwyn sicrhau eu bod ar gael i’r rheini na all fforddio tai 
ar y farchnad agored, gan gynnwys y meddianwyr dilynol yn ogystal â’r rheini sy’n eu 
meddiannu gyntaf. Fodd bynnag, sylweddolir y gall rhai cynlluniau ddarparu ffyrdd 
cam-wrth-gam o gyrraedd perchenogaeth lawn. Os felly rhaid cael trefniadau diogel i 
sicrhau bod y derbyniadau cyfalaf yn cael eu hailgylchu i ddarparu tai fforddiadwy yn 
eu lle. Mae tai fforddiadwy yn cynnwys tai cymdeithasol ar rent sy’n eiddo i 
awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a thai canolradd lle mae’r 
prisiau neu’r rhenti yn uwch na rhent tai cymdeithasol ond yn is na’r prisiau neu’r 
rhenti ar y farchnad agored. Cyfeirir at bob math arall o dai fel ‘tai ar y farchnad 
agored’, hynny yw tai preifat ar werth neu ar rent lle mae’r pris yn cael ei bennu yn y 
farchnad agored a lle nad yw’r awdurdod cynllunio lleol yn rheoli pwy sy’n byw 
ynddynt. Bydd yr Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol yn sylfaen dystiolaeth sy’n ategu 
polisïau i sicrhau tai fforddiadwy drwy’r system cynllunio defnydd tir. Asesiadau 
Marchnad Tai Lleol sy'n darparu'r dystiolaeth i ategu polisïau i ddarparu tai 
fforddiadwy drwy'r system cynllunio defnydd tir."  

 
A.1.2  Mae paragraff 9.2.15 yn datgan fod tai fforddiadwy yn elfen hanfodol o adfywio 

cymunedol a chryfhau cynhwysiant cymdeithasol. Yn achos tai fforddiadwy mae’n 
bwysig bod awdurdodau yn gwerthfawrogi’r galw am dai o wahanol feintiau a thai o 
wahanol fathau (h.y. tai canolradd a thai cymdeithasol ar rent) mewn perthynas â’r 
cyflenwad, fel bod ganddynt ddigon o wybodaeth i negodi cyfuniad priodol o dai 
mewn datblygiadau newydd.  

 
A.1.3  Yn unol â PCC, mae'r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) yn cynnwys 

targed ar gyfer tai fforddiadwy ar gyfer ardal y Cynllun, mae'n defnyddio trothwyon 
safle, polisi ar gyfer safleoedd eithrio, ac mae'n datgan y gellir ystyried tai menter 
gwledig yn dai fforddiadwy. 

 
A.1.4  Mae paragraff 9.3.5 yn datgan, os yw polisïau’r cynllun datblygu yn ei gwneud yn glir 

bod angen elfen o dai fforddiadwy, neu gyfraniadau eraill gan ddatblygwyr, ar 
safleoedd penodol, bydd hynny’n ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau 
perthnasol. 

 
 Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 2 'Cynllunio a Thai Fforddiadwy' (Mehefin 2006) 
 
A.1.5  Mae'r NCT yn rhoi arweiniad ymarferol ar swyddogaeth y system cynllunio wrth 

ddarparu tai fforddiadwy.  
 
A.1.6  Mae'n cadarnhau, yn unol â pharagraff 9.2.14 o PCC mai tai fforddiadwy yw'r tai ble 

bo mecanweithiau diogel yn berthnasol iddynt er mwyn sicrhau eu bod ar gael i’r 
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rheini na all fforddio tai ar y farchnad agored, gan gynnwys y meddianwyr dilynol yn 
ogystal â’r rheini sy’n eu meddiannu gyntaf. Mae'n cynnwys: 
 Tai Rhent Cymdeithasol; 
 Tai Canolraddol. 

 
Tai rhent cymdeithasol yw'r rhai a ddarperir gan awdurdodau lleol a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig. Tai canolraddol yw'r rhai ble mae prisiau neu rhenti yn 
uwch na rhai rhent cymdeithasol ond yn is na phrisiau tai neu rhent y farchnad. 

 
A.1.7  Cyfeirir at dai o bob math arall fel 'tai ar y farchnad agored', sef tai preifat ar werth 

neu i'w rentu ble mae'r pris wedi'i osod ar y farchnad agored ac nad yw eu 
meddiannaeth, fel arfer, yn destun rheolaeth gan yr awdurdod cynllunio lleol.   

 
A.1.8  Mae paragraff 10.4 yn datgan, wrth bennu trothwyon ar sail capasiti safleoedd a 

thargedau ar gyfer safleoedd penodol dylai awdurdodau cynllunio lleol gydbwyso’r 
angen am dai fforddiadwy yn erbyn dichonoldeb safleoedd. Mae paragraff 10.6 yn 
datgan y bydd hwn yn ffactor tyngedfennol i'w ystyried wrth bennu trothwyon, yn 
arbennig ar safleoedd bach. 

 
A.1.9  Mae'r NCT yn dadlau o blaid mecanwaith rhaeadr feddiannaeth i sicrhau y bydd 

preswylwyr bob amser ar gael ar gyfer tai fforddiadwy pan fydd tai o'r fath yn dod yn 
wag. Drwy drefniant o’r fath, gellid pennu pa ardaloedd daearyddol a/neu fathau o 
aelwydydd a fyddai’n gymwys i gael tai o’r fath. Yn y lle cyntaf, gellid cyfyngu’r meini 
prawf cymhwyster i drigolion lleol, i bobl sy’n cael eu cyflogi’n lleol neu i bobl sydd â 
chysylltiadau lleol y mae arnynt angen tai fforddiadwy. Pe na bai’r tai wedi’u dyrannu 
ar ôl cyfnod penodol byddai’r meini prawf yn cael eu hehangu’n raddol er mwyn 
sicrhau bod modd dod o hyd i feddiannydd addas. Yn Rhestr Geiriau Atodiad B mae'r 
pwynt bwled cyntaf ynglŷn â Thai Fforddiadwy yn datgan y dylai tai fforddiadwy 
"...ddiwallu anghenion cartrefi sy’n gymwys, gan gynnwys tai sydd ar gael ar gost 
ddigon isel iddynt hwy allu eu fforddio, wedi’i phennu gan ystyried incwm lleol a 
phrisiau tai lleol..." 
 

A.1.10 Mae paragraff 10.13 yn datgan y dylai safleoedd Eithriedig Gwledig fod yn fach ar 
gyfer tai fforddiadwy yn unig. Mae paragraff 10.14 yn datgan nad yw safleoedd o'r 
fath yn briodol ar gyfer tai ar y farchnad agored ac ni fyddai’n dderbyniol cynnwys 
amodau mewn rhwymedigaethau cynllunio a fyddai’n golygu y gallai benthycwyr 
arian preifat, yn niffyg dim arall, werthu eiddo ar y farchnad agored pe bai’r sawl sydd 
wedi cael benthyg yr arian yn wynebu trafferthion ariannol. (Dylid darllen hwn 
ynghyd â'r canllaw diwygiedig yn Sicrhau Mynediad at Forgeisi ar gyfer Tai 
Fforddiadwy: Nodyn arfer da ar gyfer ymarferwyr cynllunio a thai (2013) isod).  
 

 
 Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6 'Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 

Cynaliadwy' (2010) 
 
A.1.11 Mae paragraff 4.2.4 mewn perthynas â thai fforddiadwy yn datgan: 
 

“Yn achos tai fforddiadwy heb gymhorthdal, caiff gwerth cychwynnol a gwerth 
ailwerthu’r tŷ fforddiadwy ei gapio ar lefel fforddiadwy sydd wedi’i chysylltu naill ai â 
lluosrif penodol o incymau lleol, neu â disgownt o werth y farchnad. Er bod pris y tŷ 
fforddiadwy’n ddigonol ar gyfer y costau datblygu, mae’r prisiau ymhell o dan 
werthoedd y farchnad. Er mwyn i’r model hwn weithio, rhaid i awdurdodau cynllunio 
sicrhau bod yr eiddo a adeiledir yn fforddiadwy i’r gymuned leol gyfan, nid i’r 
meddiannydd cyntaf yn unig, a gwrthod ceisiadau i ganiatáu ei werthu ar y farchnad 
agored (ac eithrio pan fydd y morgeisydd mewn meddiant).”  
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Sicrhau Mynediad at Forgeisi ar gyfer Tai Fforddiadwy: Nodyn arfer da ar gyfer 
ymarferwyr cynllunio a thai (2013)  

 
A.1.12  Lluniwyd y nodyn cyfarwyddyd hwn gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

(WLGA), Llywodraeth Cymru, y Cyngor Benthycwyr Morgeisi (CML), y Sefydliad Tai 
Siartredig (CIH) a Chartrefi Cymunedol Cymru mewn ymateb i'r anawsterau y bydd 
pob parti yn dod ar eu traws wrth ddarparu tai sy'n parhau i fod yn fforddiadwy am 
byth. 

 
A.1.13 Fe'i hanelir at ymarferwyr cynllunio a thai er mwyn cynorthwyo i gyflenwi tai 

fforddiadwy. Diben y ddogfen hon yw cynnig enghreifftiau o arfer da ar gyfer 
gweithwyr proffesiynol ym maes cynllunio a thai y gellir cyfeirio atynt wrth ystyried 
drafftio cytundebau Adran 106 ar gyfer tai fforddiadwy.  

 
A.1.14 Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, mae benthycwyr bellach yn fwy petrus eu 

hagwedd at eiddo sy'n destun amodau neu gyfyngiadau penodol. Byddai'n annoeth 
tybio mai safbwyntiau dros dro yw'r rhain o ystyried y ddeddfwriaeth sy'n dod i'r 
amlwg o fewn y sector bancio sy'n cymell y sector i gynnal lefelau uwch o gyfalaf ar 
gyfer mathau penodol o fenthyciadau - gallai hyn herio economeg darparu rhai 
cynhyrchion morgais arbenigol. Gan hynny, mae angen ystyried arferion benthyca'r 
farchnad gyfredol fel rhan annatod o'r holl broses gynllunio er mwyn sicrhau bod 
cymaint o forgeisi ag sy'n bosibl ar gael i ddarpar gwsmeriaid.  

 
A.1.15 Mae cymalau templed awgrymedig wedi'u cynnwys yn Atodiad 2. Mae un enghraifft 

yn Atodiad 2 yn cyfeirio at y Weithdrefnau Morgeisiai mewn Meddiant. Os nad oes 
unrhyw gontractau wedi'u cyfnewid am y pris fforddiadwy, o fewn cyfnod o 12 
wythnos (o'r dyddiad pan hysbysodd y Morgeisiai y Cyngor yn unol â 3.2 uchod), 
rhwng y Cyngor (neu ei Enwebai) a'r Morgeisiai, caiff y Morgeisiai (neu ei asiant) 
waredu'r Annedd Fforddiadwy drwy ei gwerthu am Werth y Farchnad Agored, a 
hynny i unrhyw brynwr yn rhydd rhag cyfyngiadau cymhwyso, ond ar yr amod bod y 
Morgeisiai mewn Meddiant (ar ôl adfer dyled a chostau'r morgais) yn talu i'r Cyngor 
yr holl wahaniaeth rhwng y pris gwerthu a'r Pris Fforddiadwy (ar yr amod bod y pris 
gwerthu yn uwch na'r Pris Fforddiadwy). Bydd y Cyngor yn defnyddio'r swm hwnnw i 
gyfrannu at ddarparu annedd/anheddau fforddiadwy mewn ardaloedd eraill yn 
nalgylch perthnasol Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd. 
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ATODIAD 2 - Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - Polisïau Tai Fforddiadwy     
 
 

TAI FFORDDIADWY 

 

6.4.96 Cyd-destun 
 

 Mae gwella fforddiadwyedd yn amcan allweddol mewn polisi cenedlaethol  
 Yn ôl polisi cynllunio cenedlaethol, mae gofyn i gynlluniau datblygu lleol osod targed 

deallus ar gyfer tai fforddiadwy y mae modd i’r system gynllunio ei gyflawni, a maint 
trothwy datblygu tebygol  

 Dylai awdurdodau cynllunio lleol gydbwyso’r angen am dai fforddiadwy yn erbyn 
hyfywdra safleoedd 

 Nod allweddol mewn polisi cenedlaethol yw creu cymunedau cymysg a chynaliadwy i 
drigolion heddiw a'r dyfodol 

 Mae fforddiadwyedd yn fater ar draws ardal y Cynllun  
 Mae tystiolaeth yn awgrymu bod yr angen am dai fforddiadwy yn uwch mewn pentrefi 

arfordirol, yn enwedig oddi mewn i’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ac ar 
hyd arfordir Meirionnydd  

 

Cyflwyniad 

 

6.4.97 Mae darparu tai fforddiadwy yn amcan yn y Cynllun. Mae darparu tai fforddiadwy hefyd yn 
flaenoriaeth yn y Cynllun Integredig Sengl ac mae’n flaenoriaeth allweddol i’r ddau Gyngor. 
Mae’r mwyafrif o dai fforddiadwy sy’n cael ei hadeiladu yn ardal y Cynllun wedi’u darparu fel 
rhan o ddatblygiadau newydd. Felly mae gan bolisïau cynllunio rôl ganolog i’w chwarae wrth 
helpu i gael cartrefi cost isel trwy cwotas o dai fforddiadwy a ddaw ar ôl negodi a’u darparu ar 
safleoedd tai marchnad agored. Gall cymhwyso’r polisïau yma gynorthwyo i gyflawni nod polisi 
cymdeithasol ehangach, fel cynnal a chryfhau cymunedau siaradwyr Cymraeg. Mae’r Polisi 
Strategol a’r polisi manwl a ganlyn yn nodi’r amgylchiadau ar gyfer sicrhau tai fforddiadwy, ac 
fe’u cefnogir gan Ganllaw Cynllunio Atodol ‘Tai Fforddiadwy’.   

 

6.4.98 Caiff Tai Fforddiadwy ei ddiffinio mewn polisi cenedlaethol fel tai rhent cymdeithasol, rhent 
fforddiadwy a chanolraddol, a ddarperir i aelwydydd cymwys lle nad yw’r farchnad yn cwrdd 
â’u hanghenion.  Mai tai rhent cymdeithasol a fforddiadwy fel arfer yn cael eu rhentu gan 
Gymdeithas Dai neu Gyngor Sir Ynys Môn. Mae Tai Canolraddol yn cyfeirio at dai sydd ar gael 
i’w prynu neu eu prynu’n rhannol/rhentu’n rhannol islaw pris y farchnad. Defnyddir 
mecanweithiau cynllunio, megis Cytundebau Adran 106 i reoli meddiannaeth a phrisiau.  

 

6.4.99 Yn 2015 roedd canolrif pris tai yn Ynys Môn a Gwynedd oddeutu £156,000 a £144,000, yn eu 
trefn. Er nad yw hyn yn cael ei ystyried yn bris uchel yn ôl safonau cenedlaethol, wrth eu 
cymharu ag incwm cyfartalog aelwydydd, cânt eu hystyried yn anfforddiadwy.  Mae’r broblem 
yn fwy dwys yng nghyswllt pobl sy’n ceisio cael mynediad i’r farchnad am y tro cyntaf, ac yn 
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aml iawn mae llawer o bobl leol, yn enwedig pobl ifanc, yn canfod nad ydynt yn gallu fforddio 
prisiau’r farchnad. Er gwaetha’r dirywiad economaidd diweddar, mae’r mater o 
fforddiadwyedd tai yn parhau’n bryder allweddol ar draws ardal y Cynllun. Yn ogystal, dros y 
degawdau diwethaf mae gwerthiannau ‘Hawl i Brynu’ a nifer uchel o ail gartrefi/tai haf wedi 
peri lleihad sylweddol yn y cyflenwad o eiddo marchnad ac eiddo sector cymdeithasol sydd ar 
gael i gwrdd ag anghenion tai lleol. 

6.4.100 Thema allweddol mewn polisi cenedlaethol yw bod awdurdodau cynllunio lleol yn gallu ceisio 
darpariaeth o dai fforddiadwy trwy’r system gynllunio lle mae tystiolaeth gref o’r angen. Er 
mwyn dangos yr angen am dai fforddiadwy yn ardal y Cynllun, cwblhaodd y Cynghorau 
Asesiadau Marchnad Dai Lleol (AMDLl), Astudiaeth Anghenion Tai ac Asesiad Hyfywdra Tai 
Fforddiadwy. 

 

6.4.101 Mae Asesiad Marchnad Dai Lleol Ynys Môn 2016 ac Asesiad Marchnad Dai Lleol Gwynedd 2013 
wedi darparu braslun o faint o dai fforddiadwy sy’n debygol o fod eu hangen yn Ynys Môn a 
Gwynedd h.y. oddeutu 889 o unedau tai bob blwyddyn am bum mlynedd i fodloni’r anghenion 
sydd wedi cronni dros y blynyddoedd a’r anghenion sy’n dod i’r amlwg, gydag angen cyflawn 
o 8,174 ar gyfer cyfnod y Cynllun yn ei gyfanrwydd (hyn yn seiliedig ar fethodoleg Llywodraeth 
Cymru sydd yn amcangyfrif 25% o incwm aelwydydd tuag at gostau tai). ‘Tai Teg’, sef cofrestr 
tai fforddiadwy, yw’r brif ffynhonnell wybodaeth ar gyfer cynlluniau canolraddol / rhannu 
ecwiti yn ardal y Cynllun.   
 

6.4.102 Nid yw’n ddisgwyliedig y bydd, nac y dylai’r system gynllunio’n unig ddarparu ar gyfer y diffyg hwn. Un 
teclyn yn unig i sicrhau bod y galw am dai fforddiadwy yn cael ei ddiwallu yw'r Cynllun. Mae 
pwysigrwydd rôl y Cynllun o ran cyfrannu tuag at gwrdd â’r angen am dai fforddiadwy felly yn cael ei 
gydnabod. 
 

6.4.103 Mae’r ffigwr o ran y targed ar gyfer tai fforddiadwy a’i nodir yn y Cynllun wedi ei seilio ar y wybodaeth 
ganlynol:   

 
Tabl 21: Targed Darpariaeth Tai Fforddiadwy 

 
Cydran o’r 

Cyflenwad Tai 
Fforddiadwy 

Canolfan Is-
ranbarthol / 
Canolfannau 
Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfannau 
Gwasanaeth 

Lleol 
Pentrefi Clystyrau 

Cefn 
Gwlad 
agored 

Cyfanswm 

A 

Cyfanswm 
unedau sydd 
wedi eu 
cwblhau 
(bychan a 
mawr) 
01/04/11 - 
31/3/15 

172 60 68 4 2 306 

B 

Unedau gyda 
chaniatâd 
cynllunio  
01/04/15 

327 62 106 29 2 526 
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Cydran o’r 

Cyflenwad Tai 
Fforddiadwy 

Canolfan Is-
ranbarthol / 
Canolfannau 
Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfannau 
Gwasanaeth 

Lleol 
Pentrefi Clystyrau 

Cefn 
Gwlad 
agored 

Cyfanswm 

C Dynodiadau 
Tai Newydd 

216 85 35 - - 336 

CH 
Safleoedd hap 
mawr (+5) 11 
mlynedd ar ôl  

75 25 20 12 - 132 

D 
Safleoedd hap 
bychan (-5) 11 
mlynedd ar ôl  

80 38 39 94 21 272 

DD 
Cyfanswm 
Darpariaeth 
Tai  

870 270 268 139 25 1,572 

 

6.4.104 Gan mai’r sector preifat yw’r adeiladwr tai mwyaf o bell ffordd, cydnabyddir y gallai’r 
ddarpariaeth o dai fforddiadwy effeithio ar elw a hyfywdra datblygiadau tai. Cynhyrchwyd yr 
Asesiad Hyfywdra Tai Fforddiadwy er mwyn dangos ar ba lefelau y mae’n bosib darparu 
datblygiadau tai fel eu bod yn broffidiol, tra’n darparu lefel briodol o dai fforddiadwy a 
chymysgedd o ddaliadaethau ar yr un pryd.  

 

6.4.105 Mae canlyniadau’r Asesiad Hyfywdra Tai Fforddiadwy yn dangos yn ardaloedd is y farchnad, 
bod gwerthoedd tir a phrisiau tai yn ei gwneud yn anodd cyflawni tai fforddiadwy. Mewn 
ardaloedd marchnad canolig ac uchel, mae gwerthoedd tir a phrisiau tai yn awgrymu y gallai 
datblygiadau gyflawni lefelau uwch o dai fforddiadwy heb effeithio'n andwyol ar yr elw a wneir 
o’r safleoedd. Yn ogystal, wrth i gyflwr y farchnad wella, dylai safleoedd ar draws ardal y 
Cynllun allu ymdopi â lefelau uwch o dai fforddiadwy heb effeithio ar broffidioldeb. 
 

 

POLISI STRATEGOL PS 18: TAI FFORDDIADWY  
 

Mae cyfleoedd datblygu wedi eu hadnabod i ddarparu targed lleiafswm o 1,572 o dai 
fforddiadwy newydd.   
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POLISI TAI 15: TROTHWY TAI FFORDDIADWY A’U DOSBARTHIAD 
 
Bydd y Cynghorau’n ceisio sicrhau lefel briodol o dai fforddiadwy yn ardal y Cynllun 
drwy weithio mewn partneriaeth â Darparwyr Cofrestredig, datblygwyr a chymunedau 
lleol i gwrdd â’r targed lleiafswm a gyflwynir ym Mholisi Strategol PS 18. 

 

1. Trothwy 
 

Bydd disgwyl i ddatblygiadau tai, boed yn rhai newydd neu’n adeiladau wedi’u 
trosi, mewn aneddleoedd sydd wedi’u hadnabod yn yr hierarchaeth aneddleoedd 
fel y gwelir ym Mholisi Strategol i PS 17, wneud cyfraniad at dai fforddiadwy yn 
unol â'r ffigyrau trothwy a gyflwynir yn y tabl isod: 

CATEGORI’R ANHEDDLE TROTHWY 

Canolfan Isranbarthol  

 

2 neu fwy o unedau tai 

 

 

 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol 

Canolfannau Gwasanaeth Lleol 

Pentrefi Gwasanaeth 

Pentrefi Gwledig / Arfordirol 

Pentrefi Lleol 

Clystyrau 
Dim ond safleoedd sy’n 100% tai 
fforddiadwy fydd yn cael eu 
cefnogi mewn clystyrau. 

Isrannu Annedd Gwledig 2 neu fwy o unedau ychwanegol 

Tros iAdeiladau Traddodiadol 
yng Nghefn Gwlad Agored 

100% tai fforddiadwy (oni bai fod 
y defnydd preswyl yn elfen 
israddol sy’n gysylltiedig â 
chynllun ehangach ar gyfer ail-
ddefnydd busnes). 

 

2. Canran y Tai Fforddiadwy 
 

Disgwylir y ganran a ganlyn o ddarpariaeth tai fforddiadwy (yn seiliedig ar 
ddeiliadaeth rhent cymdeithasol) yn yr Ardal Pris Tai a gyflwynir yn y tabl isod: 
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Canran y Tai Fforddiadwy Ardaloedd Pris Tai 

30% 

Arfordir Gwerth Uchel Gwynedd, 
Rhosneigr, Biwmares, Gogledd-
orllewin Wledig, Ardal y Pontydd, 
Trearddur a Rhoscolyn, De-orllewin, 
Gogledd-ddwyrain Wledig, 
Aneddleoedd Arfordirol Mwy 

20% 
Canolfannau Gwledig, Y Canol Gwledig, 
Arfordir Gogleddol a De Arfon, 
Gorllewin Gwledig. 

10% 

Llangefni, Llŷn, Arfordir y Gorllewin ac 
Arfon Wledig, Caergybi, Amlwch a’r 
Cefnwlad, Y Mynyddoedd, Dwyrain 
Gwynedd a’r Parc Cenedlaethol, 
Blaenau Ffestiniog. 

 
Gweler y tabl yn yr eglurhad isod mewn perthynas â pha aneddleoedd sy'n 
perthyn i’r ardaloedd hyn.  

 
Dylai cynnig sydd yn cynnwys cymysgedd deiliadaeth fforddiadwy amgen ildio 
canran uwch o ddarpariaeth fforddiadwy yn ddarostyngedig i ystyried meini 
prawf 3i – 3ix o’r Polisi hwn.     

 
Pan fo’r gofyniad tai fforddiadwy mewn cynllun penodol yn disgyn o dan un annedd ar y 
safle, yna bydd darparu uned fforddiadwy o fewn y datblygiad hwnnw yn parhau i fod 
yn flaenoriaeth. Fodd bynnag, os tybir nad yw hyn yn bosibl, bydd disgwyl taliad pro-
rata yn hytrach na dim darpariaeth fforddiadwy ar y safle. 

 

3. Materion Eraill 
 

i. Bydd gofyn i bob datblygiad gyflawni cymysgedd briodol o ran deiliadaeth, 
mathau a maint y tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol, a fydd yn cael ei 
bennu gan yr asesiad marchnad dai lleol neu unrhyw asesiad amgen gan y 
Cyngor neu bartner. 

ii. Dylai unedau fforddiadwy gael eu hintegreiddio’n llawn mewn datblygiad, 
ac ni ddylai fod modd eu gwahaniaethu oddi wrth dai nad ydynt yn 
fforddiadwy. 

iii. Ble nad yw hyfywdra cynllun unigol yn diwallu'r gofynion polisi a nodir, 
cyfrifoldeb yr ymgeisydd / y datblygwr / tirfeddiannwr fydd dangos yn glir 
ar brofforma asesiad hyfywdra beth yw’r amgylchiadau dros gyfiawnhau 
cyfraniad neu gymysgedd deiliadaeth is o dai fforddiadwy. 

iv. Pan, ar ôl cyflwyno pro-fforma hyfywedd, fod anghytundeb yn parhau rhwng yr 
ymgeisydd / datblygwr / tirfeddiannwr a'r Awdurdod Cynllunio Lleol ynghylch y 
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ddarpariaeth o dai fforddiadwy o fewn cynllun, bydd asesiad allanol annibynnol 
o'r cynllun yn cael ei gynnal (e.e. gan y Gwasanaeth Prisiwr Dosbarth) ar gost yr 
ymgeiswyr.  Bydd nifer y tai fforddiadwy a ddarperir yn adlewyrchu casgliadau'r 
asesiad hwn. 

v. Bod mecanweithiau addas mewn lle i reoli meddiannaeth yr uned(au) tai 
fforddiadwy pan gânt eu meddiannu yn y lle cyntaf, ac am byth, i'r rheini 
sy'n gallu profi angen am dŷ fforddiadwy.  

vi. Os gellir dangos nad oes meddianwyr cymwys ar gyfer tai mentrau gwledig, 
yna caiff y tai eu meddiannu gan y rheini sy'n gymwys i gael eu hystyried 
am dai fforddiadwy. 

vii. Caniateir estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy cyn belled â bod y 
newidiadau neu’r addasiadau yn caniatáu i’r tŷ barhau fel tŷ fforddiadwy. 

viii. Bod tai o faint, graddfa a dyluniad sy’n gydnaws a thŷ fforddiadwy.  
ix. O fewn Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol bydd rhaid i’r ddarpariaeth tai 

fforddiadwy fod yn dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol (fel y’i diffinnir yn 
y Rhestr Termau).  

 

  
 

Eglurhad: 

 
6.4.106 Mae’r astudiaeth hyfywdra ynghyd â dadansoddiad o geisiadau hanesyddol wedi adnabod y 

lefelau trothwy perthnasol lle bydd y Cynghorau’n ceisio elfen o ddarpariaeth fforddiadwy gan 
gynnig datblygu. Darpariaeth ar y safle yw’r dewis a ffafrir pan fo safle’n cyrraedd y trothwy, 
ond os yw graddfa’r cynllun yn golygu y byddai cyfraniad y tai fforddiadwy yn llai nag un uned 
fforddiadwy e.e. byddai 6 uned mewn ardal pris tai o 10% yn cyfateb i 0.6 tŷ, yna bydd 
cyfraniad pro-rata am ganran y tŷ newydd yn angenrheidiol h.y. 60% yn yr enghraifft hon.  

 
6.4.107 Mae ardaloedd pris tai gwahanol wedi’u hadnabod yn yr astudiaeth hyfywdra. Mae’r tabl isod 

yn nodi pa ardaloedd Pris Tai mae gwahanol aneddleoedd yn perthyn iddo (nid yw Clystyrau 
wedi’u cynnwys gan y bydd yr holl ddatblygiadau mewn Clystyrau ar gyfer tai fforddiadwy). 
Bydd y gwaith o fonitro’r Cynllun yn ailasesu’r prisiau tai cyfartalog a nodwyd yn yr Astudiaeth 
Hyfywedd. Gallai hyn effeithio ar y ganran o dai fforddiadwy a geisir yn y gwahanol ardaloedd 
pris tai: 

 

Tabl 22: Ardaloedd Pris Tai 

Ardaloedd Pris Tai 
Canolfan Is-ranbarthol, 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
& Lleol & Pentrefi Gwasanaeth 

Pentrefi Lleol, Gwledig, 
Arfordirol 

Canran o Dai Fforddiadwy y ceisir: 30%  

Arfordir Gwerth Uchel 
Gwynedd 

Abersoch 
Llanbedrog, Llangian, 
Mynytho, Sarn Bach 

Rhosneigr Rhosneigr  
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Ardaloedd Pris Tai 
Canolfan Is-ranbarthol, 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
& Lleol & Pentrefi Gwasanaeth 

Pentrefi Lleol, Gwledig, 
Arfordirol 

Biwmares Biwmares Llanddona, Llangoed 

Gogledd Orllewin Wledig Cemaes 
Carreg-lefn, Llanfechell, 
Tregele 

Ardal y Pontydd  
Llanfair Pwllgwyngyll, 
Porthaethwy 

Llandegfan 

Trearddur & Rhoscolyn 
Dim canolfan wasanaethol yn 
ardal hon 

Pontrhydybont (rhannol), Bae 
Trearddur 

De orllewin  Niwbwrch Brynsiencyn, Dwyran 

Gogledd-ddwyrain Wledig Benllech, Pentraeth Llanbedrgoch, Moelfre 

Aneddleoedd Arfordirol 
Mwy 

Bethel (Gwynedd), Bontnewydd, 
Caernarfon, Criccieth, Pwllheli, 
Porthmadog, Tremadog 

Borth-y-Gest, Caeathro, 
Efailnewydd, Llanystumdwy, 
Morfa Bychan 

Canran o Dai Fforddiadwy y ceisir: 20% 

Canolfannau Gwledig Ardal o fewn y Parc Corris  

Y Canol Gwledig Gaerwen, Llannerch-y-medd Llanddaniel-fab, Llangaffo 

Arfordir Gogleddol a De 
Arfon 

Bangor, Penygroes 
Llandygai, Llanllyfni, Nantlle, 
Rhiwlas, Talysarn, Tregarth, Y 
Felinheli  

Gorllewin Gwledig Bodedern, Gwalchmai, Y Fali Aberffraw,  Bethel (Ynys 
Môn), Bryngwran, 
Caergeiliog, Pontrhydybont 
(rhannol),  Llanfachraeth, 
Llanfaelog, Llanfaethlu, 
Llanfihangel-yn-Nhywyn, 
Llangristiolus, Llanrhuddlad, 
Malltraeth, Pencaernisiog, 

Canran o Dai Fforddiadwy y ceisir: 10% 

Llangefni Llangefni Bodffordd, Talwrn  
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Ardaloedd Pris Tai 
Canolfan Is-ranbarthol, 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol 
& Lleol & Pentrefi Gwasanaeth 

Pentrefi Lleol, Gwledig, 
Arfordirol 

Llŷn Botwnnog, Chwilog, Nefyn, Y Ffôr 

Aberdaron, Abererch, 
Clynnog Fawr, Dinas 
(Llanwnda) (rhannol), Dinas 
Dinlle, Edern, 
Garndolbenmaen, 
Llanaelhaearn, Llandwrog, 
Llangybi, Llithfaen, Morfa 
Nefyn, Pentref Uchaf, 
Rhoshirwaun, Sarn Mellteyrn, 
Trefor, Tudweiliog, 

Arfordir Gorllewinol ac 
Arfon Wledig 

Abermaw, Deiniolen, 
Penrhyndeudraeth, Tywyn 

Brynrefail, Carmel, Dinas 
(Llanwnda) (rhannol), Dolydd 
& Maen Coch, Fairbourne, 
Groeslon, Garreg-Llanfrothen, 
Penisarwaun, Rhosgadfan, 
Rhostryfan,  Y Fron  

Caergybi Caergybi  

Amlwch a’r Cefnwlad Amlwch arn, Rhos-y-bol 

Y Mynyddoedd 
Bethesda, Llanberis, Llanrug, 
Rachub 

Cwm y Glo, Waunfawr  

Dwyrain Gwynedd a’r Parc 
Cenedlaethol 

Ardal o fewn y Parc  

Blaenau Ffestiniog Blaenau Ffestiniog  

 

6.4.108 Dylai’r gymysgedd o ran deiliadaeth y tai fforddiadwy sy'n ofynnol mewn cynllun penodol 
adlewyrchu canfyddiadau'r AMTLl diweddaraf neu asesiad amgen gan Gyngor neu bartner, oni 
all yr ymgeisydd fodloni'r Awdurdod Lleol bod y gymysgedd arfaethedig maent yn ei gynnig yn 
bodloni'r angen a nodwyd yn well.   

 

6.4.109 Yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol sydd yn ceisio cyfyngu ar ddatblygu tai yng nghefn 
gwlad agored, bydd caniatâd am Dai Mentrau Gwledig yn cynnwys amod fydd yn cefnogi eu 
defnydd fel tai fforddiadwy pan ellir dangos nad oes meddianwyr cymwys am dŷ menter 
gwledig.  
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POLISI TAI 16:  SAFLEOEDD EITHRIO 
 

Os gellir dangos bod angen lleol wedi’i brofi am dai fforddiadwy (fel y’u diffinnir yn y 
Rhestr Termau) na ellir ei gyfarch o fewn amserlen resymol ar safle marchnad tu mewn 
i’r ffin ddatblygu sy’n cynnwys gofyniad am dai fforddiadwy, fel eithriad, caniateir 
cynigion am gynlluniau 100% tai fforddiadwy ar safleoedd sy’n union gerllaw’r ffiniau 
datblygu sy’n ffurfio estyniad rhesymegol i’r anheddle. Mae’n rhaid i gynigion fod ar 
gyfer datblygiad ar raddfa fach, sy’n gymesur â maint yr anheddle, oni bai y gellir dangos 
yn glir bod angen amlwg am safle mwy, a, lle mae’n briodol, rhoddir blaenoriaeth i dir 
addas a ddatblygwyd o'r blaen. 

 

 

 

Eglurhad: 

 

6.4.110 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cyfeirio at safleoedd eithrio tai fforddiadwy fel safleoedd tai 
bychain oddi mewn i neu gerllaw aneddleoedd presennol ar gyfer darparu tai fforddiadwy i 
gwrdd ag anghenion lleol. Ceir eglurhad pellach ar hyn yn NCT2, sy’n datgan y dylai safleoedd 
eithrio gwledig fod yn fach (fel sy'n cael ei ddiffinio'n lleol mewn cynllun), ar gyfer tai 
fforddiadwy yn unig ac ar dir oddi mewn i neu wrth ymyl aneddleoedd gwledig presennol na 
fyddai fel arall yn cael eu rhyddhau ar gyfer tai marchnad.  

 

6.4.111 Oherwydd natur wledig yr ardal bydd safleoedd eithrio yn cael eu hystyried ar gyfer yr holl 
aneddleoedd sydd wedi’u nodi yn y Cynllun. Fodd bynnag, dylent fod ar raddfa sy’n gydnaws 
â rôl yr anheddle. Yr unig eithriad i hyn yw os darperir cyfiawnhad i egluro sut mae cynnig yn 
gwasanaethu ardal ehangach na dim ond yr anheddle ei hun e.e. oherwydd diffyg cyfleoedd 
mewn aneddleoedd eraill yn yr un ardal. Yn unol a pholisïau eraill yn y Cynllun ni ddylai 
safleoedd sydd gyfagos â’r ffin greu estyniad annerbyniol i mewn i gefn gwlad ac ni ddylent 
greu patrwm datblygu tameidiog.  
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TAI 6 ‘TAI MEWN CLYSTYRAU’ 
 

 
POLISI TAI 6:  TAI MEWN CLYSTYRAU 
  

Yn y Clystyrau a enwir yn nhabl 19, rhaid i gynigion ar gyfer unedau tai newydd gydymffurfio 
gyda’r meini prawf canlynol i gyd:   

 

1. Mae’r angen am dŷ fforddiadwy ar gyfer angen lleol (yn unol â’r Rhestr Termau) 
wedi’i brofi; 

2. Mae’r safle yn safle mewnlenwi rhwng adeiladau sydd wedi’u lliwio ar y Map 
Mewnosod perthnasol, neu mae’n safle sydd union gyferbyn â chwrtil adeilad 
lliw;  

3. Mae’r datblygiad ar raddfa sy’n gyson â chymeriad yr anheddle; 
4. Ni fydd y cynnig yn creu nodwedd ymwthiol yng nghefn gwlad, ac ni fydd yn 

cyflwyno patrwm datblygu tameidiog, nac yn creu datblygiad rhuban sy'n groes i 
batrwm datblygu cyffredinol yr anheddle; 

5. Mae maint yr eiddo yn adlewyrchu angen penodol am dŷ fforddiadwy yn 
nhermau maint y tŷ yn gyffredinol a nifer yr ystafelloedd gwely; 

6. Oherwydd y lleoliad gwledig mwy sensitif, rhaid i’r datblygiad ddefnyddio 
nodweddion naturiol y safle yn y ffordd orau bosib a chadw unrhyw nodweddion 
naturiol sy’n bresennol ar ymylon y safle neu ar ei ffin sy’n werth eu cadw;  

7. Mae mecanweithiau i gyfyngu meddiannaeth y tŷ yn y lle cyntaf ac am byth wedi 
hynny i'r rheini a chanddynt angen am dŷ fforddiadwy.   

 

Bydd datblygiad yn cael ei gyfyngu i’r ffigwr twf yn y tabl isod i is-ardaloedd o fewn ardal y Cynllun 
(gweler tabl 19 yn yr Eglurhad ar gyfer adnabod pa glystyrau sydd wedi eu lleoli o fewn yr is-
ardaloedd hyn): 

 

Is-Ardal Darpariaeth Ddangosol 

Ynys Môn 105 

Gwynedd - Arfon 60 

Gwynedd - Dwyfor 40 

Gwynedd - Meirionnydd 19 
 

 
Eglurhad: 
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6.4.31 Mae’r clystyrau nodweddiadol am eu cymeriad cymdeithasol eu hamgylchedd hynod o 
sensitif, ac am fod y gwasanaethau a’r cyfleusterau ynddynt yn gyfyngedig. Yn unol â bwriad y 
Cynllun i gynnal a chryfhau cymunedau cynhenid lleol, bydd y polisi hwn ond yn caniatáu tai 
fforddiadwy ar gyfer angen lleol (fel y’i diffinnir yn y Rhestr Termau), a dim ond ar safleoedd 
addas. Wrth gyfyngu nifer y safleoedd lle gellir rhoi caniatâd cynllunio, mae nifer y tai fydd yn 
cael eu hadeiladu wedi ei gyfyngu i sicrhau na fydd graddfa’r gwaith adeiladu yn effeithio’n 
andwyol ar gymeriad sensitif (amgylcheddol a chymdeithasol) y Clwstwr.  

 

6.4.32 Dros gyfnod y Cynllun, ni fydd unrhyw ddynodiadau ar gyfer datblygiadau yn y Clystyrau a’u 
henwir. Bydd unedau tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol yn cael eu caniatáu ar leiniau 
mewnlenwi neu leiniau sy’n ymestyn y clwstwr mewn lleoliadau derbyniol a chynaliadwy. 

 

6.4.33 Mewn rhai amgylchiadau, lle mae tai teras neu dai pâr yn gyffredin, gallai dau ymgeisydd 
ddatblygu tai pâr  gyda’i gilydd er mwyn arbed costau adeiladu a gwasanaethau.  

 

6.4.34 Mae’r tabl a ganlyn yn enwi’r Clystyrau sydd wedi’u hadnabod yn y polisi hwn: 
 

Tabl 19:   Rhestr o Glystyrau 

Ynys Môn 

Bodorgan,  Bro Iarddur (Bae Trearddur),  Bryn Du,  Brynminceg (Hen Llandegfan),  
Brynrefail,  Brynteg, Bryn y Môr (Y Fali), Bwlch Gwyn,  Capel Coch,  Capel Mawr,  Carmel,  
Cerrig-mân,  Cichle,  Glan-yr-afon (Llangoed),  Glyn Garth,  Gorsaf Gaerwen,  Haulfre 
(Llangoed),  Hebron,  Hendre Hywel (Pentraeth),  Hermon, Llan-faes,  Llangadwaladr,  
Llansadwrn,  Llanynghenedl,  Llynfaes,  Marian-glas,  Nebo,  Pen y Marian,  Penlon,  
Penmon,  Pentre Berw,  Pentre Canol (Caergybi),  Porth Llechog,  Rhoscefnhir,  Rhos-
meirch,  Rhostrehwfa,  Rhyd-wyn,  Star,  Traeth Coch, Trefor,  Tyn Lôn (Glan yr Afon),  
Tyn-y-gongl 

Gwynedd – Arfon 

Aberpwll,  Bethesda Bach,    Caerhun/Waen Wen,  Capel y Graig,  Crawia,  Dinorwig,  
Gallt y Foel,  Glasinfryn,  Groeslon Waunfawr,  Llanllechid,  Llanwnda,  Minffordd 
(Bangor),  Mynydd Llandygai,  Nebo, Penrhos (Caeathro), Pentir,  Saron (Llanwnda),  
Talybont,  Tan y Coed,  Treborth, Ty’n-lôn,  Ty’n y Lôn, Waun (Penisarwaun) 

Gwynedd - Dwyfor 

Aberdesach,  Bryncir,  Bryncroes,  Llanengan,  Llannor,  Llwyn Hudol,  Pantglas,  Penmorfa,  
Penrhos,  Pentrefelin,  Pistyll,  Pontllyfni,  Rhoslan,  Swan,  Tai’n Lôn   

Gwynedd – Meirionnydd 
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Aberllefenni, Corris Uchaf, Llanaber, Llandderfel, Llanfor, Minffordd,  Talwaenydd   

                                                                                                                                                                              

6.4.35 Darperir mapiau mewnosodiad er mwyn adnabod rhan cydlynus pob clwstwr gyda’r 
adeiladau priodol wedi’u lliwio er mwyn galluogi asesiad yn erbyn ail faen prawf  y polisi. 

 
 
TAI 8 ‘CYMYSGEDD BRIODOL O DAI’ 
 

MATH O DAI 

Cyflwyniad 

6.4.42 Mae ystod o feintiau a mathau o dai newydd yr un mor bwysig â’r cyfanswm o ran nifer. Mae 
amrywiaeth o fathau o dai a deiliadaeth mewn Ardaloedd Marchnad Dai unigol, ac ar bob safle 
tai pan fo hynny’n bosib, yn creu cymunedau cymysg a chynaliadwy ac yn helpu i osgoi 
crynodiadau o fathau o dai. Mae dyluniad ac adeiladu o’r radd flaenaf yn hanfodol er mwyn 
creu tai newydd cynaliadwy sy'n ddeniadol i'r llygad, a fydd yn parhau i fod yn llefydd dymunol 
i fyw yn y dyfodol.  

 
6.4.43 Gan ystyried amgylchiadau presennol a rhai’r dyfodol (e.e. effeithiau posib y dreth llofft fel 

y’i gelwir, aelwydydd o faint mwy na’r disgwyl, cymhareb fforddiadwyedd uchel) disgwylir 
aelwydydd mwy cudd ac am y dyfodol agos o leiaf, mae’n debyg y bydd bod yn berchen ar 
dŷ ond yn opsiwn i’r rheini sydd ar incwm uchel ac i’r rheini sydd gan ecwiti o ffynonellau 
eraill, megis aelodau teulu neu etifeddiaeth. Felly mae’n hanfodol darparu’r nifer uchaf posib 
o unedau tai fforddiadwy newydd ac mae Polisi Strategol PS 18 yn egluro dull y Cyngor.  

 

6.4.44 Bydd cyfran uchel o’r cynnydd a ragwelir yn y nifer o aelwydydd yn ardal y Cynllun yn bobl 
sydd dros 65 mlwydd oed. Bydd nifer o’r bobl hyn yn dymuno aros yn eu cartrefi presennol, 
ond mae’n debygol y bydd rhai eisiau symud i eiddo sydd wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer 
pobl hŷn. Mae galluogi aelwydydd hŷn i symud i gartrefi llai yn gallu rhyddhau eiddo mwy ar 
gyfer teuluoedd. Mae hyn yn amlygu angen cynyddol am dai i bobl hŷn sydd wedi’u darparu 
gan ystod eang o ddarparwyr mewn amrywiaeth o arddulliau, gan gydnabod bod anghenion 
a dyheadau tai pobl hŷn yr un mor amrywiol a rhai'r boblogaeth oed gwaith. Gall rhai o’r tai 
hynny gynnwys lefelau amrywiol o ddarpariaeth gofal, gan gynnwys gofal ychwanegol.  

 

6.4.45 Bydd darpariaeth o lety myfyrwyr newydd, os oes angen, mewn lleoliadau priodol ym 
Mangor yn rhyddhau tai preifat, a bydd y rheini ar gael i gwrdd ag anghenion tai cyffredinol. 

 

6.4.46 Yn y cam hwn cydnabyddir na fydd rhai o’r tai newydd ond yn bosib os caiff isadeiledd 
newydd / mwy diweddar ei ddarparu. Bydd y Cynghorau yn gweithio gyda darparwyr 
isadeiledd i adfer unrhyw brinder neu ddiffyg yn brydlon.  
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POLISI TAI 8: CYMYSGEDD BRIODOL O DAI 
 

Bydd y Cynghorau’n gweithio gyda phartneriaid i hyrwyddo cymunedau cymysg cynaliadwy 
drwy sicrhau bod pob datblygiad preswyl newydd yn cyfrannu at wella cydbwysedd tai ac yn 
diwallu’r anghenion a nodir ar gyfer y gymuned gyfan. Dylai cynigion gyfrannu at greu 
cymunedau cymysg cynaliadwy drwy:  

 

 

1. Ddarparu cymaint â phosib o dai fforddiadwy (gan gynnwys ar gyfer angen 
lleol) ar draws ardal Cynllun yn unol â Pholisi Strategol PS 18;  

2. Cyfrannu at wneud yn iawn am ddiffyg cydbwysedd mewn marchnadoedd tai 
lleol;  

3. Sicrhau y defnyddir tir ar gyfer tai mewn modd cynaliadwy, gan sicrhau 
dwysedd effeithlon o ddatblygu sy’n gweddu i fwynderau lleol yn unol â Pholisi 
PCYFF 3;  

4. Sicrhau’r cymysgedd cywir o fathau a daliadaeth o unedau tai i ddiwallu 
anghenion cymunedau presennol ardal y Cynllun yn ogystal â chymunedau’r 
dyfodol;  

5. Gwneud darpariaeth, fel sy’n briodol, ar gyfer anghenion tai penodol megis 
llety myfyrwyr, tai i'r henoed, Sipsiwn a Theithwyr, llety â chymorth, cartrefi 
nyrsio, preswyl a thai gofal ychwanegol, anghenion pobl sydd ag anableddau; 

6. Gwella ansawdd ac addasrwydd y stoc dai bresennol;  
7. Sicrhau safonau dylunio uchel sy’n creu cymunedau cynaliadwy a chynhwysol 

yn unol â Pholisi PCYFF 3. 

 

Eglurhad:  

 
6.4.47 Dylai datblygiadau tai newydd gynnwys cydbwysedd a chymysgedd briodol o ran mathau a 

maint tai, gan gynnwys, lle byddo’n berthnasol, tai fforddiadwy a rhai hunan adeiladu er 
mwyn adlewyrchu’r anghenion demograffig a adnabuwyd ar gyfer yr anheddle, neu’r ardal 
maent yn wasanaethu hefyd yn achos y Canolfannau Gwasanaeth.  Mae hefyd yn bwysig rhoi 
sylw i unrhyw ddiffyg darpariaeth sy’n bresennol yn yr ystod o stoc tai bresennol yn yr 
anheddle neu’r ardal.  Gall hyrwyddo cymunedau mwy cytbwys, sy’n cynnwys cymysgedd 
oedran, mathau o aelwydydd ac incymau, hefyd gynorthwyo i gyflawni nod polisi 
gymdeithasol ehangach, fel cynnal a chryfhau cymunedau Cymraeg. Bydd Canllaw Cynllunio 
Atodol am y maes yma’n cael ei gyhoeddi i roi mwy arweiniad.  
 

6.4.48 Bydd y Cynghorau yn ystyried gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau, sy’n cynnwys Asesiad 
o’r Farchnad Dai Leol, Astudiaethau Anghenion Tai, y Gofrestr Tai Gyffredin, Cofrestr Tai Teg, 
Strategaeth Llety Pobl Hŷn, Cyfrifiad 2011 a Rhagolygon Aelwydydd 2011 (nid yw’r rhestr hon 
yn gyflawn) er mwyn asesu addasrwydd y gymysgedd o dai o ran y math a’r ddeiliadaeth sy’n 
cael eu cynnig ar safleoedd datblygu. 
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ATODIAD 3 - Asesiad Marchnad Tai Lleol (AMTLl) - Trosolwg  
 
 
Isod mae crynhoad o prif ganfyddiadau o AMTLl Ynys Môn (2016) a AMTLl Drafft Gwynedd 
(2018): 
 
AMTLl Ynys Môn (Diweddariad 2016) 
 
Mae’r canlynol yn rhoi crynodeb o’r prif ganfyddiadau yn y pum thema yn yr AMDL 
  
1) Canfyddiadau cymdeithasol-economaidd  
 
i) Mae’r Cyfrifiad yn dangos bod poblogaeth y Sir yn 69,751 yn 2011 ac ers 2011 bod y 
boblogaeth wedi cynyddu 4.4%. Mae nifer yr aelwydydd wedi cynyddu ar gyfradd gyflymach 
o 7.7% rhwng 2001 a 2011.  
ii) Mae Ynys Môn yn cynnwys cyfran is o’r boblogaeth oed gweithio na’r hyn a welir yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol. Mae’r boblogaeth Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ar 
Ynys Môn yn cyfrif am ddim ond 1.8% o’r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.  
iii) Bu twf amlwg mewn cyflogaeth rhan amser ar Ynys Môn dros y deng mlynedd diwethaf, 
tra bod nifer y bobl mewn cyflogaeth lawn amser wedi cynyddu’n fwy graddol.  
iv) Ar Ynys Môn mae cyfran y trigolion sy’n economaidd weithredol ac sy’n ddi-waith yn 2.8% 
ar hyn o bryd, ac mae’r ffigwr hwn wedi disgyn dros y 12 mis diwethaf.  
v) Mae cyfran y trigolion ar Ynys Môn sy’n gweithio mewn swyddi proffesiynol neu dechnegol 
yn debyg i’r hyn a welir yn genedlaethol. Mae gan y Sir hefyd lefel is na’r cyfartaledd o 
drigolion oed gweithio sydd heb gymwysterau.  
vi) Y canolrif incwm i weithwyr yn Ynys Môn yn 2015 oedd £25,022, fymryn yn is na’r 
cyfartaledd cenedlaethol (£25,189).  
vii) Mae’r Cyfrifiad diweddar yn dangos, bod yna 34,183 o anheddau ar Ynys Môn yn 2011 
ac ers 2001 bod y stoc anheddau wedi cynyddu 10.1%. Y math mwyaf cyffredin o eiddo yn y 
Sir yw tai unigol, ac wedyn tai teras.  
viii) Mae Cyfrifiad 2011 yn dangos bod 68.8% o’r aelwydydd ar Ynys Môn yn berchen-
ddeiliaid, mae 14.6% yn byw mewn llety rhent cymdeithasol ac mae 14.1% yn rhentu’n 
breifat. Mae’r sector rhent preifat wedi tyfu o dros 60% yn y Sir rhwng 2001 a 2011. Mae’r 
twf sylweddol hwn yn debyg i dueddiadau cenedlaethol.  
 
2) Cost a fforddiadwyedd tai  
 
i) Yn ôl data gan y Gofrestrfa Tir, roedd y pris tŷ cymedrig ar Ynys Môn yn chwarter cyntaf 
2015 yn £186,229, sy’n uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru yn gyffredinol. Mae’r data’n 
dangos, er bod prisiau wedi aros yn weddol sefydlog ers y dirwasgiad economaidd, mae 
nifer yr eiddo sy’n cael eu gwerthu wedi gostwng yn sylweddol.  
ii) Cafodd cost tŷ yn ôl ei faint ei asesu ar gyfer pob daliadaeth trwy’r Sir. Mae prisiau tŷ 
cyntaf ar y farchnad yn Ynys Môn yn amrywio o £80,000 am eiddo dwy ystafell wely yng 
Nghaergybi, i hyd at £312,500 am eiddo pedair ystafell wely yn y farchnad yn ardal y Fenai. 
Mae lefelau rhent cychwynnol yn Ynys Môn yn amrywio o £350 y mis am gartref un ystafell 
wely yng Nghaergybi i hyd at £675 y mis am eiddo pedair ystafell wely yn y farchnad yn 
ardal y Fenai.  
iii) Mae dadansoddiad o’r bylchau yn y farchnad dai yn dangos natur yr ystôl eiddo mewn 
lleoliad penodol. Mae dadansoddiad o’r bylchau rhwng pob daliadaeth yn dangos bod 
gwahaniaeth incwm mawr rhwng pobl sy’n rhentu eiddo cymdeithasol a’r rhai sy’n prynu eu 
heiddo cyntaf ar y farchnad.  
 
 
3) Gwella cydbwysedd y farchnad dros y tymor hir  
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i) Mae’r rhagamcanion demograffig ar gyfer Ynys Môn yn dangos y bydd cynnydd sylweddol 
mewn grwpiau oedran penodol yn y boblogaeth, yn arbennig y rheini dros 90 oed. Ar y cyfan 
mae’r senario hwn yn awgrymu y bydd nifer yr aelwydydd yn cynyddu 2,420 erbyn 2026 ac 
yn cynyddu 3,960 erbyn 2033, sy’n cyfateb i 220 o aelwydydd bob blwyddyn.  
ii) O ran y llety sydd ei angen i gael cydbwysedd yn y farchnad dai dros gyfnod y cynllun, 
mae’r model, sy’n seiliedig ar ddata cynradd ac eiliad, yn awgrymu, o’r tai newydd a fydd eu 
hangen hyd at 2026, y dylai 70% fod yn dai ar y farchnad, 3% yn dai rhannu 
perchnogaeth/cymorth i brynu, 17% rhent canolraddol a 10% yn dai rhent cymdeithasol. 
Dylai’r tai newydd sydd eu hangen erbyn 2033 fod yn 73% tai marchnad, 3% rhannu 
perchnogaeth/cymorth i brynu, 17% rhent canolraddol a 7% yn dai rhent cymdeithasol.  
iii) Mae’r model hefyd yn dangos y dylai llety newydd ar y farchnad fod yn dai dwy, tair a 
pedair ystafell wely yn bennaf a bod angen amrywiaeth o feintiau tai yn y sector fforddiadwy.  
 
 
4) Yr angen am dai fforddiadwy 
  
i) Gan ddilyn camau’r model asesiad anghenion tai yn y Canllawiau AMDL, mae hynny’n 
amcangyfrif angen net am 398 o dai fforddiadwy bob blwyddyn yn Ynys Môn. Gan fireinio’r 
model i adlewyrchu’r farchnad dai leol, daw’r ffigwr angen net yn 182 o dai fforddiadwy bob 
blwyddyn.  
ii) Gallai cynlluniau cymorth i brynu, rhannu perchnogaeth a Rhent Canolraddol wedi’u 
gosod ar 80% a 70% o gyfraddau canolrif y farchnad, oll gyfrannu at gwrdd â’r angen am 
dai.  
iii) Mae angen amrywiaeth o feintiau tai fforddiadwy, ond mae angen dybryd am dai pedair 
ystafell wely oherwydd prinder cyflenwad.  
 
 
5) Gofynion grwpiau penodol  
 
Aelwydydd Pobl Hŷn 
  
i) Mae rhagamcanion y boblogaeth yn dangos y bydd y boblogaeth dros 65 oed ar Ynys Môn 
yn cynyddu’n sylweddol o 17,512 yn 2015 i 20,947 yn 2026, cynnydd o 19.6%.  
ii) Gan ddefnyddio technegau modelu awgrymir y rhaniad canlynol ar gyfer y mathau o 
ddaliadaeth mewn llety anghenion cyffredinol ar gyfer aelwydydd pensiynwyr:  
 
Dylai 86% fod yn dai marchnad, dylai 3% fod yn dai rhannu perchnogaeth / rhent 
canolraddol a 10% yn dai rhent cymdeithasol. O ran eu maint, dylai 59% fod yn eiddo un a 
dwy ystafell wely a 41% yn eiddo tair ystafell wely neu fwy.  
iii) Nid yw’r stoc o lety arbenigol (e.e. Gofal Ychwanegol) yn ddigon i gwrdd â’r angen yn y 
dyfodol. Mae’r Cyngor yn gwneud gwaith pellach i sefydlu lefel y ddarpariaeth ychwanegol 
sydd ei hangen.  
 
Aelwydydd gydag anghenion penodol  
 
i) Mae gan 23.1% o’r boblogaeth breswyl ar Ynys Môn broblem iechyd tymor hir neu 
anabledd.  
ii) Gan ddefnyddio technegau modelu, awgrymir y rhaniad canlynol o ran maint a daliadaeth 
er mwyn darparu llety addas i aelwydydd sydd ag anghenion cymorth yn 2026:  
 
Byddai 70% angen tai marchnad, byddai 5% angen tai canolraddol a byddai 25% angen tai 
rhent cymdeithasol. O ran eu maint, dylai 55% fod yn eiddo un a dwy ystafell wely a 44% yn 
eiddo tair ystafell wely neu fwy.  
 
Teuluoedd gyda phlant  
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i) Mae 33% o’r boblogaeth aelwydydd ar Ynys Môn yn deuluoedd gyda phlant, sy’n is na’r 
cyfartaledd cenedlaethol o 36.6%.  
ii) Mae llawer mwy o rieni sengl nac aelwydydd teuluol heb blant yn byw mewn llety rhent 
preifat a llety rhent cymdeithasol.  
iii) Mae teuluoedd gyda phlant yn fwy tebygol o fod yn byw tŷ sy’n rhy fach na thŷ sy’n rhy 
fawr o gymharu â mathau eraill o aelwydydd.  
 
iv) Gan ddefnyddio technegau modelu, awgrymir y rhaniad canlynol o ran maint a daliadaeth 
er mwyn darparu llety addas i aelwydydd gyda phlant yn 2026  
 
Byddai 74% angen tai marchnad, byddai 11% angen tai canolraddol, byddai 15% angen tai 
rhent cymdeithasol. O ran eu maint, dylai 13% fod yn eiddo dwy ystafell wely, dylai 50% fod 
yn eiddo tair ystafell wely a dylai 36% fod yn eiddo pedair ystafell wely neu fwy.  
 
Y sector rhent preifat  
 
i) Bu cynnydd o 60% yn y sector rhent preifat yn Ynys Môn rhwng 2001 a 2011. 
Amcangyfrifir bod 16.8% o’r boblogaeth yn byw yn y sector rhent preifat ar hyn o bryd.  
ii) Mae 35% o’r aelwydydd yn y sector hwn ar Ynys Môn yn derbyn cymorth budd-daliadau 
tai.  
iii) Mae aelwydydd sy’n derbyn budd-daliadau yn y sector rhent preifat yn llawer mwy tebygol 
o gynnwys aelwydydd pensiynwyr ac aelwydydd rhiant sengl na’r sector sydd ddim yn cael 
cymorth budd-daliadau.  
 
 
Fersiwn Drafft AMTLl Gwynedd (Hydref 2018)  
 
Mae’r canlynol yn rhoi crynodeb o brif ganfyddiadau Fersiwn Drafft AMTLl Gwynedd: 
  
1) Canfyddiadau cymdeithasol-economaidd 

  
i) Mae gan Wynedd boblogaeth o 121,900 mewn 52,450 o aelwydydd yn ôl Cyfrifiad 2011. 

Gwynedd yw’r awdurdod trydydd lleiaf dwys o ran poblogaeth yng Nghymru gyda 0.5 o 
bobl yr hecter. Tyfodd poblogaeth Gwynedd 4.3% rhwng 2001 a 2011.  Mae Llywodraeth 
Cymru yn amcangyfrif bydd y ffigwr hwn yn parhau i gynyddu. 

ii) Mae poblogaeth oed gweithio Gwynedd wedi cynyddu ers 2015, yn ystod y flwyddyn at 
Mawrth 2018, roedd y gyfran o’r rhai hynny oedd yn anactif yn economaidd yn llai na’r 
cyfran rhanbarthol, ond yn fwy na’r ffigyrau cenedlaethol.  

iii) Mae actifedd economaidd ymysg pobl rhwng 16-64 oed ar gynnydd yng Ngwynedd gyda 
76.7% yn actif ym Mawrth 2018.  Fodd bynnag, mae’r ffigwr hwn yn llai na chyfartaledd 
Gogledd Cymru (78.3%) ac ond ychydig yn fwy na ffigwr Cymru o ran actifedd economaidd 
(76.5%). 

iv) Amcangyfrifir fod nifer y bobl yn y gweithle sydd yn hunan-gyflogedig yn 12,000 o bobl – 
oddeutu 21.8% o’r gweithlu sydd yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol sydd yn 13.3%. 

v) Mae’r cyfran o bobl sydd yn byw yn y sector rhentu cymdeithasol llawer uwch nac yng 
Nghymru ac mae’r cyfran sydd yn byw yn y sector breifat yn llai nac yng Nghymru.  

vi) Mae incwm canolrif yng Ngwynedd ychydig yn llai nac incwm canolrif Cymru yn ôl 
ffigyrau CACi ar gyfer 2017.  

vii) Mae’r stoc tai yng Ngwynedd wedi ei nodweddu gan eiddo ar wahân (34.9%) neu dai 
teras (31%) gyda cyfran y mathau hyn o dai yn uwch yng Ngwynedd o gymharu â’r ffigyrau 
cenedlaethol. 

viii) Mae’r mwyafrif o eiddo yn eiddo ble mae’r preswylwyr yn berchnogion ohonynt gyda 
chyfran sylweddol o’r rhain wedi eu meddiannu heb forgais.  Mae’r canran o dai yng 
Ngwynedd ble mae’r preswylwyr yn berchnogion o’r tai yn 2% yn llai na gweddill Cymru. 
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2)  Cost a fforddiadwyedd tai  
 
i) Gwerthwyd 1,781 o dai yng Ngwynedd yn 2017. Pris canolrif tai yn 2017 yng 

Ngwynedd oedd £150,000.  Eiddo ar wahân sydd â’r pris canolrif uchaf o £230,000, 
tra mai fflatiau yw’r rhataf gyda phris canolrif o £107,000. 

ii) Mae diffyg o £4,781 rhwng canolrif incwm a’r incwm sydd ei angen er mwyn prynu tai 
yn y chwartel isaf yng Ngwynedd. 

iii) Mae diffyg o £17,067 rhwng incwm canolrif incwm a’r incwm sydd ei angen i brynu tai 
pris canolrif yng Ngwynedd. 

iv) Mae fforddiadwyedd yn sialens i nifer o aelwydydd gyda 59% wedi eu prisio allan o’r 
farchnad yng Ngwynedd o gymharu â 56% ar hyd Cymru. 

 
 

3.  Gwella cydbwysedd y farchnad dros y tymor hir 
 

i) Mae amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer Gwynedd yn dangos bydd cyfanswm y 
boblogaeth yn tyfu ychydig dros y pum mlynedd nesaf gyda thyfiant cyffredinol yn y 
tymor hir at 2035.  Mae amcanestyniadau hefyd yn dangos bydd y nifer o blant sydd 
yn byw yng Ngwynedd yn cynyddu’n raddol yn yr hir dymor. Bydd y boblogaeth oed 
gweithio  yn disgyn dros y deng mlynedd nesaf tra bydd y boblogaeth hŷn yn tyfu’n 
sylweddol. Bydd y newidiadau hyn yn creu angen am dai, yn bennaf oherwydd ffurfiad 
aelwydydd newydd o fewn y boblogaeth presennol.  Mae’r angen newydd yn 
ychwanegu at y pwysau sydd ar y farchnad dai.  

ii)  Drwy edrych ar y data sydd ar gael o fewn y cofrestr tai cyffredinol, gellid adnabod y 
mathau o dai fydd eu hangen, sef 27% unedau un ystafell wely (diffyg o 13%), 44% 
unedau dau ystafell wely (diffyg o 11%), 22% o unedau tair ystafell wely (gormodedd 
o 27%) a 6% o unedau pedwar ystafell wely (diffyg o 2%).  Noder fe all fod dyblygiad 
gan fod modd i ymgeiswyr ddewis un neu fwy o faint ystafelloedd gwely. 

 
 
4)  Yr angen am dai fforddiadwy 
  
i.) Ni yw ffigwr am angen tai fforddiadwy terfynol yn AMTLl Drafft Gwynedd heb gael eu 

cadarnhau erbyn Hydref 2018. Fodd bynnag, mae’r ffigyrau drafft yn dangos angen 
amcan gyfrifedig o oddeutu 500 o unedau fforddiadwy y flwyddyn.  

ii.) Cynnydd mewn angen am anheddau llai gydag un neu ddwy ystafell wely, oherwydd 
heneiddio’r boblogaeth ac aelwydydd llai. 

 
 
5)  Gofynion grwpiau penodol  
 

Aelwydydd Pobl Hŷn 
 

i) Disgwylir i’r cynnydd yn y grŵp oedran hŷn barhau gyda phobl yn byw yn hirach ac yn 
symud i’r ardal.  Mewn 20 mlynedd disgwylir bydd 60% ychwanegol o bobl dros 80 oed 
yn byw yng Ngwynedd, ond bydd y cynnydd yn y boblogaeth rhwng 16 a 64 ond yn 
2%. 

ii) Mae’r data hwn yn dangos mai ar gyfer anheddau bach gydag un neu ddau ystafell 
gwely fydd yr angen mwyaf.  Gallwn hefyd weld o’r data bydd yr angen am dai bach (1 
& 2 o bobl) a mwy (5+ o bobl) yn cynyddu.  Ma cwrdd â’r angen am dai bach a mawr 
yn cryfhau’r achos i ddatblygwyr ddarparu cymysgedd o dai o fewn eu datblygiadau 
arfaethedig. 
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iii) Mae’n bwysig cynllunio ar gyfer cymysgedd o fathau o dai o fewn datblygiadau preswyl 
arbenigol.  Bydd hyn yn sicrhau amrediad o opsiynau tai ar gyfer pobl hyn a’r 
boblogaeth cyffredinol efallai na fyddent angen tai arbenigol ond all fod angen 
addasiadau yn y dyfodol. 
 
Aelwydydd gydag anghenion penodol  

  
i) Disgwylir i’r boblogaeth dros 80 oed i dyfu a chynyddu angen i gwrdd ag opsiynau  tai 

addas a hygyrch. 
ii) Mae llai na 10% o’r stoc dai cymdeithasol gydag unrhyw ffurf o addasiadau. 
 
 

Teuluoedd gyda phlant 
  
i) Bydd effaith y diwygiad llesiant yn gweld mwy o deuluoedd yn troi at y sector tai 

cymdeithasol wrth i rhenti preifat fod yn anghynaliadwy a chynnydd yn yr angen am 
eiddo mwy. 

ii) Gofynnodd 71% o holl ymgeiswyr yn y cofrestr tai cymdeithasol am letai 1 neu 2 
ystafell gwely.  Fodd bynnag mae lletai 1 neu 2 ystafell wely ond yn cynrychioli 47% 
o’r stoc.  

iii) Gyda mesurau diwygio llesiant yn cael eu cyflwyno, bydd teuluoedd gyda 3 neu fwy o 
blant, yn enwedig ble bo rhiant sengl, yn teimlo’r effaith yn fwy.  O ganlyniad, bydd 
teuluoedd yn troi at y sector tai cymdeithasol fel mae rhenti preifat yn troi’n 
anghynaliadwy. 
 
 
Y sector rhentu preifat  
 

i) Yn 2011 cadarnhaodd y Cyfrifiad fod 8,060 (15.4%) o aelwydydd yn byw yn y sector 
breifat yng Ngwynedd; mae hyn yn îs na’r ffigwr cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr 
o 16.7% yn fwy na’r 14% o aelwydydd sydd yn byw yn y sector rhentu preifat yng 
Nghymru. 

ii) Mae’r sector rhentu preifat yn llai fforddiadwy i aelwydydd yn 2017 gan fod lwfans tai 
ar hyd Gwynedd ar gyfartaledd yn £121 yn llai na rhenti sector preifat. 

iii) Dros y 3 blynedd diwethaf, mae rhenti wedi cynyddu’n araf deg, wedi cael eu gyrru 
gan y galw am lety i’w rhentu ac effaith y cynllun ‘rent smart’ sydd wedi gwella ansawdd 
eiddo sy’n dod ar y farchnad. 
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ATODIAD 4 - Y Pris a Ragwelir ar gyfer Tŷ Canolraddol sydd ar Werth (2018)  
 
 
 
Gwynedd 
 

Cod LSOA 2011  Ardal Cynnyrch Ehngach 
Haen Is (LSOA)   
 

Anheddiad mewn LSOA  Incwm Canolrif yr Aelwyd   3.5 x Incwm yr Aelwyd  

W01000047 
Gwynedd 011A 

Abererch  Y Ffor, Abererch, 
Llwyn Hudol 

£26,177 £91,621 

W01000048 
Gwynedd 016A 

Abermaw 1 Rhan o Abermaw, Llanaber £22,842 £79,946 

W01000049 
Gwynedd 016B 

Abermaw 2 Part of Abermaw  £22,086 £77,299 

W01000050 
Gwynedd 003A 

Arllechwedd   Rhan o Bangor, Llandygai, Llanllechid, 
Talybont 

£33,331 £116,659 

W01000051 
Gwynedd 015A 

Y Bala  Dim Anheddiad yn y CDLl £21,867 £76,535 

W01000052 
Gwynedd 004A 

Bethel & Cwm-y-Glo 1 Bethel £33,162 £116,068 

W01000053 
Gwynedd 004B 

Bethel & Cwm-y-Glo 2 Cwm y Glo, Tan y Coed  £32,440 £113,540 

W01000054 
Gwynedd 007A 

Bontnewydd  Bontnewydd, Penrhos (Caeathro) £29,597 £103,589 

W01000056 
Gwynedd 009A 

Bowydd a Rhiw   Rhan o Blaenau Ffestiniog, Talwaenydd £19,316 £67,606 

W01000057 
Gwynedd 016C 

Brithdir a 
Llanfachreth/Ganllwyd/Llanelltyd  

 Dim Anheddiad yn y CDLl £29,109 £101,880 

W0100005 
Gwynedd 006A 

Cadnant (Gwynedd)  Rhan o Caernarfon £19,617 £68,661 

W01000060 
Gwynedd 015B 

Corris/Mawddwy  Corris, Aberllefenni, Corris Uchaf £26,652 £93,282 

W01000061 
Gwynedd 011B 

Cricieth  Criccieth  £28,039 £98,138 

W01000062 
Gwynedd 001A 

Deiniol   Rhan o Bangor £19,393 £67,876 
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Cod LSOA 2011  Ardal Cynnyrch Ehngach 
Haen Is (LSOA)   
 

Anheddiad mewn LSOA  Incwm Canolrif yr Aelwyd   3.5 x Incwm yr Aelwyd  

W01000063 
Gwynedd 005A 

Deiniolen  Deiniolen, Dinorwig, Gallt Y Foel  £26,354 £92,238 

W01000064 
Gwynedd 002A 

Dewi   Rhan o Bangor £28,147 £98,513 

W01000065 
Gwynedd 009B 

Diffwys a Maenofferen  Rhan o Blaenau Ffestiniog £18,520 £64,820 

W01000066 
Gwynedd 010A 

Dolbenmaen  Garndolbenmaen, Pentrefelin, Bryncir, 
Penmorfa 

£26,925 £94,237 

W01000067 
Gwynedd 016D 

Gogledd Dolgellau   Dim Anheddiad yn y CDLl £27,077 £94,769 

W01000068 
Gwynedd 016E 

De Dolgellau    Dim Anheddiad yn y CDLl £23,985 £83,948 

W01000069 
Gwynedd 013A 

Dyffryn Ardudwy   Dim Anheddiad yn y CDLl £24,921 £87,225 

W01000070 
Gwynedd 012A 

Efail-newydd/Buan  Pentreuchaf, Efailnewydd, Llannor £28,844 £100,956 

W01000071 
Gwynedd 003B 

Gerlan  Rhan o Bethesda, Rachub £26,682 £93,387 

W01000072 
Gwynedd 002B 

Glyder   Rhan o Bangor, Treborth £28,782 £100,738 

W01000073 
Gwynedd 008A 

Groeslon  Dinas Dinlle, Llandwrog, Groeslon, 
Bethesda Bach, Ty’n Lon, Rhan o 
Dolydd a Maen Coch, Tŷ’n-lôn 

£30,464 £106,623 

W01000074 
Gwynedd 013B 

Harlech   Dim Anheddiad yn y CDLl £27,228 £95,299 

W01000075 
Gwynedd 002C 

Hendre (Gwynedd)  Rhan o Bangor £20,707 £72,476 

W01000076 
Gwynedd 001B 

Hirael & Garth 1  Rhan o Bangor £22,999 £80,497 

W01000077 
Gwynedd 001C 

Hirael & Garth 2  Rhan o Bangor £18,580 £65,030 

W01000078 
Gwynedd 011C 

Llanaelhaearn  Llanaelhaearn, Llithfaen, Trefor, Pistyll £24,025 £84,088 

W01000079 Llanbedr   Dim Anheddiad yn y CDLl £27,696 £96,936 
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Cod LSOA 2011  Ardal Cynnyrch Ehngach 
Haen Is (LSOA)   
 

Anheddiad mewn LSOA  Incwm Canolrif yr Aelwyd   3.5 x Incwm yr Aelwyd  

Gwynedd 013C 

W01000080 
Gwynedd 014C 

Llanbedrog & Abersoch  Llanbedrog, Abersoch £30,266 £105,931 

W01000081 
Gwynedd 005B 

Llanberis  Llanberis  £26,233 £91,814 

W01000082 
Gwynedd 015C 

Llandderfel & Llanuwchllyn 1 Llandderfel 
Llanfor 

£27,515 £96,302 

W01000083 
Gwynedd 015D 

Llandderfel & Llanuwchllyn 2  Dim Anheddiad yn y CDLl £26,812 £93,841 

W01000084 
Gwynedd 014D 

Llanengan  Sarn Bach, Llangian, Mynytho, 
Llanengan 

£29,127 £101,944 

W01000085 
Gwynedd 017C 

Llangelynin  Fairbourne  £25,544 £89,405 

W01000086 
Gwynedd 008B 

Llanllyfni & Clynnog Nantlle, Llanllyfni, Clynnog Fawr, 
Aberdesach, Pontllyfni, Nebo, Pantglas, 
Swan, Tai’n Lôn  

£25,938 £90,784 

W01000087 
Gwynedd 004C 

Llanrug  Llanrug  £30,393 £106,376 

W01000088 
Gwynedd 007B 

Llanwnda  Llanwnda, Dinas (Llanwnda), Rhostryfan, 
Rhosgadfan, Saron (Llanwnda), Rhan o 
Dolydd a Maen Coch  

£31,144 £109,005 

W01000089 
Gwynedd 011D 

Llanystumdwy  Chwilog, Llanystumdwy, Rhoslan, 
Llangybi 

£29,739 £104,088 

W01000090 
Gwynedd 002D 

Marchog 1 Rhan o Bangor £17,981 £62,933 

W01000091 
Gwynedd 001D 

Marchog 2 Rhan o Bangor £17,469 £61,140 

W01000092 
Gwynedd 001E 

Menai (Bangor)  Rhan o Bangor £24,802 £86,806 

W01000093 
Gwynedd 006B 

Menai (Caernarfon)  Rhan o Caernarfon £31,560 £110,461 

W01000094 
Gwynedd 012B 

Morfa Nefyn  Edern, Morfa Nefyn £28,380 £99,329 

W01000095 Nefyn  Nefyn  £25,760 £90,159 
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Cod LSOA 2011  Ardal Cynnyrch Ehngach 
Haen Is (LSOA)   
 

Anheddiad mewn LSOA  Incwm Canolrif yr Aelwyd   3.5 x Incwm yr Aelwyd  

Gwynedd 012C 

W01000096 
Gwynedd 003C 

Ogwen 1 Rhan o Bethesda £23,464 £82,123 

W01000097 
Gwynedd 003D 

Ogwen 2 Rhan o Bethesda  £24,582 £86,035 

W01000098 
Gwynedd 006C 

Peblig (Caernarfon)   Rhan o Caernarfon £18,352 £64,231 

W01000099 
Gwynedd 005C 

Penisarwaun  Penisarwaun, Brynrefail, Rhiwlas, Waun 
(Penisarwaun) 

£32,124 £112,435 

W01000100 
Gwynedd 010B 

Penrhyndeudraeth 1 Rhan o Penrhyndeudraeth, Garreg-
Llanfrothen 

£28,373 £99,307 

W01000101 
Gwynedd 013D 

Penrhyndeudraeth 2 Rhan o Penrhyndeudraeth, Minffordd £25,313 £88,597 

W01000102 
Gwynedd 002E 

Pentir 1  Rhan o Bangor £35,880 £125,580 

W01000103 
Gwynedd 005D 

Pentir 2  Rhan o Bangor, Caerhun/Waun Wen, 
Glasinfryn, Minffordd (Bangor), Pentir, 
Capel y Graig, Tŷ’n y Lon 

£33,028 £115,599 

W01000104 
Gwynedd 008C 

Penygroes (Gwynedd) Penygroes  £23,067 £80,735 

W01000105 
Gwynedd 010C 

Porthmadog East  Rhan o Porthmadog  £23,443 £82,051 

W01000106 
Gwynedd 010D 

Gorllewin Porthmadog   Morfa Bychan, Borth y Gest, Rhan o 
Porthmadog, Rhan o Penrhyndeudraeth 

£28,622 £100,175 

W01000107 
Gwynedd 010E 

Porthmadog – Tremadog  Tremadog £26,800 £93,801 

W01000108 
Gwynedd 012D 

Gogledd Pwllheli   Rhan o Pwllheli  £23,674 £82,857 

W01000109 
Gwynedd 012E 

De Pwllheli   Rhan o Pwllheli £22,220 £77,770 

W01000110 
Gwynedd 006D 

Seiont 1  Rhan o Caernarfon £30,086 £105,300 

W01000111 
Gwynedd 007C 

Seiont 2  Rhan o Caernarfon £21,453 £75,087 
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Cod LSOA 2011  Ardal Cynnyrch Ehngach 
Haen Is (LSOA)   
 

Anheddiad mewn LSOA  Incwm Canolrif yr Aelwyd   3.5 x Incwm yr Aelwyd  

W01000112 
Gwynedd 008D 

Talysarn  Talysarn, Carmel, Y Fron  £22,213 £77,744 

W01000113 
Gwynedd 009C 

Teigl  Rhan o Blaenau Ffestiniog  £22,757 £79,650 

W01000114 
Gwynedd 009D 

Trawsfynydd   Dim Anheddiad yn y CDLl £22,507 £78,776 

W01000115 
Gwynedd 003E 

Tregarth & Mynydd Llandygai  Tregarth, Mynydd Llandygai  £33,747 £118,114 

W01000116 
Gwynedd 017D 

Tywyn 1 Rhan o Tywyn  £23,210 £81,234 

W01000117 
Gwynedd 017E 

Tywyn 2 Rhan o Tywyn  £19,775 £69,213 

W01000118 
Gwynedd 007D 

Waunfawr  Waunfawr, Caeathro, Groeslon 
Waunfawr 

£31,591 £110,567 

W01000119 
Gwynedd 004D 

Y Felinheli   Y Felinheli, Aberpwll £34,056 £119,197 

W01001932 
Gwynedd 014E 

Aberdaron / Botwnnog & 
Tudweiliog 

Tudweiliog, Sarn Mellteyrn, Botwnnog, 
Rhoshirwaun, Aberdaron, Bryncroes 

£26,423 £92,482 

W01001933 
Gwynedd 017F 

Aberdyfi / Bryn-
crug/Llanfihangel 

 Dim Anheddiad yn y CDLl £29,689 £103,911 

 Gwynedd   £25,790 £90,264 

 
 
Ynys Môn 
 

Cod LSOA 2011  LSOA  Anheddiad mewn LSOA  Canolrif Incwm  3.5 x Incwm yr Aelwyd  

W01000001 
Ynys Môn 007A 

Aberffraw & Rhosneigr 1 RHan o Rhosneigr £28,458 £99,603 

W01000002 
Ynys Môn 007B                   

Aberffraw a Rhosneigr 2  Rhan o Rhosneigr, Llanfaelog, Bryn Du, 
Pencarnisiog 

£30,113 £105,395 

W01000003 Porth Amlwch Rhan o Amlwch  £22,154 £77,540 
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Cod LSOA 2011  LSOA  Anheddiad mewn LSOA  Canolrif Incwm  3.5 x Incwm yr Aelwyd  

Ynys Môn 001A                    

W01000004 
Ynys Môn 001B                    

Amlwch Wledig  Rhan o Amlwch, Porth Llechog £28,136 £98,475 

W01000005 
Ynys Môn 005A                    

Biwmares  Biwmares, Llanfaes 
 

£28,012 £98,041 

W01000006 
Ynys Môn 006A                    

Bodffordd  Bodffordd, Llynfaes, Trefor, Ty’n Lôn 
(Glan yr Afon) 

£30,430 £106,505 

W01000007 
Ynys Môn 009A                    

Bodorgan  Malltraeth, Bethel, Llangristiolus 
Rhan o Llangefni, Bodorgan, Hermon, 
Llangadwaladr, Capel Mawr 

£31,755 £111,142 

W01000008 
Ynys Môn 008A                    

Braint  Rhan o Llanfair PG £34,274 £119,959 

W01000009 
Ynys Môn 007C                   

Bryngwran Gwalchmai, Bryngwran  £27,452 £96,081 

W01000010 
Ynys Môn 002A                    

Brynteg Rhan o Benllech, Tyn y gongl, Brynteg £29,097 £101,839 

W01000011 
Ynys Môn 008B                    

Cadnant (Ynys Môn)  Rhan o Porthaethwy £30,172 £105,602 

W01000012 
Ynys Môn 006B                    

Cefni Rhan o Llangefni  £29,946 £104,812 

W01000013 
Ynys Môn 005B                    

Cwm Cadnant Llandegfan, Llansadwrn, Cichle, Glyn 
Garth, Brynminceg (Hen Llandegfan) 

£39,917 £139,708 

W01000014 
Ynys Môn 006C                    

Cyngar Rhan o Llangefni, Rhosmeirch £25,694 £89,928 

W01000015 
Ynys Môn 008C                    

Gwyngyll Rhan o Llanfair PG  £33,388 £116,856 

W01000016 
Ynys Môn 003A                   

Tref Caergybi Rhan o Caergybi £19,983 £69,941 

W01000017 
Ynys Môn 003B                   

Kingsland Rhan o Caergybi   £23,776 £83,216 

W01000018 
Ynys Môn 001C                    

Llanbadrig Cemaes, Tregele £27,665 £96,829 

W01000019 
Ynys Môn 005C                    

Llanbedr-goch Llanbedrgoch, Rhan o Benllech, Bwlch 
Gwyn, Traeth Coch 

£31,539 £110,385 
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Cod LSOA 2011  LSOA  Anheddiad mewn LSOA  Canolrif Incwm  3.5 x Incwm yr Aelwyd  

W01000020 
Ynys Môn 002B                    

Llanddyfnan Talwrn, Capel Coch, Hebron, Marian Glas £33,440 £117,041 

W01000021 
Ynys Môn 002C                    

Llaneilian Penysarn, Rhosybol, Cerrigman, Nebo £28,724 £100,535 

W01000022 
Ynys Môn 004A 
                    

Llanfaethlu Llanfachraeth, Llanfaethlu, Llanrhuddlad, 
Rhydwyn 

£30,629 £107,202 

W01000023 
Ynys Môn 007D                   

Llanfair-yn-Neubwll 1 Bodedern, Rhan o Caergeiliog  £25,291 £88,517 

W01000024 
Ynys Môn 007E                   

Llanfair-yn-Neubwll 2 Llanfihangel yn Nhowyn, Rhan o 
Caergeiliog  

£31,613 £110,646 

W01000025 
Ynys Môn 009B                   

Llanfihangel Ysgeifiog Gaerwen, Pentre Berw, Star £28,923 £101,230 

W01000026 
Ynys Môn 005D                   

Llangoed Llangoed, Glan-yr-Afon (Llangoed), Pen y 
Marian, Haulfre, Penmon 
 

£28,566 £99,980 

W01000027 
Ynys Môn 009C                   

Llanidan Llanddaniel Fab, Brynsiencyn, Gorsaf 
Gaerwen 

£29,632 £103,711 

W01000028 
Ynys Môn 001D                   

Llannerch-y-medd Llanerchymedd, Carmel £25,305 £88,568 

W01000029 
Ynys Môn 003C                   

Ffordd Llundain Rhan o Caergybi   £19,405 £67,918 

W01000030 
Ynys Môn 003D                    

Maeshyfryd Rhan o Caergybi   £19,981 £69,934 

W01000031 
Ynys Môn 001E                    

Mechell Llanfechell, Carreglefn £28,005 £98,018 

W01000032 
Ynys Môn 002D                    

Moelfre Moelfre, Brynrefail £30,007 £105,024 

W01000033 
Ynys Môn 003E                   

Morawelon Rhan o Caergybi   £17,844 £62,453 

W01000034 
Ynys Môn 004B                    

Parc a'r Mynydd Rhan o Caergybi , Pentre Canol £24,998 £87,492 

W01000035 
Ynys Môn 005E                    

Pentraeth Pentraeth , Llanddona, Hendre Hywel, 
Rhoscefnhir 

£31,870 £111,545 
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Cod LSOA 2011  LSOA  Anheddiad mewn LSOA  Canolrif Incwm  3.5 x Incwm yr Aelwyd  

W01000036 
Ynys Môn 003F                    

Porthyfelin 1 Rhan o Caergybi  £18,054 £63,190 

W01000037 
Ynys Môn 003G                    

Porthyfelin 2 Rhan o Caergybi   £24,082 £84,289 

W01000038 
Ynys Môn 009D                    

Rhosyr Dwyran, Newborough, Llangaffo, Penlon £27,408 £95,927 

W01000039 
Ynys Môn 004C                    

Trearddur 1 Rhan o Trearddur, Rhan o Pont Rhyd y 
Bont 

£35,211 £123,238 

W01000040 
Ynys Môn 004D                    

Trearddur 2 Rhan o Trearddur, Rhan o Caergybi, Bro 
Iarddur 

£36,517 £127,810 

W01000041 
Ynys Môn 006D                    

Tudur Rhan o Llangefni, Rhostrehwfa £16,002 £56,008 

W01000042 
Ynys Môn 008D                    

Tysilio Rhan o Porthaethwy £30,153 £105,535 

W01000043 
Ynys Môn 004E                   

Fali 1 Rhan o Y Fali, Rhan o Pont Rhyd y Bont, 
Bryn y Mor 

£26,443 £92,550 

W01000044 
Ynys Môn 004F                    

Fali 2 Rhan o Y Fali, Llanynghenedl £33,386 £116,851 

 Ynys Môn   £27,491 £96,217 
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ATODIAD 5 - Gofod Llawr Tybiedig   
 
 
 
 

Math yr Uned  Arwynebedd Llawr 
mewn m2 

7 Person Tŷ 4 Ystafell Wely  114 
6 Pherson Tŷ 4 Ystafell Wely  110 
5 person Tŷ 3 Ystafell Wely  94 
4 person Tŷ 3 Ystafell Wely  88 
4 person Tŷ 2 Ystafell Wely  83 
3 Pherson Byngalo 2 Ystafell Wely  58 
3 Pherson Fflat 2 Ystafell Wely - Cerdded i Fyny  65 
3 Pherson Fflat 2 Ystafell Wely - Mynedfa Gyffredin   59 
2 Berson Fflat 1 Ystafell Wely - Cerdded i Fyny  51 
2 Berson Fflat 1 Ystafell Wely - Mynedfa Gyffredin   46 
1 Person Bedsit 1 Ystafell Wely  32 
5 person Byngalo 3 Ystafell Wely - Cadair Olwyn  115 
4 person Byngalo 2 Ystafell Wely - Cadair Olwyn  98 
3 Pherson Byngalo 2 Ystafell Wely - Cadair Olwyn  80 
2 Berson Byngalo 1 Ystafell Wely - Cadair Olwyn   60 
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ATODIAD 6 - Pro-Forma Hyfywdra  
 

 

Enw’r Safle \ Rhif y Cais:  ............................................................................................. 

1. Natur y Datblygiad (nodwch wybodaeth ynghylch pob uned breswyl newydd ar wahân)  

 
1.1 Unedau Marchnad Agored 
 

Math yr 
uned  

Nifer yr 
ystafelloedd 
gwely 

Gofod 
Llawr 
Mewnol 
(m2) 

Nifer y 
lleiniau 
parcio  

Natur y 
ddaliadaeth 
(gwerthu / 
rhent ac ati)  

Amcan Werth 
ar y Farchnad 
Agored  

     £ 
      
      
      

 

1.2 Unedau Fforddiadwy 
 

Math yr 
uned  

Nifer yr 
ystafelloedd 
gwely 

Gofod 
Llawr 
Mewnol 
(m2) 

Nifer y 
lleiniau 
parcio  

Natur y 
ddaliadaeth 
(gwerthu / 
rhent ac ati)  

Amcan Werth 
Tŷ Fforddiadwy  

     £ 
      
      
      

 

 

2. Costau Datblygu 

Categori Y Gwerthoedd a 
Ddefnyddiwyd wrth Gyfrifo1 

Cyfanswm y Gost  

Costau Adeiladu 
Cost y datblygiad fesul m2 
wedi ei rannu lawr i: 
 Cost y Plot (adeiladu 

sylfaen); 
 Costau gwaith allanol; 
 Isadeiledd. 
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Categori Y Gwerthoedd a 
Ddefnyddiwyd wrth Gyfrifo1 

Cyfanswm y Gost  

 
Costau datblygu eraill %  
Ffioedd proffesiynol (fel 
arfer yn % o'r gost 
adeiladu). Wedi ei gefnogi 
gan gopïau o’r 
amcangyfrifedig 
diweddaraf ar papur 
swyddogol y cwmni neu 
trwy e-bost ganddynt.  
 

  

Gorbenion mewnol (fel 
arfer yn % o'r gost 
adeiladu). Fel costau 
gweinyddol o fewn y 
cwmni datblygu, prynwyr 
tir a chynllunio nad ydynt 
yn gostau uniongyrchol a’r 
safle. Dylid dangos rhaniad 
o'r rhain.  

  

Cyllid y Farchnad (fel arfer 
yn % o'r gost adeiladu). 
Costau unrhyw 
fenthyciadau sy'n 
gysylltiedig â datblygu 
wedi'i rannu rhwng:  
 Cyllid ar gyfer y tir; 
 Cyllid adeiladu. 
 

  

Ffioedd Marchnata (fel 
arfer yn % o'r gwerth ar y 
farchnad). Wedi ei gefnogi 
gan dyfyniadau gan 
Gwerthwyr Tai.  
 

  

Elw'r datblygwr (dim ond 
ar gyfer yr elfen marchnad 
agored o’r bwriad) (fel 
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Categori Y Gwerthoedd a 
Ddefnyddiwyd wrth Gyfrifo1 

Cyfanswm y Gost  

arfer yn % o'r gwerth ar y 
farchnad).  
 
Elw'r contractwr (dim ond 
yn berthnasol i elfen tai 
fforddiadwy'r cynnig) (fel 
arfer yn % o'r gwerth ar y 
farchnad). 

  

Unrhyw gostau Annormal (rhestrwch yma)  
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

1 Byddai hyn yn dangos y pris fesul m2 o ran cost y datblygiad a'r % ar gyfer ffioedd proffesiynol, 
ffioedd marchnata ac ati, yn y categori costau datblygu eraill.  Yn ddibynnol ar unrhyw costau 
annormal a hawlir, efallai na fydd angen cwblhau'r golofn hon yn yr adran hon.  

 

3. Costau Ymrwymiadau Cynllunio Eraill 

Disgrifiad Cyfanswm y Gost 
 £ 
  
  

 

4. Costau Prynu’r Safle 

 
4.1 Cost y Safle £ 

 
4.2 A yw hyn yn Bris a Dalwyd Yndi   Nacydi   

 
4.3 Os Yndi i 4.2 pryd cafodd ei brynu   
 
4.4 Os Nacydi i 4.2 a yw’r Gost yma yn 
Amcangyfrif 

Yndi  Nacydi   
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ATODIAD 7 - Manylion Cyswllt Defnyddiol  
 
 

Mudiad Safle-We Cyswllt E-bost 
 
1] Awdurdod Lleol 
 

Uned Polisi 
Cynllunio ar y 
Cyd Gwynedd a 
Ynys Môn 
 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/
Cyngor/Strategaethau-a-
pholis%c3%afau/Cynllunio-ac-
amgylchedd/Polisi-cynllunio/Polisi-
Cynllunio.aspx  

polisicynllunio@gwyned
d.llyw.cymru 

Rheolaeth 
Cynllunio  
Gwynedd 
 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/T
rigolion/Cynllunio-a-rheolaeth-
adeiladu/Cynllunio/Cynllunio.aspx  

cynllunio@gwynedd.llyw
.cymru  

Rheolaeth 
Cynllunio  
Ynys Môn  
 

http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio
-a-gwastraff/rheoli-cynllunio/  

Cynllunio@ynysmon.gov
.uk  

Gwasanaeth Tai 
Strategol, 
Comisiynu a 
Pholisi Ynys 
Môn 
 

http://www.ynysmon.gov.uk/tai?redir
ect=false   

housingstrategy@ynysm
on.gov.uk  

Uned Strategol 
Tai Gwynedd  
 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/T
rigolion/Tai/Tai-fforddiadwy.aspx  

unedstrategoltai@gwyne
dd.llyw.cymru  

 
2] Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sydd yn gweithredu o fewn yr ardal: 
 

Cartrefi 
Cymunedol 
Gwynedd 
 

http://www.ccgwynedd.org/Cartref  ymholiadau@ccgwynedd
.org.uk  

Grŵp Cynefin 
 

http://www.grwpcynefin.org/cy/home/  post@grwpcynefin.org  

Pennaf 
 

http://www.pennaf.co.uk/  enquiries@pencartref.co.
uk 

Tai Gogledd 
Cymru  
 

https://www.nwha.org.uk/cy/  customerservices@nwha
.org.uk  

 
3] Hwylusydd Tai Gwledig 
 

Hwyluswyr Tai 
Gwledig 
Gogledd 
Gorllewin Cymru 

http://www.grwpcynefin.org/cy/eich-
cymuned/rural-housing-enablers/  

Arfon.hughes@grwpcyn
efin.org  
 
Victoria.kelly@grwpcyne
fin.org  
 
Dylan.owen@grwpcynefi
n.org  
 

 
4] Tai Teg 
 
Tai Teg https://taiteg.org.uk/cy/  info@taiteg.org.uk  
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ATODIAD 8 -  Pro-Fforma Datganiad Cefnogol i ddangos cymhwysedd cysylltiad lleol 
ar gyfer meddiannaeth 
 
 
Mae’r gwybodaeth yn cael ei gasglu er mwyn asesu cymhwysedd unai: 

 Unigolyn/unigolion ble bo’r unigolyn/unigolion sy’n cyflwyno cais ar gyfer ty 
fforddiadwy yn unol ag anghenion Polisïau TAI 1 i TAI 6, TAI 15 a TAI 16 yn 
cynnig meddiannu’r tai fforddiadwy canolraddol yn yr achos cyntaf; neu: 

 Unigolyn / unigolion sy’n cynnig prynu tŷ fforddiadwy canolraddol wedi caniatâd 
h.y. i gefnogi’r angen i fodloni cyfamod o fewn cytundeb Gorchymyn 106 o ran 
eu cymhwysedd i feddiannu tŷ fforddiadwy ar safle (fel meddianwyr cyntaf neu 
feddianwyr yn y dyfodol).  

 
Bydd yr holl wybodaeth sy’n cwrdd â’r diffiniad o ddata personol yn unol â’r Ddeddf 
Gwarchod Data yn cael ei ddefnyddio mewn modd cyfrinachol ac na fyddai’n cael ei 
rannu y tu allan i’r Cyngor.  Bydd y gwybodaeth yn cael ei gadw ar ffeil am gyfnod o 
amser sy’n cydymffurfio â pholisïau gwarchod data Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir 
Ynys Môn. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at wefan Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir 
Ynys Môn.  
 
Cam 1 – Lleoliad a Math o Ddatblygiad 
 
Gall leoliad a’r math o ddatblygiad olygu gofynion Cysylltiadau Lleol gwahanol o fewn 
gwahanol fathau o aneddleoedd. Mae’r tablau isod yn egluro hyn: 
 
Tabl 1: Tystiolaeth cysylltiad lleol wedi ei seilio ar Leoliad Datblygiad 
Lleoliad y Datblygiad 
Arfaethedig 

Angen Tystiolaeth Cysylltiad Lleol ar gyfer: 

Safle o fewn y Ffin 
Datblygu 

Safle Eithrio (h.y. safle 
sydd du allan ond union 
gyferbyn â’r ffin datblygu 

Canolfan Is-ranbarthol 
(TAI 1) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda 
Awdurdod Gwynedd. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gydag anheddle Bangor 
(neu ei gefnwlad Gwledig). 

Canolfan Gwasanaethol 
Trefol (TAI 1) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda’r 
Awdurdod perthnasol ble 
bo’r cais yn destun h.y. 
Gwynedd neu Ynys Môn. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Ganolfan 
Gwasanaethol Trefol 
perthnasol (neu ei 
gefnwlad Gwledig) ble bo’r 
cais yn destun.  

Canolfan Gwasanaethol 
Lleol (TAI 2) (yn cynnwys 
y 3 Ganolfan sydd wedi eu 
hadnabod o fewn Polisi 
TAI 5) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda’r 
Awdurdod perthnasol ble 
bo’r cais yn destun h.y. 
Gwynedd neu Ynys Môn. 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Ganolfan 
Gwasanaethol Lleol 
perthnasol (neu ei 
gefnwlad Gwledig) ble bo’r 
cais yn destun. 

Pentref Gwasanaethol 
(TAI 3) 

Cysylltiad 5 mlynedd gyda’r 
Awdurdod perthnasol ble 

Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Pentref 
Gwasanaethol perthnasol 
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Lleoliad y Datblygiad 
Arfaethedig 

Angen Tystiolaeth Cysylltiad Lleol ar gyfer: 

Safle o fewn y Ffin 
Datblygu 

Safle Eithrio (h.y. safle 
sydd du allan ond union 
gyferbyn â’r ffin datblygu 

bo’r cais yn destun h.y. 
Gwynedd neu Ynys Môn. 

(neu ei gefnwlad Gwledig) 
ble bo’r cais yn destun. 

Pentref Lleol, Arfordirol 
neu Wledig (TAI 4) 
(Cynnwys y 12 pentref 
sydd wedi eu hadnabod yn 
TAI 5)  

 Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Anheddle perthnasol 
(neu ei gefnwlad Gwledig) 
ble bo’r cais yn destun. 

 Cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Pentref Lleol, 
Arfordirol neu Wledig (neu 
ei gefnwlad Gwledig) ble 
bo’r cais yn destun. 

Clystyrau (TAI 6) Gan nad oes ganddynt ffin datblygu, bydd raid i bob 
ymgeisydd ddangos cysylltiad 5 mlynedd gyda’r Clwstwr 
perthnasol (neu ei gefnwlad gwledig) ble bo’r cais wedi ei 
leoli.  

Trosi Adeiladau 
Traddodiadol yng Nghefn 
Gwlad Agored 

Gan nad ydynt wedi eu lleoli o fewn ffin datblygu bydd 
raid i bob ymgeisydd ddangos cysylltiad 5 mlynedd 
gyda’r Cefnwlad Gwledig ble bo’r adeilad traddodiadol 
wedi ei leoli.    

(gweler Datganiad Ysgrifenedig y CDLl er mwyn adnabod pa bolisïau mae’r 
aneddleoedd uchod yn disgyn) 
 
Er mwyn osgoi amheuaeth, nid yw’r Cefnwlad Gwledig sydd yn amgylchynu anheddle yn 
cynnwys unrhyw anheddle arall sydd wedi eu hadnabod ym Mholisïau TAI 1 i TAI 6 yn y 
CDLl. 
 
 
1] Cyfeiriad safle’r cais cynllunio? 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

  
 
2] Lleoliad y Datblygiad. Ticiwch y blwch perthnasol: 
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O fewn ffin datblygu:: 

 

 

 

Ar safle sydd union gyferbyn â ffin datblygu (h.y. Safle Eithrio): 
 

 

 

Mewn clwstwr:  

 

 

  

 

Yn ymwneud â throsi Adeilad Traddodiadol yng Nghefn Gwlad Agored: 

 

 

 

 

Arall (Plîs nodwch): ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

 
 
 
 
Cam 2 – Beth yw eich Cysylltiad Lleol? 
 
 
3] Eglurwch yn gryno, yn unol â lleoliad y datblygiad arfaethedig, sut yr ydych 
yn bodloni’r angen am gysylltiad lleol perthnasol, fel y’i hamlinellir yn Nhabl 1 
uchod? (plîs cynhwyswch gyfeiriadau blaenorol ar gyfer y cyfnod cysylltiad 5 
mlynedd)   

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
4] A oes gennych unrhyw dystiolaeth i gefnogi eich cysylltiad lleol, e.e. biliau yn 
eich cyfeiriad presennol neu flaenorol yn yr ardal, manylion ar y cofrestr 
etholiadol? Amlinellwch pa wybodaeth sydd gennych er mwyn cefnogi eich cais 
a amgaewch unrhyw ddogfennau perthnasol. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Cam 3 – Datganiad 
 
 
Rwyf yn datgan fod y gwybodaeth sydd wedi ei ddarparu uchod yn adlewyrchiad cywir  o 
gysylltiad lleol i’r anheddle/ardal o leiaf un aelod o fy aelwyd yn amodol i safle’r cais 
sydd wedi ei amlinellu yng nghwestiwn 1 uchod. Yr wyf yn ymwybodol y gallai darparu 
gwybodaeth anwir gennyf, ac a fyddai’n arwain at roi caniatâd cynllunio yn seiliedig ar 
gysylltiad lleol yn arwain at achos orfodaeth neu Llys gan y Cyngor yn fy erbyn i neu eraill 
sy’n meddiannu annedd a adeiladwyd o dan y caniatâd cynllunio hwnnw. 

 
 
 
Arwyddwyd:……………………………………………... 

 

Enw mewn print::……………………………………   

 

Dyddiad: ……………………………………………...  
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ATODIAD 9 – Rhestr Termau 
 
 

Term Disgrifiad 

Annedd Menter 
Wledig 

Mae mentrau gwledig cymhwysol yn cynnwys busnesau gyda 
chysylltiad â’r tir gan gynnwys ffermio, coedwigaeth a 
gweithgareddau eraill sy’n derbyn eu prif gyfraniad o’r safle. 

 
Ardaloedd Cynnyrch 
Ehangach Haen Is 

Ardaloedd cynnyrch yn ardaloedd o faint cyson na fydd eu ffiniau 
yn newid. Mae ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) 
yn gyfuniad  o’r Ardaloedd Cynnyrch cyfagos gyda nodweddion 
cymdeithasol tebyg. Maent fel arfer yn cynnwys 4 i 6 o Ardaloedd 
Cynnyrch gyda phoblogaeth o tua 1500. 

 

Ardaloedd Marchnad 
Tai 

Fe wnaeth yr Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin 
Cymru adnabod ardaloedd marchnad tai o fewn yr isranbarth yn 
seiliedig ar ardaloedd teithio i’r gwaith a gwybodaeth leol er 
mwyn deall lefelau galw ac angen o fewn yr ardaloedd yma. 

 

Ardaloedd Prisiau Tai Ardaloedd prisiau tai o fewn ardal y Cynllun a gafodd eu 
hadnabod yn yr Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy. 

 

Astudiaeth Angen 
Tai 

Astudiaeth o ardal neu anheddle penodol i gefnogi cymysgedd 
rhesymol a chytbwys o fathau a meintiau tai er mwyn cyfarch 
anghenion tai amrywiol o fewn ardal leol. 

 

Astudiaeth Marchnad 
Tai Lleol 

Astudiaeth sy’n rhoi tystiolaeth am angen a galw am dai mewn 
ardal. 

 

Astudiaeth Hyfywdra 
Tai Fforddiadwy 

Astudiaeth sy’n adnabod lefel tai fforddiadwy sy’n hyfyw i’w ddarparu 
ar safleoedd marchnad agored o fewn gwahanol Ardaloedd Prisiau 
Tai yn ardal y Cynllun. 
 

Canolrif Incwm yr 
Aelwyd 

Y swm sy'n rhannu’r dosbarthiad incwm i ddau grŵp cyfartal, hanner 
yn cael incwm uwchlaw'r swm hwnnw, a hanner yn cael incwm yn is 
na'r swm hwnnw. 
  

Cefnwlad Wledig Ardal yng nghyffiniau anheddiad ac nid yw'n cynnwys unrhyw 
anheddiad arall a nodwyd o fewn hierarchaeth aneddiadau y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y cyd. 
  

Copiau wedi’i Golygu Set sbâr o ddogfennau a ddarparwyd i / gan y Cyngor ble bo unrhyw 
ddata personol neu sensitif wedi cael ei olygu allan i ganiatáu i'r 
ddogfen gael ei gosod ar y gofrestr gyhoeddus. 
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Cyd-astudiaeth 
Argaeledd Tir ar 
gyfer Tai 

Mae’n rhaid i’r awdurdodau Cynllunio lleol sicrhau bod digon o dir 
ar gael mewn gwirionedd, neu y bydd digon o dir ar gael, ar gyfer 
cyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai, gan ffurfio barn ar hynny 
yn unol â’r strategaeth yn y cynllun datblygu. Diben yr 
astudiaethau hyn yw: 

• monitro’r ddarpariaeth ar gyfer tai ar y farchnad agored a thai 
fforddiadwy; 

• darparu datganiad y cytunwyd arno o’r tir preswyl sydd ar gael 
at ddibenion cynllunio a rheoli datblygu; 

• nodi’r angen i weithredu mewn sefyllfaoedd lle gwelir nad oes 
cyflenwad digonol. 

 

Cytundeb 106 Cytundeb cyfreithiol dan adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a 
Thref 1990. Mae cytundebau adran 106 yn gytundebau cyfreithiol 
rhwng awdurdod cynllunio a datblygwr, neu rwymedigaethau 
unochrog a gynigir gan ddatblygwr, sy’n sicrhau y cyflawnir 
gwaith ychwanegol penodol sy’n ymwneud â datblygiad. 

 

Gofynion Ansawdd 
Datblygu 

Yn amlinellu’r gofynion ansawdd gofynnol ar gyfer datblygiadau 
tai newydd ac wedi'u hadsefydlu a ariennir gan Grant Tai 
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru. 

 

Gwasanaeth Prisiwr 
Dosbarth 

Y Gangen eiddo arbenigol Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA). 
Mae'n darparu cyngor broffesiynol annibynnol, diduedd, prisio 
eiddo ar draws y sector gyhoeddus gyfan, a ble bo arian 
cyhoeddus neu swyddogaethau cyhoeddus yn gysylltiedig. 

 

Hawliau Datblygu a 
Ganiateir 

Newidiadau bychan o fath penodol ellir eu gwneud i dŷ neu 
fusnes nad oes angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio.   

 

Hwylusydd Tai 
Gwledig 

Person sy’n annibynnol o'r Cyngor a Chymdeithasau Tai sy'n 
gweithio gyda chymunedau lleol i nodi angen am dai ac yn rhoi 
arweiniad i gymunedau ar y broses ddatblygu. 

 

Landlord 
Cymdeithasol 
Cofrestredig 

Cymdeithasau, ymddiriedolwyr neu gwmnïau annibynnol ar gyfer 
darparu tai cymdeithasol cost isel i bobl mewn angen am dai heb 
wneud elw. Mae unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio i 
gynnal tai presennol ac i gynorthwyo i gyllido rhai newydd. 
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Rhaeadr 
feddiannaeth 

Dull o sicrhau y bydd modd dod o hyd i feddianwyr sy’n bodloni’r 
meini prawf meddiannaeth ar gyfer tai fforddiadwy bob amser 
pan ddaw tai o’r fath yn wag. Gallai’r dull hwn bennu’r ardaloedd 
daearyddol a/neu fathau o gartrefi a fyddai’n gymwys am dai o’r 
fath. 

 

Rhestr Tai Cyffredin Darparu un pwynt mynediad ar gyfer holl bobl sydd â diddordeb 
mewn tai cymdeithasol mewn ardal, gan gynnwys tai hygyrch ar 
gyfer pobl anabl neu llety personau hŷn 

 

Safle Eithrio Safleoedd graddfa fach sydd du mewn i neu gyfochrog a ffin 
datblygu sy’n darparu 100% tai fforddiadwy.  

 

Swm Cymudol / 
Cymudedig 

Swm o arian a delir gan yr ymgeisydd yn lle darparu tai 
fforddiadwy ar y safle. 

 

Tai Cost Isel ar y 
Farchnad 

Yn hanesyddol yn cael ei ystyried fel paratoi tai fforddiadwy drwy 
ddyluniad. Fodd bynnag gan nad oedd ganddynt unrhyw ddulliau 
o reoli eu pris mae TAN 2 yn nodi nad yw’n ystyried Tai Cost Isel 
ar y Farchnad yn 'dai fforddiadwy' at ddiben system gynllunio 
defnydd tir. 

 

Tai fforddiadwy (yn 
unol â’r diffiniad yn 
NCT 2) 

Tai a ddarperir i’r rheiny nad yw eu gofynion yn cael eu bodloni 
gan y farchnad agored. 

 

 Dylai tai fforddiadwy: 

• ddiwallu anghenion cartrefi sy’n gymwys, gan gynnwys tai sydd 
ar gael ar gost ddigon isel iddynt hwy allu eu fforddio, wedi’i 
phennu gan ystyried incwm lleol a phrisiau tai lleol; 

• cynnwys darpariaeth fod y cartref yn parhau yn fforddiadwy i 
bobl sy’n gymwys yn y dyfodol. 

 

Mae’r term hwn yn rhannu’n ddau is-gategori: 

• tai rhent cymdeithasol - darperir gan awdurdodau lleol a 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig lle mae’r rhenti’n ystyried 
canllaw rhenti a meincnod rhenti Llywodraeth Cymru; 
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• tai canolradd - lle mae’r prisiau neu’r rhenti’n uwch na rhenti tai 
cymdeithasol ond yn is na phrisiau neu renti ar y farchnad 
agored.   

 

Defnyddir mecanwaith cynllunio, e.e. Cytundeb 106, i reoli pris a 
meddiannaeth y tai. 

 

Tai fforddiadwy 
Angen Lleol (mewn 
Pentrefi Lleol, 
Arfordirol neu 
Wledig, Clystyrau 
neu mewn perthynas 
â throsi adeiladau 
traddodiadol yng 
nghefn gwlad agored 
i ddefnydd preswyl) 

Bydd yr elfen Tai Fforddiadwy yn gyson gyda’r diffiniad o ‘Dai 
Fforddiadwy (yn unol â’r diffiniad yn NCT 2), sydd yn y rhestr 
termau yma. 

Angen Lleol mewn Pentrefi Lleol, Arfordirol, Gwledig - pobl mewn 
angen tŷ fforddiadwy sydd wedi byw o fewn y Pentref neu yn yr 
ardal wledig o gwmpas am 5 mlynedd neu fwy yn olynol, un ai yn 
union cyn cyflwyno cais neu yn y gorffennol. 

Angen Lleol mewn Clystyrau a trosi adeiladau traddodiadol yng 
nghefn gwlad agored - pobl mewn angen tŷ fforddiadwy sydd 
wedi byw o fewn y Clwstwr neu yn yr ardal wledig o gwmpas am 
5 mlynedd neu fwy yn olynol, un ai yn union cyn cyflwyno cais 
neu yn y gorffennol. 

Gwneir hyn er mwyn sicrhau nad ydi’r twf yn yr aneddleoedd yn 
denu pobl allan o Ganolfannau/ Bentrefi Gwasanaeth nad oes 
gan unrhyw gysylltiad efo’r anheddle. 

 

Tai Marchnad 
Agored (Yn unol â 
diffiniad TAN 2) 

Tai i’w rhentu neu sydd ar werth, a lle pennir y pris gan y 
farchnad agored. Byddai unedau o’r fath yn cwrdd ag anghenion 
tai'r rhai hynny o fewn ardal y Cynllun nad sydd yn gymwys i fyw 
mewn tai fforddiadwy. Ni ddefnyddir mecanwaith cynllunio i reoli 
meddiannaeth y tai. 

 

Tai Marchnad Leol 
(yn unol â pharagraff 
9.2.4 Polisi Cynllunio 
Cymru) 

Unedau tai i’w rhentu neu sydd ar werth o fewn aneddleoedd 
diffiniedig a restrir ym Mholisi TAI 5. Defnyddir mecanwaith 
cynllunio, e.e. amod cynllunio, i reoli meddiannaeth y tŷ i 
aelwydydd sydd gan gysylltiad lleol penodol, ond ni ddefnyddir 
mecanwaith cynllunio i reoli pris y tŷ.  

  

Tai Teg Cofrestr ydy Tai Teg ar gyfer pobl yng Ngwynedd ac Ynys Môn 
sydd â diddordeb mewn bod yn berchnogion tai ond na allant 
brynu ar y farchnad agored ar hyn o bryd. 
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Taliad Pro-rata Lle mae maint y datblygiad yn golygu bod y gofyniad fforddiadwy 

o dan un uned yna bydd disgwyl cyfraniad yn seiliedig ar ganran 
y tŷ newydd. 

 

Yr Angen Am Dai Yn cyfeirio at aelwydydd nad oes ganddynt dŷ eu hunain neu'n 
byw mewn tŷ sydd o’r farn i fod yn annigonol neu'n anaddas, sy'n 
annhebygol o allu diwallu eu hanghenion yn y farchnad dai heb 
rywfaint o gymorth ariannol. 
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