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Monitro a gweithredu

7.1 Mae’r Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau i gadw golwg ar y

materion a allai effeithio ar y gwaith o gynllunio a datblygu eu hardaloedd. Mae monitro felly yn

rhan bwysig o greu polisïau sail tystiolaeth er mwyn asesu os yw polisïau’r Cynllun yn cyflawni eu

hamcanion ac os yw strategaeth y Cynllun yn cael ei wireddu. Mae proses monitro yn golygu casglu

a dadansoddi gwybodaeth yn rheolaidd, parhaus a systematig. Mae’r system fonitro yn fecanwaith

allweddol i ddatblygu dealltwriaeth lawn o'r materion allweddol sy'n effeithio ar gymunedau.

7.2 Mae angen i awdurdodau cynllunio lleol ddatblygu fframwaith fonitro i’w galluogi i gasglu

gwybodaeth werthfawr i fesur ac asesu berfformiad amcanion a pholisïau’r Cynllun. Mae’r

fframwaith a welir isod yn cynnwys cyfres o ddangosyddion, targedau a throthwyon ar gyfer

gweithrediad yn gysylltiedig â phob thema a’i amcanion. Bydd y fframwaith monitro yn caniatáu

asesiad parhaus i weld os fyddant yn parhau'n ddilys neu a yw’r amgylchiadau economaidd,

cymdeithasol neu ddiwylliannol wedi newid yn sylweddol. Bydd yn ffurfio sail ar gyfer asesu

effeithiolrwydd polisïau ar lefel lleol ac ehangach a pa un ai ydi polisïau a thargedau perthnasol wedi

cael eu cwrdd neu fod cynnydd yn cael ei wneud i’w cwrdd. Mae hefyd yn dangos perthynas rhwng

themâu, amcanion (gan gynnwys datblygu cynaliadwy a gofynion AAS) a pholisïau’r Cynllun. Bydd

hyn yn rhoi sail i’r adroddiad monitro blynyddol (AMB) - gweler isod.

7.3 Mae Rheoliad 37 yn rhagnodi’r ddau ddangosydd canlynol y mae'n rhaid eu cynnwys yn yr AMB:

• cyflenwad tir ar gyfer tai a gymerwyd o'r Astudiaeth Argaeledd Tir Tai presennol (TAN 1);

• nifer ychwanegol o dai fforddiadwy a nifer net ychwanegol o dai marchnad gyffredinol wedi

eu hadeiladu yn ardal y Cynllun (TAN 2)

7.4 Cafodd y dangosyddion felly eu dewis i gynnwys yr uchod a lle mae’n bosib ddangosyddion craidd

eraill a gyfeirir ato yn y “Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol”. Yn ychwanegol, cafodd dangosyddion lleol

eu cynnwys am eu bod nhw’n berthnasol i ofynion penodol polisïau ac amcanion unigol a’r Asesiad

Cynaliadwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol (gweler paragraff 7.6 isod).

7.5 Mae’r Cynghorau wedi ceisio osgoi risgiau i wireddu’r Cynllun trwy arddel ymagwedd ragweithiol i

gael gwared â chyfyngiadau a phroses asesu trylwyr. Mae defnyddio’r fethodoleg asesu Safleoedd y

Gofrestr Tir Posib cyn belled ag sy’n bosib gwneud hynny wedi golygu bod safleoedd a ddewiswyd

yn rhai y gellir eu datblygu ac y gellir delio gydag unrhyw gyfyngiadau i’w datblygu. Mae Papur

Testun 1 sydd wedi cael ei gyhoeddi ochr yn ochr â’r Cynllun Datblygu yn cofnodi’r broses asesu ac

yn adnabod unrhyw ffactorau rydym yn ymwybodol ohonynt sydd angen ystyriaeth fesul safle. Os

fydd unrhyw faterion yn codi sy’n effeithio ar ddatblygiad safleoedd a ddynodwyd, bydd hyn yn cael

ei nodi trwy’r trothwyon yn y gwaith monitro yn y fframwaith fonitro a byddant yn cael sylw yn unol

â’r Adroddiad Fonitro Blynyddol (AMB).

7.6 Mae’r Adroddiad Sgopio’r Asesiad Cynaliadwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol yn adnabod y

dangosyddion gaiff eu defnyddio i fonitro cynnydd ar faterion cynaliadwyedd ac yn benodol

datblygiad cynaliadwy. Gwelir y rhain yn yr Adroddiad Asesiad Cynaliadwyedd a lle mae’n bosib

maent wedi cael eu cynnwys o fewn y fframwaith a welir yn y Cynllun.

7.7 Caiff y wybodaeth a gesglir trwy’r fframwaith fonitro a welir isod ei adrodd yn yr Adroddiad Monitro
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Blynyddol. Mae’n rhaid i’r awdurdodau cynllunio lleol gynhyrchu AMB yn dilyn mabwysiadu’r

Cynllun er mwyn adolygu cynnydd y Cynllun ac i asesu effeithiolrwydd y polisïau a’r cynigion. Bydd

yr AMB yn adnabod y gweithredoedd fydd angen eu cymryd i ddatrys unrhyw faterion ddaw i’r

amlwg trwy’r broses monitro. Gallai hynny gynnwys newidiadau i bolisïau er mwyn gwella eu

heffeithiolrwydd, ac mewn achosion mwy eithafol fe allai arwain i adolygiad rhan o’r Cynllun neu’r

cyfan o’r Cynllun. Felly, ni fyddai methu cwrdd â tharged sefydledig yn golygu arolygu’r polisi dan

sylw. Y cam cyntaf, yn gyffredinol, fyddai cynnwys dadansoddiad trylwyr o’r rheswm neu resymau

am y methiant ac asesiad ehangach o oblygiadau o ran pa mor llwyddiannus yw gweithrediad y

Cynllun.

7.8 Mae’r opsiynau canlynol ar gael i’r Cynghorau mewn cysylltiad â phob un dangosydd a’u sbardunau.

Bydd yr AMB yn asesu difrifoldeb y sefyllfa sy’n gysylltiedig gyda phob dangosydd ac yn awgrymu

ymateb addas:

Asesiad Gweithred

Ble mae dangosyddion yn awgrymu for

polisïau CDLl yn cael eu gweithredu’n effeithiol

Dim gweithred bellach ei

angen heblaw am barhau gyda

monitro

Asesiad o’r penderfyniadau ar geisiadau

cynllunio yn awgrymu nad yw polisïau yn cael

eu gweithredu yn y modd y’i bwriedir

Efallai bod angen hyfforddi

Swyddog a / neu Aelod

Asesiad yn awgrymu bod angen canllaw

pellach yn ychwanegol i’r rhai sydd wedi eu

hadnabod yn y Cynllun er mwyn i) egluro sut

ddylai gweithredu polisi yn gywir, neu ii) i

hwyluso datblygiad safleoedd penodol.

Cyhoeddi Canllaw Cynllunio

Atodol ychwanegol, a all

gynnwys briffiau datblygu

safleoedd penodol, gweithio’n

agos gyda’r sector breifat a

darparwyr isadeiledd, ble’n

berthnasol.

Asesiad yn awgrymu nad yw polisi mor

effeithiol a disgwyliwyd iddo fod.

Ymchwil pellach ac ymchwiliad

ei angen, gan gynnwys edrych

ar wybodaeth gyd-destunol

am ar ardal y Cynllun neu faes

testun.

Asesiad yn awgrymu nad yw polisi yn cael ei

weithredu

Arolygu’r polisi yn unol â

hynny

Asesiad yn awgrymu nad yw’r strategaeth yn

cael ei weithredu

Arolygu’r Cynllun

7.9 Bydd yr AMB yn adrodd ar wybodaeth am y flwyddyn ariannol flaenorol a bydd yn cael ei gyflwyno

i’r Llywodraeth erbyn 31 Hydref pob blwyddyn a bydd ar gael i’w weld ar wefan y ddau Gyngor.

Waeth beth fydd casgliadau’r AMB, bydd rhaid i’r Cynghorau wneud adolygiad llawn o’r Cynllun

cyfan pob 4 mlynedd.

7.10 Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd y Cynghorau’n ceisio plethu’r ffordd fyddant yn

mynd ati i fonitro’r Cynllun gyda strategaethau a chynlluniau eraill fydd ganddynt.
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Croesgyfeirio Dangosyddion - Craidd / Lleol Targedau polisi Lefel sbardun Ffynhonnell data

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

Polisi: PS 1

Amcan: SO1

Amcanion AC: 4

Dangosydd Lleol:

D1 % Siaradwyr Cymraeg yn 2021 yn

Ynys Môn a Gwynedd

Datblygiadau newydd yn cyfrannu at

gynnal neu gryfhau’r iaith Gymraeg yn

Ynys Môn a Gwynedd

(Noder: Mae effaith uniongyrchol

datblygiad newydd ar y defnydd o'r iaith

Gymraeg mewn cymunedau unigol ac

ardal y Cynllun yn faes anodd i’w fonitro,

o gofio na all y Cynllun wahaniaethu ar

sail gallu ieithyddol. Mae'r Cynghorau

o'r farn bod angen cyfuniad o ddulliau er

mwyn monitro effeithiolrwydd polisïau,

gan gynnwys y dangosyddion a nodir

dan y thema hon.)

Naratif bob dwy flynedd am

gynlluniau perthnasol a

gwblhawyd, e.e. o dan Bolisi

PS 1, Polisi TAI 1 – Polisi TAI

7, erbyn 2019

Cronfa ddata UPCC

Adolygiad blynyddol o

geisiadau cynllunio ac

adroddiadau

swyddogion/Pwyllgor

Cynllunio, ac unrhyw

astudiaethau lefel

gymunedol a

gynhaliwyd gan

Hunaniaith a Menter

Iaith Môn

Cyfrifiad 2021

Dangosydd Lleol:

D2 Caniatáu ceisiadau cynllunio lle mae

angen mesurau lliniaru iaith Gymraeg

Lle bo angen, osgoi neu liniaru niwed

sylweddol i gymeriad a chydbwysedd

iaith cymuned yn unol â Pholisi PS 1

Caniatáu un cais cynllunio

mewn unrhyw flwyddyn

unigol yn groes i Bolisi PS 1

Cronfa ddata UPCC

Adolygiad blynyddol o

geisiadau cynllunio ac

adroddiadau

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

Cynllunio.

Dangosydd Lleol:

D3 Nifer o geisiadau cynllunio gyda

Datganiad Iaith Gymraeg neu Asesiad

Effaith ar yr Iaith Gymraeg

Yr holl geisiadau cynllunio perthnasol i

fod â Datganiad Iaith Gymraeg neu

Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg, sy’n

ymdrin â ffactorau sy'n berthnasol i'r

defnydd o'r iaith Gymraeg yn y gymuned

fel y nodir yn y Canllawiau Cynllunio

Atodol.

Un Datganiad Iaith Gymraeg

neu Asesiad Effaith ar yr Iaith

Gymraeg mewn unrhyw

flwyddyn unigol nad yw’n

ymdrin â ffactorau sy'n

berthnasol i'r defnydd o'r

iaith Gymraeg yn y gymuned

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Adolygiad blynyddol o

geisiadau cynllunio ac

adroddiadau

swyddogion/Pwyllgor

Cynllunio.

Adroddiadau HunanIaith

& Menter Iaith Môn

Dangosydd Lleol:

D4 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal a

chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal a

chreu cymunedau nodedig a

chynaliadwy o fewn 6 mis o

fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 6 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

Cronfa ddata UPCC

Polisi: ISA 1, ISA

2, ISA 4,

Dangosydd Lleol:

D5 Nifer o geisiadau cynllunio a ganiateir

Lle bo’n briodol, bydd datblygiadau

newydd yn ymdrin â’r effaith ar

gymunedau drwy ddarparu seilwaith

Caniatáu un cais cynllunio yn

groes i Bolisi ISA 1 mewn

unrhyw flwyddyn unigol

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

ISA 5

Amcan: SO2

Amcanion AC: 2

lle cafwyd seilwaith newydd neu well

trwy gyfraniadau datblygwyr

newydd neu well yn unol â Pholisi ISA 1 Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D6 Nifer o geisiadau cynllunio ar gyfer

newid defnydd cyfleusterau cymunedol

Cadw cyfleusterau cymunedol hyfyw yn

unol â Pholisi ISA 2

Colli un cyfleuster cymunedol

hyfyw yn groes i Bolisi ISA 2

mewn unrhyw flwyddyn

unigol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D7 Nifer o geisiadau cynllunio ar gyfer

defnyddiau amgen ar fannau agored

Swm o fannau agored (ha) a gedwir

mewn aneddleoedd unigol yn unol â

Pholisi ISA 4.

Colli man agored mewn

unrhyw Ganolfan neu

Bentref mewn unrhyw

flwyddyn unigol gan arwain

at leihad net yn y cyflenwad

yn y Ganolfan neu Bentref yn

groes i Bolisi ISA 4

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D8 Mannau agored (ha) a sicrheir mewn

cyswllt â datblygiad preswyl o 10 neu fwy

o unedau

Darparu mannau agored newydd os yw

defnydd y safon meincnod Meysydd

Chwarae (FIT) yn nodi diffyg mannau

agored yn unol â Pholisi ISA 5

Caniatáu un cais cynllunio

mewn unrhyw flwyddyn

unigol sydd ddim yn cyfrannu

at anghenion mannau agored

deiliaid tai newydd fel y’u

diffinnir gan safon meincnod

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu



7.0 Monitro a Gweithredu

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (Gorffennaf, 2017) 206

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

FIT yn groes i Bolisi ISA 5

Dangosydd Lleol:

D9 Paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol

yn ymwneud â darparu mannau agored

mewn datblygiadau tai newydd

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau

Cynllunio Atodol yn ymwneud â

rhwymedigaethau cynllunio o fewn 12

mis o fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 12 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

Phwyllgor Gwaith

(Cyngor Sir Ynys Môn)

Dangosydd Lleol:

D10 Paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol

yn ymwneud â rhwymedigaethau

cynllunio

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau

Cynllunio Atodol yn ymwneud â

rhwymedigaethau cynllunio o fewn 6

mis o fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 6 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

Phwyllgor Gwaith

(Cyngor Sir Ynys Môn)

Polisi: TRA 1,

TRA 2,

TRA 3,

TRA 4

Dangosydd Lleol:

D11 Paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol

yn ymwneud â safonau parcio

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau

Cynllunio Atodol yn ymwneud â safonau

parcio o fewn 12 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 12 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

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

Amcan: SO3 &

SO4

Amcanion AC: 2, 10

(Cyngor Sir Ynys Môn)

Dangosydd Lleol:

D12 Nifer o geisiadau cynllunio gydag

Asesiad Teithio

Yr holl geisiadau cynllunio perthnasol

sydd uwchlaw’r trothwyon perthnasol a

nodwyd ym Mholisi TRA 1 i gynnwys

Asesiad Teithio

Un cais cynllunio a gyflwynir

mewn unrhyw flwyddyn

unigol heb Asesiad Teithio fel

sy’n ofynnol gan Bolisi TRA 1

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D13 Y nifer o geisiadau a ganiateir o fewn

safleoedd/ ardaloedd wedi’u diogelu ar

gyfer gwelliannau trafnidiaeth

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio

sy’n niweidiol i gyflawni’r gwelliannau

trafnidiaeth a nodir ym Mholisi TRA 1

Caniatáu un cais yn groes i

Bolisi TRA 1

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D14 Cyflenwi Ffordd Gyswllt Llangefni

(Cam 4)

Cyflenwi Cam 4 Ffordd Gyswllt Llangefni

erbyn diwedd 2018/ 2019

Methu â chyflenwi Cam 4

Ffordd Gyswllt Llangefni

erbyn diwedd 2018/ 2019

Cronfa ddata UPCC

Gwasanaeth Datblygu

Economaidd (Cyngor Sir

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

Dangosydd Lleol:

D15 Cyflawni gwelliannau i’r A5025

Ceisiadau cynllunio ar gyfer gwelliannau

gofynnol i’r A5025 (ar lein neu oddi ar

lein) wedi cael eu cyflwyno i Gyngor Sir

Ynys Môn neu fel rhan o’r cais am OCD

(lle bo’n berthnasol) erbyn Rhagfyr 2017

Ceisiadau cynllunio ar gyfer

gwelliannau i’r A5025 heb

gael eu cyflwyno erbyn

Rhagfyr 2017

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Thema 2: Byw Cynaliadwy

Polisi: PS 5, PS 6,

PCYFF 1,

PCYFF 2,

ADN 1,

ADN 2,

ADN 3

Amcan: SO5 & SO6

Amcanion SA: 2, 3, 4, 5 &

9

Dangosydd Lleol:

D16 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal a

chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol i hyrwyddo cynnal a

chreu cymunedau nodedig a

chynaliadwy o fewn 6 mis o

fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 6 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

Phwyllgor Gwaith

(Cyngor Sir Ynys Môn)

Dangosydd Lleol:

D17 Nifer o geisiadau cynllunio a

ganiateir gan gategori NCT 15 mewn

ardaloedd gorlifdir C1

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio o

fewn ardaloedd gorlifdir C1 heb gwrdd

â’r holl brofion a amlinellir yn NCT15

Caniatáu un cais cynllunio

mewn unrhyw flwyddyn

unigol o fewn ardaloedd

gorlifdir C1 nad yw’n cwrdd â

holl brofion NCT15

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dangosydd Lleol:

D18 Nifer o geisiadau cynllunio ar gyfer

datblygiad sy’n hynod agored i niwed a

ganiateir mewn ardaloedd gorlifdir C2

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio

ar gyfer datblygiad sy’n hynod agored i

niwed mewn ardaloedd gorlifdir C2

Caniatáu un cais ar gyfer

datblygiad sy’n hynod agored

i niwed mewn ardaloedd

gorlifdir C2 mewn unrhyw

Cronfa ddata UPCC &

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

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

flwyddyn unigol

Dangosydd Lleol:

D19 Nifer o geisiadau cynllunio ar gyfer

datblygiadau newydd ar dir a

ddatblygwyd eisoes (ailddatblygu tir

llwyd a throsi adeiladau presennol)

wedi’i fynegi fel % o’r holl ddatblygiadau

a ddatblygwyd bob blwyddyn

Cynnal neu gynyddu’r gyfran o

ddatblygiadau newydd a ganiateir ar dir

a ddatblygwyd eisoes (ailddatblygu tir

llwyd a throsi adeiladau presennol) o’i

gymharu â’r % cyfartalog a gofnodwyd

yn ystod 2015/ 2016 – 2016/ 2017

Gostyngiad yn y gyfran o

ddatblygiadau a ganiateir ar

dir a ddatblygwyd eisoes

(ailddatblygu tir llwyd a

throsi adeiladau presennol)

am 2 flynedd yn olynol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D20 Nifer o geisiadau cynllunio a

ganiateir tu allan i ffiniau datblygu

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio

tu allan i ffiniau datblygu nad ydynt yn

cwrdd â gofynion Polisi PCYFF 1 a

pholisïau perthnasol eraill yn y Cynllun

Caniatáu un cais cynllunio tu

allan i ffiniau datblygu nad

yw’n cwrdd â gofynion Polisi

PCYFF 1 a pholisïau

perthnasol eraill yn y Cynllun

mewn unrhyw flwyddyn

unigol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu
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Dangosydd Lleol:

D21 Nifer o geisiadau cynllunio ar

gyfer datblygiadau ynni

adnewyddadwy annibynnol a

ganiateir, fesul technoleg, ardal

(Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Môn

a Gwynedd) ac allbwn ynni a

gofnodir (GWh)

50% o’r adnoddau ynni adnewyddadwy

posib (1,113.35 GWh) wedi digwydd

erbyn 2021 i gyfarch y galw am drydan

100% o’r adnoddau ynni adnewyddadwy

posib (2,226.7 GWh) wedi digwydd

erbyn 2026 i gyfarch y galw am drydan

50% o’r adnoddau ynni adnewyddadwy

posib (23.65 GWh) wedi digwydd erbyn

2021 i gyfarch y galw am wres

100% o’r adnoddau ynni adnewyddadwy

posib (47.3 GWh) wedi digwydd erbyn

2026 i gyfarch y galw am wres

Swm allbwn ynni a gofnodir o

ffynonellau ynni

adnewyddadwy yn 10% neu

fwy islaw y gofynion yn y

Targed Polisi

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D22 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol yn ymwneud â

technoleg ynni adnewyddadwy

annibynnol

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol o fewn 18 mis o

fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 18 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

Phwyllgor Gwaith

(Cyngor Sir Ynys Môn)
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Dangosydd Lleol:

D23 Dwysedd cyfartalog y datblygiadau

tai a ganiateir yn ardal y Cynllun

Isafswm dwysedd net cyfartalog
cyffredinol o 30 o unedau tai yr hectar a
gyflawnir yn ardal y Cynllun

Methiant i gyflawni isafswm
dwysedd cyffredinol net
cyfartalog o 30 o unedau tai
yr hectar

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Polisi: PCYFF 2,

PCYFF 3,

PCYFF 4

Amcan: SO7

Amcanion AC: 5, 8, 11

Dangosydd Lleol:

D24 Paratoi a mabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol ar

faterion dylunio

Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol ar faterion dylunio o

fewn 12 mis o fabwysiadu

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 12 mis o fabwysiadu

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

Phwyllgor Gwaith

(Cyngor Sir Ynys Môn)

Polisi: PS 17

Amcan: SO8

Amcanion AC: 2, 6, 7

Dangosydd Lleol:

D25 Nifer y tai newydd a ganiateir fesul

categori yn y Goeden Aneddleoedd a

amlinellir ym Mholisi PS 17, wedi’i fynegi

fel % o’r holl ddatblygiadau a

ddatblygwyd bob blwyddyn

O ddyddiad mabwysiadu, nifer yr

unedau tai a ganiateir fesul categori

anheddle, wedi’i fynegi fel % o’r holl

ddatblygiadau preswyl, yn unol â

gofynion Polisi PS 17, sydd fel a ganlyn:

Canolfan Isranbarthol a Chanolfannau

Gwasanaeth Trefol = 53%

Canolfannau Gwasanaeth Lleol = 22%

O ddyddiad mabwysiadu mae

nifer yr unedau tai a ganiateir

dros 2 flynedd yn olynol,

wedi’i fynegi fel % o’r holl

ddatblygiadau preswyl,

mewn:

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

Cronfa ddata UPCC

Cydastudiaeth

Argaeledd Tir ar gyfer

Tai

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu
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Pentrefi, Clystyrau a chefn gwlad = 25%

[Mae Tabl 15 ym Mhennod 6.4 yn rhoi

dadansoddiad manylach fesul categori o

anheddle yn ardal y Cynllun]

%;

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

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

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

Polisi: PS 8, PS 9, PS 10, PS 11,

PS 12

Amcan: SO9

Amcanion AC: 2, 4, 6, 7

Dangosydd Lleol:

D26 Cam yn y cais am Orchymyn

Caniatâd Datblygu (DCO) mewn

perthynas â Wylfa Newydd

Cais am OCD i Wylfa Newydd yn cael

ei gyflwyno i’w gymeradwyo erbyn

Rhagfyr 2017

Cymeradwyo’r cais am OCD i Wylfa

Newydd erbyn Rhagfyr 2018

Horizon Nuclear Power yn

methu â chyflwyno cais

am OCD erbyn Rhagfyr

2017

Horizon Nuclear Power yn

methu â chael

cymeradwyaeth i’r cais

OCD erbyn Rhagfyr 2018

Cronfa ddata UPCC

D27 Statws y cais i DECC am

gymeradwyaeth derfynol

Prosiect Wylfa Newydd yn cael

cymeradwyaeth/”cadarnhad” gan DECC

erbyn Rhagfyr 2019

Horizon Nuclear Power yn

methu â chael

cymeradwyaeth/

”cadarnhad” gan DECC erbyn

Rhagfyr 2019

Cronfa ddata UPCC
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D28 Nifer o geisiadau cynllunio a

gyflwynwyd ac a gymeradwywyd ar gyfer

datblygiadau perthynol Wylfa Newydd

Ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau

perthynol Wylfa Newydd yn cael eu

cyflwyno i Gyngor Sir Ynys Môn erbyn

Rhagfyr 2017

Horizon Nuclear Power yn

methu â chyflwyno ceisiadau

cynllunio ar gyfer

datblygiadau perthynol

erbyn Rhagfyr 2017

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

D29 Nifer a math o ddatblygiadau

perthynol Prosiect Wylfa Newydd a

gychwynnwyd

Datblygiadau perthynol unigol Prosiect

Wylfa Newydd wedi eu cychwyn yn unol

â chaniatâd cynllunio unigol

Datblygiad perthynol

Prosiect Wylfa Newydd heb

gychwyn o fewn yr amserlen

osodwyd yn y caniatâd

cynllunio unigol a’r

Gorchymyn Caniatâd

Datblygu (lle bo’n

berthnasol)

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosyddion Lleol:

D30 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol diwygiedig yn ymwneud

â Phrosiect Wylfa Newydd

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau

Cynllunio Atodol diwygiedig yn

ymwneud â Phrosiect Wylfa Newydd o

fewn 6 mis o fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

diwygiedig o fewn 6 mis o

fabwysiadu’r Cynllun

UPCC

Rhaglen waith Pwyllgor

Gwaith (Cyngor Sir Ynys

Môn)

Polisi: CYF 1,

CYF 2,

CYF 5

Amcan: SO10

Dangosydd Lleol:

D31 Swm o dir cyflogaeth neu ac

arwynebedd llawr (dosbarth defnydd B1,

B2 a B8) a gynhwysir ar safleoedd a

amlinellir ym Mholisi CYF 1 sy’n cael eu

colli i ddefnyddiau eraill

Dim colled net o dir

cyflogaeth/arwynebedd llawr i

ddefnyddiau amgen (defnyddiau heblaw

dosbarth defnydd B1, B2 a B8) yn groes i

Bolisi CYF 3 neu Bolisi CYF 5

Caniatáu un cais cynllunio

nad yw’n unol â Pholisi CYF 3

neu Bolisi CYF 5

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu
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Amcanion AC: 2, 6

Dangosydd Lleol:

D32 Swm o dir cyflogaeth ar safleoedd a

warchodir a gynhwyswyd ym Mholisi CYF

1 a gymerwyd i fyny yn ôl dosbarth

defnydd datblygu B1, B2 neu B8

6.9 ha o dir cyflogaeth ar safleoedd a

warchodwyd a gymerir i fyny fesul

blwyddyn yng Ngwynedd

14.3 ha o dir cyflogaeth ar safleoedd a

warchodwyd a gymerir i fyny fesul

blwyddyn yn Ynys Môn

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

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

Cronfa ddata UPCC

Dangosydd craidd:

D33 Swm o dir cyflogaeth (hectar) a

ganiateir ar safleoedd a neilltuwyd fel %

o’r holl ddynodiadau cyflogaeth

Sicrhau caniatâd cynllunio ar y safle

cyflogaeth a ddynodwyd yng Ngwynedd

erbyn 2019

Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 64 ha

o dir cyflogaeth ar safle a ddynodwyd yn

Ynys Môn erbyn 2021

Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 112

ha o dir cyflogaeth ar safleoedd a

ddynodwyd yn Ynys Môn erbyn 2024

Sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer 144

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

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu
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ha o dir cyflogaeth ar safleoedd a

ddynodwyd yn Ynys Môn erbyn 2026

Dangosydd Lleol:

D34 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau

Cynllunio Atodol yn ymwneud â

defnyddiau amgen ar safleoedd

cyflogaeth

Paratoi a mabwysiadu’r Canllawiau

Cynllunio Atodol yn ymwneud â

defnyddiau amgen ar safleoedd

cyflogaeth a ddiogelwyd ac a neilltuwyd

o fewn 18 mis o fabwysiadu’r Cynllun

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 18 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet

(Cyngor Gwynedd) a

Phwyllgor Gwaith

(Cyngor Sir Ynys Môn)

Polisi: PS 9, ISA 3

Amcan: SO11

Amcanion AC: 2, 6

Dangosydd Lleol:

D35 Statws cyflogaeth pobl 16+ oed

I gyflawni cynnydd yn y gyfradd o

weithgarwch economaidd erbyn 2026 o’i

gymharu â’r lefel yn 2017

Cyfradd gweithgarwch

economaidd yn dirywio am 2

flynedd yn olynol

Llywodraeth Cymru/

Stats Wales

Dangosydd Lleol:

D36 Nifer o bobl sy’n cymudo o Ynys

Môn i Wynedd

Yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun, lleihau’r

nifer o bobl sy’n cymudo o Ynys Môn i

Wynedd erbyn 2026 o’i gymharu â’r lefel

yn 2017

Methiant i leihau’r nifer o

bobl sy’n cymudo o Ynys

Môn i Wynedd erbyn 2019

Llywodraeth Cymru/

Stats Wales
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Polisi: CYF 6

Amcan: SO12

Amcanion

AC:

2, 6

Dangosydd Lleol:

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

Caniatáu busnesau newydd ar raddfa

fach ar safleoedd addas neu mewn

adeiladau addas o fewn neu’n agos at

bentrefi neu yn y cefn gwlad yn unol â

Pholisi CYF 6

Ni roddir caniatâd i geisiadau

cynllunio ar gyfer busnesau

graddfa fach newydd ar

safleoedd/ mewn adeiladau

o fewn neu’n agos at bentref

neu yn y cefn gwlad am

ddwy flynedd yn olynol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Polisi: MAN 1,

MAN 2,

MAN 3

Amcan: SO13

Dangosydd Lleol:

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

Swm blynyddol o arwynebedd llawr

manwerthu mawr (m.sg.) a ganiateir o

fewn ffiniau canol trefi sefydledig o’i

gymharu â’r swm blynyddol a ganiateir

tu allan i ffiniau canol trefi sefydledig ar

safleoedd ar ymylon y canol a safleoedd

tu allan i’r canol

Swm blynyddol o

arwynebedd llawr

manwerthu mawr (m.sg.) a

ganiateir ar safleoedd tu

allan i ganol trefi sefydledig

yn fwy na’r swm blynyddol a

ganiateir o fewn canol trefi

sefydledig

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu
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Amcanion

AC:

2, 6 Swm blynyddol o arwynebedd llawr

swyddfeydd mawr (m.sg.) a ganiateir o

fewn ffiniau canol trefi sefydledig o’i

gymharu â’r swm blynyddol a ganiateir

tu allan i ffiniau canol trefi sefydledig ar

safleoedd ar ymylon y canol a safleoedd

tu allan i’r canol

Swm blynyddol o

arwynebedd llawr

swyddfeydd mawr (m.sg.) a

ganiateir ar safleoedd tu

allan i ganol trefi sefydledig

yn fwy na’r swm blynyddol a

ganiateir o fewn canol trefi

sefydledig

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Swm blynyddol o arwynebedd llawr

hamdden mawr (m.sg.) a ganiateir o

fewn ffiniau canol trefi sefydledig o’i

gymharu â’r swm blynyddol a ganiateir

tu allan i ffiniau canol trefi sefydledig ar

safleoedd ar ymylon y canol a safleoedd

tu allan i’r canol

Swm blynyddol o

arwynebedd llawr hamdden

mawr (m.sg.) a ganiateir ar

safleoedd tu allan i ganol

trefi sefydledig yn fwy na’r

swm blynyddol a ganiateir o

fewn canol trefi sefydledig

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Dangosydd Lleol:

D39 Cynnal astudiaeth i archwilio

safleoedd manwerthu ymgeisiol posibl

ym Mangor, Llangefni a Phwllheli

Astudiaeth i archwilio safleoedd

manwerthu ymgeisiol posibl ym Mangor,

Llangefni a Phwllheli yn cael ei gwneud

erbyn diwedd 2017/2018 o fabwysiadu’r

Cynllun

Dynodi safleoedd manwerthu ym

Mangor, Llangefni a Phwllheli i gyfarch

casgliadau’r Astudiaeth adeg adolygiad y

Methiant i gynnal astudiaeth

i archwilio safleoedd

manwerthu ymgeisiol posibl

ym Mangor, Llangefni a

Phwllheli erbyn diwedd

2016/2017 o fabwysiadu’r

Cynllun

Methiant i ddarparu

safleoedd manwerthu i

UPCC/ Gwasanaethau

Datblygu Economaidd/

Gwasanaethau Eiddo
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Cynllun gyfarch casgliadau’r

Astudiaeth

Dangosydd Lleol;

D40 Nifer o geisiadau cynllunio ar gyfer
defnyddiau nad ydynt yn A1 a ganiateir
mewn ardaloedd manwerthu cynradd
unigol

Defnyddiau A1 yn parhau i fod y prif

ddefnydd o fewn ardaloedd manwerthu

cynradd unigol o’i gymharu ag

astudiaeth arwynebedd llawr

manwerthu 2017

Caniatáu defnyddiau nad

ydynt yn A1 mewn

ardaloedd manwerthu

cynradd unigol yn groes i

Bolisi MAN 2

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

Arolwg Arwynebedd

Llawr Manwerthu Bob

Dwy Flynedd

Polisi: PS 14,

TWR 1,

TWR 2,

TWR 3,

TWR 5

Dangosydd Lleol:

D41 Caniatáu nifer o geisiadau cynllunio

ar gyfer atyniadau neu gyfleusterau

ymwelwyr newydd neu welliannau i

atyniadau neu gyfleusterau ymwelwyr

presennol

Caniatáu atyniadau neu gyfleusterau

ymwelwyr newydd neu well ar safleoedd

addas yn unol â Pholisi TWR 1

Ni roddir caniatâd i geisiadau

cynllunio ar gyfer atyniadau

neu gyfleusterau ymwelwyr

newydd neu well am 2

flynedd yn olynol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu
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Amcan: SO14

Amcanion AC: 2, 6

Dangosydd Lleol:

D42 Caniatáu nifer o geisiadau am

unedau gwersylla parhaol a thros dro

amgen newydd

Caniatáu unedau gwersylla parhaol a

thros dro amgen newydd yn unol â

Pholisi TWR 3 neu Bolisi TWR 5

Ni roddir caniatâd i geisiadau

cynllunio ar gyfer unedau

gwersylla parhaol a thros dro

amgen newydd am 2 flynedd

yn olynol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli

Datblygu

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

Polisi: PS 16, TAI 1 –

TAI 7

Amcan: SO15

Amcanion

AC:

2, 4, 7

Polisi: PS 18, TAI 5,

TAI 8, TAI 15 –

TAI 19

Amcan: SO16

Dangosydd craidd:

D43 Cyflenwad o dir ar gyfer tai yn deillio

o’r Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

(NCT 1) cyfredol

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

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

UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Astudiaeth Argaeledd Tir
ar gyfer Tai

Dangosydd craidd:

D44 Nifer yr unedau tai newydd a

adeiledir yn ardal y Cynllun

Darparu 7,184 unedau tai newydd dros

gyfnod y Cynllun, yn ôl y dadansoddiad

a nodir ym Mhapur Pwnc 20B Taflwybr

Tai

Targedau blynyddol ar gyfer gweddill

Y nifer o unedau tai newydd

a ddarperir yn ardal y

Cynllun yn disgyn islaw’r

gofyniad am 2 flynedd yn

olynol

UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Astudiaeth Argaeledd Tir
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Amcanion

AC:

2, 4, 7 cyfnod y Cynllun:

2016/ 17 = 376

2017/ 18 = 505

2018/ 19 = 617

2019/ 20 = 631

2020/ 21 = 647

2021/ 22 = 623

2022/ 23 = 565

2023/ 24 = 527

2024/ 25 = 528

2025/ 26 = 466

ar gyfer Tai
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Dangosydd Lleol:

D45 Cyfanswm yr unedau tai gaiff eu

hadeiladu ar safleoedd a ddynodwyd yng

Ngwynedd fel % o’r ddarpariaeth dai

gyffredinol

Safleoedd wedi eu dynodi o fewn

Polisïau TAI 1 - 5 am 1,467 o unedau tai

newydd yng Ngwynedd (gan gynnwys

lwfans llithriad o 10%) dros gyfnod y

Cynllun, sy’n cyfateb i 19% o’r

ddarpariaeth dai gyffredinol.

Targedau cwblhau blynyddol ar gyfer

gweddill cyfnod y Cynllun:

Safleoedd a

ddynodwyd

2016/ 17 99

2017/ 18 144

2018/ 19 187

2019/ 20 180

2020/ 21 166

2021/ 22 166

2022/ 23 135

2023/ 24 117

Nifer cyffredinol yr unedau

tai newydd a gaiff eu

hadeiladu ar safleoedd a

ddynodwyd o fewn Gwynedd

yn disgyn islaw’r gofyniad am

2 flynedd yn olynol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu
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2024/ 25 102

2025/ 26 74

Dangosydd Lleol:

D46 Cyfanswm yr unedau tai gaiff eu

hadeiladu ar safleoedd a ddynodwyd yn

Ynys Mon fel % o’r ddarpariaeth dai

gyffredinol

Safleoedd wedi eu dynodi o fewn

Polisiau TAI 1 – TAI 5 am 1,655 o

unedau tai newydd yn Ynys Môn (gan

gynnwys lwfans llithriad o 10%) dros

gyfnod y Cynllun, sy’n cyfateb i 21% o’r

ddarpariaeth dai gyffredinol.

Targedau cwblhau blynyddol ar gyfer

gweddill cyfnod y Cynllun:

Safleoedd a

ddynodwyd

2016/ 17 8

2017/ 18 109

2018/ 19 193

2019/ 20 215

2020/ 21 248

Nifer cyffredinol yr unedau

tai newydd a gaiff eu

hadeiladu ar safleoedd a

ddynodwyd o fewn Ynys

Môn yn disgyn islaw’r

gofyniad am 2 flynedd yn

olynol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu
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2021/ 22 221

2022/ 23 185

2023/ 24 160

2024/ 25 176

2025/ 26 134

Dangosydd Lleol:

D47 Cyfanswm nifer tai fforddiadwy
ychwanegol a gaiff eu hadeiladu yn ardal
y Cynllun

Adeiladu 1,572
1

o dai fforddiadwy a yn
ardal y Cynllun erbyn 2026

Targedau adeiladu yn ystod gweddill

oes y Cynllun (2015 – 2026):

Adeiladu 345 o dai fforddiadwy

ychwanegol yn ardal y Cynllun erbyn

2018

Adeiladu 575 o dai fforddiadwy

ychwanegol yn ardal y Cynllun erbyn

2020

Adeiladu 805 o dai fforddiadwy

ychwanegol yn ardal y Cynllun erbyn

2022

Adeiladu 1035 o dai fforddiadwy

ychwanegol yn ardal y Cynllun erbyn

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

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

1
Cafodd 306 o’r cyfanswm ym eu hadeiladu’n barod rhwng 2011 - 2015
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2024

Adeiladu 1,266 o dai fforddiadwy

ychwanegol yn ardal y Cynllun erbyn

2026

Dangosydd Lleol:

D48 % unedau tai fforddiadwy a ganiateir
fesul ardal prisiau tai

% darpariaeth tai fforddiadwy yn unol
â’r targed dangosol fesul ardal prisiau
tai

% gyffredinol darpariaeth tai
fforddiadwy yn disgyn islaw’r
targed dangosol fesul ardal
prisiau tai am 2 flynedd yn
olynol, oni bai y’i cyfiawnheir
o dan Bolisi TAI 15

Cronfa ddata UPCC

Dangosydd Lleol:

D49 Nifer y ceisiadau cynllunio a ganiateir
ar safleoedd eithriedig gwledig

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

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

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Dangosydd Lleol:

D50 Newidiadau mewn gwerthoedd
gweddilliol ar draws yr ardaloedd prisiau
tai a nodwyd ym Mholisi TAI 15

Cyflenwi’r lefel uchaf bosibl o dai
fforddiadwy a ystyrir yn hyfyw yn unol â
Pholisi TAI 15

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

Pecyn Cymorth
Gwerthuso Datblygiad

Mynegai Prisiau Tai
Cofrestrfa Tir EM

Prisiau Tendr
Gwasanaeth
Gwybodaeth Cost
Adeiladau RICS (BICS)
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Dangosydd Lleol:

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

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

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

UPCC

Dangosydd Lleol:

D52 Nifer o unedau tai marchnad leol a
gaiff eu hadeiladu mewn aneddleoedd a
nodir ym Mholisi TAI 5

Cyflenwi’r lefel uchaf bosibl o dai
marchnad leol mewn aneddleoedd a
restrir ym Mholisi TAI 5.

Llai na 10 o unedau tai
marchnad leol yn cael eu
hadeiladu mewn
aneddleoedd a nodir ym
Mholisi TAI 5 mewn unrhyw
flwyddyn unigol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Dangosydd Lleol:

D53 Ceisiadau cynllunio ac apeliadau i
ddiwygio neu gael gwared â chytundebau
A106 neu amod ar gyfer tai marchnad
lleol

Cadw cytundebau 106 ac amodau i
hyrwyddo adeiladu tai marchnad lleol
yn unol â Pholisi TAI 5

Cais cynllunio neu
benderfyniad apêl i ddiwygio
neu gael gwared â
chytundebau A106 neu
amodau ar gyfer tai
marchnad lleol yn cael eu
cymeradwyo neu eu
caniatáu (fel bo’n
berthnasol) mewn unrhyw
flwyddyn

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Dangosydd Lleol:

D54 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau
Cynllunio Atodol ar gyfer tai marchnad
leol.

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

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

UPCC

Rhaglen waith y Cabinet
(Cyngor Gwynedd) a
Phwyllgor Gwaith
(Cyngor Sir Ynys Môn)
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Dangosydd Lleol:

D55 Paratoi a chymeradwyo Astudiaeth
Marchnad Dai Leol (LHMA) i Wynedd

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

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

UPCC/ Gwasanaeth Tai
(Cyngor Gwynedd)

Rhaglen waith y Cabinet
(Cyngor Gwynedd)

Dangosydd Lleol:

D56 Nifer o leiniau Teithwyr ar gyfer llety
preswyl a ddarperir ym Mhenhesgyn,
Ynys Môn

Darparu 4 llain ym Mhenhesgyn, Ynys
Môn erbyn diwedd 2017/ 2018

Methiant i ddarparu 4 llain
ym Mhenhesgyn, Ynys Môn
erbyn diwedd 2017/ 2018

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Gwasanaethau Tai Ynys
Môn

Dangosydd Lleol:

D57 Nifer o leiniau Sipsiwn ychwanegol a
ddarperir ar estyniad i’r safle Sipsiwn
presennol, gerllaw Stad Ddiwydiannol
Llandygai, Bangor

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

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

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

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

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Gwasanaethau Tai
Gwynedd
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Dangosydd Lleol:

D58 Yr angen am lain ychwanegol wedi’i
nodi mewn Asesiad Anghenion Llety
Sipsiwn a Theithwyr (GNCTA)

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

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

Cronfa ddata UPCC

Gwasanaethau Tai
Cyngor Sir Ynys Môn

Gwasanaethau Tai
Gwynedd

Dangosydd Lleol:

D59 Nifer o wersylloedd Sipsiwn a
Theithwyr diawdurdod yr adroddir
arnynt yn flynyddol a hyd yr arhosiad

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

Nifer o wersylloedd a hyd yr
arhosiad yn awgrymu angen
am leiniau ychwanegol

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data y
Gwasanaethau Tai

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

Polisi: PS 19,

AMG 1,

AMG 2,

AMG 3,

AMG 4,

Dangosydd Lleol:

D60 Nifer o geisiadau cynllunio a ganiateir

ar safleoedd bioamrywiaeth a

geoamrywiaeth sy’n bwysig yn lleol

Cynnal neu wella gwerth bioamrywiaeth

a geoamrywiaeth safleoedd sy’n bwysig

yn lleol yn unol â Pholisi AMG 5 a Pholisi

AMG 6

Caniatáu un cais yn groes i
Bolisi AMG 5 neu Bolisi AMG
6

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Gwasanaethau
Bioamrywiaeth
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AMG 5,

AMG 6,

PS 20, AT

1, AT 3,

AT 4

Amcan: SO17

Amcanion AC: 1, 5, 8, 9

Dangosydd Lleol:

D61 Nifer o geisiadau cynllunio a ganiateir

ar safleoedd a ddynodwyd yn

genedlaethol neu’n rhyngwladol neu ar

safleoedd sy’n effeithio ar werth

bioamrywiaeth neu geoamrywiaeth y

safleoedd a ddynodwyd

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio
sy’n niweidiol i werth bioamrywiaeth
neu geoamrywiaeth safleoedd a
ddynodwyd yn genedlaethol neu’n
rhyngwladol

Caniatáu un cais cynllunio yn
groes i Bolisi PS 19

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Gwasanaethau
Bioamrywiaeth

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dangosydd Lleol:

D62 Nifer o geisiadau cynllunio a ganiateir

ar gyfer datblygiad mawr mewn Ardal o

Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio
ar gyfer datblygiad mawr sy’n niweidiol
i harddwch naturiol AHNE.

Caniatáu un cais cynllunio yn

groes i Bolisi PS 19 a Pholisi

AMG 1

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dangosydd Lleol:

D63 Nifer o geisiadau cynllunio a ganiateir

mewn Ardaloedd Gadwraeth a Safleoedd

Treftadaeth y Byd sy’n effeithio ar eu

gwerth hanesyddol neu ddiwylliannol

Ni roddir caniatâd i geisiadau cynllunio
sy’n niweidiol i gymeriad ac edrychiad
yr Ardal Gadwraeth neu Werth
Cyffredinol Eithriadol Safle Treftadaeth
y Byd

Caniatáu un cais cynllunio yn

groes i Bolisi PS 20 neu Bolisi

AT 1

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

CADW
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Dangosydd Lleol:

D64 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau
Cynllunio Atodol yn ymwneud ag Asedau
Treftadaeth

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

Methiant i fabwysiadu

Canllawiau Cynllunio Atodol

o fewn 18 mis o fabwysiadu’r

Cynllun

UPCC

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

Polisi: GWA 1

Amcan: SO18

Amcanion AC: 9

Dangosydd Lleol:

D65 Swm o dir a chyfleusterau i ddarparu

ar gyfer gwastraff yn ardal y Cynllun

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

Sbardunau i’w sefydlu ar

lefel ranbarthol yn unol â

NCT 21

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Uned Mwynau a
Gwastraff Rhanbarthol
Gogledd Cymru

Dangosydd Lleol:

D66 Nifer o geisiadau cynllunio ar gyfer

cyfleusterau rheoli gwastraff ar safleoedd

cyflogaeth a gynhwyswyd ym Mholisi

GWA 1 a Pholisi CYF 1

Cynnydd yn y nifer o gyfleusterau rheoli

gwastraff a ddarparwyd ar safleoedd

cyflogaeth a gynhwyswyd ym Mholisi

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

nifer a ddarparwyd ar safleoedd

cyflogaeth yn 2016/ 2017

Ni roddir caniatâd i geisiadau

cynllunio ar gyfer

cyfleusterau rheoli gwastraff

ar safleoedd cyflogaeth a

gynhwyswyd ym Mholisi

GWA 1 a Pholisi CYF 1

Cronfa ddata UPCC

Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Uned Mwynau a
Gwastraff Rhanbarthol
Gogledd Cymru
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Polisi: PS 22,

MWYN

6

Amcan: SO19

Amcanion AC: 9

Dangosydd craidd:

D67 Swm yr agregau cynradd a enillwyd

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

Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau,

wedi’i fynegi fel canran o gyfanswm y

capasiti sydd ei angen fel y nodir yn y

Datganiad Technegol Rhanbarthol

(MNCT)

Cynnal cyflenwad o leiaf 10 mlynedd o
gronfeydd agregau cerrig mâl drwy
gydol cyfnod y Cynllun yn ardal y
Cynllun yn unol â gyda Pholisi PS 22

Y cronfeydd agregau cerrig

mâl yn disgyn islaw 12

mlynedd yn ardal y Cynllun

Uned Mwynau a
Gwastraff Rhanbarthol
Gogledd Cymru

Dangosydd Lleol:

D68 Cyflenwad tir tywod a graean yn

ardal y Cynllun.

Cynnal cyflenwad o leiaf 7 mlynedd o
dywod a graean drwy gydol cyfnod y
Cynllun yn ardal y Cynllun yn unol â
gyda Pholisi PS 22

Y cronfeydd tywod a graean

yn disgyn islaw 9 mlynedd

Uned Mwynau a
Gwastraff Rhanbarthol
Gogledd Cymru

Dangosydd Lleol:

D69 Nifer o geisiadau cynllunio a ganiateir
o fewn clustogfa mwynau

Dim caniatáu datblygiad o fewn
clustogfa mwynau a fyddai'n arwain at
sterileiddio’r adnodd mwynau, oni bai ei
fod yn unol â Pholisi MWYN 6.

Caniatáu un cais cynllunio yn

groes i Bolisi MWYN 6

Cronfa ddata UPCC &
Cronfeydd data Rheoli
Datblygu

Uned Mwynau a
Gwastraff Rhanbarthol
Gogledd Cymru


