
Eitem 6 Atodiad 2:  Rhestr o sylwadau’r Panel Cynllun Datblygu Lleol, yr ymateb 

iddynt, a gweithredoedd eraill 

 
Fe nodir bod unrhyw ychwanegiadau i eiriad y Canllaw Cynllunio Atodol wedi ei ddangos 
mewn testun bold sydd wedi ei danlinellu. Mae geiriad sydd wedi ei ddileu wedi ei 
ddangos gyda llinell drwyddo.  
 

Materion a godwyd yn y Panel Ymateb 

Pa fath o dystiolaeth sydd yn berthnasol i 

allu cyfiawnhau bod rhywun yn 

cydymffurfio gyda’r diffiniad o lleol? 

Nodwyd pwysigrwydd sicrhau tystiolaeth 

gadarn. 

Credir fod angen amlygu’n fwy clir yn y 

CCA y math o wybodaeth fyddai’n rhaid 

ei gyflwyno er mwyn cyfiawnhau fod 

darpar breswylwyr eiddo marchnad leol 

yn gymwys i fyw mewn eiddo o’r fath. 

Nodir na fyddai’r math o dystiolaeth a 

fyddai’n addas yn cael ei gyfyngu i’r hyn 

ai nodir yn unig ond fod yn rhaid i’r 

Awdurdod Cynllunio Lleol gael eu bodloni 

fod y dystiolaeth yn addas ac yn cyd-fynd 

â’r diffiniad a nodir yn y Cynllun a hefyd 

yn y CCA. 

 

Fe nodir yn benodol wybodaeth ar ffurf 

biliau gwasanaeth, gwybodaeth mewn 

perthynas â Threth y Cyngor a 

gwybodaeth o’r gofrestr etholiadol. Gall yr 

Awdurdod Cynllunio Lleol ofyn am fwy 

nag un ffynhonnell tystiolaeth er mwyn 

sicrhau eu bod yn fodlon bod darpar 

feddianwyr eiddo marchnad lleol yn 

wirioneddol gymwys i fyw yn yr eiddo. 

 

Yn ychwanegol, cyflwynir paragraff 

ychwanegol yn y Canllaw (yn dilyn 

paragraff 4.11) sydd yn nodi bod yn rhaid 

i uned marchnad leol gael ei feddiannu fel 

prif gartref yr aelwyd cymwys. Mae hyn i 

gynnal integriti’r Polisi ac i osgoi pobl 

sydd yn gymwys yn unol â’r diffiniad o 

‘lleol’ i gymryd mantais o’r Polisi drwy 

gael tai am bris sydd yn debygol o fod yn 

is na’u gwerth ar y farchnad agored pan 

maent hefyd yn berchen eiddo arall. 

 

Gweithrediad: Ychwanegu geiriad ar ôl 

paragraff 4.14 ac ychwanegu geiriad i 

baragraff 4.14 



Sut y sicrheir fod meddiannaeth unedau 

marchnad lleol yn cael eu cyfyngu yn y 

dyfodol i’r sawl sydd yn gymwys?  

Mae rhan 5.1-5.4 o’r Canllaw yn cyfeirio 

at y defnydd o ymrwymiad cynllunio drwy 

gytundeb cyfreithiol adran 106 i reoli 

meddiannaeth yr unedau marchnad lleol, 

gan gynnwys felly i’r dyfodol.  

 

Gweithrediad: Nid oes angen diwygio’r 

Canllaw ar sail y sylw hwn.  

A ellir darparu elfen o dai fforddiadwy o 

fewn datblygiad tai marchnad leol? 

Mae Polisi TAI 15 y CDLl ar y Cyd yn 

darparu’r sail i sicrhau darpariaeth addas 

o dai fforddiadwy o fewn datblygiadau 

sydd yn cwrdd â’r trothwy perthnasol. 

Mae hyn yn berthnasol hefyd i 

ddatblygiad ar gyfer tai marchnad lleol. 

Gweler wybodaeth ynglŷn â hyn yn rhan 

4.3-4.5 o’r CCA. 

 

Gweithrediad: Nid oes angen diwygio’r 

Canllaw ar sail y sylw hwn. 

Beth yw sail y cyfnod 8 wythnos ar gyfer 

marchnata eiddo marchnad lleol cyn ei 

fod yn gymwys i gael ei farchnata yn fwy 

eang? 

Mae’r cyfnod o 8 wythnos yn seiliedig ar 

fewnbwn cyfreithiol dechreuol o safbwynt 

y cyfnod sydd yn debygol o fod yn 

dderbyniol i fenthycwyr o ran cynnig 

morgeisi. Mae hyn yn ymgais i sicrhau 

fod y polisi yn gweithio yn ymarferol.  

 

Yn dilyn mewnbwn cyfreithiol pellach, 

nodir fod sail i gynyddu’r cyfnod 

marchnata perthnasol yng nghamau 1 a 2 

y drefn readru i 12 wythnos (gweler 

Diagram 1 yn y CCA yn dilyn paragraff 

5.7 a hefyd paragraff 5.9). Mae hyn yn 

deillio o’r ffaith y gall yr unedau hyn ond 

cael eu gwerthu/rhentu i garfan benodol o 

bobl ac felly mae am gymryd ychydig yn 

hirach i’r wybodaeth a’r hysbyseb 

dreiddio i’r rhai sydd yn gymwys i 

breswylio yn yr uned. 

 

Gweithrediad: Diwygio’r cyfnod ar 

gyfer marchnata eiddo tai marchnad 

leol yng nghamau 1 a 2 y drefn readru 

o 8 wythnos i 12 wythnos.  



Angen cadarnhau fod yr ardaloedd cywir 

wedi cael eu hadnabod o fewn y mapiau 

perthnasol o fewn y Canllaw.    

Nodir bod yr ardaloedd cywir wedi eu 

hadnabod o fewn y mapiau perthnasol yn 

Atodiad 1 y Canllaw.  

 

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau fod y CCA 

yn fwy clir o safbwynt yr ardaloedd 

perthnasol y cyfeirir atynt, cytunir i 

gyfeirio at ‘Wardiau etholiadol Cyngor Sir 

Ynys Môn cyn 2013’ ym mharagraff 4.9.  

 

Yn ogystal yn nheitl y mapiau a’u nodir yn 

Atodiad 1, fe enwir y wardiau perthnasol 

sydd yn cyd-fynd â’r diffiniad o 'lleol'.     

 

Gweithrediad: Diwygio paragraff 4.9 er 

mwyn cyfeirio at ‘Wardiau etholiadol 

Cyngor Sir Ynys Môn cyn 2013’ er 

mwyn cyfleu yn glir yr ardaloedd y 

cyfeirir atynt.  

 

Hefyd yn nheitl y mapiau a’u nodir yn 

Atodiad 1, fe enwir y wardiau 

perthnasol sydd yn cyd-fynd â’r 

diffiniad o ‘lleol’.     

Materion ychwanegol a’u hamlygwyd  

Gweithrediad: Mae geiriad a nodir ym mlaen y Profforma Tai Marchnad Leol ai nodir 

yn Atodiad 2 wedi ei ddiwygio er mwyn cwrdd yn well a gofynion y Rheoliad Diogelu 

Data Cyffredinol (2018).  

Gweithrediad: Mae’r geiriad o safbwynt senario 1 yn y rhan o’r Canllaw sydd yn ymdrin 

â ‘asesu aelwydydd cymwys’ (paragraff 4.13) wedi ei ddiwygio er mwyn cyfleu nad 

ydyw’n orfodol i sawl sydd yn cyflwyno ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygu unedau 

hunanadeiladu ar gyfer defnydd eu hunain gyflwyno Profforma Tai Marchnad Lleol. Nid 

yw’r gofyniad hyn yn ofynnol o safbwynt senario 2 o ran datblygiadau masnachol gan fod 

yr angen am dai i gwrdd ag angen lleol wedi ei brofi eisoes o fewn y polisi. Nid yw’n 

rhesymol felly mynnu ar hyn o ran senario 1. Fodd bynnag, byddai derbyn gwybodaeth 

o’r fath yn hynod fuddiol gan gynnwys felly yn y cam cyngor cyn gwneud cais cynllunio. 

Amlygir hyn yn y geiriad diwygiedig.  

Gweithrediad: Ychwanegu’r term ‘hapfasnachol’ i Senario 2 (ym mharagraff 4.13) er 

mwyn cyfleu yn fwy clir ei fod yn cyfeirio at fathau o geisiadau cynllunio ble nad ydyw’n 

wybyddus pwy fydd yn byw yn yr uned h.y. Datblygiad masnachol/hapfasnachol  



Gweithrediad: Er mwyn sicrhau na fyddai modd cymryd mantais o’r polisi drwy 

ddefnyddio’r garej fel lle byw ac yna datblygu garej ychwanegol drwy’r Hawliau Datblygu 

a Ganiateir, cyfyngir y modd y gellir datblygu adeiladau allanol yn y cwrtil drwy’r Hawliau 

Datblygu a Ganiateir er mwyn sicrhau na fyddai addasiad o’r fath yn cynyddu maint tŷ yn 

fwy na’r uchafswm maint a nodir.  

 
 
 
 

 
 

  
 

 


