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Cyflwyniad 
Paratowyd y ddogfen hon gan Adra (Tai) Cyf. i gefnogi cais cynllunio i ddatblygu 39 uned ar 
safle Plas Penrhos, Penrhos Road, Bangor. Mae'r canlynol yn unol â Chanllawiau Cynllunio 
Cymysgedd Tai 2018.  

Datblygiad Arfaethedig 
 

Tabl 1: Pob uned 

Math o unedau Nifer ar y datblygiad Nifer o lofftydd  Gwir / Amcangyfrif 
o werth yr eiddo 

Byngalo 0   

Tŷ Teras 0   

Tŷ Pâr 0   

Tŷ Sengl 0   

Fflat 39 

 

18 x 1 llofft 

21 x 2 lofft 

 

Arall 0   

CYFANSWM 39   

Mae'r tabl uchod yn darparu gwybodaeth am nifer yr unedau mae Adra (Tai) Cyf. yn cynnig 
datblygu ar y safle.  

 

Cymysgedd Tai 
Nod y cynllun arfaethedig llety byw i bobl hŷn yw darparu fflatiau preswyl o ansawdd ym 
Mangor, wedi'u dyrannu ar gyfer pobl dros 55 oed, neu ar gyfer y rhai ag anableddau. Bydd y 
cynllun yn 100% fforddiadwy gyda'r holl unedau'n cael eu gosod ar rent cymdeithasol. 

Sylwch fod Adra (Tai) Cyf. wedi ymrwymo i sicrhau bod pob un o'r unedau'n fforddiadwy, a 
bydd y cynllun yn cael ei ddarparu gyda chymorth Grant Tai Cymdeithasol. 

  

 



Tabl 2: Cymysgedd tai arfaethedig 

Rhif plot Math o unedau Nifer o lofftydd 
Maint 

m² 
Gofyniad Ansawdd 

Datblygu 
Deiliadaeth 

Plot 1 Fflat  2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 2 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 3 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 4 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 5  Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 6 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 7  Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 8  Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 9  Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 10 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 11 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 12  Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 13 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 14 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 15 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 16 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 17 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 18  Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 19 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 20 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 21 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 22 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 23  Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 24 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 25  Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 



Plot 26  Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 27  Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 28 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 29 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 30 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 31 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 32 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 33 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 34 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 35 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 36 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 37 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

Plot 38 Fflat 2 lofft 3 pherson 65 Oes Rhent Cymdeithasol 

Plot 39 Fflat 1 llofft 2 berson 53 Oes  Rhent Cymdeithasol 

 

Bydd y datblygiad yn cyflawni'r weledigaeth i'r CDLl ar y Cyd greu “man lle mae anghenion tai 
cymunedau lleol yn cael eu darparu'n well o ran cyflenwad, math, ansawdd, effeithlonrwydd, 
lleoliad a fforddiadwyedd”.  

Isod mae tystiolaeth i gefnogi'r gymysgedd tai a gynigir ar y safle hwn.  

Cartrefi fforddiadwy 

Mae Adra wedi ymrwymo i gynnig 100% o'r unedau fel rhai fforddiadwy sy'n welliant i'r polisi 
cyfredol a nodir yng Nghanllawiau Cynllunio Gwynedd lle mae'n gofyn bod 20% o ddatblygiad 
yn fforddiadwy. Gan y bydd y cynllun yn gartref i bobl hŷn, bydd pob uned yn cael ei gosod ar 
Lefel Rhent Cymdeithasol.   

Fel y nodwyd yn y Datganiad Fforddiadwyedd sydd hefyd yn cyd-fynd â'r cais cynllunio, mae 
angen cryf am gartrefi o'r fath a darperir tystiolaeth yn y ddogfen i gefnogi hyn. Fel rhan o'r 
datganiad Cartrefi Fforddiadwy mae tystiolaeth o'r galw am rent cymdeithasol wedi'i darparu 
gan Dîm Opsiwn Tai Gwynedd.   

 

 

 

 



Tabl 3: Unedau fforddiadwy arfaethedig 

Nifer o unedau Llofftydd Math o unedau Maint 
Gofyniad 
Ansawdd 
Datblygu 

18 1 llofft 2 berson Fflat 65 m2 Oes 

21 
2 lofft 3 
pherson 

Fflat 53 m2 Oes 

Bydd pob uned yn cael ei hadeiladu yn unol â'r Gofyniad Ansawdd Datblygu a bydd cael ei 
gosod yn unol â'r polisïau a'r meini prawf perthnasol fel y'u pennwyd gan Dîm Tai Gwynedd a 
Thai Teg.  

Eiddo Rhent Cymdeithasol 

Mae'r safle mewn ardal lled-drefol, ac ystyrir ei fod yn destun galw mawr gan y rhai sy'n 
dymuno byw mewn ardal drefol, ond sydd mewn lleoliad digonol y tu allan i ganol y ddinas, fel 
y gellir cyflawni buddion canol y ddinas ond hefyd yn cynnal cefndir gweddol dawel mewn 
lleoliad lled wledig. 

Bydd rhentu eiddo'r uned gymdeithasol o fewn cyrraedd llawer o'r trigolion lleol. Bydd 
Gweithwyr Allweddol Hŷn sy'n ennill cyflogaeth yn yr ysgol leol, ysbyty, prifysgol a manwerthu 
yn cael eu denu i'r ardal, yn ogystal â thrigolion hŷn sy'n awyddus i dderbyn cefnogaeth gan 
deulu, ffrindiau a gwasanaethau lleol. 

Bydd strategaeth symudiad rhydd yn cael ei gweithredu yn y datblygiad, gyda thrigolion yn 
gallu symud yn rhydd trwy'r 3 llawr, unwaith y ceir mynediad trwy'r mynedfeydd allanol. Gall 
yr holl breswylwyr hefyd gael mynediad rhydd i'r lolfa gymunedol a'r gegin. Mae hyn er mwyn 
hyrwyddo teimlad y gymuned o fewn y datblygiad a darparu cefnogaeth fewnol rhwng yr holl 
breswylwyr yn y datblygiad. 

Unedau 1 a 2 lofft 

Mae amcanestyniadau cartrefi sylfaenol Llywodraeth Cymru yn 2014 yn dangos y rhagwelir y 
bydd cyfansoddiadau cartrefi yn newid. Bydd llai o alw am eiddo mawr, ond bydd cynnydd 
mewn eiddo llai wrth i aelwydydd llai a theuluoedd ddod yn norm. Fel y dangosir yn y Canllaw 
Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2018), bydd y galw am unedau un a dwy lofft ar rent 
cymdeithasol yn cynyddu, gyda’r galw am unedau un llofft yn cynyddu o 13% i 26% a’r galw am 
unedau dwy lofft yn cynyddu o 32% i 44%, yn y drefn honno. Mae hefyd yn dangos y bydd y 
galw am unedau cymdeithasol 3 llofft ar rent yn gostwng o 50% i 23%. 

Bwriad Adra yw edrych ar ein stoc dai gyfredol yn yr ardal i weld a ellir symud preswylwyr 
cymwys i ryddhau cartrefi teulu mwy ym Mangor. Nid yn unig y bydd hyn yn cynnig budd o lety 
addas i unigolion a fydd yn cwrdd â meini prawf y preswylwyr ond bydd hefyd yn darparu 
cartrefi i deuluoedd sydd ar Restr Dyrannu Tai Gwynedd ar hyn o bryd.  



Cartrefi i bobl hŷn 

Wrth ddylunio'r datblygiad, mae Adra wedi ystyried angen newidiol y boblogaeth ac wedi 
diogelu’r datblygiad ar gyfer y dyfodol lle bo hynny'n bosibl. Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd tua 10% 
o aelwydydd un person yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn 65+ oed. Rhagwelir y bydd y ffigurau 
hyn yn cynyddu dros y degawdau nesaf. 

Tabl 4: Rhagamcanion sylfaen 2014 o nifer y bobl 65+ oed yng Ngwynedd 

Nifer y bobl 65+ oed - sylfaen 
rhagolygon y boblogaeth 2014 

2014 2019 2024 2029 2034 2039 

Gwynedd 17,000 18,000 20,000 21,000 22,000 23,000 

(*gwybodaeth wedi ei darparu yn y Canllaw Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai) 

Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnig unedau fflatiau a fydd yn cwrdd â Gofyniad Ansawdd 
Datblygu a Chartrefi Oes Llywodraeth Cymru bydd yn darparu cartrefi a fydd yn diwallu angen 
poblogaeth sy'n heneiddio. Bydd preswylwyr yn cael y sicrwydd y bydd eu cartref yn darparu 
ar gyfer eu hanghenion am oes, a bydd hyn yn annog preswylwyr i gymryd rhan yn y gymuned 
a chael sicrwydd na fydd yn rhaid iddynt symud pe bai amgylchiadau'n newid. 

Bydd mynediad o amgylch y datblygiad newydd yn gwbl ystyriol o boblogaeth sy'n heneiddio 
gan fod hygyrchedd yn nodwedd allweddol yn y dyluniad. Bydd hyn yn caniatáu i'r preswylwyr 
uniaethu â'r byd y tu allan o fewn gwarchodaeth ardal ddiogel a thawel lle gall cymdeithasu â 
thrigolion eraill ddod yn rhan allweddol o fywyd ar y datblygiad. 

O fewn y dyluniad, bydd ardaloedd cymunedol yn cael eu creu yn fewnol ac yn allanol a fydd 
yn hyrwyddo'r preswylwyr i gefnogi ei gilydd, cynnal gweithgareddau grŵp a chymysgwyr grŵp 
a fydd yn sicrhau nad oes neb yn teimlo'n ynysig. Disgwylir y bydd cynllun tai byw hŷn fel hwn 
yn hybu iechyd a lles da i'r holl breswylwyr.  

Ansawdd a hyblygrwydd 

Bydd y datblygiad cyfan yn cael ei adeiladu i gydymffurfio â Gofyniad Ansawdd Datblygu 
Llywodraeth Cymru. Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl dai yn hyblyg ac yn ymateb i anghenion 
newidiol y preswylwyr ac anghenion newidiol amrywiaeth o aelwydydd a fydd yn meddiannu'r 
eiddo dros eu hoes. Fel rhan o'r gofyniad ansawdd datblygu, bydd y tai hefyd yn cydymffurfio 
â Safonau Cartrefi Gydol Oes a fydd yn arwain at gartrefi sy'n hygyrch ac yn gyfleus i bob tenant 
ac y gellir eu haddasu i anghenion tymor hir. Bydd yn sicrhau bod anheddau'n hygyrch i'r hen 
a'r ifanc, pobl sengl, teuluoedd a'r rhai a allai gael eu heffeithio gan broblemau symudedd neu 
namau corfforol yn y dyfodol. 

Gan fod yr holl fflatiau'n cwrdd â chydymffurfiad GAD Llywodraeth Cymru, mae hyn yn darparu 
hyblygrwydd i newid ac addasu deiliadaeth yr eiddo pe bai angen y gymuned yn newid neu os 
oes angen datblygu deiliadaeth gymysg. 

Cymysgedd tai 

Mae'r datblygiad ym Mhlas Penrhos, Bangor yn gyfle perffaith ar gyfer cynllun datblygu rhent 
cymdeithasol llwyddiannus, sy'n addas ar gyfer preswylio i bobl hŷn dros 55. Mae gan y 
datblygiad hefyd yr hyblygrwydd y gellid ei newid a'i esblygu pe bai angen yr ardal yn newid. 



Ymgynghorir â Thîm Opsiynau Gwynedd i ddarganfod yr angen ac i ddyrannu'r unedau, a 
chynigir pob un yn unol â'r polisïau perthnasol.  

 

Ffynonellau 

Defnyddiwyd y ffynonellau ac adroddiadau canlynol fel cyfeiriadau ar gyfer y datganiad 
cymysgedd tai hwn. 

• Cofrestr Tai Cyngor Gwynedd 

• Cofrestr Tai Teg 

• Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2018) 

• Asesiad o’r Farchnad Dai Leol Gwynedd (Drafft Ebrill 2019) 

 

 

Casgliad 

• Mae'r gymysgedd tai arfaethedig yn bodloni'r galw lleol am y ddeiliadaeth a ddewiswyd. 

• Bydd y fflatiau'n effeithlon o ran ynni, wedi'u hadeiladu i safon uchel ac yn darparu lle 

byw sy'n ddigonol ar gyfer byw modern cyfforddus.  

• Mae'r gymysgedd arfaethedig yn mynd i'r afael ag anghydbwysedd cyflenwad tai yn yr 

ardal 

• Mae'r unedau 1 a 2 llofft yn mynd i'r afael â'r angen am aelwydydd llai oherwydd newid 

yng nghyfansoddiad cartrefi ac unigolion y mae'r dreth ystafell wely yn effeithio arnynt.  

• Ni fydd darparu parcio ar y safle ar gyfer pob fflat yn creu effaith negyddol ar y materion 

parcio ochr palmant presennol yn yr ardal. 

• Mae lleoliad a math yr unedau yn cynnig ateb ar gyfer aelwydydd hŷn - preswylio hŷn i 

rai dros 55 oed. 

• Mae adeiladu i’r Gofyniad Ansawdd Datblygu yn cynnig hyblygrwydd am oes yr adeilad. 

• Bydd strategaeth symudiad agored / rhydd yn cael ei hymgorffori yn yr adeilad i 

hyrwyddo teimlad o gymuned ymhlith y preswylwyr byw hŷn.  

• Bydd man agored cyhoeddus ac ardaloedd wedi'u tirlunio yn cael eu hymgorffori yn y 

datblygiad i gynnig lle braf i fyw. 

 

 


