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1.0 YNGHYLCH ADRA (TAI) CYF.  

 

1.1 Fel y gymdeithas dai fwyaf yng ngogledd Cymru, mae Adra yn darparu gwasanaethau a 

chartrefi o ansawdd da i drigolion ac yn ceisio diogelu a chryfhau diwylliant a threftadaeth y 

cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.  

1.2 Fel landlord cymdeithasol cofrestredig, prif bwrpas Adra yw cynnig cartrefi fforddiadwy i'r 

rhai mewn angen.  Rydym yn sefydliad dielw annibynnol sydd wedi'i gofrestru a'i reoli gan 

Lywodraeth Cymru.  Fel sefydliad dielw dychwelir unrhyw incwm dros ben i'r busnes i'n 

galluogi i barhau i ddarparu cartrefi a gwasanaethau a chyflawni ein hamcanion.  

1.3 Ar hyn o bryd mae gan Adra 6,287 o gartrefi rhent fforddiadwy ac rydym yn rheoli ac yn 

cynnal a chadw'r eiddo hyn.  Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi £137 

miliwn yn ein cartrefi i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS).   

1.4 Fodd bynnag, mae galw am fwy o unedau fforddiadwy yng Ngwynedd.   Er mwyn diwallu'r 

angen hwn mae Adra yn adeiladu cartrefi newydd ac wedi gweithredu rhaglen 'ddatblygu' 

uchelgeisiol.  

1.5 Mae Adra yn cydnabod bod tai fforddiadwy yn elfen hanfodol wrth adfywio cymunedau a 

chryfhau cynhwysiant cymdeithasol.   

 

2.0 Y DATBLYGIAD ARFAETHEDIG  

 

2.1 Nod y cynllun arfaethedig yw darparu fflatiau o ansawdd da ym Mangor.  Bydd y cynllun 

yn cynnig fflatiau rhent cymdeithasol a fydd yn cael eu dyrannu i breswylwyr dros 55 oed, neu 

rai ag anableddau.   

2.2 Mae'r cynnig presennol ar gyfer y cymysgedd canlynol o unedau  

 

  

2.3 Yn ôl y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, a weithredwyd ym mis 

Gorffennaf 2017, rhaid i unrhyw ddatblygiad o 2 neu fwy o eiddo ym Mangor gynnwys o leiaf 

20% o unedau fforddiadwy (POLISI TAI 15:  Trothwy a Dosbarthiad).  Mae'r cynnig cyfredol ar 

gyfer y datblygiad hwn ymhell y tu hwnt i'r gofyniad hwn, gyda'r cynnig yn cynnwys y potensial 

i ddarparu 100% o unedau fforddiadwy ar y safle.  

Cartrefi Rhent Cymdeithasol  18 1 Llofft 2 Berson Fflat 

21 2 Lofft 3 Pherson   Fflat 



 

 

3.0 TAI FFORDDIADWY  

3.1 Mae Adra wedi ymrwymo i ddarparu 39 o unedau fforddiadwy yn y cynllun hwn, hynny 
yw 100% o'r datblygiad sy'n welliant i'r polisi cyfredol. Fodd bynnag, gall y ddeiliadaeth fod yn 
hyblyg yn dibynnu ar anghenion y gymuned wrth ddatblygu'r cynllun ymhellach a lefel y grant 
tai cymdeithasol sydd ar gael.    

3.2 Er mwyn darparu’r unedau fforddiadwy hyn yn llwyddiannus a sicrhau bod eu lefelau 
rhent yn unol â’r paramedrau tai fforddiadwy bydd y datblygiad yn dibynnu ar dderbyn grant 
tai cymdeithasol gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.    

3.3 I fod yn gymwys ar gyfer unedau rhent cymdeithasol bydd angen cofrestru ymgeiswyr 
gyda Chofrestr Tai Gyffredin Gwynedd.  Isod mae'r ffigurau ar yr angen am dai fforddiadwy.  

4.0 ANGEN TAI - EIDDO RHENT CYMDEITHASOL  

4.1 Mae tai rhent cymdeithasol yn eiddo a osodir gyda rhent fforddiadwy mewn modd diogel 
i'r rhai ag angen tai ac fe'u darperir gan awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (RSL), lle mae lefelau rhent yn cyd-fynd â chanllawiau rhent a throthwy rhent 
Llywodraeth Cymru.  Dyrennir eiddo tai cymdeithasol ar sail angen.   Mae Gwynedd yn 
defnyddio cynllun dyrannu sy'n dyfarnu pwyntiau i flaenoriaethu ymgeiswyr ar sail eu sefyllfa 
a'u hanghenion.  Er mwyn i ymgeisydd gael ei ystyried ar gyfer tai cymdeithasol rhaid iddo fod 
wedi'i gofrestru gyda Chofrestr Tai Gyffredin Gwynedd. Gwneir hyn trwy wneud cais i Dîm 
Opsiynau Tai Gwynedd.  

 

4.2 Gweler isod y Rhestr Aros ar gyfer Tai Rhent Cymdeithasol dros 55 oed ym Mangor, yn ôl 

yr wybodaeth a dderbyniwyd gan y Tîm Opsiynau Tai (Chwefror 2021):- 

Rhestr Aros Ardal  

 1 llofft  2 lofft 

Bangor 68 64 

Tabl 1:  Nifer yr ymgeiswyr ym Mangor ar gyfer unedau cymdeithasol  

  

4.3 Isod ceir y Rhestrau Aros ar gyfer unedau ym Mangor, lle mae'r datblygiad wedi ei leoli 

(yn ôl gwybodaeth a ddarparwyd gan y Tîm Opsiynau Tai, Chwefror 2021):-    

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabl 2.  (Chwefror 2021 - Tîm Opsiynau Tai Gwynedd)  

 

4.4 Ar hyn o bryd mae Adra yn berchen ar ac yn rheoli 1,183 o unedau rhent cymdeithasol 

ym Mangor. Mae'r rhain wedi'u lleoli o amgylch Bangor; fodd bynnag, mae'r mwyafrif yn ward 

Marchog sydd tua milltir o ganol y ddinas.   

Math o Unedau  Nifer o Unedau  

Byngalos  74 

Fflatiau a Fflatiau Deulawr  293 

Priodweddau  816 

Tabl 3. 

4.5  Trwy ddarparu eiddo ar hyd rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfleus a rheolaidd 

mae'n caniatáu i bobl gysylltu i ac o Ffordd Penrhos i ganol dinas Bangor yn rhwydd, gan leihau 

dibyniaeth ar geir.   

Labeli Rhes 

Digartref 
Dros Dro 
Cyngor / 

Homeless 
Temp 

Council 

Dynodedig 
- Dim 

Warden / 
Designated 

- No 
Warden 

GENE|Anghenion 
Cyffredinol / 

General Needs 

LEAS|Eiddo 
Prydleswr / 
Leaseholder 

Property 

S106 - 
Anghenion 
Cyffredinol 

/S106 - 
General 
Needs 

SHEL|Tai 
Gwarchod 
- Warden / 
Sheltered 
- Warden 

Cyfanswm 

BUNG|Byngalo 
/ Bungalow  111    12 123 

2  108    12 120 

3  3     3 

FLAT|Fflat / 
Flat 4 34 212 8 8 28 294 

1 2 1 83  8 6 100 

2 2 33 127   22 184 

3   2    2 

PRYDLES    8   8 

HOUS|Tŷ / 
House 1 1 991  10  1003 

1   8    8 

2 1  132  4  137 

3  1 794  6  801 

4   56    56 

6   1    1 

MAIS|Fflat 
Deulawr / 

Maisonette  16 12    28 

2  16 12    28 

Cyfanswm 5 162 1215 8 18 40 1448 



 

 

4.6 Bydd darparu eiddo 1 a 2 lofft yn cynnig cyfle i breswylwyr dros 55 oed, sydd ar hyn 

o bryd mewn anheddau anaddas, i gael cartref gyda manyleb o a gorffeniad ansawdd da 

mewn lleoliad hwylus. Byddai hyn yn hwyluso preswylwyr hŷn i sefydlu cartref yn yr ardal 

trwy wella amodau byw pob aelod.  

4.7 Yn dilyn newidiadau diweddar i'r system fudd-daliadau, mae sawl tenant wedi dioddef 

oherwydd y dreth ystafell wely oherwydd tan-feddiannaeth ac yn dymuno symud i gartref llai.  

Byddai eiddo un a dwy ystafell wely yn cynorthwyo Adra i reoli ei stoc bresennol yn well a 

galluogi'r ymgeiswyr hynny sy'n dymuno symud i gartref llai, a thrwy hynny ryddhau eiddo 

mwy i ymgeiswyr eraill.  Byddai hyn hefyd yn helpu teuluoedd ar y gofrestr dai sydd angen 

cartrefi 3 neu 4 llofft.  

4.8 Yn seiliedig ar effaith y Dreth Ystafell Wely ar deuluoedd sy'n hawlio budd-daliadau tai, 

mae'r niferoedd canlynol yn tan-feddiannu eu cartrefi. Mae'r ffigurau hyn yn cyfateb i 

oddeutu 22% o stoc Adra yn ardal  

 

Bangor: -  

Yn tan-feddiannu o 1 llofft – 205 (gydag o leiaf 76 dros 55 oed)  

Yn tan-feddiannu o 2 lofft – 60 (gydag o leiaf 33 dros 55 oed) 

6.0 HYBLYGRWYDD  

 

6.1 Bydd yr eiddo'n cael ei adeiladu yn unol â safonau Cartrefi Oes a fydd yn darparu 

hyblygrwydd i'r eiddo.  Bydd hyn yn caniatáu i breswylwyr aros yn eu cartrefi hyd yn oed os 

bydd amgylchiadau'n newid; gan y bydd yr eiddo'n addas ar gyfer tenant â phroblemau 

symudedd llai.   

6.2 Trwy sicrhau bod yr holl fflatiau, gan gynnwys ardaloedd allanol, yn cael eu datblygu 

yn unol â Gofynion Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru, bydd ymwelwyr a thenantiaid yn 

gallu symud yn rhydd o amgylch y datblygiad.   

6.3 Wrth adeiladu eiddo tai cymdeithasol yn unol â Gofynion Ansawdd Datblygu 

Llywodraeth Cymru, bydd hyblygrwydd i newid y rhain i ddeiliadaethau eraill os bydd 

anghenion yr ardal yn newid ac os oes grant ar gael.   

6.5 Trwy adeiladu tai yn gyfleus o agos at Ffordd Penrhos ac ar yr A55, byddai'n hawdd i'r 

trigolion gael mynediad i'r holl brif fwynderau. Byddai'r lleoliad yn gweddu i'r rhai sy'n 

dymuno byw mewn lleoliad lled-drefol, ond eto i gyd yn cadw mynediad cyflym i'r 

cyfleusterau a gynigir yng Nghanol Dinas Bangor.  

7.0   COSTAU RHEDEG  

 



 

 

7.1 Bydd yr eiddo'n cael ei adeiladu gyda manyleb inswleiddio lefel uchel iawn a bydd 

cyfleusterau gwresogi modern, Solar PV ac offer Gwresogi Ffynhonnell Aer yn cael eu gosod 

ar gyfer pob eiddo.  Bydd hyn yn sicrhau bod costau rhedeg y cartref yn isel iawn a bydd yn 

lleihau biliau'r preswylwyr a fydd yn setlo yma.  

7.2 Bydd cefnogaeth ar gael i'r unedau fforddiadwy i sicrhau bod yr offer yn cael ei 

ddefnyddio'n gywir ac i annog tenantiaid i ddefnyddio ynni yn effeithlon.   

8.0  CASGLIAD   

 

8.1 Ar hyn o bryd, mae gan Adra 5,287 o gartrefi rhent fforddiadwy, gyda 1,183 o'r rhain 

wedi'u lleoli yn 8 ward etholiadol Bangor.  Mae galw mawr am unedau rhent 

cymdeithasol yn yr ardal hon. 

8.2 Bydd y fflatiau un a dwy lofft yn denu'r rhai y mae treth ystafell wely yn effeithio arnynt 

ar hyn o bryd, a bydd hyn yn rhyddhau cartrefi mwy i deuluoedd sydd angen tai.  

8.3 Bydd y datblygiad hwn, sy'n cynnwys deiliadaeth rhent cymdeithasol ar gyrion Bangor, yn 

cynorthwyo adfywio'r ardal a gwella ymddangosiad y safle.   

8.4 Mae darparu'r potensial i adeiladu 100% o'r cynllun fel unedau fforddiadwy i'w gosod, 

sy'n bodloni gofynion Timau Strategol Gwynedd i ddarparu unedau mwy fforddiadwy 

i deuluoedd lleol.  

8.5 Mae'r datblygiad sy'n cynnwys deiliadaeth rhent cymdeithasol, ond hefyd yn cynnig 

hyblygrwydd a chyfleoedd i amrywiaeth o unigolion ac amgylchiadau, ac fe gefnogir 

hyn gan y galw mawr am wahanol fathau o unedau ym Mangor a chymunedau cyfagos.  

8.6 Mae'r cartrefi modern a ddarperir yn cynnig costau rhedeg isel yn ogystal â ffordd 

gyffyrddus o fyw i'r rhai mewn angen.  

 


