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1. Cyflwyniad 

 Mae'r Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (AEIG) hwn yn cyd-fynd â chais gan landlord 

cymdeithasol cofrestredig, Adra (Tai) Cyfyngedig, am ganiatâd cynllunio llawn i 

ddymchwel adeilad bloc swyddfa presennol a chodi 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 

55 oed ynghyd â gwaith cysylltiedig ym Mhlas Penrhos, Ffordd Penrhos, 

Penrhosgarnedd.  

 Mae'r AEIG hwn yn cyd-fynd â'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig 

'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy' (Gorffennaf 2019). Mae'r CCA 

yn nodi methodoleg benodol y mae'n rhaid i bob AEIG ei dilyn er mwyn dangos sut y 

bydd y datblygiad arfaethedig yn effeithio ar y gymuned leol a'r ardal leol.  

 Yn unol ag adran 38(6) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (2004) mae angen 

sicrhau bod ceisiadau cynllunio yn cydymffurfio â'r Cynllun Datblygu mabwysiedig oni 

bai bod ystyriaethau cynllunio perthnasol yn nodi fel arall. Gall ystyriaethau cynllunio 

eraill gynnwys polisi cynllunio cenedlaethol ynghyd â Nodyn Cyngor Technegol (TAN).  

 Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) ar 31 Gorffennaf 

2017 sy'n ffurfio'r cynllun datblygu ar gyfer ardaloedd Awdurdod Cynllunio Lleol 

Gwynedd ac Ynys Môn a bydd yn sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir 

yn yr ardal hon. 

 Mae'r Gymraeg yn chwarae rhan bwysig ym mywyd cymdeithasol, diwylliannol ac 

economaidd trigolion ac ymwelwyr ardal y Cynllun. Pan gynigir datblygiad, rhaid 

ystyried gwella a diogelu'r iaith a'r diwylliant. Mae Polisi Strategol PS1 'Yr Iaith Gymraeg 

a Diwylliant Cymreig' (PS1) yn nodi'r cyd-destun ar gyfer asesu effaith bosibl cynigion 

ar yr iaith a'r diwylliant.  

 O ran datblygiad preswyl, mae Maen Prawf 2 o Bolisi PS1 'Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant 

Cymreig’ yn tywys lle mae datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer 

datblygiad tai ar raddfa fawr, y dylai Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn nodi sut y 

byddai'r datblygiad arfaethedig yn amddiffyn, hyrwyddo a gwella'r Gymraeg gyd-fynd â 

chais cynllunio.  

 Yn dilyn mabwysiadu'r CCA 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy' ym 

mis Gorffennaf 2019, mae'r AEIG hwn yn cydymffurfio â gofynion y CCA newydd.  
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 Disgwylir i bob cynnig, waeth beth fo'i fath, maint neu leoliad, gydymffurfio â meini prawf 

4 a 5 PS1, sef gofyniad i gael cynllun arwyddion dwyieithog i ddelio â'r holl arwyddion 

gweithredol yn y parth cyhoeddus. Disgwylir cadw enwau Cymraeg presennol a 

defnyddio enwau Cymraeg priodol ar gyfer datblygiadau newydd.  

 Mae maen prawf 3 PS1 yn nodi y bydd y Cynghorau yn gwrthod cynigion a fyddai’n 

achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned na ellir ei osgoi na 

lliniaru’n briodol gan fecanweithiau cynllunio priodol. 

 Dylid darllen yr Asesiad hwn gan roi sylw llawn i ddogfennaeth ategol y cais. 

 Mae'r CCA yn cynghori y dylai unigolyn cymwys baratoi Asesiad Effaith ar yr Iaith 

Gymraeg. Paratowyd yr AEIG hwn gan Sioned Edwards o Cadnant Planning Cyf. Mae 

datganiad yn nodi profiad a chymwysterau'r awdur i'w gael yn atodiad A i'r AEIG hwn.  
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2. Datblygiad arfaethedig 

 Mae safle'r cais yn cynnwys darn o dir sy'n gartref i adeilad swyddfa presennol, a 

ddefnyddiwyd yn flaenorol gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae'r safle wedi'i leoli 

mewn ardal breswyl sydd wedi'i hen sefydlu o fewn ffin ddatblygu Bangor fel y'i nodwyd 

yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) a fabwysiadwyd. 

 Nodir safle'r cais yn yr awyrlun a ddarperir yn Ffigwr 2.1.  

Ffigwr 2.1 Awyrlun o safle'r cais yn nodi'r safle yng nghyd-destun ei gwmpasoedd 

uniongyrchol 

 

 Mae'r datblygiad arfaethedig yn ymwneud â dymchwel yr adeilad swyddfa presennol a 

chodi cynllun o 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 oed, sy'n cynnwys 18 o unedau 

un gwely a 21 uned dau wely. Cynigir pob uned fel unedau fforddiadwy.  

 Byddai'r adeilad arfaethedig yn cael ei osod dros dri llawr gyda darn o lawr gwaelod is 

yn cael ei ddarparu ar hyd y wedd ddeheuol. Byddai'r llawr gwaelod is yn darparu 

ardaloedd cymunedol, swyddfa a chyfleuster storfa. Byddai mynediad allanol ar gael 

o'r de, y dwyrain a'r gorllewin. Byddai'r llawr gwaelod, y llawr cyntaf a'r ail lawr yn 

darparu 13 fflat ar bob llawr, chwech ohonynt yn unedau un gwely a saith fel unedau 

dau wely. Byddai lle cylchredeg yn cael ei ddarparu'n ganolog yn yr adeilad. Byddai 

pob llawr yn hygyrch trwy risiau a lifftiau mewnol.  
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 Byddai mynediad i gerbydau i'r safle o Ffordd Penrhos trwy Lys Adda, sy'n 

gwasanaethu'r safle ar hyn o bryd.  Ni chynigir unrhyw newidiadau i'r mynediad 

presennol fel rhan o'r cais hwn.  Byddai'r mynediad hwn i gerbydau yn gwasanaethu 

ardaloedd o le parcio ceir yn rhan orllewinol a deheuol y safle. Cynigir cyfanswm o 33 

o leoedd parcio ceir gan gynnwys pedwar lle parcio ceir i'r anabl.  

 Byddai'r adeilad arfaethedig wedi'i leoli mewn lleoliad canolog ar y safle, yn gorchuddio 

ôl-troed yr adeilad presennol, gan adlewyrchu'r ffurf adeiledig bresennol a sicrhau bod 

unrhyw goed neu nodweddion ffiniol arwyddocaol yn cael eu cadw ac yn ystyried 

ardaloedd ar gyfer amddiffyn gwreiddiau. 
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3. Deddfwriaeth, polisi ac arweiniad 

 Mae'r Gymraeg yn ystyriaeth gynllunio faterol wrth bennu ceisiadau cynllunio yng 

Nghymru ac fe'i cydnabyddir mewn deddfwriaeth berthnasol, a fframweithiau a 

strategaethau polisi cynllunio cenedlaethol a lleol.  Rhoddir trosolwg yn nhablau 3.1-

3.6.   

Tabl 3.1 Deddfwriaeth cynllunio ac iaith genedlaethol 

Dogfen Crynodeb 

Mesur y Gymraeg (Cymru ) 

2011 (Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, 2011) 

Gwnaeth Mesur y Gymraeg (Cymru ) 2011 ddarpariaethau ar 

gyfer statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru a chreu 

fframwaith deddfwriaethol newydd ar gyfer y Gymraeg.    

Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 (Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, 2015) 

Yn gosod nodau llesiant uchelgeisiol, tymor hir i adlewyrchu'r 

Gymru y mae pobl Cymru eisiau byw ynddi, nawr ac yn y 

dyfodol.  

Un o'i nodau yw bod yn Gymru gyda diwylliant bywiog ac iaith 

Gymraeg ffyniannus ble mae cymdeithas yn hyrwyddo a 

diogelu diwylliant, treftadaeth a'r iaith Gymraeg.  Mae'n garreg 

filltir bwysig i'r iaith, yn ategu ei statws swyddogol. 

Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015 (Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru, 2015) 

Mae Adrannau 11 a 31 y Ddeddf yn ymwneud â'r Gymraeg.  

Mae Adran 31 y Ddeddf yn egluro y gall effeithiau ar y Gymraeg 

fod yn ystyriaeth wrth bennu ceisiadau cynllunio, i'r fath raddau 

ag y mae'n faterol i'r cais.  Mae Adran 11 y Ddeddf yn ei 

gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ystyried effaith 

eu cynlluniau datblygu ar y Gymraeg, trwy gyflawni asesiad 

priodol yn rhan o'u Gwerthusiad Cynaliadwyedd o'r cynllun. 

Tabl 3.2 Fframwaith polisi cynllunio a pholisi iaith cenedlaethol 

Dogfen Crynodeb 

Polisi Cynllunio Cymru 

(Argraffiad 11) 

(Llywodraeth Cymru, 2021) 

Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn cydnabod fod y 

Gymraeg yn rhan o strwythur cymdeithasol a diwylliannol 

Cymru a bod Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i sicrhau y 

cefnogir y Gymraeg a'i hannog i ffynnu fel iaith ymysg nifer o 

gymunedau ledled Cymru.  

Mae'r Gymraeg yn rhan o'r gwead cymdeithasol a diwylliannol 

a bydd ei llesiant yn y dyfodol yn dibynnu ar ystod eang o 

ffactorau, yn enwedig addysg, newid demograffig, 

gweithgareddau cymunedol a sylfaen economaidd gadarn i 
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gynnal cymunedau a lleoedd cynaliadwy ffyniannus. Dylai'r 

system cynllunio defnydd tir ystyried yr amodau sy'n hanfodol 

i'r Gymraeg ac wrth wneud hynny gyfrannu at ei ddefnydd a 

nod llesiant ble mae’r Gymraeg yn ffynnu. 

Nodyn Cyngor Technegol 

(TAN) 20 – Cynllunio a'r 

Iaith Gymraeg (Llywodraeth 

Cymru, 2017) 

Mae TAN 20 yn darparu canllaw ar sut mae'r system gynllunio 

yn ystyried goblygiadau ar y Gymraeg wrth baratoi CDLl a 

gwneud penderfyniadau. Dylai'r Awdurdod Cynllunio Lleol 

ystyried anghenion a lles y Gymraeg, ac wrth wneud hynny, 

gyfrannu i'w lles. Mae newidiadau diweddar a gyflwynwyd yn y 

fersiwn presennol o TAN 20 o ganlyniad i gyflwyno 

darpariaethau yn Neddf Cynllunio (Cymru) 2015 sydd wedi dod 

i rym. 

Mae'r prif newidiadau yn ymwneud â'r materion canlynol: 

• Y cyswllt rhwng cynllunio ar gyfer y Gymraeg trwy gynllunio 

defnydd tir a chynllunio cymunedol; 

• Darparu eglurhad y gall penderfynwyr ystyried yr iaith pan 

fydd yn faterol i'r cais; 

• Caniatáu asesiadau effaith ieithyddol dan rai amgylchiadau 

penodol. 

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun 

Cenedlaethol 2040 

Mae Cymru’r Dyfodol yn cydnabod bod y Gymraeg yn iaith fyw 

a'r uchelgais i'r Gymraeg gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2050.  

Mae strategaeth ofodol Cymru’r Dyfodol yn cefnogi twf 

cynaliadwy. Nid oes gan unrhyw le heb swyddi, cartrefi, 

gofodau cymunedol a bywyd gwyllt unrhyw obaith o gael 

cymuned lewyrchus a chydlynol, iaith Gymraeg nac economi. 

Yn y Gogledd (sy'n cynnwys Gwynedd), mae 41.9% o'r 

boblogaeth yn siarad Cymraeg; cynnydd o 2.4% er 2009.  

Mae Cymru'r Dyfodol yn tywys y dylai cynlluniau datblygu 

gynnwys hierarchaethau a strategaethau aneddiadau i 

ddosbarthu twf yn y fath fodd sy'n creu'r amodau i'r Gymraeg 

ffynnu ac i'w chadw fel yr iaith gymunedol yn y lleoedd niferus 

lle mae bywyd bob dydd yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Tabl 2.3 Strategaethau iaith cenedlaethol 

Dogfen Crynodeb 

Miliwn o siaradwyr 

Cymraeg (Llywodraeth 

Cymru, 2017) 

Lansiwyd y strategaeth ar 10 Gorffennaf 2017 ac mae'n sefydlu 

blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar sut i gyrraedd 

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
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Mae'r themâu strategol hyn wedi eu nodi yn y strategaeth i 

gyflawni ei weledigaeth: 

• Cynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg; 

• Cynyddu defnydd o’r Gymraeg; a 

• Creu amgylchiadau ffafriol –seilwaith a chyd-destun. 

Tabl 3.4 Polisïau cynllunio lleol 

Dogfen Crynodeb 

Cynllun Datblygu Lleol ar y 

Cyd Ynys Môn a Gwynedd 

(2017) 

Polisi PS1 yw'r polisi allweddol sy'n ymwneud â'r Gymraeg, ond 

mae wedi'i gynnwys ym mhob polisi trwy'r cynllun.  Mae'r 

Gymraeg a pholisïau eraill yn hyrwyddo amddiffyn a gwella'r 

Gymraeg.  Mae'r polisïau yn ceisio hwyluso'r math o 

ddatblygiad all greu'r amgylchiadau cywir i gynnal a chreu 

cymunedau ble siaredir Cymraeg.  

Mae Polisi PS 1: 'Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig' yn rhoi 

canllaw: 

“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; 
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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.” 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol (CCA) Cynghorau 

Gwynedd/Ynys Môn 

'Cynnal a Chreu 

Cymunedau Nodedig a 

Chynaliadwy' (Gorffennaf 

2019) 

Darparu canllaw ar sut fydd yr awdurdod cynllunio yn gwneud 

penderfyniadau parthed effaith datblygiadau arfaethedig ar y 

Gymraeg. Mae methodoleg benodol wedi'i nodi yn y ddogfen y 

dylai Asesiadau Effaith ar yr Iaith Gymraeg gadw ati wrth asesu 

effaith datblygiad ar y gymuned leol a'r ardal leol.  

Tabl 3.5 Strategaethau lleol 

Dogfen Crynodeb 

Cynllun Hybu'r Gymraeg 

yng Ngwynedd 2018-2023 

(hunaniaith, 2018) 

Mae Cynllun Cyngor Gwynedd 2018-23 yn gosod fel un o'i 

amcanion llesiant y nodau i sicrhau y gall yr holl breswylwyr fyw 

mewn cymuned lle mae'r Gymraeg yn rhan naturiol o fywyd. 

Mae'r Strategaeth hon yn adeiladu ar y gwaith a wnaed ar 

Strategaeth yr Iaith Gymraeg Gwynedd 2014-18. Mae'n nodi'r 

cyfleoedd sydd ar gael i hyrwyddo a chynyddu'r defnydd o'r 

Gymraeg fel rhan naturiol o fywyd bob dydd yn y sir.  Bydd y 

Strategaeth hefyd yn cynnig syniadau ar sut y gall Gwynedd 

gyfrannu tuag at Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru: 

Cymraeg 2050, sy'n gosod y targed o gael miliwn o siaradwyr 

Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050.  

Nodir pum maes blaenoriaeth yn y cynllun, sy'n cynnwys: 

1. Iaith y cartref; 

2. Iaith dysgu; 

3. Iaith gwaith a gwasanaeth; 

4. Iaith y gymuned; ac 

5. Ymchwil a thechnoleg - gosod y seiliau cywir. 
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Mae'r strategaeth iaith yn nodi chwe maes strategol sy'n sail i'r 

strategaeth, sy'n cynnwys: 

• y teulu;  

• plant a phobl ifanc;  

• cymunedau;  

• gwasanaethau Cymraeg;  

• y gweithle; a  

• seilwaith. 

Nod y Cynllun yw sefydlu'r cyfeiriad strategol ar gyfer 

hyrwyddo'r Gymraeg ar draws Gwynedd dros y pum mlynedd 

nesaf.  Dymuniad y Cyngor am y tymor hir yw gweld canran y 

siaradwyr Cymraeg yn y sir yn codi unwaith eto uwchlaw'r marc 

70%, ond mae'n cydnabod yr heriau amrywiol a niferus a fydd 

ar hyd y ffordd i gyflawni'r nod hwnnw. 

Cynllun Llesiant ar gyfer 

Gwynedd a Môn (CSYM, 

2018) 

Mae'r cynllun yn hoelio sylw ar y saith nod llesiant ac mae'r pum 

ffordd o weithio wedi'u cynllunio i gefnogi cyrff cyhoeddus i 

ddiwallu anghenion presennol eu cymunedau a sicrhau nad yw 

penderfyniadau heddiw yn niweidio cenedlaethau'r dyfodol. 

 

Mae amddiffyn a hyrwyddo'r Gymraeg yn rhan o'r cynllun 

datblygu. Mae'r Cynllun yn cydnabod pwysigrwydd yr iaith 

Gymraeg o ran cyfansoddiad cymdeithasol a hunaniaeth 

ddiwylliannol yr ardal. Rhaid inni sicrhau bod preswylwyr yn 

gallu ac yn dewis byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg a'u 

bod yn gallu cyrchu gwasanaethau a gweithgareddau 

cymunedol yn Gymraeg. Mae hyn felly yn flaenoriaeth ar gyfer 

gweithio ar y cyd yn y dyfodol. 

 

Mae'r amcanion yn ceisio cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg a 

hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg fel yr iaith gyfathrebu a ffefrir 

rhwng cyrff cyhoeddus ar draws y ddwy sir. 

 

Bydd y Gymraeg yn edau euraidd sy'n rhedeg trwy'r cynllun. 

Tabl 2.6 Canllawiau perthnasol eraill 

Dogfen Crynodeb 

Cynllunio a'r Iaith Gymraeg: 

Y Ffordd Ymlaen (Bwrdd yr 

Mae'r ddogfen hon yn waith a gwblhawyd gan gonsortiwm o 

sefydliadau yn cynnwys awdurdodau lleol, Bwrdd yr Iaith, 
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Iaith, Ffederasiwn 

Adeiladwyr Cartrefi a 

Llywodraeth Cymru, 2005) 

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi a Llywodraeth Cymru.  Mae'r 

ddogfen yn cynrychioli ymdrechion ar y cyd yr holl bartneriaid 

dan sylw sydd â diddordeb mewn datblygu gwell dealltwriaeth 

rhwng cynllunio defnydd tir a'r Gymraeg er mwyn hyrwyddo 

llesiant yr iaith a chymeriad diwylliannol cymunedau lleol.  Nid 

yw'r ddogfen yn cynrychioli barn polisi cynllunio unrhyw gyrff a 

gymerodd ran. 

Mae'r ddogfen yn darparu arweiniad arfer gorau.   
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4. Methodoleg 

 Mae'r fethodoleg ar gyfer asesu effaith y datblygiad arfaethedig ar iaith a diwylliant 

Cymru yn seiliedig ar y canllawiau a ddarperir yn CCA mabwysiedig Cyngor Sir Ynys 

Môn a Chyngor Gwynedd mewn perthynas â Chynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a 

Chynaliadwy.   

 Mae Diagram 3 o'r CCA yn darparu siart llif sy'n nodi proses wyth cam o lunio 

datblygiad, ei asesiad a'i broses o wneud penderfyniadau.  Darperir detholiad o'r siart 

llif yn Ffigwr 4.1 isod.  

Ffigwr 4.1 Detholiad o'r siart llif (Diagram 3 o'r CCA a fabwysiadwyd) 

 
 Byddai disgwyl i'r ymgeisydd ymgymryd â Chamau 1 i 4 cyn cyflwyno'r cais cynllunio.  

Nodir isod sut mae'r cynnig yn cydymffurfio â Chamau 1 i 4 isod, ac yn yr AEIG hwn yn 

adran 5.  

Cam 1: Sgrinio'r datblygiad 

 Mae Atodiad 5 y CCA mabwysiedig yn darparu tabl i gynorthwyo gyda sgrinio'r 

datblygiad at ddibenion y Gymraeg. Y cynnig yw codi 39 o fflatiau preswyl byw i bobl 

hŷn ar safle ar hap o fewn ffin ddatblygu Bangor.  Mae'r cynnig ar gyfer mwy na 10 

annedd mewn Canolfan Isranbarthol ac felly byddai'n cael ei ystyried yn 'ddatblygiad 

tai ar raddfa fawr' yn unol â'r CCA mabwysiedig (tabl 8.1 y CCA).  
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 Penderfynwyd bod angen AEIG i gyd-fynd â'r cais cynllunio ac mae adrannau 5 o'r 

ddogfen hon yn cyflwyno'r AEIG.  

 Ar sail y manylion a nodir uchod, mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i sgrinio yn unol â'r 

canllawiau a nodwyd yn y CCA mabwysiedig. 

Cam 2: Paratoi Datganiad, Asesiad neu dystiolaeth 

gefnogol 

 Penderfynwyd bod angen AEIG ac mae hyn wedi ei ddarparu yn Adran 5 yr adroddiad 

hwn.  

 Er mwyn asesu'r datblygiad arfaethedig yn erbyn yr Amcan Asesu Cynaliadwyedd sy'n 

berthnasol i'r Gymraeg, mae Atodiad 8 y CCA yn ei gwneud yn ofynnol i'r AEIG 

gynnwys matrics wedi'i gwblhau yn unol â thabl 8.3 o'r CCA.  

 Mae'r CCA yn darparu matrics risg / buddion sampl (ffigwr 8.1 o'r CCA) y gellir ei 

ddefnyddio i nodi'r risg a thebygolrwydd yr effeithiau. Mae gennym bryderon ynghylch 

y matrics risg enghreifftiol gan ei fod yn caniatáu nodi effeithiau negyddol yn unig o 

ddatblygiad arfaethedig ac nid yw'n caniatáu ar gyfer nodi effeithiau niwtral neu fuddiol. 

Yng ngoleuni hyn, at ddibenion y AEIG hwn, rydym wedi defnyddio matrics risg / 

buddion gwahanol, sy'n ddiwygiad o fersiwn gynharach o ffigwr 8.1 o'r CCA a 

gynhwyswyd yn fersiwn Ôl-Ymgynghoriad y ddogfen. Nid yw'n eglur pam mae'r sampl 

Matrics Risg / Buddion sydd wedi'i chynnwys yn y CCA mabwysiedig wedi'i newid i'r 

fath raddau lle na nodir unrhyw effeithiau buddiol. Mae'r AEIG hwn yn seiliedig ar y 

matrics risg / buddion a nodir yn ffigwr 4.2.  
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Ffigwr 4.2 Matrics risg / buddion i'w defnyddio yn yr AEIG hwn 

    Effaith dros 20 mlynedd 

    Pob 

siaradwr yn 

yr ardal a 

ddewiswyd 

Effaith 

fuddiol 

arwyddocaol 

Effaith 

fuddiol 

sylweddol 

Effaith 

fuddiol 

ganolig 

Effaith 

fuddiol 

fechan 

Yn niwtral Effaith 

andwyol 

fechan 

Effaith 

andwyol 

canolig 

Effaith 

andwyol 

sylweddol 

Effaith 

andwyol 

arwyddocaol 

     Cynnydd o 10 

% neu fwy na'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Cynnydd o 

dros 5% i 

10% na'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Cynnydd o 

dros 2% i 5% 

na'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Cynnydd o 

hyd at 2% na 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Dim newid i'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Gostyngiad o 

hyd at 2% 

na'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Gostyngiad o 

dros 2% i 5% 

na'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Gostyngiad o 

dros 5% i 

10% na'r 

siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

Gostyngiad o 

10% neu fwy 

na'r siaradwyr 

rhagamcanol 

(busnes fel 

arfer) 

T
e

b
y

g
o

li
a

e
th

  

Tebygolrwydd Amlder Tebygolrwydd  4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 

Byddai disgwyl 

iddo ddigwydd 

ym mron pob 

datblygiad 

tebyg 

Hanes ohono 

yn digwydd 9 

gwaith allan o 

10 yn ystod y 

blynyddoedd 

diwethaf 

(dyweder 20) 

4 Bron yn sicr 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 

Byddai disgwyl 

iddo ddigwydd 

yn y mwyafrif o 

ddatblygiadau 

tebyg.  

 

Hanes ohono 

yn digwydd 

5-8 gwaith 

allan o 10 yn 

ystod y 

blynyddoedd 

diwethaf 

(dyweder 20) 

3 Tebygol 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 

Byddai disgwyl 

iddo ddigwydd 

yn y lleiafrif o 

ddatblygiadau 

tebyg 

Hanes ohono 

yn digwydd 

2-4 gwaith 

allan o 10 yn 

ystod y 

blynyddoedd 

diwethaf 

(dyweder 20) 

2 Posibl 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 

Byddai disgwyl 

iddo ddigwydd 

mewn nifer 

fechan iawn o 

ddatblygiadau 

tebyg 

Hanes ohono 

yn digwydd 1 

gwaith allan o 

10 yn ystod y 

blynyddoedd 

diwethaf 

(dyweder 20) 

1 Annhebygol 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 



Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
 

Tudalen 14 o 41 

Cadnant Planning 
Planning & Development Consultants I Ymgynghorwyr Cynllunio a Datblygu 

 

 Os nodir effeithiau cadarnhaol neu negyddol, dylid ystyried a ellir gwella unrhyw 

effeithiau buddiol neu sut y gellir rheoli effeithiau negyddol. Mae hyn yn cynrychioli cam 

3 isod.  

Cam 3: Adnabod mesurau osgoi/ lliniaru pan fydd eu 

hangen a Cham 4: Paratoi strategaeth gyda chynllun 

gweithredu 

 Mae'r AEIG a gyflwynir yn adran 5 o'r ddogfen hon yn dangos yr ystyriaeth a roddwyd 

i effaith bosibl y datblygiad ar y gymuned leol a'r iaith Gymraeg. Mae Adran 7 yn 

cyflwyno mesurau i liniaru effaith andwyol a gwella effeithiau buddiol (pan ystyrir bod y 

rhain yn angenrheidiol) yn seiliedig ar asesiad effeithiau.  

 Pan ystyrir bod mesurau lliniaru a / neu wella yn angenrheidiol, cyflwynir strategaeth.  

Os yw'n berthnasol, cyflwynir hyn yn adran 7 y ddogfen hon.  

Cam 5: Cyflwyno Cais Cynllunio 

 Paratowyd yr AEIG hwn mewn ymateb i fabwysiadu'r CCA a bydd cais cynllunio yn 

cael ei gyflwyno maes o law.  

 Mae methodoleg fanylach ar gyfer cynnal Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg wedi'i 

nodi yn atodiad 8 y CCA mabwysiedig.  Roedd paratoi'r CDLl ar y Cyd yn destun 

prosesau Asesu Cynaliadwyedd, a oedd yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol 

(AAS). O safbwynt y Gymraeg, dylanwadwyd ar yr Asesiad Cynaliadwyedd gan yr 

Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg. Yn debyg i waith sy'n gysylltiedig ag ymgymryd ag 

Asesiad Cynaliadwyedd, Asesiad Amgylcheddol Strategol, Asesiad Effaith 

Amgylcheddol o brosiectau unigol, mae 3 phrif gam i'w dilyn yn y broses o gynnal 

Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg o'r datblygiad arfaethedig perthnasol (gweler y 

diagram yn ffigwr 4.3 isod). 
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Ffigwr 4.3 Detholiad o ddiagram o CCA yn nodi proses tri cham ar gyfer 

ymgymryd ag AEIG  
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5. Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

Gwaith cwmpasu 

Maes dylanwad 

 Mae'r fethodoleg a nodir yn y CCA yn gofyn am ystyried demograffeg leol yr ardal lle 

mae'r safle.  

 Mae'r CCA yn cynghori y dylid nodi maes dylanwad at ddibenion yr asesiad. O fewn yr 

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol (LHMA) yn Ynys Môn (2016) a Gwynedd (2018-23), 

cydnabyddir bod patrymau teithio i'r gwaith yn cael eu hystyried yn sbardun allweddol 

wrth helpu i nodi marchnadoedd tai lleol posibl.  

 Cynhaliwyd adolygiad o LHMA Gogledd Orllewin Cymru a nododd 13 o ardaloedd 

marchnad dai (6 yn gyfan gwbl neu'n rhannol yng Ngwynedd) yn seiliedig ar batrymau 

teithio i'r gwaith a hunangynhwysiad. Mae astudiaethau LHMA diweddar gan Gonwy 

ac Ynys Môn wedi symud i ffwrdd o ardaloedd marchnad dai 2008. 

 Mae'r Cyngor o'r farn bod y lefel uchel o hunangynhwysiad yng Ngwynedd a 

chysylltiadau a nodweddion cymunedol cryf yr ardaloedd llesiant a'u perthynas ag Ardal 

Teithio i'r Gwaith (TTWA) 2011 ar raddfa fwy yn adlewyrchu ardaloedd y farchnad dai 

swyddogaethol yng Ngwynedd heddiw yn ogystal â chael cysylltiad cryf â chynlluniau 

a strategaethau eraill. Yng ngoleuni hyn, mae LHMA Gwynedd wedi gwerthuso 

anghenion a galw tai yn erbyn yr ardaloedd marchnad dai leol a nodwyd yn Ffigwr 5.1 

Ffigwr 5.1 Map yn dangos Ardaloedd Lles Gwynedd a ddefnyddir ar gyfer LHMA 

Gwynedd (o LHMA Gwynedd, 2018-23) 
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 Mae safle'r cais o fewn ardal llesiant Bangor LHMA Gwynedd. Felly bydd yr ardal hon 

yn cael ei defnyddio i asesu'r effeithiau posibl ar y farchnad dai.  

 Asesir effeithiau posibl y datblygiad ar ffactorau economaidd yn erbyn ardal cynllun 

Ynys Môn a Gwynedd.  

 Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli yn ward Dewi, sy'n un o’r wardiau yn ninas 

Bangor. Mae'r safle wedi'i leoli'n agos at ward Glyder ac mae gweddill Penrhosgarnedd 

wedi'i leoli yn ward Pentir. Ystyrir ei bod yn fwy priodol ystyried effeithiau'r datblygiad 

arfaethedig ar elfennau megis: 

• iaith a symudedd poblogaeth,  

• elfennau gweledol,  

• ansawdd bywyd gan gynnwys seilwaith cymunedol 

yn seiliedig ar lefel ward Dewi, wardiau cyfagos Glyder a Phentir, ond hefyd o fewn 

cyd-destun Bangor fel dinas.  

Proffil y boblogaeth 

 Mae safle'r cais o fewn ward Dewi, fodd bynnag oherwydd ei agosrwydd at ward Glyder 

a gweddill Penrhosgarnedd o fewn ward Pentir, mae'r data sylfaenol yn cynnwys y tair 

ward. Mae'r data sylfaenol a ddarperir isod hefyd yn cynnwys data ar gyfer Bangor, sir 

Gwynedd a Chymru at ddibenion cymharu. Mae'r map yn Ffigwr 5.1 yn nodi maint y 

wardiau hyn.  
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Ffigwr 5.1 Map yn dangos wardiau Dewi, Glyder a Phentir 

 

Poblogaeth: 2001 a 2011 

 Mae'r tabl canlynol yn dangos cyfanswm poblogaeth (3 oed a hŷn) wardiau Dewi, 

Glyder, Pentir a Gwynedd yn ei chyfanrwydd ar gyfer blynyddoedd 2001 a 2011. 

Dangosir y newidiadau fel niferoedd ac mewn canrannau.  

Tabl 5.1 Niferoedd, newid yn niferoedd a chanran y newid ym mhoblogaeth Dewi, 

Glyder, Pentir a Gwynedd ar gyfer 2001 a 2011 

Ardal 2001 2011 Rhif Newid Newid % 

Dewi 1,535 1,849 +314 +20.5% 

Glyder 1,793 1,777 -16 -0.9% 

Pentir 2,403 2,450 +47 +2.0% 

Gwynedd 112,800 117,789 +4,989 +4.4% 
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 Fel y gwelir o'r tabl uchod, cynyddodd cyfanswm poblogaeth Dewi yn sylweddol dros y 

cyfnod o 10 mlynedd o 20.5%. Mae hyn yn unol â phatrwm y cynnydd i boblogaeth 

Gwynedd, er o swm llai sylweddol.   

 Mae rhesymau posib dros yr ymchwydd yn nhwf ward Dewi oherwydd twf economaidd 

Bangor dros y cyfnod o 10 mlynedd, mewn lleoliad yn agos at Ysbyty Gwynedd ac o 

ganlyniad i ddatblygiadau preswyl diweddar fel Llys Adda, gan ddenu mwy o drigolion 

i'r ardal sydd mewn pellter hawdd ei chymudo o'r canol ac i wibffordd yr A55 yn ogystal 

â darparu llety pwrpasol i fyfyrwyr yn Ffriddoedd.  

 Gwelwyd gostyngiad yn y boblogaeth yn ward Glyder, ond o swm di-nod o 0.9% dros 

gyfnod o 10 mlynedd.   

Siaradwyr Cymraeg (3 oed a hŷn): 2001 a 2011 

 Dengys Tabl 5.2 y nifer o siaradwyr Cymraeg a'r ganran o'r boblogaeth (3 oed a 

throsodd) yn Dewi, Glyder, Pentir, Bangor, Gwynedd a Chymru yn 2001 a 2011. 

Tabl 5.2 Nifer o siaradwyr Cymraeg a'r ganran o gyfanswm y boblogaeth (3 oed a 

throsodd) yn Dewi, Glyder, Pentir, Bangor, Gwynedd a Chymru 

Ardal 2001 2011 Newid rhwng 2001 a 

2011 

 Rhif % Rhif % Rhif Pwynt % 

Dewi 873 59.1% 927 52.6% +54 -6.5% 

Glyder 964 55.3% 893 51.7% -71 -3.6% 

Pentir 1,443 62.3% 1,389 58.7% -54 -3.6% 

Bangor 6,263 45.7% 5,801 36.4% -462 -9.3% 

Gwynedd 77,846 69.0% 77,000 65.4% -846 -3.6% 

Cymru 582,368 20.7% 562,016 19.0% -20,352 -1.7% 

 Mae'r nifer a'r ganran o'r boblogaeth sy'n siarad Cymraeg ar ei huchaf yn ward Pentir, 

o'i chymharu â Glyder a Dewi. Y ward a welodd y gostyngiad mwyaf yng nghyfran y 

siaradwyr Cymraeg yw Dewi, gyda'r gostyngiad mwyaf sylweddol o 6.5%, ond 
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cynyddodd nifer y siaradwyr Cymraeg yn y ward 54. Mae'r dirywiad yn y siaradwyr 

Cymraeg ar gyfer wardiau Glyder a Phentir yn gyson â'r profiad o ddirywiad yng 

Ngwynedd i gyd.  

 Gwelodd Bangor gyfan ostyngiad o 9.3% pwynt y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 

2011 ac roedd cyfran poblogaeth Bangor a siaradai Gymraeg yn 2011 ar 36.4% yn 

sylweddol is na chyfran Gwynedd ar 65.4%, a hefyd wardiau Dewi, Glyder a Phentir 

(yn amrywio rhwng 51.7% i 58.7%). Felly mae Penrhosgarnedd yn adlewyrchu ardal o 

Fangor sy'n gryfach o ran y Gymraeg, er ei bod yn is na Gwynedd yn ei chyfanrwydd. 

 Ystyrir mai achos tebygol y gostyngiad hwn yw canlyniad newidiadau demograffig yn y 

boblogaeth sy'n golygu gostyngiad yn nifer y plant, cynnydd yn nifer y bobl hŷn, ymfudo 

pobl a'r gwahaniaeth yn sgiliau ei phoblogaeth o fewn y 10 mlynedd. 

Siaradwyr Cymraeg yn ôl oed: 2001 a 2011 

 Mae'r tablau canlynol yn dangos dosbarthiad siaradwyr Cymraeg o fewn y grwpiau 

oedran a nodwyd yn flaenorol ar gyfer pob ward / awdurdod, ar gyfer y blynyddoedd 

2001 a 2011. 

 Y ffigwr canrannol yn y tabl canlynol yw cyfran y siaradwyr Cymraeg o’r grŵp oedran 

cyffredinol ar gyfer yr ardal berthnasol. 

Tabl 5.3 Cyfanswm, canran a newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg o wahanol grwpiau 

oedran ar gyfer ward Dewi 

Grŵp 

oedran 

Dewi 

2001 

(nifer) 

Dewi 

2001 (%) 

Dewi  

2011 

(nifer) 

Dewi 

2011 (%) 

Newid 

(nifer) 

Newid 

pwynt % 

Oed 3 i 4 21 48.8% 19 37.3% -2 -11.5% 

Oed 5 i 9 70 72.2% 100 71.9% +30 -0.3% 

Oed 10 i 14 85 76.6% 86 76.8% +1 +0.2% 

15 Oed 19 73.1% 17 63.0% -2 -10.1% 

Oed 16 i 19 54 65.9% 61 56.5% +7 -9.4% 

Oed 20 i 24 56 50.9% 54 33.1% -2 -17.8% 

Oed 25 i 39 161 50.3% 168 45.9% +7 -4.4% 

Oed 40 i 49 84 48.8% 116 87.9% +32 +39.1% 

Oed 50 i 59 111 53.6% 86 45.3% -25 -8.3% 



Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg 
 

Tudalen 21 o 65 

Cadnant Planning 
Planning & Development Consultants I Ymgynghorwyr Cynllunio a Datblygu 

 

 Y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn 2011 oedd ymhlith y plant 5-9 a 10-14 oed, 

gyda 71.9% a 76.8% yn y drefn honno. Mae hyn yn dangos rôl bwysig addysg gyfrwng 

Gymraeg wrth gynnal cyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ac mae hyn yn amlwg yn ward 

Dewi ymhlith y blynyddoedd iau.  

 Fodd bynnag, dylid nodi mai'r grŵp oedran a brofodd y cynnydd uchaf mewn siaradwyr 

Cymraeg oedd y bobl 40-49 oed, gan gynyddu'n sylweddol o ran nifer a chyfran dros y 

cyfnod o 10 mlynedd. Gallai hyn fod oherwydd mudo pobl leol i'r ardal, yn ogystal â'r 

cynnydd mewn hygyrchedd i adnoddau dysgu i oedolion. 

Tabl 5.4 Cyfanswm, canran a newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg o wahanol grwpiau 

oedran ar gyfer ward Glyder 

Oed 60 i 64 33 61.1% 53 51.5% +20 -9.6% 

Oed 65 i 74 103 72.5% 144 63.2% +42 -9.3% 

75 oed a hŷn 76 67.3% 76 62.3% 0 -5.0% 

Pob oedran 

dros 3 

873 59.1% 927 52.6% +54 -6.5% 

Grŵp 

oedran 

Glyder 

2001 

(nifer) 

Glyder 

2001 (%) 

Glyder  

2011 

(nifer) 

Glyder 

2011 (%) 

Newid 

(nifer) 

Newid 

pwynt % 

Oed 3 i 4 17 43.6% 18 48.6% +1 -5.0% 

Oed 5 i 9 78 75.7% 70 75.3% -8 -0.4% 

Oed 10 i 14 105 84.0% 79 75.2% -26 -8.8% 

15 Oed 14 70.0% 20 87.0% +6 +17.0% 

Oed 16 i 19 65 45.1% 66 61.7% +1 +16.6% 

Oed 20 i 24 52 29.9% 65 29.4% +13 -0.5% 

Oed 25 i 39 139 48.8% 120 53.3% -19 +4.5% 

Oed 40 i 49 126 60.6% 125 50.0% -1 -10.6% 

Oed 50 i 59 96 49.5% 102 51.8% +6 +2.3% 

Oed 60 i 64 46 48.9% 98 44.9% +52 -4.0% 

Oed 65 i 74 131 63.3% 81 51.6% -50 -11.7% 

75 oed a hŷn 95 63.8% 103 56.3% +8 -7.5% 

Pob oedran 

dros 3 

964 55.3% 893 51.7% -71 -3.6% 
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 O ran ward Glyder, roedd y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn 2011 ymhlith y 

grwpiau oedran 5-9, 10-14, a 15, 75.3%, 75.2% ac 87.0% yn y drefn honno, sy'n 

atgyfnerthu rôl bwysig addysg gyfrwng Cymru.  

 Atgyfnerthir hyn gan y cynnydd yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg ymhlith grwpiau 

oedran pobl ifanc 15 ac 16-19 oed.  

Tabl 5.5 Cyfanswm, canran a newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg o wahanol grwpiau 

oedran ar gyfer ward Pentir  

 Yn 2011, roedd y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg ym Mhentir ymhlith yr unigolion 5-

9, 10-14, a 15 oed, gan adlewyrchu eto bwysigrwydd addysg gyfrwng Gymraeg. 

Gwelodd yr ardal gyfan ostyngiad yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg ym mhob grŵp 

oedran. 

 Mae Ffigwr 5.2 yn dangos nifer a % poblogaeth Bangor 3 oed a hŷn a allai siarad 

Cymraeg yn 2011.  

 

Grŵp 

oedran 

Pentir 

2001 

(nifer) 

Pentir 

2001 (%) 

Pentir  

2011 

(nifer) 

Pentir 

2011 (%) 

Newid 

(nifer) 

Newid 

pwynt % 

Oed 3 i 4 42 60.0% 27 47.4% -15 -12.6% 

Oed 5 i 9 114 76.0% 79 66.9% -35 -9.1% 

Oed 10 i 14 118 84.3% 132 84.1% +14 -0.2% 

15 Oed 24 88.9% 27 60.6% +3 -28.3% 

Oed 16 i 19 68 78.2% 90 57.9% +22 -20.3% 

Oed 20 i 24 76 62.3% 86 58.1% +10 -4.2% 

Oed 25 i 39 309 55.1% 177 44.1% -132 -11.0% 

Oed 40 i 49 200 65.8% 211 55.9% +11 -9.9% 

Oed 50 i 59 190 57.4% 175 52.7% -15 -4.7% 

Oed 60 i 64 76 67.9% 75 52.1% -1 -15.8% 

Oed 65 i 74 130 63.1% 152 63.6% -22 +0.5% 

75 oed a hŷn 96 56.8% 158 64.2% +62 +7.4% 

Pob oedran 

dros 3 

1,443 62.3% 1,389 58.7% -54 -3.6% 
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Ffigwr 5.2 Graff yn dangos nifer a % poblogaeth Bangor (3 oed a hŷn) a allai siarad 

Cymraeg yn 2011 (ffynhonnell: Statiaith) 

 

 Mae'r llinell lwyd doredig yn nodi canran gyfartalog y boblogaeth a allai siarad Cymraeg 

ym Mangor, ac mae'r dotiau coch yn nodi cyfran pob grŵp oedran a allai siarad 

Cymraeg. Cyfran y siaradwyr Cymraeg ymhlith y grŵp oedran 16 i 24 yw'r isaf o'r holl 

grwpiau oedran a gellir gweld nad yw cyfran sylweddol o'r grŵp oedran hwnnw'n siarad 

Cymraeg. Mae hyn yn debygol o fod yn gysylltiedig â'r niferoedd uchel o fyfyrwyr ym 

Mhrifysgol Bangor, nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg, yn ogystal â siaradwyr nad 

ydynt yn Gymraeg a allai weithio yn Ysbyty Gwynedd.   
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Tabl 5.6 Cyfanswm, canran a newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg o wahanol grwpiau 

oedran ar gyfer Gwynedd 

 Yn 2011, gallai cyfrannau cymharol uchel o'r boblogaeth yn y grwpiau oedran iau siarad 

Cymraeg, gyda'r gyfran uchaf yn y grŵp oedran 5-15 (92.3%). O'r grŵp oedran hwn 

ymlaen, mae'r gyfran sy'n gallu siarad Cymraeg yn gostwng yn barhaus, gan gyrraedd 

isafswm o 51.4% ymhlith y bobl 20-24 oed.  Mae hyn yn debygol o fod o ganlyniad i 

fewnfudwyr i'r ddinas mewn perthynas â myfyrwyr ac o bosibl weithwyr yn Ysbyty 

Gwynedd, a allai gynnwys cyfran uchel o fyfyrwyr. Mae cyfran y grwpiau oedran a allai 

siarad Cymraeg yn parhau i gynyddu o'r grŵp oedran 60-64 i uchafbwynt o 60.7% 

ymhlith y grŵp oedran 75 a throsodd.  

 Ar wahân i'r grwpiau oedran 3-4, 5-15, 40-49 a 50-59 oed, mae pob grŵp oedran arall 

wedi gweld gostyngiad yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg. 

Sgiliau iaith yn y Gymraeg: 2001 a 2011 

 Tabl 5.7 yn darparu cymhariaeth o nifer a chyfran y boblogaeth 3 oed a hŷn yn Dewi, 

Glyder, Pentir, Gwynedd a Chymru gydag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. 

 

Grŵp 

oedran 

Gwynedd 

2001 

(nifer) 

Gwynedd 

2001 (%) 

Gwynedd 

2011 

(nifer) 

Gwynedd 

2011 (%) 

Newid 

(nifer) 

Newid 

pwynt % 

Oed 3 i 4 1997 70.9% 1997 73.0% 0 2.1 

Oed 5 i 15 14,468 91.8% 13,038 92.3% -1,430 0.5 

Oed 16 i 19 4,492 75.8% 4,808 68.6% 316 -7.2 

Oed 20 i 24 4,605 60.1% 4,997 51.4% 392 -8.7 

Oed 25 i 39 15,247 71.2% 13,312 69.1% -1,935 -2.1 

Oed 40 i 49 9,407 65.4% 10.528 65.5% 1,121 0.1 

Oed 50 i 59 9,500 59.4% 9,090 59.9% -410 0.5 

Oed 60 i 64 4,029 60.4% 4,640 54.4% 611 -6 

Oed 65 i 74 7,334 62.8% 7,295 55.6% -39 -7.2 

75 oed a hŷn 6,767 64.3% 7,295 60.7% 528 -3.6 

Pob oedran 

dros 3 

77,846 69.0% 77,000 65.4% -846 -3.6 
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Tabl 5.7 Canran y bobl (3 oed a hŷn) ag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer 

Dewi, Glyder, Pentir, Gwynedd a Chymru, 2001 a 2011 

Ardal 2001 

(Cyfanswm a % 

o’r boblogaeth 

3+) 

2011 

(Cyfanswm a % 

o’r boblogaeth 

3+) 

Rhif Newid Newid pwynt % 

Dewi 1,141 (77.3%) 1,259 (71.5%) +118 -5.8% 

Glyder 1,187 (68.1%) 1,145 (66.3%) -42 -1.8% 

Pentir 1,670 (72.1%) 1,701 (71.9%) +31 -0.2% 

Gwynedd 85,847 (76.1%) 86,612 (73.5%) +765 -2.6 

Cymru 797,717 (28.4%) 787,854 (26.7%) -9,863 -1.7% 

 Profodd y tair ward ostyngiad yng nghyfran y boblogaeth gydag un neu mwy o sgiliau 

yn Gymraeg rhwng 2001 a 2011. Gwelodd ward Glyder ostyngiad hefyd yn nifer y bobl 

ag un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg; fodd bynnag, cynyddodd nifer y bobl ag un neu 

fwy o sgiliau yn Dewi a Phentir. 

  Gwelodd Gwynedd fel sir gynnydd yn nifer y bobl ag un neu fwy o sgiliau yn Gymraeg 

(765), fodd bynnag, bu gostyngiad yn y pwynt % o -2.6%. Profodd Cymru ostyngiad yn 

nifer a phwynt % y boblogaeth gydag un neu fwy o sgiliau yn y Gymraeg. 

Proffil seilwaith lleol 

 Mae'r adran hon yn ystyried y proffil seilwaith lleol ym Mangor.  

 Nodir Bangor fel Canolfan Isranbarthol yn y CDLl ar y Cyd mabwysiedig.  Bydd 

gweledigaeth y CDLl ar y Cyd ar gyfer dinas Bangor wedi cadw a chryfhau ei rôl fel 

canolfan isranbarthol, sy'n gartref i amrywiaeth o ddatblygiadau preswyl, Prifysgol a 

Choleg, datblygiadau busnes a diwydiannol, a chyfleoedd treftadaeth, ddiwylliannol, 

hamdden a masnachol, gan sicrhau bod amddifadedd yn cael ei leihau. Bydd ei 

berfformiad manwerthu wedi gwella er mwyn cefnogi ei rôl fel canolfan siopa 

isranbarthol. Bydd yn manteisio ar ei hygyrchedd trwy reilffordd Gogledd Cymru a'r A55. 

Mae'r strategaeth ofodol ar gyfer y CDLl ar y Cyd yn nodi bod y canolfannau isranbarthol 

a'r canolfannau gwasanaeth trefol (sy'n cynnwys Bangor) yn darparu'r ystod orau o 

wasanaethau, cyfleoedd cyflogaeth a mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus. 

 Mae Bangor yn elwa o goridor rheilffordd a ffordd strategol cryf sy'n rhedeg trwy Ogledd 

Cymru sy'n cysylltu'r hybiau allweddol fel y'u cydnabyddir yng Nghynllun Gofodol 
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Cymru. Mae'n ganolfan adwerthu isranbarthol strategol ac mae'n perfformio fel 

Canolfan drawsffiniol sy'n darparu ar gyfer cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth ar raddfa fach, 

ganolig a mawr ar safleoedd sefydledig a newydd; cyfleusterau addysg uwch ac addysg 

bellach; a chyfleusterau / gwasanaethau hamdden ac iechyd. Mae ganddi gysylltiadau 

trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol gydag aneddiadau gradd is o fewn a thu allan i ardal 

y Cynllun.  

 Mae'r safle ei hun wedi'i leoli'n agos at Ysbyty Gwynedd, gorsaf reilffordd Bangor, Parc 

Manwerthu Menai ac amryw o gyfleusterau a gwasanaethau eraill. Mae nifer o ysgolion 

lleol yn agos iawn at y safle, gan gynnwys Ysgol Bro Dewi, Ysgol y Garnedd, Ysgol y 

Faenol, Ysgol Friars, ac Ysgol Tryfan, ond mae'r datblygiad arfaethedig ar gyfer pobl 

dros 55 oed ac felly nid oes disgwyl i ddeiliaid fod angen mynediad i ysgolion lleol yn 

ddyddiol.  

Marchnad dai leol 

 Mae safle'r cais o fewn ardal llesiant Bangor LHMA Gwynedd. Felly bydd yr ardal hon 

yn cael ei defnyddio i asesu'r effeithiau posibl ar y farchnad dai.  

Prisiau eiddo canolrifol 

 Mae LHMA Gwynedd yn nodi canolrif prisiau tai ar gyfer pob un o'r ardaloedd llesiant 

fel a ganlyn yn 2017: 

Ffigwr 5.3 Prisiau eiddo canolrifol yn ôl ardaloedd llesiant (tabl 5 LHMA Gwynedd) 
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 Mae hyn yn dangos bod pris canolrifol eiddo yn ardal llesiant Bangor yn uwch na 

Chaernarfon, Ffestiniog, Dolgellau a Thywyn, ond roedd prisiau tai ym Mhenllyn, 

Porthmadog a Llŷn yn uwch. Mae fforddiadwyedd tŷ canolrif ym Mangor yn debyg i rai 

Gwynedd, ar gymhareb o 5.8, sydd ychydig yn uwch nag ar gyfer Cymru ar gymhareb 

o 5.5.  

 Mae Asesiad Effaith Cymraeg y CDLl ar y Cyd (2016) yn nodi bod 0.8% o'r eiddo ym 

Mangor yn ail gartrefi / tai gwyliau, sy'n isel iawn o'i gymharu â Gwynedd yn ei 

chyfanrwydd (8%). Mae fforddiadwyedd tai yn ward Dewi ar gymhareb o 6.5 gwaith 

incwm canolrif yr aelwyd, o'i gymharu â chymhareb o 6.1 ar gyfer Gwynedd cyfan. Mae 

fforddiadwyedd tai ym Mangor yn amrywio o 4.3 ym Menai (Bangor), y ward fwyaf 

fforddiadwy, i Hirael yn 7.5 sef y ward leiaf fforddiadwy.  

Dealltwriaeth gyffredinol o'r Gymraeg 

 Daw AEIG y CDLl ar y Cyd (2016) i'r casgliad mai'r darlun cyffredinol o'r iaith Gymraeg 

ym Mangor yw nad yw'n iaith hyfyw, gyda chyfradd isel iawn o siaradwyr Cymraeg yn 

byw yn y ddinas (36.4%), yn is na'r trothwy damcaniaethol o 70% i iaith fod yn hyfyw.  

 Gwelodd Bangor gyfan ostyngiad o 9.3% pwynt y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 

2011 ac roedd cyfran poblogaeth Bangor a siaradai Gymraeg yn 2011 ar 36.4% yn 

sylweddol is na chyfran Gwynedd ar 65.4%, a hefyd wardiau Dewi, Glyder a Phentir 

(yn amrywio rhwng 51.7% i 58.7%). Felly mae Penrhosgarnedd yn adlewyrchu ardal o 

Fangor sy'n gryfach o ran y Gymraeg, er ei bod yn is na Gwynedd yn ei chyfanrwydd. 

 Dros y degawd diwethaf, gwelwyd gostyngiad yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg ym 

mhob ward yn y ddinas. Dylid cofio bod sawl ward yn y ddinas yn boblogaidd ymhlith 

myfyrwyr, sy'n meddiannu cymysgedd o lety pwrpasol (y sector preifat a'r Brifysgol), 

HMOs, a thai traddodiadol. Mae'n rhesymol tybio bod nifer o aelwydydd di-Gymraeg yn 

fyfyrwyr sy'n aros yn y ddinas am oddeutu 3 blynedd cyn cael eu disodli gan fyfyrwyr 

eraill. Gall y ffactor hwn ystumio ffigwr / cyfran y siaradwyr Cymraeg yn y wardiau hyn. 

 Nid yw ail gartrefi yn broblem sylweddol ym Mangor ac mae'r posibilrwydd y bydd 

unedau newydd yn cael eu defnyddio at y diben hwn yn isel. Mae AEIG y CDLl ar y 

Cyd yn nodi bod canran y newydd-ddyfodiaid ym Mangor wedi cynyddu ym mhob ward 

rhwng 1991 a 2001.  Mae'n debygol bod hyn oherwydd bod myfyrwyr yn symud i'r ardal 

yn ogystal ag aelwydydd lle mae oedolion yn cael eu cyflogi yn y Brifysgol ac Ysbyty 

Gwynedd a chyflogwyr eraill yn yr ardal.  Mae tystiolaeth hefyd yn awgrymu y gallai rhai 

fod yn byw ym Mangor ond gweithio mewn busnesau / diwydiannau tuag at y dwyrain. 
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Mae'r uchod yn awgrymu bod yr ardal yn ddeniadol iawn i aelwydydd nad ydynt yn 

siarad Cymraeg.  

 Byddai darparu tai fforddiadwy ym Mangor i bobl dros 55 oed i ddiwallu angen a nodwyd 

yn arwain at lai o allfudo i'r cymunedau mwy Cymraeg eu hiaith yn nalgylch Bangor.  

Cefndir polisi 

 Mae'r cynnig ar gyfer darparu 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 oed ynghyd â 

gwaith cysylltiedig ar safle tir llwyd heb ei ddyrannu o fewn ffin ddatblygu Bangor. Yn 

unol â Pholisi PCYFF 1 'Ffiniau Datblygu', cymeradwyir cynigion o fewn ffiniau datblygu 

os ydynt yn cydymffurfio â pholisïau a chynigion eraill yn y Cynllun, polisïau 

cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill. 

 Mae Polisi TAI 1 yn caniatáu datblygu tai ar ddyraniadau a safleoedd ar hap yng 

nghanolfan isranbarthol Bangor a Chanolfannau Gwasanaethau Trefol eraill. Mae'r 

polisi'n nodi darpariaeth ddangosol o 479 o unedau ar safleoedd ar hap o fewn ffin 

ddatblygu Bangor. 

 Mae'r ffigurau yn Arolwg Tai 2020 ar gyfer Bangor fel a ganlyn: 

 

 Y cyflenwad dangosol o dai ar gyfer Bangor (gan gynnwys lwfans llithriad o 10%) yw 

969 o unedau.  Mae'r Cynllun yn tybio y byddai 576 o'r unedau hyn yn cael eu cyflenwi 

trwy safleoedd ar hap. Yn ystod y cyfnod 2011 i 2020, cwblhawyd cyfanswm o 643 o 

unedau ym Mangor (266 uned ar safleoedd dynodedig a 377 o unedau ar safleoedd ar 

hap). Ym mis Ebrill, 2020, allan o'r 576 uned ar safleoedd ar hap, cwblhawyd 377 o 
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unedau tra bod 131 o unedau â budd o ganiatâd cynllunio gan arwain at gyfanswm o 

521 o unedau yn gadael diffyg o 68 uned ar safleoedd annisgwyl.  

 Nodir bod nifer yr unedau ar dwy safle a ddyrannwyd (T1 Goetre Uchaf, Redrow a T3 

Hen Safle Jewsons, Stryd Fawr) yn uwch na'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol yn y CDLl 

ar y Cyd, sy'n golygu bod 58 o anheddau ychwanegol wedi'u hychwanegu at y ffigurau 

capasiti. Nodir ymhellach, at ddibenion cyfrifo capasiti, bod yr unedau ychwanegol hyn 

wedi'u tynnu o'r lwfans ar hap, gan gynhyrchu cyfanswm y capasiti sydd ar gael ym 

Mangor o 10 uned arall.  

 Mae Uned Polis Cynllunio ar y Cyd (UPCC) wedi darparu rhestr bellach o safleoedd 

gyda chaniatad cynllunio ar gyfer datblygiadau tai ym Mangor rhwng Ebril 2020 a 

Mawrth 2021. O’r ffigurau yma, mae 20 uned ychwanegol gyda chaniatad cynllunio. 

Ymhellach, mae safle ar gyfer 30 o unedau wedi derbyn caniatad cynllunio ar apel (cyf: 

APP/Q6810/A/20/3264389).  

 Felly, mae’r ffigurau capasiti uchod ar gyfer Bangor yn awgrymu bod y ddarparieth 

ddangosol o 969 uned ym Mangor wedi ei gwrdd trwy ganiatadau cynllunio presennol.   

 Mae safle'r cais o fewn ffin ddatblygu Bangor ac mae'r safle'n cynnwys tir a ddatblygwyd 

o'r blaen. Er, yn ôl y ffigurau uchod, byddai'r datblygiad arfaethedig yn fwy na'r nifer 

disgwyliedig o anheddau i gael eu darparu ym Mangor, gan fod y cynllun ar gyfer 

unedau tai fforddiadwy 100%, y mae angen a galw amlwg amdanynt, roedd y cynnig 

yn mynd i'r afael ag anghenion y gymuned leol. Yng ngoleuni hyn, mae'r egwyddor o 

ddatblygiad yn dderbyniol.  

 Gan fod Bangor wedi'i leoli yn ardal 'Arfordir y Gogledd a De Arfon', mae polisi TAI 15 

yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau preswyl ym Mangor ddarparu 20% o dai 

fforddiadwy. Gan y byddai'r datblygiad arfaethedig ar gyfer tai fforddiadwy 100%, 

byddai'r cynnig yn cwrdd â'r gofyniad polisi hwn ac yn rhagori arno.   

 Mae'r datblygiad arfaethedig wedi mynd i'r afael ag amcanion y Cynllun, a Pholisi TAI 

8 yn benodol, gan nodi sut mae'r datblygiad arfaethedig yn cyfrannu at gynnal neu greu 

cymunedau cymysg a chytbwys, gan ddarparu unedau un a dau wely y mae mawr eu 

hangen. Mae tystiolaeth o alw ac angen am dai ynghyd ag asesiad o gwblhau tai ym 

Mangor dros y Cynllun hyd yma wedi'i ddarparu yn y Datganiad Cynllunio a gyflwynwyd 

gyda'r cais hwn.   
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 Cadarnhaodd adborth gan Wasanaethau Tai’r Cyngor yr angen canlynol am dai ym 

Mangor yn Chwefror 2021: 

Ffigur 5.4 Rhestr aros ar gyfer tai rhent cymdeithasol yn Mangor ar gyfer unigolion 

dros 55 mlwydd oed (Chwefror 2021) 

Bangor 1 ystafell wely 2 ystafell wely 

68 64 

Ffigur 5.5 Rhestr aros am dai fforddiadwy ym Mangor (Chwefror 2021) 

 Byddai’r datblygiad arfaethedig yn cynorthwyo i gyfarch yr angen am unedau un a dwy 

ystafell wely ym Mangor, fel a ddangosir gan y ffigurau uchod. 

 Felly, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol o ran 

darparu tai i ddiwallu angen a nodwyd mewn canolfannau a nodwyd. 
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Ymgysylltiad 

 Mae'r CCA mabwysiedig yn darparu Diagram 4 er mwyn esbonio'r broses o sgrinio'r 

datblygiad arfaethedig.  Mae'n pwysleisio budd ymgysylltu ac ymgynghori â'r 

gwasanaeth cynllunio a rhanddeiliaid eraill yn ystod y cam cyn ymgeisio mewn modd 

sy'n gymesur â graddfa a math y datblygiad arfaethedig.  

 Yn yr achos hwn, mae'r cynnig yn ymwneud â chodi 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn 

dros 55 oed. Gan fod y cais yn ymwneud â chais mawr, cynhelir Ymgynghoriad Cyn 

Ymgeisio cyn cyflwyno cais cynllunio. Bydd sylwadau a dderbynnir yn ystod yr 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio ac ymateb yr ymgeiswyr i'r sylwadau hynny wedi'u nodi 

yn yr Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio a gyflwynir yn rhan o gais cynllunio llawn. 

 Ystyrir bod maint yr ymgysylltu a wnaed cyn cyflwyno cais cynllunio yn gymesur ar 

gyfer y cynnig.  
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Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg 

 Mae'r asesiad o’r effaith ar y Gymraeg wedi'i nodi yn nhabl 5.8 fel sy'n ofynnol gan y CCA mabwysiedig.  

Tabl 5.8 Asesiad o'r effaith ar iaith a symudedd y boblogaeth 

IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Sut mae'r datblygiad yn mynd i 

sicrhau cyfleoedd i bobl aros yn 

eu cymuned? 

 

Byddai'r datblygiad arfaethedig yn darparu 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 

oed. Byddai'r gymysgedd tai arfaethedig ar gyfer y datblygiad arfaethedig fel a 

ganlyn: 

18 x fflat 1 gwely; a 

21 x fflat 2 wely. 

 

Mae Bangor yn ardal boblogaidd ac mae ganddi gyfleusterau, gwasanaethau a 

chysylltiadau rhagorol â chyrchfannau eraill yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. 

Byddai'r cynllun arfaethedig yn darparu ardal ddiogel i breswylwyr fyw'n annibynnol, 

ond eto fel rhan o gymuned ehangach, integredig a hyrwyddir trwy'r ardaloedd 

cymunedol yn yr adeilad. Byddai'r fflatiau'n fforddiadwy ac yn darparu'n benodol ar 

gyfer pobl dros 55 oed, i ddiwallu'r angen a nodwyd am unedau llai, un a dau wely. 

1 4 4 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Mae'r safle wedi'i leoli mewn ardal gynaliadwy gyda mynediad da i gyfleusterau, 

gwasanaethau a thrafnidiaeth gyhoeddus leol, a thrwy hynny leihau'r angen i deithio 

mewn cerbyd preifat.  

 

Mae adolygiad o Asesiad Marchnad Tai Lleol Gwynedd 2018-23 (GLHMA) yn nodi 

bod angen cynyddol am unedau tai llai i gwrdd â chynnydd mewn aelwydydd llai yn 

seiliedig ar amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth Cymru (2014) rhwng 2014 a 

2035. Mae’r cynnydd mewn aelwydydd llai yn debygol o adlewyrchu'r cynnydd 

disgwyliedig yn nifer y bobl hŷn yng Ngwynedd a'r angen am gartrefi i brynwyr tro 

cyntaf a chychwynnol. 

 

Mae'r GLHMA yn nodi bod poblogaeth Gwynedd wedi cynyddu 4.3% rhwng 2001 a 

2011. Mae rhagamcanion Llywodraeth Cymru yn dangos y bydd y nifer hwn yn 

parhau i gynyddu. Bu cynnydd o 96% yn nifer y bobl dros 80 oed yn ystod y 30 

mlynedd diwethaf.  Disgwylir i'r cynnydd yn y grŵp oedran hŷn barhau, wrth i bobl 

fyw'n hirach a symud i'r ardal. Mewn 20 mlynedd, disgwylir y bydd 60% ychwanegol 

o bobl dros 80 oed yn byw yng Ngwynedd. Disgwylir y bydd angen cynyddol am dai 

addas a hygyrch i bobl hŷn. 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

 

Mae'r GLHMA yn disgwyl cynnydd yn yr angen am dai ar gyfer anheddau llai gydag 

un neu ddwy ystafell wely oherwydd cynnydd mewn aelwydydd llai rhwng 2018-35 

(a achosir gan boblogaeth sy'n heneiddio ac aelwydydd llai). 

 

Mae Tablau 24 a Siart 6 y GLHMA yn dangos bod disgwyl i boblogaeth hŷn 

Gwynedd barhau i gynyddu yn ôl amcangyfrifon poblogaeth Llywodraeth Cymru. 

Mae gwell iechyd a lles yn cyfrannu at ddisgwyliad oes cynyddol ac mae'r 

genhedlaeth y to toreithiog sy'n cyrraedd y grŵp oedran hwn yn ffactorau sy'n 

cyfrannu at y cynnydd disgwyliedig yn y ddemograffig hwn. Gyda chynnydd 

disgwyliedig yn nifer y bobl hŷn, mae'n bwysig sicrhau bod eu hanghenion tai yn 

cael eu nodi a'u diwallu. 

Mae'r datblygiad arfaethedig yn ceisio darparu 21 o unedau dau wely a 18 uned un 

gwely.  Er y byddai hyn yn darparu cyfran uwch o unedau un a dau wely nag a 

argymhellir yn y GLHMA, mae'r cynllun yn darparu llety i ddiwallu'n benodol angen 

pobl dros 55 oed sy'n dymuno lleihau maint o eiddo mwy sy'n adlewyrchu'r angen 

cynyddol. ar gyfer aelwydydd llai. 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Mae mwyafrif y farchnad dai bresennol ym Mangor yn cynnwys eiddo teras a phâr, 

gyda dim ond 17.8% fel fflatiau / fflatiau deulawr neu randai yn 2011. Mae mwyafrif 

y tai yn dri gwely (44.7%) tra mai dim ond 21% sy'n ddau wely a 5.9% yn un gwely, 

sef y rhai mewn mwy o angen. Mae'r cwblhad tai rhwng 2011 a 2018 yn dangos 

bod mwyafrif y cartrefi a gwblhawyd ym Mangor wedi bod yn dai (63%) a dim ond 

36.8% sydd wedi bod yn fflatiau.  

 

Byddai darparu 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn fel rhan o'r cynnig hwn, sy'n cynnwys 

unedau un a dau wely, yn cyfrannu at ddiwallu'r angen a nodwyd am eiddo llai ar 

gyfer pobl dros 55 oed sy'n awyddus i leihau maint eu tŷ, a byddai'n cyfrannu at 

gydbwyso'r ddarpariaeth fflatiau ym Mangor. Byddai'r holl unedau a gynigiwyd yn 

fforddiadwy ac yn aros felly am byth, gan gyfyngu deiliadaeth i bobl leol sydd angen 

tai. Felly, byddai'r cynnig yn rhoi cyfle i bobl leol dros 55 oed aros yn eu cymunedau 

yn ardal Bangor. 

 

A yw'n debygol y bydd y 

datblygiad yn denu pobl 

ychwanegol i'r gymuned? Os 

 

Byddai'r unedau arfaethedig yn unedau fforddiadwy a byddent yn aros felly am byth. 

Felly, byddai meddiannaeth y datblygiad yn cael ei gyfyngu i bobl leol, dros 55 oed 

sydd angen eiddo fforddiadwy. Disgwylir i'r bobl hyn fod yn byw yn y gymuned ar 

0 4 0 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

bydd, faint sy'n ddisgwyliedig? O 

ble fyddan nhw'n dod? Faint a 

pha ganran sy'n debygol o fod yn 

siaradwyr Cymraeg? 

 

hyn o bryd ond yn methu diwallu eu hangen am dŷ. Yn wir, mae'r wybodaeth a 

ddarperir yn yr adroddiad hwn a'r Datganiad Dylunio, Mynediad a Chynllunio a 

gyflwynwyd gyda'r cais hwn yn cadarnhau bod angen lleol.  

A yw'n debygol y bydd pobl leol 

yn mudo o'r gymuned o 

ganlyniad i'r datblygiad? 

 

Byddai'r datblygiad yn rhoi cyfle i bobl leol dros 55 oed sydd angen eiddo 

fforddiadwy un a dau wely fyw mewn lleoliad hygyrch a chynaliadwy, gan ddiwallu 

angen a nodwyd.  Ni ddisgwylir i'r cynnig arwain at allfudo o'r gymuned leol.  

0 4 0 

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? 

 

Mae'r GLHMA yn nodi bod poblogaeth Gwynedd wedi cynyddu 4.3% rhwng 2001 a 

2011. Mae rhagamcanion Llywodraeth Cymru yn dangos y bydd y nifer hwn yn 

parhau i gynyddu. Bu cynnydd o 96% yn nifer y bobl dros 80 oed yn ystod y 30 

mlynedd diwethaf.  Disgwylir i'r cynnydd yn y grŵp oedran hŷn barhau, wrth i bobl 

fyw'n hirach a symud i'r ardal. Mewn 20 mlynedd, disgwylir y bydd 60% ychwanegol 

o bobl dros 80 oed yn byw yng Ngwynedd. Disgwylir y bydd angen cynyddol am dai 

addas a hygyrch i bobl hŷn yn ogystal â phrynwyr ifanc tro cyntaf sydd angen cartrefi 

cychwynnol.  

 

0 4 0 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Mae'r GLHMA yn disgwyl cynnydd yn yr angen am dai ar gyfer anheddau llai gydag 

un neu ddwy ystafell wely oherwydd cynnydd mewn aelwydydd llai rhwng 2018-35 

(a achosir gan boblogaeth sy'n heneiddio ac aelwydydd llai). 

 

Ni ddisgwylir i'r cynnig ei hun arwain at newid ym mhoblogaeth oedran Bangor, ond 

mae'r cynnig yn ceisio diwallu angen a nodwyd gan y boblogaeth, nawr ac yn y 

dyfodol, lle rhagwelir y byddai cynnydd yn y nifer y bobl hŷn y byddai'r unedau hyn 

yn cael eu darparu ar eu cyfer.   

 

A oes tebygolrwydd y bydd newid 

yn y cydbwysedd rhwng 

siaradwyr Cymraeg (gan 

gynnwys dysgwyr) ac unigolion 

heb allu yn y Gymraeg? 

 

Daw AEIG y CDLl ar y Cyd (2016) i'r casgliad mai'r darlun cyffredinol o'r iaith 

Gymraeg ym Mangor yw nad yw'n iaith hyfyw, gyda chyfradd isel iawn o siaradwyr 

Cymraeg yn byw yn y ddinas (36.4%), yn is na'r trothwy damcaniaethol o 70% i iaith 

fod yn hyfyw. 

 

Gwelodd Bangor gyfan ostyngiad o 9.3% pwynt y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 

a 2011 ac roedd cyfran poblogaeth Bangor a siaradai Gymraeg yn 2011 ar 36.4% 

yn sylweddol is na chyfran Gwynedd ar 65.4%, a hefyd wardiau Dewi, Glyder a 

Phentir (yn amrywio rhwng 51.7% i 58.7%). Felly mae Penrhosgarnedd yn 

0 4 0 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

adlewyrchu ardal o Fangor sy'n gryfach o ran y Gymraeg, er ei bod yn is na 

Gwynedd yn ei chyfanrwydd. 

 

Mae safle'r cais yn ward Dewi, a leolir yn ardal Penrhosgarnedd ym Mangor, sef y 

ward sydd â'r gyfran uchaf (52.6%) o siaradwyr Cymraeg yn y ddinas. Byddai'r 

unedau arfaethedig yn cael eu darparu i ddiwallu angen y boblogaeth hŷn a allai fod 

eisiau lleihau maint y tŷ. Disgwylir i'r bobl hyn fod yn bobl leol sydd eisoes yn byw 

yn yr ardal leol ac felly ni ddisgwylir i'r cynnig arwain at newid yn nifer y siaradwyr 

Cymraeg yn ward Dewi neu ardal dinas Bangor.  

 

 

A yw'r newid yn debygol o fod yn 

barhaol neu dros dro?  

   

 

 

Mae'r cynnig yn ymwneud â 39 o unedau preswyl i bobl hŷn, ac felly byddai unrhyw 

newid a fyddai'n digwydd yn barhaol.  

 

 

 

 

Amh Amh Amh 
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IAITH A SYMUDEDD 

POBLOGAETH 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, a yw'r datblygiad yn debygol o arwain at newid yng nghyfansoddiad y 

boblogaeth yn yr ardal nawr ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 

ieithyddol 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Effaith y datblygiad arfaethedig ar iaith a symudedd y boblogaeth dros 20 mlynedd 

Byddai'r datblygiad yn darparu cymysgedd tai addas i ddiwallu angen a nodwyd yn yr ardal sy'n darparu ar gyfer y 

boblogaeth hŷn, y disgwylir iddo barhau i godi. Byddai'r unedau arfaethedig yn fforddiadwy am byth ac felly byddent yn 

cael eu meddiannu gan bobl leol sydd eisoes yn byw yn y gymuned ond na allant ddiwallu eu hangen am dai.    

 

Pe na bai'r datblygiad arfaethedig yn cael i ddwyn ymlaen, mae'n annhebygol y bydd y rhai sydd angen tai fforddiadwy 

yn gallu parhau i fyw yn eu cymunedau lleol ac yn debygol o orfod gadael yn y pen draw, a fyddai'n arwain at allfudo 

pobl leol. Gallai'r cynnig felly arwain at lai o allfudo o’r cymunedau mwy Cymraeg eu hiaith yn nalgylch y ganolfan. 

 

Gan na fyddai disgwyl i effaith y datblygiad newid y siaradwyr rhagamcanol ym Mangor, byddai'r cynnig yn cael effaith 

niwtral ar y Gymraeg.  
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Tabl 5.9 Asesiad o'r effaith ar elfennau gweledol y Gymraeg  

ELFENNAU GWELEDOL Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth, sut y bydd y datblygiad yn effeithio ar welededd iaith yr ardal, yn nhermau 

hyrwyddo diwylliant unigryw'r ardal. 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

A fydd y datblygiad yn cynyddu 

gwelededd yr iaith? 

 

 

Byddai'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys enw Cymraeg ar gyfer y datblygiad ac 

felly mae ganddo'r potensial i gyfrannu at gynnal a chynyddu gwelededd y 

Gymraeg yn yr ardal. 

0 4 0 

 

Delwedd gorfforaethol a brandio - 

arwyddion a hysbysebion ar y 

wefan sydd o fewn y cylch gwaith 

cynllunio, e.e. arwydd hysbysebu / 

marchnata ar gyfer safle tai 

newydd, arwyddion a hysbysebion 

i gwsmeriaid mewn mannau 

cyhoeddus ar safleoedd 

cyflogaeth. 

 

 

Byddai unrhyw arwyddion hysbysebu / brandio o fewn y parth cyhoeddus mewn 

perthynas â'r datblygiad arfaethedig hwn yn ddwyieithog. 

 

Mae'r mater allweddol hwn yn berthnasol yn bennaf i ddatblygiadau masnachol a 

diwydiannol yn hytrach na datblygiadau preswyl.  

0 4 0 

Enw neu ddatblygiad y safle – a 

fydd yn cadw hen enw Cymraeg 

neu a fydd unrhyw enwau newydd 

yn deillio o gysylltiadau 

Byddai enw'r datblygiad yn enw Cymraeg a byddai'n rhoi sylw i gysylltiadau 

hanesyddol, daearyddol neu leol â'r ardal.   

0 4 0 
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hanesyddol, daearyddol neu leol 

â'r ardal, os yw'n ymarferol. 

Effaith y datblygiad arfaethedig ar elfennau gweledol dros 20 mlynedd 

Disgwylir i'r cynnig gyfrannu'n fuddiol tuag at elfennau gweledol y Gymraeg ym Mangor a fyddai'n cael effaith fuddiol 

gyffredinol ar y Gymraeg o ran hyrwyddo diwylliant ac enwau lleoedd Cymreig. Fodd bynnag, ni ddisgwylir i hyn arwain 

at newid uniongyrchol i gyfran y siaradwyr Cymraeg ac felly nodir effaith niwtral gyffredinol ar gyfran a nifer y siaradwyr 

Cymraeg. 
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Tabl 5.10 Asesiad o'r effaith ar ansawdd bywyd gan gynnwys isadeiledd cymunedol 

 

ANSAWDD BYWYD GAN 

GYNNWYS ISADEILEDD 

CYMUNEDOL 

Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned 

(mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

I ba raddau mae'r datblygiad yn 

effeithio ar amwynder 

cyhoeddus / yr amgylchedd yn yr 

ardal? A fydd yr ardal yn fwy / llai 

dymunol i fyw ynddi? 

Mae safle'r cais yn dir a ddatblygwyd o'r blaen sydd ar hyn o bryd yn lletya adeilad 

swyddfa sydd wedi bod yn wag ers cryn amser. Nid yw safle'r cais o fewn dynodiad 

amgylcheddol penodol ond mae coed ar y safle wedi'u gwarchod gan Orchymyn 

Diogelu Coed. Cynigir tynnu rhai coed ac mae Arolwg Coedyddiaeth yn cyd-fynd â'r 

cais sy'n cyfiawnhau colli'r coed hyn.  

 

Oherwydd natur ar lethr y safle, dyluniwyd yr adeilad arfaethedig fel ei fod yn eistedd 

o fewn y safle gyda'r wedd sy'n wynebu Ffordd Penrhos yn cynnwys dau lawr o 

uchder uwchlaw lefel y maes parcio uchaf.  Mae'r wedd ogleddol, trwy ddefnyddio 

deunyddiau allanol yn ofalus, yn lleihau croniad cyffredinol yr adeilad ac yn darparu 

ffasâd mwy diddorol. Byddai'r mwyafrif o'r coed presennol ar y safle ar hyd Ffordd 

Penrhos yn cael eu cadw, a fyddai hefyd yn darparu cipolwg yn unig tuag at safle'r 

cais. 

 

Byddai'r cynnig yn cyflwyno adeilad wedi'i ddylunio'n ddeniadol o ansawdd uchel i 

ardal breswyl yn bennaf a byddai'n dod â'r safle yn ôl i ddefnydd buddiol.  

0 4 0 
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ANSAWDD BYWYD GAN 

GYNNWYS ISADEILEDD 

CYMUNEDOL 

Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned 

(mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Ni ystyrir y byddai'r datblygiad hwn yn effeithio ar y dymunoldeb i fyw ym Mangor 

neu'r ardal hon o Benrhosgarnedd i raddau lle byddai'n effeithio ar y Gymraeg.  

Pa mor ddigonol yw'r argaeledd 

lleoedd gofal plant a meithrin yn 

yr ardal? 

 

Gan y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael ei gyfyngu i unedau preswyl i bobl hŷn, 

byddai'r preswylwyr yn 55 oed neu'n hŷn. Felly, ni ystyrir y byddai'r cynnig yn 

cynhyrchu'r gofyniad am leoedd meithrin.  

0 4 0 

Pa mor ddigonol yw nifer y 

lleoedd ysgol 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? A oes 

digon o adnoddau fel y gall 

ysgolion barhau i gyflawni eu rôl 

wrth gynhyrchu siaradwyr 

Cymraeg rhugl?  

Gan y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael ei gyfyngu i unedau preswyl i bobl hŷn, 

ni ystyrir y byddai'r cynnig yn cynhyrchu'r gofyniad am leoedd ysgol.  

0 4 0 

Sut fyddai'r datblygiad yn 

debygol o effeithio ar y 

Fel uchod. 0 4 0 
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ANSAWDD BYWYD GAN 

GYNNWYS ISADEILEDD 

CYMUNEDOL 

Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned 

(mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

cydbwysedd rhwng disgyblion 

nad ydynt yn siarad Cymraeg a 

disgyblion sy'n siarad Cymraeg 

yn yr ysgol? A fyddai angen mwy 

o leoedd yn yr uned drochi? A 

oes digon o adnoddau i ddarparu 

cyfleusterau a chyfleoedd fel y 

gall plant o gartrefi di-Gymraeg 

a'r rhai sydd wedi dysgu 

Cymraeg fel ail iaith ddefnyddio 

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? 

 

 

Gallai'r datblygiad gynyddu'r galw am gyfleusterau a gwasanaethau lleol yn yr ardal.  

Mae'r strategaeth ofodol ar gyfer y CDLl ar y Cyd yn nodi bod y canolfannau 

isranbarthol a'r canolfannau gwasanaeth trefol (sy'n cynnwys Bangor) yn darparu'r 

ystod orau o wasanaethau, cyfleoedd cyflogaeth a mynediad at drafnidiaeth 

gyhoeddus. O ystyried bod mwyafrif y twf a ddisgwylir yn y CDLl ar y Cyd yn cael ei 

0 4 0 
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ANSAWDD BYWYD GAN 

GYNNWYS ISADEILEDD 

CYMUNEDOL 

Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned 

(mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

gyfeirio tuag at Fangor fel y ganolfan isranbarthol, byddai sicrhau cefnogaeth a galw 

am gyfleusterau lleol yn cyfrannu at gymunedau cynaliadwy, lle gall y Gymraeg fod 

yn iaith o ddydd i ddydd, sef effaith fuddiol gyffredinol ar ansawdd bywyd.  

 

Ni ddisgwylir i'r datblygiad arfaethedig gynyddu'r galw am gyfleusterau a 

gwasanaethau lleol sydd y tu hwnt i'w gallu mewn dinas. 

 

I ba raddau y bydd y datblygiad 

yn cael effaith gadarnhaol neu 

negyddol ar gyfleusterau neu 

wasanaethau presennol? 

 

 

Fel uchod. 

0 4 0 

Sut bydd y datblygiad yn cynnal 

neu'n creu cyfleoedd newydd i 

hyrwyddo'r Gymraeg mewn 

cyfleusterau a gwasanaethau 

lleol fel neuaddau, siopau, ac 

ati?  

O ystyried bod y datblygiad ar gyfer 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn, mae'n 

annhebygol o greu cyfleoedd newydd i hyrwyddo'r Gymraeg yn yr ardal. 

0 4 0 
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ANSAWDD BYWYD GAN 

GYNNWYS ISADEILEDD 

CYMUNEDOL 

Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned 

(mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

A oes gan y datblygiad y 

potensial i gael effaith 

gadarnhaol neu negyddol ar 

weithgareddau gwahanol 

grwpiau sy'n weithredol yn y 

gymuned a nodwyd yn y gwaith 

proffilio, e.e. sefydliadau 

meithrin, yr Urdd, grwpiau 

gwirfoddol? Beth yw gallu 

darparwyr lleol i ymdopi â'r 

newid? 

Mae'r datblygiad arfaethedig ar gyfer 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 oed. 

Byddai'r unedau arfaethedig yn fforddiadwy am byth ac felly byddent yn cael eu 

meddiannu gan bobl leol sydd eisoes yn byw yn y gymuned neu sydd â chysylltiad 

agos â'r gymuned leol ac felly ni fyddai disgwyl i unrhyw effaith na newid ddigwydd 

mewn perthynas â grwpiau cymunedol gweithredol.  

0 4 0 

Sut allai'r gymuned Gymreig a'i 

sefydliadau integreiddio'r 

datblygiad? 

 

Fel uchod.  Amh Amh Amh 

Effaith ar ansawdd bywyd gan gynnwys seilwaith cymunedol dros 20 mlynedd 

Yn seiliedig ar yr ystyriaethau a gyflwynir uchod, byddai disgwyl i'r datblygiad arfaethedig gael yr effaith leiaf bosibl ar 

ansawdd bywyd gan gynnwys seilwaith cymunedol dros 20 mlynedd. Byddai'r cynnig yn cefnogi'r twf a gynigiwyd yn y 
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ANSAWDD BYWYD GAN 

GYNNWYS ISADEILEDD 

CYMUNEDOL 

Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar ansawdd bywyd y gymuned 

(mwynderau cyhoeddus a chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol). 

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

CDLl ar y Cyd yng nghanolfan isranbarthol Bangor heb arwain at alw a fyddai'n effeithio'n andwyol ar y seilwaith 

cymunedol, y gwasanaethau a'r cyfleusterau y gellid eu cynnig i'r boblogaeth leol. Byddai hyn yn effaith fuddiol o ran 

ansawdd bywyd. Fodd bynnag, ni ddisgwylir i'r cynnig arwain at newid yn y nifer a ragwelir o siaradwyr Cymraeg.  
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Tabl 5.11 Asesiad o'r effaith ar y farchnad dai  

 

Y FARCHNAD DAI Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn debygol o effeithio ar y farchnad dai yn yr ardal nawr 

ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad ieithyddol.  

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

 

Pris disgwyliedig y farchnad ar 

gyfer y tai a sut mae hyn yn 

cymharu ag incwm yr aelwyd yn 

lleol 

 

 

Byddai'r fflatiau arfaethedig yn unedau fforddiadwy, a fyddai'n cael eu rheoli gan y 

landlord cymdeithasol cofrestredig Adra. Byddai'r eiddo'n fforddiadwy i berson lleol 

ac yn aros felly am byth.   

 

1 4 4 

A fyddai'r datblygiad yn debygol 

o gael effaith gadarnhaol neu 

negyddol ar bris tŷ ar gyfartaledd 

yn yr ardal yr effeithir arni? 

Fel uchod. 

 

0 4 0 

Cyfraniad tai fforddiadwy a sut 

mae hyn yn cymharu â gofynion 

polisi. 

 

 Gan fod Bangor wedi'i leoli yn ardal 'Arfordir y Gogledd a De Arfon', mae polisi TAI 

15 yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau preswyl ym Mangor ddarparu 20% o dai 

fforddiadwy.   

 

Gan y byddai'r cynnig ar gyfer tai fforddiadwy 100%, byddai'r datblygiad yn unol â'r 

polisi hwn, gan ragori ar y ddarpariaeth o unedau fforddiadwy sy'n ofynnol i ddiwallu 

angen lleol a nodwyd.  

 

1 4 4 
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Y FARCHNAD DAI Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn debygol o effeithio ar y farchnad dai yn yr ardal nawr 

ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad ieithyddol.  

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

Cyfradd datblygu disgwyliedig 

neu arfaethedig. A fyddai'n 

digwydd yn araf? 

Mae'r cynnig yn ymwneud â datblygu 39 o fflatiau mewn un adeilad ac felly bydd yr 

unedau'n cael eu datblygu mewn un cam.  

0 4 0 

 

Cymysgedd tai a sut mae'n 

cymharu â gofynion polisi, 

arolygon sirol neu leol, neu 

ffynonellau gwybodaeth eraill. 

 

 

Mae manylion y gymysgedd tai a'r angen a nodwyd am dai wedi'u cyflwyno yn adran 

gyntaf y tabl hwn. Byddai'r unedau arfaethedig yn cydberthyn yn uniongyrchol â'r 

angen tai a nodwyd ar gyfer pobl dros 55 oed ym Mangor.  

1 4 4 

 

Nifer y tai a sut mae hyn yn 

cymharu â'r galw am dai a'r 

cyflenwad tai a nodir yn y 

Cynllun ac sydd wedi cael 

caniatâd ers mabwysiadu'r 

Cynllun. 

 

 

Mae Polisi TAI 1 yn nodi darpariaeth ddangosol o 479 o unedau ar safleoedd ar hap 

o fewn ffin ddatblygu Bangor. 

 

Ym mis Ebrill, 2020, allan o'r 576 uned ar safleoedd ar hap, cwblhawyd 377 o unedau 

tra bod 131 o unedau â budd o ganiatâd cynllunio gan arwain at gyfanswm o 521 o 

unedau yn gadael diffyg o 68 uned ar safleoedd annisgwyl.  

 

Nodir bod y nifer o unedau ar dwy uned a ddyrannwyd (T1 Goetre Uchaf, Redrow a 

T3 Hen Safle Jewsons, Stryd Fawr) yn uwch na'r hyn a ragwelwyd yn wreiddiol yn y 

CDLl ar y Cyd, sy'n golygu bod 58 o anheddau ychwanegol wedi'u hychwanegu at y 

1 3 3 
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Y FARCHNAD DAI Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn debygol o effeithio ar y farchnad dai yn yr ardal nawr 

ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad ieithyddol.  

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

ffigurau capasiti. Nodir ymhellach, at ddibenion cyfrifo capasiti, bod yr unedau 

ychwanegol hyn wedi'u tynnu o'r lwfans ar hap, gan gynhyrchu cyfanswm y capasiti 

sydd ar gael ym Mangor o 10 uned arall.  

 

Mae Uned Polis Cynllunio ar y Cyd (UPCC) wedi darparu rhestr bellach o safleoedd 

gyda chaniatad cynllunio ar gyfer datblygiadau tai ym Mangor rhwng Ebril 2020 a 

Mawrth 2021. O’r ffigurau yma, mae 20 uned ychwanegol gyda chaniatad cynllunio. 

Ymhellach, mae safle ar gyfer 30 o unedau wedi derbyn caniatad cynllunio ar apel 

(cyf: APP/Q6810/A/20/3264389). 

 

Mae'r ffigurau capasiti tai ar gyfer Bangor yn dangos bod modd cwrdd â'r 

ddarpariaeth ddangosol o 969 o unedau ym Mangor trwy ganiatadau cynllunio 

presennol.  

 

Er, yn ôl y ffigurau uchod, byddai'r datblygiad arfaethedig yn fwy na'r nifer 

disgwyliedig o anheddau i gael eu darparu ym Mangor, gan fod y cynllun ar gyfer 

unedau tai fforddiadwy 100%, y mae angen a galw amlwg amdanynt, fel a ddangosir 

yn ffigurau 5.4 a 5.5 o’r datganiad hwn. Mae’r cynnig yn mynd i'r afael ag anghenion 

y gymuned leol felly gellir cyfiawnhau rhagori ar y nifer o anheddau y disgwylir iddynt 

gael eu cludo cyflawni ym Mangor.  
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Y FARCHNAD DAI Ystyried effeithiau posibl  Sgôr 

Esboniwch gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn debygol o effeithio ar y farchnad dai yn yr ardal nawr 

ac yn y dyfodol, ac yn benodol o ran cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad ieithyddol.  

Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

Effaith gynyddol bosibl y gallai'r 

datblygiad ei chael, gan ystyried 

unrhyw ddatblygiadau diweddar 

perthnasol eraill yn yr ardal leol 

Mae'r datblygiad arfaethedig ar gyfer codi 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn dros 55 

oed. Oherwydd natur benodol y cynnig, mae'n annhebygol y bydd unrhyw 

ddatblygiadau diweddar eraill yn yr ardal leol o natur debyg.  

 

 

0 4 0 

A fyddai'r datblygiad yn 

cynyddu'r galw am dai rhent 

preifat, a fyddai'n golygu llai o 

stoc ar gael i aelwydydd lleol? 

Ni ystyrir y byddai'r cynnig yn cael unrhyw effaith ar y galw am dai rhent preifat. 

Byddai'r cynnig yn darparu 39 o fflatiau preswyl i bobl hŷn i ddiwallu angen tai lleol, 

a thrwy hynny wella'r ddarpariaeth dai ar gyfer pobl leol dros 55 oed.   

 

0 4 0 

Effaith y datblygiad arfaethedig ar y farchnad dai dros 20 mlynedd 

 

Byddai'r datblygiad yn darparu tai fforddiadwy i ddiwallu angen a nodwyd yn yr ardal ar gyfer pobl dros 55 oed. Byddai'r 

unedau arfaethedig yn fforddiadwy am byth ac felly byddent yn cael eu meddiannu gan bobl leol sydd eisoes yn byw 

yn y gymuned ond na allant ddiwallu eu hangen am dai. Yn gyffredinol, disgwylir i'r cynnig gael effaith fuddiol gan y 

byddai'n caniatáu i bobl leol, gan gynnwys siaradwyr Cymraeg, aros yn eu cymuned leol.  
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Tabl 5.12 Asesiad o'r effaith ar ffactorau economaidd 

 

FFACTORAU 

ECONOMAIDD 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch, gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar economeg yr ardal leol. Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

Sut mae'r datblygiad yn cyfrannu 

at gyfleoedd cyflogaeth 

presennol yn yr ardal. 

 

Mae'r cynnig ar gyfer tai, ac er y byddai'r cynnig yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth yn 

ystod y cyfnod adeiladu a rhywfaint o waith cynnal a chadw ar ôl ei gwblhau, ystyrir 

bod y mater allweddol hwn yn fwy perthnasol i ddatblygiadau masnachol a 

chyflogaeth, yn hytrach na datblygiadau tai. 

0 4 0 

A yw'n hyrwyddo amrywiaeth 

economaidd yn yr ardal leol, h.y. 

creu swyddi nad ydynt ar gael yn 

lleol? 

0 4 0 

 

Nifer y swyddi amser llawn a / 

neu ran amser. 

 

O'r trigolion arferol 16 oed a throsodd ar Ynys Môn, mae 8.8% yn gweithio yn y 

diwydiant adeiladu.  O ystyried bod 74.1% o boblogaeth Gwynedd sy'n gweithio yn 

y diwydiant adeiladu yn siaradwyr Cymraeg, ystyrir y bydd gwaith adeiladu'r 

datblygiad arfaethedig yn darparu cyfleoedd i fusnesau lleol sy'n gweithio yn y sector 

adeiladu i elwa arnynt.  Byddai hyn yn sicrhau budd i'r economi leol o ran gwariant 

lleol, ac yn ei dro yn cyfrannu tuag at gymuned leol gynaliadwy ble mae'r Gymraeg 

yn gryf. 

1 4 4 

Sgiliau sy'n angenrheidiol ar 

gyfer y busnes neu'r sefydliad a 

sut mae hynny'n cymharu â 

sgiliau llafur pobl leol (o fewn yr 

ardal teithio i'r gwaith). 

1 4 4 
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FFACTORAU 

ECONOMAIDD 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch, gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar economeg yr ardal leol. Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

Cyflogau a fydd yn cael eu 

cynnig a sut mae hynny'n 

cymharu â chyflogau cyfartalog 

yn yr ardal. 

Mae'r cynnig ar gyfer 39 o fflatiau preswyl ac er y byddai'n cynnig cyfleoedd 

cyflogaeth yn ystod y gwaith adeiladu, byddai graddfa a math y datblygiad yn 

galluogi'r cyfleoedd hynny yn lleol.  Ni fyddai disgwyl i raddfa a math y datblygiad 

arwain at newid yng nghyflogau lleol i’r rhai yn y sector adeiladu lleol. 

0 4 0 

 

Sgiliau llafur pobl leol (o fewn yr 

ardal teithio i'r gwaith) a'r 

tebygolrwydd yn ôl yr asesiad 

uchod y bydd y swyddi'n cael eu 

llenwi o blith y boblogaeth leol. 

 

 

Mae'r cynnig ar gyfer tai, ac er y byddai'r cynnig yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth yn 

ystod y cyfnod adeiladu, ystyrir bod y mater allweddol hwn yn fwy perthnasol i 

ddatblygiadau masnachol a chyflogaeth. Ystyrir bod y sgiliau gofynnol i ddatblygu 

ac adeiladu'r datblygiad preswyl arfaethedig ar gael yn lleol.  

 

0 4 0 

 

A yw'n debygol y bydd angen i 

chi chwilio y tu allan i'r ardal leol 

am weithwyr, e.e. i sicrhau 

sgiliau arbenigol. 

 

0 4 0 

A fydd gwasanaeth rheng flaen 

yn cael ei ddarparu i'r cyhoedd? 

Byddai'r holl weithgareddau hysbysebu a chyhoeddusrwydd mewn perthynas â 

gwerthu a marchnata'r unedau yn cynnwys yr amcanion canlynol: 

1 3 3 
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FFACTORAU 

ECONOMAIDD 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch, gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar economeg yr ardal leol. Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

• cynhyrchu pob deunydd cyhoeddusrwydd yn Gymraeg a Saesneg;  

• cynnal hysbysebu yn y wasg yn Gymraeg ac yn Saesneg; a 

• hysbysebu ar bosteri a byrddau gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg. 

Pa sgiliau iaith sy'n hanfodol ac 

yn ddymunol ar gyfer y swyddi a 

grëir gan y datblygiad. Bydd 

angen diffinio'r rhain fel rhan o 

gynllun Cymraeg y datblygiad 

(gwirfoddol neu statudol)  

Mae'r cynnig ar gyfer tai ac felly ni fyddant yn creu swyddi uniongyrchol.  Fodd 

bynnag, byddai'r cynnig yn darparu cyfleoedd cyflogaeth i'r sector adeiladu 

presennol. Gan fod disgwyl i'r llafur adeiladu gael ei gyflawni'n lleol, byddai disgwyl 

i'r llafur adeiladu lleol gynnwys rhai siaradwyr Cymraeg a byddent yn ymwybodol o 

rôl annatod yr iaith Gymraeg yn y gymuned leol.  

1 4 4 

Sgiliau iaith a fydd yn 

angenrheidiol i integreiddio i'r 

gymuned leol, h.y. pa iaith 

fyddai'n angenrheidiol ar gyfer 

gwahanol fathau o swyddi 

Gan fod disgwyl i'r llafur adeiladu gael ei gyflawni'n lleol, byddai disgwyl i'r llafur 

adeiladu lleol gynnwys rhai siaradwyr Cymraeg a byddent yn ymwybodol o rôl 

annatod yr iaith Gymraeg yn y gymuned leol. 

1 4 4 

 

Effaith gynyddol bosibl y gallai'r 

datblygiad ei chael, gan ystyried 

  

Mae'r cynnig ar gyfer 39 o fflatiau preswyl a byddai'r cynnig yn cael ei gyflwyno gan 

yr ymgeisydd, cwmni adeiladu lleol. Nid oes unrhyw arwydd nad oes digon o gapasiti 

1 4 4 
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FFACTORAU 

ECONOMAIDD 

Ystyried effeithiau posibl Sgôr 

Esboniwch, gyda thystiolaeth, sut mae'r datblygiad yn effeithio ar economeg yr ardal leol. Effaith 

 

Tebygolrwydd 

 

Sgôr 

cyfansawdd  

unrhyw ddatblygiadau diweddar 

perthnasol eraill yn yr ardal leol 

yn y farchnad lafur adeiladu i gyflawni'r gwaith hwn, ynghyd â datblygiadau tai tebyg 

eraill ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd. 

A yw'r datblygiad yn debygol o 

gael effaith gadarnhaol ar 

fusnesau lleol cyfredol, e.e. trwy 

gynnig cyfleoedd busnes i 

gyflenwi gofynion y busnes 

newydd ar gyfer nwyddau? 

 

 

 

Bydd angen sgiliau adeiladu a chynnal a chadw yn ystod ac ar ôl y datblygiad. Mae'r 

sgiliau priodol i'w cael yn yr ardal leol (Ynys Môn a Gwynedd ac ati); ac mae canran 

uchel o gwmnïau lleol yn gallu cyfathrebu trwy gyfrwng Cymraeg. Byddai'r datblygiad 

felly'n darparu cyfleoedd i gyflenwyr busnes lleol, gan gynnwys y diwydiant adeiladu.  

 

1 4 4 

Effaith y datblygiad arfaethedig ar gyflogaeth dros 20 mlynedd 

Er bod y cynnig yn ymwneud â thai, mae hefyd yn rhoi cyfle i gyfrannu'n fuddiol tuag at gyflogaeth leol ar gyfer y 

diwydiant adeiladu lleol, lle mae tua 74% o'r rhai sy'n gweithio yn y sector adeiladu yng Ngwynedd yn siaradwyr 

Cymraeg.  

 

Mae'r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir fel rhan o'r datblygiad yn fuddiol i bobl leol gan gynnwys siaradwyr Cymraeg; fodd 

bynnag, ni ddisgwylir i raddfa'r rhain arwain at newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg ac felly disgwylir effaith niwtral ar yr 

economi. 
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Crynodeb o'r canfyddiadau a'r casgliadau 

 Gellir gweld o dabl 5.8 i 5.12 y byddai'r cynnig yn arwain at risg isel iawn i'r Gymraeg ym Mangor, ac y byddai'r datblygiad ynghyd ag 

unrhyw ddatblygiad tebyg a gynigir yn y dyfodol, yn cael effaith gadarnhaol heb arwyddocâd ar y Gymraeg yn yr ardal, gan y byddai'n 

darparu tai fforddiadwy i bobl leol, a fyddai'n cynnwys siaradwyr Cymraeg, na allant fel arall ddiwallu eu hangen ar y farchnad agored. Pe 

na bai'r datblygiad hwn yn cael ei ddwyn ymlaen, mae potensial y gallai pobl leol sydd angen tai gael eu gorfodi i allfudo gan nad ydyn 

nhw'n gallu dod o hyd i dai addas ym Mangor i ddiwallu eu hanghenion penodol, fel yr angen i leihau maint yr aelwyd. Byddai hyn yn ei 

dro yn arwain at allfudo pobl leol i'r cymunedau mwy Cymraeg eu hiaith yn nalgylch y ganolfan.  

 Yn rhinwedd natur y datblygiad arfaethedig, ni ragwelir y byddai'r cynnig yn arwain at gynnydd sylweddol yn y boblogaeth leol mewn ffordd 

a allai effeithio'n negyddol ar nodweddion Cymraeg yr ardal.  Mewn cyferbyniad, bydd darparu'r unedau tai fforddiadwy ar gyfer pobl dros 

55 oed yn cynorthwyo i ddiwallu anghenion tai lleol pobl leol, a bydd yn ei dro yn diogelu'r Gymraeg ym Mangor, gan alluogi pobl leol i 

aros yn eu cymuned leol.   
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6. Asesiad cynaliadwyedd 

 Mae'r CCA mabwysiedig yn ei gwneud yn ofynnol i'r AEIG ystyried effaith debygol y datblygiad ar amcanion asesu cynaliadwyedd a 

darperir asesiad cyffredinol yn nhabl 6.1.  

Tabl 6.1 Asesiad Cynaliadwyedd 

Amcanion Asesiad Cynaliadwyedd Asesiad Crynodeb 

1. Cynnal a gwella 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 gwasgarog  

• Amddiffyn a gwella cynefinoedd bywyd gwyllt ar dir ac ar 

y môr (gan gynnwys yr ased coetir 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 gwella'r safleoedd dynodedig daearegol a'r tir 

amrywiaeth ehangach  

• Cynnal a gwella rôl cysylltedd ecolegol 

++ 

Mae Asesiad Ecolegol yn cyd-fynd â'r cais sy'n ystyried yr 

effeithiau ar fioamrywiaeth.  Cynigir mesurau gwella 

bioamrywiaeth, er mwyn sicrhau bod y cynigion yn arwain at 

enillion net yn unol â chanllawiau polisi cynllunio, trwy 

argymhellion ar gyfer mesurau rhesymol i osgoi, lleihau, lliniaru a 

/ neu wneud iawn yn ôl yr angen, a manylir ar y rhain yn yr 

Asesiad Ecolegol.  

2. Hyrwyddo hyfywedd, cydlyniant, ac iechyd a lles 

cymunedol (pynciau AAS: iechyd pobl, poblogaeth).  
++ 

Gweler tabl 5.8 yr AEIG hwn.  
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A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

• Diwallu anghenion poblogaeth sy'n heneiddio  

• Lleihau nifer y bobl o oedran gwaith sy'n allfudo, er mwyn 

cefnogi cymunedau sy'n gytbwys o ran oedran y 

boblogaeth  

• Gwella'r ddarpariaeth a'r mynediad at gyfleusterau. a 

gwasanaethau i gymunedau difreintiedig ac ardaloedd 

gwledig. 

• Hyrwyddo rhyngweithio cymunedol a chynhwysiant 

cymdeithasol  

• Cael gwared ar rwystrau a chreu cyfleoedd i bobl fyw 

bywydau iachach, e.e. hyrwyddo ymarfer corff (cerdded, 

beicio)  

• Lleihau anghydraddoldebau iechyd rhwng ardaloedd a 

grwpiau cymdeithasol 

3.  Cadw, hyrwyddo a chryfhau'r Gymraeg (pwnc AAS:  

treftadaeth ddiwylliannol) A fydd y datblygiad arfaethedig 

yn...  

• Amddiffyn a gwella'r cyfleoedd i hyrwyddo a datblygu'r 

Gymraeg.  

+ 

Gweler adran 5 yr AEIG hwn.  

4. Cadw, hyrwyddo a gwella adnoddau diwylliannol ac 

asedau treftadaeth hanesyddol (pwnc AAS: treftadaeth 

ddiwylliannol)  

A fydd y datblygiad arfaethedig yn…  

0 

Nid yw safle'r cais yn agos at unrhyw asedau hanesyddol.  
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• Sicrhau bod asedau lleol, hanesyddol ac archeolegol a 

diwylliannol (gan gynnwys amddiffyn rhag datblygiadau 

newydd) yn cael eu gwarchod, ac yn cael eu cynyddu i'r 

eithaf er budd preswylwyr ac ymwelwyr  

• Hyrwyddo mynediad i'r amgylchedd hanesyddol at 

ddibenion addysg a thwristiaeth / datblygu economaidd 

5. Cefnogi twf economaidd a hwyluso economi fywiog, 

amrywiol sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth lleol (pwnc 

AAS: Poblogaeth)  

A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

• Hyrwyddo a hwyluso buddsoddiad i fusnesau lleol ar 

draws amrywiaeth o sectorau economaidd  

• Gwella a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth, gan gynnwys 

mewn ardaloedd gwledig  

• Cefnogi'r diwydiant twristiaeth trwy wneud gwelliannau 

amgylcheddol a gwella'r isadeiledd, a helpu i wella'r 

adnoddau a'r isadeiledd presennol  

• Darparu mynediad at gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, 

addysg a datblygu sgiliau i bob sector yn y gymuned  

• Trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg wrth ddarparu 

gwasanaethau i'r cyhoedd  

• Creu cyfleoedd i weithwyr ddefnyddio'r Gymraeg yn y 

gweithle 

+ 

Er bod y cynnig yn ymwneud â thai, mae hefyd yn rhoi cyfle i 

gyfrannu'n fuddiol tuag at gyflogaeth leol ar gyfer y diwydiant 

adeiladu lleol, lle mae tua 74% o'r rhai sy'n gweithio yn y sector 

adeiladu yng Ngwynedd yn siaradwyr Cymraeg. 

Gweler tabl 5.12 o'r AEIG i gael asesiad manylach.  
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6. Darparu tai o ansawdd da, gan gynnwys tai fforddiadwy 

sy'n diwallu angen lleol (pwnc AAS: poblogaeth, iechyd 

pobl). 

A fydd y datblygiad arfaethedig yn...  

• Gwella ansawdd ac argaeledd stoc dai bresennol ar 

gyfer cymunedau difreintiedig  

• Cyflwyno tai mwy fforddiadwy a chynaliadwy gyda'r 

effaith amgylcheddol leiaf bosibl mewn ardaloedd 

gwledig a threfol  

• Cyflwyno tai wedi'u haddasu sy'n mynd i'r afael ag 

anghenion unigol y cymunedau 

+ 

Byddai’r cynnig yn darparu 39 o fflatiau preswyl fforddiadwy i bobl 

hŷn, yn cynnwys unedau un a dau wely, a fyddai'n diwallu angen 

a nodwyd am dai ym Mangor. Mae'r cynllun yn darparu llety i 

ddiwallu angen y boblogaeth hŷn sy'n dymuno lleihau maint eu 

haelwyd o eiddo mwy, sy'n adlewyrchu'r angen cynyddol am 

aelwydydd llai y manylir arnynt yn y GLHMA.  

 

Gweler tabl 5.8 o'r AEIG hwn i gael asesiad manylach.  

7. Gwerthfawrogi, gwarchod a gwella tirweddau gwledig a 

threfluniau ardal y cynllun (pwnc AAS: tirwedd)   

A fydd y datblygiad arfaethedig yn... 

• Amddiffyn a gwella nodweddion arbennig y dirwedd yn 

ardal y cynllun, gan gynnwys Ardaloedd o Harddwch 

Naturiol Eithriadol, y dirwedd arfordirol / morol a 

threfwedd  

• Amddiffyn a gwella ansawdd 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 dirwedd a chymeriad treflun ardal 

y cynllun 

+ 

Mae safle'r cais yn dir a ddatblygwyd o'r blaen sydd ar hyn o bryd 

yn lletya adeilad swyddfa sydd wedi bod yn wag ers cryn amser. 

Nid yw safle'r cais o fewn dynodiad amgylcheddol penodol ond 

mae coed ar y safle wedi'u gwarchod gan Orchymyn Diogelu 

Coed. Cynigir tynnu rhai coed ac mae Arolwg Coedyddiaeth yn 

cyd-fynd â'r cais sy'n cyfiawnhau colli'r coed hyn.  

 

Byddai'r mwyafrif o'r coed presennol ar y safle ar hyd Ffordd 

Penrhos yn cael eu cadw, a fyddai hefyd yn darparu cipolwg yn 

unig tuag at safle'r cais. 

 

Byddai'r cynnig yn cyflwyno adeilad wedi'i ddylunio'n ddeniadol o 

ansawdd uchel i ardal breswyl yn bennaf a byddai'n dod â'r safle 

yn ôl i ddefnydd buddiol. 
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8. Cefnogi a gwella cysylltiadau trafnidiaeth da i gefnogi'r 

gymuned a'r economi (pwnc AAS: poblogaeth, iechyd pobl). 

A fydd y datblygiad arfaethedig yn...  

• Gwella hygyrchedd mewn ardaloedd lleol, trwy gysylltu 

rhwydweithiau trafnidiaeth (trafnidiaeth gyhoeddus ac 

an-gerbydol) â chanolfannau gwasanaeth  

• Lleihau'r angen am deithio mewn car preifat, trwy wella'r 

seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus  

• Blaenoriaethu hygyrchedd trwy gael opsiynau 

trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer datblygiadau newydd 

++ 

Asesir hygyrchedd Bangor yn adran 5 yr Adroddiad hwn o dan y 

'Proffil Seilwaith Lleol'. Er na fydd y cynnig ei hun yn gwella nac 

yn hybu cysylltiadau trafnidiaeth, mae lleoliad y datblygiad yng 

nghanolfan isranbarthol Bangor, sef prif ganolfan Gwynedd yr 

ystyrir ei bod mewn lleoliad hynod gynaliadwy a hygyrch lle mae 

yna gysylltiadau trafnidiaeth da yn bresennol.  
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7. Mesurau lliniaru a gwella 

 Cyflwynir asesiad o effeithiau'r datblygiad arfaethedig ar y Gymraeg a'r gymuned yn 

adrannau 5-6 sydd wedi nodi effaith fuddiol gyffredinol.  

 Byddai'r datblygiad arfaethedig yn darparu tai addas ar gyfer pobl dros 55 oed i helpu 

i ateb y galw am dai yn yr ardal leol, gan annog pobl leol i aros yn yr ardal leol gan y 

byddai modd diwallu eu hanghenion tai yn lleol. Byddai'r gymysgedd o dai yn cyfrannu 

at gynnal cymunedau cynaliadwy lle gall y Gymraeg ffynnu 

 Mae angen amlwg am lety fflatiau llai yng Ngwynedd a Bangor, ac adlewyrchir hyn yn 

yr angen tai a nodwyd yn yr adroddiad hwn. Bu cynnydd o 96% yn nifer y bobl dros 80 

oed yn ystod y 30 mlynedd diwethaf.  Disgwylir i'r cynnydd yn y grŵp oedran hŷn 

barhau, wrth i bobl fyw'n hirach a symud i'r ardal. Mewn 20 mlynedd, disgwylir y bydd 

60% ychwanegol o bobl dros 80 oed yn byw yng Ngwynedd. Yng ngoleuni hyn, 

disgwylir y bydd angen cynyddol am dai addas a hygyrch i bobl hŷn. Byddai'r cynllun 

hwn yn cyfrannu at ddiwallu'r angen hwnnw.  
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8. Casgliad 

 Deuir i'r casgliad y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith fuddiol gyffredinol ar 

y Gymraeg a chymuned Bangor a'r ardaloedd cyfagos trwy'r ddarpariaeth tai 

fforddiadwy i ddiwallu angen a nodwyd a fyddai o bris sy'n fforddiadwy i bobl leol.  

 Felly gall y datblygiad arfaethedig gefnogi, diogelu a hyrwyddo ymhellach ddefnydd a 

datblygiad y Gymraeg. 
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Atodiad A 
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 SIONED ELIN EDWARDS 

 

MAES ARBENIGEDD 
 
 

Wyth mlynedd o brofiad o waith cynllunio yn gweithio fel 
ymgynghorydd cynllunio preifat.   

• Asesiadau Effaith Cymunedol ac Ieithyddol ar gyfer 
cynigion yng Nghymru; 

• Apeliadau cynllunio;  

• Datblygiadau tai a defnydd cymysg; 

• Datblygiadau twristiaeth a hamdden; 

• Ymgynghori a rheoli prosiectau; 

• Gwerthusiadau Cynllunio a Datblygu; 

• Negodi Adran 106. 
 

 
SEFYDLIADAU 

PROFFESIYNOL 

 

• Aelod Siartredig y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 
(RTPI) 

 
CYMWYSTERAU 

 

• BA (Anrh) Daearyddiaeth 

• MSc (Anrh) Cynllunio, Ymarfer ac Ymchwil  

PROFIAD GWAITH 
PERTHNASOL 

 

• Gan weithio ochr yn ochr â Chyfarwyddwr Cadnant 
Planning, Rhys Davies, mae Sioned wedi bod yn 
awdur arweiniol ar gyfer Asesiad Effaith ar yr Iaith 
Gymraeg Wylfa Newydd ers 2011, gan arwain ar 
drafodaethau rhanddeiliaid a Grŵp Llywio yn 
ymwneud â’r Gymraeg a diwylliant Cymru.  Mae 
Sioned wedi gweithio'n agos gydag Arad Research ar 
ddatblygu Strategaeth Lliniaru a Gwella Iaith a 
Diwylliant Cymru (WLCMES).   

• Tyst arbenigol dros Iaith a Diwylliant Cymru mewn 
perthynas â datblygiad Wylfa Newydd yn ystod 
Gwrandawiadau DCO ar ran Horizon Nuclear Power. 

• Prif awdur AEIG a Datganiad Lliniaru ar gyfer 
datblygiadau preswyl (cynlluniau hyd at 154 o 
anheddau) yng Nghonwy a Sir Ddinbych ar gyfer 
adeiladwyr tai preifat. 

• Awdur arweiniol AEIG ar gyfer datblygiad defnydd 
cymysg ar gyfer 54 o unedau preswyl a gofod llawr 
masnachol yng Nghonwy a datblygiadau gwestyau a 
hamdden yn Ynys Môn a Gwynedd.  

• Awdur arweiniol AEIG ar gyfer Paratoi a Chlirio Safle 
Wylfa Newydd.  

• Awdur arweiniol AEIG ar gyfer Gwelliannau Priffordd 
Ar-lein yr A5025.  
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