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Datganiad Tai Fforddiadwy / Anghenion Tai i Gefnogi Cais Cynllunio ar gyfer Cyn Glwb 

Cymdeithasol Dinas Bangor, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2UR 

1.0 YNGLŶN Â Chartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) 

1.1  Fel cymdeithas dai fwyaf Gogledd Cymru, mae CCG yn darparu gwasanaethau a 

chartrefi fforddiadwy o ansawdd i’w thenantiaid ac yn ymdrechu i warchod a datblygu 

diwylliant a threftadaeth y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu. 

1.2 Fel landlord cymdeithasol cofrestredig, prif bwrpas CCG yw cynnig cartrefi rhent 

fforddiadwy i rai y mae arnynt angen tai. Rydym yn sefydliad dielw annibynnol sydd 

wedi’i gofrestru gyda Llywodraeth Cymru ac a reolir gan Lywodraeth Cymru. Mae bod 

yn sefydliad dielw yn golygu bod unrhyw incwm dros ben yn cael ei roi’n ôl yn y busnes 

er mwyn ein galluogi i barhau i ddarparu cartrefi a gwasanaethau a chyflawni ein 

hamcanion. 

1.3 Ar hyn o bryd mae gan CCG 6,287 o gartrefi rhent fforddiadwy ac rydym yn gyfrifol am 

reoli a chynnal a chadw’r tai hyn. Yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf rydym wedi 

buddsoddi £137 miliwn yn ein tai er mwyn cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). 

1.4 Fodd bynnag, mae yna alw am fwy o dai cymdeithasol a fforddiadwy yng Ngwynedd. 

Er mwyn ceisio diwallu’r angen hwn mae CCG wrthi’n adeiladu cartrefi newydd. Yn y 

blynyddoedd diwethaf, felly, rydym wedi rhoi rhaglen ‘adeiladu o’r newydd’ 

uchelgeisiol ar waith. 

2.0  ARDAL Y DATBLYGIAD 

2.1 Mae’r cynllun arfaethedig yn anelu at ddarparu cartrefi o ansawdd yng nghyffiniau 

canol Bangor. Bydd y cynllun yn cynnig deiliadaethau cymysg sy’n cynnwys fflatiau 

modern, a bydd yn cefnogi adfywiad parhaus Dinas Bangor. 

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

  5 x Fflat Rhent Marchnad Agored 1 Ystafell Wely 

7 x Fflat Rhent Marchnad Agored 2 Ystafell Wely 

10 x Fflat Rhent Fforddiadwy / Canolradd 1 Ystafell Wely 

7 x Fflat Rhent Fforddiadwy / Canolradd 2 Ystafell Wely 

  9 x Fflat Rhent Cymdeithasol 2 Ystafell Wely 

2.3 Yn ôl Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, a roddwyd ar waith ym 

mis Gorffennaf 2017, mae’n ofynnol cael o leiaf 20% o unedau fforddiadwy mewn 

unrhyw ddatblygiad o 2 neu fwy o unedau tai ym Mangor (Polisi TAI 15: Trothwy a 

Dosbarthiad Tai Fforddiadwy). Mae cynigion presennol y datblygiad yma’n mynd 
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ymhell y tu hwnt i’r gofyniad hwn, gan gynnig y potensial i gyflawni 68% o unedau 

fforddiadwy ar y safle (cymysgedd o unedau rhent canolradd a chymdeithasol). 

3.0 ANGHENION TAI – TAI RHENT CYMDEITHASOL 

 

Cartrefi a gaiff eu gosod gyda rhent fforddiadwy mewn modd diogel i’r rheini sydd 

angen tai yw tai rhent cymdeithasol. Caiff tai cymdeithasol eu dyrannu ar sail yr 

angen. Mae Gwynedd yn defnyddio cynllun dyrannu sy’n rhoi pwyntiau er mwyn 

blaenoriaethau ymgeiswyr ar sail eu sefyllfaoedd a’u hanghenion. Er mwyn iddynt 

gael eu hystyried ar gyfer tŷ cymdeithasol, rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru ar 

Gofrestr Tai Cyffredin Gwynedd trwy anfon cais at Dîm Opsiynau Tai Gwynedd. 

 
 

3.1 Isod ceir y Rhestrau Aros am Unedau Rhent Cymdeithasol ym Mangor, yn ôl 

gwybodaeth a gafwyd gan y Tîm Opsiynau Tai:- 

Rhestr Aros Ardal Bangor 

 

1 yst 
wely  

2 yst 
wely 

3 yst 
wely 

4 yst 
wely 

5 yst 
wely 

Glyder 73 110 85 19 1 

Dewi 95 171 118 32 1 

Hendre 98 150 89 14 1 

Garth 103 120 57 13 1 

Hirael 143 214 134 28 1 

Menai 106 101 32 4 1 

Deiniol 136 149 70 11 1 

Marchog 69 102 54 15 1 

Ardal Bangor  823 1117 639 136 8 

  
 

Tabl 1    
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Siart 1 

 

3.2 Isod ceir y Rhestrau Aros am Dai ar gyfer ward Menai, lle y lleolir y datblygiad (yn ôl 

gwybodaeth a gafwyd gan y Tîm Opsiynau Tai, Hydref 2018):- 

Nifer yr ystafelloedd 
gwely 

Math o unedau 
Nifer yr 

ymgeiswyr 

1 ystafell wely        BYNGALO     45 

FFLAT       97 

TŶ  73 

FFLAT DEULAWR       68 

Cyfanswm ystafelloedd gwely 106 

2 ystafell wely        BYNGALO   46 

FFLAT       71 

TŶ       75 

FFLAT DEULAWR       48 

Cyfanswm ystafelloedd gwely 101 

3 ystafell wely      BYNGALO 7 

FFLAT       8 

TŶ       31 

FFLAT DEULAWR       6 

Cyfanswm ystafelloedd gwely 32 

4 ystafell wely BYNGALO  1 

TŶ     4 

Cyfanswm ystafelloedd gwely 4 

1 ystafell wely, 823

2 ystafell wely, 1117

3 ystafell wely, 639

4 ystafell wely, 136 5 ystafell wely, 8

Nifer yr ymgeiswyr am Dai Cymdeithasol ym Mangor
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5 ystafell wely BYNGALO      1 

TŶ     1 

Cyfanswm ystafelloedd gwely 1 

Cyfanswm yr ardal 169 

Tabl 2. (Hydref 2018 – Tîm Opsiynau Tai Gwynedd) 

 

 

Siart 2 

 

3.3 Ar hyn o bryd mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn berchen ar, ac yn rheoli, 1,183 o 

unedau rhent cymdeithasol yn Ninas Bangor. Lleolir y rhain o amgylch Bangor i gyd, 

ond mae’r rhan fwyaf i’w cael yn ward Marchog sydd oddeutu milltir o ganol y ddinas; 

ac ar gyfer canran o denantiaid, nid yw hyn yn gyfleus. 

 

Math o Unedau Nifer yr Unedau 

Byngalos 74 

Fflatiau a Fflatiau Deulawr 293 

Tai 816 

Tabl 3. 

3.4 Byddai darparu fflatiau yng nghanol Bangor yn cynnig y posibilrwydd i denantiaid fod 

o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas a’r holl amwynderau sydd i’w cael yno. 

1 ystafell wely - 106
ymgeisydd

2 ystafell wely - 101
ymgeisydd

3 ystafell wely - 32 ymgeisydd

4 ystafell wely - 4 ymgeisydd
5 ystafell wely - 1 ymgeisydd

Nifer yr ymgeiswyr am Dai Cymdeithasol ym 
Menai, Bangor 
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Byddai hyn yn lleihau’r angen i orfod dibynnu ar gludiant cyhoeddus a bod yn 

berchen ar gar. 

3.5 Yn dilyn newidiadau diweddar i’r system fudd-daliadau, efallai y bydd nifer o 

denantiaid sydd ar hyn o bryd yn dioddef oherwydd y dreth ystafell wely yn sgil 

tanfeddiannaeth, yn dymuno symud i gartref llai o faint. Byddai’r fflatiau hyn yn 

cynorthwyo i reoli’r stoc bresennol o dai yn well, gan alluogi’r ymgeiswyr hynny sy’n 

dymuno symud i gartref llai o faint adael eu cartrefi presennol a’u rhyddhau i bobl 

eraill. Byddai hyn hefyd yn helpu teuluoedd sydd ar y gofrestr dai y mae arnynt angen 

cartref 3 neu 4 ystafell wely. 

3.6 Ar sail effaith y Dreth Ystafell Wely gan y rheini sy’n hawlio Budd-dal Tai, mae’r 

ymgeiswyr canlynol yn tanfeddiannu eu cartrefi. 

 

Bangor 

Tanfeddiannu’n ôl 1 ystafell wely – 121 

Tanfeddiannu’n ôl 2 ystafell wely – 38 

 

4.0 YR ANGEN AM DAI – TAI RHENT CANOLRADD – TAI TEG 

Opsiwn rhentu ar gyfer pobl sydd efallai’n cael trafferth ar y farchnad agored yw 

unedau rhent canolradd. Fodd bynnag, oherwydd eu hamgylchiadau a’u henillion, ni 

chânt eu hystyried fel blaenoriaeth ar gyfer tai cymdeithasol. Dyma gartrefi a gaiff 

eu targedu at bobl mewn cyflogaeth, nad ydynt yn ddibynnol ar fudd-daliadau, ac 

sy’n ennill rhwng £16,000 a £45,000 y flwyddyn. Caiff lefelau rhent unedau 

canolradd eu pennu islaw rhenti’r farchnad leol – fel arfer, 80% o rent y farchnad ar 

gyfer tai tebyg yn yr un ardal. 

 

4.1 Cofrestr o’r holl bobl sydd wedi mynegi diddordeb mewn cael uned fforddiadwy, ac 

sy’n bodloni’r meini prawf angenrheidiol o safbwynt cymhwystra, yw Tai Teg. 

4.2 Ar hyn o bryd, mae yna 173 o ymgeiswyr ar gofrestr Tai Teg sydd eisiau cael eu 

hystyried ar gyfer tŷ rhent canolradd yng Ngwynedd. Ar hyn o bryd, mae yna 6 o 

ymgeiswyr am fflat 1 ystafell wely ym Mangor a 10 o ymgeiswyr pellach am fflat 2 

ystafell wely, i’w rhentu ar lefelau rhentu canolradd. 

4.3 Trwy hyrwyddo a marchnata mwy ar y cynllun, disgwylir i fwy o ymgeiswyr roi eu 

henwau ar y rhestr. O brofiad, dim ond ar ôl i gynllun gyrraedd y cam adeiladu y bydd 

ymgeiswyr yn cyflwyno cais. 
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4.4       Mae gwaith ymchwil pellach gyda Gwerthwyr Tai ym Mangor wedi cadarnhau’r galw 

sylweddol am unedau rhent 1 a 2 ystafell wely ym Mangor. 

 

5.0 YR ANGEN AM DAI – TAI RHENT MARCHNAD AGORED 

5.1 Mae Dinas Bangor yn ardal boblogaidd ac mae ganddi gyfleoedd rhagorol o safbwynt 

cyflogaeth. Disgwylir i’r fflatiau a ddarperir ar y farchnad agored apelio at unigolion 

neu gyplau ifanc sydd wedi’u cyflogi’n lleol. 

5.2 Bydd gwaith marchnata strategol yn ymwneud â’r unedau’n cael ei gynnal er mwyn 

targedu tenantiaethau cynaliadwy a hirdymor. 

5.3       Ni fydd unrhyw un o’r fflatiau’n cael eu gosod i fyfyrwyr. 

 

6.0 GOFYNION O RAN SYMUDEDD 

6.1  Bydd gan y bloc o fflatiau lifft yn gwasanaethu pob llawr a bydd ystyriaeth yn cael ei 

rhoi i gynnwys ystafelloedd gwlyb mewn ambell fflat. Bydd yr holl fflatiau’n cael eu 

hadeiladu i gyrraedd safonau cartrefi Gydol Oes a byddant yn darparu, felly, ar gyfer 

tenantiaid posibl a chanddynt fân anawsterau o safbwynt symudedd. 

6.2      Bydd lifft cludo pobl yn gwasanaethu pob llawr, a fydd yn cynnig mynediad rhwydd i’r 

holl breswylwyr yn y dyfodol – rhywbeth a fydd, gobeithio, yn arwain at denantiaethau 

hirdymor a chynaliadwy. 

6.3 Oherwydd lleoliad y fflatiau yng nghanol Bangor, gellir cyrraedd amwynderau lleol yn 

rhwydd, a byddant yn apelio at y rheini sydd angen byw yng nghanol y ddinas. 

 

7.0  CASGLIAD 

7.1 Ar hyn o bryd, mae gan CCG 6,287 o gartrefi rhent fforddiadwy, gyda 1,183 o’r rhain 

wedi’u lleoli yn 8 ward etholiadol Bangor. O gofio’r angen am dai cymdeithasol yn 

ardal Menai (169 o ymgeiswyr), mae yna alw mawr iawn am unedau rhent 

cymdeithasol. 

7.2 Bydd unedau llai’n denu’r rheini y mae’r dreth ystafell wely yn effeithio arnynt ar hyn 

o bryd, ac fe fydd hyn yn rhyddhau tai mwy ar gyfer teuluoedd mewn angen. 

7.3 Bydd datblygiad mawr sy’n cynnwys tenantiaethau cymysg yng nghanol Bangor yn 

cynorthwyo i adfywio Canol Dinas Bangor ac yn gwella gwedd y safle anghyfannedd 

sydd yno ar hyn o bryd. 
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7.4 Bydd darparu’r potensial i adeiladu 68% o’r cynllun fel unedau gosod fforddiadwy yn 

bodloni gofyniad Timau Strategol Gwynedd o ran darparu mwy o unedau fforddiadwy 

ar gyfer teuluoedd lleol. 

7.5 Mae datblygiad sy’n cynnwys deiliadaethau cymysg yn cynnig hyblygrwydd a 

chyfleoedd ar gyfer amrywiaeth o unigolion a sefyllfaoedd, ac ategir hyn gan y galw 

mawr am unedau rhent o bob math ym Mangor. 

7.6       Ni fydd unrhyw un o’r fflatiau’n cael eu gosod i fyfyrwyr. 

7.7 Bydd fflatiau modern darparedig yn cynnig costau rhedeg isel ynghyd â ffordd gysurus 

o fyw i’r rheini sydd mewn angen. 

 


