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DATBLYGWR: Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) 

 

Safle: 

Cyn Glwb Cymdeithasol Dinas Bangor, Ffordd Deiniol LL57 2UR 

 

Datblygiad: 38 fflat, bloc deiliadaeth gymysg yn cynnwys: 

26 o Unedau Fforddiadwy 

9 x Fflat 2 Ystafell Wely – Unedau Rhent Cymdeithasol 

10 x Fflat 1 Ystafell Wely – Unedau Rhent Canolradd 

7 x Fflat 2 Ystafell Wely – Unedau Rhent Canolradd 

12 o Unedau Marchnad Agored 

5 x Fflat 1 Ystafell Wely – Unedau Rhent Marchnad Agored 

7 x Fflat 2 Ystafell Wely – Unedau Rhent Marchnad Agored 
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DATGANIAD CYMUNEDOL AC IEITHYDDOL 

Mae’n ofynnol i’r ymgeisydd gwblhau Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ar 
gyfer y mathau o ddatblygiadau a restrir ym mharagraff 17. Dylid llenwi’r 
datganiad trwy ateb y cwestiynau isod mor fanwl ag y bo modd. Bydd yr 
Awdurdod Cynllunio yn cadarnhau’r wybodaeth ac efallai y bydd yn gofyn am 
esboniad neu fanylion pellach er mwyn sicrhau bod y Datganiad yn gywir ac 
yn gyflawn cyn rhoi ystyriaeth iddo wrth benderfynu ar y cais cynllunio. 

Cyffredinol (datblygiadau o bob math) 
 

 
C1)  A yw’r datblygiad yn cydymffurfio â strategaethau / cynlluniau lleol a 
chenedlaethol? 
 

 
Cefnogi a chreu cymunedau diogel, iach, neilltuol a llewyrchus. 
 
Nod y datblygiad yw diwallu’r galw lleol am dai, naill ai ar gyfradd fforddiadwy 
neu ar gyfradd y farchnad agored. Credir y gall y gymuned a’r amwynderau o 
amgylch y datblygiad gynnal gofynion yr holl breswylwyr. 
 
Trwy gynnig fflatiau modern, darparedig yng nghanol y Ddinas, y gobaith yw y 
bydd trigolion lleol a siaradwyr Cymraeg lleol yn gallu dod o hyd i breswylfa 
addas heb orfod angen symud y tu allan i’r ardal. 
 
Gan eu bod wedi’u lleoli gerllaw cyfleoedd cyflogaeth a siopau lleol, rhagwelir y 
gellir ymgymryd â mwyafrif y siwrneiau ar droed, sef rhywbeth a all gynnig 
buddion iechyd i’r preswylwyr. Bydd y safle’n cael ei gynllunio mewn modd a 
fydd yn sicrhau bod yr holl breswylwyr yn teimlo’n ddiogel, ac fe fydd hyn hefyd 
yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl y preswylwyr. 
 
Byw’n Gynaliadwy 
 
Trwy ddarparu datblygiad a fydd yn cynnwys deiliadaethau cymysg, bydd y 
datblygiad yn creu cymuned gynaliadwy, oherwydd mae gan gymuned o 
ddeiliadaethau cymysg y potensial i hwyluso rhyngweithio cymdeithasol rhwng 
y preswylwyr heb effeithio ar breifatrwydd y preswylwyr. Gallai hefyd helpu i 
rwystro allgáu cymdeithasol ac effeithiau niweidiol o fewn y gymdogaeth a 
gysylltir ag ystadau a chanddynt un math o ddeiliadaeth. 
 
Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu hyd at safon uchel o ran ansawdd y 
dyluniad, effeithlonrwydd ynni, diogelwch, diogeledd a hygyrchedd. Bydd yn 
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gweddu’n dda i anheddau a geir eisoes yn ardal Bangor, gan wella tir y cyhoedd 
a datblygu lle o ansawdd sy’n neilltuol yn yr ardal. 
 
Trwy adeiladu’r datblygiad mewn modd a fydd yn bodloni’r rheoliadau 
presennol, disgwylir i’r preswylwyr elwa ar filiau ynni isel, a thrwy gael eu lleoli 
wrth ymyl yr amwynderau lleol fe fydd ôl troed carbon y preswylwyr yn lleihau 
gan y byddant yn llai dibynnol ar geir a chludiant cyhoeddus. 
 
Cefnogi twf ac adfywio a fydd yn trawsnewid yr economi leol 
 
Gyda rhaglen adfywio Bangor ar waith, bydd y datblygiad yn gwella Canol y 
Ddinas ymhellach trwy droi safle anghyfannedd yn floc o fflatiau modern sy’n 
addas i’r anghenion presennol. 
 
Bydd yr economi leol yn cael cyfleoedd yn ystod ac ar ôl y broses adeiladu i 
dyfu ac ennill profiad. Fel rhan o’r cam adeiladu, bydd targedau’n cael eu rhoi 
i’r contractwr i gaffael yn lleol a chynnig sawl wythnos o hyfforddiant i unigolion 
lleol sy’n chwilio am brofiad gwaith a chyfleoedd gwaith. 
 
Rhoi cyfle i bawb gael Mynediad at gartref sy’n addas i’w hanghenion 
 
Bydd y datblygiad yn cynnwys cymysgedd o ddeiliadaethau, yn cynnwys 
Unedau Cymdeithasol, Canolradd a Marchnad Agored, a fydd yn cynnig cyfle i 
bawb allu fforddio fflat modern yng nghanol Dinas Bangor. 
 
Bydd y fflatiau’n cael eu hadeiladu’n ôl safonau cartrefi Gydol Oes, a fydd yn 
cynnwys lifft ar bob llawr a mannau parcio o fewn terfynau’r safle. Ystyrir 
cynnwys Ystafelloedd Gwlyb mewn rhai fflatiau pe bai angen penodol yn dod i’r 
amlwg, a bydd yr holl denantiaid sy’n byw yn yr unedau fforddiadwy’n gallu 
gwneud defnydd llawn o swyddogion cymorth tai Cartrefi Cymunedol Gwynedd, 
a all gynnig cymorth a chanllawiau pan fo angen. 
 
Diogelu a gwella’r amgylchedd naturiol a’r amgylchedd adeiledig 
 
Lleolir y datblygiad arfaethedig (Ffordd Deiniol, Bangor, LL57 2UR) o fewn terfyn 
datblygu Bangor, felly ni chaiff ei ystyried fel safle eithriedig. Mae CCG yn cynnig 
adeiladu 38 o fflatiau deiliadaethau cymysg a fydd yn darparu 32% o unedau 
marchnad agored a 68% o unedau fforddiadwy. Bydd y datblygiad yn cael ei 
adeiladu ar safle tir llwyd, gan ddiogelu’r safleoedd maes glas a geir yn, ac o 
amgylch, Bangor. 

Bydd y Lleoliad, y Raddfa a’r ffurfiau adeiladu’n ystyried y patrwm aneddu 
presennol, h.y. grwpiau ar ffurf clystyrau bach; 
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Defnyddir deunyddiau traddodiadol, Brics, Cerrig, Llechi, Systemau Rendro sy’n 
cyd-fynd â’r ddinas, a defnyddir ac ymgorfforir technegau dylunio modern; 

Bydd y dyluniad yn parchu cymeriad ac ardal y lleoliad, a bydd yn debyg i’r 
datblygiad gerllaw a adeiladwyd gan CCG ym Mhlas yr Wylan (Stryd William) 
yn y blynyddoedd diwethaf. 

 

 
C2)  A yw’r datblygiad yn:- bodloni anghenion y gymuned leol? 

 

 
Gyda rhaglen adfywio Bangor ar waith, bydd ailddatblygu’r safle hwn yn diwallu 
angen y gymuned leol i adfywiogi’r ardal, gan esgor ar gyfleoedd i fusnesau a 
phreswylwyr lleol. 

Ymhellach, mae’r cynllun yn ategu amcanion Cyngor Gwynedd i ddarparu 
unedau fforddiadwy mewn ardal lle y mae’r angen am dai yn fawr. Bydd y 
datblygiad yn rhan o estyniad rhesymol i’r Ddinas a’r Ganolfan Leol. 

Safle tir llwyd ydyw, ac ar hyn o bryd mae mewn dwylo preifat. Mae dyluniad y 
cynllun a dynodiad yr eiddo’n adlewyrchu’n fanwl yr angen am dai yn y ddinas, 
sy’n awgrymu galw mawr am fflatiau 1 a 2 ystafell wely. 

Y cynnig yw datblygu bloc o 38 o fflatiau deiliadaethau cymysg, yn cynnwys: 

 

26 o Unedau Fforddiadwy 

9 x Fflat 2 Ystafell Wely – Unedau Rhent Cymdeithasol 

10 x Fflat 1 Ystafell Wely – Unedau Rhent Canolradd 

7 x Fflat 2 Ystafell Wely – Unedau Rhent Canolradd 

12 o Unedau Marchnad Agored 

5 x Fflat 1 Ystafell Wely – Unedau Rhent Marchnad Agored 

7 x Fflat 2 Ystafell Wely – Unedau Rhent Marchnad Agored 

Mae’r cymysgedd uchod yn adlewyrchu’r angen am unedau fforddiadwy ym 
Mangor; ac mae’n adlewyrchu’r angen am unedau llai yn dilyn newidiadau i’r 
dreth ystafell wely a’r stoc bresennol o dai (aneddiadau 3 ystafell wely). 

Isod ceir crynodeb o restrau aros presennol Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd 
am dai fforddiadwy, ar rent cymdeithasol, yn Ward Menai, Bangor. 
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Fflat/Tŷ/Byngalo/Tŷ Deulawr 1 Ystafell Wely – 106 Ymgeisydd (Awst 2018) 

Fflat/Tŷ/Byngalo/Tŷ Deulawr 2 Ystafell Wely – 101 Ymgeisydd (Awst 2018) 

Fflat/Tŷ/Byngalo/Tŷ Deulawr 3 Ystafell Wely – 32 Ymgeisydd (Awst 2018) 

Fflat/Tŷ/Byngalo/Tŷ Deulawr 4 Ystafell Wely – 4 Ymgeisydd (Awst 2018) 

Fflat/Tŷ/Byngalo/Tŷ Deulawr 5 Ystafell Wely – 1 Ymgeisydd (Awst 2018) 

 

CYFANSWM YR YMGEISWYR (AWST 2018) = 169 

(Sylwer: Rhestr aros o 169, mae’r crynodeb hwn yn cynnwys rhai enghreifftiau 

o ddyblygu). 

Gellir cael mwy o fanylion am y rhestr aros yn y Datganiad Tai Fforddiadwy 

sydd hefyd yn ategu’r cais cynllunio hwn. 

 
C3) A yw’r datblygiad yn debygol o ddiogelu neu wella cyfleusterau 
cymunedol? 

 
 

Mae yna nifer o wasanaethau a chyfleusterau ym Mangor a’r cyffiniau. Fodd 
bynnag, mae’r rhan fwyaf ohonynt i’w cael yng nghanol y ddinas, lle y caiff y 
datblygiad hwn ei leoli. 

Bydd y cartrefi newydd o fudd i’r gymuned leol, oherwydd bydd busnesau bach 
yn elwa ar gynnydd yn y boblogaeth, er mai bach fydd yr effaith mewn 
gwirionedd mewn cymhariaeth â phoblogaeth bresennol Bangor. 

Ymhellach, bydd y datblygiad yn helpu i adfywio’r rhan hon o Fangor gan droi 
safle anghyfannedd yn adeilad trawiadol yr olwg. 

Mae’r safle’n lleoliad cynaliadwy, sydd wedi’i leoli yng nghanol y ddinas gerllaw’r 
holl amwynderau, a cheir cysylltiadau cludiant rhagorol i’r ardal oddi amgylch a 
thu hwnt. 

 

C4)  A yw’r datblygiad yn gynaliadwy yn yr hirdymor? 
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Bydd y fflatiau newydd yn cyrraedd safon effeithlonrwydd uchel a byddant yn 
bodloni gofynion Rheoliadau Adeiladu presennol. Ymhellach, bydd yr holl 
unedau fforddiadwy’n cydymffurfio â’r Gofynion Ansawdd Datblygu a bennwyd 
gan Lywodraeth Cymru. 

Golyga hyn y bydd y cartrefi newydd yn cael eu hadeiladu’n ôl lefel inswleiddio 
uchel. Byddant yn hynod o ynni-effeithlon a byddant yn helpu i leihau effaith 
tlodi tanwydd ar y tenantiaid arfaethedig. 

Ymhellach, bydd yr unedau fforddiadwy’n cael eu cynllunio’n ôl safonau 
“Cartrefi Gydol Oes”, sy’n cynnig y posibilrwydd i addasu eich cartref pe bai’r 
sefyllfa bresennol yn newid. O gofio y bydd yno lifft yn ogystal â mannau parcio 
hwylus, disgwylir i’r cartrefi fodloni amrywiaeth o anghenion gwahanol a chynnig 
cartref hirdymor i’r preswylwyr. 

Bwriad Cartrefi  Cymunedol Gwynedd yw gosod yr unedau ar ffurf tenantiaethau 
cymysg a bydd yn chwilio am denantiaethau cynaliadwy hirdymor. 

Gan fod y rhestr aros am dai cymdeithasol (tai llai) mor faith yn ward Menai, 
Bangor, disgwylir i’r tai hyn fod yn gynaliadwy yn yr hirdymor. 

 
 

C5)  A yw’r datblygiad yn debygol o gael cefnogaeth gan y gymuned leol? 

 

 

Mae’n debygol y bydd y cynllun yn cael cefnogaeth gan y gymuned leol 
oherwydd y galw mawr am unedau marchnad agored ac unedau fforddiadwy yn 
yr ardal. 

 

Dangoswyd hyn yn barod gan lwyddiant cynlluniau blaenorol a gwblhawyd gan 
CCG yn ddiweddar iawn, er enghraifft Plas yr Wylan, Llys Mathieson a Lôn y 
Parc ym Mangor. 

 

Ymhellach, mae’n debyg o gael cefnogaeth leol gan ei fod yn darparu datblygiad 
ar safle tir llwyd na wneir defnydd digonol ohono a chan na fydd yn cael ei gynnig 
fel fflatiau i’w gosod i fyfyrwyr. 

 

Yn ôl polisi cynllunio lleol yn ymwneud â chynlluniau ar gyfer 10 uned neu fwy, 
mae’n ofynnol cael proses gynllunio dwy haen. Yn ychwanegol at y broses hon, 
mae CCG yn bwriadu cynnal sesiynau galw heibio er mwyn cyflwyno manylion 

http://www.ccgwynedd.org/en-GB/Home


 

8 

 

y datblygiad i breswylwyr, rhanddeiliaid ac aelodau lleol, lle y gellir gofyn ac ateb 
cwestiynau. 

Nodweddion Poblogaeth (datblygiadau o bob math) 
 

 
C6)  A yw’r datblygiad yn debygol o ddenu newydd-ddyfodiaid i’r ardal? 
 

 

Bwriad Cartrefi Cymunedol Gwynedd yw datblygu’r safle ar gyfer pobl leol sy’n 
chwilio am dai fforddiadwy. 
 
Rhaid i denantiaid arfaethedig lenwi ceisiadau swyddogol trwy gyfrwng Tîm 
Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd neu Tai Teg. Mae’r ffurflen gais yn rhoi 
ystyriaeth a phwysoliad ychwanegol i gysylltiadau lleol, sef:- 
 
 yn byw yn ward Menai ac ardal ehangach Bangor yn barod – ac wedi 

gwneud hynny ers pum mlynedd o leiaf. 


 bod â chysylltiad lleol â ward Menai, Bangor; hynny yw, wedi gweithio yn 
y ddinas o’r blaen am bum mlynedd o leiaf neu weithio yn yr ardal. 

 
Bydd yr unedau marchnad agored yn cael eu hyrwyddo’n strategol gyda 
gwerthwyr tai lleol o amgylch Bangor, er mwyn ceisio dod o hyd i denantiaethau 
cynaliadwy hirdymor ar gyfer y 12 uned. Bydd yr ysbyty, canolfannau addysg a 
busnesau lleol yn cael eu targedu er mwyn dod o hyd i weithwyr sy’n chwilio am 
dai addas yng nghanol Bangor. 
 

 
C7)  A yw’r datblygiad yn debygol o gyfrannu at ymfudo i’r ardal? 
 

 
Trwy ddefnyddio system sgorio’r Tîm Opsiynau Tai ar gyfer unedau rhent 
cymdeithasol, y gobaith yw y bydd rhestrau o bobl leol yn cael eu dewis, gan 
fod y system wedi’i phwysoli tuag at sgorio pwyntiau ychwanegol i’r rheini sydd 
â chysylltiad lleol. Mae bod â chysylltiad lleol hefyd yn angenrheidiol er mwyn 
bod yn gymwys i gael yr unedau rhent canolradd a gaiff eu sgorio a’u hasesu 
trwy gyfrwng Tai Teg. 
 
Fel y nodir uchod, bwriedir y fflatiau ar gyfer preswylwyr a theuluoedd lleol, ac 
efallai y byddant yn arwain at lai o deuluoedd yn gorfod gadael yr ardal 
oherwydd diffyg tai modern addas. 
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Yn ei dro, dylai hyn olygu twf parhaus o safbwynt teuluoedd Cymraeg eu hiaith 
yn yr ardal. Ar sail cyfrifiad 2011, roedd 19% o breswylwyr Menai yn meddu ar 
y gallu i siarad Cymraeg, sef ffigwr o 762. Dyma gynnydd mewn cymhariaeth â 
ffigurau 2001, sef 694 yn unig o siaradwyr Cymraeg, a gwelliant mawr mewn 
cymhariaeth â ffigurau 1991, sef 532 yn unig o bobl a allai siarad Cymraeg yn 
ward Menai. 
 
Preswyl 
 

 
C8 ) A fydd y datblygiad yn adlewyrchu’r angen lleol am dai, gan gynnwys 
tai fforddiadwy? 
 
 

 

Fel y nodir uchod, mae’r cynllun yn ategu strategaeth Cyngor Gwynedd ar gyfer 
darparu tai fforddiadwy mewn ardaloedd lle y mae angen tai. 

Mae polisi presennol Cyngor Gwynedd yn nodi bod angen o leiaf 20% o dai 
fforddiadwy mewn datblygiadau o fewn terfyn datblygu Bangor. 

Mae’r cynllun hwn yn cynnwys 23 o gartrefi fforddiadwy a 12 o unedau 
marchnad agored. Mae’n rhagori ar y polisi presennol, oherwydd fe fydd 68% 
o’r unedau’n cael eu datblygu fel unedau fforddiadwy naill ai ar lefel rhenti 
cymdeithasol neu ar lefel rhenti canolradd. 

Cyflogaeth 
 

 

C9) A fydd y datblygiad angen sgiliau llafur sydd ar gael yn lleol? 
 

   
Bydd angen sgiliau adeiladu a chynnal a chadw yn ystod ac ar ôl y gwaith 
datblygu. Mae’r sgiliau priodol i’w cael yn yr ardal leol (Bangor, Caernarfon, 
Llanberis ac ati); a disgwylir y bydd modd i ganran uchel o gwmnïau lleol 
gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 
Bydd y Contract yn cael ei gaffael trwy ddefnyddio Fframwaith Gwerthwch i 
Gymru a’i ddyfarnu ar sail tendr cystadleuol dan Gontract JCT Dylunio ac 
Adeiladu (2011). 
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C10) A fydd y datblygiad yn creu cyflogaeth i’r gweithlu lleol? 
 

 
Fe fydd yna gymalau yn y contract adeiladu i annog yr arfer o ganfod a chaffael 
y gweithlu’n lleol ym Mangor a’r cyffiniau. Rhagwelir y bydd modd dod o hyd i 
nifer o’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cam adeiladu a chynnal a chadw’r 
datblygiad yn lleol. 

 
Hefyd, fe fydd yna gymalau ychwanegol i sicrhau bod nifer benodol o 
brentisiaethau’n cael eu creu ar y safle. Ymhellach, bydd modd ceisio 
cyfleoedd hyfforddi ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau adeiladu yng Ngholeg 
Menai ac mewn Adrannau Technegol ledled Gogledd Cymru yn Sefydliad 
Addysg Grŵp Llandrillo Menai, sef y mwyaf yng Nghymru. 

 
Mae CCG yn cynnwys cymalau gorfodol safonol yn ymwneud â hyfforddiant 
ym mhob un o’n contractau adeiladu. Bydd y prosiect hwn yn ein galluogi i 
wella’r ethos hwn ymhellach, gan ganiatáu inni uwchsgilio ein staff mewn 
perthynas ag adeiladu a rheoli ar ôl cwblhau’r cam adeiladu. 

Fel rhan o gontract adeiladu’r cynllun hwn fe fydd CCG yn cynnwys ein 
gofyniad gorfodol, sef bod y contractwr a benodir yn darparu prentisiaethau 
lleol sy’n cyfateb i 52 wythnos am bob £1m a warir gyda’r contractwr. 

 
C11) A fydd y datblygiad yn denu gweithwyr o’r tu allan i’r Sir? 
 

 
 
Pan ystyrir bod hynny’n angenrheidiol, efallai y bydd angen gwasanaeth 
gweithwyr arbenigol o’r tu allan i’r Sir yn ystod y cyfnod cynllunio ac adeiladu. 
Ond dylai’r gweithlu lleol fod yn ddigon i gynnal y datblygiad wedi hynny. 
 
Bydd canran helaeth o’r gwaith yn cael ei gynhyrchu gan gwmnïau yn ardal 
Bangor, Caernarfon, Ynys Môn a Gogledd Cymru, at ei gilydd. 
 

 
C12) A fydd y datblygiad yn creu cyfleoedd newydd i’r gweithlu? 
 

 
Efallai y bydd y datblygiad yn darparu cyfleoedd cymdeithasol ac economaidd, 
a’r gobaith yw y gall cwmnïau lleol gynyddu eu gweithluoedd yn ystod ac ar ôl y 
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cam adeiladu. Bydd angen amrywiaeth o wasanaethau gan adeiladwyr 
cyffredinol yn ystod y gwaith ‘adeiladu i gynnal a chadw’ ar ôl cwblhau’r 
datblygiad. 
 
Ymhellach, bydd angen caffael / prynu deunyddiau gan gontractwyr / cyflenwyr 
adeiladu lleol, a fydd hefyd yn creu cyfleoedd i esgor ar fanteision economaidd 
i’r ardal. 
 
Mae CCG yn hyrwyddo cyfleoedd yn lleol ar gyfer hyfforddi a chyflogaeth, ac 
mae wedi gwneud hynny’n llwyddiannus dros ben trwy gyfrwng y rhaglen gwella 
ansawdd tai a’r rhaglen ddatblygu yn ystod yr 8 mlynedd ddiwethaf yng 
Ngwynedd. 
 
Mae CCG wedi ymrwymo i greu targedau hyfforddi a chyflogaeth, yn ogystal â 
buddion parhaus a gweladwy i’r Gymuned trwy ein Fframweithiau Buddsoddi 
Cyfalaf a chontractau Adeiladu o’r Newydd. Rydym yn parhau i gadw at Becyn 
Cymorth Gallu Gwneud i2i Llywodraeth Cymru o 52 wythnos o hyfforddiant o 
leiaf am bob £1m a warir ar y prosiect. Caiff y targedau hyn eu monitro’n ofalus 
ac adroddir arnynt bob mis trwy ein cyfres o Ddangosyddion Perfformio 
Allweddol a’n cyfarfodydd cynnydd misol gyda darparwyr gwasanaethau. 

 
C13 ) A fydd y datblygiad yn: - arwain at fuddsoddiad pellach? 
 

 
Mae’n anodd rhagweld a fydd buddsoddiad pellach yn dilyn y datblygiad 
arfaethedig yn Ffordd Deiniol, Bangor gan mai prif amcan y datblygiad yw 
diwallu’r gofyn lleol cynyddol am gartrefi fforddiadwy. 
 
Fodd bynnag, mae CCG bob amser yn edrych ar bosibiliadau i adeiladu ar 
lwyddiant ein rhaglen ddatblygu. Gan fod y rhestr aros bresennol yn cynnwys 
cannoedd o bobl sy’n aros am gartref fforddiadwy yn yr ardal, fe fydd Bangor 
bob amser yn un o’r ardaloedd y bydd CCG yn ystyried datblygu mwy o gartrefi 
ynddi. 
 
Y gobaith yw y bydd contractwyr lleol, unigolion a hyfforddeion lleol sydd wedi 
ennill profiad yn sgil y rhaglen adeiladu yn parhau gyda’u llwyddiant ac yn 
ymestyn eu busnes a’u gyrfaoedd ymhellach, sef rhywbeth a allai ddod â 
buddsoddiad i’r ardal. 
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Mesurau Lliniaru 
 

 
C14) O safbwynt y datblygiad, a fydd modd lliniaru effeithiau negyddol? 
 

 
Disgwylir i’r effeithiau negyddol fod yn fach dros ben oherwydd fe fydd y 
datblygiad yn:- 
 
 

a. Diwallu’r angen am unedau fforddiadwy yn lleol 

 
b. Mae’r broses ar gyfer sgorio ceisiadau trwy’r Tîm Opsiynau Tai a Tai Teg 

yn rhoi ystyriaeth a phwysoliad ychwanegol i gysylltiadau lleol. 

 
c. Effaith gadarnhaol ar wasanaethau lleol gydag unedau newydd. 

 
             ch. Effaith gadarnhaol ar yr iaith Gymraeg gan mai canran gymharol isel yn  
                   unig o’r boblogaeth bresennol sy’n siarad Cymraeg. 

 
d. Effaith gadarnhaol ar ymfudo gan y bydd cyflenwad newydd o dai a fflatiau 

o ansawdd amgylcheddol uchel ar gael. 

 
dd. Effaith economaidd gadarnhaol gyda busnesau lleol yn cyflogi gweithwyr. 

 
e. Effaith gadarnhaol gyda chyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau ar gyfer 

pobl ifanc ddibrofiad yn y diwydiant adeiladu. 

 
f. Effaith gadarnhaol ar y gymuned gan y bydd safle gwag yn cael ei 

ailddatblygu, gan wella gwedd y safle. 

 
ff. Cynnig buddion gwych o safbwynt iechyd i breswylwyr y dyfodol. 

 

g. Rhoi cyfleoedd i breswylwyr leihau eu hôl troed carbon. 
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