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Datblygiad:  Cae Gors, Tregarth 

Cyfeiriad:  Cae Gors, Tregarth, Bangor 

Datblygwr:  Maclennan Construction 

Teitl y Ddogfen:  DEV-092 Datganiad Tai Fforddiadwy   

Paratoi gan:            Elliw Owen                                           Dyddiad: 17.05.21                                         

Gwirwyd gan:         Elliw Owen                                           Dyddiad: 17.05.21                                         



  

1.0 ADRA (TAI) CYF   
  

1.1  Fel cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, mae Adra yn darparu gwasanaethau a 

cartrefi o ansawdd da i breswylwyr gan geisio diogelu a cryfhau diwylliant a threftadaeth y 

cymunedau y rydym yn eu gwasanaethu.  

1.2 Fel landlord cymdeithasol cofrestredig, un o prif nod Adra yw i ddarparu tai 

fforddiadwy i'r rhai mewn angen.  Rydym yn sefydliad annibynnol dielw sydd wedi'i gofrestru 

a'i reoli gan Llywodraeth Cymru.  Fel sefydliad dielw, caiff unrhyw incwm dros ben ei 

ddychwelyd i'r busnes i'n galluogi i barhau i ddarparu cartrefi a gwasanaethau wrth cyflawni 

ein hamcanion.  

1.3 Ar hyn o bryd mae Adra yn rheoli a cynnal dros 6,500 o gartrefi rhent fforddiadwy.  Yn 

ystod y deng mlynedd diwethaf rydym wedi buddsoddi £137 miliwn yn ein cartrefi i gyrraedd 

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).  

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

diwallu'r angen hwn mae Adra yn adeiladu cartrefi newydd ac wrthi’n gweithredu rhaglen 

ddatblygu uchelgeisiol, i fuddsoddi £200m yng Ngogledd Cymru ar raglen adeiladu o’r 

newydd.  

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

cymunedau a chryfhau cynhwysiant cymdeithasol.  

  

2.0 CYNLLUN ARFAETHEDIG  
  

2.1 Mae Maclennan Construction wedi cysylltu ac Adra i fod yn bartner ar gynllun 

arfaethedig o 12 uned, bydd yr holl gartrefi yn cael eu hadeiladu gan Maclennan ac yna’n cael 

eu trosglwyddo i Adra er mwyn cymryd perchnogaeth a rheoli’r cartrefi am byth.  

2.2 Nod y cynllun arfaethedig yw darparu cartrefi o ansawdd da yn Tregarth.  Bydd y 

cynllun yn cynnig deiliadaethau fforddiadwy a fydd yn gymysg o rent cymdeithasol a 

chanolradd a fydd yn cefnogi twf parhaus yr ardal a'r boblogaeth.    

2.2  Mae'r cynnig presennol ar gyfer y datblygiad hwn yn cynnwys:   

- 4 x 2 Ystafell Wely 4 Person – Rhent Cymdeithasol  

- 4 x 3 Ystafell Wely 5 Person – Rhent Cymdeithasol  

- 1 x 2 Ystafell Wely 4 Person – Rhent Canolraddol  

- 3 x 3 Ystafell Wely 5 Person – Rhent Canolraddol    



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

Gorffennaf 2017, dylid unrhyw ddatblygiad o 2 eiddo neu fwy yn Tregarth gynnwys o leiaf 20% 

o unedau fforddiadwy (POLISI TAI 15: Trothwy a Dosbarthu).  Mae'r cynnig presennol ar gyfer 

y datblygiad hwn yn bell tu hwnt i'r gofyniad hwn, gyda'r cynnig yn cynnwys darpariaeth 100% 

o unedau fforddiadwy.  

3.0 TAI FFORDDIADWY   
3.1 Mae Adra wedi ymrwymo i ddarparu 12 uned fforddiadwy ar y cynllun hwn, sef 100% 

o'r datblygiad sy'n welliant mawr i'r polisi presennol. Bydd y deiliadaethau yn rhanedig o rent 

cymdeithasol a chanolradd.     

3.2 Er mwyn darparu'r ganran hon o unedau fforddiadwy yn llwyddiannus a sicrhau bod 

eu lefelau rhent yn unol â gofynion tai fforddiadwy bydd y datblygiad yn dibynnol ar dderbyn 

grant tai cymdeithasol gan Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru.  

3.3 Os bydd grant neu gyllid ychwanegol ar gael, gallai Adra ystyried, gyda meddwl 

gofalus, cynyddu nifer y cartrefi rhent cymdeithasol ar y safle.  

3.3 Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer unedau rhent cymdeithasol bydd angen i ymgeiswyr 

gofrestru gyda Cofrestr Tai Cyffredin Gwynedd tra bydd angen i'r ymgeiswyr am Rent 

Canolradd gofrestru eu diddordeb gyda Tai Teg.  

3.4  Mae'r ffigurau am yr angen am y ddwy ddeiliadaeth ynghyd â manylion amdanynt isod.  

4.0  ANGEN TAI  - CARTREFI RHENT CYMDEITHASOL   
4.1 Mae rhent cymdeithasol yn gartrefi rhent cost is a ddarperir gan landlord cymdeithasol 

cofrestredig. Dyrennir tai cymdeithasol yn seiliedig ar angen, mae Gwynedd yn defnyddio 

system sy'n rhoi pwyntiau i adlewyrchu amgylchiadau ac anghenion ymgeisydd. Mae system 

newydd wedi'i rhoi ar waith yn ddiweddar gan Wynedd sy'n llawer haws i bobl ei deall ac yn 

y pen draw mae'n sicrhau bod pobl leol sydd â'r angen mwyaf am dai yn cael y cartrefi sydd 

eu hangen arnynt.  

4.2 Er mwyn i ymgeiswyr gael ei ystyried ar gyfer tai cymdeithasol rhaid iddynt fod wedi 

gofrestru gyda Cofrestr Tai Cyffredin Gwynedd. Gwneir hyn drwy wneud cais i Tîm Opsiynau 

Tai Gwynedd.    

4.3 Gweler isod y Rhestr Aros am Dai Rhent Cymdeithasol yn Tregarth, yn ôl y wybodaeth 

a dderbyniwyd gan y Tîm Opsiynau Tai (Hydref 2020):  

 

Nifer o Ystafell wely  Math o uned   
Nifer o 

ymgeiswyr  

1 Ystafell Wely  Byngalo  15  

Fflat  24  

Tŷ  19  

Maisonet         16  

Cyfanswm  29 



2 Ystafell Wely  Byngalo  25 

Fflat  34 

Tŷ  68  

Maisonet      29  

Cyfanswm  77 

3 Ystafell Wely  Byngalo  9  

Fflat  8 

Tŷ  49 

Maisonet          6  

Cyfanswm  53 

4 Ystafell Wely  Byngalo  2 

Tŷ   10  

Cyfanswm  10 

5 Ystafell Wely  Byngalo   1  

Tŷ  1 

Cyfanswm   1  

8 Ystafell Wely  Byngalo   1  

Tŷ  1 

Cyfanswm   1  

Cyfanswm Ardal  107 

  

Tabl 1.  (Hydref 2020 – Tim Ospiynau Tai Gwynedd)   

(disgwylir rhywfaint o ddyblygu yn y ffigurau uchod oherwydd fod tenantiaid yn gallu 

dewis mwy nag un opsiwn) 

4.4 Ar hyn o bryd mae Adra yn berchen a rheoli 87 o unedau rhent cymdeithasol yn 

Tregarth. Mae’r rhain wedi cael eu lleoli ar dair stad o fewn y pentre.     

    

Math o uned   Nifer o unedau   

Bungalo   10  
(I gyd yn ddynodedig 55+)  

Fflatiau   0 

Tai  77 

Tabl 2. Stoc presenol Adra yn Tregarth 

  

4.5  O'r 77 o dai mae Adra yn berchen ar, mae 19 yn dai 2 ystafell wely, 53 yn dai 3 ystafell 

wely a 5 yn dai bedair ystafell wely. Mae'r gymysgedd hon yn rhoi cyfleoedd i teuluoedd o pob 

maint ac unigolyn ddod o hyd i gartref addas.  



4.6  Bydd darparu cymysgedd o dai 2 a 3 ystafell wely yn cynnig cyfleoedd i deuluoedd 

amrywiol sydd mewn cartrefi anaddas ar hyn o bryd dderbyn cartref newydd gyda gardd 

breifat mewn lleoliad deniadol. Byddai hyn yn galluogi teuluoedd amrywiol i sefydlu cartref 

yn yr ardal drwy wella amodau byw pob aelod.  

4.7 Yn dilyn newidiadau diweddar i'r system fudd-daliadau, mae nifer o denantiaid wedi 

dioddef o treth ystafell wely oherwydd tân feddiannaeth ac yn dymuno symud i gartref llai.  

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

galluogi'r ymgeiswyr hynny sy'n dymuno symud i gartref llai, gan ryddhau eiddo mwy i 

ymgeiswyr eraill.  Byddai hyn hefyd yn helpu teuluoedd ar y gofrestr dai sydd angen cartrefi 3 

neu 4 ystafell wely.   

5.0  ANGEN TAI – CARTREFI RHENT CANOLRADDOL   
  

5.1 Pwrpas Rhent Canolraddol yw cynnig dewis arall i bobl sy’n gael trafferthion ar y 

farchnad agored, fodd bynnag, oherwydd eu amgylchiadau ni ystyrir eu bod yn flaenoriaeth 

ar gyfer tai cymdeithasol. Bydd y cartrefi hyn yn cael eu targedu at y rhai sydd mewn 

cyflogaeth, sydd ddim yn ddibynnu ar fudd-daliadau, ac sy'n ennill rhwng £16,00 a £45,000 y 

flwyddyn.  Mae lefelau'r rhent canolraddol yn cael eu gosod yn ddibynnol ar lefelau rhent y 

marchnad agored - fel arfer, bydd y rhent yn cael ei osod ar 80% o rent y farchnad ar gyfer 

cartref tebyg yn yr ardal hon.  

5.2 Gellir cael cofrestr o'r holl bobl sydd wedi gwneud cais ac yn cyrraedd y meini prawf 

gyfer unedau fforddiadwy trwy Tai Teg.  

5.3 Ar hyn o bryd, mae 4 o ymgeiswyr ar gofrestr Tai Teg sy'n dymuno cael eu hystyried ar 

gyfer eiddo ar rent fforddiadwy yng Tregarth.  

 

Sir / Pentre Fflat (1 bed) Fflat (2 bed) 
Tŷ (1 

bed) 

Tŷ (2 

bed) 

Tŷ (3 

bed) 

Tŷ (4+ 

bed) 

Bungalo 

(2 bed) 

Gwynedd 8 8 2 53 67 7 1 

Bangor 4 7 1 34 28 3 1 

Bethesda   1   5 5     

Tregarth       2 1 1   

 

5.4 Trwy hysbysebu, hyrwyddo a marchnata'r cynllun, disgwylir y bydd mwy o ymgeiswyr 

yn dod ymlaen.  O brofiad bydd y ffigurau hyn yn cynyddu wrth i'r prosiect ddatblygu trwy’r 

cyfnod adeiladu.  

  



6.0 HYBLYGRWYDD   
  

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

hyblygrwydd i'r eiddo gan gynnwys ystafelloedd ymolchi ar y llawr gwaelod.  Bydd hyn yn 

caniatáu i deuluoedd aros yn eu cartrefi hyd yn oed os bydd amgylchiadau'n newid; gan y 

bydd yr eiddo'n addas ar gyfer tenant sydd â mân broblemau symudedd.  

6.2 Drwy sicrhau bod yr holl stad yn cael ei datblygu yn unol â Gofynion Ansawdd Datblygu 

Llywodraeth Cymru, bydd ymwelwyr a thenantiaid yn gallu symud yn rhydd o amgylch yr 

ystâd.   

6.4 Gan y bydd yr holl dai yn cael eu adeiladu i Gofynion Ansawdd Datblygu, pe bai'r galw'n 

newid yn y dyfodol gallai Adra ystyried diwygio deiliadaethau fforddiadwy'r eiddo, a fydd yn 

sicrhau hiroes y datblygiad.  

7.0   COSTAU RHEDEG   
  

7.1 Bydd yr tai yn cael eu adeiladu gyda manyleb inswleiddio lefel uchel iawn a bydd 

boeleri ac offer modern yn cael eu gosod ym mhob eiddo.  Bydd hyn yn sicrhau bod costau 

rhedeg y cartref yn isel iawn gan lleihau biliau y teuluoedd a fydd yn ymgartrefu yma.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.0  CASGLIAD    
  

8.1  Ar hyn o bryd, mae gan Adra dros 6,500 o dai rhent fforddiadwy, gyda 87 o'r rhain 

wedi'u lleoli yn Tregarth.  Hyd yn oed gyda'r nifer hwn o gartrefi, mae galw o hyd am 

unedau rhent cymdeithasol yn yr ardal.  

8.2  Bydd y cartrefi dwy ystafell wely yn denu'r rhai y mae treth ystafell wely yn effeithio, 

a bydd hyn yn rhyddhau cartrefi mwy i deuluoedd sydd angen tai.  

8.3  Bydd tai ystafell wely yn rhoi cyfle i deuluoedd mwy gael eiddo newydd sy'n cyrraedd 

eu hanghenion.  

8.3  Bydd y datblygiad hwn sy'n cynnwys cymysgedd o ddeiliadaethau fforddiadwy mewn 

pentref boblogaidd tu allan Bangor.  

 

8.4  Bydd darparu'r cynllun fel 100% fforddiadwy yn golygu bod y datblygiad yn bodloni 

gofynion Timau Strategol Gwynedd, sef darparu unedau fforddiadwy i deuluoedd lleol.  

8.5  Mae'r datblygiad sy'n cynnwys cymysgedd o ddeiliadaethau sy’n cynnig hyblygrwydd 

a chyfleoedd i amrywiaeth o unigolion ac amgylchiadau, ac mae hyn yn cael ei gefnogi 

gan y galw mawr am wahanol fathau o unedau yn Tregarth.  

8.6  Bydd y cartrefi modern a ddarperir yn cynnig costau rhedeg isel yn ogystal â ffordd 

gyfforddus o fyw i'r rhai mewn angen.  

  


