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Cyflwyniad 
Paratowyd y ddogfen hon gan Adra i gefnogi cais cynllunio i ddatblygu 18 uned yn ardal 
Caernarfon yn unol â Chanllawiau Cynllunio Cymysgedd Tai 2018. 

 

Datblygiad Arfaethedig 
 

Tabl 1: Pob Uned 

Math o Uned Nifer o Unedau  Nifer o Ystafelloedd 
Wely 

 Gwir / Amcangyfrif 
o werth eiddo 

Byngalo 0   

Tŷ Teras 7 4 x 3 ystafell wely 

2 x 2 ystafell wely 

1 x 4 ystafell wely 

 

Tŷ Cysylltiedig (Semi-
detached) 

10 
6 x 3 ystafell wely 

4 x 2 ystafell wely 
 

Tŷ arwahan 1 1 x 4 ystafell wely  

Fflat 0   

Arall 0   

Cyfanswm 18   

Mae'r tabl uchod yn darparu gwybodaeth am nifer yr unedau mae Adra yn cynnig datblygu ar 
y safle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cymysgedd Tai 
Nod y cynllun arfaethedig yw darparu tai o safon yng Nghaernarfon. Yn dibynnol ar lefel Grant 
Tai Cymdeithasol, bydd y cynllun yn cynnwys cymysgedd o unedau rhent canolradd a 
chymdeithasol. Mae’r gymysgedd tai yn seiliedig ar y ffigurau angen lleol am gartrefi. 

Mae Adra wedi ymrwymo i sicrhau bod 100% o'r unedau'n fforddiadwy, fodd bynnag, mae 
rhywfaint o hyblygrwydd ar ddeiliadaeth yr unedau fforddiadwy. 

Isod mae’r cynnig cyfredol ar gyfer y gymysgedd o gartrefi. 

- 2 x 2 Ystafell wely 4 Person - Rhent Cymdeithasol 

- 4 x 3 Ystafell wely 5 Person - Rhent Cymdeithasol 

- 2 x 4 Ystafell wely 7 Person - Rhent Cymdeithasol 

- 4 x 2 Ystafell wely 4 Person - Rhent Canolradd 

- 6 x 3 Ystafell wely 5 Person - Rhent Canolradd 

 

 

Tabl 2: Cymysgedd Tai Arfaethedig 

Rhif plot Math o Uned 
Nifer o ystafelloedd wely 

a maint 
Maint 

m² 
Cyrraedd gofynion 

Datblygu Tai Cymru (DQR) 

Plot 1 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person 96 Bydd 

Plot 2 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person 96 Bydd  

Plot 3 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
2 Ystafell wely 4 Person  84 

Bydd 

Plot 4 

Tŷ Cysylltiedig (Semi 
Deteched) 

2 Ystafell wely 4 Person  

84 

Bydd 

Plot 5  
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person 96 

Bydd 

Plot 6 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person 96 

Bydd 

Plot 7  
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
2 Ystafell wely 4 Person  84 

Bydd 

Plot 8  
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
2 Ystafell wely 4 Person  84 

Bydd 



Plot 9  
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person  96 

Bydd 

Plot 10 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person  96 

Bydd 

Plot 11 Tŷ rhes  3 Ystafell wely 5 Person  96 Bydd 

Plot 12  Tŷ rhes 3 Ystafell wely 5 Person  96 Bydd 

Plot 13 Tŷ rhes 3 Ystafell wely 5 Person  96 Bydd 

Plot 14 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
4 Ystafell wely 7 Person 115 

Bydd 

Plot 15 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
2 Ystafell wely 4 Person  96 

Bydd 

Plot 16 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
2 Ystafell wely 4 Person  84 

Bydd 

Plot 17 
Tŷ Cysylltiedig (Semi 

Deteched) 
3 Ystafell wely 5 Person 84 

Bydd 

Plot 18  Tŷ arwahan  4 Ystafell wely 7 Person 115 Bydd 

Ystyrir bod y gymysgedd tai arfaethedig yn cydymffurfio â gofynion datblygu lleol A106 ac yn 
“darparu cymysgedd o unedau fforddiadwy o ansawdd da, o amrywiaeth o fathau a deiliadaeth 
i ddiwallu anghenion tai ar gyfer pob rhan o’r boblogaeth”. 

Yn ogystal, bydd y datblygiad yn cyflawni'r weledigaeth i'r JLDP greu safle lle mae anghenion 
tai cymunedau lleol yn cael eu cyflawni'n well o ran cyflenwad, math, ansawdd, 
effeithlonrwydd, lleoliad a fforddiadwyedd.  

Isod mae tystiolaeth i gefnogi'r gymysgedd tai a gynigir ar y safle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tai Fforddiadwy 

Mae Adra wedi ymrwymo i gynnig 100% o'r unedau yn fforddiadwy sy'n welliant mawr i'r 
polisi cyfredol.  Bydd y ddeiliadaeth terfynol yn ddibynnol ar angen y gymuned ynghyd a 
lefelau grantiau sydd ar gael ac y tystiolaeth. 

Fel y nodwyd yn y Datganiad Tai Fforddiadwy sydd hefyd yn cyd-fynd â'r cais cynllunio, mae 
angen cryf am gartrefi fforddiadwy a darperir tystiolaeth yn y ddogfen i gefnogi hyn. 

Fel rhan o'r datganiad Tai Fforddiadwy mae tystiolaeth o'r galw am rent cymdeithasol wedi'i 
darparu gan Dîm Opsiynau Tai Gwynedd ac mae'r galw am ddeiliadaethau tai rhent 
canolraddol wedi'i ddarparu gan Tai Teg. 

Bydd pob uned yn cael ei hadeiladu yn unol â gofynion Datblygu Ansawdd Cymru ac yn ei 
gosod yn unol â'r polisïau a'r meini prawf perthnasol gan Dîm Opsiynau Tai Gwynedd a Tai 
Teg. 

 

 

Tai Marchnad Agored 

 

Mae'r safle mewn ardal lled-drefol ac ystyrir fod galw uchel am dai marchnad agored gan y 
rhai sy'n dymuno aros yn agos at Gaernarfon. Mae'r tabl canlynol yn dangos gwerth eiddo 
tebyg o fewn radiws 3 milltir i’r safle. 

Gwel y Llan  3 Bed Semi  £265,000 

Lon Cilgwyn 3 Bed Semi £260,000 

Clarke Terrace 
3 Bed End 
Terrace £230,000 

Gwel y Llan  3 Bed Semi  £220,000 

   

 Average £243,750 

   
Felinheli 2 Bed Semi £220,000 

Llanrug 2 Bed Semi £200,000 

   

 Average £210,000 

 

Yn anffodus oherwydd incwm cymedrol isel poblogaeth yr ardal, ni fyddai'r prisiau hyn yn 
fforddiadwy i mwyafrif helaeth o’r boblogaeth.  

Gan fod y safle'n safle cymharol fach o'i gymharu â Caernarfon, ystyriwyd mai ffocws y safle 
bydd i ddarparu tai fforddiadwy mewn ymateb i'r angen lleol. 

Mewn cymhariaeth i tai fforddiadwy, nid oes unrhyw ofyniad i perchnogion tai marchnad 
agored fod gyda cysylltiad lleol, wrth darparu tai fforddiadwy mae modd cael cymalau i’r holl 
preswylwyr fod gyda cysylltiad lleol trwy gydol oes y tai.  

 

 



Unedau 2 a 3 Ystafell Wely  

 

Yn 2014 roedd Llywodraeth Cymru yn rhagweld bydd cyfansoddiadau tai yn newid. Bydd llai 
o alw am eiddo mawr, ond bydd cynnydd mewn eiddo llai wrth i aelwydydd a theuluoedd llai 
gynyddu. Fel y nodwyd yn y canllawiau Cynllunio Cymysgedd Tai (Hydref 2018) “Bydd darparu 
fflatiau / tai dwy a thair ystafell wely yn cynyddu’r dewis ar gyfer teuluoedd llai, cyplau ifanc 
a phobl ifanc sydd eisiau rhannu, neu aelwydydd hŷn sydd am leihau maint ei cartrefi. Byddai'r 
math hwn o aelwydydd yn gweld hi'n anodd fforddio tai pedair neu bum ystafell wely, neu 
byddai tai o'r maint hwn yn rhy fawr iddynt. 

Fodd bynnag, gan fod galw mawr am deuluoedd mwy yng Nghaernarfon, penderfynwyd 
cynnwys 2 eiddo pedair ystafell wely i sicrhau bod teuluoedd mawr hefyd yn gallu cael 
mynediad i adeilad newydd sy'n cydymffurfio â gofynion Tai Gydol Oes. 

 

 

 

Cartrefi i bobl hyn 

 

Wrth ddylunio'r datblygiad mae Adra wedi ystyried angen newidiol y boblogaeth yn y dyfodol. 
Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd tua 10% o aelwydydd un person yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn 
65+ oed. Rhagwelir y bydd y ffigurau hyn yn cynyddu dros y degawdau nesaf. 

Tabl 4: Rhagamcanion sylfaen 2014 o nifer y bobl 65+ oed yng Ngwynedd 

No. Of people ages 65+ - 
population forecasts 2014 
base 

2014 2019 2024 2029 2034 2039 

Gwynedd 17,000 18,000 20,000 21,000 22,000 23,000 

(*information provided within Housing Mix Supplementary Planning Guidance) 

Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnig tai a fydd yn cwrdd â Gofynion Ansawdd Datblygu 
Llywodraeth Cymru a Cartrefi Gydol Oes a fydd yn darparu cartrefi i bobl o pob oedran. Bydd 
gan breswylwyr y sicrwydd y bydd eu cartref yn cyrraedd eu anghenion am oes, bydd hyn yn 
annog preswylwyr i gymryd rhan yn eu cymuned, gan wybod na fydd yn rhaid iddynt symud 
allan pe bai amgylchiadau'n newid. 

Bydd mynediad o amgylch yr stad newydd yn gwbl ystyriol o boblogaeth sy'n heneiddio gan 
fod ardaloedd cymunedol glaswelltog yn nodwedd allweddol yn y dyluniad. Bydd hyn yn 
caniatáu i'r preswylwyr uniaethu â'r byd y tu allan gan gynnig ardal diogel a thawel lle gall 
cymdeithasu â thrigolion eraill ddod yn rhan allweddol o fyw ar yr stad.  

 



Ansawdd a Hyblygrwydd 

 

Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu i gofynion Ansawdd Datblygu Tai Llywodraeth Cymru 
(DQR). Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl dai yn hyblyg ac yn ymateb i anghenion newidiol y 
preswylwyr, ac preswylwyr y dyfodol. Fel rhan o'r gofynion yma, bydd y cartrefi yn 
cydymffurfio â Safonau Tai Gydol Oes a fydd yn arwain at gartrefi sy'n gyfleus i bob math o 
denant, pwrpas y safon yma yw sicrhau fod y tai yn gallu cael eu addasu i anghenion tymor 
hir unrhyw breswylwyr. Bydd yn sicrhau bod y cartrefi yn addas i'r hen a'r ifanc, pobl sengl, 
teuluoedd a'r rhai a allai gael eu heffeithio gan broblemau symudedd neu namau corfforol yn 
y dyfodol. 

Gan fod yr holl dai yn cwrdd â gofynion Safon Ansawdd Tai Cymru, mae hyn yn darparu 
hyblygrwydd i newid ac addasu deiliadaeth yr eiddo pe bai angen y gymuned yn newid yn y 
dyfodol.  

 

 

Rhent Canolraddol 

Gall y cynllun rhent canolraddol ddarparu tai canol-farchnad i bobl yn ogystal â chynorthwyo  
i brynu eu cartref yn llwyr yn y dyfodol wedi cael amser i gynilo. Mae opsiwn rhent canolradd 
o fydd i bobl lle nad ydynt mewn sefyllfa i brynu cartref am amryw resymau, megis, dim digon 
o flaendal neu hanes credyd gwael.  

Mae'r cynllun wedi'i anelu at bobl mewn cyflogaeth ac nid yw'n dibynnu'n llwyr ar fudd-
daliadau. Mae'r rhent yn seiliedig ar Lwfans Tai Lleol neu 80% o renti'r farchnad agored. Rhaid 
i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf a cofrestru gyda Tai Teg. 

 

Cymysgedd Tai 

Dros y blynyddoedd diwethaf mae datblygiadau deiliadaeth gymysg wedi dod yn fwy 
poblogaidd. Yn 2006 cynhaliodd Sefydliad Joseph Rowntree astudiaeth a oedd yn canmol 
cynlluniau deiliadaeth gymysg ac sydd yn dweud fod cymunedau incwm cymysg yn lle 
llwyddiannus i fyw ynddo. Darganfuwyd nad oedd cymunedau incwm cymysg yn cael eu 
nodweddu gan y problemau sy'n aml yn gysylltiedig ag ardaloedd incwm isel yn unig ac yn lle 
dymunol i fyw ynddo. 

Daeth yr astudiaeth a wnaed gan Sefydliad Joseph Rowntree i’r casgliad bod deiliadaeth 
gymysg ac incwm cymysg yn “ddi-faterion” i’r preswylwyr ac roeddent yn gweld eu cymdogion 
fel “pobl gyffredin” a bod y berthynas rhwng y gwahanol breswylwyr deiliadaeth yn “sifil” ac 
yn “gwrtais”. 

Mae'r datblygiad yn Caer Glyn, Caernarfon yn gyfle perffaith i greu cynllun datblygu cymysg 
llwyddiannus y gellid ei newid a'i esblygu pe bai angen yr ardal yn newid. 

Ymgynghorir â Tai Teg ynghyd â Thîm Opsiynau Gwynedd i ddarganfod yr angen ac i 
ddyrannu'r unedau fforddiadwy, a chynigiwr pob un yn unol â'r polisïau perthnasol. 



 

Ffynonellau 

Defnyddiwyd ffynonellau ac adroddiadau canlynol fel cyfeiriadau ar gyfer y datganiad 

cymysgedd tai hwn. 

• Cofrestr Tai Cyngor Gwynedd 

• Cofrestr Tai Teg 

• Adroddiadau gwerthwyr tai lleol 

• Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2018) 

• Asesiad Marchnad Tai Lleol Gwynedd (Drafft Ebrill 2019) 

• Sefydliad Joseph Rowntree: Astudiaeth Gymunedol Gymysg (Mawrth 2006) 

 

 

Casgliad 

• Mae'r gymysgedd tai arfaethedig yn bodloni'r galw lleol am bob 
deiliadaeth. 

• Bydd y tai yn effeithlon o ran ynni, wedi'u hadeiladu i safon uchel ac yn 
darparu lle byw sy'n ddigonol ar gyfer byw modern cyfforddus. 

• Mae'r gymysgedd arfaethedig yn mynd i'r afael ag anghydbwysedd y 
cyflenwad tai yn yr ardal 

• Mae'r unedau 2 a 3 ystafell wely yn mynd i'r afael â'r angen am aelwyd lai 
ar gyfer newid cyfansoddiad yr aelwyd ac unigolion y mae'r dreth ystafell 
wely yn effeithio arnynt. 

• Mae lleoliad a math yr unedau yn cynnig ateb i aelwydydd a theuluoedd 
ifanc a hŷn. 

• Mae Gofyniad Ansawdd Adeiladu i Ddatblygu yn cynnig hyblygrwydd am 
oes yr adeilad. 

• Mae gan ddatblygiad deiliadaeth gymysg y gallu i greu cymuned 
gynaliadwy. 

• Mae man agored cyhoeddus yn y datblygiad yn cynnig lle braf i fyw. 

 


