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Datblygiad: Cyn Safle Railway Institute, Bangor 

Cyfeiriad: Ffordd Euston, Glanadda, Bangor Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2YP 

Lleoliad: Cyfeirnod Grid: SH 57288 71544.  X (Easting) 257288, Y (Northing) 371544  

Datblygwyr: Adra (Tai) Cyf. 

Teitl y Ddogfen: DEV0094 Datganiad Cymysgedd Tai 

 

 

Wedi ei baratoi gan: Philip Burdett                       Dyddiad:    Mai 2021 

Wedi'i wirio gan:     Owen Bracegirdle                               Dyddiad:   Mai 2021 



Cyflwyniad 

Paratowyd y ddogfen hon gan Adra (Tai) Cyf i gefnogi cais cynllunio i ddatblygu 25 uned ar gyn safle 
Railway Institute, Ffordd Euston, Bangor. Mae’r canlynol yn unol  â Chanllaw Cynllunio Cymysgedd 
Tai 2018. 

Datblygiad arfaethedig 

Tabl 1: Pob uned 

Math o Unedau Nifer o unedau Nifer o ystafelloedd gwely  Gwir / 
Amcangyfrif o 
werth eiddo 

Byngalo    

Tŷ Teras 0   

Tŷ Cysylltiedig (Semi- 
detached) 

0   

Tŷ ar wahân 0   

Fflat 25 

 

15 x 2 unigolyn / 1 ystafell 
wely 

10 x 3 unigolyn / 2 ystafell 
wely 

 

Arall 0   

CYFANSWM 25   

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

 

Cymysgedd Tai 

Nod y cynllun arfaethedig o ddaliadaethau cymysg hwn yw darparu eiddo o safon ym Mangor wedi 
eu gosod i bobl leol gan gynnwys y bobl hynny sydd ag anableddau.  

Bydd y cynllun yn 100% fforddiadwy, gyda'r holl unedau wedi'u fel unedau cymdeithasol. Mae'r 
gymysgedd tai cychwynnol yn seiliedig ar y ffigurau galw am anghenion lleol ar gyfer yr ardal leol. 

Sylwch fod Adra (Tai) Cyf. wedi ymrwymo i sicrhau bod yr unedau hyn ar gyfer pobl leol ac yn 
fforddiadwy.  Bydd yr unedau fforddiadwy yn hyblyg ar ddeiliadaeth gan fod y cynllun i gael ei 
gyflawni gyda chymorth Grant Tai Cymdeithasol. 

 

Mae'r cynnig cyfredol ar gyfer y gymysgedd ganlynol o unedau 

10 x 2 ystafell wely 3 person- rhent cymdeithasol 

15 x 1 ystafell wely 2 person- rhent cymdeithasol 

 



Tabl 2: Cymysgedd arfaethedig o dai 

Rhif Plot Math o Unedau 
Nifer o 

ystafelloedd gwely 
Maint 

m² 
Gofyniad Ansawdd 

Datblygu 
Daliadaeth 

Plot 1 Fflat  
2 ystafell wely 3 

person 
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 2 
Fflat 2 ystafell wely 3 

person 
65 Bydd  

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 3 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson 
53 Bydd  

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 4 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 5  
Fflat 1 ystafell wely 2 

person  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 6 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 7  
Fflat 2 ystafell wely 3 

person 
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 8  
Fflat 2 ystafell wely 3 

person  
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 9  
Fflat 1 ystafell wely 2 

person 
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 10 
Fflat 1 ystafell wely 2 

person 
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 11 
Fflat 1 ystafell wely 2 

person 
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 12  
Fflat 2 ystafell wely 3 

person 
65 Bydd  

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 13 
Fflat 2 ystafell wely 3 

person  
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 14 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 15 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 16 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson 
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 



Plot 17 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 18  
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 19 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson  
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 20 
Fflat 2 ystafell wely 3 

person 
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 21 
Fflat 2 ystafell wely 3 

person  
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 22 
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson 
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 23  
Fflat 1 ystafell wely 2 

berson 
53 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 24 
Fflat 2 ystafell wely 3 

person  
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

Plot 25  
Fflat 2 ystafell wely 3 

person 
65 Bydd 

Rhent 
Cymdeithasol 

 

Ystyrir bod y gymysgedd arfaethedig uchod yn cydymffurfio â pharthau datblygu lleol A106 ac yn 
“darparu cymysgedd o unedau fforddiadwy o ansawdd da, i ddiwallu anghenion tai lleol ar gyfer pob 
rhan o'r boblogaeth” 

Bydd y datblygiad yn cyflawni'r weledigaeth ar gyfer y JLDP i greu “man lle mae anghenion tai 
cymunedau lleol yn cael eu cyflawni'n well o ran cyflenwad, math, ansawdd, effeithlon, lleoliad a 
fforddiadwyedd”.  

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

 

 

 

 

 

  



Tai Fforddiadwy 

Mae Adra wedi ymrwymo i gynnig 100% o'r unedau yn fforddiadwy i bobl leol. Gyda 100% yn 
unedau fforddiadwy sy'n welliant mawr i'r polisi cyfredol sy’n cael ei osod allan gan Ganllaw 
Cynllunio Gwynedd lle mae’n gofyn i 20% o ddatblygiad fod yn fforddiadwy.   Bydd y cynllun ar gyfer 
pobl leol a bydd yr holl unedau yn cael eu gosod ar lefelau rent fforddiadwy. 

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 fforddiadwy eraill wedi'i ddarparu 
gan Tai Teg. 

Bydd pob daliadaeth fforddiadwy a mathau maint uned yn cael eu hadeiladu i gyrraedd criteria 
Gofyniad Ansawdd Datblygu sydd wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru a byddant yn cael eu gosod 
yn nol  a pholisïau a chriteria perthnasol fel sydd wedi eu gosod gan Dîm Opsiynau Tai Gwynedd a Tai 
Teg. 

 

Tabl 3: Cymysgedd o ddaliadaethau unedau arfaethedig 

Nifer o unedau Llofftydd Math o Unedau Maint 
Gofyniad 
Ansawdd 
Datblygu 

15 
1 ystafell wely 2 

berson 
Fflat 53m2 Bydd 

10 
2 ystafell wely 3 

person 
Fflat 65m2 Bydd 

 

Eiddo Rhent Fforddiadwy 

Mae'r safle wedi'i leoli o fewn ardal o'r gymysgedd tai presennol.  Er bod cartrefi rhent cymdeithasol 
Adra yn bennaf ger y safle, mae tai dan berchnogaeth breifat neu ar rent preifat yn yr ardal drefol 
uniongyrchol y tu hwnt i ac uwchlaw Ffordd Euston.   

Gelwir yr ardal yn lleol fel Tai Station ac mae'n lleoliad y mae galw mawr amdano gan bobl leol sy'n 
dymuno byw neu weithio mewn ardal drefol sy'n bodoli eisoes.  Fodd bynnag, mae safle Ffordd 
Euston wedi'i leoli'n ddigonol y tu allan i ardal fasnachol canol y ddinas, ond gyda buddion ardal 
fasnachol canol y ddinas i gyd o fewn pellter cerdded byr.    

Felly, mae lleoliad safle Ffordd Euston yn cynnal statws yng nghanol y ddinas ond mae hefyd yn cael 
ei ystyried yn lleoliad dymunol a rhesymol dawel yn lleol, drws nesaf i swyddfa ddidoli'r Post 
Brenhinol ac o fewn yr ardal adeiledig ehangach, o fewn lleoliad tai traddodiadol. 

Disgwylir i lefel rhentu'r 25 fflat fforddiadwy fod o fewn cyrraedd ein holl breswylwyr.  Gan gynnwys 
ar gyfer gweithwyr allweddol, neu ar gyfer unrhyw un sy'n cael gwaith yn yr ysgolion lleol, ysbytai, 
prifysgolion, morwrol, trafnidiaeth, twristiaid a siopau adwerthu gerllaw.  Mae'r holl gyfleusterau 
cyfagos hyn yn rhoi cyfle da i gyflogaeth ddenu pobl leol i aros yn yr ardal.  

 

 



Bydd y dyluniad arfaethedig yn galluogi'r preifatrwydd mwyaf posibl ar gyfer pob math o 
breswylwyr, gan mai mynediad i ddau ddrws ffrynt yn unig fydd ar bob llawr.  Cyflawnir y dyluniad 
hwn trwy gynnwys wal torri tân canolog neu wal barti yn hanfodol gyda dyluniad unigryw'r safle yn 
creu dau floc o fflatiau gyda mynedfeydd ar wahân i bob pwrpas.   

Mae cael dwy ran i’r fflatiau yn gwella ymdeimlad o ddiogelwch a lles, yn gwella safonau diogelwch 
tân, lleihau trosglwyddiad sŵn a cholli gwres posibl trwy'r ardaloedd cymunedol.  

Bydd y gymysgedd a’r math o ddyluniad yn helpu i hyrwyddo ymdeimlad o gymuned agosach rhwng 
yr holl breswylwyr yn y naill ran neu'r llall o'r datblygiad arfaethedig. 

Unedau 1 a 2 ystafell wely 

Mae amcangyfrif cartrefi Llywodraeth Cymru yn 2014 yn dangos y rhagwelir y bydd cyfansoddiadau 
cartrefi yn newid.  Bydd llai o alw am eiddo mawr, ond bydd cynnydd i'w weld mewn eiddo llai, wrth 
i aelwydydd a theuluoedd llai ddod yn norm.   

Fel y dangosir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2018), bydd y galw am 
unedau un a dwy ystafell wely ar rent cymdeithasol yn cynyddu, gyda’r galw am unedau un ystafell 
wely yn cynyddu o 13% i 26% a’r galw am unedau dwy ystafell wely yn cynyddu o 32% i 44%, yn y 
drefn honno.  

Gan gynnwys lleihau maint, mae hefyd yn dangos y bydd y galw am unedau rhent cymdeithasol 3 
ystafell wely yn gostwng o 50% i 23%. 

Bwriad Adra yw mynd ati i reoli ein stoc dai cyfredol yn yr ardal er mwyn galluogi’r preswylwyr 
cymwys hynny o unrhyw oedran neu ryw y mae’n ofynnol iddynt leihau maint eu cartref, i gael 
cymorth, i gael eu symud a helpu i ryddhau cartrefi teulu mwy yn lleol.   

Nid yn unig y bydd hyn yn fuddiol i unigolion a all fodloni'r meini prawf cymysgedd tai, ond bydd 
hefyd yn lleihau'r niferoedd ar Restr Gosod Tai Gwynedd ar gyfer tai.  

Ansawdd a Hyblygrwydd 

Bydd y datblygiad yn cael ei adeiladu i ofynion Ansawdd Datblygu Tai Llywodraeth Cymru (DQR).  
Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl fflatiau newydd yn hyblyg ac yn ymateb i anghenion newidiol y 
preswylwyr ac anghenion newidiol amrywiaeth o aelwydydd a fydd yn meddiannu'r eiddo dros eu 
hoes.   

Fel rhan o'r gofyniad ansawdd datblygu, bydd y 25 fflat hefyd yn cydymffurfio â'r Safonau Cartrefi 
am Oes, a fydd yn arwain at gartrefi sy'n hygyrch ac yn gyfleus i bob tenant ac y gellir eu haddasu i 
anghenion tymor hir.   

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 nam corfforol yn y dyfodol. 

Gan fod yr holl fflatiau’n cwrdd â chydymffurfiad DQR Llywodraeth Cymru, bydd yr unedau hyn yn 
darparu hyblygrwydd i newid ac addasu deiliadaeth yr eiddo, hy os bydd angen y gymuned yn newid 
neu os oes angen datblygu deiliadaeth gymysg, neu os bydd cynnydd neu gostyngiad pellach yn y 
grant tai cymdeithasol ar gael. 

Mae'r dyluniad i gynnwys gwelliannau arloesol, gan gynnwys paneli to PV i leihau tlodi tanwydd a 
gorbwyso biliau / defnydd ynni.  Bydd y safle'n cynnwys mynediad i le parcio preifat o dan y llawr 
gyda nifer o fannau gwefru ceir trydan  22kw gwefru cyflym a 7kw gwefru safonol. 

 

 

 



Rhent Cymdeithasol, Canolraddol a Marchnad 

Mae rhent cymdeithasol wedi'i feincnodi'n isel fel y'i gosodir gan ganllaw Llywodraeth Cymru pan 
gaiff ei ariannu'n rhannol gyda'r Grant Tai Cymdeithasol.  Nod y cynllun hefyd yw cynorthwyo pobl 
mewn cyflogaeth ac sydd ddim yn hollol ddibynnol ar fudd-daliadau.   

Cymysgedd Tai 

Mae'r datblygiad yn gyfle perffaith ar gyfer cynllun datblygu rhent cymdeithasol llwyddiannus. Mae 
gan y datblygiad hefyd yr hyblygrwydd y gellid ei newid a'i esblygu pe bai angen yr ardal yn newid. 

Ymgynghorir â Thîm Opsiynau Gwynedd i ddarganfod yr angen ac i ddyrannu'r unedau, a chynigir 
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 

• Canllawiau Cynllunio Atodol Cymysgedd Tai (Hydref 2018) 

• Asesiad Marchnad Tai Lleol Gwynedd (Drafft Ebrill 2019) 

Casgliad 

• Mae'r gymysgedd tai arfaethedig yn bodloni'r galw lleol am y ddeiliadaeth a ddewiswyd. 

• Bydd y fflatiau'n effeithlon o ran ynni, wedi'u hadeiladu i safon uchel ac yn darparu lle byw 

sy'n ddigonol ar gyfer bywyd modern a chyfforddus.  

• Mae'r gymysgedd arfaethedig yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd yn y cyflenwad tai sy'n 

ofynnol yn yr ardal. 

• Mae'r unedau 1 a 2 ystafell wely yn mynd i'r afael â'r angen am gartrefi llai, ar gyfer newid 

cyfansoddiad yn y cartref, ac ar gyfer yr unigolion hynny lle mae’r dreth ystafell wely yn 

effeithio arnynt.  

• Mae'r lleoliad a'r math o uned yn cynnig datrysiad ar gyfer aelwydydd ifanc a hŷn a 

theuluoedd llai. 

• Bydd parcio ar y safle ynghyd â pharcio presennol ar ochr y ffordd ar hyd ochr fynedfa'r 

datblygiad gyda'i gilydd yn darparu digon o le parcio.  Mae hyn yn helpu i roi cyfle i unrhyw 

fflatiau sydd eisiau llefydd parcio beidio â chreu effaith negyddol ar unrhyw barcio y tu hwnt 

i ardal Ffordd Euston. 



• Mae lleoliad a math yma o unedau yn cynnig datrysiad a chyfle gyda chymorth i aelwydydd 

hŷn sy’n byw mewn cartrefi mawr lleol ar hyn o bryd i leihau maint eu tŷ a chael aros yn 

lleol. 

• Mae adeiladu yn unol  â DQR yn cynnig hyblygrwydd am oes yr adeilad, ac i'r preswylwyr 

aros yn eu cartref am gyfnod hirach. 

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

• Bydd strategaeth symudiad agored / rhydd yn cael ei hymgorffori yn yr adeilad i hyrwyddo'r 

teimlad o gymuned a diogelwch ym mhob rhan o’r datblygiad ar gyfer preswylwyr.  

• Bydd ardaloedd wedi'u tirlunio yn cael eu cynnwys yn y datblygiad i gynnig lle braf i fyw. 
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