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1.0 Rhagarweiniad 

1.1 Paratowyd yr Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg ("WLIA") hwn gan Mango 

Planning & Development Limited ar ran Adra (Tai) Cyfyngedig i gyd-fynd â chais 

cynllunio llawn a gyflwynwyd i Gyngor Gwynedd (yr awdurdod cynllunio lleol (“LPA”) 

ar gyfer datblygu 25 fflat ar safle yr hen Railway Institute, Ffordd Euston, Bangor. Y 

cais yw:  

"Codi 25 fflat, mynediad, maes parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig” 

1.2 Mae gofynion lleol yr awdurdod cynllunio yn nodi bod yn rhaid i Ddatganiad Cymunedol 

ac Ieithyddol neu Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol yn unol â Chanllawiau 

Cynllunio Atodol (CCA "SPG") Gwynedd: Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (Tachwedd 2009) 

fod yn rhan o gyflwyniad y cais. Ers cyhoeddi'r gofynion dilysu hyn, yn ystod mis 

Gorffennaf 2019 cyhoeddodd yr awdurdod cynllunio lleol ganllawiau ar y pwnc 'Cynnal 

a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy'. Bellach, mae'r CCA1 yn sail i asesiadau 

iaith o'r fath.  

1.3 Felly, mae'r asesiad hwn yn dilyn y fethodoleg a osodwyd yn y CCA. Gan fod y cais ar 

gyfer "datblygiad arfaethedig ar hap-safle annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa 

fawr"2, mae angen adroddiad WLIA i ategu'r cais.  

1.4 Dylid darllen yr Asesiad  hwn ar y cyd â'r dogfennau technegol eraill a gyflwynwyd i 

gefnogi'r cais cynllunio. Paratowyd yr asesiad i ddangos ac i gyfathrebu bod yr iaith 

Gymraeg wedi'i hystyried yn ystod y broses o lunio'r cynigion hyn. Lle bo angen, mae'r 

adroddiad hwn hefyd yn ceisio nodi mesurau i liniaru a gwella effeithiau'r datblygiad 

tai fforddiadwy arfaethedig.   

1.5 Cwblhawyd yr adroddiad hwn gan "berson cymwys", yn unol â gofynion penodol 

 
1Canllawiau Cynllunio Ategol 
2Polisi PS 1 (yr iaith Gymraeg a Diwylliant Cymreig) y cynllun datblygu lleol – diffinnir datblygiad tai ar raddfa fawr fel 10 neu'n 
fwy o unedau tai ym Mangor 
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methodoleg WLIA yr awdurdod cynllunio lleol.  

1.6 Mae Adran 2 yr Asesiad hwn yn rhoi cyd-destun y safle ac mae Adran 3 yn disgrifio 

elfennau allweddol yr hyn a gynigir gan y cais. Mae Adran 4 yn adolygu cyd-destun y 

polisi ac mae Adran 5 yn nodi methodoleg yr WLIA. Mae Adran 6 yn nodi'r wybodaeth 

sylfaenol berthnasol, ac mae Adran 7 yn adolygu tueddiadau a materion allweddol yr 

iaith Gymraeg.  Mae Adran 8 yn cynnwys yr Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg ac 

mae Adran 9 yn rhoi mesurau gwella posibl.  Cyflwynir ein casgliadau yn Adran 10. 
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2.0 Cyd-destun y safle  

2.1 Mae safle'r cais yn ymestyn i 0.15 ha ac mae'n cynnwys safle tir llwyd wedi'i leoli ar 

lain gornel, i'r dwyrain a'r de o Ffordd Euston, Bangor. Mae'r safle wedi'i leoli o fewn 

ffin datblygu Bangor, yn ôl yr hyn a ddiffiniwyd gan fap cynigion Cynllun Datblygu 

Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (ar waith ers Gorffennaf 2017). Mae'r safle o fewn 

ward Hendre.  

2.2 Mae Ffordd Euston yn ffurfio ffiniau gogleddol a gorllewinol y safle, gyda depo'r Post 

Brenhinol ger y ffiniau deheuol a dwyreiniol. Mae tai preswyl i'r gogledd o'r safle, ar 

hyd Ffordd Euston. Mae drychiadau ochr a chefn dau eiddo yn ffinio â'r safle, mae tai 

teras pellach wedi'u lleoli ar draws Ffordd Euston, mae'r rhain yn wynebu'r safle. 

2.3 O ran yr ardal ehangach sy'n amgylchynu'r safle, mae'r ardal yn bwynt rhwng y 

defnyddiau masnachol a chyflogaeth a geir yng nghanol dinas Bangor a'r eiddo 

preswyl i'r gorllewin. Gorsaf reilffordd Bangor yw nodwedd amlycaf yr ardal, gyda 

busnesau cysylltiedig o amgylch yr orsaf ei hun. Mae'r orsaf yn darparu cysylltiadau 

gwerthfawr ag Ynys Môn a holl arfordir gogledd Cymru.  

2.4 Ffordd Penchwintan yw'r prif lwybr mynediad i Ffordd Euston, dyma hefyd y prif 

lwybr cyswllt o Benrhosgarnedd ac Eithinog i ganol y ddinas. Mae nifer o arosfannau 

bysiau ar hyd y ffordd sy'n cysylltu'r safle â'r holl wardiau ym Mangor a'r trefi cyfagos 

fel Caernarfon, Borth a Llandudno. 

2.5 O ran darpariaeth addysg, Ysgol Gynradd Our Lady’s RC, Ysgol Cae Top a’r Ysgol y 

Garnedd newydd yw’r ysgolion cynradd agosaf at safle’r cais. Fel rhan o ad-drefnu 

ysgolion yn ardal Bangor yn 2020, caewyd Ysgol Glanadda ac Ysgol Babanaod Coed 

Mawr. Mae hyn wedi gweld adeiladu Ysgol y Garnedd ar gyfer 420 disgybl ac 

adnewyddu Ysgol y Faenol ym Mhenrhosgarnedd, a fydd yn cynyddu gallu'r ysgol 

gynradd o 186 i 315 o ddisgyblion. 

2.6 Mae dwy ysgol uwchradd ym Mangor, Ysgol Tryfan (Addysg Gymraeg) ac Ysgol Friars, 

ill dau wedi'u lleoli i'r gorllewin o'r safle. Mae un campws Coleg Menai ac adeiladau 
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Prifysgol Bangor ddim ond 200m i'r gogledd o safle'r cais. 

2.7 Mae'r safle tir llwyd wedi bod yn wag ers dymchwel adeilad y Railway Institute yn 

2016. Ers hynny, nid yw'r safle wedi'i gynnal ac mae wedi gordyfu ac yn falltod ar yr 

amgylchedd o'i amgylch. Mae'r mynediad presennol i'r safle trwy'r gornel dde-

orllewinol o lethr serth Ffordd Euston.  

2.8 Yn dilyn dymchwel y Railway Institute yn 2016, mae'r safle a gliriwyd yn deras 

sylweddol ac mae'n bosibl gweld ôl yr hen adeilad wrth iddo gamu i fyny'r safle. Mae'r 

safle'n afreolaidd ei siâp ac mae ffiniau'r gogledd a'r dwyrain wedi'u torri i mewn yn 

drwm ac wedi'u bancio'n serth ond mae hyn yn adlewyrchu cyflwr ffin yr hen 

sefydliad.  

2.9 Rhaid i unrhyw gynnig newydd yma ystyried y nodwedd yma fel cyfyngiad mawr wrth 

ddatblygu dull cost-effeithiol a chynaliadwy o ddylunio adeilad ar y safle heriol hwn. 

Mae dau dŷ pâr cyfagos i'r gogledd ddwyrain ar dir uchel gyda banc serth yn cwympo 

i lawr y tu ôl i'r safle datblygu, mae’r ardal yma wedi tyfu'n wyllt i raddau helaeth. 

2.10 Mae coed yn bodoli eisoes ar gyrion y safle, gyda chlwstwr ar y ffin â depo'r Post 

Brenhinol. 

2.11 Dangosir maint safle'r cais ar gynllun ffin y safle (Cyf Dwg: C1045EUS-AGA-A1-XX-DR-

A-0001-RevA) a gyflwynwyd gyda'r cais.  
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3.0 Y Cynnig 

Trosolwg  

3.1 Er gwaethaf yr hanes cynllunio helaeth, mae'r safle wedi bod yn wag ers i'r Railway 

Institute gael ei ddymchwel yn 2016. Gan nad yw'r safle wedi'i reoli gan y 

tirfeddianwyr, mae wedi tyfu'n wyllt ac yn ddolur llygad i'r amgylchedd lleol. Fel y 

dangosir yn yr hanes cynllunio, mae'r safle wedi'i dynodi i'w ailddatblygu ers nifer o 

flynyddoedd, mae wedi bod ar y farchnad fel cyfle posib i ddatblygu llety preswyl neu 

fyfyrwyr. 

3.2 Gan ystyried y cefndir hwn, penderfynodd yr ymgeisydd (Adra) y byddai'r safle'n 

addas ar gyfer datblygiad i fodloni'r angen am dai fforddiadwy ym Mangor. Maent 

wedi penderfynu symud ymlaen gyda chynllun tai fforddiadwy 100% ar y safle. 

3.3 Mae'r cais ar gyfer: 

“Codi 25 fflat, mynediad, maes parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig” 

3.4 Mae cynllun arfaethedig y safle yn dangos y bydd cyfanswm o 13 o leoedd parcio ceir 

yn cael eu darparu i wasanaethu'r datblygiad arfaethedig, bydd mynediad i'r rhain 

trwy agoriad o dan yr adeilad arfaethedig. Mae'r datblygiad yn agos iawn ar droed i 

ganol y ddinas a'r gwasanaethau sydd wedi'u lleoli ar hyd Ffordd Caernarfon. Mae'r 

agosrwydd at nifer o arosfannau bysiau a gorsaf reilffordd Bangor yn darparu 

dewisiadau trafnidiaeth gynaliadwy i leoliadau ymhellach i ffwrdd. 

3.5 Darlunnir y datblygiad arfaethedig ar y Cynllun Safle Arfaethedig (Cyf Dwg: C1045EUS-

AGA-A!-XX-DR-A-0008-RevE), a darperir manylion pellach yn y Datganiad Dylunio a 

Mynediad, a gyflwynwyd i gefnogi'r cais. 

3.6 Nodwyd y safle gan Adra fel cyfle delfrydol a chynaliadwy i ddarparu cartrefi 

fforddiadwy mawr eu hangen ar gyfer yr ardal leol.   
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3.7 Bydd yr 25 uned breswyl fforddiadwy yn diwallu'r anghenion lleol a nodwyd.  Bydd yr 

holl unedau fforddiadwy'n cael eu cynnig gan Adra ar sail rhent cymdeithasol neu 

rhent canolradd, ac mae'r lefelau rhent yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru o ran 

rhenti a rhenti meincnod.  

3.8 Ynghylch yr iaith Gymraeg, dyma iaith weithredol y cwmni. Prif ddefnyddwyr 

gwasanaeth Adra yw'r rheini sy'n byw yn eu cartrefi. Mae eu tenantiaid a'u 

preswylwyr yn gyfuniad o deuluoedd, pobl sengl a phobl hŷn. Mae Adra yn eu hannog 

i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd – yn y cartref, yn y gweithle ac yn eu 

cymunedau. Atgyfnerthir hyn gan ddulliau, digwyddiadau a gweithgareddau arloesol 

yn y cymunedau maen nhw'n adeiladu ynddynt.  

3.9 Mae Siarter Iaith Gymraeg Adra yn dangos eu hymrwymiad clir i'r iaith, gan gynnwys: 

• Byddan nhw'n hybu ac yn annog cwsmeriaid, staff a phartneriaid i ddefnyddio'r 

iaith Gymraeg bob amser gan eu bod yn cydnabod bod yr iaith Gymraeg yn 

hanfodol i fywyd a diwylliant llawer o'r cymunedau maen nhw'n gweithio 

ynddynt, ac yn elfen hanfodol o'u gwaith; 

• Byddan nhw'n gweithio â phartneriaid i helpu Llywodraeth Cymru ddiwallu ei 

tharged uchelgeisiol o sicrhau bod miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050; a 

• Byddan nhw'n defnyddio eu rôl fel darparwyr tai mewn ardaloedd nad ydynt 

yn Gymraeg eu hiaith i hyrwyddo'r iaith yn y ffordd orau o fewn eu gallu.  
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4.0 Cyd-destun y polisi  

4.1 Mae'r Adran hon yn crynhoi'r polisïau sy'n berthnasol i effaith debygol y cynnig 

datblygu yn erbyn bywyd yn y gymuned a'r iaith Gymraeg. Mae'n ystyried dogfennau 

polisi ar lefel genedlaethol a lleol. Darperir cyfrif llawn o gyd-destun polisi cynllunio'r 

safle yn y Datganiad Cynllunio a gyflwynwyd i ategu'r cais hwn.   

Polisi Cenedlaethol  

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  

4.2 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith ers 1 Ebrill 2016. 

Mae'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus fel Cyngor Gwynedd i ystyried, nid yn 

unig anghenion presennol cymunedau lleol, ond hefyd sut bydd eu penderfyniadau 

yn effeithio ar bobl yn y dyfodol. Mae'r Ddeddf yn cynnwys saith nod llesiant, gan 

gynnwys "Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu". 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015  

4.3 Rhoddwyd statws cyfreithiol i'r iaith Gymraeg yn y system gynllunio gan Ddeddf 

Cynllunio (Cymru). Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol bod yr iaith Gymraeg yn 

cael ei hystyried yn rhan o werthusiad o gynaliadwyedd pob dogfen yng nghynllun 

datblygu'r awdurdod cynllunio lleol. Mae hefyd yn esbonio y dylid ystyried effeithiau 

ar yr iaith Gymraeg wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, cyhyd â'u bod yn 

berthnasol i'r cais. Yn unol â hynny, mae cynllun datblygu Cyngor Gwynedd yn 

cydymffurfio ag amodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) 

4.4 Mae paragraff 3.25 PPW yn esbonio: 

"Mae’r Gymraeg yn rhan o ffabrig cymdeithasol a diwylliannol a bydd ei llesiant i’r 
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dyfodol yn dibynnu ar bob math o ffactorau, yn enwedig addysg, newid demograffig, 

gweithgareddau cymunedol a sail economaidd gadarn i gynnal cymunedau a mannau 

cynaliadwy sy’n ffynnu. Dylai’r system cynllunio defnydd tir ystyried yr amodau sy’n 

hanfodol i’r Gymraeg a, thrwy wneud hynny, gyfrannu at ei defnyddio a’r nod llesiant y 

Gymraeg sy’n Ffynnu." 

4.5 Nodir ym mharagraff 3.27 y gallai'r sawl sy'n gwneud penderfyniadau gadw'r 

ystyriaethau sy'n gysylltiedig â defnyddio'r iaith Gymraeg mewn golwg, lle maen 

nhw'n berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio. Gellir cynnal asesiadau o’r effaith 

ar yr iaith mewn perthynas â datblygiadau mawr na ddyrannwyd mewn cynllun 

datblygu sy’n cael eu cynnig mewn ardaloedd o sensitifrwydd neu bwysigrwydd 

arbennig i’r iaith. 

4.6 Esbonnir arwyddocâd yr iaith Gymraeg yn y broses o reoli datblygiad ym Mharagraff 

3.28: 

. "Gall ystyriaethau yn ymwneud â’r defnydd o’r Gymraeg gael sylw gan benderfynwyr 

cyn belled â’u bod yn berthnasol i geisiadau am ganiatad cynllunio. Ni ddylai polisïau 

a phenderfyniadau gyflwyno unrhyw elfen o wahaniaethu rhwng unigolion yn seiliedig 

ar eu gallu ieithyddol, ac ni ddylent geisio rheoli deiliadaeth tai ar sail ieithyddol." 

4.7 Gan droi at ofynion yr WLIA eu hunain, nodir ym Mharagraff 3.29: 

"Os bydd angen, gellir cynnal asesiadau o’r effaith ar yr iaith mewn perthynas â 

datblygiadau mawr na ddyrannwyd mewn cynllun datblygu sy’n cael eu cynnig mewn 

ardaloedd o sensitifrwydd neu bwysigrwydd arbennig i’r iaith. Dylai unrhyw ardaloedd 

o’r fath fod wedi’u diffinio’n glir yn y cynllun datblygu." 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN 20) – Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (Hydref 2017) 

4.8 TAN 20: Mae Cynllunio a'r Iaith Gymraeg (2017) yn rhoi arweiniad o ran sut gellir rhoi 

ystyriaeth briodol i'r iaith Gymraeg yn y system gynllunio. Ynghylch hap-safleoedd, 

esbonnir ym Mharagraff 3.2.2: 



 

 9 

"Dylid asesu ceisiadau i ddatblygu safleoedd ar hap yn erbyn strategaeth a pholisïau 

cynllun datblygu wedi ei fabwysiadu, a chan roi ystyriaeth i bolisïau cynllunio 

cenedlaethol priodol. Pan fydd ACLl yn derbyn cais am ddatblygiad mawr ar safle ar 

hap o fewn ardal wedi ei diffinio fel un ieithyddol sensitif neu arwyddocaol gellid 

cynnal asesiad o effaith debygol y datblygiad ar y Gymraeg." 

4.9 Mae paragraffau 3.4.1 a 3.4.2 yn nodi'r amgylchiadau lle dylid defnyddio mesurau 

lliniaru i leihau neu i ddileu'r posibilrwydd o effeithiau andwyol datblygu ar yr iaith 

Gymraeg. 

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040  

4.10 Cymru'r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 yw'r fframwaith datblygu 

cenedlaethol, sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu yng Nghymru yn 2040. Un o 

nodau'r cynllun gofodol yw: 

"sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050 – sef cynnydd o bron 

80% o gymharu â'r lefelau presennol. Bydd yr iaith yn cael ei hystyried o fewn 

strategaeth ofodol pob cynllun datblygu. Os mai'r Gymraeg yw iaith bob dydd y 

gymuned, caiff gwaith datblygu ei reoli er mwyn sicrhau bod swyddi a chartrefi ar gael 

fel y gall yr iaith barhau'n ganolog i hunaniaeth y cymunedau hynny. Mewn mannau 

eraill bydd gwaith datblygu yn rym cadarnhaol i annog creu seilwaith addysgol a 

chymdeithasol er mwyn i’r iaith allu datblygu fel rhan naturiol, ffyniannus o 

gymunedau." 

4.11 Mae Polisi 1 (Ble bydd Cymru yn tyfu) yn ganolog i ganlyniadau Cymru'r Dyfodol ac yn 

sicrhau bod polisïau Cymru'r Dyfodol a'r system gynllunio yn gyffredinol wedi 

ymrwymo i'w cyflawni. Mae materion allweddol fel yr iaith Gymraeg, yn elfennau 

craidd o Bolisi 1 ac yn elfennau cyffredin sydd wrth wraidd holl bolisïau Cymru'r 

Dyfodol.  

Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg 
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4.12 Nid dogfen polisi cynllunio yn unig yw strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. 

Mae'r strategaeth yn adeiladu ar ddyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 ac yn gosod yr ymrwymiad i weithio tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg 

erbyn 2050. Mae'n ddogfen ganllaw ar gyfer disgyblaethau yng Nghymru, gan 

gynnwys cynllunio defnydd tir.  

4.13 Mae'r strategaeth yn esbonio: 

"Dylai’r system cynllunio defnydd tir gyfrannu at hyfywedd y Gymraeg drwy greu 

amodau addas i gymunedau cynaliadwy ffynnu. Bydd ymwybyddiaeth o egwyddorion 

perthnasol cynllunio ieithyddol yn ategu hyn." 

4.14 At hynny: 

"Gallai penderfyniadau a wneir ynghylch math, graddfa ac union leoliad datblygiadau 

oddi mewn i gymuned benodol ddylanwadu’n fawr ar ddefnydd o iaith, ac yn sgil hynny 

ar gynaliadwyedd a hyfywedd yr iaith. Mae hyn yn galw am gryfhau’r berthynas rhwng 

cynllunio ieithyddol a chynllunio defnydd tir." 

Polisi lleol 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 i 2016 

4.15 Mae'r cynllun ar waith ers 2017 ac felly mae'n cynrychioli mynegiant mwyaf diweddar 

strategaeth ddatblygu'r Cyngor ar gyfer ardal Bangor yn y cyfnod hyd at 2026. 

4.16 Noda Polisi Strategol PS1 (yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig) y bydd yr 

awdurdod cynllunio lleol yn hyrwyddo ac yn cefnogi defnyddio'r iaith Gymraeg yn 

ardal y cynllun. Nodir ym Mhwynt 2 y polisi y bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy: 

"Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad 

arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y 
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datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa 

fawr neu ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o 

weithlu." 

4.17 At hynny, noda'r polisi y bydd Cynghorion hefyd yn hyrwyddo'r iaith drwy: 

“1. Ofyn am Ddatganiad Iaith Gymraeg fydd yn dweud sut bydd datblygiad 

arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y 

datblygiad arfaethedig yn perthyn i un o’r categorïau canlynol: 

a. Datblygiad manwerthu, diwydiannol neu fasnachol sy’n cyflogi mwy na 50 o 

weithwyr a/ neu gydag arwynebedd o 1,000 m. sg. neu fwy; neu  

b. Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn darparu mwy na’r 

ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 - TAI 6; 

neu  

c. Datblygiad preswyl o 5 o unedau tai neu fwy ar safleoedd a ddynodwyd neu 

safleoedd ar hap du mewn i ffiniau datblygu nad yw’n mynd i’r afael â thystiolaeth o 

angen a galw am dai a gofnodir mewn Asesiad Marchnad Tai a ffynonellau tystiolaeth 

leol berthnasol eraill.  

2. Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad 

arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y 

datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa 

fawr neu ddatblygiad cyflogaeth ar raddfa fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o 

weithlu;  

3. Wrthod cynigion a fyddai’n achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd iaith 

cymuned nad allir ei osgoi neu ei liniaru yn foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith 

cynllunio priodol;  

4. Gofyn am Gynllun Arwyddion dwyieithog i ymdrin â holl arwyddion gweithredol yn y 
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parth cyhoeddus sy’n cael eu cynnwys mewn cais cynllunio gan gyrff cyhoeddus a 

chwmnïau masnachol a busnes;  

5. Gosod disgwyliad y bydd enwau Cymraeg yn cael eu defnyddio ar gyfer 

datblygiadau newydd, enwau tai a strydoedd." 

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA "SPG")  “Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a 

Chynaliadwy" (ar waith ers Gorffennaf 2019)  

4.18 Mae'r ddogfen CCA hon yn esbonio'r gofynion ar y sawl sy'n cyflwyno cais i fodloni 

Polisi PS1 ac mae'n rhoi arweiniad o ran sut bydd yr awdurdod cynllunio yn gwneud 

penderfyniadau ynghylch effaith y datblygiadau arfaethedig ar yr iaith Gymraeg. 

4.19 Mae'r canllawiau yn nodi proses pedwar cam a diagram llif i'w dilyn wrth werthuso 

effaith posibl datblygiad ar yr iaith Gymraeg. Mae'r canllawiau hefyd yn darparu'r 

fethodoleg benodol o baratoi WLIA, a fydd yn cael ei hesbonio'n llawn yn yr adran 

nesaf. 

Cynllun Hybu'r Iaith Gymraeg yng Ngwynedd 2018-2023 

4.20 Un o nodau llesiant Cynllun 2018-2023 Cyngor Gwynedd yw sicrhau bod modd i bawb 

fyw mewn cymuned lle mae'r Gymraeg yn rhan naturiol o fywyd. Mae'r strategaeth 

hon yn adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd yn y Strategaeth Iaith Gwynedd 2014-18 

flaenorol. Mae'n nodi'r cyfleoedd sydd ar gael i hyrwyddo ac i gynyddu'r defnydd o'r 

iaith Gymraeg fel rhan naturiol o fywyd bob dydd yn y wlad. Bydd y strategaeth hefyd 

yn cynnig syniadau ar sut gall Gwynedd gyfrannu at strategaeth Cymraeg 2050 

Llywodraeth Cymru, sy'n gosod y targed o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg yng 

Nghymru erbyn 2050.  

4.21 I gynyddu'r defnydd o'r iaith yn yr awdurdod, mae'r Cyngor am weld y canlynol yn 

digwydd: 

• Teuluoedd sydd yn gweld gwerth i’r iaith ac yn ei defnyddio fel iaith y cartref; 
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• Ysgolion a sefydliadau addysgol sydd yn rhoi bob cefnogaeth ac anogaeth i 

ddatblygu siaradwyr Cymraeg hyderus; 

• Plant a phobl ifanc sydd yn gweld gwerth i’r iaith fel sgil ar gyfer eu bywyd ac 

fel cyfrwng adloniant a chymdeithasu ac sydd yn ei defnyddio ym mhob rhan 

o’u bywyd; 

• Sefydliadau a chyrff sydd yn cynnig gwasanaethau Cymraeg yn gyson ac yn 

safonol; 

• Sector busnes sydd yn rhoi gwerth a statws i’r iaith ac sy’n deall bod y Gymraeg 

yn sgil ac yn adnodd wrth recriwtio; 

• Y Gymraeg yn gyfrwng iaith naturiol wrth ddatblygu a defnyddio technoleg; 

• Grwpiau cymunedol yn cael eu cefnogi i gynnal y Gymraeg fel cyfrwng 

cyfathrebu naturiol ac i sicrhau bod pobl o bob cefndir ieithyddol a 

chymdeithasol yn cael eu cynnwys mewn gweithgarwch cymunedol; 

• Y Gymraeg yn cael lle blaenllaw gan y Cyngor mewn cynlluniau economaidd, 

tai a chynllunio yn lleol er mwyn sicrhau bod unrhyw gynlluniau a datblygiadau 

yn cyfrannu yn gadarnhaol at ymdrechion i ddiogelu’r iaith yn ein cymunedau;  

a 

• Trigolion sydd yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg ac yn dangos agwedd 

gadarnhaol ac ewyllys da tuag ati.  

4.22 Mae'r nodau hyn hefyd yn nodi meysydd y gall datblygiad preswyl newydd 

ddylanwadu'r defnydd o'r iaith ac mewn rhai achosion, ei diogelu. Mae hyn yn cynnwys 

arwyddion ar y safle, enwau Cymraeg priodol ar gyfer datblygiadau newydd, marchnata 

iaith Gymraeg a sicrhau bod ymgais ddigonol i ymgynghori â thrigolion lleol am y 

cynllun gan ddefnyddio deunydd ysgrifenedig Cymraeg a Saesneg.  
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Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn (2018) 

4.23 Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y saith nod llesiant a dyluniwyd y pum ffordd o 

weithio i gefnogi cyrff cyhoeddus wrth fodloni anghenion presennol eu cymunedau ac 

i sicrhau nad yw penderfyniadau heddiw yn niweidio cenedlaethau'r dyfodol.  

4.24 Mae diogelu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn rhan o'r cynllun datblygu. Yn y cynllun, 

cydnabyddir pwysigrwydd yr iaith Gymraeg o ran strwythur cymdeithasol a hunaniaeth 

ddiwylliannol yr ardal. Rhaid i ni sicrhau y gall preswylwyr ddewis byw drwy gyfrwng y 

Gymraeg a bod gwasanaethau a gweithgareddau cymunedol Cymraeg eu hiaith yn 

hygyrch iddyn nhw. Mae hyn yn flaenoriaeth, felly, ar gyfer gweithio ar y cyd yn y 

dyfodol.  

4.25 Y nodau yw cynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg 

fel yr iaith gyfathrebu o ddewis rhwng cyrff cyhoeddus ar draws y ddwy sir. Mae'r iaith 

Gymraeg yn ganolog ac wrth wraidd y cynllun. 
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5.0 Methodoleg  

5.1 Mae'r fethodoleg ar gyfer ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar yr iaith Gymraeg 

a diwylliant Cymreig yn seiliedig ar y canllawiau a roddwyd yn CCA addasedig Cyngor 

Gwynedd o ran 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy'.  

5.2 Cymerwyd Ffigur 1 isod o'r CCA3, mae'n cynnwys siart llif wyth cam sy'n llywio'r 

prosesau angenrheidiol cyn cyflwyno cais cynllunio, yn ystod y broses o asesu cais 

cynllunio a gwneud penderfyniad arno.  

Ffigur 1 – wedi'i gymryd o'r CCA – Siart llif: y broses o roi datblygiad arfaethedig ar ei gilydd, ei 

asesu a gwneud penderfyniad arno 

5.3 Y sawl sy'n cyflwyno'r cais sydd i gyflawni camau 1 i 5 y siart llif cyn cyflwyno. Camau 

6 a 7 yw gofynion yr awdurdod cynllunio lleol yn ystod y broses o asesu'r cais 

cynllunio ac mae Cam 8 yn ofyniad ar ôl cynllunio ar yr awdurdod cynllunio lleol a'r 

sawl sy'n cyflwyno'r cais.  

5.4 Ystyrir camau 1 i 5 yn yr adrannau canlynol o'r WLIA, ac mae esboniad penodol o bob 

cam isod. 

 
3Diagram 3 Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy CCA 
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Cam 1: Sgrinio'r datblygiad arfaethedig  

5.5 Mae diagram 4 y CCA yn egluro’r broses o sgrinio’r datblygiad arfaethedig. Mae’r 

canllawiau yn pwysleisio’r budd o ymgysylltu ac ymgynghori gyda'r gwasanaeth 

cynllunio a rhanddeiliaid allweddol yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio. 

Dylai'r broses hon fod yn gymesur a graddfa a math y datblygiad arfaethedig. 

5.6 Yn yr achos hwn, mae'r cynnig yn ymwneud â chodi 25 annedd gyda 100% ohonyn 

nhw'n fforddiadwy. Mae'r cynnig ar safle sydd â chaniatâd cynllunio gweithredadwy 

ar gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr. 

5.7 Gan fod y cais yn ymwneud â datblygiad mawr, dylid cyflawni PAC4 cyn cyflwyno cais 

cynllunio. Bydd y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y PAC ac ymatebion y sawl sy'n 

cyflwyno'r cais i'r sylwadau hynny yn cael eu nodi yn yr adroddiad PAC y dylid ei 

gyflwyno yn rhan o'r cais cynllunio.  

5.8 Ystyriwyd bod graddfa'r ymgysylltiad cyn cyflwyno'r cais cynllunio hwn yn gymesur â'r 

hyn a gynigir.  

5.9 Mae Datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a Datganiad Cymysgedd Tai yn cyd-fynd 

â'r cais. Mae'r datganiadau hyn a baratowyd gan Adra yn cadarnhau bod y gymysgedd 

arfaethedig o unedau yn bodloni'r angen a nodwyd am dai ym Mangor a'r ardaloedd 

cyfagos.  

5.10 Ar sail y manylion a nodwyd uchod, mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i sgrinio yn 

unol â'r canllawiau a osodwyd yn y CCA addasedig.  

Cam 2: Paratoi Datganiad, adroddiad Asesiad, neu dystiolaeth gefnogol pan fydd 

angen amdanynt 

5.11 Yn unol â gofynion y polisi cynllunio a chyngor cyn cyflwyno cais yr awdurdod 

 
4 Ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio 
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cynllunio lleol, penderfynwyd bod angen WLIA. Paratowyd WLIA yn unol â'r 

canllawiau a nodwyd yn Atodiad 8 CCA yr awdurdod cynllunio lleol. Mae Adrannau 6 i 

9 y ddogfen hon yn ffurfio'r WLIA.  

5.12 Mae Atodiad 8 y CCA yn annog arfer da o ran cydbwyso effeithiau'r datblygiad a'r 

defnydd o fatrics risg. Darperir matrics risg/buddion enghreifftiol (ffigur 8.1) y gellir ei 

ddefnyddio i adnabod risg yr effaith a thebygolrwydd yr effaith.  

5.13 Fel y mae ar hyn o bryd, mae'r matrics risg enghreifftiol ddim ond yn caniatáu ar gyfer 

adnabod effeithiau negyddol datblygiad arfaethedig ac nid yw'n caniatáu ar gyfer 

adnabod effeithiau niwtral neu fuddiol. Felly, at bwrpas yr WLIA hwn, rydym wedi 

defnyddio matrics risg/buddion gwahanol. Derbyniwyd y matrics hwn gan yr 

awdurdod cynllunio lleol fel dull asesu priodol.  

5.14 Mae'r matrics yn addasiad o fersiwn blaenorol o ffigur 8.1 y CCA a oedd wedi'i 

gynnwys yn fersiwn ar ôl yr ymgynghoriad y ddogfen. Mae'n aneglur pam mae'r 

matrics risg/buddion enghreifftiol o'r CCA addasedig wedi'i newid i'r fath raddfa lle na 

ellir adnabod effeithiau buddiol. Mae'r WLIA hwn yn seiliedig ar y matrics 

risg/buddion yn ffigur 2 ar y dudalen nesaf.  
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Ffigur 2: Matrics risg/buddion – sail yr WLIA 

 

Cam 3: Adnabod mesurau osgoi/lliniaru a strategaeth lliniaru pan fydd angen 

5.15 Mae adrannau 6 i 9 yr WLIA hwn yn dangos yr ystyriaeth a roddwyd i effaith posibl y 

datblygiad ar y gymuned leol ym Mangor a'r iaith Gymraeg. Cyflwyna Adran 9 fesurau 

i liniaru effeithiau andwyol ac i annog effeithiau buddiol (lle ystyrir eu bod yn 

angenrheidiol) yn seiliedig ar yr ystyriaethau o effeithiau.  

Cam 4: Paratoi Strategaeth gyda Chynllun Gweithredu  

5.16 Ar ôl yr ystyriaethau o'r effeithiau yn Adrannau 6 i 9. Os ystyrir bod mesurau lliniaru 

a/neu wella yn angenrheidiol, cyflwynir strategaeth. Os yn berthnasol, cyflwynir hyn 

yn Adran 9 y ddogfen hon.  

Cam 5: Cyflwyno Cais Cynllunio  

5.17 Dylid cyflwyno'r cais ar ôl cwblhau'r broses PAC. Bydd cyflwyniad y cais yn ystyried yr 

holl sylwadau yn ystod y broses PAC a byddan nhw'n cael eu hymgorffori yn y cynnig 

lle bo angen. Bydd cyflwyniad y cais yn cydymffurfio'n llawn â'r CCA addasedig. 
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6.0 Gwybodaeth Waelodlin Berthnasol 

Adnabod yr ardal ddylanwad 

6.1 Yn ôl gofyniad y CCA, dylid gwneud y canlynol: 

"Diffinio’r ardal y gallai’r datblygiad mawr ar safle ar hap annisgwyl ddylanwadu arni 

yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Bydd hyd a lled yr ardal yn dibynnu ar fath y 

datblygiad, ei raddfa a’i leoliad;" 

6.2 Gan nad yw'r safle wedi'i ddyrannu ar gyfer datblygiad, mae'n safle ar hap annisgwyl. 

Diffiniad datblygiad mawr yn y cyd-destun hwn yw datblygiad a fyddai'n cynnwys 10 

neu'n fwy o unedau tai ym Mangor5.  

6.3 Mae'r safle, sy'n ymestyn i 0.15 ha, wedi'i leoli ar derfynau gorllewinol ward Hendre6, 

o fewn ardal canolfan isranbarthol Bangor. Ymhlith y wardiau cyfagos eraill sy'n rhan 

o'r ddinas mae Deiniol, Marchog, Hirael, Garth, Menai a Glyder. Mae'r safle yn 

ganolog o fewn Bangor ac o fewn pellter cerdded i ganol y ddinas, siopau adwerthu, 

arosfannau bysiau, ysgolion a gwasanaethau eraill. 

6.4 Nodir yn nata diweddaraf 20197 fod Bangor yn 9.37km2, gyda phoblogaeth o thua 

18,322 yn yr ardal adeiledig.  Mae hyn yn cyfateb i ddwysedd poblogaeth o 

4,569/km2. Mae'r boblogaeth wedi cynyddu o 0.22% rhwng 2011 a 2019.  

6.5 Nodir yn nata diweddaraf 20198 fod ward Hendre yn 1km2, gyda phoblogaeth o thua 

1,484. Mae hyn yn cyfateb i ddwysedd poblogaeth o 1,488km2. Mae'r boblogaeth 

wedi gostwng ychydig (-0.10%) rhwng 2011 a 2019. 

6.6 O edrych ar ffynhonnell ddata mwy lleol9, noda cyfrifiad 2011 fod cyfanswm o 125 o 

 
5Yn ôl diffiniad Tabl 8.1 y CCA a ddefnyddir  
6 https://www.gwynedd.llyw.cymru/map/ 
7https://www.citypopulation.de/ên/uk/wales/admin/gwynedd/W38000009__bangor/ 
8https://www.citypopulation.de/ên/uk/wales/wards/gwynedd/W05000073__hendre/ 
9 https://www.streetcheck.co.uk/postcode/ll572yp 
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anheddau yn ardal cod post LL57 2YP. Fe'u crynhoir fel a ganlyn: 

• Tai sengl (“Detached”) – 2.4%; 

• Tai pâr – 21.6%; 

• Tai teras – 74.4%; ac 

• Fflatiau – 1.6%. 

6.7 Wrth edrych ar y lefelau gwahanol o ystadegau, gellir gweld na fyddai'r datblygiad 

arfaethedig o 25 o anheddau ar y safle yn ddim mwy nag ychwanegiad ymylol i'r lefel 

gyfredol o dai a phoblogaeth yn y gymdogaeth leol, ward Hendre a Bangor yn 

gyffredinol. 

6.8 Ystyriaeth arall yn yr achos hwn yw'r caniatâd cynllunio presennol (Cyf APP: 

APP/Q6810/A/17/3175831) ar gyfer 48 o unedau byw i fyfyrwyr ar y safle. Mae 

swyddogion yr ACLl a'r Arolygiaeth gynllunio wedi derbyn o'r blaen: 

“Mae natur Bangor, o ran maint y boblogaeth, patrwm ieithyddol, yr amrywiaeth o 

wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael yno yn golygu na ddylai’r datblygiad gael 

effaith niweidiol ar y Gymraeg.” 

6.9 Yn ychwanegol i'r uchod, dangosir yn y datganiad o Anghenion Tai Fforddiadwy bod 

nifer mawr o geisiadau am unedau fforddiadwy ym Mangor. Disgrifir y data yn llawn 

yn yr adroddiad ond mae gan ward Hendre ei hun 274 o ymgeiswyr10 ar restr aros am 

unedau o fewn y ward. Disgwylir bod y bobl hyn yn byw yn y gymuned ar hyn o bryd 

ond yn methu â sicrhau perchenogaeth o dŷ.  

6.10 Dangosa hyn y bydd cynnig y datblygiad yn darparu cyfleoedd priodol ar gyfer tai 

 
10gwybodaeth a ddarparwyd gan y Tîm Opsiynau Tai, Hydref 2020  
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fforddiadwy i bobl sydd eisoes yn byw ym Mangor. Ni fydd yn arwain at fewnlif o bobl 

o du allan i'r ardal leol. Felly, bydd y cynnydd posibl yn y boblogaeth leol a chartrefi yn 

isel iawn yn yr achos hwn a'r ardal ddylanwad fydd poblogaeth Bangor ei hun.  

Proffil y Boblogaeth Leol Bresennol  

6.11 Mae ystyried demograffig leol yr ardal lle bydd y safle wedi'i leoli yn un o ofynion y 

fethodoleg sy'n rhan o'r CCA. Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli o fewn ward 

Hendre, mae'r data sylfaenol ar gyfer Bangor a sir Gwynedd wedi'i gynnwys at 

ddibenion cymharu. 

Poblogaeth: 2001 a 2011 

 

 

 

Tabl 1:     Newid ym mhoblogaeth 2001 a 201111 

6.12 Dangosa'r tabl uchod fod cyfanswm poblogaeth Hendre wedi codi dros y cyfnod o 10 

mlynedd o 5.13%. Mae hyn yn gyson â phatrymau poblogaeth Gwynedd yn ei 

chyfanrwydd. 

6.13 Cynyddodd poblogaeth Bangor hefyd rhwng 2001 (15,280) a 2011 (17,988) 12. Mae'r 

ffigurau'n dangos bod wardiau Menai (Bangor) / Garth wedi profi cynnydd sylweddol 

o 44.9% yn ei phoblogaeth 3 oed a hŷn yn ystod y cyfnod o 10 mlynedd. Gwelwyd y 

cynnydd mwyaf yn y boblogaeth ymhlith y grŵp oedran 16-19 (cynnydd o 764) a'r 

grŵp oedran 20-24 (cynnydd o 855). Priodolir y cynnydd hwn yn y boblogaeth 

 
11Yn seiliedig ar ddata cyfrifiad 2001 a 2011 
12https://www.citypopulation.de/ên/uk/wales/admin/gwynedd/W38000009__bangor / 

 
Ardal 

 
2001 

 
2011 

Newid 
(Ffigwr) 

Newid (%) 

Hendre 1,423 1,496 73 5.13 

Gwynedd 116,843 121,874 5031 4.31 
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ymhlith y grwpiau oedran hynny yn bennaf  oherwydd statws Bangor fel dinas 

prifysgol a phoblogaeth y myfyrwyr yn y ward. 

Siaradwyr Cymraeg (3+): 2001 a 2011 

 

 

 

Tabl 2 – Canran a newid canrannol siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011  

6.14 Gwelodd Bangor gyfan ostyngiad o 9.3% pwynt y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 

2011. Roedd cyfran poblogaeth Bangor a siaradodd Gymraeg yn 2011 yn 36.4%, 

sylweddol is na chyfran Gwynedd ar 65.4%, a ward Hendre (45.3%). 

6.15 Ystyrir mai achos tebygol y gostyngiad hwn yw canlyniad newidiadau demograffig yn 

y boblogaeth sy'n golygu gostyngiad yn nifer y plant, cynnydd yn nifer y bobl hŷn, 

ymfudo pobl a'r gwahaniaeth yn sgiliau y poblogaeth o fewn y 10 mlynedd. 

6.16 Mae'r patrwm cyffredinol o ostyngiad yn nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg yn 

adlewyrchu'r duedd gyffredinol ar gyfer Gwynedd er bod y gostyngiad yn llawer is i 

Gwynedd yn ei chyfanrwydd. Mae’n debygol bod y gostyngiad yn nifer a chyfran y 

siaradwyr Cymraeg yn ward Hendre i’w briodoli’n bennaf i statws Bangor fel dinas 

prifysgol a’r boblogaeth myfyrwyr sy’n symud i’r ward, nid yw cyfran uchel ohonynt 

yn siaradwyr Gymraeg. 

Siaradwyr Cymraeg yn ôl oedran: 2001 a 2011 

6.17 Mae'r ddau dabl nesaf yn dangos canran y siaradwyr Cymraeg ar gyfer grwpiau 

oedran gwahanol y Hendre a Gwynedd. Seiliwyd y ffigurau ar ddata cyfrifiad 2001 a 

Ardal 2001 (%) 2011 (%) Newid (%) 

Hendre 52.2 45.3 -6.9 

Bangor 45.7 36.4 -9.3 

Gwynedd 69.0 65.4 -3.6 

Cymru 20.8 19 -1.8 
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2011. Mae’r ffynhonell data ar gyfar Bangor yn whanol felly mae’n cael ei ddelio ar 

wahan. 

Grŵp 
oedran 

Cadnant Gwynedd 

  2001 (%) 2011 (%) 2001 (%) 2011 (%) 

3 i 15 62.9 78.8 88.6 89.1 

16 i 24 35.1 24.i9 66.7 58.6 

25 i 34 51 37.6 71.2 68.9 

35 i 49 47.7 47.9 67 66.7 

50 i 64 59.7 38.5 59.74 57.9 

65 a hŷn 66 64.1 63.5 58 

Pob oedran 
(3+) 52.2 45.3 69 65.4 

 

Tabl 3 – Cyfanswm y ganran o siaradwyr Cymraeg o grwpiau oedran gwahanol  

 

 

 

 

 

Tabl 4 – Newid yn y ganran o siaradwyr Cymraeg o grwpiau oedran gwahanol 

6.18 Gwelir y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn 2001 a 2011 ymhlith y plant 3 i 15 oed. 

Mae hyn yn dangos rôl bwysig addysg gyfrwng Cymraeg wrth gynnal cyfran uchel o 

siaradwyr Cymraeg, mae hyn yn amlwg yn ward Hendre a Gwynedd ymhlith y 

Newid yn y ganran o Siaradwyr Cymraeg o 2001 
i 2011 

Grŵp oedran Hendre Gwynedd 

3 i 15 15.9 0.5 

16 i 24 -10.2 -8.1 

25 i 34 -13.4 -2.3 

35 i 49 0.2 -0.3 

50 i 64 -21.2 -1.8 

65 a hŷn -1.9 -5.5 

Pob oedran (3+) -6.9 -3.6 
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blynyddoedd iau hyn. Rhwng 2001 a 2011, mae cynnydd o 15.9% yn y ganran o 

siaradwyr Cymraeg 3 i 15 oed. Mae hyn yn dangos bod nifer y plant sy'n ceisio addysg 

gyfrwng Cymru wedi cynyddu yn ward Hendre dros y cyfnod o ddeng mlynedd. 

6.19 Atgyfnerthir pwysigrwydd addysg gyfrwng Cymraeg hefyd oherwydd bod gostyngiad 

parhaus yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal o 16 i 34 oed, pan ddaw 

addysg statudol i ben. 

6.20 Mae ffigur 2011 Hendre o 24.9% rhwng 16 a 24 oed sy'n siarad Cymraeg yn isel iawn 

o'i gymharu â'r oedrannau eraill. Gan fod Bangor yn ddinas brifysgol, mae miloedd o 

fyfyrwyr o'r oedran hwn yn cyrraedd o bob cwr o'r Byd i astudio. Er nad oes adeiladau 

llety myfyrwyr pwrpasol yn ward Hendre, mae poblogaeth y myfyrwyr yn byw mewn 

nifer o eiddo rhent ar hyd Ffordd Caernarfon. Mae mwyafrif y tai myfyrwyr yn cael eu 

meddiannu gan unigolion nad ydynt yn siarad Cymraeg, mae hyn yn cael effaith fawr 

ar ganran y siaradwyr Cymraeg yn y ward. 

6.21 Gan edrych ar reswm mwy lleol, mae unigolion yn y grŵp oedran yma hefyd yn 

symud i ffwrdd o ardal Bangor i ddilyn cyfleoedd addysg ôl-uwchradd. Mae hyn hefyd 

yn arwain at nifer is o siaradwyr Cymraeg sydd wedi bod trwy addysg gyfrwng 

Cymraeg. 

6.22 Mae ffigur 2011 Gwynedd o 58.6% 16 i 24 sy'n siaradwyr Cymraeg hefyd yn debygol o 

gael ei wanhau gan boblogaeth y brifysgol ym Mangor lle mae miloedd o fyfyrwyr o'r 

oedran hwn yn cyrraedd o bob cwr o'r Byd i astudio, felly mae hyn yn lleihau'r 

ffigurau cyfartalog ar draws yr awdurdod. 

6.23 Gwelir y gostyngiad hwn yng nghanran y siaradwyr Cymraeg hefyd yn y grŵp oedran 

25 i 34 ar draws Hendre a Gwynedd yn ei chyfanrwydd. Mae'n dangos bod siaradwyr 

Cymraeg o'r gymuned yn dal i fudo, gall hyn fod am nifer o resymau megis diffyg stoc 

dai, pa mor fforddiadwy yw tai, cyfleoedd cyflogaeth newydd, symud allan o gartref y 

teulu neu i ddechrau teulu ei hunain. Yn ail, mae hefyd yn dangos bod myfyrwyr sydd 

wedi symud i Fangor i astudio yn ceisio aros o fewn ardal ar ôl gorffen eu gradd.  
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6.24 Wrth edrych ar ward Hendre, cynyddodd nifer y siaradwyr Cymraeg 35 i 49 oed 0.2% 

rhwng 2001 a 2011. Mae hyn yn dangos y gall unigolion neu deuluoedd sy'n siarad 

Cymraeg fforddio prynu cartref yn yr ardal erbyn hyn a symud yn ôl i yr ardal y 

cawsant eu magu, mae hyn yn rhoi hwb i ganran y siaradwyr Cymraeg. Yn ogystal â 

hyn, gallai'r cynnydd mewn hygyrchedd i adnoddau dysgu Cymraeg i oedolion 

ddylanwadu ar ganran y siaradwyr. 

6.25 Gostyngodd y ganran o bobl dros 50 oed sy'n siarad Cymraeg yn sylweddol (21.2%) yn 

Hendre dros y cyfnod o 10 mlynedd. Nid yw'r rheswm am hyn yn glir ond mae'n 

dangos bod mwy o allfudo o siaradwyr Cymraeg yn y grŵp oedran hwn. Efallai mai'r 

rheswm am hyn yw unigolion/teuluoedd yn symud allan o'r ddinas i'r trefi/pentrefi 

cyfagos ar ôl i'w plant dyfu neu fel rhan o gynlluniau ymddeol. Rheswm posibl arall yw 

ymfudiad gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arbenigol i weithio yn Ysbyty Gwynedd. 

Ar gyfer arbenigeddau penodol, mae'n rhaid i'r ysbyty edrych y tu allan i'r rhanbarth 

uniongyrchol am y gweithiwr gofynnol. Yn ei dro, gall hyn arwain at fewnlifiad ar bobl 

nad ydyn nhw'n Gymraeg i'r ddinas. 

6.26 Nid yw'r newid i'r siaradwyr Cymraeg 50 i 64 oed yn cael ei ystyried yn sylweddol o 

fewn Gwynedd i gyd. 

6.27  Mae nifer y siaradwyr Cymraeg 65+ yn Hendre wedi aros yn gymharol gyson yn y 

ward. Mae hyn yn dangos nad yw teuluoedd a/neu unigolion sy'n siarad Cymraeg yn 

symud allan o'u cartrefi erbyn yr oedran hwn ac yn aros yn yr ardal. Ar y cyfan, mae 

canran sylweddol o siaradwyr Cymraeg ifanc (3 i 15) ac eto o fewn y grŵp oedran 

65+. Mae canran y defnydd o'r iaith yn gostwng rhwng y ddau grŵp oedran hyn (16 i 

64). 
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Ffigur 3: Graph showing number and % of the population of Bangor (aged 3 and over) who 

could speak Welsh in 201113 

 

6.28 Mae'r llinell lwyd yn nodi canran gyfartalog y boblogaeth a allai siarad Cymraeg ym 

Mangor, ac mae'r dotiau coch yn nodi cyfran pob grŵp oedran a allai siarad Cymraeg. 

Cyfran y siaradwyr Cymraeg ymhlith y grŵp oedran 16 i 24 yw'r isaf o'r holl grwpiau 

oedran a gellir gweld nad yw cyfran sylweddol o'r grŵp oedran hwnnw'n siarad 

Cymraeg. Mae hyn yn gysylltiedig â'r niferoedd uchel o fyfyrwyr ym Mhrifysgol 

Bangor, nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg, yn ogystal â siaradwyr di-Gymraeg a allai 

fod yn gweithio yn Ysbyty Gwynedd. 

Isadeiledd Lleol 

6.29 Mae'r adran hon yn ystyried proffil yr isadeiledd lleol ym Mangor.  

6.30 Adnabyddir Bangor fel canolfan isranbarthol yn y cynllun datblygu lleol (LDP). Mae 

 
13 Source: http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/cyfrifiad/2011/LC2106/siart_LC2106Cymuned.html 



 

 27 

gweledigaeth y cynllun datblygu lleol yn nodi: 

"Bydd cyfran uwch o’r datblygiadau newydd sydd eu hangen yn digwydd tu mewn i’r 

Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Bydd hyn yn digwydd trwy 

ymrwymiadau a dynodiadau newydd, gan gynnwys dynodi safleoedd tai (tai 

marchnad agored gyda chyfran o ddarpariaeth fforddiadwy). Bydd hefyd yn bosib 

caniatáu safleoedd ar hap tu mewn i’r ffin ddatblygu yn ogystal." 

6.31 Mae'r strategaeth yn cydnabod prif rôl y ganolfan isranbarthol. Maent yn cynnig 

ystod dda o gyflogaeth, cyfleusterau a gwasanaethau sy'n gwasanaethu eu 

poblogaeth eu hunain yn ogystal â'u dalgylchoedd ehangach. Mae Bangor hefyd yn 

cael ei chydnabod yng Nghynllun Cenedlaethol newydd 2040 fel dinas bwysig 

ranbarthol, hefo ffocws ar gyfer tai, cyflogaeth, twristiaeth, trafnidiaeth gyhoeddus a 

gwasanaethau allweddol yn eu hardaloedd ehangach ac maent yn cefnogi eu 

swyddogaeth barhaus fel canolbwyntiau ar gyfer twf isranbarthol. 

6.32 Mae Bangor ei hun yn darparu rôl gref fel cartref i amrywiaeth o ddatblygiadau 

preswyl, datblygiadau busnes a diwydiannol, a chyfleoedd treftadaeth, diwylliannol, 

hamdden a masnachol. Ar hyn o bryd mae yna nifer o unedau gwag yng nghanol y 

ddinas, mae'r pandemig covid wedi dwysáu'r pryderon am y diffyg buddsoddiad ar y 

stryd fawr. Mae cael pobl yn byw yn y agos ag o gwmpas canol Bangor, yn galluogi 

iddynt defnyddio'r gwasanaethau, mae hyn yn agwedd hanfodol ar gryfhau'r stryd 

fawr. 

6.33 Mae'r ddinas yn elwa o ddarparu cysylltiadau â'r trefi a'r pentrefi cyfagos, mae'n 

ffurfio canolfan wasanaeth ar gyfer yr aneddiadau hyn. Mae'r safle ei hun mewn 

lleoliad gwych ar gyfer cysylltiadau pellach â threfi ar hyd arfordir gogledd Cymru a 

dinasoedd gogledd orllewin Lloegr. O ystyried y ganran uchel o siaradwyr Cymraeg yn 

y trefi a'r pentrefi cyfagos fel Caernarfon, Bethesda, Y Felinheli, Llanrug a Llanberis, 

darperir mwyafrif uchel iawn o gyfleusterau a gwasanaethau y ddinas yn ddwyieithog.  

6.34 O ran darpariaeth addysg, Ysgol Gynradd Our Lady’s RC, Ysgol Cae Top a’r Ysgol y 

Garnedd sydd newydd ei hadeiladu yw’r ysgolion cynradd agosaf at safle’r cais. Fel 

rhan o ad-drefnu ysgolion yn ardal Bangor yn 2020, caewyd Ysgol Glanadda ac Ysgol 
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Babanaod Coed Mawr. Mae hyn wedi gweld adeiladu Ysgol y Garnedd ar gyfer 420 

disgybl ac adnewyddu Ysgol y Faenol ym Mhenrhosgarnedd, a fydd yn cynyddu gallu'r 

ysgol gynradd o 186 i 315 o ddisgyblion. 

6.35 Mae dwy ysgol uwchradd ym Mangor, Ysgol Tryfan (Addysg Gymraeg) ac Ysgol Friars, 

ill dau wedi'u lleoli i'r gorllewin o'r safle. Mae un campws Coleg Menai ac adeiladau 

Prifysgol Bangor ddim ond 200m i'r gogledd o safle'r cais. 

6.36 Mae yna hefyd gyfleusterau hamdden yng Nghanolfan Brailsford, 300m i'r gogledd o 

safle'r cais. Y prif ganolfannau cyflogaeth ym Mangor yw canol y ddinas ei hun, Ysbyty 

Gwynedd, Ystâd Ddiwydiannol Llandygai ar gyrion de-ddwyreiniol y ddinas a Pharc 

Menai ar yr ymyl orllewinol. 
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7.0 Tueddiadau a Materion Allweddol yr Iaith Gymraeg 

Tueddiadau'r Iaith Gymraeg 

7.1 Mae'r data a gyflwynwyd yn dangos nad yw Bangor yn un o brif ddaliadau'r Gymraeg 

yng Ngwynedd. Gan fod Bangor yn ddinas Brifysgol, mae'r mewnlifiad o unigolion o tu 

allan i Gymru i'r ddinas yn ystod y tymor yn gwanhau canrannau'r siaradwyr Cymraeg 

yn y ddinas. Mae canran y siaradwyr Cymraeg ym Mangor wedi gostwng rhwng 

cyfrifiad 2001 a 2011, mae hyn yn unol â thueddiadau Gwynedd a chenedlaethol. 

7.2 Ers y data cyfrifiad diweddaraf, bu un datblygiad preswyl mawr ym Mangor, 

datblygiad Goetre Uchel ym Mhenrhosgarnedd. Mae effaith Gymraeg bosibl y 

datblygiad yma wedi cael ei hasesu a'i derbyn yn flaenorol gan yr awdurdod cynllunio 

lleol. Mae'r datblygiad wedi darparu stoc tai fforddiadwy a thai marchnad 

ychwanegol ar gyfer yr ardal. Mae mwyafrif llethol deiliaid yr unedau preswyl hyn 

(gan gynnwys yr elfen tai marchnad) yn unigolion/teuluoedd ifanc o'r ardal leol, mae 

hyn yn dangos y galw am dai o'r fath ar gyfer y grŵp oedran hwn. 

7.3 Datblygiad arall sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd yw'r hen ‘Social Club’ yn Deiniol 

Road, Bangor. Bydd y datblygiad 38 fflat yn darparu cymysgedd o fflatiau rhent 

cymdeithasol a rhent marchnad agored, gyda 68% o'r unedau'n fforddiadwy. Mae 

effaith Gymraeg bosibl y datblygiadau hyn wedi cael ei hasesu a'i derbyn yn flaenorol 

gan yr ACLl a bydd yn darparu fflatiau fforddiadwy a marchnad ychwanegol ar gyfer yr 

ardal.  

7.4 Mae data'r cyfrifiad rhwng 2001 a 2011 yn dangos tuedd bod canran y siaradwyr 

Cymraeg yn y grŵp oedran 16 i 34 yn ward Hendre yn gostwng. Gyda gostyngiad 

pellach o 13.4% o siaradwyr Cymraeg 25 i 34 oed yn ward Hendre rhwng 2001 a 

2011. 

7.5 Un o'r rhesymau am hyn yw ymfudo. Gall ymfudo ar gyfer y grŵp oedran hwn 

ddigwydd am nifer o resymau gan gynnwys dilyn cyfleoedd addysg uwch y tu allan i 

Gwynedd, diffyg stoc dai yn y ddinas wrth geisio byw'n annibynnol neu argaeledd tai 
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fforddiadwy.  

7.6 Roedd y datblygiad preswyl yn Goetre Uchaf yn darparu cyfleoedd i deuluoedd ifanc 

aros yn yr ardal a dechrau gwrthdroi'r ymfudiad hwn o'r grŵp oedran 16 i 34 oed. 

Fodd bynnag, mae'r Datganiad Tai Fforddiadwy sy'n rhan o'r cyflwyniad cais hwn yn 

dangos bod angen lefel uchel o dai o hyd am dai fforddiadwy o'r fath ym Mangor. 

7.7 Mae'r rhagolygon cyfredol yn rhagweld y bydd yr angen am dai fforddiadwy a thai 

marchnad ym Mangor ond yn cryfhau yn y blynyddoedd i ddod. Gwelir hyn eisoes o 

ddydd i ddydd, lle mae prisiau tai wedi cynyddu bron i 11.2% ym Mangor dros y 12 

mis diwethaf. Mae galw arbennig am eiddo i unigolion ifanc a theuluoedd yn y ddinas. 

7.8 Gyda'r cynnydd hwn ym mhrisiau tai, mae fforddiadwyedd tai i'r gymuned leol yn dod 

yn broblem. Felly mae gofyniad am dai fforddiadwy sy'n ymateb yn benodol i'r angen 

am dai. Os bydd y duedd hon yn parhau ac na ddarperir tai fforddiadwy ar gyfer 

poblogaeth Bangor, bydd i siaradwyr Cymraeg yn ceisio chwilio am opsiynau tai 

mewn mannau eraill y tu allan i'r ddinas. 

7.9 Yn ychwanegol at yr uchod, ar hyn o bryd mae caniatâd cynllunio gweithredadwy ar 

gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr ar y safle. Mae'r awdudrdod cynllunio lleol wedi 

ystyried a derbyn effaith Gymraeg bosibl y cynnig, byddai darparu llety i fyfyrwyr yn y 

lleoliad hwn yn gwanhau'r Gymraeg ymhellach yn ward Hendre. Mae'r cynnig yma yn 

ceisio darparu llety addas a fforddiadwy i unigolion a theuluoedd lleol, bydd yn 

galluogi mwy o siaradwyr Cymraeg i aros yn yr ardal ac yn ei dro bydd yn rhoi hwb i'r 

defnydd o'r iaith. 

7.10 Mae pwysau ar y farchnad dai ym Mangor o ddarparu fflatiau hunangynhwysol neu 

‘Hosues in Multiple Occupation’ (HMO), mae hyn yn bennaf oherwydd bod y math o 

lety yn ddelfrydol fel llety myfyrwyr. Yn draddodiadol mae HMOs ym Mangor wedi 

bod yn fwy dwys yn wardiau Deiniol, Hirael a Menai ond mae hefyd i'w weld yn 

Hendre. Er mwyn creu cymunedau mwy cytbwys ym Mangor, a chyflawni'r amcanion 

yn y LDP, bydd darparu fflatiau i bobl leol yn sicrhau y gallant aros yn yr ardal a 

sicrhau'r defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned. 
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7.11 Dylid ystyried yn benodol bod sawl ward yn y ddinas yn boblogaidd gyda myfyrwyr, 

sy'n meddiannu cymysgedd o lety pwrpasol (y sector preifat a'r Brifysgol), HMOs, a 

thai traddodiadol. Mae'n rhesymol tybio bod nifer o aelwydydd di-Gymraeg yn 

fyfyrwyr sy'n aros yn y ddinas am oddeutu 3 blynedd cyn cael eu disodli gan fyfyrwyr 

eraill. Gall y ffactor hwn ystumio cyfran y siaradwyr Cymraeg yn ward Hendre. 

7.12 Fel nodyn cyffredinol, nid yw ail gartrefi yn broblem sylweddol ym Mangor. Hyd yn 

oed os oedd yn broblem, mae pob un o'r unedau arfaethedig at ddibenion rhentu. 

Byddai darparu tai fforddiadwy ym Mangor i ddiwallu angen a nodwyd hefyd yn 

arwain at lai o allfudo i'r cymunedau mwy Cymraeg eu hiaith yng ngweddill Gwynedd. 

Materion Allweddol 

7.13 Mae'r wybodaeth a'r data yn amlygu'r materion allweddol fel a ganlyn: 

• Gostyngodd canran y siaradwyr Cymraeg ym Mangor ei hun rhwng 2001 a 

2011, yn unol â thueddiadau Gwynedd a chenedlaethol;  

• Mae tueddiadau yn dangos y bu gostyngiad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg 

16 i 34 oed ym Mangor rhwng 2001 a 2011; 

• Mae poblogaeth y myfyrwyr yn effeithio ar ganran y siaradwyr Cymraeg yn y 

ddinas; 

• Gall mwyafrif helaeth y defnyddiau masnachol, busnes a gwasanaethau ym 

Mangor ddarparu eu gwasanaeth trwy'r Gymraeg; a 

• Mae pob ysgol ym Mangor yn cynnig neu darpar gynnig addysg gyfrwng 

Cymraeg. 
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8.0 Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

8.1 Yn yr adran hon o’r datganiad, ystyrir y cynnig yn erbyn polisïau cenedlaethol a lleol 

ac yn erbyn yr asesiad a osodwyd yn Adran 4 y ddogfen hon. Mae hyn yn seiliedig ar y 

matrics a gynhwyswyd yn Atodiad 8 Canllaw Cynllunio Atodol Gwynedd a Môn 

'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy'.  

8.2 Gweler crynodeb o'r canfyddiadau a'r casgliadau ar ddiwedd yr adran hon.   

Cefndir i'r Polisi 

8.3 Mae'r cynnig yn ymwneud â darparu 25 fflat ar safle heb ei ddyrannu o fewn ffin 

datblygu Bangor. Yn unol â Pholisi PCYFF 1 (Ffiniau Datblygu), mae cynigion o fewn 

ffiniau datblygu yn cael eu cymeradwyo os ydyn nhw'n cydymffurfio â pholisïau a 

chynigion eraill yn y cynllun datblygu lleol, polisïau cenedlaethol ac ystyriaethau 

cynllunio perthnasol eraill.  

8.4 Nodir ym Mholisi tai 1 (Tai mewn canolfan isranbarthol a chanolfannau gwasanaeth 

trefol) y bydd safleoedd ar hap addas yn cael eu cefnogi o fewn ffiniau datblygu. 

Mae'r polisi yn datgan y bydd 479 o anheddau14 yn cael eu darparu ym Mangor drwy 

safleoedd ar hap. 

8.5 Nod Polisi Strategol PS 18 (Tai Fforddiadwy) yw darparu targed lleiafswm o 1,572 o 

dai fforddiadwy newydd ar draws cyfnod y cynllun. Mae Polisi Tai 15 (Tai fforddiadwy 

a'u dosbarthiad) yn nodi bod disgwyl i ddatblygiad preswyl ar gyfer 2 neu'n fwy o 

unedau tai ym Mangor sicrhau bod 20% o'r datblygiad preswyl yn dai fforddiadwy.  

8.6 Byddai'r cynnig yn darparu 100% o unedau fforddiadwy. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i 

ofynion Polisi TAI 15. Amlygir yr angen am yr unedau tai fforddiadwy hyn yn y 

 
14Mae'r ffigur hwn yn cynnwys unedau y gellir eu darparu mewn safleoedd ar hap ac ymrwymiadau (banc tir) (tai), ond nid yw'n 
cynnwys unedau tai a gwblhawyd yn y cyfnod hyd at Ebrill 2015 
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datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a baratowyd gan Adra. 

8.7 Felly, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol o ran 

darparu tai i ddiwallu angen a nodwyd mewn aneddiadau penodol.  

Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

8.8 Mae'r ystyriaeth o'r effaith ar yr iaith Gymraeg wedi'i nodi yn nhabl 5 isod yn ôl 

gofyniad y CCA a ddefnyddir.  

 

 

 

 

 

 



 

          

1. IAITH A SYMUDEDD POBLOGAETH   Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, p’un a 
yw’r datblygiad yn debygol o arwain at 
newid yng nghyfansoddiad y Boblogaeth 
yn yr ardal ddylanwad nawr ac yn y 
dyfodol, ac yn benodol o safbwynt 
cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 
ieithyddol.  

Effaith (E) 
Minus 4 i +4 

Tebygolrwydd 
(T) 
Minus 4 to +4 

Sgôr 
Cyfansawdd 
0 i 16 

 

Sut mae’r datblygiad yn mynd i sicrhau 
cyfleoedd i bobl aros yn eu cymuned?  

0 3 0 

Mae’r datblygiad arfaethedig yn golygu codi 25 
fflat, gyda 100% o’r rhain yn fforddiadwy.   
 
Bydd y fflatiau fforddiadwy yn cael eu cynnig naill 
ai fel unedau rhent cymdeithasol a rhaid i 
ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Chofrestr Tai 
Cyffredin Gwynedd, neu eu cofrestru gyda Tai Teg 
ar gyfer unedau rhent canolradd. 
 
Cyflwynir Datganiad Tai Fforddiadwy gyda’r cais 
sy’n darparu manylion yr angen am dai yn 
seiliedig ar ffigyrau a ddarparwyd gan Dîm 
Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd 
 
Rhent Cymdeithasol 
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Dyrennir tai cymdeithasol yn seiliedig ar angen, 
mae Gwynedd yn defnyddio system sy'n rhoi 
pwyntiau i adlewyrchu amgylchiadau ac 
anghenion ymgeisydd. Yn ddiweddar, 
gweithredwyd system newydd gan Gwynedd sy'n 
haws o lawer i bobl ei deall ac yn y pen draw 
mae'n sicrhau bod pobl leol sydd â'r angen tai 
mwyaf yn cael y cartrefi sydd eu hangen arnynt. 
 
Er mwyn i ymgeisydd gael ei ystyried ar gyfer tai 
cymdeithasol rhaid iddo fod wedi'i gofrestru gyda 
chofrestr Tai Cyffredin Gwynedd. Gwneir hyn trwy 
gais i Dîm Opsiynau Tai Gwynedd. 
 
Nodir y ffigurau angen ar gyfer eiddo rhent 
cymdeithasol yn y Datganiad Anghenion Tai 
Fforddiadwy a gyflwynwyd. 
 
Ar hyn o bryd mae Adra yn berchen ar 1,183 o 
unedau rhent cymdeithasol ym Mango. Mae'r 
rhain wedi'u lleoli o amgylch Bangor; fodd 
bynnag, mae'r mwyafrif yn ward Marchog sydd 
tua milltir o ganol y ddinas. 
 
O'r 1,183 eiddo y mae Adra yn berchen arnynt, 
mae 816 yn dai, 293 yn fflatiau / fflatiau deulawr a 
74 yn fyngalo. Mae'r gymysgedd hon yn darparu 
cyfleoedd i bob teulu ac unigolyn ddod o hyd i 
gartref addas. 
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Trwy ddarparu eiddo ar hyd rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus gyfleus a rheolaidd, mae'n 
caniatáu i bobl gysylltu o Ffordd Euston i ganol 
dinas Bangor yn rhwydd, gan leihau dibyniaeth ar 
geir. 
 
Bydd darparu fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn cynnig 
cyfle i breswylwyr sydd ar hyn o bryd mewn 
anheddau anaddas ennill cartref gyda manyleb o 
ansawdd da a gorffen mewn lleoliad hawddgar. 
Byddai hyn yn hwyluso preswylwyr i sefydlu 
cartref yn yr ardal trwy wella amodau byw pob 
aelod. 
 
Yn dilyn newidiadau diweddar i’r system budd-
daliadau, efallai y bydd nifer o denantiaid sydd ar 
hyn o bryd yn dioddef effeithiau’r dreth ystafell 
wely oherwydd tan feddiannaeth yn dymuno 
symud i gartref llai. Byddai’r unedau a gynhigir yn 
cyfrannu at reoli’r stoc dai bresennol yn well, gan 
alluogi’r ymgeiswyr hynny sy’n dymuno symud i 
gartref llai i adael eu cartrefi presennol a’u 
rhyddhau i eraill. Byddai hyn hefyd yn helpu 
teuluoedd ar y gofrestr tai y mae arnynt angen 
cartrefi tair a phedair ystafell wely.  
 
Yn seiliedig ar effaith y Dreth Ystafell Wely ar 
deuluoedd sy'n hawlio budd-daliadau tai, mae'r 
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ffigurau hyn yn cyfateb i oddeutu 13% o stoc Adra 
yn yr ardal. 
 
Rhent Canolradd 
 
Pwrpas rhent canolradd yw cynnig dewis arall i 
bobl a allai fod ag anawsterau ar y farchnad 
agored, fodd bynnag, nid yw amgylchiadau 
oherwydd hyn yn cael eu hystyried yn 
flaenoriaeth ar gyfer tai cymdeithasol. Bydd y 
cartrefi hyn yn cael eu targedu at y rhai sydd 
mewn cyflogaeth, ddim yn ddibynnol ar fudd-
daliadau, ac yn ennill rhwng £16,000 a £ 45,000 y 
flwyddyn. Mae lefelau rhent ar gyfer unedau 
rhent canolradd yn cael eu benderfynnu gan rent 
marchnad leol - fel arfer, yn cael eu graddio fel 
80% o rent y farchnad ar gyfer anheddau tebyg yn 
yr ardal honno. 
 
Gellir cael cofrestr o'r holl bobl sydd wedi gwneud 
cais am ac yn cwrdd â'r meini prawf cymhwyso ar 
gyfer unedau fforddiadwy trwy Tai Teg. 
 
Ar hyn o bryd, mae 146 o ymgeiswyr ar gofrestr 
Tai Teg sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer 
eiddo rhent ym Mangor. Mae Tai Teg yn chwilio 
am gysylltiad hefo’r ddinas neu Gwynedd fel sail i 
ddyrannu tai addas. 
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Trwy hysbysebu, hyrwyddo a marchnata'r cynllun, 
disgwylir y bydd mwy o ymgeiswyr yn dod ymlaen. 
Mae profiad yn dangos y bydd y ffigurau hyn yn 
cynyddu wrth i'r prosiect agosau at y cyfnod 
adeiladu. 
 
 
Casgliad 
 
Ar sail y gwybodaeth a nodir uchod, byddai'r 
datblygiad arfaethedig yn cyfrannu at yr angen a 
nodwyd am unedau fforddiadwy cymdeithasol 
neu chanolradd yn ward Hendre a Bangor yn ei 
gyfanrwydd. 
 
Byddai hefyd yn cyfrannu at yr angen presennol 
tenantiaid sy'n cael eu heffeithio gan y dreth 
ystafell wely am dan-feddiannu eu heiddo 
presennol. Byddai hyn yn cael effaith 
anuniongyrchol o ryddhau unedau 3 a 4 gwely 
mewn teuluoedd eraill o bosibl. 
 
Byddai'r cynnig yn galluogi pobl leol angen aros yn 
yr ardal leol.  
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A oes tebygolrwydd y bydd y datblygiad yn 
denu pobl ychwanegol i’r gymuned? Os oes, 
beth yw’r nifer a ddisgwylir? O ble fyddant yn 
dod? Faint a pha ganran ohonynt sy’n debygol 
o fod yn siarad Cymraeg?  

0 0 0 

Mae'r 100% o’r unedau arfaethedig yn unedau 
fforddiadwy ac felly byddent yn cael eu 
meddiannu gan bobl leol sydd angen eiddo rhent 
cymdeithasol a chanolradd. Disgwylir i'r bobl hyn 
fod yn byw yn y gymuned ar hyn o bryd ond sydd 
ddim yn gallu bodloni eu hangen am dy.  
 
Nod Adra yw datblygu'r safle ar gyfer pobl leol 
sy'n chwilio am dai fforddiadwy. Rhaid i ddarpar 
denantiaid gwblhau ceisiadau swyddogol trwy 
Dîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd neu Tai Teg. 
Mae'r ffurflen gais yn rhoi ystyriaeth a phwysiad 
ychwanegol i gysylltiadau lleol, sef: 
 

• Eisoes yn byw yn ward Hendre a / neu 
ardal ehangach Bangor - ac wedi gwneud 
am o leiaf 5 mlynedd; neu 

• Bod â chysylltiad lleol â ward Hendre neu 
Bangor. Hynny yw, ar ôl gweithio yn y 
ddinas o'r blaen am o leiaf bum mlynedd 
neu weithio yn yr ardal. 

 
Felly, fel y dangosir yn y datganiad Anghenion Tai 
Fforddiadwy, bydd mwyafrif y preswylwyr yn dod 
o ardal Hendre/Bangor.  
 
Canran y siaradwyr Cymraeg yn Hendre yw 45.3%, 
a Bangor yw 36.4%. Mae'r tebygolrwydd y bydd 
preswylwyr eisoes yn byw yn y ward neu’r ddinas 
yn uchel, felly gan na fyddai'r preswylwyr newydd 



 

 40 

yn rhan o'r boblogaeth myfyrwyr, mae'n debygol 
iawn y byddant yn siaradwyr Cymraeg. 
 
Gan fod canran y siaradwyr Cymraeg yng 
ngweddill Gwynedd mewn gwirionedd yn uwch na 
Bangor, hyd yn oed pe bai preswylwyr yn mudo 
o'r lleoliadau hyn i'r datblygiad, mae'n debygol 
iawn y byddant yn siaradwyr Cymraeg. 
 
Bydd y cynnig yn caniatáu i siaradwyr Cymraeg 
aros yn yr ardal. 
 
Yng ngoleuni hyn, disgwylir i'r datblygiad 
arfaethedig, hyd yn oed fel safle annisgwyl, fod yn 
unol â'r twf tai a ddisgwylir ym Mangor wrth 
baratoi'r LDP ac Asesiad Effaith Cymraeg y cynllun 
datblygu. Mae'r twf y gellir ei ddisgwyl yn ward 
Hendre o ganlyniad i'r datblygiad yn unol â'r LDP 
mabwysiedig ac felly ni fyddai disgwyl iddo 
effeithio'n niweidiol ar y Gymraeg.. 
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A oes tebygolrwydd y bydd pobl leol yn 
ymfudo o’r gymuned o ganlyniad i’r 
datblygiad?   

0 0 0 

Byddai'r datblygiad yn galluogi i bobl leol sydd 
angen tai rhent cymdeithasol neu chanolradd fyw 
mewn lleoliad hynod hygyrch a chynaliadwy, gan 
ddiwallu angen penodol. Ni ddisgwylir y bydd y 
cynnig yn arwain at allfudo o'r gymuned leol, bydd 
yn cynorthwyo i gadw pobl leol yn yr ardal leol.   

A yw’r datblygiad yn debygol o arwain at 
newid yn strwythur oedran y gymuned: mwy 
neu lai o blant, pobl ifanc, pobl canol oed, pobl 
hŷn?  

0 1 0 

Nid yw'r ffigurau o ran yr angen am dai gan y Tîm 

Opsiynau Tai yn nodi oedran yr ymgeiswyr, ond 

unedau 1 a 2 ystafell wely sy’n cael ei gyflwyno a 

disgwylir i gyplau ifanc neu deuluoedd ifance fyw 

ynddynt. Felly, teimlwyd y byddai'r cynnig yn 

annog deiliadaeth leol yn yr ardal gan mai pobl a 

theuluoedd lleol sydd eisoes yn yr ardal fydd yn 

byw yn y tai.  

Byddai disgwyl i'r datblygiad fod yn addas i bobl 

leol o'r ardal gyfagos fyw ynddo, gan na fyddant 

yn cydymffurfio â gofynion Tai Teg os nad 

oeddent yn byw yn y ddinas neu os nad oedd 

ganddynt gysylltiad â'r ddinas neu’r Sir. 
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A oes tebygolrwydd y bydd yna newid yn y 
cydbwysedd rhwng siaradwyr Cymraeg (gan 
gynnwys dysgwyr) ac unigolion heb unrhyw 
allu yn Gymraeg?   

0 0 0 

Cydnabyddir fod y ganran o siaradwyr Cymraeg yn 
ward Hendre yn 45.3%.  
 
Yn unol â gofynion Tai Teg ac Opsiynau Tai Cyngor 
Gwynedd o ran dyrannu tai cymdeithasol i bobl 
leol, bydd preswylwyr newydd safle'r cais yn 
symud o ardaloedd gyda chanran gymharol uchel 
o siaradwyr Cymraeg. Bydd yn galluogi adleoli 
unigolion/teuluoedd o fewn Bangor. Nid oes 
disgwyl i'r cynnig arwain at newid sylweddol yn 
nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal ehangach 
oherwydd byddent eisoes yn byw yn yr ardal. 
 
Mewn achos lle na fyddai person yn siaradwr 
Cymraeg, byddai plant yn cael eu cofrestru mewn 
ysgol sydd hefo cyfrwng Gymraeg beth bynnag. 
Mae hefyd sawl adnodd dysgu Cymraeg ar gael yn 
yr ardal i oedolion, gan roi cyfleoedd i ddysgwyr 
Cymraeg.  

A fydd y newid yn debygol o fod yn barhaol 
neu’n un dros dro?   

0 4 0 Mae'r cynnig yn ymwneud â 25 uned breswyl ac 
felly byddai unrhyw newid yn barhaus.   

Sgôr Cyfansawdd  0 8 0 

 
Effaith – Effaith niwtral oherwydd byddai'r cynnig 
yn caniatáu tai fforddiadwy i bobl sy'n byw yn yr 
'ardal ddylanwad' ar hyn o bryd. Bydd yn galluogi 
symud o fewn Bangor, yn hytrach na mewnfudo o 
gymunedau sydd â chanran is o siaradwyr 
Cymraeg. Ar y llaw arall, ni fydd y rhain yn 
siaradwyr Cymraeg 'newydd' ym Mangor gan y 
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byddant eisoes yn byw yn y ddinas ac yn siarad yr 
iaith. Felly, byddai'r effaith yn niwtral. 
 
Tebygolrwydd - Tebygolrwydd uchel gan fod y tai 
cymdeithasol wedi'u dyrannu yn unol â Thai Teg a 
thîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd. 
 
Amlder – Mae datblygiadau cymysg o dai 
fforddiadwy a thai ar y farchnad agored yn Goetre 
Uchaf wedi dangos mai pobl leol sy'n prynu'r tai. 
Bydd y cynllun 100% fforddiadwy hwn yn rhoi 
mwy o sicrwydd mai trigolion o Fangor neu 
Gwynedd fydd yn byw yn y fflatiau.   
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2. ELFENNAU GWELEDOL  Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, p’un a 
yw’r datblygiad yn debygol o arwain at 

newid yng nghyfansoddiad y Boblogaeth yn 
yr ardal ddylanwad nawr ac yn y dyfodol, ac 

yn benodol o safbwynt cyfrannu neu 
effeithio ar y cyfansoddiad ieithyddol.   

Effaith- E      
Minus 4  i +4 

Tebygolrwydd- 
T 

Minus 4 i +4 

Sgôr 
Cyfansawdd 

0 i 16 

 

A fydd y datblygiad yn cynyddu amlygrwydd 
yr iaith yn weledol? 
  

0 4 0 

Byddai'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys 
enw Cymraeg i'r datblygiad ac felly mae 
potensial i gyfrannu at gynnal a chynyddu 
gwelededd yr iaith Gymraeg ym Mangor.  
 
Bydd enw'r datblygiad yn addas i'r ardal o'i 
amgylch.  
  

Delwedd gorfforaethol a brandio - 
arwyddion a hysbysebion ar y safle sydd dan 
reolaeth cynllunio, e.e. arwydd 
hysbysebu/marchnata safle tai newydd, 
arwyddion a hysbysebion i gwsmeriaid 
mewn mannau cyhoeddus ar safle 
cyflogaeth 

0 4 0 

Mae’r ymgeisydd, Adra, yn sefydliad 
dwyieithog a chafodd ei Gynllun Iaith 
Gymraeg ei gymeradwyo gan Gomisiynydd y 
Gymraeg ym mis Mawrth 2019. Mae’n nodi 
mai amcanion sylfaenol Adra o ran y 
Gymraeg yw:  
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 • Galluogi pawb sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth neu sydd a chyswllt a'r 
Gymdeithas i wneud hynny drwy'r 
Gymraeg neu'r Saesneg yn unol â 
dewis personol yr unigolyn 

• Sicrhau safonau o'r safon uchaf 
drwy'r Gymraeg a'r Saesneg 

• Hybu defnydd o'r iaith Gymraeg yn y 
gymuned 

• Annog eraill i ddefnyddio'r iaith 
Gymraeg. 

 
Gall Cymdeithasau Tai gyfrannu at 
ddatblygu’r Gymraeg ar lefel leol neu 
gymunedol a bydd Adra yn amcanu at 
sicrhau bod polisïau a mentrau’r 
Gymdeithas yn hyrwyddo ac yn hwyluso’r 
defnydd o’r Gymraeg pryd bynnag y bo’n 
bosibl.  
 
Bydd Adra yn sicrhau bod sefydliadau 
trydydd parti y mae gan Adra unrhyw fath o 
drefniant cytundebol gyda hwy yn 
ymwybodol o rwymedigaethau Adra dan 
Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, a’u bod yn 
cael eu gwneud yn ymwybodol o Bolisi Iaith 
Gymraeg Adra. Mae Adra yn amcanu at 



 

 46 

sicrhau bod trydydd partïon sy’n 
gweithredu ar ran Adra yn rhoi ystyriaeth 
ddyladwy i anghenion siaradwyr Cymraeg. 

  
Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg yn nodi, o ran 
ei hunaniaeth gorfforaethol, y bydd yr 
ymgeiswyr yn defnyddio’r enw Adra (Tai) 
Cyf) ar bob achlysur. Bydd y ddelwedd 
gyhoeddus, gan gynnwys cyfeiriad, slogan 
corfforaethol, hunaniaeth weledol ac 
unrhyw wybodaeth safonol arall a 
ddefnyddir ar ddeunyddiau a nwyddau’r 
Gymdeithas (megis deunyddiau hyrwyddo, 
cyhoeddiadau ac ati) ac mewn 
amgylchiadau eraill megis arwyddion, ac 
adeiladau, yn ddwyieithog. Bydd Adra yn 
defnyddio brand Cymraeg yn unig ar gyfer 
rhai mentrau. 
 

• Bydd yr holl arwyddion gwybodaeth 
a berchnogir gan Adra, gan gynnwys 
lleoliadau mewnol, yn gwbl 
ddwyieithog; 

• Bydd maint, safon eglurder ac 
amlygrwydd y geiriau ar yr arwydd 
yn parchu egwyddor cydraddoldeb 
ieithyddol; 
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• Bydd yr holl ddeunyddiau ar gyfer y 
cyhoedd yn ddwyieithog gyda’r 
ddwy iaith yn ymddangos yn yr un 
ddogfen; 

• Bydd yr holl wybodaeth sydd i’w 
chyhoeddi ar wefan gyhoeddus Adra 
yn ddwyieithog, a bydd deunyddiau 
ar gael i’w darllen yn y ddwy iaith ar 
yr un pryd. 

 
Bydd yr amcanion canlynol yn cael eu 
cyflawni gan Adramewn perthynas â 
gweithgareddau hysbysebu a 
chyhoeddusrwydd:  
 

• Cynhyrchu’r holl ddeunyddiau yn 
Gymraeg ac yn Saesneg.  

• Cynnal ymgyrchoedd hysbysebu yn y 
wasg yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

• Hysbysebu ar bosteri a 
hysbysfyrddau yn Gymraeg ac yn 
Saesneg.  

• Cynnal arolygon gyda’r cyhoedd yn 
ddwyieithog, boed trwy’r post neu 
wyneb yn wyneb.  
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• Cynnal ymgyrchoedd marchnata 
uniongyrchol yn Gymraeg ac yn 
Saesneg.  

• Sefydlu arddangosfeydd a stondinau 
gwybodaeth dwyieithog. 

 
 

Enw’r safle neu’r datblygiad – a fydd yn cadw 
hen enw Cymraeg neu a fydd unrhyw enw 
newydd yn deillio o gysylltiadau hanesyddol, 
daearyddol neu leol i’r ardal, os yn 
ymarferol? 
 
 

0 4 0 Cynigir enw Cymraeg i'r datblygiad ac un 
sy'n berthnasol i gysylltiadau hanesyddol, 
daearyddol neu leol yr ardal.  
 

Sgôr Cyfansawdd 0 12 0 

Effaith – Effeithiau niwtral gan fod cyfran 
gymharol uchel o drigolion Bangor eisoes yn 
siarad yr iaith. Yr elfennau gweledol yw'r 
'norm' yn yr ardal. Mae'r elfennau gweledol 
yn rhoi cyfle i boblogaeth y myfyrwyr weld 
yr iaith ac o bosibl annog ymhellach i 
ddefnyddio'r iaith. 
 
Tebygolrwydd – Yn unol â pholisïau iaith 
Gymraeg Adra, dyma'r effaith ddisgwyliedig 
yn bron i bob un o'u datblygiadau cyffelyb.  
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Amlder – Dyma'r effaith mewn o leiaf 8 
achos allan o 10 ar gyfer datblygiadau 
cyffelyb yn yr 20 mlynedd diwethaf gan 
Adra. 
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3. ANSAWDD BYWYD GAN GYNNWYS 
SEILWAITH Y GYMUNED  

Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, sut mae’r 
datblygiad yn effeithio ar ANSAWDD BYWYD 

y gymuned (mwynderau cyhoeddus a 
chyfleusterau a gwasanaethau cymunedol).   

Effaith - E      
Minus 4 i +4 

Tebygolrwydd
- T Minus 4 to 

+4 

Sgôr 
Cyfansawdd 0 

i 16 

 

I ba raddau mae’r datblygiad yn effeithio ar 
fwynder cyhoeddus/yr amgylchedd yn yr 
ardal ddylanwad? A fydd yr ardal yn fwy/llai 
dymunol i fyw ynddi?  

0 4 0 

Ar hyn o bryd nid yw'r safle yn hygyrch i'r 
cyhoedd. Mae'n safle tir llwyd sydd heb ei 
reoli ers dymchwel y Railway Institute.  
 
Bydd datblygu'r safle gwag hwn yn darparu 
gwyliadwriaeth oddefol ac yn sicrhau na fydd 
unrhyw grwpiau'n ymgynnull ar y safle yn 
ystod oriau’r nos.  
 
Bydd unrhyw goed y cynigir eu symud yn 
cael eu disodli o fewn y safle ei hun, trwy 
ystyried ffiniau'r safle yn benodol. 
 
Prif nodweddion amwynder cyhoeddus yr 
ardal hon yw canol y ddinas. Fel y 
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dangoswyd mewn adrannau blaenorol, bydd 
y datblygiad yn darparu siawns i fwy o bobl 
leol aros yn yr ardal yn hytrach na llety 
myfyrwyr. Ni fydd y bobl hyn yn effeithio ar y 
gwasanaeth Cymraeg a ddarperir mewn 
gwasanaethau a chyfleusterau yng nghanol y 
ddinas gan eu bod eisoes yn byw ym Mangor 
neu Gwynedd, lle mae defnyddio'r iaith yn 
ddyddiol yn norm. 
 
Bydd y datblygiad ar y safle tir llwyd 
mewnlenwi yma yn gwneud yr ardal yn fwy 
dymunol i fyw ynddo. Bydd yn cael effaith 
niwtral ar nifer y siaradwyr Cymraeg.  

Pa mor ddigonol yw’r llefydd mewn 
darpariaethau gofal plant a chynysgol yn yr 
ardal leol?  
 

0 2 0 

Gan fod y rhan fwyaf o feithrinfeydd yn 
breifat yn ardal Bangor, nid yw'n bosibl 
cyfrifo rhifau capasiti. Fodd bynnag, mae 
meithrinfeydd ar gael yn yr ardal, gan 
gynnwys lleoedd cyn oedran ysgol drwy'r 
iaith Gymraeg yn Ysgol Y Garnedd, Ysgol Cae 
Top and Ysgol y Faenol.  
 
Mae gwefan Mudiad Meithrin yn dangos 28 
grŵp gofal plant cyfrwng y Gymraeg megis 
Cylch Meithrin, Cylch Ti a Fi, Meithrinfa Dydd 
a Chylch Meithrin Dechrau'n Deg. 
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Disgwylir i ddatblygiad preswyl arwain at 
0.03 o ddisgyblion fesul uned ar gyfer addysg 
feithrin a chyn oedran ysgol. Yn seiliedig ar 
hyn, mae'r datblygiad arfaethedig yn debygol 
o arwain at 0.75 o ddisgyblion, gan 
dalgrynnu i 1. Felly, ystyriwyd bod digon o 
ofal plant cyfrwng y Gymraeg yn yr ardal i 
gefnogi'r datblygiad arfaethedig. 

Pa mor ddigonol yw’r llefydd mewn ysgolion 
yn yr ardal leol? A fyddai’r datblygiad yn 
debygol o alw am fwy o lefydd neu a oes 
digon o le yn yr ysgolion yn barod? A oes 
digon o adnoddau fel bod yr ysgolion yn 
gallu parhau i gyflawni eu rôl i gynhyrchu 
siaradwyr Cymraeg rhugl? 
 

0 2 0 

Mae'r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA/SPG) ar 
Ddatblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol yn 
cadarnhau y disgwylir i ddatblygiad preswyl 
arwain at gyfartaledd o 0.17 o ddisgyblion 
fesul uned ar gyfer addysg gynradd. Yn 
seiliedig ar hyn, byddai'r cynnig yn debygol o 
arwain at 4.25, wedi'i dalgrynnu i 5, y mae 
angen addysg gynradd. 
 
Disgwylir i'r datblygiad arfaethedig o 18 o dai 
arwain at gyfartaledd o 0.16 o ddisgyblion 
fesul tŷ ar gyfer addysg uwchradd 
(blynyddoedd 7-11) a 0.05 o ddisgyblion 
fesul tŷ ar gyfer addysg uwchradd 
(blynyddoedd 12 a 13). Yn seiliedig ar hyn, 
byddai'r datblygiad arfaethedig yn debygol o 
arwain at 4 o ddisgyblion, y mae angen 
addysg uwchradd (blynyddoedd 7-11) o 1.25 
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o ddisgyblion (talgrynnu i 2) y mae angen 
addysg uwchradd (blynyddoedd 12 a 13).  
 
Gan y bydd yn debygol y bydd preswylwyr y 
datblygiad arfaethedig eisoes yn byw ym 
Mangor, bydd unrhyw blant eisoes wedi'u 
cofrestru mewn ysgolion lleol. Felly, mae 
nifer y lleoedd ysgol gynradd ac uwchradd y 
bydd eu hangen eisoes wedi'i hystyried o 
fewn niferoedd ysgolion Bangor.  
 

Sut fyddai’r datblygiad yn debygol o 
effeithio ar gydbwysedd rhwng disgyblion 
di-Gymraeg a disgyblion Cymraeg yn yr 
ysgol? A fyddai angen rhagor o lefydd yn yr 
uned drochi? A oes digon o adnoddau i 
ddarparu cyfleusterau a chyfleoedd fel bod 
plant o gartrefi diGymraeg a rhai a ddysgodd 
Gymraeg fel ail iaith yn gallu defnyddio a 
gwella eu Cymraeg a dod yn rhan o’r 
gymuned Gymraeg? 
 

0 0 0 

Mae potensial y bydd cyfanswm o 9 o 
ddisgyblion yn y datblygiad arfaethedig; 5 
mewn ysgolion cynradd, a 4 mewn ysgol 
uwchradd.  
 
Gan y byddai'r holl fflatiau ar gyfer pobl leol 
sydd angen fflat fforddiadwy neu fflat 
marchnad , disgwylir bod y plant eisoes 
wedi'u cofrestru mewn ysgol leol ac felly ni 
fyddai hyn yn effeithio ar gydbwysedd y 
siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg.  
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A fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r galw am 
gyfleusterau a gwasanaethau lleol? 
 

0 3 0 

O ystyried bod y safle o fewn ffin datblygu 
Bangor, barnwyd ei bod yn dderbyniol 
datblygu'r safle. Yn enwedig y nodir ym 
Mholisi tai 1 (Tai mewn canolfan isranbarthol 
a chanolfannau gwasanaeth trefol) y bydd 
safleoedd ar hap addas yn cael eu cefnogi o 
fewn ffiniau datblygu. 
 
O ystyried lleoliad yr unedau more agos i 
ganol Bangor, disgwylir y bydd unrhyw 
breswylwyr yn y dyfodol yn defnyddio 
cyfleusterau lleol, a fyddai o fudd i'r economi 
leol (er enghraifft, cynyddu gwariant mewn 
siopau a bwytai lleol). Mae'n rhoi cyfle i 
ganiatáu i breswylwyr fyw o fewn craidd 
canolog y ddinas, yn ei dro gall hyn ddarparu 
buddion sylweddol i fusnesau yng nghanol y 
ddinas. 
 
Gallai'r datblygiad gynyddu ychydig ar y galw 
am gyfleusterau a gwasanaethau lleol yn yr 
ardal. Noda'r strategaeth ofodol ar gyfer y 
cynllun datblygu lleol mai'r canolfannau 
isranbarthol (Bangor) sy'n darparu'r ystod 
orau o wasanaethau, cyfleoedd cyflogaeth a 
mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus.  
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Nid oes disgwyl i'r datblygiad arfaethedig 
gynyddu'r galw am gyfleusterau a 
gwasanaethau lleol y tu hwnt i'w capasiti 
mewn dinas o faint Bangor.  
 
 
 

I ba raddau mae’r datblygiad yn cael effaith 
gadarnhaol neu negyddol ar gyfleusterau 
neu wasanaethau presennol? 
 

0 3 0 

Fel uchod. 

Sut fydd y datblygiad yn cynnal neu greu 
cyfleoedd newydd i hybu’r Gymraeg mewn 
cyfleusterau a gwasanaethau lleol megis 
neuaddau, siopau, ac ati? 
 

0 3 0 

Mae'r siopau a'r gwasanaethau ym Mangor 
eisoes yn darparu eu gwasanaeth yn 
ddwyieithog, gyda mwyafrif y staff yn gallu 
siarad Cymraeg. Ochr yn ochr â hyn, mae'r 
preswylwyr newydd arfaethedig eisoes yn 
byw ym Mangor ac yn cyfrannu at y defnydd 
o Gymraeg mewn siopau ac wrth ddefnyddio 
gwasanaethau. 

A oes gan y datblygiad botensial i gael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar 
weithgareddau gwahanol grwpiau sy’n 
weithgar yn y gymuned a gafodd eu 
hadnabod yn y gwaith proffilio, e.e. 
mudiadau meithrin, yr Urdd, grwpiau 

0 3 0 

Fel uchod.  
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gwirfoddol? Beth yw capasiti’r darparwyr 
lleol i ymdopi efo’r newid?  
 

Sut allai’r gymuned Gymraeg a’i sefydliadau 
gymhathu’r datblygiad?  
 

0 4 0 

Bydd y preswylwyr arfaethedig newydd 
eisoes yn byw yn ardal Bangor ac felly'n rhan 
o'r gymuned. 
 
 

Sgôr Cyfansawdd 0 24 0 

Effaith – Byddai'r cynnig yn cefnogi'r twf 
arfaethedig yn y cynllun datblygu lleol o 
fewn canolfan isranbarthol Bangor heb 
arwain at alw a fyddai'n cael effaith andwyol 
ar isadeiledd y gymuned, gwasanaethau a 
chyfleusterau y gellir eu cynnig i'r 
boblogaeth leol. Byddai hyn yn effaith 
cadarnhaol o ran ansawdd bywyd. Fodd 
bynnag, nid oes disgwyl i'r cynnig arwain at 
newid i'r nifer arfaethedig o siaradwyr 
Cymraeg.  
 
Tebygolrwydd – Dyma'r effaith disgwyliedig. 
 
Amlder – Byddai disgwyl yr un effeithiau yn y 
mwyafrif o ddatblygiadau tebyg o ran maint 
sy'n darparu canran uchel o dai fforddiadwy.  
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4. Y FARCHNAD DAI Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, sut mae'r 
datblygiad yn debygol o effeithio ar y 

farchnad Dai yn yr ardal ddylanwad nawr ac 
yn y dyfodol, ac yn benodol o safbwynt 

cyfrannu neu effeithio ar y cyfansoddiad 
ieithyddol.   

Effaith - E      
Minus 4 i +4 

Tebygolrwydd
- T Minus 4 i 

+4 

Sgôr 
Cyfansawdd 0 

i 16 

 

Pris marchnad ddisgwyliedig ar gyfer y tai a 
sut y mae hyn yn cymharu ag incwm 
aelwydydd yn lleol.   

0 0 0 

Bydd 100% o’r unedau yn rhai fforddiadwy a 
gynigir fel cartrefi rhent cymdeithasol neu 
chanolradd. Byddai'r rhent yn adlewyrchu'r 
hyn a fyddai'n fforddiadwy i berson lleol. 
Adra fyddai'n rheoli, fel perchenogion.   

A fyddai’r datblygiad yn debygol o gael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bris 
cyfartalog tai yn yr ardal ddylanwad?  
 

0 0 0 

Amherthnasol.  
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Cyfraniad tai fforddiadwy a sut mae hynny’n 
cymharu â gofynion polisi 
 

0 3 0 

Byddai'r cynnig yn darparu 25 uned 
fforddiadwy, 100% o'r datblygiad. Mae hyn 
yn mynd y tu hwnt i ofynion Polisi TAI 15 am 
20% o anheddau fforddiadwy.  
 

Cyfradd ddisgwyliedig neu arfaethedig 
datblygu. A fyddai’n digwydd yn araf deg? 
 

0 0 0 

Mae'r cynnig yn ymwneud â datblygu 25 
annedd ac felly bydd yr unedau'n cael eu 
datblygu mewn un cyfnod.  
 

Cymysgedd tai a sut mae hynny’n cymharu â 
gofynion polisi, arolygon Sirol neu leol, neu 
ffynonellau eraill o wybodaeth  
 

0 4 0 

Cyflwynwyd manylion yr angen am dai a'r 
angen penodol am dai yn Adran 1 y tabl hwn 
ac yn y Datganiad Cymysgedd Tai. 

Nifer tai a sut mae hynny’n cymharu â’r galw 
am dai a’r cyflenwad o dai a roddir yn y 
Cynllun ac sydd wedi cael caniatâd ers i’r 
Cynllun gael ei fabwysiadu  
 

0 1 0 

Yn y cyfnod 2015-2020, nodwyd yn 
Adroddiad Monitro Blynyddol Mawrth 2020 
("AMR") bod 522 o unedau wedi'u hadeiladu 
yn yr ardal Gynllunio. Mae hyn yn is na'r 
targed o 575. Mae'r unedau tai fforddiadwy 
a adeiladwyd ers 2015 fel a ganlyn: 
 

• 2015/16 -82; 

• 2016/17 – 68; 

• 2017/18 – 61; 

• 2018/19 – 187; a 

• 2019/20 – 124. 
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Bydd datblygu 25 uned o dai fforddiadwy 
ychwanegol yn cynorthwyo'r awdurdod 
cynllunio lleol wrth gyflawni ei darged 
taflwybr tai fforddiadwy.   
 
I ychwanegu at hyn, mae'r cynllun datblygu 
lleol yn cynnwys darpariaeth ddangosol o 
478 o unedau preswyl i'w hadeiladu ym 
Mangor ar safleoedd ar hap dros y cyfnod 
cynllunio. Nid oes dangosydd penodol yn yr 
Adroddiad Monitro Blynyddol sy'n monitro 
nifer yr unedau preswyl sydd wedi'u 
hadeiladu ar safleoedd ar hap ym Mangor.  
 
Ar draws Gwynedd, y nifer o dai y 
disgwyliwyd i'w codi ar safleoedd ar hap yn 
yr awdurdod hyd at 30 Mawrth 2020 oedd 
2727. Nifer gwirioneddol yr unedau a 
godwyd oedd 2854. Dangosa hyn fod y 
ddarpariaeth o dai ar safleoedd ar hap yn 
gyson â'r taflwybr disgwyliedig. 
 
Gan nad yw capasiti'r ddarpariaeth 
ddangosol ar gyfer unedau preswyl ar 
safleoedd ar hap wedi'i gyrraedd, ar hyn o 
bryd mae lle ar gyfer safleoedd ar hap yn 
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anheddiad Bangor a bydd yn rhan o ffigurau 
taflwybr tai'r dyfodol.  
 

Effaith gynyddol bosib y gallai’r datblygiad ei 
gael, gan ystyried unrhyw ddatblygiad 
diweddar perthnasol arall yn yr ardal leol 
 

0 3 0 

Fel y crybwyllwyd yn adran flaenorol yr 
WLIA, y datblygiad preswyl mawr mwyaf 
diweddar ym Mangor oedd Goetre Uchaf, 
Penrhosgarnedd.  
 
Mae'r awdurdod cynllunio lleol eisoes wedi 
asesu a derbyn effaith posibl y datblygiad 
hyn ar yr iaith Gymraeg. Mae'r datblygiad 
yma wedi darparu tai marchnad agored a 
fforddiadwy ychwanegol i'r ardal leol. 
Unigolion/teuluoedd ifanc o'r ardal leol yw 
mwyafrif helaeth y bobl sy'n byw yn yr 
unedau preswyl hyn (gan gynnwys yr elfen 
marchnad dai agored). Mae hyn yn amlygu 
galw tai o'r fath ar gyfer y grŵp oedran hwn. 
 
Datblygiad arall o bwys sy'n cael ei adeiladu 
ar hyn o bryd yw'r hen ‘Social Club’ yn 
Deiniol Road, Bangor. Bydd y datblygiad 38 
fflat yn darparu cymysgedd o fflatiau rhent 
cymdeithasol a rhent marchnad agored, 
gyda 68% o'r unedau'n fforddiadwy. Yn 
flaenorol, aseswyd a derbyniwyd effaith 
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bosibl Cymraeg y datblygiad hyn gan yr ACLl 
a bydd yn darparu fflatiau fforddiadwy a 
marchnad ychwanegol ar gyfer yr ardal. 
 
Mae'r datblygiad preswyl hyn yn Goetre 
Uchaf wedi rhoi cyfleoedd i deuluoedd ifanc 
aros yn yr ardal leol ac i ddechrau 
gwrthdroi'r allfudo ymysg y grŵp oedran 16 i 
34. Fodd bynnag, mae'r Datganiad Tai 
Fforddiadwy sy'n rhan o gyflwyniad y cais yn 
dangos bod lefel uchel o angen am dai 
fforddiadwy o'r fath ym Mangor.  
 
Felly, mae'r cynnig yn rhoi cyfle i gadw 
siaradwyr Cymraeg yn yr ardal leol.   
 
 
 

A fyddai’r datblygiad yn cynyddu’r galw am 
dai rhent preifat a fyddai’n golygu bod llai o 
stoc ar gael i aelwydydd lleol?  
 

0 0 0 

 
Amherthnasol, bydd yr holl unedau ar y safle 
yn cael eu rheoli gan Adra, darparwr tai 
fforddiadwy. 
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Sgôr Cyfansawdd 0 11 0 

Effaith – Ar y cyfan, disgwylir i'r datblygiad 
arfaethedig arwain at effaith niwtral ar yr 
iaith Gymraeg wrth ystyried y farchnad dai 
gan y byddai'n darparu 25 annedd 
fforddiadwy ar gyfer pobl leol. Gan fod y 
bobl hyn eisoes yn cyfrannu at y ganran o 
siaradwyr Cymraeg ym Mangor, pobl sy'n 
symud o fewn y ddinas, i bob pwrpas. Ni 
fyddai'n cynyddu canran y siaradwyr 
Cymraeg ar draws Bangor. 
 
Tebygolrwydd – Mae'n debygol bydd y 
datblygiad arfaethedig yn cael effaith 
gadarnhaol ar y farchnad dai yn ardal 
Bangor.   
 
Amlder – Dyma'r effaith disgwyliedig mewn 
pob datblygiad cyffelyb ym Mangor dros yr 
20 mlynedd diwethaf gan y byddai'r cynnig 
yn darparu 100% tai fforddiadwy er mai 

gofyniad y polisi yw 20%. 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5. Ffactorau Economaidd Sgôr Sylwadau 

Eglurwch, gyda thystiolaeth lawn, sut mae’r 
datblygiad yn effeithio ar Economeg yr ardal 

leol. Dylech sôn am y canlynol:   

Effaith- E      
Minus 4 i +4 

Tebygolrwydd 
- T Minus 4 i 

+4 

 Sgôr 
Cyfansawdd
1 i 16 

 

Sut mae’r datblygiad yn cyfrannu at 
gyfleoedd cyflogaeth presennol yn yr ardal?   

0 2 0 

Mae'r cynnig ar gyfer fflatiau, ac er y byddai'r 
cynnig yn darparu cyfleoedd cyflogaeth yn 
ystod y cyfnod adeiladu, ystyriwyd bod y mater 
allweddol hwn yn fwy perthnasol i 
ddatblygiadau masnachol a chyflogaeth.  
 
Bydd angen sgiliau adeiladu a chynnal a chadw 
yn ystod ac ar ôl y datblygiad. Mae'r sgiliau 
priodol i'w cael yn yr ardal leol; a disgwylir y 
bydd canran uchel o gwmnïau lleol yn gallu 
cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 
Rhoddir cymalau cymdeithasol i'r datblygwr 
drwy'r contract adeiladu i fwyhau'r cyfleoedd 
cyflogaeth a hyfforddiant drwy gaffaeliad a 
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chyflogi'n lleol. Mae Adra eisoes wedi cael 
llwyddiant ysgubol o ran cyfleoedd cyflogaeth 
a hyfforddiant a bydd yr arferion da hyn yn 
parhau gyda'r datblygiad hwn. Rhagwelir y 
bydd llawer o'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer 
cam adeiladu a chynnal a chadw'r datblygiad 
yn deillio o ffynonellau lleol.  
 
Yn ogystal â chyflogi'n lleol, disgwylir i'r 
datblygwr gyflogi prentisiaethau a chynnig 
hyfforddiant i sawl preswylydd. Bydd y 
gweithwyr hyn yn cael y cyfle i ennill profiad ac 
i ddatblygu sgiliau a bydd cyfleoedd cyflogaeth 
yn codi. Mae Adra wedi cael peth llwyddiant 
wrth ddarparu sawl cyfle prentisiaeth ers 2011 
pan sefydlwyd y cwmni.  
 
Ni ystyriwyd y bydd y datblygiad hwn yn 
effeithio'n andwyol ar swyddi lleol nac yn 
bygwth swyddi'r boblogaeth leol sy'n siarad 
Cymraeg. Disgwylir y bydd y datblygiad hwn yn 
diogelu swyddi lleol a bydd galw am 
wasanaethau a nwyddau yn ystod y cyfnod 
adeiladu a chynnal a chadw.  
 
Gallai'r datblygiad gynnig cyfleoedd 
cymdeithasol ac economaidd, a'r gobaith yw y 
bydd cwmnïau lleol yn gallu cynyddu eu 
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gweithluoedd yn ystod ac ar ôl y cyfnod 
adeiladu. Bydd angen amrywiaeth o 
wasanaethau gan adeiladwyr cyffredinol yn 
ystod y gwaith 'adeiladu i gynnal' ar ôl 
cwblhau'r datblygiad.  
 
At hynny, bydd angen caffael/prynu 
deunyddiau gan gontractwyr/cyflenwyr 
adeiladu lleol, a fydd hefyd yn creu cyfleoedd i 
ddod â buddion economaidd i'r ardal. 
 
Mae Adra yn hyrwyddo cyfleoedd yn lleol ar 
gyfer hyfforddiant a chyflogaeth, ac mae wedi 
gwneud hynny'n llwyddiannus iawn drwy'r 
rhaglen gwella ansawdd tai a'r rhaglen 
ddatblygu dros yr 8 mlynedd ddiwethaf yng 
Ngwynedd.  
 
Mae Adra wedi ymrwymo i greu targedau 
hyfforddiant a chyflogaeth, yn ogystal â 
buddion parhaus a diriaethol i'r gymuned drwy 
Fframweithiau Buddsoddi Cyfalaf a 
chontractau Adeiladu Newydd y cwmni.  Mae 
Adra'n parhau i gadw at raglen ‘i2i Can Do 
Toolkit’ Llywodraeth Cymru o 52 wythnos o 
hyfforddiant o leiaf am bob £1m sy'n cael ei 
wario ar y project. Ceir monitro gofalus ac 
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adroddiad ar y targedau hyn bob mis drwy 
gyfres o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol 
a chyfarfodydd cynnydd misol Adra gyda 
darparwyr gwasanaethau.  
  

A yw’n meithrin amrywioldeb economaidd 
yn yr ardal leol, h.y. creu swyddi sydd ddim 
ar gael yn lleol?  
 

- - - Fel uchod. Datblygiad fflatiau yw'r cynnig, nid 
cyflogaeth yn benodol.  
 

Nifer y swyddi llawn a/neu ran amser 
 

- - - 

Mae'r cynnig yn ymwneud â datblygiad 
preswyl a byddai unrhyw gyfleoedd cyflogaeth 
drwy effeithiau anuniongyrchol. Nid yw nifer y 
cyfleoedd cyflogaeth yn ystod y cyfnod 
adeiladu yn hysbys.  
 

Y sgiliau sy’n angenrheidiol i’r busnes neu’r 
sefydliad a sut mae hynny’n cymharu â 
sgiliau llafur y bobl leol (o fewn yr ardal 
Teithio i’r Gwaith) 
 

- - - 

Yn unol â'r sylwadau blaenorol uchod. 
 

Y cyflogau fydd yn cael eu cynnig a sut mae 
hynny’n cymharu â chyflogau cyfartalog yn 
yr ardal  
 

- - - 

Mae'r cynnig ar gyfer datblygiad preswyl, felly 
nid yw hyn yn berthnasol. 
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Sgiliau llafur y bobl leol (o fewn yr ardal 
Teithio i’r Gwaith) a pha mor debygol yw hi 
yn ôl yr asesiad uchod y bydd y swyddi yn 
cael eu llenwi o blith y boblogaeth leol  
 

- - - 

Yn unol â'r sylwadau blaenorol uchod. 
 

A yw’n debygol y bydd yn rhaid chwilio y tu 
allan i’r ardal leol am weithwyr, e.e. i gael 
sgiliau arbenigol  
 

- - - 

Mae'r cynnig ar gyfer datblygiad preswyl, felly 
nid yw hyn yn berthnasol. 
 

A fydd gwasanaeth rheng flaen yn cael ei 
ddarparu i’r cyhoedd? 
 

0 4 0 

Adra fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer y safle. 
Cynhelir eu holl wasanaethau drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

Pa sgiliau iaith Gymraeg sy’n hanfodol ac yn 
ddymunol i’r swyddi a grëir gan y datblygiad. 
Bydd angen diffinio’r rhain fel rhan o gynllun 
iaith Gymraeg (gwirfoddol neu statudol) y 
datblygiad.  
 

- - - 

Mae'r cynnig ar gyfer datblygiad preswyl, felly 
nid yw hyn yn berthnasol. Gweler y sylwadau 
uchod sy'n dangos ymrwymiad Adra i'r 
Gymraeg. 
 

Y sgiliau iaith a fydd yn angenrheidiol i 
integreiddio yn y gymuned leol, h.y. pa iaith 
fyddai’n angenrheidiol ar gyfer gwahanol 
fathau o swyddi 
 

- - - 

Mae'r cynnig ar gyfer datblygiad preswyl, felly 
nid yw hyn yn berthnasol. Gweler y sylwadau 
uchod sy'n dangos ymrwymiad Adra i'r 
Gymraeg. 
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Yr effaith gynyddol bosib y gallai’r datblygiad 
ei gael, gan ystyried unrhyw ddatblygiad 
diweddar perthnasol arall yn yr ardal leol  
 

- - - 

Mae'r cynnig ar gyfer datblygiad preswyl, felly 
nid yw hyn yn berthnasol. Gweler y sylwadau 
uchod sy'n dangos ymrwymiad Adra i'r 
Gymraeg. 
 

A yw’r datblygiad yn debygol o gael effaith 
gadarnhaol ar fusnesau lleol cyfredol, e.e. 
drwy gynnig cyfleoedd i fusnesau fyddai’n 
gallu cyflenwi gofynion y busnes newydd am 
nwyddau? 
 
 

0 3 0 

Gweler sylwadau uchod sy'n dangos 
ymrwymiad Adra i ddefnyddio busnesau, 
gwasanaethau, nwyddau a gweithlu lleol. Bydd 
y cynnig yn cefnogi'r sector adeiladu lleol yn 
arbennig yn ystod y cyfnod adeiladu a'r sector 
cynnal a chadw ar ôl hynny. 

Sgôr Cyfansawdd 0 9 0 

Effaith – Mae'r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir 
yn rhan o'r datblygiad a gan Adra eu hunain o 
fudd i'r bobl leol gan gynnwys siaradwyr 
Cymraeg, ond nid oes disgwyl i'r raddfa arwain 
at newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg ac felly 
disgwylir effaith niwtral ar yr economi.  
 
Tebygolrwydd – Mae bron yn sicr y bydd y 
datblygiad arfaethedig yn cael effaith 
cadarnhaol ar gyflogaeth a busnesau yng 
Nghaernarfon a'r ardal gyfagos.  
 
Amlder – Dyma'r effaith disgwyliedig 5-8 
gwaith allan o 10 ar gyfer datblygiadau cyffelyb 
yn yr 20 mlynedd ddiwethaf.  
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Crynodeb o'r Canfyddiadau – Buddion a Risgiau  

8.9 Byddai'r datblygiad arfaethedig yn darparu 25 uned breswyl fforddiadwy a rent 

marchned ar safle o fewn ffin datblygu Bangor.  

Angen am Dai Fforddiadwy – Marchnad Dai/Symudedd Poblogaeth 

8.10 Nodwyd angen am unedau rhent cymdeithasol a chanolraddol ym Mangor a ward 

Hendre, fel y cadarnhawyd gan gofrestr Tai Teg a ffigurau'r angen am dai a 

ddarparwyd gan Dîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd, ac fel y gwelwyd yn y ddogfen 

Anghenion Tai Fforddiadwy a gyflwynwyd yn rhan o'r cais hwn. Felly, byddai'r 

datblygiad arfaethedig yn cyfrannu at ddiwallu'r angen am dai dwy, tair a phedair 

ystafell wely yn yr ardal leol.  

8.11 Ar hyn o bryd mae Adra yn berchen ar 1,183 o unedau rhent cymdeithasol ym 

Mango. Mae'r rhain wedi'u lleoli o amgylch Bangor; fodd bynnag, mae'r mwyafrif yn 

ward Marchog sydd tua milltir o ganol y ddinas. 

8.12 O'r 1,183 eiddo y mae Adra yn berchen arnynt, mae 816 yn dai, 293 yn fflatiau / 

fflatiau deulawr a 74 yn fyngalo. Mae'r gymysgedd hon yn darparu cyfleoedd i bob 

teulu ac unigolyn ddod o hyd i gartref addas. 

8.13 Trwy ddarparu eiddo ar hyd rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfleus a rheolaidd, 

mae'n caniatáu i bobl gysylltu o Ffordd Euston i ganol dinas Bangor yn rhwydd, gan 

leihau dibyniaeth ar geir. 

8.14 Bydd darparu fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn cynnig cyfle i breswylwyr sydd ar hyn o 

bryd mewn anheddau anaddas ennill cartref gyda manyleb o ansawdd da a gorffen 

mewn lleoliad hawddgar. Byddai hyn yn hwyluso preswylwyr i sefydlu cartref yn yr 
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ardal trwy wella amodau byw pob aelod. 

8.15 Fel y dangoswyd gan ymchwil David Hardy Estate Agents ym mis Rhagfyr 2020, mae 

angen amlwg hefyd am fflatiau rhent marchnad ym Mangor. 

8.16 Byddai'r cynnig am 25 o unedau fforddiadwy yn diwallu angen y bobl leol am dai ac 

yn caniatáu iddyn nhw aros yn yr ardal leol. O ganlyniad, mae’r datblygiad am gynnal 

yr iaith ym Mangor. Gan y bydd y preswylwyr arfaethedig yn symud o un lleoliad i'r 

llall o fewn y ddinas ei hun, bydd y cynnig yn cael effaith niwtral ar yr iaith Gymraeg.  

Elfennau gweledol yr iaith Gymraeg 

8.17 Disgwylir i'r cynnig gyfrannu'n gadarnhaol at elfennau gweledol yr iaith Gymraeg yn yr 

ardal leol. Byddai'r cynllun yn cael ei ddatblygu gan ystyried yn llawn Cynllun Iaith 

Gymraeg Adra a gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg.  

8.18 Gan fod y Gymraeg eisoes yn cael ei defnyddio'n rheolaidd gan drigolion a 

gwasanaethau Bangor, bydd yr elfen weledol yn cael effaith niwtral ar yr iaith. 

Cyflogaeth 

8.19 Er bod y cynnig yn ymwneud â thai, mae hefyd yn gyfle i gyfrannu'n gadarnhaol at 

gyflogaeth leol gan gynnwys gwella sgiliau'r gweithlu lleol a'r gofyniad i'r contractwr a 

benodir gynnig prentisiaethau lleol sy'n gysylltiedig â gwerth cyffredinol y contract.  

Risgiau 

8.20 Prif risg cynnig y datblygiad yw sicrhau bod y tai yn aros yn fforddiadwy i bobl leol. Pe 

bai'r tai ar y farchnad agored, byddai potensial ar gyfer mewnfudo o ardaloedd nad 

ydynt yn Gymraeg eu hiaith. Felly, i leihau'r risg posibl, byddai Adra yn derbyn 

cytundeb cyfreithiol sy'n sicrhau bod y datblygiad yn un 100% tai fforddiadwy.  

8.21 Risg arall yw nad oes angen lleol am dai fforddiadwy o'r fath. Nid yw hyn yn wir, wrth 
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gwrs, fel y dangoswyd yn y datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a baratowyd gan 

Adra. Hyd yn oed os nad oedd yr angen ym Mangor ei hun, mae gan y trefi/pentrefi 

lleol cyfagos ganran uchel o siaradwyr Cymraeg. Felly, ni fyddant yn effeithio'n 

sylweddol ar y defnydd o'r iaith ym Mangor drwy fudo i'r ardal, mewn gwirionedd gall 

gynyddu'r defnydd o'r iaith ym Mangor. 
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9.0 Lliniaru a Gwelliannau 

9.1 Mae'r ystyriaeth o effeithiau'r datblygiad arfaethedig ar yr iaith Gymraeg a'r gymuned 

a gyflwynwyd yn Adrannau 7 a 8 wedi nodi effaith niwtral ar y cyfan. Ni ystyrir bod 

angen unrhyw fesurau lliniaru er mwyn i'r datblygiad arfaethedig fod yn dderbyniol 

ond nodir y mesurau i wella effeithiau buddiol isod:  

• Ymrwymiad i ddatblygu'r cynllun yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg Adra (a 

gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar 19 Mawrth 2019 ac a 

adolygwyd i adlewyrchu enw newydd y cwmni ym mis Hydref 2019);   

• Sicrhau contract y datblygiad gan ddefnyddio Fframwaith GwerthwchiGymru 

a'i ddyrannu ar sail tendr cystadleuol dan y JCT Design and Build Contract 

(2011);   

• Cynnwys cymalau yn y contract adeiladu sy'n annog cyrchu a chyflogi 

gweithlu sy'n lleol i Gaernarfon a'r ardal o'i chwmpas. Rhagwelir y bydd 

llawer o'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer cam adeiladu a chynnal a chadw'r 

datblygiad yn deillio o ffynonellau lleol;   

• Cynnwys cymalau yn y contract adeiladu sy'n sicrhau y crëir nifer penodol o 

brentisiaethau ar y safle. At hynny, gellir cael cyfleoedd hyfforddiant i 

fyfyrwyr ar ôl cyrsiau adeiladu yng Ngholeg Menai ac mewn Adrannau 

Technegol ar draws Gogledd Cymru yng Ngrŵp Llandrillo Menai;  

• Ymrwymiad i ddarparu enw Cymraeg i'r datblygiad;   

• Bydd Adra yn ymrwymo i gyfuno a rhannu gwybodaeth (yn unol â rheoliadau 

Diogelu Data), os barnwyd bod hynny'n briodol gan yr awdurdod cynllunio 

lleol, ac yn diweddaru'r wybodaeth honno'n rheolaidd dros gyfnod o bum 

mlynedd, gan rannu'r wybodaeth gyda'r Cyngor.  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10.0 Casgliadau  

10.1 Cwblhawyd yr asesiad hwn yn unol â Pholisi PS1 y cynllun datblygu lleol a methodoleg 

y ddogfen 'Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg' gysylltiedig, fel y nodwyd yn y CCA.   

10.2 Y casgliad yw y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niwtral ar yr iaith 

Gymraeg a chymuned ward Hendre a Bangor drwy ddarparu tai fforddiadwy i 

ddiwallu angen penodol. Mae'r effeithiau'n niwtral gan y bydd y preswylwyr 

arfaethedig yn symud oddi fewn ffiniau Bangor i safle'r cais, yn ôl pob tebyg. Dangosa 

hyn na fyddai cynnydd net yn nifer y siaradwyr Cymraeg gan y byddai'n debygol bod y 

preswylwyr eisoes yn siaradwyr Cymraeg.   

10.3 Ochr yn ochr â hyn, mae Adra yn cynnig cynllun fflatiau ar gyfer pobl leol ar safle sydd 

â chaniatâd cynllunio gweithredadwy ar gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr. Mae cyfran 

uwch o bobl leol yn siarad Cymraeg o gymharu â phoblogaeth y myfyrwyr. At hynny, 

gobeithiwn wrth gwrs y bydd y cynnig yn cael effaith cadarnhaol ar yr iaith ond nid 

oes tystiolaeth ar gael i restru unrhyw effeithiau cadarnhaol ar hyn o bryd.   

10.4 Bydd y cynnig yn sicrhau bod digon o stoc tai fforddiadwy ar gyfer unigolion a 

theuluoedd ifanc sy'n siarad Cymraeg iddyn nhw allu aros ym Mangor, heb orfod 

edrych tu allan i'r ddinas am opsiynau tai. Mae hwn ar safle sydd â chaniatâd 

gweithredadwy ar hyn o bryd ar gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr. 

10.5 Ni theimlir y bydd ailddatblygiad arfaethedig y safle yn achosi niwed sylweddol i 

gymeriad na chydbwysedd yr iaith Gymraeg, ond yn hytrach yn gyfle am gynllun 

priodol a buddiol, yn unol â meini prawf 2 Polisi PS1 y cynllun datblygu lleol.  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	4.9 Mae paragraffau 3.4.1 a 3.4.2 yn nodi'r amgylchiadau lle dylid defnyddio mesurau lliniaru i leihau neu i ddileu'r posibilrwydd o effeithiau andwyol datblygu ar yr iaith Gymraeg.
	Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040
	4.10 Cymru'r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 yw'r fframwaith datblygu cenedlaethol, sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu yng Nghymru yn 2040. Un o nodau'r cynllun gofodol yw:
	"sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050 – sef cynnydd o bron 80% o gymharu â'r lefelau presennol. Bydd yr iaith yn cael ei hystyried o fewn strategaeth ofodol pob cynllun datblygu. Os mai'r Gymraeg yw iaith bob dydd y gymuned, caiff...
	4.11 Mae Polisi 1 (Ble bydd Cymru yn tyfu) yn ganolog i ganlyniadau Cymru'r Dyfodol ac yn sicrhau bod polisïau Cymru'r Dyfodol a'r system gynllunio yn gyffredinol wedi ymrwymo i'w cyflawni. Mae materion allweddol fel yr iaith Gymraeg, yn elfennau crai...
	Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg
	4.12 Nid dogfen polisi cynllunio yn unig yw strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Mae'r strategaeth yn adeiladu ar ddyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn gosod yr ymrwymiad i weithio tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg...
	4.13 Mae'r strategaeth yn esbonio:
	"Dylai’r system cynllunio defnydd tir gyfrannu at hyfywedd y Gymraeg drwy greu amodau addas i gymunedau cynaliadwy ffynnu. Bydd ymwybyddiaeth o egwyddorion perthnasol cynllunio ieithyddol yn ategu hyn."
	4.14 At hynny:
	"Gallai penderfyniadau a wneir ynghylch math, graddfa ac union leoliad datblygiadau oddi mewn i gymuned benodol ddylanwadu’n fawr ar ddefnydd o iaith, ac yn sgil hynny ar gynaliadwyedd a hyfywedd yr iaith. Mae hyn yn galw am gryfhau’r berthynas rhwng ...
	Polisi lleol
	Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011 i 2016
	4.15 Mae'r cynllun ar waith ers 2017 ac felly mae'n cynrychioli mynegiant mwyaf diweddar strategaeth ddatblygu'r Cyngor ar gyfer ardal Bangor yn y cyfnod hyd at 2026.
	4.16 Noda Polisi Strategol PS1 (yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig) y bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn hyrwyddo ac yn cefnogi defnyddio'r iaith Gymraeg yn ardal y cynllun. Nodir ym Mhwynt 2 y polisi y bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy:
	"Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr neu ddatblygia...
	4.17 At hynny, noda'r polisi y bydd Cynghorion hefyd yn hyrwyddo'r iaith drwy:
	“1. Ofyn am Ddatganiad Iaith Gymraeg fydd yn dweud sut bydd datblygiad arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y datblygiad arfaethedig yn perthyn i un o’r categorïau canlynol:
	a. Datblygiad manwerthu, diwydiannol neu fasnachol sy’n cyflogi mwy na 50 o weithwyr a/ neu gydag arwynebedd o 1,000 m. sg. neu fwy; neu
	b. Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn darparu mwy na’r ddarpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 - TAI 6; neu
	c. Datblygiad preswyl o 5 o unedau tai neu fwy ar safleoedd a ddynodwyd neu safleoedd ar hap du mewn i ffiniau datblygu nad yw’n mynd i’r afael â thystiolaeth o angen a galw am dai a gofnodir mewn Asesiad Marchnad Tai a ffynonellau tystiolaeth leol be...
	2. Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad arfaethedig yn gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pan fydd y datblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr neu ddatblyg...
	3. Wrthod cynigion a fyddai’n achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned nad allir ei osgoi neu ei liniaru yn foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith cynllunio priodol;
	4. Gofyn am Gynllun Arwyddion dwyieithog i ymdrin â holl arwyddion gweithredol yn y parth cyhoeddus sy’n cael eu cynnwys mewn cais cynllunio gan gyrff cyhoeddus a chwmnïau masnachol a busnes;
	5. Gosod disgwyliad y bydd enwau Cymraeg yn cael eu defnyddio ar gyfer datblygiadau newydd, enwau tai a strydoedd."
	Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA "SPG")  “Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy" (ar waith ers Gorffennaf 2019)
	4.18 Mae'r ddogfen CCA hon yn esbonio'r gofynion ar y sawl sy'n cyflwyno cais i fodloni Polisi PS1 ac mae'n rhoi arweiniad o ran sut bydd yr awdurdod cynllunio yn gwneud penderfyniadau ynghylch effaith y datblygiadau arfaethedig ar yr iaith Gymraeg.
	4.19 Mae'r canllawiau yn nodi proses pedwar cam a diagram llif i'w dilyn wrth werthuso effaith posibl datblygiad ar yr iaith Gymraeg. Mae'r canllawiau hefyd yn darparu'r fethodoleg benodol o baratoi WLIA, a fydd yn cael ei hesbonio'n llawn yn yr adran...
	Cynllun Hybu'r Iaith Gymraeg yng Ngwynedd 2018-2023
	4.20 Un o nodau llesiant Cynllun 2018-2023 Cyngor Gwynedd yw sicrhau bod modd i bawb fyw mewn cymuned lle mae'r Gymraeg yn rhan naturiol o fywyd. Mae'r strategaeth hon yn adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd yn y Strategaeth Iaith Gwynedd 2014-18 flaenor...
	4.21 I gynyddu'r defnydd o'r iaith yn yr awdurdod, mae'r Cyngor am weld y canlynol yn digwydd:
	 Teuluoedd sydd yn gweld gwerth i’r iaith ac yn ei defnyddio fel iaith y cartref;
	 Ysgolion a sefydliadau addysgol sydd yn rhoi bob cefnogaeth ac anogaeth i ddatblygu siaradwyr Cymraeg hyderus;
	 Plant a phobl ifanc sydd yn gweld gwerth i’r iaith fel sgil ar gyfer eu bywyd ac fel cyfrwng adloniant a chymdeithasu ac sydd yn ei defnyddio ym mhob rhan o’u bywyd;
	 Sefydliadau a chyrff sydd yn cynnig gwasanaethau Cymraeg yn gyson ac yn safonol;
	 Sector busnes sydd yn rhoi gwerth a statws i’r iaith ac sy’n deall bod y Gymraeg yn sgil ac yn adnodd wrth recriwtio;
	 Y Gymraeg yn gyfrwng iaith naturiol wrth ddatblygu a defnyddio technoleg;
	 Grwpiau cymunedol yn cael eu cefnogi i gynnal y Gymraeg fel cyfrwng cyfathrebu naturiol ac i sicrhau bod pobl o bob cefndir ieithyddol a chymdeithasol yn cael eu cynnwys mewn gweithgarwch cymunedol;
	 Y Gymraeg yn cael lle blaenllaw gan y Cyngor mewn cynlluniau economaidd, tai a chynllunio yn lleol er mwyn sicrhau bod unrhyw gynlluniau a datblygiadau yn cyfrannu yn gadarnhaol at ymdrechion i ddiogelu’r iaith yn ein cymunedau; a
	 Trigolion sydd yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg ac yn dangos agwedd gadarnhaol ac ewyllys da tuag ati.
	4.22 Mae'r nodau hyn hefyd yn nodi meysydd y gall datblygiad preswyl newydd ddylanwadu'r defnydd o'r iaith ac mewn rhai achosion, ei diogelu. Mae hyn yn cynnwys arwyddion ar y safle, enwau Cymraeg priodol ar gyfer datblygiadau newydd, marchnata iaith ...
	Cynllun Llesiant Gwynedd a Môn (2018)
	4.23 Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar y saith nod llesiant a dyluniwyd y pum ffordd o weithio i gefnogi cyrff cyhoeddus wrth fodloni anghenion presennol eu cymunedau ac i sicrhau nad yw penderfyniadau heddiw yn niweidio cenedlaethau'r dyfodol.
	4.24 Mae diogelu a hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn rhan o'r cynllun datblygu. Yn y cynllun, cydnabyddir pwysigrwydd yr iaith Gymraeg o ran strwythur cymdeithasol a hunaniaeth ddiwylliannol yr ardal. Rhaid i ni sicrhau y gall preswylwyr ddewis byw drwy gyf...
	4.25 Y nodau yw cynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg fel yr iaith gyfathrebu o ddewis rhwng cyrff cyhoeddus ar draws y ddwy sir. Mae'r iaith Gymraeg yn ganolog ac wrth wraidd y cynllun.

	5.0 Methodoleg
	5.1 Mae'r fethodoleg ar gyfer ystyried effaith y datblygiad arfaethedig ar yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig yn seiliedig ar y canllawiau a roddwyd yn CCA addasedig Cyngor Gwynedd o ran 'Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy'.
	5.2 Cymerwyd Ffigur 1 isod o'r CCA , mae'n cynnwys siart llif wyth cam sy'n llywio'r prosesau angenrheidiol cyn cyflwyno cais cynllunio, yn ystod y broses o asesu cais cynllunio a gwneud penderfyniad arno.
	Ffigur 1 – wedi'i gymryd o'r CCA – Siart llif: y broses o roi datblygiad arfaethedig ar ei gilydd, ei asesu a gwneud penderfyniad arno
	5.3 Y sawl sy'n cyflwyno'r cais sydd i gyflawni camau 1 i 5 y siart llif cyn cyflwyno. Camau 6 a 7 yw gofynion yr awdurdod cynllunio lleol yn ystod y broses o asesu'r cais cynllunio ac mae Cam 8 yn ofyniad ar ôl cynllunio ar yr awdurdod cynllunio lleo...
	5.4 Ystyrir camau 1 i 5 yn yr adrannau canlynol o'r WLIA, ac mae esboniad penodol o bob cam isod.
	Cam 1: Sgrinio'r datblygiad arfaethedig
	5.5 Mae diagram 4 y CCA yn egluro’r broses o sgrinio’r datblygiad arfaethedig. Mae’r canllawiau yn pwysleisio’r budd o ymgysylltu ac ymgynghori gyda'r gwasanaeth cynllunio a rhanddeiliaid allweddol yn ystod y cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio. Dylai'...
	5.6 Yn yr achos hwn, mae'r cynnig yn ymwneud â chodi 25 annedd gyda 100% ohonyn nhw'n fforddiadwy. Mae'r cynnig ar safle sydd â chaniatâd cynllunio gweithredadwy ar gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr.
	5.7 Gan fod y cais yn ymwneud â datblygiad mawr, dylid cyflawni PAC  cyn cyflwyno cais cynllunio. Bydd y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y PAC ac ymatebion y sawl sy'n cyflwyno'r cais i'r sylwadau hynny yn cael eu nodi yn yr adroddiad PAC y dylid ei g...
	5.8 Ystyriwyd bod graddfa'r ymgysylltiad cyn cyflwyno'r cais cynllunio hwn yn gymesur â'r hyn a gynigir.
	5.9 Mae Datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a Datganiad Cymysgedd Tai yn cyd-fynd â'r cais. Mae'r datganiadau hyn a baratowyd gan Adra yn cadarnhau bod y gymysgedd arfaethedig o unedau yn bodloni'r angen a nodwyd am dai ym Mangor a'r ardaloedd cyfagos.
	5.10 Ar sail y manylion a nodwyd uchod, mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i sgrinio yn unol â'r canllawiau a osodwyd yn y CCA addasedig.
	Cam 2: Paratoi Datganiad, adroddiad Asesiad, neu dystiolaeth gefnogol pan fydd angen amdanynt
	5.11 Yn unol â gofynion y polisi cynllunio a chyngor cyn cyflwyno cais yr awdurdod cynllunio lleol, penderfynwyd bod angen WLIA. Paratowyd WLIA yn unol â'r canllawiau a nodwyd yn Atodiad 8 CCA yr awdurdod cynllunio lleol. Mae Adrannau 6 i 9 y ddogfen ...
	5.12 Mae Atodiad 8 y CCA yn annog arfer da o ran cydbwyso effeithiau'r datblygiad a'r defnydd o fatrics risg. Darperir matrics risg/buddion enghreifftiol (ffigur 8.1) y gellir ei ddefnyddio i adnabod risg yr effaith a thebygolrwydd yr effaith.
	5.13 Fel y mae ar hyn o bryd, mae'r matrics risg enghreifftiol ddim ond yn caniatáu ar gyfer adnabod effeithiau negyddol datblygiad arfaethedig ac nid yw'n caniatáu ar gyfer adnabod effeithiau niwtral neu fuddiol. Felly, at bwrpas yr WLIA hwn, rydym w...
	5.14 Mae'r matrics yn addasiad o fersiwn blaenorol o ffigur 8.1 y CCA a oedd wedi'i gynnwys yn fersiwn ar ôl yr ymgynghoriad y ddogfen. Mae'n aneglur pam mae'r matrics risg/buddion enghreifftiol o'r CCA addasedig wedi'i newid i'r fath raddfa lle na el...

	Ffigur 2: Matrics risg/buddion – sail yr WLIA
	Cam 3: Adnabod mesurau osgoi/lliniaru a strategaeth lliniaru pan fydd angen
	5.15 Mae adrannau 6 i 9 yr WLIA hwn yn dangos yr ystyriaeth a roddwyd i effaith posibl y datblygiad ar y gymuned leol ym Mangor a'r iaith Gymraeg. Cyflwyna Adran 9 fesurau i liniaru effeithiau andwyol ac i annog effeithiau buddiol (lle ystyrir eu bod ...
	Cam 4: Paratoi Strategaeth gyda Chynllun Gweithredu
	5.16 Ar ôl yr ystyriaethau o'r effeithiau yn Adrannau 6 i 9. Os ystyrir bod mesurau lliniaru a/neu wella yn angenrheidiol, cyflwynir strategaeth. Os yn berthnasol, cyflwynir hyn yn Adran 9 y ddogfen hon.
	Cam 5: Cyflwyno Cais Cynllunio
	5.17 Dylid cyflwyno'r cais ar ôl cwblhau'r broses PAC. Bydd cyflwyniad y cais yn ystyried yr holl sylwadau yn ystod y broses PAC a byddan nhw'n cael eu hymgorffori yn y cynnig lle bo angen. Bydd cyflwyniad y cais yn cydymffurfio'n llawn â'r CCA addase...

	6.0 Gwybodaeth Waelodlin Berthnasol
	Adnabod yr ardal ddylanwad
	6.1 Yn ôl gofyniad y CCA, dylid gwneud y canlynol:
	"Diffinio’r ardal y gallai’r datblygiad mawr ar safle ar hap annisgwyl ddylanwadu arni yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. Bydd hyd a lled yr ardal yn dibynnu ar fath y datblygiad, ei raddfa a’i leoliad;"
	6.2 Gan nad yw'r safle wedi'i ddyrannu ar gyfer datblygiad, mae'n safle ar hap annisgwyl. Diffiniad datblygiad mawr yn y cyd-destun hwn yw datblygiad a fyddai'n cynnwys 10 neu'n fwy o unedau tai ym Mangor .
	6.3 Mae'r safle, sy'n ymestyn i 0.15 ha, wedi'i leoli ar derfynau gorllewinol ward Hendre , o fewn ardal canolfan isranbarthol Bangor. Ymhlith y wardiau cyfagos eraill sy'n rhan o'r ddinas mae Deiniol, Marchog, Hirael, Garth, Menai a Glyder. Mae'r saf...
	6.4 Nodir yn nata diweddaraf 2019  fod Bangor yn 9.37km2, gyda phoblogaeth o thua 18,322 yn yr ardal adeiledig.  Mae hyn yn cyfateb i ddwysedd poblogaeth o 4,569/km2. Mae'r boblogaeth wedi cynyddu o 0.22% rhwng 2011 a 2019.
	6.5 Nodir yn nata diweddaraf 2019  fod ward Hendre yn 1km2, gyda phoblogaeth o thua 1,484. Mae hyn yn cyfateb i ddwysedd poblogaeth o 1,488km2. Mae'r boblogaeth wedi gostwng ychydig (-0.10%) rhwng 2011 a 2019.
	6.6 O edrych ar ffynhonnell ddata mwy lleol , noda cyfrifiad 2011 fod cyfanswm o 125 o anheddau yn ardal cod post LL57 2YP. Fe'u crynhoir fel a ganlyn:
	 Tai sengl (“Detached”) – 2.4%;
	 Tai pâr – 21.6%;
	 Tai teras – 74.4%; ac
	 Fflatiau – 1.6%.
	6.7 Wrth edrych ar y lefelau gwahanol o ystadegau, gellir gweld na fyddai'r datblygiad arfaethedig o 25 o anheddau ar y safle yn ddim mwy nag ychwanegiad ymylol i'r lefel gyfredol o dai a phoblogaeth yn y gymdogaeth leol, ward Hendre a Bangor yn gyffr...
	6.8 Ystyriaeth arall yn yr achos hwn yw'r caniatâd cynllunio presennol (Cyf APP: APP/Q6810/A/17/3175831) ar gyfer 48 o unedau byw i fyfyrwyr ar y safle. Mae swyddogion yr ACLl a'r Arolygiaeth gynllunio wedi derbyn o'r blaen:
	“Mae natur Bangor, o ran maint y boblogaeth, patrwm ieithyddol, yr amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael yno yn golygu na ddylai’r datblygiad gael effaith niweidiol ar y Gymraeg.”
	6.9 Yn ychwanegol i'r uchod, dangosir yn y datganiad o Anghenion Tai Fforddiadwy bod nifer mawr o geisiadau am unedau fforddiadwy ym Mangor. Disgrifir y data yn llawn yn yr adroddiad ond mae gan ward Hendre ei hun 274 o ymgeiswyr  ar restr aros am une...
	6.10 Dangosa hyn y bydd cynnig y datblygiad yn darparu cyfleoedd priodol ar gyfer tai fforddiadwy i bobl sydd eisoes yn byw ym Mangor. Ni fydd yn arwain at fewnlif o bobl o du allan i'r ardal leol. Felly, bydd y cynnydd posibl yn y boblogaeth leol a c...
	Proffil y Boblogaeth Leol Bresennol
	6.11 Mae ystyried demograffig leol yr ardal lle bydd y safle wedi'i leoli yn un o ofynion y fethodoleg sy'n rhan o'r CCA. Mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli o fewn ward Hendre, mae'r data sylfaenol ar gyfer Bangor a sir Gwynedd wedi'i gynnwys a...
	Poblogaeth: 2001 a 2011
	Tabl 1:     Newid ym mhoblogaeth 2001 a 2011
	6.12 Dangosa'r tabl uchod fod cyfanswm poblogaeth Hendre wedi codi dros y cyfnod o 10 mlynedd o 5.13%. Mae hyn yn gyson â phatrymau poblogaeth Gwynedd yn ei chyfanrwydd.
	6.13 Cynyddodd poblogaeth Bangor hefyd rhwng 2001 (15,280) a 2011 (17,988)  . Mae'r ffigurau'n dangos bod wardiau Menai (Bangor) / Garth wedi profi cynnydd sylweddol o 44.9% yn ei phoblogaeth 3 oed a hŷn yn ystod y cyfnod o 10 mlynedd. Gwelwyd y cynny...
	Siaradwyr Cymraeg (3+): 2001 a 2011
	Tabl 2 – Canran a newid canrannol siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011
	6.14 Gwelodd Bangor gyfan ostyngiad o 9.3% pwynt y siaradwyr Cymraeg rhwng 2001 a 2011. Roedd cyfran poblogaeth Bangor a siaradodd Gymraeg yn 2011 yn 36.4%, sylweddol is na chyfran Gwynedd ar 65.4%, a ward Hendre (45.3%).
	6.15 Ystyrir mai achos tebygol y gostyngiad hwn yw canlyniad newidiadau demograffig yn y boblogaeth sy'n golygu gostyngiad yn nifer y plant, cynnydd yn nifer y bobl hŷn, ymfudo pobl a'r gwahaniaeth yn sgiliau y poblogaeth o fewn y 10 mlynedd.
	6.16 Mae'r patrwm cyffredinol o ostyngiad yn nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg yn adlewyrchu'r duedd gyffredinol ar gyfer Gwynedd er bod y gostyngiad yn llawer is i Gwynedd yn ei chyfanrwydd. Mae’n debygol bod y gostyngiad yn nifer a chyfran y siara...
	Siaradwyr Cymraeg yn ôl oedran: 2001 a 2011
	6.17 Mae'r ddau dabl nesaf yn dangos canran y siaradwyr Cymraeg ar gyfer grwpiau oedran gwahanol y Hendre a Gwynedd. Seiliwyd y ffigurau ar ddata cyfrifiad 2001 a 2011. Mae’r ffynhonell data ar gyfar Bangor yn whanol felly mae’n cael ei ddelio ar wahan.
	Tabl 3 – Cyfanswm y ganran o siaradwyr Cymraeg o grwpiau oedran gwahanol
	Tabl 4 – Newid yn y ganran o siaradwyr Cymraeg o grwpiau oedran gwahanol
	6.18 Gwelir y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn 2001 a 2011 ymhlith y plant 3 i 15 oed. Mae hyn yn dangos rôl bwysig addysg gyfrwng Cymraeg wrth gynnal cyfran uchel o siaradwyr Cymraeg, mae hyn yn amlwg yn ward Hendre a Gwynedd ymhlith y blynyddoedd...
	6.19 Atgyfnerthir pwysigrwydd addysg gyfrwng Cymraeg hefyd oherwydd bod gostyngiad parhaus yng nghanran y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal o 16 i 34 oed, pan ddaw addysg statudol i ben.
	6.20 Mae ffigur 2011 Hendre o 24.9% rhwng 16 a 24 oed sy'n siarad Cymraeg yn isel iawn o'i gymharu â'r oedrannau eraill. Gan fod Bangor yn ddinas brifysgol, mae miloedd o fyfyrwyr o'r oedran hwn yn cyrraedd o bob cwr o'r Byd i astudio. Er nad oes adei...
	6.21 Gan edrych ar reswm mwy lleol, mae unigolion yn y grŵp oedran yma hefyd yn symud i ffwrdd o ardal Bangor i ddilyn cyfleoedd addysg ôl-uwchradd. Mae hyn hefyd yn arwain at nifer is o siaradwyr Cymraeg sydd wedi bod trwy addysg gyfrwng Cymraeg.
	6.22 Mae ffigur 2011 Gwynedd o 58.6% 16 i 24 sy'n siaradwyr Cymraeg hefyd yn debygol o gael ei wanhau gan boblogaeth y brifysgol ym Mangor lle mae miloedd o fyfyrwyr o'r oedran hwn yn cyrraedd o bob cwr o'r Byd i astudio, felly mae hyn yn lleihau'r ff...
	6.23 Gwelir y gostyngiad hwn yng nghanran y siaradwyr Cymraeg hefyd yn y grŵp oedran 25 i 34 ar draws Hendre a Gwynedd yn ei chyfanrwydd. Mae'n dangos bod siaradwyr Cymraeg o'r gymuned yn dal i fudo, gall hyn fod am nifer o resymau megis diffyg stoc d...
	6.24 Wrth edrych ar ward Hendre, cynyddodd nifer y siaradwyr Cymraeg 35 i 49 oed 0.2% rhwng 2001 a 2011. Mae hyn yn dangos y gall unigolion neu deuluoedd sy'n siarad Cymraeg fforddio prynu cartref yn yr ardal erbyn hyn a symud yn ôl i yr ardal y cawsa...
	6.25 Gostyngodd y ganran o bobl dros 50 oed sy'n siarad Cymraeg yn sylweddol (21.2%) yn Hendre dros y cyfnod o 10 mlynedd. Nid yw'r rheswm am hyn yn glir ond mae'n dangos bod mwy o allfudo o siaradwyr Cymraeg yn y grŵp oedran hwn. Efallai mai'r rheswm...
	6.26 Nid yw'r newid i'r siaradwyr Cymraeg 50 i 64 oed yn cael ei ystyried yn sylweddol o fewn Gwynedd i gyd.
	6.27  Mae nifer y siaradwyr Cymraeg 65+ yn Hendre wedi aros yn gymharol gyson yn y ward. Mae hyn yn dangos nad yw teuluoedd a/neu unigolion sy'n siarad Cymraeg yn symud allan o'u cartrefi erbyn yr oedran hwn ac yn aros yn yr ardal. Ar y cyfan, mae can...
	Ffigur 3: Graph showing number and % of the population of Bangor (aged 3 and over) who could speak Welsh in 2011
	6.28 Mae'r llinell lwyd yn nodi canran gyfartalog y boblogaeth a allai siarad Cymraeg ym Mangor, ac mae'r dotiau coch yn nodi cyfran pob grŵp oedran a allai siarad Cymraeg. Cyfran y siaradwyr Cymraeg ymhlith y grŵp oedran 16 i 24 yw'r isaf o'r holl gr...
	Isadeiledd Lleol
	6.29 Mae'r adran hon yn ystyried proffil yr isadeiledd lleol ym Mangor.
	6.30 Adnabyddir Bangor fel canolfan isranbarthol yn y cynllun datblygu lleol (LDP). Mae gweledigaeth y cynllun datblygu lleol yn nodi:
	"Bydd cyfran uwch o’r datblygiadau newydd sydd eu hangen yn digwydd tu mewn i’r Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Bydd hyn yn digwydd trwy ymrwymiadau a dynodiadau newydd, gan gynnwys dynodi safleoedd tai (tai marchnad agored gy...
	6.31 Mae'r strategaeth yn cydnabod prif rôl y ganolfan isranbarthol. Maent yn cynnig ystod dda o gyflogaeth, cyfleusterau a gwasanaethau sy'n gwasanaethu eu poblogaeth eu hunain yn ogystal â'u dalgylchoedd ehangach. Mae Bangor hefyd yn cael ei chydnab...
	6.32 Mae Bangor ei hun yn darparu rôl gref fel cartref i amrywiaeth o ddatblygiadau preswyl, datblygiadau busnes a diwydiannol, a chyfleoedd treftadaeth, diwylliannol, hamdden a masnachol. Ar hyn o bryd mae yna nifer o unedau gwag yng nghanol y ddinas...
	6.33 Mae'r ddinas yn elwa o ddarparu cysylltiadau â'r trefi a'r pentrefi cyfagos, mae'n ffurfio canolfan wasanaeth ar gyfer yr aneddiadau hyn. Mae'r safle ei hun mewn lleoliad gwych ar gyfer cysylltiadau pellach â threfi ar hyd arfordir gogledd Cymru ...
	6.34 O ran darpariaeth addysg, Ysgol Gynradd Our Lady’s RC, Ysgol Cae Top a’r Ysgol y Garnedd sydd newydd ei hadeiladu yw’r ysgolion cynradd agosaf at safle’r cais. Fel rhan o ad-drefnu ysgolion yn ardal Bangor yn 2020, caewyd Ysgol Glanadda ac Ysgol ...
	6.35 Mae dwy ysgol uwchradd ym Mangor, Ysgol Tryfan (Addysg Gymraeg) ac Ysgol Friars, ill dau wedi'u lleoli i'r gorllewin o'r safle. Mae un campws Coleg Menai ac adeiladau Prifysgol Bangor ddim ond 200m i'r gogledd o safle'r cais.
	6.36 Mae yna hefyd gyfleusterau hamdden yng Nghanolfan Brailsford, 300m i'r gogledd o safle'r cais. Y prif ganolfannau cyflogaeth ym Mangor yw canol y ddinas ei hun, Ysbyty Gwynedd, Ystâd Ddiwydiannol Llandygai ar gyrion de-ddwyreiniol y ddinas a Phar...

	7.0 Tueddiadau a Materion Allweddol yr Iaith Gymraeg
	Tueddiadau'r Iaith Gymraeg
	7.1 Mae'r data a gyflwynwyd yn dangos nad yw Bangor yn un o brif ddaliadau'r Gymraeg yng Ngwynedd. Gan fod Bangor yn ddinas Brifysgol, mae'r mewnlifiad o unigolion o tu allan i Gymru i'r ddinas yn ystod y tymor yn gwanhau canrannau'r siaradwyr Cymraeg...
	7.2 Ers y data cyfrifiad diweddaraf, bu un datblygiad preswyl mawr ym Mangor, datblygiad Goetre Uchel ym Mhenrhosgarnedd. Mae effaith Gymraeg bosibl y datblygiad yma wedi cael ei hasesu a'i derbyn yn flaenorol gan yr awdurdod cynllunio lleol. Mae'r da...
	7.3 Datblygiad arall sy'n cael ei adeiladu ar hyn o bryd yw'r hen ‘Social Club’ yn Deiniol Road, Bangor. Bydd y datblygiad 38 fflat yn darparu cymysgedd o fflatiau rhent cymdeithasol a rhent marchnad agored, gyda 68% o'r unedau'n fforddiadwy. Mae effa...
	7.4 Mae data'r cyfrifiad rhwng 2001 a 2011 yn dangos tuedd bod canran y siaradwyr Cymraeg yn y grŵp oedran 16 i 34 yn ward Hendre yn gostwng. Gyda gostyngiad pellach o 13.4% o siaradwyr Cymraeg 25 i 34 oed yn ward Hendre rhwng 2001 a 2011.
	7.5 Un o'r rhesymau am hyn yw ymfudo. Gall ymfudo ar gyfer y grŵp oedran hwn ddigwydd am nifer o resymau gan gynnwys dilyn cyfleoedd addysg uwch y tu allan i Gwynedd, diffyg stoc dai yn y ddinas wrth geisio byw'n annibynnol neu argaeledd tai fforddiad...
	7.6 Roedd y datblygiad preswyl yn Goetre Uchaf yn darparu cyfleoedd i deuluoedd ifanc aros yn yr ardal a dechrau gwrthdroi'r ymfudiad hwn o'r grŵp oedran 16 i 34 oed. Fodd bynnag, mae'r Datganiad Tai Fforddiadwy sy'n rhan o'r cyflwyniad cais hwn yn da...
	7.7 Mae'r rhagolygon cyfredol yn rhagweld y bydd yr angen am dai fforddiadwy a thai marchnad ym Mangor ond yn cryfhau yn y blynyddoedd i ddod. Gwelir hyn eisoes o ddydd i ddydd, lle mae prisiau tai wedi cynyddu bron i 11.2% ym Mangor dros y 12 mis diw...
	7.8 Gyda'r cynnydd hwn ym mhrisiau tai, mae fforddiadwyedd tai i'r gymuned leol yn dod yn broblem. Felly mae gofyniad am dai fforddiadwy sy'n ymateb yn benodol i'r angen am dai. Os bydd y duedd hon yn parhau ac na ddarperir tai fforddiadwy ar gyfer po...
	7.9 Yn ychwanegol at yr uchod, ar hyn o bryd mae caniatâd cynllunio gweithredadwy ar gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr ar y safle. Mae'r awdudrdod cynllunio lleol wedi ystyried a derbyn effaith Gymraeg bosibl y cynnig, byddai darparu llety i fyfyrwyr yn ...
	7.10 Mae pwysau ar y farchnad dai ym Mangor o ddarparu fflatiau hunangynhwysol neu ‘Hosues in Multiple Occupation’ (HMO), mae hyn yn bennaf oherwydd bod y math o lety yn ddelfrydol fel llety myfyrwyr. Yn draddodiadol mae HMOs ym Mangor wedi bod yn fwy...
	7.11 Dylid ystyried yn benodol bod sawl ward yn y ddinas yn boblogaidd gyda myfyrwyr, sy'n meddiannu cymysgedd o lety pwrpasol (y sector preifat a'r Brifysgol), HMOs, a thai traddodiadol. Mae'n rhesymol tybio bod nifer o aelwydydd di-Gymraeg yn fyfyrw...
	7.12 Fel nodyn cyffredinol, nid yw ail gartrefi yn broblem sylweddol ym Mangor. Hyd yn oed os oedd yn broblem, mae pob un o'r unedau arfaethedig at ddibenion rhentu. Byddai darparu tai fforddiadwy ym Mangor i ddiwallu angen a nodwyd hefyd yn arwain at...
	Materion Allweddol
	7.13 Mae'r wybodaeth a'r data yn amlygu'r materion allweddol fel a ganlyn:
	 Gostyngodd canran y siaradwyr Cymraeg ym Mangor ei hun rhwng 2001 a 2011, yn unol â thueddiadau Gwynedd a chenedlaethol;
	 Mae tueddiadau yn dangos y bu gostyngiad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg 16 i 34 oed ym Mangor rhwng 2001 a 2011;
	 Mae poblogaeth y myfyrwyr yn effeithio ar ganran y siaradwyr Cymraeg yn y ddinas;
	 Gall mwyafrif helaeth y defnyddiau masnachol, busnes a gwasanaethau ym Mangor ddarparu eu gwasanaeth trwy'r Gymraeg; a
	 Mae pob ysgol ym Mangor yn cynnig neu darpar gynnig addysg gyfrwng Cymraeg.

	8.0 Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg
	8.1 Yn yr adran hon o’r datganiad, ystyrir y cynnig yn erbyn polisïau cenedlaethol a lleol ac yn erbyn yr asesiad a osodwyd yn Adran 4 y ddogfen hon. Mae hyn yn seiliedig ar y matrics a gynhwyswyd yn Atodiad 8 Canllaw Cynllunio Atodol Gwynedd a Môn 'C...
	8.2 Gweler crynodeb o'r canfyddiadau a'r casgliadau ar ddiwedd yr adran hon.
	Cefndir i'r Polisi
	8.3 Mae'r cynnig yn ymwneud â darparu 25 fflat ar safle heb ei ddyrannu o fewn ffin datblygu Bangor. Yn unol â Pholisi PCYFF 1 (Ffiniau Datblygu), mae cynigion o fewn ffiniau datblygu yn cael eu cymeradwyo os ydyn nhw'n cydymffurfio â pholisïau a chyn...
	8.4 Nodir ym Mholisi tai 1 (Tai mewn canolfan isranbarthol a chanolfannau gwasanaeth trefol) y bydd safleoedd ar hap addas yn cael eu cefnogi o fewn ffiniau datblygu. Mae'r polisi yn datgan y bydd 479 o anheddau  yn cael eu darparu ym Mangor drwy safl...
	8.5 Nod Polisi Strategol PS 18 (Tai Fforddiadwy) yw darparu targed lleiafswm o 1,572 o dai fforddiadwy newydd ar draws cyfnod y cynllun. Mae Polisi Tai 15 (Tai fforddiadwy a'u dosbarthiad) yn nodi bod disgwyl i ddatblygiad preswyl ar gyfer 2 neu'n fwy...
	8.6 Byddai'r cynnig yn darparu 100% o unedau fforddiadwy. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i ofynion Polisi TAI 15. Amlygir yr angen am yr unedau tai fforddiadwy hyn yn y datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a baratowyd gan Adra.
	8.7 Felly, ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol o ran darparu tai i ddiwallu angen a nodwyd mewn aneddiadau penodol.
	Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg
	8.8 Mae'r ystyriaeth o'r effaith ar yr iaith Gymraeg wedi'i nodi yn nhabl 5 isod yn ôl gofyniad y CCA a ddefnyddir.
	Crynodeb o'r Canfyddiadau – Buddion a Risgiau
	8.9 Byddai'r datblygiad arfaethedig yn darparu 25 uned breswyl fforddiadwy a rent marchned ar safle o fewn ffin datblygu Bangor.
	Angen am Dai Fforddiadwy – Marchnad Dai/Symudedd Poblogaeth
	8.10 Nodwyd angen am unedau rhent cymdeithasol a chanolraddol ym Mangor a ward Hendre, fel y cadarnhawyd gan gofrestr Tai Teg a ffigurau'r angen am dai a ddarparwyd gan Dîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd, ac fel y gwelwyd yn y ddogfen Anghenion Tai Fford...
	8.11 Ar hyn o bryd mae Adra yn berchen ar 1,183 o unedau rhent cymdeithasol ym Mango. Mae'r rhain wedi'u lleoli o amgylch Bangor; fodd bynnag, mae'r mwyafrif yn ward Marchog sydd tua milltir o ganol y ddinas.
	8.12 O'r 1,183 eiddo y mae Adra yn berchen arnynt, mae 816 yn dai, 293 yn fflatiau / fflatiau deulawr a 74 yn fyngalo. Mae'r gymysgedd hon yn darparu cyfleoedd i bob teulu ac unigolyn ddod o hyd i gartref addas.
	8.13 Trwy ddarparu eiddo ar hyd rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus gyfleus a rheolaidd, mae'n caniatáu i bobl gysylltu o Ffordd Euston i ganol dinas Bangor yn rhwydd, gan leihau dibyniaeth ar geir.
	8.14 Bydd darparu fflatiau 1 a 2 ystafell wely yn cynnig cyfle i breswylwyr sydd ar hyn o bryd mewn anheddau anaddas ennill cartref gyda manyleb o ansawdd da a gorffen mewn lleoliad hawddgar. Byddai hyn yn hwyluso preswylwyr i sefydlu cartref yn yr ar...
	8.15 Fel y dangoswyd gan ymchwil David Hardy Estate Agents ym mis Rhagfyr 2020, mae angen amlwg hefyd am fflatiau rhent marchnad ym Mangor.
	8.16 Byddai'r cynnig am 25 o unedau fforddiadwy yn diwallu angen y bobl leol am dai ac yn caniatáu iddyn nhw aros yn yr ardal leol. O ganlyniad, mae’r datblygiad am gynnal yr iaith ym Mangor. Gan y bydd y preswylwyr arfaethedig yn symud o un lleoliad ...
	Elfennau gweledol yr iaith Gymraeg
	8.17 Disgwylir i'r cynnig gyfrannu'n gadarnhaol at elfennau gweledol yr iaith Gymraeg yn yr ardal leol. Byddai'r cynllun yn cael ei ddatblygu gan ystyried yn llawn Cynllun Iaith Gymraeg Adra a gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg.
	8.18 Gan fod y Gymraeg eisoes yn cael ei defnyddio'n rheolaidd gan drigolion a gwasanaethau Bangor, bydd yr elfen weledol yn cael effaith niwtral ar yr iaith.
	Cyflogaeth
	8.19 Er bod y cynnig yn ymwneud â thai, mae hefyd yn gyfle i gyfrannu'n gadarnhaol at gyflogaeth leol gan gynnwys gwella sgiliau'r gweithlu lleol a'r gofyniad i'r contractwr a benodir gynnig prentisiaethau lleol sy'n gysylltiedig â gwerth cyffredinol ...
	Risgiau
	8.20 Prif risg cynnig y datblygiad yw sicrhau bod y tai yn aros yn fforddiadwy i bobl leol. Pe bai'r tai ar y farchnad agored, byddai potensial ar gyfer mewnfudo o ardaloedd nad ydynt yn Gymraeg eu hiaith. Felly, i leihau'r risg posibl, byddai Adra yn...
	8.21 Risg arall yw nad oes angen lleol am dai fforddiadwy o'r fath. Nid yw hyn yn wir, wrth gwrs, fel y dangoswyd yn y datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a baratowyd gan Adra. Hyd yn oed os nad oedd yr angen ym Mangor ei hun, mae gan y trefi/pentrefi...

	9.0 Lliniaru a Gwelliannau
	9.1 Mae'r ystyriaeth o effeithiau'r datblygiad arfaethedig ar yr iaith Gymraeg a'r gymuned a gyflwynwyd yn Adrannau 7 a 8 wedi nodi effaith niwtral ar y cyfan. Ni ystyrir bod angen unrhyw fesurau lliniaru er mwyn i'r datblygiad arfaethedig fod yn dder...
	 Ymrwymiad i ddatblygu'r cynllun yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg Adra (a gymeradwywyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar 19 Mawrth 2019 ac a adolygwyd i adlewyrchu enw newydd y cwmni ym mis Hydref 2019);  
	 Sicrhau contract y datblygiad gan ddefnyddio Fframwaith GwerthwchiGymru a'i ddyrannu ar sail tendr cystadleuol dan y JCT Design and Build Contract (2011);  
	 Cynnwys cymalau yn y contract adeiladu sy'n annog cyrchu a chyflogi gweithlu sy'n lleol i Gaernarfon a'r ardal o'i chwmpas. Rhagwelir y bydd llawer o'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer cam adeiladu a chynnal a chadw'r datblygiad yn deillio o ffynonella...
	 Cynnwys cymalau yn y contract adeiladu sy'n sicrhau y crëir nifer penodol o brentisiaethau ar y safle. At hynny, gellir cael cyfleoedd hyfforddiant i fyfyrwyr ar ôl cyrsiau adeiladu yng Ngholeg Menai ac mewn Adrannau Technegol ar draws Gogledd Cymru...
	 Ymrwymiad i ddarparu enw Cymraeg i'r datblygiad;  
	 Bydd Adra yn ymrwymo i gyfuno a rhannu gwybodaeth (yn unol â rheoliadau Diogelu Data), os barnwyd bod hynny'n briodol gan yr awdurdod cynllunio lleol, ac yn diweddaru'r wybodaeth honno'n rheolaidd dros gyfnod o bum mlynedd, gan rannu'r wybodaeth gyd...

	10.0 Casgliadau
	10.1 Cwblhawyd yr asesiad hwn yn unol â Pholisi PS1 y cynllun datblygu lleol a methodoleg y ddogfen 'Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg' gysylltiedig, fel y nodwyd yn y CCA.
	10.2 Y casgliad yw y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niwtral ar yr iaith Gymraeg a chymuned ward Hendre a Bangor drwy ddarparu tai fforddiadwy i ddiwallu angen penodol. Mae'r effeithiau'n niwtral gan y bydd y preswylwyr arfaethedig yn ...
	10.3 Ochr yn ochr â hyn, mae Adra yn cynnig cynllun fflatiau ar gyfer pobl leol ar safle sydd â chaniatâd cynllunio gweithredadwy ar gyfer 48 o unedau byw myfyrwyr. Mae cyfran uwch o bobl leol yn siarad Cymraeg o gymharu â phoblogaeth y myfyrwyr. At h...
	10.4 Bydd y cynnig yn sicrhau bod digon o stoc tai fforddiadwy ar gyfer unigolion a theuluoedd ifanc sy'n siarad Cymraeg iddyn nhw allu aros ym Mangor, heb orfod edrych tu allan i'r ddinas am opsiynau tai. Mae hwn ar safle sydd â chaniatâd gweithredad...
	10.5 Ni theimlir y bydd ailddatblygiad arfaethedig y safle yn achosi niwed sylweddol i gymeriad na chydbwysedd yr iaith Gymraeg, ond yn hytrach yn gyfle am gynllun priodol a buddiol, yn unol â meini prawf 2 Polisi PS1 y cynllun datblygu lleol.  


