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1.0 Cyflwyniad
1.1

Lluniwyd yr Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg hwn i gefnogi cais cynllunio llawn i
ddatblygu 18 annedd (‘y Datblygiad Arfaethedig’) ar dir oddi ar Ffordd Newydd
Coetmor, Bethesda ('Safle’r Cais').

1.2

Mae Premier Builders Ltd (yr Ymgeisydd) yn cyflwyno’r cais mewn partneriaeth â
Grŵp Cynefin. Bydd Grŵp Cynefin yn gyfrifol am reoli’r safle, pan roir caniatâd
cynllunio, a bydd yn gweithredu ac yn goruchwylio’r datblygiad tai am byth.

1.3

Mae gofynion dilysu cynllunio Cyngor Gwynedd, yr awdurdod cynllunio lleol, yn
datgan fod rhaid i Ddatganiad Ieithyddol a Chymunedol neu Asesiad o’r Effaith
Ieithyddol a Chymunedol (yn unol â Chanllawiau Cynllunio Atodol: Cynllunio a’r
Gymraeg (Tachwedd 2009) a fabwysiadwyd gan Gyngor Gwynedd) fod yn rhan
o’r cyflwyniad am ganiatâd cynllunio. Ers cyhoeddi’r gofynion dilysu hyn
cyhoeddodd yr Awdurdod Cynllunio Lleol ganllawiau wedi’u diweddaru yn ystod
Gorffennaf 2019 ynghylch ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy.’
Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol hwn bellach yn ffurfio sail asesiadau o’r effaith
ieithyddol.

1.4

Gan fod y cais am ‘ddatblygiad arfaethedig ar safle ar hap annisgwyl ar gyfer
datblygiad tai graddfa fawr’ mae’r cais cynllunio wedi’i gefnogi gan Asesiad o’r
effaith ar y Gymraeg. Mae’r Asesiad hwn yn dilyn y fethodoleg a nodwyd yng
Nghanllaw Cynllunio Atodol 1.

1.5

Dylid darllen yr asesiad hwn ar y cyd â’r gwahanol adroddiadau, arolygon a
gwybodaeth dechnegol a gyflwynwyd i gefnogi’r cais cynllunio. Mae’r asesiad yn
ceisio dangos a chyfleu yr ystyriwyd y Gymraeg yn ystod y broses llunio’r cynnig
datblygu. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn ceisio nodi mesurau i liniaru a chryfhau
effeithiau’r datblygiad tai fforddiadwy arfaethedig.

2.0

Safle’r Cais a’r ardal amgylchynol

2.1

Mae Safle’r Cais yn cwmpasu arwynebedd o tua 1 acer ac fe’i leolir oddi ar Ffordd
Newydd Coetmor ym Methesda. Mae’r safle’n wag ac yn cynnwys gweddillion cyn
Gartref Preswyl Brig y Nant a phrysgdir wedi gordyfu.

2.2

Mae’r safle mewn ardal breswyl ac i’r gogledd a’r gorllewin mae tai deulawr yn
bennaf, er gwaethaf lefelau amrywiol y tir. Mae’r tir wedi’i ffinio gan
laswelltir/prysgdir agored i’r dwyrain a Ffordd Newydd Coetmor i’r de.

2.3

Mae’r safle mewn lleoliad da yng nghyd-destun y dref, yn agos at yr holl
gyfleusterau sy’n ofynnol gan drigolion:

2.4

•

Archfarchnad Londis 0.2 millltir i’r de ddwyrain.

•

Lleolir Swyddfa Bost Bethesda 0.2 milltir i’r de ddwyrain.

•

Lleolir Canolfan Feddygol yr Hen Orsaf 0.3 milltir i’r de.

•

Lleolir Ysgol Dyffryn Ogwen 0.2 milltir i’r gogledd ddwyrain.

•

Lleolir Llyfrgell Bethesda 0.3 milltir i’r de ddwyrain.

•

Mae tafarn The Bull Inn wedi’i lleoli 0.4 milltir i’r de ddwyrain.

Mae’r cysylltiadau cludiant isod wedi’u lleoli’n agos hefyd:
•

Mae bysiau’n uniongyrchol i Fangor a Chaernarfon yn gweithredu o Res
Ogwen, 0.6 milltir i’r de ddwyrain.

•

Lleolir gorsaf drenau Bangor 4 milltir i’r gogledd. Mae’r orsaf hon ar
Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru rhwng Crewe a Chaergybi.

•

Mae’r A5 100 metr i’r de, sy’n cysylltu i’r A55 a’r A487 – y prif ffyrdd ar
draws Gogledd Cymru.

2.5

Mae’r fynedfa i gerbydau a cherddwyr yn uniongyrchol o Ffordd Newydd Coetmor
i’r gorllewin, oddi ar ffordd breifat heb ei mabwysiadu a gynhwysir y tu mewn i
ffiniau’r safle.

2.6

Mae Safle’r Cais mewn Parth Llifogydd A ac nid oes unrhyw ddynodiadau ecolegol
nac amgylcheddol.

2.7

Nid yw’r safle wedi’i leoli mewn ardal gadwraeth ac nid yw’n cynnwys unrhyw
adeiladau rhestredig. Nid oes unrhyw ardaloedd cadwraeth nac asedau
treftadaeth ddigon agos i’w heffethio gan y datblygiad arfaethedig.

2.8

Mae Safle’r Cais o fewn milltir i nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd ym
Methesda, yn cynnwys: Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Pen y Bryn; Ysgol Llanllechid
ac Ysgol Abercaseg.

2.9

Mae’r safle y tu mewn i ffin ddatblygu Bethesda, fel yr amlinellir yng Nghynllun
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. Diffinnir Bethesda fel ‘Canolfan
Gwasanaeth Lleol’ yng Ngwynedd yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

3.0

Y Datblygiad Arfaethedig

3.1

Er gwaethaf yr hanes cynllunio amrywiol, mae’r safle wedi bod yn wag ers i gartref
gofal Brig y Nant losgi i’r llawr. Gan nad yw’r safle wedi cael ei reoli gan y
perchnogion tir mae wedi gordyfu ac yn ddolur llygad lleol.

3.2

Dengys yr hanes cynllunio fod y safle wedi’i glustnodi ar gyfer datblygu am dros
20 mlynedd ac wedi cael ei farchnata fel cyfle datblygu addas o dro i dro yn ystod
y blynyddoedd diwethaf.

3.3

Mae Premier Builders Ltd, mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin wedi penderfynu
bod Safle'r Cais yn ddatblygiad preswyl addas i fodloni'r angen am Farchnad a
thai fforddiadwy ym Methesda..

3.4

Mae’r cais yn gofyn am ganiatâd cynllunio llawn am 18 annedd ar dir oddi ar Ffordd
Newydd Coetmor, Bethesda.

3.5

Darparwyd Cynllun y Safle, cynlluniau llawr a delweddau wedi’u cynhyrchu’n
gyfrifiadurol i ddangos cynllun gosod y Datblygiad Arfaethedig yn Safle’r Cais.

3.6

Darparwyd Cynlluniau Gweddluniau a Rhannau’r Safle hefyd i gefnogi’r cais a
dangos y raddfa a’r màs arfaethedig.

3.7

Datblygwyd y cynllun gosod, y raddfa, y dyluniad a’r màs mewn ymateb i’r
cyd-destun amgylchynol. Mae asesiad trylwyr y safle a’i fuddion wedi caniatàu
dyluniad sy’n uchafu cyfleoedd a nodweddion y safle. Cyflwynir hyn yn y
Datganiad Dylunio a Mynediad sy’n cyd-fynd â’r cais hwn.

Darpariaeth Tai Fforddiadwy
3.8

Bydd tai fforddiadwy yn cael eu darparu fel rhan o'r cynllun, gyda'r union fanylion
deiliadaeth i'w cadarnhau gyda Chyngor Sir Gwynedd.

Mynediad a pharcio
3.9

Bydd y fynedfa i gerbydau’n defnyddio’r gyffordd mynediad sy’n bodoli eisoes oddi
ar Ffordd Newydd Coetmor. Bydd angen gwella’r wyneb, a chlirio peth llystyfiant,
er mwyn sicrhau mynedfa ddiogel i mewn ac allan o Safle’r Cais. Edrychwch ar y
Datganiad Trafnidiaeth atodol am ragor o fanylion, os gwelwch yn dda.

3.10

Bydd y prif lwybrau teithio trwy Safle’r Cais yn cynnwys ffordd 5.5m o led a llwybrau
troed 2m o led ar ddwy ochr y ffordd.

3.11

Mae un llwybr cyhoeddus wrth ymyl Safle’r Cais, o Ffordd Coetmor i’r gogledd,
trwy Safle’r Cais i Ffordd Newydd Coetmor, sy’n defnyddio’r ffordd fynedfa a rennir
sy’n bodoli eisoes. Bwriedir cadw’r llwybr hwn, heb unrhyw effaith ar ei lwybr yn
sgîl y datblygiad arfaethedig.

3.12

Bydd 36 lle parcio yn cael eu darparu. Mae hyn yn cydymffurfio â Safonau Parcio’r
Cyngor, yn unol â gofynion Polisi TRA 2 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.

Y Gymraeg
3.13

O ran y Gymraeg, er bod yr Ymgeisydd wedi’i leoli yn Lloegr, dyma’r ail
ddatblygiad lle mae Premier Builders yn gweithio mewn partneriaeth â Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu tai yng Ngogledd Cymru.

3.14

Mae Grŵp Cynefin, y gymdeithas dai sy’n gweithio mewn partneriaeth â Premier
Builders Ltd i ddarparu’r cynllun, wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru ac mae’r
cwmni’n gweithredu trwy gyfrwng y Cymraeg. Mae cwsmeriaid, tenantiaid a
pherchnogion tai Grŵp Cynefin yn byw yng nghartrefi’r darparydd ac yn dod o
drawstoriad eang o’r gymuned, yn cynnwys teuluoedd, pobl sengl a’r rhai ag
anghenion gofal ychwanegol. Mae Grŵp Cynefin yn annog ei gyflogeion i
ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywyd bob dydd. Atgyfnerthir hyn gan ddulliau,
gweithredoedd ac ymddygiad arloesol yn y cymdogaethau a’r cymunedau mae’n
eu creu.

3.15

Mae Cynllun Iaith Gymraeg Grŵp Cynefin yn dangos ymrwymiad y cwmni i’r
Gymraeg. Amlinellir yr amcanion isod yn y ddogfen:
- galluogi pawb sy’n defnyddio gwasanaeth neu’n cynnal trafodaethau â’r
Gymdeithas i wneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, yn unol â
dewis personol yr unigolyn
- sicrhau gwasanaethau ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg
- hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg yn y gymuned
- annog eraill i hyrwyddo a defnyddio’r Gymraeg
- hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle
Mae’r Gymdeithas yn cydnabod y gall y cyhoedd fynegi eu barn a’u hanghenion
yn well yn eu dewis iaith. Mae hefyd yn cydnabod fod galluogi’r cyhoedd i
ddefnyddio’r Gymraeg yn fater o arfer dda yn hytrach na chonsesiwn, ac y byddai
gwadu’r hawl i ddefnyddio eu dewis iaith yn medru eu rhoi mewn sefyllfa dan
anfantais. Felly bydd y Gymdeithas yn cynnig yr hawl i’r cyhoedd ddewis pa iaith
i’w defnyddio wrth ymwneud â’r Gymdeithas, yn unol â’r egwyddor uchod.

4.0

Y Cyd-destun Polisi Cynllunio

4.1

Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb y polisïau sy’n berthnasol i effaith tebygol y
datblygiad arfaethedig ar y Gymraeg. Mae’n ystyried dogfennau polisi ar lefel
genedlaethol a lleol. Ceir disgrifiad llawn cyd-destun polisi cynllunio y safle yn y
Datganiad Cynllunio a gyflwynwyd i gefnogi’r cais.

Polisi Cenedlaethol
Deddf Cynllunio (Cymru) 2015
4.2

Gwnaeth Deddf Cynllunio (Cymru) gyflwyno darpariaeth ddeddfwriaethol o ran y
Gymraeg yn y system gynllunio. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol ystyried y
Gymraeg fel rhan o arfarniad cynaliadwyedd yr holl ddogfennau yng nghynllun
datblygu’r Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae’r Ddeddf yn esbonio y dylai’r effeithiau
ar y Gymraeg gael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, cyn belled
ag y bo’n berthnasol i’r cais.
Polisi Cynllunio Cymru (Chwefror 2021)

4.3

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth
Cymru. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn ceisio creu cymunedau cynaliadwy sy’n
galluogi’r Gymraeg i ffynnu.

4.4

Mae paragraff 3.25 Polisi Cynllunio Cymru yn datgan fod y “Gymraeg yn rhan o
ffabrig cymdeithasol a diwylliannol a bydd ei llesiant i’r 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

Mae paragraff 3.28 yn nodi, “Gall ystyriaethau yn ymwneud â’r defnydd o’r
Gymraeg gael sylw gan benderfynwyr cyn belled â’u bod yn berthnasol i geisiadau
am ganiatâd 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.”

4.6

Mae paragraff 3.29 yn parhau, “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.”
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

4.7

Mabwysiadwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ym mis
Ebrill 2016. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus fel Cyngor Gwynedd
ystyried anghenion presennol cymunedau lleol a sut mae eu penderfyniadau’n
effeithio ar bobl yn y dyfodol.

4.8

Mae’r Ddeddf yn cynnwys saith nod llesiant, yn cynnwys “Cymru â diwylliant
bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.”
Nodyn Cyngor Technegol 20 – Cynllunio a’r Gymraeg (Hydref 2017)

4.9

Mae Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Gymraeg (2017) yn darparu
arweiniad sut i roi ystyriaeth briodol i’r Gymraeg yn y system gynllunio.

4.10

Yn achos safleoedd datblygu heb eu dyrannu mae paragraff 3.2.2 yn datgan y
dylid asesu safleoedd yn erbyn strategaeth a pholisïau cynllun datblygu
mabwysiedig, a gan ystyried polisïau cynllunio cenedlaethol perthnasol. Pan fydd
Awdurdod Cynllunio Lleol yn derbyn cynnig am ddatblygiad mawr ar safle ar hap
mewn ardal a ddiffiniwyd fel un ieithyddol sensitif neu arwyddocaol, gellid cynnal
asesiad o effaith debygol y datblygiad ar y Gymraeg.

4.11

Mae paragraff 3.4.1 a 3.4.2 yn nodi’r amgylchiadau lle dylid defnyddio mesurau
lliniaru i leihau neu ddileu effeithiau niweidiol potensial datblygu ar y Gymraeg.
Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

4.12

Cymru’r Dyfodol – y Cynllun Cenedlaethol 2040 yw’r fframwaith datblygu ar gyfer
Cymru, sy’n gosod y llwybr ar gyfer datblygu yng Nghymru hyd at 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.”

4.13

Polisi 1 (Ble bydd Cymru yn tyfu) sy’n llywio cyflawni deilliannau Cymru’r Dyfodol
ac yn sicrhau fod polisïau Cymru’r Dyfodol a’r system gynllunio yn gyffredinol wedi
ymrwymo i’w cyflawni. Mae materion allweddol fel y Gymraeg yn elfennau craidd
Polisi 1 ac yn edefion cyffredin sy’n sylfaen i bolisïau Cymru’r Dyfodol.
Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

4.14

Mae strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru yn adeiladu ar ddyheadau
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae’n nodi’r ymrwymiad
i weithio tuag at gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae’n ddogfen
ganllaw ar gyfer disgyblaethau amrywiol yng Nghymru, yn cynnwys cynllunio
defnydd tir.

4.15

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.
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 – 2026
4.16

Mabwysiadwyd y cynllun yn 2017 ac felly mae’n cynrychioli fersiwn fwyaf diweddar
strategaeth ddatblygu’r Cyngor ar gyfer ardal Bangor am y cyfnod hyd at 2026.

4.17

Mae Polisi Strategol PS1 (Yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig) yn nodi y bydd
yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn hyrwyddo a chefnogi defnydd y Gymraeg yn ardal
y cynllun. Mae Pwynt 2 y polisi yn datgan y bydd hyn yn cael ei gyflawni trwy:
“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.”

4.18

Mae’r Polisi’n datgan y bydd y Cynghorau’n hyrwyddo’r iaith trwy:
“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 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.
Canllaw Cynllunio Atodol – Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy
(Gorffennaf 2019)
4.19

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol hwn yn esbonio’r gofynion i ymgeiswyr fodloni
Polisi PS1 ac yn rhoi arweiniad ynghylch sut fydd yr awdurdod cynllunio’n gwneud
penderfyniadau ynghylch effaith datblygiadau arfaethedig ar y Gymraeg.

4.20

Mae’r canllaw yn nodi proses pedair cam i’w dilyn wrth werthuso effaith potensial
datblygiad ar y Gymraeg. Mae’r canllaw hefyd yn darparu’r fethodoleg benodol ar
gyfer paratoi Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg, a fydd yn cael ei esbonio’n llawn
yn yr adran nesaf.
Cynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd 2018 – 2023

4.21

Er mwyn cynyddu defnydd o’r iaith yn ardal awdurdod Gwynedd, mae’r Cyngor
am weld yr isod:
•

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.

•

Trigolion sydd yn hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg ac yn dangos
agwedd gadarnhaol ac ewyllys da tuag ati.

5.0

Methodoleg

5.1

Mae’r fethodoleg ar gyfer ystyried effaith y Datblygiad Arfaethedig ar yr iaith
Gymraeg a’r diwylliant Cymreig wedi’i seilio ar y canllawiau a ddarperir yn y
Canllaw Cynllunio Atodod a fabwysiadwyd o ran ‘Cynnal a Chreu Cymunedau
Nodedig a Chynaliadwy.’

5.2

Daw Ffigur 1 isod (Diagram 3 – Siart Llif) o’r Canllaw Cynllunio Atodol (Cynnal a
Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy). Mae’n darparu proses 8 cam sy’n
amlinellu’r camau sy’n ofynnol cyn cyflwyno ac asesu cais cynllunio – cyn gwneud
penderfyniad.

Ffigur 1 – Siart Llif Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg

5.3

Dylai’r Ymgeisydd gynnal Camau 1 – 5 cyn cyflwyno’r cais cynllunio. Camau 6 –
8 yw gofynion yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystod y broses cyn cyflwyno cais
cynllunio ac ar ôl cyflwyno cais cynllunio.

5.4

Ystyrir Camau 1 i 5 yn fanylach isod:

Cam 1 – Sgrinio’r datblygiad arfaethedig
5.5

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol yn pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu â
gwasanaeth cynllunio’r Awdurdod Cynllunio Lleol a rhanddeiliaid allweddol o adeg
cynnar yn ystod y cam cyn cyflwyno cais cynllunio. Dylai’r broses hon fod yn
gymesur i raddfa a math y datblygiad arfaethedig.

5.6

Ystyrir y Datblygiad Arfaethedig o 18 annedd yn ddatblygiad mawr, felly mae’n
ofynnol cynnal ymgynghoriad cyn cyflwyno cais cynllunio cyn cyflwyno’r cais
cynllunio llawn. Bydd y sylwadau a dderbynnir yn ystod yr ymgynghoriad cyn
cyflwyno cais cynllunio yn cael ei nodi yn adroddiad yr ymgynghoriad i’w gyflwyno
fel rhan o’r cais cynllunio.

5.7

Ystyrir bod graddfa’r ymgysylltu cyn cyflwyno’r cais cynllunio hwn yn gymesur ar
gyfer y cynnig.

5.8

Mae Datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy a Datganiad Cymysgedd tai yn
cyd-fynd â’r cais. Mae’r datganiadau hyn yn cadarnhau fod cymysgedd
arfaethedig yr unedau’n bodloni’r anghenion a nodwyd ar gyfer cartrefi ym
Methesda a’r ardaloedd amgylchynol.

5.9

Ar sail y manylion uchod, mae’r Datblygiad Arfaethedig wedi’i sgrinio yn unol â’r
canllawiau a nodir yn y Canllaw Cynllunio Atodol mabwysiedig.

Cam 2 – Paratoi Datganiad, adroddiad Asesiad neu dystiolaeth
gefnogol pan fydd angen amdanynt
5.10

Penderfynwyd, yn unol â gofynion y polisi cynllunio, bod angen Asesiad o’r effaith
ar y Gymraeg. Paratowyd yr Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg yn unol ag Atodiad
8 y Canllaw Cynllunio Atodol ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a
Chynaliadwy. Mae adrannau 6 i 9 yr adroddiad hwn yn rhoi manylion yr Asesiad a
gynhaliwyd.

5.11

Mae Atodiad 8 y Canllaw Cynllunio Atodol yn annog arfer dda o ran cydbwyso
effeithiau’r datblygiad gan ddefnyddio matrics risg.

5.12

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol yn nodi “Er mwyn asesu’r datblygiad arfaethedig
yn erbyn yr Amcan Asesiad Cynaliadwyedd sy’n berthnasol i’r iaith Gymraeg dylid
cwblhau’r rhannau perthnasol yn y matrics ar gyfer yr Asesiad Effaith Iaith
Gymraeg a welir yn nhabl 8.2 isod. Bydd angen ystyried natur rhyngberthynol y
ffactorau e.e. y boblogaeth o siaradwyr Cymraeg a’r farchnad dai ac economi’r
ardal. Dylid defnyddio’r templed yn eich adroddiad am yr Asesiad. Os fydd
effeithiau cadarnhaol neu negyddol yn cael eu hadnabod, bydd yn rhaid ystyried
p’un a ellir gwella unrhyw effaith cadarnhaol neu sut fyddwch yn rheoli effeithiau
negyddol. Dylid cofnodi’r gweithgareddau hynny yng Ngham C isod. Mae’r
Canllaw Cynllunio Atodol yn darparu matrics risg/budd enghreifftiol i nodi’r risg a
thebygolrwydd yr effeithiau. Dangosir y matrics risg isod sydd yn y Canllaw
Cynllunio Atodol, er gwybodaeth:

Ffigur 1 Matrics Risg Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg

Cam 3 – Adnabod mesurau i osgoi / lliniaru / uchaf, pan fydd angen
amdanynt
5.13

Mae Adrannau 6 i 9 yr Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg hwn yn dangos yr ystyriwyd
effaith potensial y datblygiad ar y gymuned leol ym Methesda a’r Gymraeg. Mae
Adran 9 yn cyflwyno mesurau i liniaru effeithiau niweidiol a chryfhau effeithiau
buddiol (lle’r ystyrir bo hynny’n angenrheidiol) ar sail ystyried yr effeithiau.

Cam 4 – Paratoi Strategaeth yn cynnwys Cynllun Gweithredu
5.14

Yn dilyn ystyried yr effeithiau yn Adrannau 6 i 9, os penderfynir fod angen mesurau
i liniaru yn erbyn unrhyw effeithiau negyddol posibl, cyflwynir strategaeth yn Adran
9.

Cam 5 – Cyflwyno’r Cais Cynllunio
5.15

Dylid cyflwyno’r cais yn dilyn cwblhau’r broses Ymgynghori cyn cyflwyno cais
cynllunio. Bydd y cais yn ystyried unrhyw sylwadau a wnaed gan y gymuned leol
ac ymgynghoreion statudol a, lle bo’n briodol, yn ystyried, mynd i’r afael â nhw
neu’n eu cynnwys yn y cais cynllunio a gyflwynir.

6.0

Gwybodaeth Sylfaenol Berthnasol
Nodi’r cyd-destun

6.1

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol ‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a
Chynaliadwy’ yn datgan y bydd angen ystyried diffiniad yr ardal y bydd datblygiad
ar raddfa fawr ar safle ar hap annisgwyl yn medru ei dylanwadu yn uniongyrchol
ac anuniongyrchol. Bydd maint yr ardal ddylanwad yn dibynnu ar y math o
ddatblygiad, ei raddfa a’i leoliad.

6.2

Nid yw’r safle wedi’i ddyrannu ar gyfer datblygu, mae’n safle ar hap annisgwyl.
Diffiniad datblygiad ar raddfa fawr yn y cyd-destun hwn yw un sy’n cynnwys
adeiladu 10 annedd neu ragor.

6.3

Mae Safle’r Cais yn gorchuddio arwynebedd o tua 1 acer ac fe’i leolir oddi ar
Ffordd Newydd Coetmor ym Methesda. Mae’r safle ar gyrion gogledd orllewinol
Bethesda, er ei fod o fewn pellter cerdded i ganol y dref, siopau, arosfannau bws,
ysgolion a gwasanaethau eraill.

6.4

Mae data diweddaraf 2019 (gan citypopulation.de) yn disgrifio Bethesda fel
1.125km2 gyda phoblogaeth o 3,960 yn yr ardal drefol. Mae hyn yn cyfateb i
ddwysedd poblogaeth o 3,520/km2. Mae’r boblogaeth wedi cynyddu 0.50% o
2011 i 2019.

6.5

Mae Cyfrifiad 2011 yn disgrifio cod post LL57 3LU fel un sy’n cynnwys cyfanswm
o 128 annedd. Y mathau tai yw:
-

Tŷ sengl – 31

-

Tŷ pâr – 52

-

Tŷ teras – 44

-

Fflat (wedi’i drosi) - 1

6.6

Mae’r ystadegau tai uchod yn dangos fod y datblygiad arfaethedig o 18 annedd,
wedi’u trefnu fel cymysgedd o anheddau sengl, pâr a theras, yn briodol yn y
lleoliad ac yn cynrychioli ychwanegiad bach yn unig i lefel y tai a phoblogaeth yn
y gymdogaeth leol.

6.7

Mae’r Datganiad Anghenion Tai Fforddiadwy yn dangos fod nifer uchel o
ymgeiswyr am gartrefi fforddiadwy ym Methesda. Disgrifir y data yn yr adroddiad
llawn, ond mae gan wardiau Ogwen a Gerlan ymgeiswyr digonol ar y rhestr aros
ar gyfer unedau yn y ward. Disgwylir i’r bobl hyn fod yn byw yn y gymuned ar hyn
o bryd ond na ellir bodloni eu hangen am gartref.

6.8

Dengys hyn y bydd y cynnig datblygu’n darparu cyfleoedd tai fforddiadwy priodol
ar gyfer trigolion presennol Bethesda. Ni fydd yn arwain at fewnlifiad trigolion o’r
tu allan i’r ardal leol. Felly, bydd cynnydd potensial y boblogaeth leol ac aelwydydd
lleol yn fach yn yr achos hwn a’r ardal ddylanwad fydd poblogaeth Bethesda.

Poblogaeth: 2001 a 2011
6.9

Mae Tabl 1 yn dangos cyfanswm poblogaeth wardiau Ogwen, Gerlan a Gwynedd
gyfan ym mlynyddoedd 2001 a 2011. Dangosir y newidiadau fel niferoedd a
chanrannau.
Ardal
Ogwen
Gerlan
Gwynedd

2011
2,269
2,246
112,800

2011
2,355
2,380
117,789

Newid Nifer
+86
+134
+4,989

% Newid
+3.8%
+1.5%
+4.4%

Tabl 1 Niferoedd, newid yn y nifer a newid yng nghanran y boblogaeth

6.10

Fel y gwelir o’r tabl uchod, gwnaeth cyfanswm poblogaeth Ogwen a Gerlan
gynyddu’n arwyddocaol dros y cyfnod 10 mlynedd, sy’n unol â phatrwm cynnydd
poblogaeth Gwynedd dros yr un cyfnod.

Siaradwyr Cymraeg: 2001 – 2020
6.11

Cyfrifiad y boblogaeth yw’r ffynhonnell allweddol a ddefnyddir i fesur nifer y
siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Fodd bynnag, gan fod yr Arolwg Blynyddol o’r
Boblogaeth yn darparu canlyniadau chwarterol, mae’n ddefnyddiol defnyddio’r
Arolwg hwn i edrych ar y tueddiadau o ran y Gymraeg rhwng pob Cyfrifiad. Gweler
Ffigur 3.

Ffigur 3 Data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

6.12

Mae data’r Gymraeg o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth: Gorffennaf 2019 i
Fehefin 2020 yn dod i’r casgliadau isod:

“Ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 30 Mehefin 2020, adroddodd yr Arolwg Blynyddol
o’r Boblogaeth fod 28.5% o unigolion tair oed a hŷn yn medru siarad Cymraeg.
Mae’r ffigur hwn yn gyfwerth i 861,700 o bobl.
Mae hyn 1.1 pwynt canran yn is na’r flwyddyn flaenorol (y flwyddyn yn diweddu 30
Mehefin 2019), sy’n gyfwerth â 29,400 llai o bobl.
Mae’r siart yn dangos sut mae’r ffigurau hyn wedi bod yn cynyddu’n raddol bob
blwyddyn ers Mawrth 2010 (25.2%, 731,000), ar ôl iddynt fod yn dirywio’n raddol
rhwng 2001 a 2007. Serch hynny, mae nifer y bobl sy’n nodi eu bod yn medru
siarad Cymraeg wedi dirywio bob chwarter o Ragfyr 2018 i Fawrth 2020, cyn
cynyddu ychydig yn y chwarter mwyaf diweddar. Dylid trin y cynnydd hwn â gofal
oherwydd y newid i’r dull cynnal yr arolwg ers ganol Mawrth oherwydd y pandemig
coronafeirws. Edrychwch ar ‘Newidiadau i’r arolwg’ isod.
Mae’r niferoedd uchaf o siaradwyr Cymraeg yn parhau i fod yn Sir Gaerfyrddin
(90,600), ond am y tro cyntaf ers dechrau cynnal yr arolwg mae Caerdydd
(89,700) yn yr ail safle o ran y nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru yn
hytrach na Gwynedd (gyda 89,200).
Mae niferoedd isaf y siaradwyr Cymraeg ym Merthyr Tudful (11,800) a Blaenau
Gwent (11,600).
Mae’r canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd (75%) ac Ynys Môn
(66%).
Mae’r canrannau isaf o siaradwyr Cymraeg ym Mhenybont ar Ogwr (17%) a
Thorfaen (17%).
Dywedodd 16.2% (489,300) o bobl tair oed a hŷn eu bod yn siarad Cymraeg yn
ddyddiol, 4.8% (146,400) yn wythnosol a 6.0% (182,200) yn llai aml. Dywedodd
1.4% (43,800) nad oeddynt byth yn siarad Cymraeg er eu bod yn medru’r iaith,
gyda’r 71.5% yn weddill ddim yn medru siarad Cymraeg.
Nododd 32.7% (990,300) eu bod yn medru deall Cymraeg llafar, 25.5% (777,400)
eu bod yn medru darllen Cymraeg a 23.3% (705,500) yn medru ysgrifennu
Cymraeg.
6.13

Ar raddfa rhanbarthol mae Gwynedd yn perfformio’n llawer gwell na’r holl
awdurdodau lleol yng Nghymru o ran y portffolio asesu allweddol ar gyfer siarad
Cymraeg:
1.
Pa mor aml ydych chi’n siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol (2018) –
Gwynedd: 65% yn ddyddiol; 6% yn wythnosol; a 6% yn llai aml.
2.
Siarad Cymraeg yn ddyddiol yn 2007 a 2018 yn ôl awdurdod lleol –
Gwynedd: 63% yn 2007; a 65% yn 2018.

Siaradwyr Cymraeg (3 oed a hŷn): 2001 a 2011
6.14

Mae Tabl 2 yn dangos nifer a chanran y siaradwyr Cymraeg yng nghyfanswm y
bologaeth (3+ oed) yn Ogwen, Gerlan, Gwynedd a Chymru yn 2001 a 2011.

Ardal

2001

Ogwen
Gerlan
Gwynedd
Cymru

Nifer
1,731
1,601
77,846
582,368

2011
%
79.4
71.3
69
20.7

Nifer
1,831
1,670
77,000
562,016

Newid rhwng 2001 a
2011
%
Nifer
Pwynt %
81.2 +100
+1.8%
70.1 +69
-1.2%
65.4 -846
-3.6%
19
-20,352
-1.7%

Tabl 2 Siaradwyr Cymraeg yn ôl canran

6.15

Mae nifer a chanran y boblogaeth sy’n siarad Cymraeg yn uwch yn ward Ogwen.
Serch hynny, mae gan ward Gerlan ganran uchel o siaradwyr Cymraeg mewn
cymhariaeth ag ardal ehangach Gwynedd a Chymru gyfan. Mae’r Gymraeg yn
gryf ym Methesda, yn uwch nag yng Ngwynedd gyfan ac yn uwch na’r trothwy
70% (y lefel lle rhagwelir bod yr iaith yn hyfyw).

6.16

Gwelodd ward Ogwen gynnydd yn nifer a chyfran y siaradwyr Cymraeg rhwng
2001 a 2011. Fodd bynnag, bu dirywiad yn y siaradwyr Cymraeg yn ward Gerlan,
sy’n gyson â’r dirywiad a welwyd yng Ngwynedd gyfan.

6.17

Ystyrir mai achos tebygol y gostyngiad hwn yw newidiadau demograffig yn y
boblogaeth, sy’n cynnwys lleihad yn nifer y plant, cynnydd yn nifer y bobl hŷn, pobl
yn mudo a’r gwahaniaeth yn sgiliau iaith y boblogaeth yn ystod y 10 mlynedd.

Siaradwyr Cymraeg yn ôl oedran: 2001 a 2011
6.18

Mae Tabl 3 yn dangos dosbarthiad y siaradwyr Cymraeg yn y grwpiau oedran a
nodwyd yn flaenorol ar gyfer pob ward/awdurdod ar gyfer y blynyddoedd 2001 –
2011.
Grŵp
Oedran
3i4
oed
5i9
oed
10 i 14
oed
15 oed
16 i 19
oed
20 i 24
oed
25 i 39
oed
40 i 49
oed

Ogwen
2001
(Nifer)
39

Ogwen
2001
(%)
66.1

Ogwen
2011
(nifer)
61

Ogwen
2011
(%)
85.9

Newid
(nifer)

Newid
(%)

+22

+19.8

157

89.7

136

95.1

-21

+5.4

144

92.9

104

98.1

-40

+5.2

26
81

89.7
84.4

23
94

92
90.4

-3
+13

+2.3
+6

107

76.4

131

83.4

+24

+7

356

75.7

403

71.2

+47

-4.5

217

73.3

234

75

+17

-1.7

50 i 59
oed
60 i 64
oed
65 i 74
oed
75 oed
a hŷn
Pob
oedran
dros 3
oed

204

75.8

235

76.1

+31

+0.3

96

82.1

89

65.4

-7

-16.7

161

83.9

161

80.9

0

-3

143

83.9

160

83.3

+17

-0.6

1,731

79.4

1,831

81.2

+100

+1.8

Tabl 3 Proffil oedran siaradwyr Cymraeg yn Ogwen

6.19

Roedd y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn Ogwen ymhlith y grwpiau oedran
5-9, 10-14, 15 a 16-19 oed, yn 95.1%, 98.1 %, 92% a 90.4% yn ôl eu trefn. Mae
hyn yn dangos rôl bwysig addysg cyfrwng Cymraeg yn cynnal y gyfran uchel o
siaradwyr Cymraeg ac mae hyn yn amlwg yn ward Ogwen ymhlith y blynyddoedd
iau.

6.20

Serch hynny, dylid nodi, ac eithrio’r rhai 3-4 oed, y grŵp oedran â’r cynnydd mwyaf
mewn siaradwyr Cymraeg oedd y rhai 20-24 oed, a gynyddodd yn arwyddocaol o
ran nifer a chyfran yn ystod y cyfnod 10 mlynedd. Gallai hyn fod oherwydd fod
pobl leol wedi mud i’r ardal lle mae prisiau tai yn fwy fforddiadwy o’u cymharu ag
ardaloedd eraill yng Ngwynedd, yn ogystal â’r cynnydd yn hygyrchedd adnoddau
dysgu iaith i oedolion.

6.21

Yn ychwanegol, dylid nodi fod y boblogaeth 65+ oed, er gwaethaf lleihad yng
nghanran y siaradwyr Cymraeg, yn parhau i feddu ar lefel uchel o siaradwyr
Cymraeg yn y grwpiau oedran hyn.
Grŵp
Oedran
3i4
oed
5i9
oed
10 i 14
oed
15 oed
16 i 19
oed
20 i 24
oed
25 i 39
oed

Gerlan
2001
(Nifer)
57

Gerlan
2001
(%)
74

Gerlan
2011
(nifer)
59

Gerlan
2011
(%)
80.8

Newid
(nifer)

Newid
(%)

+2

+6.8

159

93.5

139

95.2

-20

+1.7

170

96.6

158

94.6

-12

-2

31
93

100
91.2

18
99

85.7
86.1

-13
+6

-14.3
-5.1

94

70.2

102

76.1

+8

+5.9

375

67.8

399

71.8

+24

+4

40 i 49
oed
50 i 59
oed
60 i 64
oed
65 i 74
oed
75 oed
a hŷn
Pob
oedran
dros 3
oed

208

65.4

247

66.2

+39

+0.8

178

65.9

179

66.1

+1

+0.2

49

65.3

79

60.8

+30

-4.5

111

79.9

101

63.5

-10

-16.4

76

80.9

90

75

+14

-5.9

1,601

71.3

1,670

70.1

+69

-1.2

Tabl 4 Proffil oedran siaradwyr Cymraeg yng Ngerlan

6.22

Roedd y gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Ngerlan yn 2011 ymhlith y grwpiau
oedran 5-9, 10-14, a 16-19 oed, yn 95.2%, 94.6%, a 86.1% yn ôl eu trefn. Mae
hyn yn dangos yn gryf rôl bwysig addysg cyfrwng Cymraeg yn cynnal y gyfran
uchel o siaradwyr Cymraeg ac mae hyn yn amlwg iawn yn ward Gerlan. Fodd
bynnag, y dirywiad mwyaf arwyddocaol mewn siaradwyr Cymraeg ar draws y
grwpiau oedran oed ysgol yn ward Gerlan yw ymhlith y rhai 15 oed. Wedi dweud
hynny, mae cyfran y siaradwyr Cymraeg yn parhau’n uchel ar 85.7%.

6.23

Yn wir, nodir fod cyfran y siaradwyr Cymraeg ar draws yr holl grwpiau oedran yng
Ngerlan yn gymharol uchel; yr isaf yw’r grŵp oedran 60-64 oed yn 60.8%.

6.24

Y grŵp a welodd y dirywiad mwyaf yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg ar draws yr
holl grwpiau oedran oedd y grŵp 65-74 oed, wedi lleihau 16.4%.
Grŵp
Oedran
3i4
oed
5 i 15
oed
16 i 19
oed
20 i 24
oed
25 i 39
oed
40 i 49
oed
50 i 59
oed

Gwynedd Gwynedd Gwynedd Gwynedd Newid
2001
2001 (%) 2011
2011 (%) (nifer)
(Nifer)
(nifer)
1997
70.9
1997
73
0

Newid
(%)

14,468

91.8

13,038

92.3

-1,430

+0.5

4,492

75.8

4,808

68.6

+316

-7.2

4,605

60.1

4,997

51.4

+392

-8.7

15,247

71.2

13,312

69.1

-1,935

-2.1

9,407

65.4

10,528

65.5

+1,121

+0.1

9,500

59.4

9,090

59.9

-410

+0.5

+2.1

6.25

6.26

60 i 64
4,029
60.4
4,640
54.4
+611
-6
oed
65 i 74
7,334
62.8
7,295
55.6
-39
-7.2
oed
75 oed 6,767
64.3
7,295
60.7
+528
-3.6
a hŷn
Pob
77,846
69
77,000
65.4
-846
-3.6
oedran
dros 3
oed
Yn 2011, roedd cyfrannau cymharol uchel y boblogaeth yn y grwpiau oedran iau
yn medru siarad Cymraeg yng Ngwynedd, gyda’r gyfran uchaf yn y grŵp oedran
5-15 oed (92.3%). O’r grŵp oedran hwn i fyny mae’r gyfran sy’n medru siarad
Cymraeg yn lleihau, gan gyrraedd isafswm o 51.4% ymhlith y rhai 20-24 oed. Mae
cyfran y grwpiau oedran sy’n medru siarad Cymraeg yn parhau i gynyddu o’r grŵp
oedran 60-64 oed i uchafbwynt o 60.7% ymhlith y rhai yn y grŵp oedran 75+ oed.
Ac eithrio’r grwpiau oedran 3-4, 5-15, 40-49 a 50-59 oed, mae’r holl grwpiau
oedran eraill wedi gweld lleihad yng nghyfran y siaradwyr Cymraeg.

Proffil Seilwaith Lleol
6.27

Nodir Bethesda fel Canolfan Gwasanaeth Lleol yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y
Cyd a fabwysiadwyd. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cydnabod fod
Canolfannau Gwasanaeth Lleol yn darparu anghenion gwasanaethau hanfodol eu
poblogaeth eu hunain a’r ardal wledig cyfagos, yn ogystal â rhai cyfleoedd
cyflogaeth a manwerthu. Mae ganddynt lefel hygyrchedd da trwy gyfrwng cludiant
cyhoeddus i’r Canolfannau haen uwch.

6.28

Mae Bethesda yn elwa o fod yn hygyrch ar hyd yr A5, sy’n darparu mynediad
hawdd a chyflym i’r A55. Mae’r ddwy ffordd yn golygu fod y trigolion yn medru
cyrraedd dinas Bangor yn hawdd a’r holl wasanaethau a chyfleusterau a ddarperir
yno. Mae Bangor yn ganolfan manwerthu isranbarthol strategol ac mae’n
gweithredu fel Canolfan trawsffiniol sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer cyfleoedd
cyflogaeth bach, canolig a mawr ar safleoedd wedi’u sefydlu a safleoedd newydd;
cyfleusterau addysg bellach ac addysg uwch; a gwasanaethau/cyfleusterau
iechyd a hamdden. Mae’r ffyrdd yn rhoi cysylltiad rhwydd i Ysbyty Gwynedd ac
Ystad Ddiwyddiannol Llandygai o fewn pellter gyrru 15 munud hefyd.

6.29

Mae Safle’r Cais o fewn pellter cerdded i amrediad o wasanaethau a chyfleusterau
lleol, yn cynnwys llyfrgell, canolfan feddygol, siop Londis a Chlwb Rygbi Bethesda.

7.0

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg

7.1

Mae adran hon y datganiad yn ystyried y cynnig yn erbyn polisïau cenedlaethol a
lleol ac yn erbyn yr asesiad a nodwyd a amlinellir yn Adran 4 y ddogfen hon. Mae
wedi’i seilio ar y matrics a gynhwysir yn Atodiad 8 Canllaw Cynllunio Atodol
‘Cynnal a Chreu Cymunedau Nodedig a Chynaliadwy’ a fabwysiadwyd gan
Gynghorau Gwynedd ac Ynys Môn.

Y Cefndir Polisi
7.2

Mae’r Datblygiad Arfaethedig yn ceisio caniatâd ar gyfer datblygu 18 annedd ar
lain o dir oddi ar Coetmor New Road yn ffin datblygu Bethesda.

7.3

Yn unol â Pholisi PCYFF 1 (Ffiniau Datblygu), cymeradwyir cynigion y tu mewn i
ffiniau datblygu os ydynt yn cydymffurfio â pholisïau a chynigion yn y Cynllun
Datblygu Lleol, polisïau cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill.

7.4

Mae Polisi PS17 (Strategaeth Aneddleoedd) yn datgan y bydd 22% o dwf tai y
Cynllun wedi’i leoli yn y Canolfannau Gwasanaeth Lleol. Y lefel twf dangosol (yn
cynnwys lwfans llithro 10%) ar gyfer Canolfannau Gwasanaeth Lleol yw 1,754
uned. Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cynorthwyo i fodloni’r ffigur hwn a’r
diffyg.

7.5

Mae'r cynnig ar gyfer o leiaf 10% o dai fforddiadwy.

7.6

Darparwyd y ffigurau a ganlyn gan Gyngor Gwynedd ym Medi 2021 yn dangos y
rhestrau aros am dai yn ardal Bethesda:
Ward
Ogwen

Rachub

Gerlan

Math o dai
Cartref 2 lofft
Cartref 3 llofft
Cartref 4 llofft
Cartref 2 lofft
Cartref 3 llofft
Cartref 4 llofft
Cartref 2 lofft
Cartref 3 llofft
Cartref 4 llofft

Rhestr angen / angen
158
106
24
91
65
14
86
58
20

7.7

Gwelir o’r tabl uchod y nodwyd angen am anheddau fforddiadwy dwy, tair a
phedair ystafell wely ym Methesda.

7.8

Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn darparu’r gymysgedd tai isod:
-

12 annedd dwy ystafell wely, tri unigolyn;

-

4 annedd tair ystafell wely, pump unigolyn; a

-

2 annedd pedair ystafell wely, chwech unigolyn.

7.9

Ystyrir y byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn ymateb i ffigurau anghenion tai
Bethesda ac felly byddai’n cydymffurfio â’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn y
cyswllt hwn.

7.10

Nododd adolygiad o Asesiad Marchnad Dai Lleol Gwynedd 2018-23 fod
poblogaeth Gwynedd wedi cynyddu 4.3% rhwng 2001 a 2011. Dengys
amcanestyniadau Llywodraeth Cymru y bydd hyn yn parhau i gynyddu.

7.11

Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cynorthwyo i fodloni’r gofynion tai ar gyfer pob
oedran a phroffil yn y gymuned. Felly, ystyrir fod y cynnig yn cydymffrufio â
strategaethau lleol a chenedlaethol o ran darparu tai i ateb anghenion a nodwyd
mewn aneddleoedd a nodwyd.

Ystyried yr effeithiau ar y Gymraeg
7.12

Nodir ystyriaeth yr effaith ar y Gymraeg yn nhabl 6.1 fel sy’n ofynnol yn y Canllaw
Cynllunio Atodol mabwysiedig.
Iaith a symudedd
poblogaeth
Sut mae’r datblygiad yn
mynd i sicrhau
cyfleoedd i bobl aros yn
eu cymuned?

Ystyried yr effeithiau potensial
Nod y Datblygiad Arfaethedig yw darparu 18 annedd,
i gartrefu pobl leol a chynorthwyo i fodloni’r angen a
nodwyd am dai addas.
Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn darparu
cymysgedd o anheddau dwy, tair a phedair ystafell
wely.
Mae Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau, ym mis Medi
2021, bod 622 o geisiadau am anheddau fforddiadwy
yn nhair ward Bethesda. Derbynnir y gallai fod
dyblygu yn y ffigur hwn; fodd bynnag, mae'n amlwg
bod galw am unedau fforddiadwy.
O blith y 622 cais roedd 335 am gartrefi dwy ystafell
wely, 229 am gartrefi tair ystafell wely a 58 ar gyfer
anheddau pedair ystafell wely. Felly, byddai’r
datblygiad arfaethedig yn darparu cymysgedd tai a
fyddai’n cynorthwyo i fodloni’r angen a nodwyd.
Mae darparu tai yn y lleoliad hwn yn cynnig y
posibilrwydd i denantiaid fod o fewn pellter cerdded i
nifer o gyfleusterau ac amwynderau lleol a’r
rhwydwaith cludiant cyhoeddus, sy’n ddefnyddiol i’r
rhai nad ydynt yn gyrru gan na fyddai rhaid cael car
ar gyfer eu bywyd bob dydd.

A oes tebygolrwydd y
byddai’r datblygiad yn
denu pobl ychwanegol
i’r gymuned? Os
byddai’n gwneud hyn,
faint a ddisgwylir? O lle
y byddant yn dod?
Faint a pha ganran sy’n
debygol o fod yn
siaradwyr Cymraeg?

A oes tebygolrwydd y
byddai pobl leol yn
mudo o’r gymuned o
ganlyniad i’r
datblygiad?
A yw’r datblygiad yn
debygol o arwain at
newid yn strwythur
oedran y gymuned:
mwy neu lai o blant,
pobl ifanc, canol oed
neu bobl hŷn?
A oes tebygolrwydd y
bydd newid yn y
cydbwysedd rhwng
siaradwyr Cymraeg (yn
cynnwys dysgwyr) ac
unigolion heb unrhyw
sgiliau Cymraeg?
A yw’r newid yn
debygol o fod yn
barhaol neu dros dro?

Byddai darparu cymysgedd dda o dai sy’n ateb
angen a nodwyd yn darparu cyfleoedd i bobl leol aros
yn eu cymunedau yn ardal Bethesda.
Yn 2011 roedd 81.2% o boblogaeth ward Ogwen,
70.1% o ward Gerlan a 65.4% o boblogaeth
Gwynedd yn siaradwyr Cymraeg. O gofio’r uchod,
disgwylir y bydd mwyafrif y preswylwyr yn y dyfodol
yn debygol iawn o fod yn bobl leol a felly mae
posibilrwydd y byddai cyfran uchel o’r preswylwyr yn
y dyfodol yn siaradwyr Cymraeg.
Yn amodol ar drafodaethau gyda Chyngor Gwynedd,
bydd Grŵp Cynefin yn ceisio blaenoriaethu
meddiannaeth cartrefi i bobl sydd â chysylltiad lleol
cryf â'r dref.
Byddai'r datblygiad yn galluogi pobl leol sydd angen
eiddo fforddiadwy i fyw mewn lleoliad hygyrch a
chynaliadwy, gan ddiwallu angen a nodwyd. Ni
ddisgwylir i'r cynnig arwain at allfudo o'r gymuned
leol.
Bydd y cartrefi a ddarperir yn 2, 3 a 4 llofft ac yn
apelio at deuluoedd, ac mae cyfleoedd i symud i dai
mwy neu lai eu maint. Rydym yn rhagweld y bydd
darparu tai newydd yn lleihau ymfudo o Fethesda, yn
enwedig pobl ifanc sy'n chwilio am gartref am y tro
cyntaf. Nid ydym yn rhagweld newid sylweddol yn
strwythur oedran y gymuned o ganlyniad i'r
datblygiad arfaethedig.
O ystyried bod disgwyl i'r anheddau gael eu
meddiannu gan bobl leol ym Methesda, neu ar y
gofrestr dai lleol (o fewn Gwynedd), ni ddisgwylir i'r
cynnig arwain at newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg
yn yr ardal ehangach.

Nid ydym yn rhagweld unrhyw newid sylweddol yng
nghydbwysedd y siaradwyr Cymraeg - fel y disgrifir
uchod. Mae unrhyw newid a brofir yn debygol o fod
yn barhaol oherwydd natur y datblygiad.
Sgôr cyfansawdd – Effaith y datblygiad arfaethedig ar iaith a symudedd y
boblogaeth dros 20 mlynedd

Effaith – Effaith niwtral gan y bydd y cynnig yn creu cartrefi ar gyfer pobl sy’n
byw yn yr ‘ardal ddylanwad’ ar hyn o bryd. Bydd yn galluogi symud o fewn
Bethesda, nid mewnfudo o gymunedau â chanran is o siaradwyr Cymraeg. Ar
y llaw arall, ni fydd y rhain yn siaradwyr Cymraeg ‘newydd’ ym Methesda gan y
byddant eisoes yn byw yn y dref ac yn siarad yr iaith. Felly byddai’r effaith yn
niwtral.
Tebygolrwydd – Mae tebygolrwydd isel y byddai datblygiadau tai eraill a
gyflwynir yn darparu’r un ddarpariaeth tai fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn yr
ardal.
Amlder – Gan y byddai’r unedau’n cael eu rheoli yn y lle cyntaf ac am byth gan
y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig – Grŵp Cynefin – disgwylir i’r gymysgedd
tai a’r boblogaeth leol barhau fel y mae’n gyfredol.
Gan na ddisgwylir newid amlwg yn nifer y siaradwyr Cymraeg, bydd effaith
niwtral wrth ystyried y Gymaeg a symudedd y boblogaeth o ganlyniad i’r
datblygiad arfaethedig.
A fydd y datblygiad yn Byddai’r Datblygiad Arfaethedig yn cadw enw
cynyddu amlygrwydd yr Cymraeg i’r datblygiad (enw cyfredol y safle yw Brig
iaith yn weledol?
y Nant). Felly, mae gan y Datblygiad Arfaethedig y
potensial i gyfrannu tuag at gynnal a chynyddu
amlygrwydd y Gymraeg yn weledol yn yr ardal. Bydd
y llenyddiaeth a gynhyrchir gan Grŵp Cynefin yn
ddwyieithog.
Delwedd gorfforaethol
Byddai unrhyw arwyddion hysbysebu/brandio ym
a brandio - arwyddion a mharth y cyhoedd yng nghyswllt y datblygiad
hysbysebion ar y safle
arfaethedig hwn yn ddwyieithog.
sydd dan reolaeth
cynllunio, e.e. arwydd
hysbysebu/marchnata
safle tai newydd,
arwyddion a
hysbysebion i
gwsmeriaid mewn
mannau cyhoeddus ar
safle cyflogaeth.

Enw’r safle neu’r
Bydd enw’r datblygiad yn enw Cymraeg a bydd yn
datblygiad – a fydd yn
ystyried cysylltiadau hanesyddol, daearyddol neu leol
cadw hen enw
i’r ardal.
Cymraeg neu a fydd
unrhyw enw newydd yn
deillio o gysylltiadau
hanesyddol,
daearyddol neu leol i’r
ardal, os yn ymarferol?
Sgôr cyfansawdd – Effaith y Datblygiad Arfaethedig ar elfennau gweledol dros
20 mlynedd
Disgwylir i’r cynnig gyfrannu tuag at elfennau gweledol y Gymraeg ym
Methesda.
Tebygolrwydd: Dyma’r effaith a ddisgwylid yn bron bob datblygiad arall tebyg.
Amlder: Dyma’r effaith a ddisgwylid yn bron bob datblygiad arall tebyg gan Grŵp
Cynefin.
Tebygolrwydd: Mae tebygolrwydd uchel y byddai’r datblygiad arfaethedig yn
cael effaith buddiol ar elfennau gweledol y Gymraeg ym Methesda (sgôr 4/bron
yn sicr).
Ansawdd Bywyd gan
gynnwys Seilwaith y
Gymuned
Pa mor ddigonol yw’r
llefydd mewn
darpariaethau gofal
plant a chynysgol yn yr
ardal leol?

Ystyried yr effeithiau potensial

Gan fod y rhan fwyaf o feithrinfeydd a darpariaethau
gofal cyn-ysgol yn fusnesau preifat nid yw’n bosibl
cael nifer y lleoedd. Fodd bynnag, mae dau
ddarpariaeth yn ac o gwmpas Bethesda: Cylch
Meithrin Deiniolen a Meithrinfa Coleg Llandrillo.
Disgwylir i ddatblygiad preswyl gynhyrchu 0.03
disgybl ar gyfer addysg feithrin a chyn-ysgol ar
gyfartaledd. Ar y sail yma, mae’r datblygiad
arfaethedig yn debygol o gynhyrchu 0.54 disgybl,
wedi’i dalgrynu i 1. Felly ystyrir bod darpariaeth gofal
plant cyfrwng Cymraeg digonol 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?

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 di-Gymraeg a
rhai a ddysgodd
Gymraeg fel ail iaith yn
gallu defnyddio a
gwella eu Cymraeg a
dod yn rhan o’r
gymuned Gymraeg?

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd
ynghylch Datblygiadau Tai a Darpariaeth Addysgol
yn cadarnhau y disgwylir i ddatblygiad preswyl
gynhyrchu 0.17 disgybl yr annedd ar gyfartaledd ar
gyfer addysg gynradd. Ar y sail hwn byddai’r
datblygiad arfaethedig yn debygol o gynhyrchu 3.06,
wedi’i dalgrynu i 3, a fyddai angen addysg gynradd.
Disgwylir i’r Datblygiad Arfaethedig 18 annedd
gynhyrchu 0.16 disgybl yr annedd ar gyfartaledd ar
gyfer addysg uwchradd (Blwyddyn 7 i 11) a 0.05
disgybl yr annedd ar gyfer addysg uwchradd
(Blwyddyn 12 a 13). Ar sail hyn byddai’r datblygiad
arfaethedig yn debygol o gynhyrchu 3 disgybl angen
addysg uwchradd (Blwyddyn 7-11) ac 1 disgybl
angen addysg uwchradd (Blwyddyn 12 a 13).
Gan y bydd trigolion y datblygiad arfaethedig yn
debygol o fod yn byw ym Methesda eisoes, bydd
unrhyw blant wedi’u cofrestru mewn ysgolion lleol
eisoes. Felly mae nifer y lleoedd ysgol cynradd ac
uwchradd sy’n ofynnol wedi’u darparu eisoes yn
niferoedd y disgyblion yn ysgolion Bethesda.
Mae gan y datblygiad y potensial i gynhyrchu 6
disgybl o’r Datblygiad Arfaethedig; 3 cynradd a 3
uwchradd.
Gan y byddai’r holl unedau ar gyfer pobl leol
disgwylid i’r plant fod yn mynychu ysgol leol eisoes
ac felly ni fyddai’n effeithio ar y cydbwysedd
siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg.

A fyddai’r datblygiad yn
cynyddu’r galw am
gyfleusterau a
gwasanaethau lleol?

Nodir Bethesda fel Canolfan Gwasanaeth Lleol yn y
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd a fabwysiadwyd.
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn cydnabod
fod Canolfannau Gwasanaeth Lleol yn darparu
anghenion gwasanaethau hanfodol i’w poblogaeth
eu hunain a’r ardal wledig amgylchynol, yn ogystal â
pheth cyfleoedd cyflogaeth a manwerthu. Mae
ganddynt hygyrchedd da o ran cludiant cyhoeddus i’r
Canolfannau haen uwch (Bangor yn yr achos hwn).
O gofio lleoliad yr unedau disgwylir y byddai unrhyw
breswylwyr yn y dyfodol yn defnyddio cyfleusterau
lleol, a fyddai o fudd i’r economi leol (er enghraifft,
cynnydd yn y gwariant mewn siopau a bwytai lleol)
ym Methesda a’r ardal ehangach. Disgwylir y byddai’r
cyfleusterau a’r gwasanaethau ar gael ym Methesda
a’r ardal amgylchynol yn medru ymdopi â
phoblogaeth y datblygiad arfaethedig.
Fel uchod.

I ba raddau mae’r
datblygiad yn cael
effaith gadarnhaol neu
negyddol ar
gyfleusterau neu
wasanaethau
presennol?
Sut fydd y datblygiad
Wrth ystyried fod y datblygiad ar gyfer 18 annedd
yn cynnal neu greu
preswyl mae’n annhebygol o greu cyfleoedd newydd
cyfleoedd newydd i
i hybu’r Gymaeg yn yr ardal.
hybu’r Gymraeg mewn
cyfleusterau a
gwasanaethau lleol
megis neuaddau,
siopau, ac ati?
Sgôr cyfansawdd – Effaith ar ansawdd bywyd gan gynnwys seilwaith y gymuned
dros 20 mlynedd

Ar sail yr ystyriaethau a gyflwynir uchod, disgwylir i’r datblygiad arfaethedig gael
effaith bach iawn ar ansawdd bywyd gan gynnwys seilwaith y gymuned dros 20
mlynedd.
Tebygolrwydd: Dyma’r effaith y disgwylid iddo ddigwydd ym mwyafrif y
datblygiadau tebyg.
Amlder: Dyma’r effaith a ddisgwylid 5-7 o bob 10 gwaith ar gyfer datblygiadau
tebyg yn yr 20 mlynedd ddiwethaf.
Tebygolrwydd: Dyma’r effaith a fyddai’n debygol o ddigwydd.

Byddai’r cynnig yn cefnogi’r twf arfaethedig yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd
ym Methesda heb arwain at alw a fyddai’n effeithio’n niwiediol ar seilwaith y
gymuned, gwasanaethau a chyfleusterau y gellid eu cynnig i’r boblogaeth leol.
Byddai hyn yn effaith buddiol o ran ansawdd bywyd. Fodd bynnag, ni ddisgwylir
i’r cynnig arwain at newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr amcanestyniadau.
Tai newydd
Pris marchnad
ddisgwyliedig ar gyfer y
tai a sut y mae hyn yn
cymharu ag incwm
aelwydydd yn lleol.
A fyddai’r datblygiad yn
debygol o gael effaith
gadarnhaol neu
negyddol ar bris
cyfartalog tai yn yr
ardal ddylanwad?

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

Cyfradd ddisgwyliedig
neu arfaethedig
datblygu. A fyddai’n
digwydd yn araf deg?
Cymysgedd tai a sut
mae hynny’n cymharu
â gofynion polisi,
arolygon Sirol neu leol,
neu ffynonellau eraill o
wybodaeth.

Ystyried yr effeithiau potensial
Mae tai marchnad yn annhebygol ar gyfer y
datblygiad hwn, er na ellir ei ddiystyru. Byddai Grŵp
Cynefin yn ceisio sicrhau bod y rhain yn parhau i fod
yn fforddiadwy.
Gan y byddai’r datblygiad arfaethedig yn bodloni
angen a nodwyd am dai ac y byddai’r anheddau’n
cael eu rheoli i ddechrau ac am byth fel anheddau
fforddiadwy, byddai hyn yn cyfrannu tuag at y galw
am dai ym Methesda yn y tymor hir. Trwy gynyddu’r
cyflenwad tai fforddiadwy byddai hyn yn lleihau’r galw
ar y farchnad agored. Fodd bynnag, mae cost tai ym
Methesda yn fwy fforddiadwy mewn cymhariaeth ag
ardaloedd eraill yng Ngwynedd. Gwnaeth asesiad
gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd nodi, yn 2012,
fod cost tai yn Ogwen 5.9 gwaith yr incwm aelwyd
canolrifol a 5 gwaith hynny yng Ngerlan, o’i gymharu
â 6.1 yng Ngwynedd.
Tai fforddiadwy yw'r prif nod ar gyfer y datblygiad
hwn, boed yn fodel cydberchnogaeth, rhent
canolraddol neu ddeiliadaeth rhent cymdeithasol.
Bydd y cynnig yn cwrdd â gofynion polisi cynllunio
cartrefi fforddiadwy, ac yn debygol iawn yn cynnig
mwy na’r gofyniad.
Mae'r datblygiad yn annhebygol o gael ei gyflwyno'n
raddol, a gallai ddechrau mor gynnar â 2023 a'i
gwblhau yn gynnar yn 2025.
Cyflwynwyd manylion yr anghenion tai a’r angen a
nodwyd am dai yn y ddogfen hon. Bydd y nifer a math
o unedau arfaethedig yn cyfrannu at fodloni’r angen
a nodwyd ym Methesda.

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.

Nodwyd angen am anheddau fforddiadwy dwy, tair a
phedair ystafell wely, fel y cadarnhawyd trwy’r
ffigurau anghenion tai a ddarparwyd gan Dîm
Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd.

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

Ystyried yr effeithiau potensial
Mae’r cynnig yn un ar gyfer tai, a thra byddai’r
datblygiad yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth yn ystod y
cyfnod adeiladu a pheth gwaith cynnal a chadw ar ôl
cwblhau’r datblygiad, ystyrir fod y mater allweddol
hwn yn fwy perthnasol i ddatblygiad masnachol a
chyflogaeth yn hytrach na datblygiadau tai.
Mae’r cynnig yn ymwneud â datblygiad preswyl a
byddai unrhyw gyfleoedd cyflogaeth trwy effeithiau
anuniongyrchol. Nid yw nifer y cyfleoedd cyflogaeth
yn ystod y cyfnod adeiladu’n hysbys.

Yn ychwanegol, disgwylir y bydd angen cynyddol am
ystod o fathau tai, fel y cadarnhawyd gan Asesiad
Marchnad Dai Lleol Gwynedd.
Nid oes unrhyw ddyraniadau tai ym Methesda ac
mae Atodiad 5 y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn
nodi darpariaeth ddangosol o 99 uned a ddisgwylir ar
gyfer Bethesda yn ystod cyfnod y Cynllun. Yn ystod
y cyfnod 2011 i 2020 cwblhawyd cyfanswm o 42
annedd ym Methesda ar safleoedd ar hap. Yn Ebrill
2020 roedd 24 uned ar safleoedd ar hap banc tir.
Darparwyd y ffigurau hyn gan yr Uned Polisi
Cynllunio ar y Cyd yng Ngorffennaf 2020. Felly mae
lle i 33 uned ar safleoedd ar hap ym Methesda.
Felly ystyrir bod capasiti a galw am y datblygiad
arfaethedig ym Methesda i fodloni’r anghenion tai.
Sgôr cyfansawdd – Effaith y Datblygiad Arfaethedig ar y farchnad dai dros 20
mlynedd.
Tebygolrwydd: - Yn gyffredinol disgwylir i’r datblygiad arfaethedig arwain at
effaith niwtral ar y Gymraeg wrth ystyried y farchnad dai, gan y byddai’n darparu
18 annedd, gyda nifer yn fforddiadwy ar gyfer pobl leol. Gan fod y bobl hyn
eisoes yn cyfrannu at ganran y siaradwyr Cymraeg ym Methesda, yn ei hanfod
mae’n fater o bobl yn symud yn y dref. Ni fyddai’n cynyddu canran y siaradwyr
Cymraeg ar draws Bethesda.
Tebygolrwydd – Mae’n debygol y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith
fuddiol ar y farchnad dai yn ardal Bethesda.
Amlder – Mae’n debygol y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith fuddiol
ar y farchnad dai yn ardal Bethesda.

Nifer y swyddi llawn
a/neu ran amser

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).
Y cyflogau fydd yn cael
eu cynnig a sut mae
hynny’n cymharu â
chyflogau cyfartalog yn
yr ardal.
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.
A yw’n debygol y bydd
yn rhaid chwilio y tu
allan i’r ardal leol am
weithwyr, e.e. i gael
sgiliau arbenigol.
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.
Yr effaith gynyddol
bosib y gallai’r
datblygiad ei gael, gan
ystyried unrhyw
ddatblygiad diweddar
perthnasol arall yn yr
ardal leol.
Y sgiliau iaith a fydd yn
angenrheidiol i
weithwyr a’u
dibynyddion
integreiddio yn y
gymuned leol.

Amherthnasol – fel uchod

Amherthnasol – fel uchod

Amherthnasol – fel uchod

Mae’r cynnig ar gyfer datblygiad tai, ac felly nid yw
hyn yn ystyriaeth allweddol.

Mae’r cynnig ar gyfer datblygiad tai, ac felly nid yw
hyn yn ystyriaeth allweddol.

Mae’r cynnig ar gyfer datblygiad tai, ac felly nid yw
hyn yn ystyriaeth allweddol.

Mae’r cynnig ar gyfer datblygiad tai, ac felly nid yw
hyn yn ystyriaeth allweddol.

Sgôr cyfansawdd – Effaith y Datblygiad Arfaethedig ar Gyflogaeth dros 20
mlynedd
Tra bo’r cynnig yn ymwneud â datblygiad tai mae’n darparu’r cyfle i gyfrannu’n
gadarnhaol at gyflogaeth leol i’r diwydiant adeiladu lleol.
Tebygolrwydd: Dyma’r effaith a ddisgwyliad yn bron bob datblygiad tebyg.
Amlder: Dyma’r effaith y disgwyliad iddo ddigwydd 5-7 o’r 10 gwaith ar gyfer
datblygiadau tebyg yn yr 20 mlynedd ddiwethaf.
Tebygolrwydd: Mae bron yn sicr y byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith
fuddiol ar gyflogaeth ym Methesda a’r ardal amgylchynol.
Mae’r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir fel rhan o’r datblygiad yn fuddiol i bobl leol
yn cynnwys siaradwyr Cymraeg, fodd bynnag, ar raddfa lle na ddisgwylir iddynt
arwain at newid yn nifer y siaradwyr Cymraeg ac felly disgwylir effaith niwtral ar
yr economi.

Crynodeb y Canfyddiadau – Buddion a Risgiau
7.13

Nod y Datblygiad Arfaethedig yw darparu 18 annedd preswyl ar safle y tu mewn i
ffin ddatblygu Bethesda.
Bodloni angen a nodwyd

7.14

Mae angen penodol am y mathau o dai a gynigir yn y ffigurau angen tai a ddarperir
gan Gyngor Gwynedd.

7.15

Mae Grŵp Cynefin yn berchen ar ac yn rheoli 39 uned ym Methesda. O blith y 39
eiddo mae Grŵp Cynefin yn eu rheoli mae 25 yn dai a 14 yn fflatiau. Ar hyn o bryd
mae Grŵp Cynefin yn y broses o ddatblygu 17 cartref newydd, 5 ohonynt yn
fyngalos a 12 tŷ Mae'r gymysgedd hon yn darparu cyfleoedd i deuluoedd ac
unigolion ddod o hyd i gartref addas trwy'r darparwr.

7.16

Bydd darparu eiddo ar leoliad tir llwyd addas, o fewn pellter cerdded i lawer o
wasanaethau a chyfleusterau lleol yn lleihau’r ddibyniaeth ar geir.

7.17

Byddai’r cynnig am y 18 uned, o wahanol fathau, meintiau a deiliadaeth, yn
galluogi pobl lleol i fodloni eu hanghenion am dai ac aros yn yr ardal leol. Yn ei dro
mae hyn yn cynnal canran y siaradwyr Cymraeg ym Methesda. Gan y bydd y
darpar drigolion yn symud o un lleoliad i un arall yn y dref bydd y cynnig yn cael
effaith niwtral ar y Gymraeg.
Elfennau gweledol y Gymraeg

7.18

Disgwylir i’r cynnig gyfrannu’n fuddiol tuag at elfennau gweledol y Gymraeg yn yr
ardal leol.
Cyflogaeth

7.19

Tra bo’r cynnig yn ymwneud â datblygiad tai mae hefyd yn rhoi’r cyfle i gyfrannu’n
fuddiol at gyflogaeth lleol yn ystod y cyfnod adeiladu, gan gefnogi busnesau
adeiladwaith lleol.

8.0

Lliniaru a Gwella

8.1

Mae ystyried effeithiau’r datblygiad arfaethedig ar y Gymraeg a’r gymuned a
gyflwynwyd yn adrannau 5-6 wedi nodi effaith fuddiol yn gyffredinol. Ystyrir nad
oes angen unrhyw fesurau lliniaur i wneud y datblygiad arfaethedig yn dderbyniol.

9.0

Casgliadau

9.1

Deuir i'r casgliad y byddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effeithiau buddiol ar y
Gymraeg a'r gymuned ym Methesda trwy ddarparu tai i ddiwallu angen a nodwyd
am boblogaeth leol, ond ni ddisgwylir unrhyw newid sylweddol i nifer gyffredinol y
siaradwyr Cymraeg o'r datblygiad hwn.

