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1.0 Cyflwyniad 

1.1 Dyma'r Strategaeth Tai Fforddiadwy ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Yn dilyn 

ymgynghoriad 8 wythnos yn ystod hydref 2016, mae'r ddogfen hon wedi'i chymeradwyo gan 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol i'w defnyddio i ddyrannu arian a gasglwyd at ddibenion 

darparu tai fforddiadwy. 

1.2 Ymrwymodd yr Awdurdod i lunio'r strategaeth hon ym mis Medi 2014 pan gyhoeddodd y 

Canllaw Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd ar gyfer Tai Fforddiadwy. Ers hynny, mae'r 

Awdurdod wedi bod yn gweithio gyda'r Awdurdodau Tai a Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig i benderfynu ar gynnwys y strategaeth hon. 

1.3 Mae'r ddogfen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am y broses o wario arian a gasglwyd o dan 

Bolisi 28 a pholisi CYD LP1 o'r Cynllun Datblygu Lleol i ddarparu Tai Fforddiadwy. Mae'n 

gwneud hyn mewn tair ffordd: 

 Rhoi gwybodaeth am y broses o ddyrannu arian o'r fath i gynlluniau tai fforddiadwy 

priodol 

 Nodi'r ardaloedd â blaenoriaeth i wario arian o'r fath yn unol â'r angen am dai 

 Diffinio cyrff sy'n gymwys i wneud cais i'r Awdurdod i ddefnyddio arian o'r fath er mwyn 

darparu tai fforddiadwy 

2.0 Cefndir 

2.1 Fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am 

ddatblygu, gweithredu a monitro polisïau i alluogi darparu tai fforddiadwy o fewn y Parc 

Cenedlaethol. Fodd bynnag, yr Awdurdodau Unedol priodol fel Awdurdodau Tai sy'n gyfrifol 

am ddarparu tai fforddiadwy. Maent yn gyfrifol hefyd am benderfynu ar y cymysgedd o 

unedau i'w darparu o fewn y Parc Cenedlaethol. 

2.2 Yn ystod y broses o ddatblygu'r Cynllun Datblygu Lleol, penderfynwyd bod angen adeiladu 

1248 o anheddau fforddiadwy newydd rhwng 2007 a 2022, sef tua 103 o anheddau 

fforddiadwy newydd bob blwyddyn.   

2.3 Cydnabyddir nad yw'r dyraniadau tai yn y Cynllun Datblygu Lleol yn ddigon ar eu pen eu 

hunain i ddarparu'r holl dai fforddiadwy sydd eu hangen o fewn ardal y Parc Cenedlaethol. 

Felly, strategaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol, drwy weithio gyda'n partneriaid, yw achub 

ar bob cyfle i gyfrannu at y broses o ddarparu tai fforddiadwy. Un o'r ffyrdd rydym yn ceisio 

cyflawni'r nod hwn yw drwy fynnu cyfraniad tuag at dai fforddiadwy gan bob datblygiad, sy'n 

arwain at gynnydd net yn nifer yr anheddau, mewn ardaloedd lle mae'n bosibl gwneud hynny. 

2.4 Lle y byddai cyfraniad o'r fath yn llai nag un uned gyfan, cyflawnir y rhwymedigaeth drwy roi 

cyfraniad ariannol (swm gohiriedig). Mae gwybodaeth am sut y cyfrifir hyn yn y Canllaw 

Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy a gymeradwywyd gan yr Awdurdod (Medi 2014). 

2.5 Cedwir symiau gohiriedig tuag at ddarparu tai fforddiadwy gan Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol mewn cronfa wrth gefn sydd wedi'i chlustnodi ar gyfer darparu tai fforddiadwy. 

Cyfeirir at y gronfa wrth gefn hon fel Cronfa Tai Fforddiadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog neu CTF. Caiff arian o'r fath ei ryddhau i sefydliadau cymwys ar gyfer 

datblygu tai fforddiadwy newydd. Nodir y broses o ddyrannu arian o'r fath isod. 

 

http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Adopted-Affordable-Housing-SPG.pdf
http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Adopted-Affordable-Housing-SPG.pdf
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3.0 Y Broses Ddyrannu 

3.1 Ar 1 Mai bob blwyddyn y mae'r strategaeth hon ar waith, bydd Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol yn gwahodd ceisiadau gan gyrff cymwys i'r CTF. Caiff y gwahoddiad hwn ei 

gyhoeddi ar wefan yr Awdurdod a bydd yn cynnwys manylion ynghylch: 

 Cyfanswm yr arian sydd ar gael i'w ddyrannu 

 O ba ardaloedd y casglwyd yr arian 

 Y wybodaeth y bydd angen ei chyflwyno i ategu cais (gweler Atodiad A am ragor o 

fanylion) 

 Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau (cyfnod ymgeisio o 6 wythnos fel arfer) 

3.2 Caiff unrhyw gais sy'n dod i law'r Awdurdod ei drosglwyddo i'r Awdurdod Tai Strategol 

perthnasol am ei farn. Bydd yr Awdurdod Tai Strategol yn rhoi adroddiad ar briodoldeb pob 

cynllun, gan ystyried tair elfen: 

 Priodoldeb y cynllun i ateb yr angen am dai o fewn yr ardal 

 Y gallu i gyflawni'r cynllun 

 Cydymffurfiaeth â Strategaethau Tai Fforddiadwy Awdurdodau Unedol 

3.3 Yna, bydd yr Awdurdod yn cynnal cyfarfod gydag Aelodau'r Gweithgor Tai Fforddiadwy. Lle 

bo'n berthnasol, caiff Swyddogion Tai Strategol eu gwahodd i fod yn bresennol yn y 

cyfarfodydd hyn er mwyn rhoi cyngor ar y ceisiadau sy'n cael eu hystyried. 

3.4 Bydd Aelodau'r Gweithgor Tai Fforddiadwy yn ystyried y ceisiadau ynghyd â'r wybodaeth 

ganlynol: 

 O ba leoliad y casglwyd arian yn wreiddiol 

 Yr ardaloedd â blaenoriaeth i wario arian (gweler adran 4 isod am ragor o wybodaeth) 

 Y wybodaeth a roddwyd gan y Swyddogion Tai Strategol am briodoldeb pob cynllun 

 Priodoldeb y cynllun mewn Termau Cynllunio 

3.5 Bydd Aelodau'r Gweithgor Tai Fforddiadwy yn gwneud argymhellion ar bob cais. 

3.6 Yna, caiff adroddiad ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy'n 

manylu ar ganfyddiadau Aelodau'r Gweithgor Tai Fforddiadwy, gan gynnwys argymhellion ar 

ddyrannu arian sydd ar gael i gynlluniau penodol. 

3.7 Awdurdod y Parc Cenedlaethol fydd yn penderfynu sut y caiff arian ei ddyrannu o'r CTF. 

Caiff y penderfyniad ei wneud mewn sesiwn gyhoeddus, a bydd yn gofnod cyhoeddus. 

3.8 Bydd arian yn cael ei ryddhau i ymgeiswyr llwyddiannus yn dilyn penderfyniad Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol ar yr amod y caiff ei wario ar y cynllun y gwnaethpwyd cais amdano, bod 

yr Awdurdod yn cael gwybod am gynnydd yn gyson, a'i fod yn cael tystiolaeth o ran pryd 

mae'r arian wedi'i wario.   

3.9 Rhaid gwario arian cyn pen tair blynedd o gael ei ddyrannu. Ar ôl yr adeg hon, rhaid i'r 

ymgeisydd ddychwelyd unrhyw arian sydd heb ei wario i CTF Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog. 

4.0 Ardaloedd â Blaenoriaeth o ran Tai Fforddiadwy 

4.1 Drwy ddefnyddio'r data diweddaraf o'r rhestr aros am dai, mae'r Awdurdod wedi mapio'r 

angen am dai ar draws yr Awdurdod yn ôl ardal Cyngor Cymuned/Tref. Mae'r angen wedi'i 

rannu'n chwe chategori fel a ganlyn:  
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Categori Lliw ar 

y map 

Nifer y bobl ar y rhestr aros 

Dim angen sy'n hysbys  Ddim yn hysbys/llai nag 1 

Angen yn isel   Rhwng 1 a 63 o bobl 

Angen yn gymedrol  Rhwng 64 a 125 o bobl 

Angen yn uchel  Rhwng 125 a 250 o bobl 

Angen yn uchel iawn  Rhwng 250 a 750 o bobl 

 

4.2 Dangosir y map sy'n dangos dosbarthiad gofodol y categorïau hyn yn ffigur 1 isod. Mae'r map 

hwn yn gywir ar 23 Ionawr 2017. 

4.3 Wrth asesu ceisiadau i'r CTF, rhoddir blaenoriaeth i'r cynlluniau hynny o fewn ardaloedd â'r 

lefel uchaf o angen.  

4.4 Fodd bynnag, wrth ddyrannu'r arian, rhaid ystyried hefyd o ble y casglwyd arian o'r fath. 

Bwriad Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw defnyddio arian o fewn yr anheddiad neu'r ardal 

cyngor cymuned lle y'i casglwyd os yw hynny'n bosibl. Fodd bynnag, mae gwerth cyfraniadau 

o'r fath yn aml yn golygu na fyddai'n sicrhau grant ystyrlon i gyflwyno cynllun datblygu 

priodol. O ganlyniad, efallai y bydd angen cyfuno cyfraniadau (hyd at bump) i gynnig mwy o 

gyfleoedd ar gyfer yr arian i gyflwyno gwaith datblygu tai fforddiadwy ar lawr gwlad.   

4.5 Mae'r rhaeadru ar gyfer gwario cyfraniadau tuag at dai fforddiadwy wedi'i nodi yn Atodiad 9 

o'r Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy a gymeradwywyd gan yr Awdurdod 

(Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Medi 2014). Mae meini prawf e) o'r 

rhaeadr hon yn nodi ei bod yn bosibl defnyddio Ardaloedd Is-farchnad Tai Fforddiadwy fel 

ardal ddaearyddol ar gyfer gwario arian os na ellir defnyddio arian o fewn ardaloedd cyngor 

cymuned ac ardaloedd cyngor cymuned cyfagos. Ym marn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, 

yr ardal hon yw'r ardal ddaearyddol fwyaf priodol i chwilio am gynlluniau addas i'w hariannu 

gan CTF Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Er enghraifft, os casglwyd arian 

o anheddiad Pontsenni, ac nad oedd modd dod o hyd i gynllun addas yn ardaloedd Cyngor 

Cymuned Maes-car, Llywel na Chrai, gallai'r arian hwnnw o bosibl gael ei ddefnyddio ar gyfer 

Cynlluniau Tai Fforddiadwy addas yn unrhyw le o fewn Ardal Is-farchnad Aberhonddu a'r 

Cefnwlad Wledig. Fodd bynnag, rhaid pwysleisio mai bwriad Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

bob tro fydd gwario arian mor agos i'w bwynt casglu â phosibl. Dangosir ffiniau'r Ardaloedd 

Is-farchnad Tai Fforddiadwy ar y Map Angen am Dai Fforddiadwy (ffigur 1).   
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4.5 Ar gyfer pob Ardal Is-farchnad Tai Fforddiadwy, mae'r ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer 

gwariant fel a ganlyn (mae'r ardaloedd wedi'u rhestru yn ôl blaenoriaeth o ran angen). 

 

Ardal Is-farchnad Tai Fforddiadwy  Angen Cyngor Cymuned/Tref â 

Blaenoriaeth  

Aberhonddu a'r Cefnwlad Wledig  Aberhonddu 

 Dyffryn 

 Llanddeusant 

 Llangadog 

 Glyn Tarell 

 Talgarth 

Y Fenni, Y Gelli a Chrucywel  Crucywel 

Blaenau'r Cymoedd a'r De Gwledig  Chwarter Bach 
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Ffigur 1 – Yr Angen am Dai Fforddiadwy yn ôl 

Categori Angen 
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5.0 Sefydliadau Cymwys 

5.1 Bydd y sefydliadau canlynol yn gymwys i wneud cais am arian o'r CTF: 

 Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

 Awdurdodau Tai sydd â phwerau i ddatblygu eu Tai Fforddiadwy eu hunain  

 Cydweithrediaethau Tai ar gyfer cynlluniau sy'n bodloni diffiniad cynllun cymwys (a 

roddir isod) 

 Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol ar gyfer cynlluniau sy'n bodloni diffiniad cynllun 

cymwys (a roddir isod) 

6.0 Cynlluniau Cymwys 

6.1 Caiff cynllun ei ystyried yn un sy'n gymwys os bydd yn darparu tai fforddiadwy am byth yn 

unol â'r diffiniad canlynol: 

 Tai rhent cymdeithasol sef eiddo a ddarperir gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) i'w rhentu ar lefel a awgrymir gan Lywodraeth Cymru 

a Lefelau Rhent Meincnod (neu lefel gyfatebol);  

 Tai canolradd lle mae prisiau neu renti yn uwch na'r rheini ar gyfer tai rhent 

cymdeithasol ond yn is na phrisiau neu renti tai'r farchnad agored, megis eiddo sydd ar 

gael ar gyfer cynlluniau rhentu canolradd neu rannu ecwiti.   

6.2 Ni fydd cynlluniau sy'n cynnwys unrhyw dai ar gyfer y farchnad agored neu dai heb gyfyngiad 

o ran faint sy'n byw ynddynt yn cael eu hystyried yn dderbyniol ar gyfer arian o'r CTF. 

Yn ogystal â'r uchod: 

 Yn ddelfrydol, bydd cynlluniau cymwys ar restr wrth gefn yr Awdurdodau Unedol ar 

gyfer Grant Tai Cymdeithasol, neu o leiaf yn hysbys i'r Awdurdod Tai fel safleoedd posibl 

ar gyfer darparu tai fforddiadwy. 

 Yn ddelfrydol, bydd cynlluniau cymwys wedi cael caniatâd cynllunio. Fodd bynnag, bydd 

cynlluniau sy'n hysbys i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, sydd wedi cael cyngor cyn 

gwneud cais, yn cael eu hystyried. 

7.0 Monitro ac Adolygu 

7.1 Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn dal i fod yn berthnasol, caiff ei 

hadolygu bob blwyddyn a'i hailgyhoeddi bob mis Ebrill. Sicrhewch eich bod yn darllen fersiwn 

fwyaf diweddar y ddogfen hon. Yr elfennau mwyaf cyfnewidiol yw Adran 4 – Ardaloedd â 

blaenoriaeth ar gyfer gwariant ac Atodiad b – Balans y Gronfa Tai Fforddiadwy. 

7.2 Bydd yr APC hefyd yn mynnu bod ymgeiswyr llwyddiannus yn darparu diweddariadau 

rheolaidd mewn perthynas â chynnydd y cynllun. Pan na chaiff arian ei wario o fewn cyfnod o 

dair blynedd, bydd yr APC yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei ddychwelyd i'w ailddyrannu. 

7.3 Mae Atodiad C o'r ddogfen hon yn nodi manylion mewn perthynas â dyrannu arian hyd yn 

hyn. 
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Atodiad A Ffurflen gais 

Cais i Hawlio Arian o Gronfa Tai Fforddiadwy Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Datblygu Tai Fforddiadwy 

RHAN 1  CYNLLUN 

Landlord Cymdeithasol 

Cofrestredig/Datblygwr 

Awdurdod Unedol 

 

 

 

Enw a Chyfeiriad y Safle Ardal Cyngor Cymunedol 

 

 

 

Gwerthwr y Safle/Eiddo A gytunwyd i'w werthu? 

 

 

 

A yw'r Awdurdod Unedol wedi cadarnhau bod 

y safle yn diwallu ei anghenion tai?                                       

Ydy  

 

Rhaid i'r cais hwn gael ei gyflwyno gyda chadarnhâd 

gan yr Awdurdod Unedol fod y safle yn diwallu ei 

anghenion tai strategol    

Ble mae'r safle dan sylw wedi cyrraedd yn y 

broses gynllunio? 

Dylech anfon unrhyw gyfeirnodau cynllunio a 

roddwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

gyda'ch cais 

 

 

Swm o'r Gronfa Tai Fforddiadwy y gwneir cais 

amdano 

Cyfanswm Cost y Cynllun (nodwch a yw'n 

gost amcangyfrifedig neu'n gost dendro) 

 

 

 

Cymhorthdal cyhoeddus arall e.e. Grant Tai 

Cymdeithasol, Grant Cyllid Tai  

Swm  

 

 

 

 

RHAN 2  LLWYBR CAFFAEL 

Pecyn Bargen  Perchentyaeth Cost Isel Dewis Eich Hun  

Dylunio ac Adeiladu  Annedd Bresennol  

Oddi ar y Silff  Caffael Confensiynol (Fframwaith)  

 

RHAN 3  MANYLION Y CYNLLUN 

Math o gynllun e.e. Rhentu Cymdeithasol, Rhentu 

Canolradd neu Berchentyaeth Cost Isel 

Nifer yr Unedau 

  

Ystafelloedd Gwely – Anghenion Cyffredinol 1 2 3 4/5 

     

Ystafelloedd Gwely – Pensiynwyr     

     

Ystafelloedd Gwely – Pensiynwyr/Byngalos ar gyfer 

Pobl Anabl 

1 2 3  
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RHAN 4  COSTAU'R CYNLLUN 

 £ 

Pris prynu'r eiddo/tir  

Cymhorthdal cyhoeddus arall  

Swm o'r Gronfa Tai Fforddiadwy y gwneir cais 

amdano 

 

Cyfraniad LCC  

Cyfanswm costau'r cynllun (nodwch a yw'n 

gost amcangyfrifedig neu'n gost dendro) 
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Atodiad B Balans y Gronfa Tai Fforddiadwy ym mis Ionawr 2017 

Rhif y cais  
Dyddiad y rhoddwyd 
caniatâd  

Cynnig 
Ardal Is-
farchnad 

  Anheddiad  
Swm a nodwyd yn 

Adran 106 
Dyddiad 
Derbyn 

Dyddiad 
Dyrannu 

13/10295/FUL  
Caniatawyd ar 
07.10.2014 

Adeiladu 92 o aelwydydd, Cae Meldon A, C a H 
Sir 
Fynwy 

Gilwern £175,200.60     

13/09841/FUL 
Caniatawyd ar 
27.10.2015 

Adeiladu un aelwyd yn Ael y Bryn B ac R Powys Bwlch  £15,056.80     

13/10285/FUL 
Caniatawyd ar 
30.09.2014 

Adeiladu un aelwyd – Royal Oak, Pencelli B ac R Powys Pencelli £16,251.60     

13/10289/OUT 
Caniatawyd ar 
25.10.2016 

Datblygiad o fwy nag un tŷ – Ty Clyd Close A, C a H 
Sir 
Fynwy 

Govilon £5,045.84     

14/11036/FUL  Caniatawyd ar 12.10.2016 The Studio, Upper House Farm A, C a H Powys Crucywel £5,000 04.01.2017   

14/11337/FUL 
Caniatawyd ar 
01.02.2016 

Gerddi Canal Bank, Aberhonddu B ac R Powys Aberhonddu £24,151.20     

14/11607/FUL 
Caniatawyd ar 
12.06.2016 

Aelwyd unigol, 19 Fairhome, Gilwern A, C a H 
Sir 
Fynwy  

Gilwern  £24,377.40     

14/11655/FUL 
Caniatawyd ar 
07.04.2015 

Dan y Castell, Crucywel  A, C a H Powys Crucywel £2,000     

15/11949/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
09.11.2015 Captain's Walk, Aberhonddu B ac R Powys Aberhonddu £17,144.80     

15/12528/FUL 
Caniatawyd ar 
16.12.2016 

2 aelwyd y tu ôl i Bronant B ac R Powys Talgarth £15,000     

15/12509/FUL 
Caniatawyd ar 
18.03.2016 

1 aelwyd, Green Meadows B ac R Powys Aberhonddu £19,105.20     

16/13164/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd ar 
22.03.2016 Newid defnydd capel i aelwyd B ac R Powys Maes-car £20,450.80     

15/13000/FUL 
Caniatawyd ar 
26.05.2016 

1 aelwyd, Peppercorn Lane B ac R Powys Aberhonddu £2,465.53     

16/13189/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd ar 
12.04.2016 Rhannu tŷ yn ddwy fflat A, C a H Powys Y Gelli £17,730.00     

16/13266/FUL 
Caniatawyd ar 
24.05.2016 

Addasu Cartref Nyrsio Triley Court A, C a H 
Sir 
Fynwy  

Y Fenni £25,000     

14/11593/CON 
Caniatawyd ar 
11.03.2015 

Amrywio rhwymedigaeth gynllunio i 
11/06647/FUL 

A, C a H Powys Llangynidr  £89,262 01.04.2016   

16/13533/OUT 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
11.08.2016 Cais amlinellol am aelwyd sengl  B ac R Powys Libanus £22,190.80     

16/13213/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
07.08.2016 Addasu i 3 fflat, 29 Stryd Fawr B ac R Powys Aberhonddu £15,000     

14/10864/FUL Caniatawyd ar 24.09.15 Adeiladu byngalo â dwy ystafell wely B ac R Powys Pennorth £16,959.20     
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16/13832/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
23.11.2016 Aelwyd newydd, Ty'r Berllan A, C a H Powys Crucywel £5,000.00     

12/08575/OUT Caniatawyd ar 13.01.2017 
Datblygiad defnydd cymysg, Cwrt y 
Gollen 

A, C a H Powys Crucywel £517,528.20*     

17/14713/FUL Caniatawyd ar 14.08.17 1 Annedd yn Eglwys Sant Ioan Libanus B ac R powys Glyn Tarell £22,190.00   

17/15038/FUL Caniatawyd ar  14.02.2018 Land Adjacent To Trem Y Bannau B&R Powys  £18,745.60   

17/14369/DEEM 
Caniateir apêl 25.08.2017 

Pen Y Mynydd Barn 
A,C&H 

Sir 
Fynwy 

 £97,440.00   

17/14749/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
18.07.2017 Derwen Deg Barn  

A,C&H 
Sir 
Fynwy 

 £28,118.40   

17/15496/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
11.01.2018 Coed Y Bryn, Bwlch 

B&R Powys  £16,692.40   

17/15571/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
08.02.2018 Danycastell Presbyterian Church 

A,C&H Powys  £33,790.80   

17/15356/FUL 
Ystyried rhoi caniatâd A106 ar 
14.11.2017 Norcott Common Road 

A,C&H 
Sir 
Fynwy 

 £28,657.00   

        

Cyfanswm  £1,295,554.17 £294,463   

Cyfanswm ar gyfer Ardal Is-farchnad y Fenni, Crucywel a'r Gelli  £1,054,120.24 £294,464   

Cyfanswm ar gyfer Ardal Is-farchnad Aberhonddu a'r Cefnwlad Wledig £241,403.93 £0   

Cyfanswm ar gyfer Ardal Is-farchnad Blaenau'r Cymoedd a'r De Gwledig  £0 £0   

Cyfanswm ar gyfer Powys £911,714.93 £94,262   

Cyfanswm ar gyfer Sir Gaerfyrddin £0 £0   

Cyfanswm ar gyfer Sir Fynwy £383,839.24 £200,201   

 

*Ffigur dangosol yn seiliedig ar ddyrannu 70 o anheddau. Gall y ffigur gwirioneddol newid o ganlyniad i'r Broses Materion a Gedwir yn Ôl. 
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Atodiad C - Dyrannu arian hyd yn hyn. 

Yn unol â Strategaeth Tai Fforddiadwy 2017, cysylltodd yr Awdurdod â phob corff cymwys ac fe'i hysbysebwyd ar ein 

gwefan fod y ffenestr ar gyfer cyflwyno ceisiadau i dynnu arian o Gronfa Tai Fforddiadwy'r Awdurdod ar agor. 

Dechreuodd y cyfnod ar gyfer cyflwyno ceisiadau ar 14 Awst a chau ar 25 Medi 2017. 

Derbyniwyd dau gais am gyllid yn ymwneud â Thir yn Nhy Clyd, Govilon (Melin Homers) a Thir yn Mountain View, 

Crughywel (Cyngor Sir Powys). Cyfarfu'r Gweithgor Tai Fforddiadwy ar 11 Ionawr i ystyried y ddau gais. 

Penderfynodd y Gweithgor argymell y dylai Melin Homes ddyfarnu £ 175,000 i gynorthwyo gyda chyflwyno cynllun 

sy'n cynnig 16 o unedau Tai Fforddiadwy ar gyfer rhent cymdeithasol. 

Mewn cyfarfod o'r APC ar 9 Chwefror 2018, penderfynodd yr Awdurdod ddyfarnu'r arian. 

Mae adroddiad llawn ar gael ar ein gwefan 


