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Cefndir 
 
Mae hwn yn un o gyfres o bapurau testun sydd wedi eu paratoi er mwyn darparu 
gwybodaeth fanylach ac i egluro’r modd y mae’r cynllun yn ymdrin â gwahanol 
bynciau a materion sy'n effeithio ar Ardal y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Bydd y 
papur hwn yn rhoi sylw penodol i Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. Bydd 
yn egluro'r wybodaeth gefndirol sydd o gymorth wrth adnabod materion, amcanion 
ac opsiynau y ddogfen Cynllun Adnau.  
 
Y Cynllun Adnau yw’r ail gam statudol paratoi y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
(CDLl ar y Cyd). Mae'r CDLl ar y Cyd yn siapio twf cymunedau o fewn Ardal y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd i’r dyfodol, a bydd yn nodi'r polisïau a'r dynodiadau 
tir fydd yn sail i asesu ceisiadau cynllunio. 
 
Bydd y Cynllun Adnau'n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru, a fydd yn penodi 
arolygydd annibynnol i asesu cadernid y Cynllun yn yr Archwiliad Cyhoeddus. Os 
bydd yr arolygydd yn ystyried bod y Cynllun yn un cadarn bydd yn argymell ei 
fabwysiadu. Pan gaiff ei fabwysiadu, bydd y CDLl ar y Cyd yn disodli Cynllun 
Datblygu Unedol Gwynedd (2009) ar gyfer Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd 
a Chynllun Fframwaith Gwynedd (1993) a Chynllun Lleol Ynys Môn (1996) ar gyfer 
Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn. 
 
Gellir darllen y papur testun hwn ar wahân neu ar y cyd â'r Papurau Testun a'r 
Papurau Cefndir eraill a baratowyd er mwyn rhoi darlun cyflawn o Ardal y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd. 
 
Hwn yw fersiwn 2 o’r papur testun ac mae’n diweddaru fersiwn 1 gafodd ei gyflwyno 
efo’r Cynllun Adnau. Mae’r fersiwn ma yn sylweddol wahanol i fersiwn 1 gan ei fod 
yn rhoi diweddariad o’r gwaith ar yr Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 
2016 ac y gwaith mae’r Cynghorau yn ei ymgymryd ar gyfer adnabod safleoedd i 
gyfarch yr angen o fewn yr asesiad yma.   
 
 
Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd (UPCC) / Joint Planning Policy Unit 
Llawr 1af Swyddfa Cyngor Dinas Bangor / 1st Floor Bangor City Council Offices 
Bangor 
LL57 1DT 
 
01286 685003 neu 01766 771000 
 
polisicynllunio@gwynedd.gov.uk 

 
 

Cyhoeddiad: Fersiwn 2 Mawrth 2016 
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1.0 Cyd-destun 
 

 Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu 
safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr os gwelwyd bod angen rhai 

 Fe wnaeth Cylchlythyr 30/07 Llywodraeth Cymru Cynllunio ar gyfer Safleoedd 
Carafanau Sipsiwn a Theithwyr atgyfnerthu’r gofyn bod awdurdodau lleol yn canfod 
ac yn gwneud darpariaeth ar gyfer safleoedd priodol yn eu cynlluniau lleol 

 Mae dogfen Llywodraeth Cymru ‘Teithio at Ddyfodol Gwell’ yn datgan fframwaith 
polisi ar gyfer Cynghorau 

 Gwyddys am achosion o wersylloedd anawdurdodedig yn ardal y Cynllun (Atodiad 4 
a 5) 

 Mae tystiolaeth yn awgrymu bod angen am safleoedd parhaol a dros dro i Sipsiwn  a 
Theithwyr mewn lleoliadau priodol yn ardal y Cynllun 
 

1.1  Mae Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 8 (2016) (PCC) yn nodi polisïau cynllunio 
defnydd tir Llywodraeth Cymru ac yn cyfarwyddo ei bod yn ofynnol i awdurdodau lleol 
asesu anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr (mae para 9.2.21 yn cyfeirio at hyn) ac yn 
nodi ei bod yn bwysig bod polisïau ar gyfer darparu safleoedd Sipsiwn yn cael eu 
cynnwys mewn cynlluniau datblygu lleol. 
 

1.2 Mae tystiolaeth o Gyfrifiad 2011 yn adlewyrchu gwaith ymchwil blaenorol sydd wedi 
amcangyfrif bod rhwng hanner i dri chwarter Sipsiwn neu deithwyr Gwyddelig yn byw 
mewn llety brics a morter. Y rhesymau a awgrymir ar gyfer hyn yw’r diffyg safleoedd 
carafanau sydd ar gael a diffyg safleoedd sydd â mynediad at yr amwynderau a’r 
gwasanaethau sydd eu hangen. Yng Nghyfrifiad 2011, byngalo neu dŷ cyfan oedd y 
math mwyaf cyffredin o lety ar gyfer ymatebwyr a nododd eu bod yn Sipsiwn neu’n 
Deithwyr Gwyddelig, sef 61% o’i gymharu ag 84% ar gyfer holl breswylwyr arferol 
Cymru a Lloegr. Roedd carafán neu adeiledd symudol neu dros dro arall yn cyfrif am 
24% o lety Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig, ffigwr sy’n llawer uwch na’r ffigwr ar 
gyfer Cymru a Lloegr gyfan (0.3%). Mae Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a 
Theithwyr diweddaraf Ynys Môn a Gwynedd 2016 a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru 
yn cynnwys data poblogaeth Sipsiwn a Theithwyr o gyfrifiad 2011 i Wynedd ac Ynys 
Môn. Nod yr asesiad hwn yw nodi anghenion llety presennol ac i ragweld y 
ddarpariaeth lleiniau preswyl/tramwy a safleoedd aros dros dro yn ystod y 5 mlynedd 
nesaf. 

 
1.3 Mae dealltwriaeth o broblemau llety Sipsiwn a Theithwyr yn ddefnyddiol er mwyn 

gwneud darpariaeth a gynlluniwyd yn briodol, ac i osgoi’r problemau sy’n gysylltiedig 
â darpariaeth ad hoc neu anawdurdodedig. 
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2.0 Tystiolaeth o Angen 
 
2.1 Mae yna ddwy astudiaeth sydd wedi adnabod angen ar gyfer ardal y Cynllun sef 

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Gogledd Orllewin Cymru a Sir y Fflint 
(GTANA) (2013) ac adroddiad Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 
(2016) gwaith ar y cyd gan Gwynedd a Môn sydd yn disgwyl cymeradwyaeth gan 
Llywodraeth Cymru. Cyfeirir tuag at yr astudiaethau yma isod. 

 
2.2 Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTANA) (2013)    
  
2.2.1 Cyn Deddf Tai (Cymru) 2014, roedd yn ofynnol i awdurdodau lleol asesu anghenion 

llety teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr dan Adrannau 225 a 226 o Ddeddf Tai 2004. Pan 
fo asesiad bod angen heb ei ddiwallu am lety Sipsiwn a Theithwyr yn yr ardal, dylai’r 
Cyngor ddynodi digon o safleoedd mewn cynlluniau datblygu lleol i sicrhau y gellir 
bodloni’r gofyn a nodwyd am leiniau at ddefnydd preswyl a thramwy.  

 
2.2.2 Yn unol â Deddf Tai 2004, cafodd Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 

Gogledd Orllewin Cymru a Sir y Fflint (GTANA) (2013) ei gynnal ar gyfer holl 
awdurdodau cynllunio lleol Gogledd Cymru ar wahân i Wrecsam (a oedd wedi cynnal 
astudiaeth ar wahân). 

 
2.2.3 Awgrymai canfyddiadau’r GTANA bod gofyn am 11 o leiniau preswyl parhaol yn lle’r 

safle presennol a oddefir ger Pentraeth, Ynys Môn ynghyd â gofyn am 10 o leiniau 
preswyl parhaol ychwanegol yng Ngwynedd. Cyfrifodd y GTANA bod 28 o leiniau 
‘tramwy’ yn ofynnol yng Ngogledd Cymru i’w rhannu rhwng yr Awdurdodau Lleol. Nid 
oes unrhyw safleoedd tramwy awdurdodedig yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd. 
Gall lleiniau ‘tramwy’ naill ai fod ar safleoedd ffurfiol sy’n debyg i safleoedd preswyl 
parhaol, ond dim ond am hyd at 3 mis y caiff y deiliad aros yno. Fel arall gellir eu 
lletya mewn safleoedd aros dros dro. Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd eisoes yn 
bodoli a gyhoeddwyd yn GTANA (2013), ystyrir y bydd angen polisïau yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl) Adnau i ddiogelu Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 
presennol ac i’r dyfodol rhag newidiadau mewn defnydd i ddefnyddiau amgen tra bod 
angen yn parhau am safleoedd fel y dangosir yn yr Asesiad diweddaraf o Anghenion 
Sipsiwn a Theithwyr. Bydd polisïau seiliedig ar feini prawf hefyd yn ofynnol i wneud 
darpariaeth ar gyfer angen ychwanegol sy’n codi yn ystod cyfnod y Cynllun. Bydd 
angen i’r polisi sy’n seiliedig ar feini prawf arfaethedig ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr preswyl parhaol newydd gael ei fframio gan ystyried y canllawiau arferion 
da sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru. 

 
2.2.4 Er y disgwylir bod cynigion safle-benodol yn cael eu nodi yn y CDLl ar y Cyd Adnau 

er mwyn bodloni’r diffyg darpariaeth a nodir yn y GTANA presennol, dim ond un 
safle, sef estyniad i’r safle presennol yn Llandygai i ddarparu 5 o leiniau ychwanegol 
sy’n debygol o gael ei ddangos ar Fap Cynigion y Cynllun Adnau. Golyga hyn ar y 
Cam Adnau bod prinder o 5 llain breswyl barhaol yn dal i fod yng Ngwynedd ynghyd 
ag 11 o leiniau ar Ynys Môn. Cydnabuwyd bod angen i’r Cynghorau  nodi safleoedd 
pellach ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr i fodloni’r angen a nodwyd am leiniau preswyl 
parhaol, yn ogystal â safleoedd i gynnwys safleoedd aros dros dro i ddiwallu angen  
Sipsiwn a Theithwyr sy’n ymweld â’r ardal. 

 
2.3 Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) (2016) 
 
2.3.1 Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol asesu anghenion llety teuluoedd Sipsiwn a 

Theithwyr o dan Adran 101 Rhan 3 o Ddeddf Tai 2014.  Rhaid i'r Adroddiadau Asesu 
hyn gael eu cyflwyno i Weinidogion Cymru i'w cymeradwyo. Mae Cynghorau 
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Gwynedd ac Ynys Môn yn disgwyl i glywed a yw eu hasesiadau wedi cael eu 
cymeradwyo fel y’u cyflwynwyd, wedi’u cymeradwyo gydag addasiadau, ynteu wedi 
eu gwrthod. Lle mae asesiad o angen heb ei diwallu am lety Sipsiwn a Theithwyr yn 
yr ardal, dylai'r Cyngor ddynodi digon o safleoedd mewn cynlluniau datblygu lleol i 
sicrhau y gellir bodloni’r gofynion a nodwyd am leiniau ar gyfer defnydd preswyl a 
thramwy Fodd bynnag, nid oes unrhyw ofynion i ddarparu lle gwaith a chyfleusterau 
ar gyfer cynnal y gweithgareddau a gynhelir fel arfer gan Sipsiwn a Theithwyr. 

 
2.3.2 Dylai'r Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr sydd gydag Arddull Cyfrifiad newydd a'r 

system newydd arfaethedig ar gyfer ymgymryd â'r Cyfrif Carafanau Sipsiwn a 
Theithwyr ddarparu sylfaen gadarnach ar gyfer cyfrifo'r angen am lety Sipsiwn a 
Theithwyr yn Ardal y Cynllun na GTANA 2013. 

 
2.3.3 Nododd GTAA 2016 yr anghenion canlynol: 
 

Lleiniau preswyl parhaol 
 

 Lleiniau preswyl parhaol 
sydd eu hangen yn awr 

Angen posibl am leiniau 
preswyl dros y cyfnod 5 
mlynedd nesaf 

Gwynedd 5 6 

Ynys Môn 4 0 

 
 

Safleoedd ar gyfer safleoedd aros tramwy/dros dro 
 

 Nifer y safleoedd 
ychwanegol sy'n ofynnol 

Lleoliad safleoedd sydd eu 
hangen 

Gwynedd 1 Ardal Caernarfon  

Ynys Môn 2 Canol Môn ac Ardal 
Caergybi 

 
Ni wnaeth Asesiad 2016 adnabod angen am safleoedd Tramwy nac chwaith am 
safleoedd i deithwyr sioeau. 
  

 
2.3.4 Er mwyn diwallu’r angen a nodwyd yn GTAA 2016, argymhellodd yr Asesiad y 

canlynol:  
 

(a) Dylid diwallu’r angen a nodwyd am safleoedd preswyl parhaol drwy: 
 

1. Diogelu’r ddarpariaeth breswyl sy'n bodoli eisoes yn yr Ardal Astudiaeth; 
 
2. Dyrannu estyniad i’r safle Sipsiwn Llandygai presennol ym Mangor yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y Cyd) i ddiwallu'r angen preswyl yng Ngwynedd. 
 
3. Dyrannu safle yn ardal Menai i ddiwallu angen Teithwyr am safle Ffordd Pentraeth 
a oddefir yn y CDLl ar y Cyd. 
 
4. Bod y Cyngor yn ceisio cyllid gan Grantiau Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r safleoedd preswyl a nodwyd. Y Cynlluniau Prosiect 
i'w cytuno gan y Cynghorau perthnasol. 

 
(b) Dylid diwallu’r angen a nodwyd am safle aros dros dro drwy: 
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5. Dyrannu man aros dros dro yn Ardal Caernarfon; 

 
6. Yn ogystal yng Ngwynedd, ar y rhagdybiaeth bod y rhan fwyaf o'r gwersylloedd 
anghyfreithlon yn ardal y Bala a Chricieth wedi bod am un ymweliad, dylid parhau i 
ddefnyddio'r protocol goddef ar gyfer y math hyn o ymweliadau yn yr ardaloedd dan 
sylw. 

 
7. Dyrannu dau safle aros dros dro ar hyd yr A55 yn Ynys Môn, un yn ardal Caergybi 
ac un yng nghanol yr ynys, i ddarparu ar gyfer anghenion Sipsiwn a Theithwyr sydd 
wedi gwneud gwersylloedd anawdurdodedig yn rheolaidd yn y ddwy ardal. Dylai’r 
safle ar gyfer canol yr ynys fod â chapasiti i ddarparu ar gyfer hyd at 15 o garafanau. 
Dylai safle Caergybi fod â lle i hyd at 12 o garafanau. 
 
(c) Argymhellion Ychwanegol  

 
8. Bod y cynghorau yn ymrwymo arian i hwyluso'r tri man aros dros dro a nodwyd fel 
rhai angenrheidiol. 
 
9. Bod y Grŵp Llywio Prosiect yn parhau i gyfarfod ddwywaith y flwyddyn er mwyn 
sicrhau y bydd monitro parhaus yn cael ei gynnal, ac i nodi a ddylid cyflenwi unrhyw 
fannau aros preswyl neu dros dro pellach i gwrdd ag unrhyw angen pellach a 
nodwyd.    
 
10. Grŵp Llywio'r Prosiect i ddatblygu cynllun gweithredu ar y cyd, gan gynnwys 
unrhyw faterion sy'n weddill o  Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2013 
ynghyd â'r argymhellion a nodwyd yn astudiaeth 2015.    

 
2.3.5 Mae Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn wedi cymeradwyo’r Asesiad GTAA 2016 a’i 

gyflwyno i Llywodraeth Cymru erbyn y 26 Chwefror 2016 (Gwynedd yn ei Gabinet ar 
y 19 Ionawr 2016 ac Ynys Môn trwy ei Bwyllgor Gwaith ar y 8 Chwefror 2016). 
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3.0 Darpariaeth Cyfredol 
 
3.1 Mae’r rhan yma yn amlinellu’r darpariaeth cyfredol yn gyntaf o fewn y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y cyd ac yn ail gan Awdurdodau cyfagos. 
 
3.2 Darpariaeth o fewn Ardal y Cynllun 
 
3.2.1 Mae un safle preswyl Sipsiwn a Theithwyr awdurdodedig ym mherchnogaeth yr 

awdurdod lleol yn Llandygai ger Bangor gyda chapasiti ar gyfer 7 o leiniau ar hyn o 
bryd. Hefyd ceir safle a oddefir i Deithwyr ger Pentraeth, lle mae 4 aelwyd yn byw. 
Goddefwyd y safle hwn gan Gyngor Sir Ynys Môn ers ymgais aflwyddiannus i 
adfeddiannu'r safle drwy'r Llysoedd yn 2007. Ystyrir bod y safle hwn ar hyn o bryd yn 
cynnig amodau byw anfoddhaol, ac felly dylid ei wella neu ei ail-leoli i safle mwy 
priodol. 

 
3.2.2 Ar hyn o bryd nid oes unrhyw safleoedd tramwy neu fannau aros dros dro 

awdurdodedig o fewn yr ardal astudiaeth na gweddill Gogledd Cymru. Mae gan y 
ddau Gyngor brotocolau ar gyfer delio â gwersylloedd anawdurdodedig.  

 
3.3 Darpariaeth mewn Awdurdodau Lleol Cyfagos 
 
3.3.1 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych 
  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych yn gweithio gyda'i 

gilydd ar hyn o bryd i nodi safle preswyl parhaol i Sipsiwn a Theithwyr, yn ogystal â 
man aros dros dro. Yn ddiweddar, cafodd Cyngor Conwy ganiatâd cynllunio a Grant 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu safle ar gyfer 4 o leiniau preswyl parhaol ger yr A55 
yng Nghonwy. Maent wedi nodi safle addas ar gyfer man aros dros dro ger St 
George ger Bodelwyddan ond nid yw hyn wedi cael ei symud ymlaen hyd yma. 

 
3.3.2 Cyngor Sir Powys 

Mae safle preswyl parhaol Awdurdod Lleol presennol (10 llain) yn y Trallwng ac 
mae'r Cyngor yn bwriadu dyrannu safle preswyl parhaol pellach (4 llain) ym 
Machynlleth yn ei Gynllun Datblygu Lleol sy'n dod i'r amlwg. 

 
3.3.3 Ceredigion 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw safleoedd sipsiwn a theithwyr awdurdod lleol a dim ond 
un safle preifat awdurdodedig yn y sir. Yn seiliedig ar yr Asesiad Llety Sipsiwn a 
Theithwyr 2015/16 a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo, nid oes 
angen darpariaeth breswyl ychwanegol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yng 
Ngheredigion. Er bod yr arolwg wedi nodi rhywfaint o weithgarwch tramwy ar draws y 
sir a bod awgrymiadau efallai fod angen safleoedd tramwy, yr oedd  y  teuluoedd 
teithiol a gyfwelwyd yn gwrthwynebu defnyddio safleoedd tramwy dyranedig. Nid oes 
gan y Cyngor unrhyw gynigion i ddarparu safleoedd tramwy.  
 

3.3.4 Parc Cenedlaethol Eryri  
Ni wnaeth Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddyrannu unrhyw 
fannau aros parhaol na thros dro yn y Parc. Mae'r Cynllun yn cael ei adolygu. 
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4.0 Gofynion i’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLl ar y cyd) 
 
4.1 Bydd angen i'r CDLl ar y Cyd ymdrin ag anghenion llety a nodwyd yn GTANA 2016 

fel yr amlinelli’r ym mharagraff 2.3.3 uchod. Mae’r rhannau canlynol yn amlinellu’r 
gwaith sydd wedi cymryd lle yn y gwahanol gamau o baratoi y CDLl ar y cyd.  

4.2 Cynllun Adnau  

 

4.2.1 Mae’r Cynllun Adnau yn cynnwys polisïau i ddiogelu’r ddarpariaeth bresennol, 
dyrannu safle ychwanegol a darparu fframwaith i asesu cynigion ar gyfer safleoedd 
Sipsiwn a Theithwyr newydd mewn ymateb i angen y cafwyd tystiolaeth ohoni yn yr 
Asesiad Angen Llety Sipsiwn a Theithwyr diweddaraf. Mae gwrthwynebwyr, yn 
bennaf Llywodraeth Cymru, yn cyfeirio at yr angen i sicrhau bod y Cynllun yn ymdrin 
â’r holl angen a nodwyd yn yr Asesiad Anghenion diweddaraf. Gwneir sylwadau 
hefyd ynglŷn â’r geiriad a gynhwysir yn y Polisi a'r testun ategol. 

 
4.2.2 Fe wnaeth y Cynllun Adnau adnabod safle presennol Llandygai i’w ddiogelu fel safle 

preswyl parhaol ac yn ychwanegol paratoi estyniad i’r safle yma ar gyfer 5 llain 
ychwanegol. 

 
4.3 Newidiadau â Ffocws  

 
4.3.1 Ers cyhoeddi'r Cynllun Adnau bu’r Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd yn gweithio'n agos 

gyda chydweithwyr yn y Gwasanaethau Tai i gynnal Asesiad Anghenion diwygiedig 
ac i nodi atebion, gan ddangos ymrwymiad parhaus y ddau Gyngor i ymateb i’r 
anghenion am leiniau preswyl a mannau aros, i ddarparu ar gyfer y rhai sy'n teithio 
drwy'r ardal. 

 
4.3.2 Mewn ymateb i'r sylwadau a dderbyniwyd ar y Cynllun Adnau a chanfyddiadau 

GTAA 2016, cynigir dyrannu estyniad mwy nag a ddangosir yn y Cynllun Adnau i'r 
safle presennol ger Stad Ddiwydiannol Llandygai. Bydd y dyraniad mwy hwn cyfarch 
angen llety parhaol yng Ngwynedd. Mae’r newidiadau â ffocws a newidiadau mân 
eraill yn cynnwys diwygiadau i Bolisi a geiriad testun cefnogol er mwyn adlewyrchu 
bod y newidiadau uchod wedi cael eu cymeradwyo gan y Cydbwyllgor Polisi 
Cynllunio a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2016. 

 
4.3.3 Cynghorwyd yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd gan Gyngor Sir Ynys Môn nad yw ar 

hyn o bryd yn gallu nodi safleoedd a ffefrir i leoli lleiniau parhaol a dros dro i Sipsiwn 
a Theithwyr ar yr Ynys.  Roedd Cyngor Ynys Môn wedi bwriadu cyflwyno adroddiad 
i'r Cyngor Gweithredol ar 25 Ionawr 2016 yn argymell safleoedd penodol, ond 
tynnwyd yr adroddiad hwn yn ôl.  Ar y sail hon, mae  Newidiadau â Ffocws NF72 a 
NF73 (croesgyfeirio) angen rhywfaint o olygu er mwyn adlewyrchu'r sefyllfa 
bresennol.  Yn ogystal, dilëwyd Newid â Ffocws NF112, a oedd yn nodi safle 
arfaethedig i gynnwys rhai lleiniau aros dros dro, o'r rhestr o Newidiadau â Ffocws a 
ystyriwyd  gan y Cyd Pwyllgor Polisi Cynllunio ar 29ain Ionawr 2016.  

 
4.3.4 Yn ychwanegol ni oedd Cyngor Gwynedd yn gallu nodi safle a ffefrir ar gyfer lleiniau 

dros dro yn Caernarfon.  
 

4.4 Gwaith Cyfredol 
 

4.4.1 Er mwyn ymdrin â'r diffyg darpariaeth a nodwyd yn GTANA 2015 penderfynodd 
Cyngor Sir Ynys Môn gynnal ymarfer ymgynghori cyhoeddus i helpu i lywio 
argymhellion a wneir i Bwyllgor Gweithredol y Cyngor ym mis Ebrill 2016.  Mae'r 
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ymgynghoriad yn rhoi cyfle i bartïon â diddordeb gyflwyno sylwadau ar wyth safle ar 
y rhestr fer a gyflwynwyd gan y Cyngor fel safleoedd posibl i ddarparu ar gyfer 
anghenion Sipsiwn a Theithwyr a nodwyd yn GTANA 2015 ar gyfer Ynys Môn.  Mae'r 
Cyngor wedi comisiynu eiriolwr annibynnol i ymgysylltu â phreswylwyr presennol y 
safle a oddefir ger Pentraeth i gael gwell dealltwriaeth o'u gofynion. 

 
4.4.2 Mae Cyngor Gwynedd wedi asesu tri safle posib yn Caernarfon i gyfarch yr 

anghenion Sipsiwn a Theithwyr a gafodd ei adnabod yn y 2016 GTAA ar gyfer 
Gwynedd. Bydd yr Aeold Cabinet yn gwneud penderfyniad ar y safle a ffefrir. 
 

4.4.3 Bydd cynnydd y Cynllun hyd at ei archwilio yn caniatáu i'r mater hwn gael ei 
ymchwilio yn fwy trylwyr. Ystyrir bod y gwaith cyfredol a nodwyd yn dangos 
ymrwymiad parhaus y ddau Gyngor i ymateb i’r anghenion am leiniau preswyl a 
mannau aros i ddarparu ar gyfer y r angen ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr o fewn ardal 
y Cynllun.. 
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5.0 Methodoleg Diwygiedig o Asesu Safleoedd 

 5.1 Mae’r methodoleg a ddefnyddir ar gyfer adnabod ac wedyn asesu safleoedd posib ar 

gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn tarddu o ddwy ddogfen allweddol gan Llywodraeth 

Cymru. Y ddogfen allweddol ar gyfer rhoi canllaw i awdurdodau lleol ar gyfer yr 

ystyriaethau cynllunio i gael hyd i safleoedd priodol i Sipsiwn a Theithwyr yw 

Cylchlythyr 30/2007 Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafannau Sipsiwn a Theithwyr a 

Canllaw Ymarfer Da ar gyfer Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru 

gan Llywodraeth Cymru. Ystyrir bod y fethodoleg a ddefnyddir yn gyson gyda’r 

canllaw cenedlaethol yn y dogfennau a enwir uchod.  

5.2 Chwilio am safleoedd posib ar gyfer Sipsiwn a Thiethwyr 

5.2.1 Yn unol â gofynion Polisi Cynllunio Llywodraeth Cymru a’r Ddeddf Tai 2014 newydd, 
rhaid i'r Cyngor gwrdd â'r anghenion tai yn ei ardal. Mae hyn yn cynnwys anghenion 
llety cymunedau Sipsiwn a Theithwyr (parhaol a dros dro).  Mae grantiau ar gael gan 
Lywodraeth Cymru i ariannu darpariaeth safleoedd preswyl parhaol a safleoedd dros 
dro newydd neu gwell sy'n cydymffurfio â'u canllawiau dylunio cyhoeddedig, ond nid 
ar gyfer safleoedd aros dros dro.  

5.3 Am ba fath o safleoedd ydym ni’n chwilio? 

5.3.1 Safleoedd parhaol o 0.03 - 1ha o arwynebedd i gynnwys hyd at 11 o lleiniau 
carafanau, yn dibynnu ar faint y safle a'r dystiolaeth ddiweddaraf o angen, gyda 
mynediad cyfleus at siopau, cyfleusterau cymunedol ac ysgolion 

5.3.2 Rhwydwaith o fannau aros dros dro yn Ardal y Cynllun gydag arwynebedd safle 
0.03  – 0.4ha i gynnwys rhwng 1 a 15 carafán (8 llain), yn dibynnu ar faint y safle 
sydd ar gael a'r dystiolaeth ddiweddaraf o angen. 

5.3.3 Dengys tystiolaeth o gofnodion y Cyngor am wersylloedd anawdurdodedig bod y 
rhan fwyaf o'r rhain yn cynnwys arosiadau anaml am gyfnod byr o nosweithiau wrth 
ymweld â'r ardal neu wrth deithio i ac o Iwerddon. Yn seiliedig ar y patrwm defnydd 
hanesyddol hwn, nid oes digon o dystiolaeth i ddangos angen am safle dros dro 
parhaol lle gall teuluoedd aros am hyd at 3 mis cyn symud ymlaen. Dynodiad o 
rwydwaith o fannau aros dros dro sy’n adlewyrchu orau’r patrwm o angen a defnydd 
o fewn ardal y Cynllun. 

5.3.4 Dylai safleoedd aros parhaol a dros dro ystyried y ffactorau canlynol:-  

 Mynediad da i gerbydau neu fynediad sy'n gallu bodloni gofynion priffyrdd tebygol 

 Yn weddol wastad 

 Yn gallu cael ei wasanaethu â dŵr, trydan a rheoli gwastraff 

 Yn rhydd o gyfyngiadau amgylcheddol gan gynnwys perygl o lifogydd, tir 
halogedig, agosrwydd at leoliadau neu weithrediadau peryglus 

 Y gellir ei gymhathu i mewn i'r dirwedd heb ormod o niwed i gymeriad ac 
ymddangosiad yr ardal amgylchynol 

 Dim niwed sylweddol i fwynderau eiddo preswyl cyfagos neu fusnesau sy'n bodoli 
eisoes. 
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 Dim effeithiau andwyol ar ardaloedd a ddynodwyd fel rhai sydd o bwysigrwydd 
rhyngwladol neu genedlaethol o ran bioamrywiaeth neu dirwedd 

 Amgylchedd diogel i breswylwyr 

5.4 Sut asesir safleoedd posibl? 

5.4.1 Asesir safleoedd posibl ar gyfer ei addasrwydd gan yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd 
a Gwasanaethau Tai yn erbyn ystod o feini prawf a nodir mewn matrics, yn cynnwys: 
- cyfyngiadau ffisegol ac amgylcheddol, hygyrchedd, cydymffurfio â pholisïau 
cynllunio; argaeledd gwasanaethau ac ymarferoldeb, cynaliadwyedd, er mwyn hidlo 
allan safleoedd anaddas. Mae’r holl feini prawf wedi cael ystyriaeth fanwl ar gyfer 
materion cynaliadwyedd gan gynnwys unrhyw effeithiau amgylcheddol a 
chymdeithasol. Bydd safleoedd a ffefrir yn destun ymchwiliad manwl pellach ac 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol cyn cael eu datblygu yn y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Byddai angen caniatâd cynllunio ffurfiol cyn y gellid 
datblygu safleoedd o'r fath.   

5.4.2 Profodd y matrics yn offeryn defnyddiol i gymharu’n gyflym addasrwydd cymharol y 
safleoedd posibl ac fel mecanwaith hidlo. Mae'r safleoedd Sipsiwn a Theithwyr posibl 
hefyd yn destun i asesiadau tebyg i'r asesiadau a gynhaliwyd ar gyfer y Safleoedd 
Ymgeisiol, gan gynnwys asesiadau yn erbyn Arfarniad o Gynaliadwyedd. 

5.4.3 Datblygwyd dull dwy haen ar gyfer y meini prawf i sicrhau asesiad trylwyr o’r 
safleoedd posib. 

5.4.4 Cam 1 – Cafodd safleoedd ei asesu yn gyntaf yn erbyn materion a fuasai yn atal ei 
defnydd fel safle Sipsiwn a Theithwyr. Roedd hyn yn cynnwys ystyriaeth o 
ddynodiadau amgylcheddol arwyddocaol, perygl o llifogydd difrifol a problemau yn 
ymwneud â lleoliad neu fynediad anaddas. Pwrpas Cam 1 yw hidlo allan safleoedd 
sydd yn llwyr anaddas neu’n amhosib i’w ddatblygu. 

5.4.5 Cam 2 – Roedd hyn yn golygu asesiad fwy manwl o’r safleoedd, yn cynnwys asesiad 
yn erbyn meini prawf a ddatblygwyd i gymryd i ystyriaeth polisi a canllaw Llywodraeth 
Cymru. Mae’r safleoedd posib wedi cael eu sgorio rhwng 1 a 5 (1 = addasrwydd 
gwael, 5 = addasrwydd uchel) ar gyfer pob maen prawf i roi awgrymiad ar gyfer 
addasrwydd y safle ac i alluogi cymhariaeth o’r gwahanol safleoedd.  

 

5.5 Meini Prawf i ddewis safle 
 
5.5.1 Dyma grynodeb o’r saith maen prawf ar gyfer dewis safleoedd: 
 

 (a) Lleoliad 

 
 (a1)Safleoedd preswyl 

 

Rhannwyd yr Ynys yn 5 band yn seiliedig ar y pellter o’r gwersyll anawdurdodedig a 

oddefir ar Ffordd Pentraeth. 

    

 Rhoddwyd sgôr o 1 i’r rhannau o’r Ynys sydd wedi’u lleoli bellaf o’u safle presennol, 

tra rhoddwyd y sgôr uchaf o 5 i’r rhan o’r Ynys sydd agosaf i’w safle cyfredol. Mae’r 

sgorio yn adlewyrchu sylwadau rhai o’r preswylwyr ar y safle anawdurdodedig 
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Pentraeth sef y buasent yn hoffi aros ar y safle presennol neu os bydd rhaid symud 

yna eu bod yn aros yn ardal y Fenai.  

 

 Mae GTAA 2016 yn dangos bod y rhai sydd ar rhestr aros Cyngor Gwynedd (5 

aelwyd) wedi mynegi dyhead i gael llain ar y safle yn Llandygai. Mae’r angen i’r 

dyfodol (6 aelwyd) ar gyfer Gwynedd heb nodi pa ardal y maent eisio byw. Fodd 

bynnag mae’r angen yma yn dod o Sipsiwn a Theithwyr yn ardal Bangor. Felly mae’r 

tystiolaeth yn cyfeirio’r angen yma tuag at Bangor fel y lleoliad dewisol ar gyfer llety 

ychwanegol i Sipsiwn a Theithwyr.   

 
 (a2) Mannau Stopio Dros Dro 

 
 Mae tystiolaeth o gofnodion y Cyngor o achosion o wersylloedd anawdurdodedig yn 

dangos mai ar goridor yr A5/A55 y mae’r angen mwyaf. Mae safleoedd 

anawdurdodedig yn dueddol o ddigwydd yn ardal Caergybi, pan fo Sipsiwn-Teithwyr 

yn teithio i’r Porthladd Fferi, ac oddi yno. Mae Stad Ddiwydiannol Mona yn fan stopio 

poblogaidd i Sipsiwn a Theithwyr, gyda grŵp cymharol fawr o Sipsiwn-Teithwyr yn 

dewis aros yno am 2-3 wythnos ym mis Gorffennaf / Awst bob blwyddyn er, yn 

ddiweddar, mae gwersylloedd anawdurdodedig wedi bod yn ymddangos dros fisoedd 

y gaeaf   

 

Yn unol ag arfer dda, ystyrir y dylid darparu o leiaf 2 fan stopio dros dro ar yr Ynys i 

wasanaethu anghenion Sipsiwn a Theithwyr.. 

 
 I gydnabod yr anghenion lleoliad penodol sydd gan Sipsiwn a Theithwyr sy’n dewis 

gwersylla yn ardal Caergybi a’r rheini sy’n dewis gwersylla ym Mona, lluniwyd dwy 

set o gylchoedd consentrig ar fap, un â’i ganolbwynt yn nherfynell y Porthladd  a’r llall 

â’i ganolbwynt yn Stad Ddiwydiannol Mona. Mae safleoedd posib wedi cael eu sgorio 

yn dibynnu ar eu pellter o’r ddau ganolbwynt hyn. Rhoddwyd sgôr uchaf o 5 i 

safleoedd posib oedd o fewn 2 km i’r ddau ganolbwynt, tra rhoddwyd sgôr is i 

safleoedd sydd ymhellach i ffwrdd, yn dibynnu ar eu pellter o’r ddau ganolbwynt a 

nodwyd. 

 

 Mae’r GTAA 2016 yn esbonio pam bod yr ardal chwilio yng Ngwynedd wedi cael ei 

ganoli o gwmpas Caernarfon a pam y penderfynwyd mai dim ond un safle sydd ei 

angen. Nid oes bwriad dynodi salfe arall dros dro yng Ngwynedd gan bod y rhan 

fwyaf o’r gwersylla anawdurdodedig wedi bod ar gyfer un ymweliad o fewn y 

flwyddyn. Bydd y Cyngor yn parhau i ddefnyddio ei brotocol oddefol ar gyfer y math 

yma o ymweliadau.  

 
(b) Hygyrchedd  

 
Mynediad i/o'r prif ffyrdd ac yn arbennig yr A55/A5 ar gyfer Mannau Stopio Dros Dro. 

Mynediad i/o'r prif ffyrdd a’r prif lwybrau cludiant cyhoeddus yn bwysicach i safleoedd 

preswyl parhaol. Mae hyn yn cynnwys y pellter o’r safle i’r ffordd, gwelededd ac 

ystyriaethau diogelwch eraill. Byddai anhawster gyda darparu mynediad addas i safle 

yn effeithio ar y gost a’r amserlen ar gyfer darparu’r safle.  
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(c) Y Safle  

 
Addasrwydd y safle a faint o waith ffisegol y byddai ei angen fel bod y safle’n medru 

darparu cyfleusterau sylfaenol i’w ddefnyddio fel safle i sipsiwn/teithwyr. 

 
(ch) Mwynderau  

 
Dylai mwynderau a chyfleusterau lleol, megis siopau ac ysgolion, fod gerllaw. Ystyrir 

bod agosrwydd mwynderau a chyfleusterau lleol yn bwysicach wrth ystyried lleoliad y 

safleoedd preswyl na’r Mannau Stopio Dros Dro. Gan fod deiliaid y Mannau Stopio 

Dros Dro wedi medru teithio i safleoedd o’r fath, ystyrir y byddai ganddynt eu 

trafnidiaeth eu hunain i deithio at fwynderau a chyfleusterau lleol.  

 
(d) Yr Amgylchedd  

 
Ansawdd yr amgylchedd o gwmpas y safle, yn cynnwys llygredd ar y safle, llygredd 

gerllaw, lefelau sŵn, risg llifogydd. Byddai safle Sipsiwn a Theithwyr yn syrthio i’r 

categori Datblygiad Hynod Fregus, yn unol â TAN15, ac ni fyddai unrhyw safleoedd 

mewn parth risg llifogydd C2 yn cael eu caniatáu ac ond yn cael ystyriaeth o fewn 

parth llifogydd C1 gwnaiff yr Awdurdod Cynllunio Lleol ddod i gasgliad y gellid ei 

gyfiawnhau yn y fath leoliad (paragraff 6.2 o TAN15). 

 
(dd) Cyfleustodau 

 
Bydd angen trydan, dŵr a chyfleusterau carthffosiaeth ar yr holl safleoedd preswyl 

parhaol, ac yn ddelfrydol yn y mannau stopio dros dro. Gellid defnyddio carthffos nad 

yw’n cysylltu i’r brif system, yn ogystal â generaduron trydan yn y Mannau Stopio 

Dros Dro ond byddai cysylltiad rhwydd i’r prif wasanaethau o fantais  

 
(e) Argaeledd  

 
Mae'n debyg y byddai’n haws ac yn rhatach datblygu safle sydd ym mherchnogaeth 

y Cyngor neu mewn perchnogaeth gyhoeddus o gymharu â safle sydd mewn 

perchnogaeth breifat, oherwydd efallai y byddai angen trafodaethau maith neu 

Orchymyn Prynu Gorfodol er mwyn caffael y safle i’w ddefnyddio fel safle i Sipsiwn a 

Theithwyr. Mae’n debyg y byddai’n broses gymhleth ceisio datblygu safleoedd nad 

ydynt eisoes mewn perchnogaeth gyhoeddus, gan felly effeithio ar yr angen i 

ddarparu safleoedd o fewn cyfnod rhesymol o amser.  Mae’n bosib y bydd gan rai 

safleoedd ganiatâd cynllunio neu bod potensial i’w datblygu at ddibenion eraill, a allai 

effeithio ar eu gwerth. 

 
Byddai angen cyflwyno rhybudd i denantiaid mân-ddaliadau’r Cyngor er mwyn 

sicrhau’r tir ar gyfer safleoedd preswyl. 

 

5.6 Sut byddai safle preswyl nodweddiadol a Mannau Stopio Dros Dro yn edrych, a pha 

gyfleusterau fyddai’n cael eu darparu? 
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5.6.1 Byddai’r Cyngor yn dilyn Canllaw Llywodraeth Cymru ar ddyluniad safleoedd. Golyga 

hyn y byddem yn ymgorffori’r canlynol fel lleiafswm. 

 
5.6.2 Preswyl   

 Byddai pob llain yn darparu llawr caled ar gyfer y cerbyd y mae’r aelwyd yn byw 

ynddo, lle i barcio car, a bloc mwynderau. Byddai’r bloc mwynderau yn cynnwys 

ystafell ymolchi a chegin. 

 Goleuadau cyhoeddus sy’n addas at ddibenion diogelwch a diogeledd. 

 Cyflenwad o ddŵr sy’n addas i’w yfed ac at ddefnydd domestig.   

 Gofod i gynwysyddion i ddal gwatraff domestig a deunydd ailgylchu. Ffiniau diogel a 

giât sy’n cloi. 

5.6.3 Mannau Stopio Dros Dro 

 

 Ffens neu rwystr o amgylch y safle i atal y deiliaid rhag ehangu’r safle heb awdurdod, 

a giât neu rwystr wrth y fynedfa fel mai dim ond at y diben dan sylw y caiff y safle ei 

ddefnyddio. 

 Byddai lleiniau caled yn eu lle gyda draenio digonol 

 Gan ei bod yn bosib y bydd y safleoedd hyn yn wag am gyfnodau hir, gellid 

defnyddio deunydd megis grass-crete i sicrhau bod dŵr glaw yn medru draenio’n 

naturiol, gan ddarparu arwyneb y byddai modd dreifio arno hefyd pan fo rhywun yn 

byw ar y safle.  

 

 Dylai bod y gwasanaethau brys yn medru cael mynediad i’r safle yn ddirwystr bob 

amser. Dylid cadw pellter diogel rhwng trelars a charafanau bob amser a chadw 

pellter diogel hefyd oddi wrth unrhyw ddeunyddiau hylosg. Mae’n rhaid ceisio cyngor 

gan yr Awdurdod Tân ac Achub perthnasol wrth gynllunio ar gyfer mannau stopio 

dros dro 

 

 Bydd y canlynol fel arfer yn cael ei ddarparu, yn unol efo egwyddorion protocol 

Gogledd Cymru ar Rheoli Gwersyll Anawdurdodedig 2016 (Cymeradwywyd gan Prif 

Weithredwyr Traws-Sector Gogledd Cymru 22.01.2016):- 

 

 Cyflenwad dŵr oer 

 Toiledau symudol 

 Pwynt gwaredu carthffosiaeth 

 Casglu gwastraff. 

 

5.7 Mae Atodiad 1 yn cynnwys tabl sydd yn crynhoi y safleoedd sydd o dan ystyriaeth fel 

safleoedd Sipsiwn-Teithwyr (preswyl a dros dro) ynghyd ag awgrymiad ar gyfer pa 

safleoedd fydd yn destun asesiad Cam 2.  
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5.8 Mae Atodiad 2 yn cynnwys tabl sydd yn crynhoi y safleoedd a gafodd yr asesiad fwy 

manwl yn Ngam 2. 

 

5.9 Yn Atodiad 3 ceir tabl ar gyfer y holl safleoedd sydd wedi bod yn destun 

ymgynghoriad cyhoeddus ar Ynys Môn ar safleoedd posib sydd o dan ystyriaeth yng 

Ngwynedd fel dynodiadau posib i gyfarch yr angen a geir yn adroddiad GTAA 2016.         
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6.0 Y Ffordd Ymlaen 

 
6.1 Er mwyn cyfarch y gwrthwynebiadau a gafwyd i’r Cynllun Adnau mae’r Uned Polisi 

Cynllunio ar y Cyd yn mynd i barhau i weithio'n agos gyda chydweithwyr yn y 
Gwasanaethau Tai i sicrhau bod safleoedd digonol yn cael ei adnabod ar gyfer yr 
angen yn y GTAA 2016. Ar hyn o bryd (Mawrth 2016) deallir bydd Cyngor sir Ynys 
Môn mewn sefyllfa i benderfynu ar safleoedd a ffefrir ar yr Ynys erbyn diwedd Mai 
2016. Yn ogystal deallir bydd Cyngor Gwynedd wedi penderfynu ar ei saqfle a ffefrir 
o fewn y run amserlen.Bydd gwybodaeth am benderfyniadau’r Cynghorau yn cael ei 
wneud ar gael i’r Arolygydd a enwir cyn i’r Gwrandawiadau ddechrau os ceir 
cyfarwyddyd ar gyfer hyn gan y Swyddog Rhaglen. 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 

 

Atodiad 1  
 
CAM 1 SAFLEOEDD GAFODD YSTYRIAETH YM MÔN 

Safle 
Cyf 

Rhif. 

Ystyrir yn safle 
Preswyl (P) a/neu Dros 

Dro (DD)  

Lleoliad Sylwadau Cychwynnol Ymlaen i Gam 
2? Asesiad 

1. P Mân ddaliad Penmynydd   Mân ddaliad y Cyngor  IE 

2. P Mân ddaliad Penmynydd   Mân ddaliad y Cyngor  IE 

3. P Parsel o dir yn Mân ddaliad Gaerwen  Ym mherchnogaeth y Cyngor IE 

4. P & DD Tyrpeg Nant, Llangefni Safle da, lleoliad canolog. Mewn perchnogaeth breifat, 
ychydig o eiddo preswyl gerllaw 

IE 

5. P & DD Safle Cyn Westy Tŷ  Mawr, 
Llanfairpwll 

Cyfleus i’r A55. Safle ar gyrion Llanfairpwll. Ychydig o eiddo 
preswyl gerllaw.  

IE 

13. P & DD Tir Tŷ Mawr, Llanfairpwll Cyfleus i’r A55. Safle ar gyrion Llanfairpwll. Ychydig o eiddo 
preswyl gerllaw.  

IE 

17. P & DD Plotiau gwag Stad Ddiwydiannol 
Llangefni 

Safle cyflogaeth presennol, Tir gwag ar gael. Angen gwirio 
p’un a yw ym mherchnogaeth y Cyngor ynteu LlC? 

IE 

18. P & DD Gwersyll presennol ger Pentraeth Dylid ystyried defnyddio’r safle ar gyfer lleihau nifer yr 
unedau sy’n destun i gydymffurfio â meini prawf bylchau a 
mynediad gan y gwasanaethau brys, ayb.  Cyflenwad dŵr 
ar y safle. Diffyg sgrinio yn ystod y misoedd y gaeaf. 

IE 

26. DD Safle ger y Gwaith Prosesu Cig, 
Gaerwen 

Ym mherchnogaeth y Cyngor IE 

27. P & DD Chwarel Bwlch Gwyn, Pentre Berw, 
Gaerwen 

Mewn perchnogaeth breifat. Cyn chwarel IE 

29. P & DD Tir rhwng yr A5 a’r A55, rhwng 
Llanfairpwll a Chroesffordd Star 

Lleoliad da, mynediad da i’r A55/A5. Angen canfod pwy 
yw’r perchennog. 

IE 

31. P Tir yn Penhesgyn, ger Penmynydd  Safle ychwanegol a roddwyd ymlaen mewn Cyfarfod 
Cyhoeddus yn Llandegfan 22.01.2016. 

IE 

7. DD Stad Ddiwydiannol Llangefni Plot 
gwag 

Llwybr y ffordd gyswllt arfaethedig. Nid yw’r tir ar gael. 
Mewn perchnogaeth breifat 

NA 

8. DD Safle Vosa ger A55 Bodedern Addas i Fan Aros Dros Dro, ansicrwydd dros argaeledd y 
safle. 

IE 

11. DD Priffordd wedi ei chau ger A55 
Bodedern  

Addas i Fan Aros Dros Dro i uchafswm o 3 carafán? 
Gwyddys bod bysiau ysgol yn parcio ar y safle hwn. Safle 

IE 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 

Safle 
Cyf 

Rhif. 

Ystyrir yn safle 
Preswyl (P) a/neu Dros 

Dro (DD)  

Lleoliad Sylwadau Cychwynnol Ymlaen i Gam 
2? Asesiad 

yn weladwy o’r A55. Deellir ei fod ym mherchnogaeth y 
Cyngor gan mai’r Cyngor sy’n cynnal y safle. 

14. DD Tir ger y Ganolfan Fenter, Kingsland 
Caergybi 

Ystyrir yn addas ar gyfer arhosiad byr dros dro achlysurol. 
Agosrwydd at breswylfeydd cyfagos yn debygol o fod yn 
broblem. Tir ar werth. Cynnig wedi ei gyflwyno. Efallai na 
fydd ar gael os caiff ei ddatblygu ar gyfer defnyddiau eraill. 

IE 

15. DD Cyn Faes Parcio, Tir yn Alwminiwm 
Môn 

Lleoliad da. Safle’r gwaith biomas arfaethedig IE 

16. DD Tir yn union tua’r dwyrain o B&M 
(Homebase Gynt), Caergybi 

Safle ychwanegol a roddwyd ymlaen ar gam hwyr. IE 

19. DD Stad Ddiwydiannol Mona Hanes o wersylloedd anawdurdodedig IE 

22. DD Parc Cybi, Caergybi Lleoliad da, mynediad da i’r A55. Tir gwag ar gael IE 

24. DD Caeau Isaf, Tir Cae Sioe Môn Mynediad da i’r A55 IE 

25. DD Tir Dalar Hir ger Bodedern Mynediad da o’r A55. Tir wedi ei brydlesu yn ôl i’r ffarmwr 
gan gwmni Pŵer Niwclear Horizon.  

IE 

28. DD Tir i’r De o Ysgol Kingsland, Caergybi Safle nesaf at Ysgol Gynradd Kingsland. Mynediad da at 
siopau a chyfleusterau. 

IE 

30. DD Tir yng nghefn Stena, Parc Mona, 
Bodffordd 

Plot gwag ar y Stad Ddiwydiannol IE 

32. DD Tir i’r de o Alpoco, Caergybi Safle ychwanegol a roddwyd ymlaen ar gam hwyr. IE 

9. DD Hen Safle Ysgol y Bont Maes Parcio 
/ Iard Llangefni, Ardal Bresennol 
Parcio Ysgol / Ardaloedd Iard allan o 
amser tymor 

Safle i’w ailddatblygu ar gyfer tai. NA 

10. DD Hen Safle Ysgol y Graig Maes 
Parcio/Ardal Iard, Llangefni 

Safle i’w ailddatblygu. NA 

12. DD Cilfannau ger Cartio Môn, Bodedern Nid ystyrir yn addas am resymau diogelwch priffyrdd NA 

23. DD Parc Gwyddoniaeth, Gaerwen Rhoddwyd caniatâd cynllunio i’r safle. Ni fydd ar gael. NA 

33. DD Tir Dalar Hir ger Bodedern Lleoliad da mynediad da i’r A55/A5.  IE 

34. DD Ysgol Uwchradd Llangefni Ar gael yn ystod gwyliau ysgol yn unig. Eiddo preswyl a 
chanolfan hamdden gerllaw. 

NA 

35. P Tir ym Mhenhesgyn, ger Penmynydd Safle ychwanegol a roddwyd ymlaen ar gam hwyr. IE 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 

Atodiad 2 
 
CAM 2 SAFLEOEDD GAFODD YSTYRIAETH YM MÔN A GWYNEDD 
 
Tabl 1 – Safleoedd Posib yn Ynys Môn 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

3. 
P &
DD 

Mân Ddaliad 
Gaerwen 

2 4 3 3 4 3 4 
Awdurdod Lleol 

(ALl) 
23 

Materion tenantiaeth, byddai’r math o 
denantiaeth yn arwain y dull.  Byddai angen 
mynd at y tenant a thrafod rhyddhau tir a 
thalu iawndal i'r tenant. Dyraniad posibl ar 
gyfer safle preswyl. Safle yn destun i 
Ymarfer Ymgynghori Cyhoeddus. 

4. 
 P&
DD 

Tyrpeg Nant, 
Llangefni 

4 5 4 2 3 3 1 Preifat (P) 22 

Safle da, lleoliad canolog. Mewn 
perchnogaeth breifat. Mae gan y safle 
ganiatâd cynllunio ar gyfer gorsaf betrol a 
gwasanaethau ochr y ffordd. Annhebygol 
iawn y gallai'r Cyngor gael y safle hwn. 

5. P 
& 
DD 

Safle Cyn Westy 
Tŷ  Mawr, 
Llanfairpwll 1 3 4 3 3 3 2 P 19 

Byddai angen sefydlu perchnogaeth y tir cyn 
cychwyn trafod gyda’r perchennog.  Gweler y 
sylwadau gan Briffyrdd ynglŷn â mynediad. 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

6. 
 DD 

Penrhos  Stad 
Ddiwydiannol  
Plotiau gwag 

5 5 4 4 2 4 4 ALl 28 

Aflonyddwch posibl ac amharu ar fusnesau 
cyfagos. Mae gan y safle ganiatâd cynllunio 
ar gyfer defnyddiau cyflogaeth. Ardal Fenter. 
Angen gwaith pellach i ystyried a allai'r 
defnydd cyflogaeth arfaethedig gael ei adleoli 
i safle addas arall. Dyraniad posibl fel Man 
Aros Dros Dro. Safle yn destun i Ymarfer 
Ymgynghori Cyhoeddus. 

7. 
DD  

Stad 
Ddiwydiannol 
Llangefni , Plot 
gwag 3 3 3 4 2 4 2 ALl 21 

Ystyrir yn rhy fach fel dewis amgen i safle 
Mona. Fodd bynnag, gallai fod yn addas ar 
gyfer hyd at 6 charafán.  Mae'r Cyngor yn 
trafod prynu tir cyfagos gan berchennog tir 
preifat er mwyn galluogi adeiladu Ffordd 
Gyswllt Llangefni. Gall pocedi bach o dir fod 
ar gael pan adeiledir y ffordd newydd. 

8. 
 DD 

Safle Vosa ger 
A55 Bodedern 2 5 5 3 3 3 2 PA 23 

 Nid yw LlC yn barod i ystyried rhannu 
defnydd o’r safle gyda Sipsiwn a Theithwyr 
am resymau gweithredol.   

11. 
DD 

Priffordd wedi ei 
chau ger A55 
Bodedern  

2 5 3 3 3 1 4 P / SCA 21 

Addas i Fan Aros Dros Dro i uchafswm o 3 
carafán?  Gwyddys bod bysiau ysgol yn 
parcio ar y safle hwn. Safle yn weladwy o’r 
A55. Deellir ei fod ym mherchnogaeth y 
Cyngor gan mai’r Cyngor sy’n cynnal y safle 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

13. 
DD 
& P  

Tir Tŷ Mawr, 
Llanfairpwll 

1 1 3 3 3 3 1 P 15 

Angen adnabod y perchennog tir a mynd i’w 
weld gyda golwg ar drafod defnydd neu 
bryniant. Efallai y bydd angen asesiad sŵn 
ac ansawdd aer oherwydd agosrwydd at yr 
A55.   

14. 
 DD 

Tir ger y Ganolfan 
Fenter, Kingsland 
Caergybi 

5 4 4 4 3 4 4 ALl 28 

Ystyrir yn addas ar gyfer arhosiad byr dros 
dro achlysurol. Agosrwydd at breswylfeydd 
cyfagos yn debygol o fod yn broblem. Tir ar 
werth. Cynnig wedi ei gyflwyno. Efallai na 
fydd ar gael os caiff ei ddatblygu ar gyfer 
defnyddiau eraill. 

15. 
DD  

Cyn Faes Parcio, 
Tir yn Alwminiwm 
Môn 

5 4 4 3 2 4 2 P 24 

Angen adnabod y perchennog tir a mynd i’w 
weld gyda golwg ar drafod defnydd. Byddai 
agosrwydd cyn Waith ac Adeiladau a 
mynediad anghyfreithlon yn bryder iechyd a 
diogelwch difrifol. Efallai na fyddai’r defnydd 
arfaethedig yn gydnaws â bwriadau’r 
perchnogion i ddatblygu safle ar gyfer llosgi 
pelenni coed a sefydlu busnes hydroponeg.  

16. 
 DD 

Tir yn union tua’r 
dwyrain o B&M 
(Homebase 
Gynt), Caergybi 

5 2 2 4 3 3 2 P 21 

Angen adnabod y perchennog tir a mynd i’w 
weld gyda golwg ar drafod defnydd neu 
bryniant. Tir ym mherchnogaeth Alwminiwm 
Môn/LlC. Dyraniad posibl fel Man Aros 
Dros Dro. Safle yn destun i Ymarfer 
Ymgynghori Cyhoeddus 



 

 
 
 

22 

Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

17. 
 DD 
& P 

Plotiau gwag Stad 
Ddiwydiannol 
Llangefni 3 4 4 4 2 4 3 SCA 24 

Angen mynd at LlC i drafod defnydd dros dro 
ar gyfer 2016 os oes angen. 

18.D
D 
&P   

Gwersyll 
presennol ger 
Pentraeth 

5 3 3 2 3 2 5 ALl 23 

Dylid ystyried defnyddio’r safle ar gyfer nifer 
sylweddol is o leiniau yn amodol ar 
gydymffurfio â meini prawf bylchau a 
mynediad gan y gwasanaethau brys, gwell 
sgrinio ayb. Dyraniad posibl fel safle 
preswyl. Safle yn destun i Ymarfer 
Ymgynghori Cyhoeddus    

19. 
 DD 

Stad 
Ddiwydiannol 
Mona 

5 4 4 2 3 3 5 ALl 26 

Poblogaidd ar gyfer gwersylloedd 
anawdurdodedig gan ST.  Byddai angen 
lleihau’r gwrthdaro â gweithrediad y sioe a 
pharcio a theithio, a thresmasu ar y maes 
awyr.  Dyraniad posibl fel Man Aros Dros 
Dro. Safle yn destun i Ymarfer 
Ymgynghori Cyhoeddus. 

22.D
D   

Parc Cybi, 
Caergybi 

5 4 4 3 3 4 3 PA 26 

 Nid yw LlC yn gefnogol i dir cyflogaeth o 
fewn eu perchnogaeth o fewn Ardal Fenter 
gael ei  ddefnyddio ar gyfer safleoedd ST. 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

24 
DD 

Caeau Isaf, Tir 
Cae Sioe Môn 

5 2 2 4 4 3 2 P 22 

Tir preifat. Angen mynd at berchnogion y 
Cae Sioe. Gallai defnydd tir gan ST wrthdaro 
â gweithrediad y sioe neu ddigwyddiadau 
eraill. Gallai effeithio ar nifer ymwelwyr. Safle 
amlwg, i’w weld yn glir o'r briffordd. Nid yw 
wedi’i sgrinio'n dda. Gellir cael problemau 
draenio dŵr wyneb ar ôl glaw trwm. 

25 
DD 

Tir Dalar Hir ger 
Bodedern 

2 3 3 3 3 3 1 P 18 

Mynediad da o’r A55. Tir wedi ei brydlesu yn 
ôl i’r ffarmwr gan gwmni Pŵer Niwclear 
Horizon. Deall nad ydynt yn hydrin ar hyn o 
bryd. 

26 
DD 

Safle ger y 
Gwaith Prosesu 
Cig, Gaerwen 2 1 2 3 2 3 5 ALl 18 

Angen gwaith daear i ddarparu arwynebedd 
gwastad addas. Byddai'n rhaid cael 
mynediad trwy Stad Ddiwydiannol Gaerwen.  
Byddai’r ffordd fynediad angen gwelliannau. 

27 
DD 
& P 

Chwarel Bwlch 
Gwyn, Pentre 
Berw, Gaerwen 

3 4 4 3 3 3 3 P 23 

Wedi’i sgrinio'n dda, gydag arwynebedd 
wyneb gwastad ar y safle. Deellir bod 
gwasanaethau ar gael. Siopau a 
chyfleusterau cymunedol gerllaw. Gallai’r 
perchennog fod yn hydrin. Yr Adain Bolisi 
Mwynau yn pryderu y gall y defnydd 
arfaethedig sterileiddio ailweithio’r Chwarel 
bresennol sy'n cynnwys cronfeydd mwynau. 
Mynediad o’r A55. 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 

R
h

if
 y

 S
a
fl

e
 

Lleoliad 

L
le

o
li
a
d

- 

A
n

g
e
n

 

H
y
g

y
rc

h
e
d

d
 

Y
 S

a
fl

e
 

A
m

w
y
n

d
e
ra

u
 

 

A
m

g
y
lc

h
e
d

d
 

C
y
fl

e
u

s
to

d
a
u

 

A
rg

a
e
le

d
d

 

 
Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

28 
DD 

Tir i’r De o Ysgol 
Kingsland, 
Caergybi 

5 1 4 3 3 3 3 ALl 23 

Safle nesaf at Ysgol Gynradd Kingsland.   
Mynediad da at siopau a chyfleusterau.  LlC 
ddim yn gefnogol i dir cyflogaeth o fewn eu 
perchnogaeth o fewn Ardal Fenter gael ei  
ddefnyddio ar gyfer safleoedd ST. Yn 
gymharol agos at yr A55, cyfleus ar gyfer 
terfynell y llong fferi. 

29 
DD 
&P 

Tir rhwng yr A5 
a’r A55, rhwng 
Llanfairpwll a 
Chroesffordd Star 

1 3 3 3 3 3 3 P/SC 19 

Tir braenar - nid yw’n ymddangos ei fod yn 
cael ei ffermio na’i bori. Angen mynediad 
newydd i’r safle. Byddai’n well defnyddio 
rhan orllewinol y safle oherwydd gwell sgrinio 
o’r A55.   

30 
DD 

Tir yng nghefn 
Stena, Parc 
Mona, Bodffordd 

5 4 3 2 3 3 2 P 22 

Mynediad da. Byddai angen clirio’r 
glasbrennau a’r llystyfiant sydd ar y safle.  
Gwrthdaro posibl gyda busnesau presennol.  
Safle o bosibl yn fwy addas ar gyfer defnydd 
cyflogaeth pellach. Mewn perchnogaeth 
breifat. Efallai mai dim ond yn y tymor byr y 
mae ar gael. Dyraniad posibl fel Man Aros 
Dros Dro. Safle yn destun i Ymarfer 
Ymgynghori Cyhoeddus. 

32 
DD 

Tir i’r de o Alpoco, 
Caergybi 

4 5 3 3 2 3 2 
Sector preifat a 

chyhoeddus 
22 

Mynediad da i’r A5. Yn uniongyrchol gerllaw’r 
rheilffordd.  Nesaf at Waith Mwynau 
Alwminiwm a all fod â goblygiadau iechyd a 
diogelwch. Efallai y bydd angen Asesiad 
Effaith ar Iechyd. (Safle Ychwanegol wedi’i 
asesu’n ddiweddar yn 2016). Dyraniad 
posibl fel Man Aros Dros Dro. Safle yn 
destun i Ymarfer Ymgynghori Cyhoeddus. 
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Papur Testun 18A: Adnabod Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn Chwe 2016 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

35 P Tir ym 
Mhenhesgyn, ger 
Penmynydd 

5 2 3 2 2 3 4 
All (Mynediad 
trwy dir preifat) 

21 

Bydd angen mynediad ar draws tir preifat. 
Wedi ei leoli yn agos at safle ail gylchu a 
bydd angen cynnal Asesiad manwl o’r Effaith 
ar Iechyd. Dyraniad posibl ar gyfer safle 
preswyl. Safle yn destun i Ymarfer 
Ymgynghori Cyhoeddus.    

  
 
 
Tabl 2 – Safleoedd Posib yng Ngwynedd 
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

A Estyniad i’r 
safle Sipsiwn-
Teithwyr 
presennol, A5, 
Llandygai 

5 3 3 3 3 3 5 
Perchnogaeth 

ALl 
25 

Ym mherchnogaeth y Cyngor. Yn gyfagos i 
Safle Sipsiwn presennol. yn ddigon mawr ar 
gyfer 11 o leiniau & blociau amwynder. 
Dyraniad posibl ar gyfer safle preswyl 
parhaol, gweler polisi TAI 12 dan Newid â 
ffocws NF72.   
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Perchnogaeth 
breifat (PB)/ 
ALl / Sector 
Cyhoeddus 
Arall (SCA) 
 

Cyfanswm 
Sgôr 

Sylwadau cyffredinol 

B  Rhan o faes 
parcio Shell 
yng 
Nghaernarfon  5 5 4 5 3 2 4 

Perchnogaeth 
ALl 

28 

Ym mherchnogaeth y Cyngor. Ystod eang o 
gyfleusterau o fewn y dref. Angen sicrhau bod 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i faterion iechyd a 
diogelwch mewn perthynas â phlant a defnydd 
o'r tir cyfagos fel maes parcio. Dyraniad posibl 
fel Man Aros Dros Dro 

C  Tir tua cefn y 
Llys, 
Caernarfon 5 4 4 5 3 3 4 

Perchnogaeth 
ALl 

28 

Tir gwag tua cefn y Llys. Ym mherchnogaeth y 
Cyngor. Dyraniad posibl fel Man Aros Dros 
Dro 

CH  Tir gyferbyn â 
Stad 
Ddiwydiannol 
Peblig 
Caernarfon 

5 3 3 4 3 3 2 
Tir mewn 

perchnogaeth 
breifat 

23 

Mewn perchnogaeth breifat. Tir llwyd, gwastad 
gyda wyneb caled. Dyraniad posibl fel Man 
Aros Dros Dro 
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Atodiad 3 
 
SAFLEOEDD POSIB I’W DYNODI 
 

Tablau o’r holl safleoedd sydd wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ar Ynys 

Môn ar safleoedd posib sydd o dan ystyriaeth yng Ngwynedd fel dynodiadau posib i 

gyfarch yr angen a geir yn adroddiad GTAA 2016. 

 

1. Safleoedd Posib am safle llety parhaol ar Ynys Môn   

Safle 1 Y gwersyll presennol, y gilfan ar yr A5025 rhwng 
Porthaethwy a Phentraeth  

Disgrifiad o'r safle Cilfan bresennol gydag wyneb caled ac ardal goediog 
ychwanegol rhwng y gilfan a'r A5025  

Perchennog Y Cyngor  

Sgorau a roddwyd i’r safle(allan o 
uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5  Aseswyd yn unol â'r meini prawf lleoliad a 
ddisgrifir uchod. 

Hygyrchedd 3  Wrth ymyl yr A5025 sy'n darparu mynediad i 
Bentraeth a Phorthaethwy.  Fodd bynnag, 
mae’r A5025 yn ffordd brysur. 

 Gwasanaeth bws o fewn pellter cerdded ond ar 
hyd ffordd brysur heb balmant.   

 Llwybr Cyhoeddus gerllaw yn arwain i Dref 
Porthaethwy.  

 Mynediad i gerbydau ar gael y naill ben a’r llall 
i’r gilfan. 

Y Safle  3  Mae digon o dir ar gyfer 4 o leiniau gan 
gynnwys blociau amwynder.   

 Rhaid i gerbydau a charafanau sy’n 
ychwanegol at y nifer a ganiateir uchod gael eu 
symud o’r safle.  

 Bydd rhaid clirio coed i ddarparu 4 o leiniau. 
Byddai gwaith plannu a ffensio ychwanegol o 
gymorth i sgrinio'r safle wrth edrych arno yn y 
gaeaf o'r A5025.   

Mwynderau 2  Siopau ym Mhentraeth a Phorthaethwy. 
Meddygfa ym Mhorthaethwy. 

Yr amgylchedd 3  Gall sŵn o ffordd brysur gyfagos fod yn broblem 
o safbwynt defnydd preswyl parhaol. Gellid 
gostwng sŵn drwy osod ffens acwstig a 
gwneud rhagor o waith plannu 

Cyfleustodau 2  Cyflenwad dŵr ar y safle. Dim trydan na 
charthffosiaeth. 

Argaeledd 5  Ym mherchnogaeth y Cyngor. Ar gael ar 
unwaith. 

Cyfanswm 23   

Sylwadau perthnasol 
gan ymgyngoreion 
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Priffyrdd CSYM    Efallai bod y fynedfa bresennol yn is-safonol o ran 
gwelededd ymlaen i'r A5025. 

Dŵr Cymru   Dŵr – yn croesi’r safle 
Rhwydwaith Carthffosiaeth – dim carthffosydd 
cyhoeddus gerllaw  
System Trin Dŵr Gwastraff – d/b 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Dim Sylwadau 

 
* Y sgôr ar gyfer Lleoliad wedi’i wedi'i addasu gan ei fod yn bellach ar hyd y lôn o’r gwersyll 
presennol na'r safle yn Star a gafodd ei gynnwys yn y broses hidlo wreiddiol, ac mae ar ffin y 
bandiau ar y map sydd ynghlwm 
** byddai unrhyw waith datblygu ar y safle hwn yn cael ei wneud mewn modd na fyddai’n 
amharu ar unrhyw hawliau tramwy preifat i gaeau cyfagos 
 
 
 

Safle 2 Llain o dir yn y Mân-ddaliad yn y Gaerwen 

Disgrifiad o'r safle Tir pori sydd yn ffurfio rhan fechan o fân-ddaliad 
bychan sy’n eiddo i'r Cyngor. 

Perchennog Y Cyngor  

Sgorau a roddwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  2  Aseswyd yn unol â'r meini prawf lleoliad a 
ddisgrifir uchod.   

Hygyrchedd 4  Safle yn darparu mynediad uniongyrchol i is-
ffordd a mynediad rhwydd i’r A55 / A5 

 Cludiant cyhoeddus ar gael o’r Gaerwen 

Y Safle  3  Tir pori gwastad.   

 Byddai angen mynedfa newydd i gerbydau, 
lleiniau caled, ffens o gwmpas y terfyn a gwaith 
tirlunio yn y safle 

Mwynderau 3  Siopau a chyfleusterau eraill o fewn pellter 
cerdded ond dim palmant ar hyd y ffordd. 
Meddygfa yn y Gaerwen a Star. 

Yr Amgylchedd 4  Gallai sŵn o’r A55 sydd gerllaw fod yn broblem 

Cyfleustodau 3  Dŵr – 500 metr 

 Rhwydwaith Carthffosiaeth – 750 metr  

 Y Gwaith Trin Dŵr Gwastraff agosaf – Y 
Gaerwen 

Argaeledd 4  Yn eiddo i’r Cyngor ond byddai angen rhoi 
rhybudd i denant y mân-ddaliad ar gyfer y rhan 
honno o'r mân-ddaliad. 

Cyfanswm 23   

     

Sylwadau perthnasol 
gan ymgyngoreion 

    

Priffyrdd CSYM   Efallai y bydd angen lledu’r ffordd fynediad gan 
ddibynnu ar union leoliad y fynedfa. 

Dŵr Cymru   Dŵr – 500 metr 
Rhwydwaith Carthffosiaeth – 750 metr  
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Gwaith Trin Dŵr Gwastraff agosaf – Y Gaerwen 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Hanes o lygod dŵr yng nghyffiniau'r safle. Efallai y 
bydd angen cynnal arolwg llygod dŵr os yw’r 
cynigion yn debygol o effeithio ar gwrs dŵr, pwll 
neu ffos ac efallai y bydd angen darparu cynigion 
lliniaru priodol. 

 

 
 
 

Safle 3 Tir ym Mhenhesgyn, ger Penmynydd 

Disgrifiad o'r safle Tir pori ger Canolfan Ailgylchu Penhesgyn  

Perchennog Y Cyngor (er y byddai angen mynediad ar draws tir 
preifat) 

Sgorau a roddwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5  Aseswyd yn unol â'r meini prawf Lleoliad a 
ddisgrifir uchod.  

Hygyrchedd 2  Nid yw'n bosibl cael mynediad trwy’r Ganolfan 
Ailgylchu (am resymau yn ymwneud â materion 
diogelwch y safle). Byddai angen ffordd fynediad 
newydd dros dir preifat. 

Y Safle  3  Byddai rhan o'r tir pori yn addas er bod rhai 
rhannau ar lethr ac yn gorsiog.   

 Byddai angen gwneud gwaith adeiladu sylweddol 
i ddarparu llain galed ac i godi ffensys diogelwch i 
atal mynediad i’r Ganolfan Ailgylchu. 

Mwynderau 2  Siopau a chyfleusterau ar gael ym Mhentraeth a 
Phorthaethwy. Meddygfa ym Mhorthaethwy 

Yr Amgylchedd 2  Mae’r safle wedi ei leoli yn agos at safle 
ailgylchu, compostio a throsglwyddo gwastraff y 
Cyngor ac mae’n hen safle tirlenwi. Gall 
llygryddion yn yr awyr ac ansawdd yr aer achosi 
problem. Byddai angen cynnal Asesiad manwl o’r 
Effaith ar Iechyd (HIA) i asesu effeithiau posibl 
gweithgareddau yn y ganolfan ailgylchu ar bobl 
sy'n byw ar y safle hwn.  

Cyfleustodau 3  Byddai angen sefydlu cysylltiadau â'r 
rhwydweithiau cyfleustodau er bod rhywfaint o 
seilwaith ar gael oherwydd bod anheddau eraill a 
chanolfan ailgylchu gerllaw. 

Argaeledd 4  Tir pori y Cyngor ar gael, ond i’w ddefnyddio fel 
safle byddai’n rhaid caffael tir preifat ar gyfer 
mynediad. 

Cyfanswm 21   

Sylwadau perthnasol gan 
ymgyngoreion 

  Dim ond yn ddiweddar y cafodd y safle hwn ei gynnwys 
yn y broses o nodi safleoedd. O’r herwydd, nid yw’r 
ymgyngoreion wedi cael cais am sylwadau eto. 

Priffyrdd CSYM   - 

Dŵr Cymru   - 

Cyfoeth Naturiol Cymru   - 
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2. Safleoedd i'w defnyddio fel Mannau Stopio Dros Dro - Canol yr Ynys 
 
 

Safle 4 Tir gwag ar Stad Ddiwydiannol Mona – Safle A  

Disgrifiad o'r safle Mae rhan o’r tir yn laswelltir a rhan ohono’n lain galed – 
yn flaenorol, roedd yn rhan o Faes Awyr Mona 

Perchennog Y Cyngor 

Sgorau a roddwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5  Aseswyd yn unol â'r meini prawf Lleoliad a 
ddisgrifir uchod.  

 Lleoliad poblogaidd ar gyfer Sipsiwn a 
Theithwyr sy'n ymweld 

  

Hygyrchedd 4  Ychydig iawn o waith fyddai angen ei wneud i 
greu mynedfa i ffordd y stad a byddai mynediad 
rhwydd wedyn i’r A5 / A55 

Safle  4  Safle gwastad. Ni fyddai problem gyda chreu 
llain galed a gosod ffens derfyn 

Mwynderau 2  Y siop agosaf yng Ngwalchmai (2 filltir) a 
chyfleusterau ehangach yn Llangefni (4 milltir) 

Yr Amgylchedd 3  Unedau diwydiannol / cyflogaeth gerllaw.   

 Ar adegau, byddai lefelau uchel o sŵn 
oherwydd awyrennau’n hedfan. 

Cyfleustodau 3  Byddai angen cysylltiad i’r cyfleustodau ar y 
Stad Ddiwydiannol. 

Argaeledd 5  Tir y Cyngor yw hwn felly byddai ar gael ar 
unwaith. 

Cyfanswm 26   

Sylwadau perthnasol 
gan ymgyngoreion 

    

Priffyrdd CSYM   Byddai’n rhaid cael mynediad drwy rwydwaith ffyrdd y 
stad ddiwydiannol   

Dŵr Cymru   Dŵr – yn croesi’r safle 
Rhwydwaith Carthffosiaeth – 70 metr  
Gwaith Trin Dŵr Gwastraff agosaf – Bodffordd 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Hanes o lygod dŵr yng nghyffiniau'r safle. Efallai y bydd 
angen cynnal arolwg llygod dŵr os yw’r cynigion yn 
debygol o effeithio ar gwrs dŵr, pwll neu ffos ac efallai y 
bydd angen darparu cynigion lliniaru priodol. 

 
 

 

Safle 5 Tir gwag ar Stad Ddiwydiannol Mona – Safle B 

Disgrifiad o'r safle Tir prysgwydd ger hen ddepo Stena Sealink  

Perchennog Preifat 

Sgorau a ddyfarnwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5 Aseswyd yn unol â'r meini prawf Lleoliad a ddisgrifir 
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uchod. 
  

Hygyrchedd 4  Ychydig iawn o waith fyddai angen ei wneud i 
greu mynedfa i ffordd y stad a byddai 
mynediad rhwydd wedyn i’r A5 / A55 

Y Safle  3  Byddai’n rhaid clirio’r prysgwydd. 
Safle gwastad.   

 Byddai angen creu llain galed a chodi ffens 
addas o gwmpas y terfyn. 

Mwynderau 2  Y siop agosaf yng Nghwalchmai (2 filltir) a 
chyfleusterau ehangach yn Llangefni (4 milltir) 

Yr Amgylchedd 3  Unedau diwydiannol / cyflogaeth gerllaw. Ar 
adegau, byddai lefelau uchel o sŵn oherwydd 
awyrennau’n hedfan. 

Cyfleustodau 3  Byddai angen cysylltiad i’r cyfleustodau ar y 
Stad Ddiwydiannol. 

Argaeledd 2  Perchenogaeth breifat. Y tir yn wag ond ni 
wyddys a ydyw ar gael. 

Cyfanswm 22   

Sylwadau perthnasol 
gan ymgyngoreion 

    

Priffyrdd CSYM   Byddai’n rhaid cael mynediad drwy rwydwaith ffyrdd y 
stad ddiwydiannol   

Dŵr Cymru   Dŵr – croesi’r safle 
Rhwydwaith Carthffosiaeth – 70 metr  
Gwaith Trin Dŵr Gwastraff agosaf – Bodffordd 

Cyfoeth Naturiol Cymru   --- 

 
 
 
3. Safleoedd i'w defnyddio fel Mannau Stopio Dros Dro – Ardal Caergybi  
 
* oherwydd diffyg tir y mae’r Cyngor yn berchen arno, rydym wedi gorfod edrych ar dir sydd 
mewn perchenogaeth breifat yng Nghaergybi 
 
 

Safle 6  Plot gwag, Stad Ddiwydiannol Penrhos, Caergybi 

Disgrifiad o'r safle Plot gwag ar Stad Ddiwydiannol 

Perchennog Y Cyngor 

Sgorau a roddwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5  Aseswyd yn unol â'r meini prawf Lleoliad a 
ddisgrifir uchod. 

  

Hygyrchedd 5  Mynediad i ffordd y Stad ac yna i’r A5 / A55 

Y Safle  4  Lleiniau caled eisoes ar gael.   

 Angen gwneud ychydig o waith i godi ffens derfyn 
a darparu rhwystr cyfyngu uchder i atal cerbydau 
nwyddau trwm rhag mynd i mewn i’r safle. 

Mwynderau 4  Siopau a chyfleusterau eraill o fewn pellter 
cerdded rhwydd. 
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Yr Amgylchedd 2 Yn ymyl: 

 unedau diwydiannol / cyflogaeth,  

 rheilffordd  

 gwaith trin carthion. 

Cyfleustodau 4  Byddai cysylltu i’r cyfleustodau ar y Stad 
Ddiwydiannol yn dasg syml. 

Argaeledd 4 *  Ym mherchnogaeth y Cyngor. Fodd bynnag, mae 
gan y safle ganiatâd cynllunio ar gyfer defnyddiau 
cyflogaeth ac mae wedi’i leoli o fewn Parth 
Menter dynodedig. 

Cyfanswm 28   

Sylwadau perthnasol gan 
ymgyngoreion 

    

Priffyrdd CSYM   - 

Dŵr Cymru   Dŵr – wrth ymyl y safle 
Rhwydwaith Carthffosiaeth – croesi’r safle  
Y Gwaith Trin Dŵr Gwastraff agosaf – mae’r safle yn 
ymyl gwaith trin carthffosiaeth Caergybi 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Mae'r safle wedi’i leoli oddeutu 150m o AHNE Ynys Môn. 

* Sgôr yn seiliedig ar y ffaith mai’r Cyngor biau’r tir. Fodd bynnag, mae'r safle eisoes wedi ei ddynodi 
ar gyfer defnydd cyflogaeth y cafwyd caniatâd cynllunio ar ei gyfer. Byddai angen safle arall ar gyfer 
y defnydd cyflogaeth sydd eisoes wedi'i gynllunio os bydd y safle’n cael ei ddefnyddio fel man stopio 
dros dro am fwy na chyfnod byr. 

 
 
 

Safle 7 Tir yn union i'r dwyrain o B&M (Homebase 
gynt), Caergybi 

Disgrifiad o'r safle Tir sy’n drwch o goed gerllaw unedau manwerthu. 

Perchennog Perchnogaeth breifat, credir mai Orthios sydd biau’r 
tir  

Sgorau a roddwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5  Aseswyd yn unol â'r meini prawf Lleoliad a 
ddisgrifir uchod. 

 Yn ganolog iawn i gyfleusterau’r porthladd. 

Hygyrchedd 2  Byddai angen creu mynedfa newydd i'r 
ffordd.   

Y Safle  2  Yn drwch o goed ar hyn o bryd. Byddai 
angen ei glirio’n gyfan gwbl a chreu lleiniau 
caled a mynedfa newydd. 

Mwynderau 4  Siopau a chyfleusterau eraill o fewn pellter 
cerdded rhwydd. 

Yr Amgylchedd 3  Defnyddiau cyflogaeth a manwerthu 
gerllaw  

Cyfleustodau 3  Deellir bod cyfleustodau ar gael gerllaw 
ond byddai angen cysylltiadau 

Argaeledd 2  Perchenogaeth breifat. Dim ond ar gael 
gyda chytundeb y perchennog.   

Cyfanswm 21   
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Sylwadau perthnasol gan 
ymgyngoreion 

    

Priffyrdd CSYM   Byddai angen cynllunio'n ofalus er mwyn osgoi 
gwrthdaro gyda mynedfeydd safleoedd eraill yn yr 
ardal. 

Dŵr Cymru   Dŵr – wrth ymyl y safle    
Rhwydwaith Carthffosiaeth – yn croesi’r safle 
Gwaith Trin Dŵr Gwastraff agosaf – Caergybi 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Mae'r safle wedi’i leoli o fewn AHNE Ynys Môn.  
 

 
 
 

Safle 8 Tir i'r de o Alpoco 

Disgrifiad o'r safle Prysgwydd/coetir yn bennaf a hen lôn 

Perchennog Preifat a chyhoeddus 

Sgorau a ddyfarnwyd i’r safle 
(allan o uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  4  Aseswyd yn unol â'r meini prawf Lleoliad 
a ddisgrifir uchod 

Hygyrchedd 5  Mynediad i ffordd y Stad ac yna i’r A5 / 
A55 

  

Safle  3  Ar hyn o bryd mae rhan o’r safle’n dir 
prysgwydd a rhan ohono’n llain galed (yr 
hen A5) 

Mwynderau 3  Nid yw siopau a chyfleusterau eraill o 
fewn pellter cerdded hawdd, er bod 
rhagdybiaeth y bydd gan y defnyddwyr 
gerbydau 

Yr Amgylchedd 2  Yn union wrth ymyl rheilffordd. 

 Yn ymyl gwaith mwynau Alwminiwm a all 
fod â goblygiadau iechyd a diogelwch. 
Byddai angen Asesiad o’r Effaith ar 
Iechyd. 

Cyfleustodau 3  Credir bod cyfleustodau ar gael gerllaw 
ond byddai angen cysylltiadau 

Argaeledd 2  Rhan ohono’n eiddo i berchennog preifat 
a rhan ohono mewn perchenogaeth 
gyhoeddus. Dim ond ar gael gyda 
chytundeb y perchennog. 

Cyfanswm 22   

Sylwadau perthnasol gan 
ymgyngoreion 

  Dim ond yn ddiweddar y cafodd y safle hwn ei 
gynnwys yn y broses o adnabod safleoedd. O’r 
herwydd, nid yw’r ymgyngoreion wedi cael cais 
am sylwadau eto. 

Priffyrdd CSYM     

Dŵr Cymru     

Cyfoeth Naturiol Cymru     
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4. Safleoedd i'w defnyddio fel Mannau Stopio Dros Dro – Ardal Caernarfon 
 
 
 

Safle B Rhan o Faes Parcio Shell yn Caernarfon   

Disgrifiad o'r safle Rhan o faes parcio sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer 
parcio bysiau.  

Perchennog Y Cyngor  

Sgorau a roddwyd i’r safle(allan o 
uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5   Aseswyd yn unol â'r meini prawf lleoliad a 
ddisgrifir uchod. 

Hygyrchedd 5  Maes parcio presennol efo mynediad addas. 

 Gwasanaeth bws o fewn pellter cerdded (llai na 
400m) ar hyd llwybr troed efo palmant.   

 Llwybr troed ar balmant o’r safle i ganol y Dref 
sydd oddeutu 500m i ffwrdd.  

Y Safle 4   Maes parcio gwastad efo tarmac. 
 

Mwynderau 5  Ystod eang o gyfleusterau yn y Dref.  

Yr amgylchedd 3   Angen sicrhau bod ystyriaeth yn cael ei roi 
tuag at materion iechyd a diogelwch efo 
unrhyw blant a’r defnydd cyfagos o’r maes 
parcio i geir. Ceir archfarchnad bwyd i’r 
Dwyrain o’r safle a tai yn rhan o Doc Fictoria i’r 
De o’r maes parcio.  

Cyfleustodau 2  Cyflenwad dŵr a carthffosiaeth cyhoeddus  ar 
gael ond peth pellter i ffwrdd yn y Dref. Trydan 
ar gael. 

Argaeledd 4  Ym mherchnogaeth y Cyngor. Buasai’n rhaid 
trafod sut i reoli y safle pan mae sipsiwn yn 
defnyddio rhan ohoni er mwyn sicrhau gall 
bysiau ddefnyddio’r rhan arall. 

Cyfanswm 28   

Sylwadau perthnasol 
gan ymgynghorion 

    

Priffyrdd Cyngor Gwynedd   Dim problem mynediad fodd bynnnag yn debygol o 
gael effaith niweidiol achlysurol ar darpariaeth parcio i 
coetsis.  

Dŵr Cymru    Cyflenwad dŵr 120metr i ffwrdd a buasai angen 
pibell newydd i gysylltu iddo. 

 Cyfleusterau carthffosiaeth cyhoeddus 190 metr 
i ffwrdd, angen pibell newydd i gysylltu iddo. 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Dim ymateb hyd yma. 
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Safle C Tir y tu ôl i’r Llys   

Disgrifiad o'r safle Darn o dir gwag y tu cefn i’r Llys  

Perchennog Y Cyngor  

Sgorau a roddwyd i’r safle(allan o 
uchafswm o 5) 

Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 

Lleoliad  5   Aseswyd yn unol â'r meini prawf lleoliad a 
ddisgrifir uchod. 

Hygyrchedd 4  Oddi ar mynediad presennol i’r Llys. 

 Gwasanaeth bws o fewn pellter cerdded 
(oddeutu 100m) ar hyd llwybr troed efo 
palmant.   

 Llwybr troed ar balmant o’r safle i ganol y Dref 
sydd oddeutu 700m i ffwrdd.  

Y Safle 4   Safle gwastad dim defnydd yn cael ei wneud 
ohono.   

 

Mwynderau 5  Ystod eang o gyfleusterau yn y Dref.  

Yr amgylchedd 3 Yn ymyl 

 Y Llys 

 Stad o Dai 

 Cartref Plant 

 Clwb Bocsio  

Cyfleustodau 3  Cyflenwad dŵr a carthffosiaeth cyhoeddus ar 
gael ychydig bellter o’r safle yn y Dref. Trydan 
ar gael. 

Argaeledd 4  Ym mherchnogaeth y Cyngor. 

Cyfanswm 28   

Sylwadau perthnasol 
gan ymgynghorion 

    

Priffyrdd Cyngor Gwynedd   Dim yn debygol o gael effaith ar y rhwydwaith ffyrdd 
cyfagos, fodd bynnag ni yw’r ffordd y tu cefn i’r Llys 
wedi cael ei ddylunio ar gyfer cerbydau sy’n tynnu 
carafanau. Angen sicrhau mynediad i canolfan Drws Y 
Nant sydd yn defnyddio y ffordd yma. 

Dŵr Cymru    Cyflenwad dŵr 65metr i ffwrdd a buasai angen 
pibell newydd i gysylltu iddo. 

 Cyfleusterau carthffosiaeth cyhoeddus 30 metr i 
ffwrdd, angen pibell newydd i gysylltu iddo. 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Dim ymateb hyd yma. 

 
 
 
 

Safle CH Tir dros ffordd i Stad Diwydiannol Peblig   

Disgrifiad o'r safle Darn o dir llwyd gwastad efo llawr caled. 

Perchennog Preifat 

Sgorau a roddwyd i’r safle(allan o Crynodeb o'r ffactorau perthnasol i sgorio 
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uchafswm o 5) 

Lleoliad  5
4 

  Aseswyd yn unol â'r meini prawf lleoliad a 
ddisgrifir uchod. 

Hygyrchedd 3  Mynediad oddi ar Ffordd Llanbeblig i’r safle. 

 Gwasanaeth bws o fewn pellter cerdded 
(oddeutu 600m) ar hyd llwybr troed efo 
palmant, er bydd rhaid croesi y ffordd am rhan 
o’r siwrne.   

 Llwybr troed ar balmant o’r safle i ganol y Dref, 
er rhaid croesi y lon am rhan o’r siwrne, sydd 
oddeutu 1.2km i ffwrdd.  

Y Safle 3  Safle gwastad efo llawr caled. 

 Ger yr Afon Seiont a tir cyfagos i’r safle o dan 
berygl o llifogydd.   

Mwynderau 4  Ystod eang o gyfleusterau yn y Dref ond yn 
bellach o’r canol na safleoedd eraill posib yn 
Caernarfon. 

Yr amgylchedd 3   Stad Diwydiannol yr ochr arall i’r ffordd a parc 
Gwyliau i’r De o’r safle. 

Cyfleustodau 3  Cyflenwad dŵr a carthffosiaeth cyhoeddus ar 
gael gyferbyn a’r safle. Mae pibell 
carthffosiaeth yn mynd trwy y safle. Trydan ar 
gael. 

Argaeledd 2  Ym mherchnogaeth Preifat, y safle wedi cael ei 
ddynodi ar gyfer Cyflogaeth yn y Cynllun 
Datblygu Unedol presennol ac yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y cyd. 

Cyfanswm 23   

Sylwadau perthnasol 
gan ymgynghorion 

   

Priffyrdd Cyngor Gwynedd   Dim gwrthwynebiad, fodd bynnag mae rhan o’r safle yn 
disgyn o fewn y byffer 200m i’r ffordd osgoi 
Caernarfon. 

Dŵr Cymru    Cyflenwad dŵr yn y ffordd wrth ochr y safle.  

 Cyfleusterau carthffosiaeth cyhoeddus yn yr 
ardal ac pibell yn croesi y safle a bydd rhaid 
cael mynediad i hwn neu trefnu i’w symud. 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Dim ymateb hyd yma. 
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Atodiad 4  
 
LLEOLIADAU GWERSYLLOEDD SIPSIWN A THEITHWYR ANAWDURDODEDIG 
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Atodiad 5 
 
NIFER Y CARAFANAU AR SAFLEOEDD AWDURDODEDIG AC ANAWDURDODEDIG 
YR ADRODDWYD ARNYNT MEWN CYFRIFON CARAFANAU SIPSIWN A THEITHWYR 
HANNER BLYNYDDOL 2013-2014 
 
 

 
Ffynhonnell  SDR 154/2014  Llywodraeth Cymru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ionawr 2013 Gorffennaf 2013 Ionawr 2014 Gorffennaf 2014 

 

Safleoed
d 
Awdurdo
dedig 
(gyda 
chaniatâ
d 
cynllunio
)  

Safleoedd 
Anawdurdo
dedig (heb 
ganiatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Awdurdod
edig (gyda 
chaniatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Anawdurdo
dedig (heb 
ganiatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Awdurdod
edig (gyda 
chaniatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Anawdurdo
dedig (heb 
ganiatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Awdurdod
edig (gyda 
chaniatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Anawdurdo
dedig (heb 
ganiatâd 
cynllunio)  

   . . . . . . . 

Ynys Môn 0 11 0 39 0 12 0 32 

Gwynedd 13 0 10 12 10 0 10 3 

 Ionawr 2015 Gorffennaf 2015 

 

Safleoed
d 
Awdurdo
dedig 
(gyda 
chaniatâ
d 
cynllunio
)  

Safleoedd 
Anawdurdo
dedig (heb 
ganiatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Awdurdod
edig (gyda 
chaniatâd 
cynllunio)  

Safleoedd 
Anawdurdo
dedig (heb 
ganiatâd 
cynllunio)  

   . . . 

Ynys Môn 0 14 0 32 

Gwynedd 13 0 13 1 
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Atodiad 6 
 
LLYFRYDDIAETH 
 

 

Cynghorau 
Gwynedd ac Ynys 
Môn (2016) 

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd 
https://democracy.cyngor.gwynedd.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=
133&MId=1569&Ver=4 
 
 

Cynulliad Cymru 
(2013) 

Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 

http://www.deddfwriaeth.gov.uk/anaw/2013/6/enacted 
 

Cylchlythyr 
Llywodraeth 
Cymru (2007) 

30/2007 Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a Theithwyr 

  

  

Llywodraeth 
Cymru (2013) 

‘Teithio at Ddyfodol Gwell’ - Fframwaith Gweithredu a Chynllun 
Cyflawni ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr diweddariad Tachwedd 2013  

Llywodraeth 
Cymru (2015) 

Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr -    
 

Llywodraeth 
Cymru (2015) 

Canllawiau Arfer Da o ran Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng 
Nghymru -   http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/150528-
designing-gypsy-and-traveller-sites-en.pdf 

Llywodraeth 
Cymru (2015) 

Canllawiau Arfer Da o ran Rheoli Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yng 
Nghymru -  http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/150528-
managing-gypsy-and-traveller-sites-en.pdf 
 

Hirst D a Crew T 
(2013) 

Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Gogledd Cymru 201Asesiad 
http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Repo
rt_English.pdf  
 
http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Repo
rt_CYMRAEG.pdf 
 

Ystadegau Cymru 
Llywodraeth 
Cymru (2014) 

SDR (154/2014) Cyfrif Sipsiwn a Theithwyr Ionawr 2013 - Gorffennaf 
2015 

ONS Swyddfa 
Ystadegau 
Gwladol (2014) 

Beth ddywed Cyfrifiad 2011 wrthym am Nodweddion Sipsiwn neu 
Deithwyr Gwyddelig yng Nghymru a Lloegr? 

 
 

 
 
 
 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2013/6/enacted
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/150528-designing-gypsy-and-traveller-sites-en.pdf
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/150528-designing-gypsy-and-traveller-sites-en.pdf
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/150528-managing-gypsy-and-traveller-sites-en.pdf
http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/equality/150528-managing-gypsy-and-traveller-sites-en.pdf
file:///C:/Users/831448/AppData/900060/AppData/831448/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DPE3VRSR/Asesiad%20http:/www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Report_English.pdf
file:///C:/Users/831448/AppData/900060/AppData/831448/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DPE3VRSR/Asesiad%20http:/www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Report_English.pdf
file:///C:/Users/831448/AppData/900060/AppData/831448/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DPE3VRSR/Asesiad%20http:/www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Report_English.pdf
http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Report_CYMRAEG.pdf
http://www.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/563/GTANA_Report_CYMRAEG.pdf
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Atodiad 7 
 
 
DIFFINIAD O SIPSIWN A THEITHWYR (ADRAN 91 O DDEDDF TAI CYMRU 2014)  
 

Personau sy’n arfer ffordd nomadig o fyw, beth bynnag fo’u hil neu eu tarddiad, gan 
gynnwys -  
 

(i) Personau sydd, ar sail eu hanghenion addysg neu eu henaint eu hunain, neu 
anghenion addysg neu henaint eu teulu neu ddibynnydd, ac ar y sail honno 
yn unig, wedi rhoi’r gorau i deithio dros dro neu yn barhaol, a (ii) Aelodau o 
grŵp trefnedig o bobl sioe teithiol neu bersonau sy’n rhan o syrcasau teithiol 
(pa un a ydynt yn cyd-deithio mewn grŵp o’r fath ai peidio); a 

 
(ii) Aelodau o grŵp trefnedig o bobl sioe teithiol neu bersonau sy’n rhan o 

syrcasau teithiol (pa un a ydynt yn cyd-deithio mewn grŵp o’r fath ai peidio); a 
 

(iii)  Unrhyw bersonau eraill sydd â thraddodiad diwylliannol o nomadiaeth neu o 
fyw mewn cartref symudol 
 

 
 

 


