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A - Argymhelliad / Argymhellion a Rheswm / Rhesymau 
Argymhellion: wedi dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad a’r ymarferion ar 
gyfer asesu safleoedd a amlinellir yn yr adroddiad, argymhellir: 

1. Y naill neu’r llall o’r 2 safle isod:  
• Safle 1, llain o dir rhwng yr A55/A5 rhwng Llanddaniel a Chroesffordd 

Star 
• Safle 2, llain o dir mewn mân-ddaliad yn Y Gaerwen 

 
fel y safleoedd a ffefrir i gael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
yn amodol ar gynnwys argymhelliad 3. Wedi pwyso a mesur, mae swyddogion 
o’r farn y gellid cynllunio a darparu Safle 1 o fewn amserlen resymol, ond ni 
fedr roi’r un sicrwydd mewn perthynas â Safle 2. 

  
2. Dylai aelodau’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio roi eu barn 

ynghylch pa un o’r ddau safle yw’r opsiwn a ffefrir ar gyfer ei gynnwys yn y 



Cynllun Datblygu Lleol. 
3. Dylai’r cyngor gynnal ymchwiliadau pellach i safleoedd 1 a 2 er mwyn 

cadarnhau a ydynt yn addas ai peidio. Dylai hyn gynnwys: 
 
a) Asesiad o effaith y datblygiad arfaethedig ar yr ardal o gwmpas yr Heneb 

Gofrestredig sydd gerllaw ac os ystyrir bod yr effaith yn dderbyniol, dylid 
cynnal archwiliadau archeolegol pellach fel yr argymhellir gan 
Wasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd i gadarnhau a fyddai'r 
materion a godwyd gan y gwasanaeth yn gwahardd cynnwys y safle yn y 
Cynllun Datblygu Lleol. 

b) Asesiad pellach o unrhyw risgiau i ddiogelwch neu risgiau technegol ar y 
safle ac ystyried a fyddai modd dylunio’r safle er mwyn datrys y rhain 

  
4. Sylwer: Tir ger yr A5 yn ymyl Fferm Cymunod, Bryngwran, er nad yw wedi 

cael ei ddiystyru ar sail gynllunio, mae mwy o gyfyngiadau ac ni ddylir symud 
ymlaen gyda’r safle am faterion diogelwch ffyrdd a nodwyd gan yr 
angenrheidrwydd i greu mynedfa newydd i’r safle oddi ar yr A5. 

  
5. Dylai CSYM barhau i ddiwallu ei rôl i hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Rhaid 

i hyn sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion y trigolion i deimlo’n ddiogel ac i 
fod yn rhan o ymgynghoriad ar faterion datblygu a’r gydnabyddiaeth fod gan 
y Cyngor gyfrifoldebau cyfreithiol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

 
Rhesymau dros yr argymhellion 
Mae swyddogion wedi asesu nifer arwyddocaol o safleoedd amgen ac wedi 
ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu’r fethodoleg i asesu 
safleoedd addas posibl.  Ystyriwyd mai’r tri safle a gynhwyswyd yn yr 
ymgynghoriad diweddar oedd y mwyaf addas i gael eu datblygu fel man aros 
dros dro.   

  
Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad, cynhaliwyd digwyddiadau Galw Heibio a 
chyfarfodydd gyda Chynghorau Cymuned yr ardaloedd lle mae’n bosib y bydd y 
safleoedd yn cael eu lleoli.   Trefnodd Cyngor Cymuned Penmynydd a Chyngor 
Cymuned Bryngwran gyfarfodydd cyhoeddus a daeth cryn dipyn o bobl iddynt.  
Mynychodd dros 70 o bobl y cyfarfodydd Galw Heibio yn Y Gaerwen a Bryngwran.  
Cafodd dros 700 o holiaduron eu llenwi ar-lein neu ar bapur. Derbyniwyd 14 o lythyrau 
mewn perthynas â safleoedd 1-3 gan aelodau o'r cyhoedd neu fusnesau yn ogystal â'r 
ymatebion gan ymgyngoreion yn y sector cyhoeddus sy'n cael eu cynnwys fel Atodiad.  
Cyflwynwyd deiseb i’r Cyngor o'r enw "Deiseb yn gwrthwynebu i Gyngor Ynys Môn 



leoli safle dros dro ar gyfer Sipsiwn ar dir ger Fferm Cymunod Bryngwran" yn cynnwys 
518 o lofnodion. Dylid nodi nad nifer yr ymatebion yw'r ffactor pwysicaf wrth wneud 
penderfyniad priodol. 

Ar gyfer pob un o'r tri safle yn yr ymgynghoriad, daethpwyd ar draws 
gwrthwynebiad lleol sylweddol yn ystod yr ymgynghoriad er nid oes modd 
defnyddio hyn fel cyfiawnhad dros beidio â chynnwys safle penodol heb 
dystiolaeth.  Ar hyn o bryd, nid oes safleoedd swyddogol ar gyfer Sipsiwn a 
Theithwyr ar Ynys Môn, felly mae'n ddealladwy bod hwn yn fater sy'n achosi 
pryder.  Mae’r diffyg safleoedd yn ei dro yn rheswm dros y gwersylloedd 
diawdurdod sy'n achosi tensiynau cymunedol a chanfyddiadau negyddol o’r 
gymuned Sipsiwn a Theithwyr.  Yn anffodus, mewn rhai achosion, roedd y 
sylwadau a wnaed yn dangos diffyg gwybodaeth am y gymuned Sipsiwn a 
Theithwyr a'i hanes yn y wlad hon.   

  
Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad wedi cael eu dadansoddi.  Mae crynodeb o'r 
ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael ei ddarparu yn nes ymlaen yn yr adroddiad.  Fodd 
bynnag, rhaid rhoddi’r pwys mwyaf ar faterion sy'n dangos yn wrthrychol y byddai'r 
defnydd o safle a nodwyd yn risg corfforol i iechyd a diogelwch preswylwyr neu'r 
cyhoedd.  Yn ogystal, mae’r profiad o'r gwersylloedd diawdurdod presennol a 
phryderon y gymuned leol mewn perthynas â'r rhain yn tystio i’r ffaith y byddai safle 
sy'n fwy diarffordd yn lleoliad gwell ar gyfer y math hwn o ddatblygiad.   Mae costau 
sefydlu safle o'r fath yn ffactor o bwys. Mae’r costau amrywiol posibl yn cynnwys 
caffael tir lle mae'r tir mewn perchnogaeth breifat a chostau creu mynedfa ddiogel i'r 
briffordd ac unrhyw welliannau angenrheidiol i’r priffyrdd. Ceir cymhariaeth o fanteision 
ac anfanteision pob safle yn nes ymlaen yn yr adroddiad. Mae’r rhain yn dangos y 
gellid datblygu pob un o’r 3 safle ond i raddau amrywiol, mae yna gyfyngiadau y dylid 
ymchwilio iddynt cyn symud ymlaen i gyflwyno cais cynllunio. Yn benodol, mae’r 
ymateb gan Adran Briffyrdd CSYM yn cadarnhau bod materion ynghylch diogelwch 
ffyrdd yn ei gwneud yn annhebygol y gellid darparu mynedfa sy’n cwrdd â’r gofynion 
isaf o safbwynt gwelededd digonol yn Safle 3, Tir ger yr A5 yn ymyl Fferm Cymunod, 
Bryngwran. Ar sail gronnol, mae materion sy’n gysylltiedig â Safle 3 yn fwy 
arwyddocaol ac o’r herwydd, ystyrir bod y safleoedd eraill yn fwy priodol ar gyfer 
ymchwilio ymhellach iddynt.  

• Mae’r ffactorau o blaid ac yn erbyn y ddau safle sy’n weddill, Safle 2 – Llain o 
dir mewn mân-ddaliad yn Y Gaerwen a Safle 1, Llain o dir rhwng yr A55/A5 
rhwng Llanfairpwll a Chroesffordd Star, yn wahanol iawn, ac yn adlewyrchu 
gwahanol amgylchiadau a lleoliadau’r 2 safle: Mae mân-ddaliadau Gaerwen ar 
hyn o bryd yn eiddo i CSYM ac ni fyddai mynediad drwy’r A55 yn effeithio ar 
bentrefi lleol. Fodd bynnag, rhaid cymryd i ystyriaeth ei agosrwydd at y Parc 



Gwyddoniaeth. Er bod Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd wedi nodi 
Cyfyngiad o Bwys, nid yw hyn yn golygu bod rhaid diystyru’r safle oherwydd, 
gydag ymchwiliadau archeolegol ynghyd ag ystyriaeth ofalus i ddyluniad y safle, 
gellid mynd i’r afael â’r pryderon hyn. 

• Mae yna lai o bryderon datblygu economaidd a thechnegol mewn perthynas â’r 
safle yng Nghroesffordd Star. Fodd bynnag, byddai costau ychwanegol 
ynghlwm oherwydd yr angen i brynu dau ddarn o dir ar wahân gan ddau 
berchennog. 

Wedi pwyso a mesur, mae swyddogion o’r farn y gellid cynllunio a datblygu Safle 1 – 
Llain o dir rhwng yr A55/A5 rhwng Llanfairpwll a Chroesffordd Star i greu safle addas o 
fewn cyfnod rhesymol o amser, ac mae llai o sicrwydd y gellid gwneud hynny yn achos 
safle’r Gaerwen herwydd yr angen am ychwaneg o ymchwiliadau archeolegol. 

Yn ystod yr ymgynghoriad, rydym wedi clywed gan nifer o fusnesau sydd â 
phryderon ynghylch yr effaith ar bremiymau yswiriant sydd, yn ôl eu dealltwriaeth 
nhw, yn debygol o gynyddu os bydd safle Sipsiwn a Theithwyr awdurdodedig 
wedi ei leoli gerllaw.   Rydym wedi dwyn y pryder hwn i sylw Llywodraeth Cymru 
gan fod hyn yn debygol o fod yn berthnasol i bob safle Sipsiwn a Theithwyr yng 
Nghymru a byddai yr un mor berthnasol i fusnesau yng nghyffiniau unrhyw un o’r 
tri safle arfaethedig. Yn Argraffiad 8 o Bolisi Cynllunio Cymru (2016), nodir 
polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru.  Ni fyddai cynnydd mewn 
premiymau yswiriant ynddo’i hun yn ffactor ac yn ystyriaeth o bwys y gallai’r 
Awdurdod Cynllunio ei ystyried wrth benderfynu ar gais cynllunio arfaethedig. 

Cefndir  
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ddarparu 
safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr lle mae angen wedi'i nodi. Mae’r Fframwaith  
‘Teithio at Ddyfodol Gwell’ gan Lywodraeth Cymru yn disgrifio Sipsiwn a Theithwyr fel 
un o’r grwpiau mwyaf eithriedig ac ymylol yn y gymdeithas. Mae Llywodraeth Cymru 
yn ymrwymo i roi sylw i’r anghydraddoldebau y mae Sipsiwn a Theithwyr yn eu 
hwynebu drwy wella cyfle cyfartal i bawb.   
  
Mae Asesiad Statudol Ynys Môn a Gwynedd o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 
2016, a gynhaliwyd yn unol â chanllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer cynnal 
Asesiadau Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr, wedi nodi’r angen am  safleoedd 
parhaol a safleoedd dros dro yn ardaloedd y ddau awdurdod lleol. 
  
Yn yr asesiad statudol ar gyfer Ynys Môn a gynhaliwyd yn unol â gofynion Llywodraeth 
Cymru, nodwyd bod angen dau o fannau aros dros dro 

• Un Man Aros Dros Dro i gwrdd ag anghenion Sipsiwn a Theithwyr sy'n gwersylla 



am ychydig o nosweithiau ar i ffordd  borthladd Caergybi ac oddi yno. 
•  Un Man Aros Dros Dro i gwrdd ag anghenion Sipsiwn a Theithwyr sydd â phatrwm 

traddodiadol o wersylla am gyfnodau o hyd at nifer o wythnosau yng nghanol Ynys 
Môn  

Mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â'r ymgynghoriad a gynhaliwyd ar dri safle a 
allai ddarparu Man Aros Dros Dro yng nghanol Ynys Môn.     
  
Yn ystod y broses ymgynghori, mae'r Cyngor wedi sefydlu cysylltiadau newydd 
gydag aelodau o'r gymuned Sipsiwn a Theithwyr sydd naill ai wedi bod yn gwersylla  
ym Mona yn y gorffennol neu sydd yn adnabod Teithwyr sy'n aros ar Ynys Môn.   
Yn ôl yr adborth a gafwyd gan y cysylltiadau hyn, maent o’r farn y dylai safle dros 
dro fod yn debyg i’r math o ddarpariaeth a wneir ar gyfer y Sipsiwn a Theithwyr sy'n 
gwersylla yng nghanol Ynys Môn. Mae safleoedd tramwy yn gyfleusterau parhaol 
sydd wedi eu dylunio ar gyfer eu defnyddio am gyfnodau dros dro gan y Sipsiwn a 
Theithwyr sy'n aros yno. Caniateir i ddeiliaid unigol fyw ar y safle am uchafswm o 3 
mis ar y tro. Mae hon yn farn newydd sydd wedi dod i'r amlwg ers yr Asesiad o Lety 
i Sipsiwn a Theithwyr a gynhaliwyd yn 2015.  Yn seiliedig ar ein dadansoddiad o 
batrymau, gan gynnwys sgyrsiau diweddar gyda rhai’r sy’n aros yn y gwersyll 
anawdurdodedig ar Stad Ddiwydiannol Mona, rydym yn glir mai safle lle gellir aros 
am gyfnodau byr o 2 neu 3 wythnos ar y tro sydd ei angen.  Er ein bod yn 
gwerthfawrogi pryderon Sipsiwn a Theithwyr am gael eu troi allan os ydynt yn aros 
am fwy na’r cyfnod a ganiateir, nid ydym wedi gweld tystiolaeth eu bod yn aros am 
fwy na 3 wythnos mewn amgylchiadau arferol. 

  
Cyfiawnhad dros ffafrio Safle 1 neu Safle 2 fel y safle a ffefrir ar gyfer ei 
gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn amodol ar asesiad 
technegol perthnasol pellach o bob safle 

Mae'r tablau canlynol yn crynhoi manteision ac anfanteision pob safle  

Safle 1 - Llain o dir rhwng yr A55 / A5 rhwng Llanfairpwll a Chroesffordd Star 

Manteision Anfanteision 

• Mae yma’r cysylltiadau ffordd sy’n 
angenrheidiol ar gyfer man aros dros 
dro (h.y. Mynediad uniongyrchol at yr 
A5 a mynediad rhwydd i’r A55)  

• Mae'r safle yn ffisegol addas fel 
lleoliad ar gyfer man aros dros dro 
(os yw’n cael ei gyfyngu i ddau yn 
hytrach na thri chae er mwyn sicrhau 

• Mae’r safle wrth ymyl ffordd brysur.  
Dim llwybr troed i mewn i’r ganolfan 
gwasanaeth agosaf. 

• Gellir sicrhau mynediad diogel i'r A5 
o'r safle ond byddai’n rhaid lledu’r 
llain gwelededd. Byddai angen 
adroddiadau technegol a dichonoldeb 
pellach.  

• Mae peth o'r tir a nodwyd yn yr 
ymgynghoriad yn y parth risg llifogydd 



nad yw unrhyw dir sydd mewn perygl 
o lifogydd yn cael ei gynnwys) 

  

• Nid yw’r safle union gerllaw eiddo 
preswyl gan sicrhau y diogelir 
preifatrwydd trigolion lleol a  
defnyddwyr y safle 

• Nid yw Adain Datblygu Economaidd 
CSYM yn rhagweld unrhyw 
broblemau mewn perthynas â’r safle 
hwn ac yn ei gefnogi mewn egwyddor 

  

    

er bod digon o dir ar gael heb orfod 
defnyddio'r rhan honno o'r tir 

• Gan fod y safle mewn perchenogaeth 
breifat, byddai’n golygu costau caffael 
i’r Cyngor 

• Pryderon lleol y bydd ddau safle ar 
gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu 
lleoli yn yr un ward. (Mae'r Cyngor 
wedi dewis tir ym Mhenhesgyn i'w 
gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol 
ar y Cyd i ddarparu safle parhaol ar 
gyfer pedair o aelwydydd Teithwyr 
Newydd) 

  

Safle 2 - Darn o dir mewn mân-ddaliad yn Y Gaerwen 

Manteision Anfanteision 

• Mae’r safle’n ddigon pell oddi wrth 
eiddo preswyl i ddiogelu preifatrwydd 
trigolion lleol a defnyddwyr y safle 

• Mynediad da i'r A55 ar gyfer 
carafanau heb i hynny gael effaith ar 
y gymuned leol. 

• Mae'r tir yn eiddo i’r Cyngor ac ni 
fyddai unrhyw gostau caffael tir. 

• Gellir darparu mynedfa newydd o'r 
safle i ffordd dawel heb broblemau 
technegol sylweddol. 

• Mae lleoliad y safle yn golygu y 
byddai'n darparu amgylchedd diogel 
ar gyfer y grwpiau o deulu sydd fel 
arfer yn defnyddio mannau aros dros 
dro 

  

• Byddai angen ymchwiliadau 
archeolegol fesul cam pellach i 
sicrhau y gellid symud ymlaen gyda’r 
safle hwn yn ei flaen heb i hynny 
effeithio ar heneb gofrestredig ac 
ardal a allai fod yn un o bwysigrwydd 
archeolegol cenedlaethol 
  

• Mae’r Parc Gwyddoniaeth yn cael ei 
ddatblygu yn y Gaerwen.  Mynegwyd 
pryderon y byddai sefydlu man aros 
dros dro yn y lleoliad arfaethedig yn 
lleihau apêl y parc gwyddoniaeth a 
gallai gyfyngu mynediad cyhoeddus 
i'r Parc.  
 

• Byddai effaith weledol y safle pan yn 
cael ei ddefnyddio yn fwy nag ar gyfer 
y safleoedd eraill oherwydd ei fod ar 
dir uchel. 
  

  



Safle 3 - Tir ger yr A5 yn ymyl Fferm Cymonod, Bryngwran 

Manteision Anfanteision 

• Mae ganddo’r cysylltiadau ffordd 
angenrheidiol ar gyfer man aros dros 
dro (h.y. Mynediad uniongyrchol i’r A5 
a mynediad rhwydd i’r A55) 
  

• Nid yw’r safle union gerllaw eiddo 
preswyl gan sicrhau y diogelir 
preifatrwydd trigolion lleol a 
defnyddwyr y safle 

  

• Mae'r safle yn ffisegol addas fel 
lleoliad ar gyfer man aros dros dro. 

  

• Mae’r fynedfa bresennol i’r tir yn is-
safonol o ran gwelededd. Gellid creu 
mynedfa newydd i’r A5 ond mae yna 
faterion diogelwch ffyrdd sy’n golygu 
y byddai’n annhebygol y byddai modd 
creu mynedfa sy’n cwrdd â’r gofynion 
isaf. Mae hyn oherwydd y cyfyngir ar 
welededd oherwydd gelltydd a 
phantiau dall ar rannau o’r A5. 
  

• Gan fod y safle mewn perchenogaeth 
breifat byddai’n golygu caffael i’r 
Cyngor. 
 

• Mae gan adain Datblygu 
Economaidd CSYM bryderon y gallai 
lleoliad y safle hwn effeithio’r 
busnesau gwerth uchel sy’n agos 
iawn a’r cyfleuster Parcio a Theithio 
posibl ar gyfer Wylfa Newydd. 

  

Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad  

Safle 1 - Llain o dir rhwng yr A55 / A5 rhwng Llanfairpwll a Chroesffordd Star  

Cafwyd sylwadau mewn 538 o holiaduron mewn perthynas â’r safle hwn. Yn ogystal, 
cafwyd 4 llythyr gan aelodau o'r cyhoedd neu fusnesau yn ogystal ag ymatebion gan 
gyrff cyhoeddus. 

Mae'r graff canlynol yn dangos y ganran o ymatebwyr a gyflwynodd sylwadau ar y 
safle hwn dan y categorïau Addas iawn, Derbyniol neu Anaddas. 

 

 

 

 

 



 

Dyma’r pum mater a grybwyllwyd amlaf fel rhesymau pam nad oedd y safle yn addas: 

Rhy agos at ffordd brysur beryglus heb unrhyw lwybrau troed i mewn i bentrefi 
cyfagos, pryderon am ddiogelwch teithwyr 

Gallai’r safle fod yn ddolur llygad ac effeithio ar dwristiaeth yn yr ardal 

Mae'r safle mewn ardal lle mae perygl llifogydd ac yn dueddol  
o gael llifogydd yn y gaeaf 

Ofnau y byddai mwy o droseddu yn yr ardal 

Yn rhy agos at ardal breswyl (byddai preswylwyr yn teimlo'n anniogel) 



  

Roedd y rhesymau a nodwyd ar gyfer cefnogi’r safle yn cynnwys 

Hwylus ac yn agos at yr A55 

Ddim yn agos at ysgol neu dai 

  

Safle 2 - Darn o dir mewn mân-ddaliad yn Y Gaerwen  

Cafwyd sylwadau mewn 508 o holiaduron ar y safle hwn. Derbyniwyd 1 llythyr hefyd 
oddi wrth berchennog busnes yn ychwanegol at ymatebion gan gyrff cyhoeddus 

Mae'r graff canlynol yn dangos y nifer o ymatebwyr a gyflwynodd sylwadau ar y safle 
hwn dan y categorïau Addas iawn, Derbyniol neu Anaddas. 

 

 



Dyma’r pum mater a grybwyllwyd amlaf fel rhesymau pam nad oedd y safle yn addas:  

 

 

 

 

 

 

 

Roedd y materion a grybwyllwyd dros gefnogi’r safle yn cynnwys: 

  

Safle 3 Tir ger yr A5 yn ymyl Fferm Cymunod, Bryngwran 

Cafwyd sylwadau mewn 524 o holiaduron ar y wefan hon. Cafwyd 9 llythyr hefyd oddi 
wrth aelodau o'r cyhoedd neu fusnesau yn ogystal ag ymatebion gan gyrff cyhoeddus. 

Mae'r graff canlynol yn dangos y nifer o ymatebwyr a gyflwynodd sylwadau ar y safle 
hwn dan y categorïau Addas, Derbyniol neu Anaddas. 

 

 

Gallai gael effaith negyddol ar y parc gwyddoniaeth arfaethedig 
Ofnau y bydd trosedd yn yr ardal yn cynyddu 
Mae’r ffyrdd yn rhy gul a phrysur, pryderon am ddiogelwch 
teithwyr 
Gallai’r safle fod yn ddolur llygad ac effeithio twristiaeth yn yr 
ardal 
Ardal o harddwch naturiol eithriadol a thir ffermio na ddylid ei 
ddefnyddio  
Rhy agos at ardal breswyl (ni fyddai’r trigolion yn teimlo’n ddiogel) 

Hwylus ac yn agos at yr A55 

Ddim yn rhy agos at ardaloedd preswyl 

Y tir yn eiddo i'r Cyngor 

Ddim yn agos at ysgol / meithrinfa  



 

Y pum mater a grybwyllwyd amlaf fel rhesymau pam nad oedd y safle yn addas: 

 Ofnau y byddai mwy o droseddu yn yr ardal 

Ffordd yn brysur a mynediad i'r safle wrth gyffordd ddall, pryderon am ddiogelwch 
teithwyr 

Effaith negyddol ar yr amgylchedd (sbwriel, sŵn, anifeiliaid yn crwydro) ac iechyd a 
diogelwch defnyddwyr y ffyrdd 

Effaith negyddol ar fusnesau lleol 

Yn rhy agos at ardal breswyl (byddai preswylwyr yn teimlo'n anniogel) 

  

Roedd y rhesymau a grybwyllwyd yn cefnogi’r safle yn cynnwys 

Ddim yn rhy agos at y pentref / ardaloedd preswyl  

Hwylus ac yn agos at yr A55 

  



  

B - Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a pham wnaethoch chi eu 
gwrthod a / neu ddewis yr opsiwn hwn?  
Gweler Adroddiadau a chofnodion Pwyllgor Gwaith y Cyngor a gynhaliwyd ar 31 Mai, 
2016. 

  
  

  

C - Pam fod hwn yn benderfyniad i'r Pwyllgor Gwaith? 
  
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i 
ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr lle mae angen wedi'i nodi.  

  
  
  
CH - A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â pholisi a gymeradwywyd gan y 
Cyngor llawn? 
Ydi 
  

  
  
D - A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 
  
Amherthnasol 

  
  
DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?         Beth oedd eu sylwadau? 
1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth (UDA) 
(Gorfodol) 

  

2 
  

Cyllid / Adran 151 
(Gorfodol)  

  

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(Gorfodol)  
  

  

4 Adnoddau Dynol (AD)   
5 Eiddo  Mae Adran Eiddo CSYM wedi bod yn 

ymwneud yn agos â’r holl broses o nodi 
safleoedd. 

6 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

  

7 Sgriwtini   



8 Aelodau lleol Mae’r holl Aelodau Lleol wedi cael y cyfle 
i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad 

9 Unrhyw gyrff allanol / arall (eraill) Heddlu Gogledd cymru 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 
Gwynedd 
Cyngor Cymuned Bodedern 
Cyngor Cymuned Llanfihangelesceifiog 
Prifysgol Bangor 
SPARC 
Adrannau CSYM: 
Adain Briffyrdd 
Adain Ddraenio 
Adran Reoleiddio (Datblygu Economaidd, 
Cynllunio, Iechyd yr Amgylchedd) 

   
  
  
E - Risgiau ac unrhyw gamau liniaru (os yn berthnasol)  
1 Economaidd   
2 Gwrth-dlodi   
3 Trosedd ac Anhrefn  Gweler Atodiad – Ebost gan Heddlu 

Gogledd Cymru 
4 Amgylcheddol   
5 Cydraddoldebau Mae'r adroddiad yn cydnabod bod rhaid 

i’r Cyngor, wrth nodi safleoedd ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr, fod yn ymwybodol 
o'i ddyletswyddau dan Ddeddf 
Cydraddoldebau 2010, a rhaid iddo 
gymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo 
cydlyniant cymunedol ac atal 
gwahaniaethu, aflonyddu, neu erlid 
Sipsiwn a Theithwyr sy'n grŵp a ddiogelir 
dan y Ddeddf. 

6 Cytundebau Canlyniadau   
7 arall Risgiau y bydd hyn yn peri oedi o ran 

mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol ar y 
Cyd sy'n esblygu. 

Risg i enw da'r Cyngor. 
   
  
  
F - Atodiadau: 
Llythyrau oddi wrth: 



Heddlu Gogledd Cymru 
Adnoddau Naturiol Cymru 
Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd 
Adain Priffyrdd 
Adain Ddraenio 
Adran Rheoleiddio 
Cyngor Cymuned Bodedern  
Cyngor Cymuned Llanfihangelesceifiog  
Prifysgol Bangor 
SPARC 
Dwr Cymru 
Rhestr hir o safleoedd 
  

  
  
Papurau cefndir (cysylltwch â'r awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach) - FF: 

1. Dogfen Ymgynghori, Ymgynghori ar safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr ar 
Ynys Môn, Chwefror 2016. 

2. Asesiad Gwynedd ac Ynys Môn o Lety i Sipsiwn a Theithwyr Chwefror 
2016 Pwyllgor Gwaith 08/02/16 a’r Pwyllgor Partneriaeth a Datblygu 
Economaidd 02/02/16. 

3. Cyflwyniad a chofnodion Panel Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd a Môn dyddiedig 20/11/15 'Diwallu anghenion llety Sipsiwn a 
Theithwyr yn y Cynllun'. 

4. Dogfen Ymgynghori, Ymgynghori ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr ar 
Ynys Môn, Mehefin -1 af Gorffennaf, Papurau Pwnc 2016. 

5. Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd, Adroddiadau i'r 
Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd 29/01/2016 

6. Adroddiad Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd: 
Adroddiad Pwnc 18A Nodi Safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr - 
diweddariad 2016 

7. Rhestr hir o safleoedd a nodwyd gan Swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn 
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