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A – Argymhelliad(ion) a rheswm/rhesymau 
Argymhellion: ar ôl dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghori a’r ymarferion asesu 
safleoedd a amlinellir yn yr adroddiad, argymhellir : 

1. Na ddylid bwrw ymlaen gyda’r naill na'r llall o'r ddau safle a gafodd eu cynnwys yn 
yr ymgynghoriad fel lle aros dros dro yng nghyffiniau Caergybi ac ni ddylid 
cynnwys yr un ohonynt yn y Cynllun Datblygu Lleol. 
 

2. Dylai CSYM wneud gwaith pellach i ddod o hyd i safleoedd amgen i gwrdd â'r 
angen am le aros dros dro yn ardal Caergybi fel y nodir yn yr Asesiad o Anghenion 
Llety Sipsiwn a Theithwyr a gynhaliwyd gan y Cyngor yn 2016 er mwyn 
cydymffurfio â dyletswyddau’r Cyngor o dan Ran 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014. 
 

3. Dylai CSYM wneud gwaith pellach i ddeall yn well faint o ddefnydd a wneir o 
borthladd Caergybi gan Sipsiwn a Theithwyr a nifer y gwersylloedd 
anawdurdodedig sy’n digwydd o ganlyniad i deithio i’r Porthladd ac oddi yno.  Hyn 
i gynnwys trafodaethau pellach gyda'r Heddlu, Awdurdodau Porthladd, 
Llywodraeth Cymru a chydranddeiliaid eraill. 



 
 

4. Fel datrysiad tymor byr, bod CSYM yn ystyried gosod biniau mewn lleoliad addas i 
ostwng nifer yr achosion o gael gwared ar wastraff domestig yn anghyfreithlon a 
fu’n gysylltiedig â gwersylloedd anawdurdodedig yng Nghaergybi. 
 

5. Dylai CSYM barhau i gyflawni ei rôl i hyrwyddo cydlyniant cymunedol. Rhaid i hyn 
gydbwyso anghenion cymunedau lleol a Sipsiwn-Teithwyr sy’n ymweld er mwyn 
iddynt deimlo'n ddiogel, a dylid ymgynghori â nhw ar faterion datblygu, gan 
gydnabod bod yn rhaid i'r Cyngor weithredu yn erbyn agweddau hiliol a herio 
sylwadau ymfflamychol. 

 

Rhesymau dros yr Argymhellion               

Cafwyd gwrthwynebiad sylweddol yn y gymuned leol i’r ddau safle yr ymgynghorwyd 
arnynt. Ni fedrir defnyddio gwrthwynebiad lleol sylweddol nad oes tystiolaeth ar ei gyfer 
fel cyfiawnhad dros benderfynu peidio â chynnwys safe penodol. Ceir crynodeb o'r 
ymgynghoriad yn nes ymlaen yn yr adroddiad.   Fodd bynnag, fel yr amlinellir isod, 
codwyd rhai materion hollbwysig sy'n golygu na ellir ystyried bod y safleoedd hyn yn 
addas ar gyfer eu cynnwys fel dyraniad yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sy’n esblygu 
ac ar gyfer symud ymlaen i gais cynllunio. 

Rhesymau dros argymhelliad 1    

Safle 4 - Tir hen fferm, oddi ar Ffordd Cyttir, Caergybi (i'r de o Ysgol Kingsland) 

Mae'r tir yn rhan o Barth Menter Llywodraeth Cymru. Mae Adain Datblygu Economaidd y 
Cyngor ac Is-adran Eiddo Llywodraeth Cymru yn pryderu y gallai'r defnydd dros dro 
arfaethedig rwystro buddsoddiad pellach sy'n creu swyddi yn yr ardal.  Mae’r polisïau yng 
nghynllun Adneuol y Cyngor yn cefnogi'r ddadl hon, h.y. mae polisi CYF2, Defnydd 
Ategol o Dir Cyflogaeth, yn cadarnhau'r angen i warchod tir cyflogaeth ac na fydd tir ar 
gyfer defnydd ategol ond yn cael ei ryddhau o dan amgylchiadau eithriadol.  Mae polisi 
CYF4, Defnyddiau Amgen o Safleoedd Cyflogaeth hefyd yn datgan mai dim ond mewn 
amgylchiadau arbennig y caniateid gwneud defnydd amgen o dir sydd wedi ei neilltuo ar 
gyfer Dosbarthiadau Defnydd B1, B2 neu B8. Mae Llywodraeth Cymru, fel 
cydberchennog y safle hwn, o'r farn y dylai ei holl dir ym Mharc Cybi gael ei ddiogelu ar 
gyfer defnyddiau cyflogaeth i’r dyfodol ac nid yw’n fodlon i’r safle gael ei ddefnyddio gan y 
Cyngor fel safle dros dro i Sipsiwn a Theithwyr, hyd yn oed am gyfnod interim. Mae hyn 
er gwaethaf y ffaith bod ffordd yn gwahanu’r safle hwn oddi wrth brif safle Parc Cybi a 
bod y mynediad i’r safle ar hyn o bryd trwy ran wahanol o’r dref ac nad yw’n arbennig o 
amlwg oherwydd y coed a’r gwrychoedd aeddfed sydd yno’n barod. 



Mae llawer o'r gwrthwynebwyr o'r farn y byddai'n amhriodol lleoli safle dros dro i Sipsiwn 
a Theithwyr wrth ymyl ysgol a meithrinfa i blant.  Er nad yw pryderon am ddiogelwch  
personol a chymunedol  wedi'u cefnogi gan dystiolaeth ffeithiol, ystyrir ei bod yn ddilys i  
gymryd rhywfaint o ystyriaeth o ofnau canfyddedig pobl leol.  Byddai’r mynediad i’r safle 
ar gyfer cerbydau yn golygu y byddai cerbydau sy’n tynnu carafannau yn gorfod gyrru 
drwy ardal breswyl a heibio’r fynedfa i'r ysgol. Er y gellid gwneud rhai gwelliannau i’r 
briffordd, mae’r rhwydwaith ffyrdd ger yr ysgol yn dueddol o weld tagfeydd yn enwedig 
pan fydd plant yn cael eu gollwng neu eu codi o'r ysgol.   Ystyrir y gallai defnyddio Safle 5 
olygu na fyddai cerddwyr mor barod efallai i ddefnyddio'r llwybrau troed cyfagos i gael 
mynediad i siopau cyfagos ac i ddibenion hamdden. 
  
Er y gellid mynd i'r afael â rhai o'r pryderon y cyfeiriwyd atynt a’u lliniaru trwy ddylunio a 
rheolaeth briodol, ar y cyfan, ystyrir na ddylid argymell y safle fel un sy’n addas i'w 
datblygu fel safle dros dro i Sipsiwn a Theithwyr.  Gallai defnyddio’r safle hwn i Sipsiwn a 
Theithwyr gael effaith andwyol ar fusnesau a thrigolion lleol i raddau annerbyniol.   

   
Safle 5 - Tir yn Fferm Tyddyn Lantern, Caergybi 

Mae  Adain Datblygu Economaidd y Cyngor a’r busnesau sy'n gweithredu yng 
nghyffiniau'r safle hwn wedi mynegi cryn bryder ynghylch effaith safle yn y lleoliad hwn ar 
fusnesau sy'n bodoli eisoes. Nid yw'r safle hwn wedi ei neilltuo yng Nghynllun Lleol Ynys 
Môn ar gyfer defnyddiau cyflogaeth, ond mae gwrthdaro posibl â neilltuo’r safle hwn i  
ddibenion cyflogaeth yn y Cynllun Datblygu Unedol a Stopiwyd, a'r polisïau yn y Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd sy'n esblygu.  Mae Canolfan Cymunedol Gwelfor a Meithrinfa  
Morlo sydd yn agos i Safle 5, ynghyd â thrigolion a busnesau lleol, wedi codi nifer o 
wrthwynebiadau i'r defnydd posib o’r safle hwn, gan gynnwys niweidio dyfodol y ganolfan 
gymunedol a chau’r feithrinfa o bosib;  risgiau iechyd a diogelwch canfyddedig i'r 
gymuned gyfagos;  materion mynediad a niwed posib i rywogaethau o blanhigion a 
warchodir. Mae Ymgynghorydd Ecolegol ac Amgylcheddol y Cyngor wedi cyfeirio at 
werth natur a bywyd gwyllt y safle hwn. Mynegwyd pryder hefyd ynghylch y cynnig yn 
niweidio mwynhad y rheini sy’n defnyddio’r rhan hon o'r Llwybr Arfordirol sy'n ffinio â'r 
safle. 

  
Er y gellid mynd i'r afael â rhai o'r pryderon y cyfeiriwyd atynt a’u lliniaru trwy ddylunio a 
rheolaeth briodol, ar y cyfan, ystyrir na ddylid argymell y safle fel un sy’n addas i'w 
datblygu fel safle dros dro i Sipsiwn a Theithwyr.  Gallai defnyddio’r safle o bosib fel safle 
i Sipsiwn a Theithwyr gael effaith andwyol ar fusnesau a thrigolion lleol i raddau 
annerbyniol. 
 



Y rheswm dros Argymhelliad 2 

Mae'n rhaid i'r Cyngor barhau i chwilio am safle addas er mwyn cyflawni ei ddyletswydd 
dan ran 3 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.  Mae gan Lywodraeth Cymru bwerau i 
gyfarwyddo'r Cyngor i weithredu os na wneir cynnydd rhesymol.  Mae'n rhaid i'r Cyngor 
hefyd gynnwys digon o safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd neu wynebu’r risg na fydd y cynllun datblygu’n cael ei gymeradwyo gan 
nad yw’n ddigon cadarn. 

Mae'r heddlu (gweler Atodiad 2) wedi cefnogi'r angen am Fannau Aros Dros Dro yn Ynys 
Môn ar gyfer pobl sy'n disgwyl, hyd y gwyddont, am y fferi i Iwerddon. 

Y rheswm am Argymhelliad 3 

Mae'r ymgynghoriad wedi dechrau deialog rhwng swyddogion y Cyngor a thrigolion, 
cynrychiolwyr preswylwyr a busnesau am y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Sipsiwn 
a Theithwyr yn pasio trwy'r dref. Mae angen i’r ymgynghoriad barhau fel y gellir 
darganfod dull priodol i ddeall a mynd i'r afael â materion sy'n codi.  Mae'r Awdurdod 
Porthladd wedi cael ei nodi fel corff sy’n chwarae rhan hanfodol yn y broses hon.   

Y rheswm am Argymhelliad 4 

Gall darparu biniau mewn mannau addas a gwneud trefniadau ar gyfer casglu sbwriel 
domestig ostwng nifer yr achosion o gael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon a fu’n 
gysylltiedig o bryd i’w gilydd â gwersylloedd anawdurdodedig yng Nghaergybi.   Gall 
camau o'r fath ostwng costau clirio posib a helpu i amddiffyn yr amgylchedd a 
mwynderau lleol ar gyfer trigolion a busnesau cyfagos. 
  
Y rheswm dros Argymhelliad 5 
  
Mae Sipsiwn a Theithwyr yn lleiafrif ethnig cydnabyddedig ac felly’n cael eu diogelu gan 
ddarpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2010.   Mae gan y Cyngor rôl bwysig i'w chwarae o 
ran creu dealltwriaeth ac ymdrin â rhagfarn tuag at y lleiafrif ethnig hwn.  Roedd 
tystiolaeth bod sibrydion a chamsyniadau ynghylch  math a maint y safle arfaethedig 
wedi bod yn datblygu yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Roedd rhai o'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad yn waradwyddus ac yn anghywir. 
  

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 Teithio at 
Ddyfodol Gwell gan Lywodraeth Cymru yn disgrifio Sipsiwn a Theithwyr fel un o’r grwpiau 
mwyaf difreintiedig ac ymylol mewn cymdeithas ers tro byd. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi ymrwymo i unioni'r anghydraddoldeb a wynebir gan Sipsiwn a Theithwyr trwy wella 
cyfle cyfartal i bawb.   



 Mae Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Gwynedd ac Ynys Môn a 
gynhaliwyd yn 2016 yn unol â'r canllawiau statudol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cymru wedi nodi bod angen safleoedd aros parhaol a dros dro ar yr Ynys. 
  
Mae cynigion ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr bron bob amser yn codi 
gwrthwynebiadau croch gan y rhai sy'n gweld 'bygythiad’ gan y math hwn o ddatblygiad, 
boed yn fygythiad i edrychiad ardal neu i’w chymeriad cymdeithasol.  Efallai bod rhai 
gwrthwynebiadau o'r math hwn yn seiliedig ar ragfarn neu anwybodaeth, yn aml yn 
seiliedig ar brofiadau gwael neu achlust – mae hynny’n ei gwneud yn anodd iawn i'r 
Awdurdod Lleol a'i aelodau i fod yn wrthrychol ar y mater. 
  
Mae’r posibilrwydd o droseddoldeb wedi cael ei godi mewn perthynas ag effaith safle 
arfaethedig i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghaergybi neu’r cyffiniau.   Fodd bynnag, ychydig 
iawn o bwys y gellir ei roi ar bryderon cyffredinol ynghylch troseddu , oni bai eu bod yn 
seiliedig ar dystiolaeth sy’n ymwneud yn uniongyrchol â'r deiliaid i’r dyfodol. 
  
Derbynnir y gall dod o hyd i safleoedd addas ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr fod yn  fater 
emosiynol yn ystod y broses gynllunio. Fodd bynnag mae angen gwneud penderfyniadau 
er budd y cyhoedd ehangach ac mewn ffordd resymegol, ar sail tystiolaeth, gan 
gydbwyso’r materion hyn yn erbyn ffactorau eraill. Cyn datblygu safle awdurdodedig i 
Sipsiwn a Theithwyr rhaid cael caniatâd cynllunio. Bydd y cam hwn yn y broses yn rhoi 
manylion a sicrwydd ynghylch materion megis mynediad i gerbydau, cynllun a dyluniad y 
safle a gwaith tirweddu.  Felly, bydd cyfle i bartïon â diddordeb gyflwyno sylwadau ar 
unrhyw gais cynllunio yn y dyfodol cyn iddo gael ei benderfynu. 
  
  
Math a maint y safleoedd y mae angen eu darparu 

Mae’r Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Ynys Môn a Gwynedd yn nodi  bod 
angen lle aros dros dro ar gyfer hyd at 12 o garafannau yng nghyffiniau Caergybi. Y 
dystiolaeth dros hyn oedd y patrwm a gofnodwyd o wersylloedd anawdurdodedig sy’n 
digwydd yn ardal Caergybi. Mae rhai Teithwyr a Sipsiwn sy'n defnyddio'r gwasanaeth fferi 
i Iwerddon yn dewis aros am gyfnodau byr (1-2 diwrnod) yn agos at y Porthladd tra’n  
aros i ddal fferi neu ar ôl cyrraedd o Iwerddon. 
  
  
Safleoedd posib yn ardal Caergybi y cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn eu 
cylch rhwng 11 Chwefror, 2016 a 11 Mawrth, 2016: 
  
Cafodd y safleoedd canlynol eu cynnwys yn yr ymgynghoriad fel safleoedd posib ar gyfer  
rhestr fer o safleoedd yng Nghaergybi, 
  

• Plotiau Gwag, Stad Ddiwydiannol Penrhos, Caergybi 
• Tir yn union i'r dwyrain o B & M (Homebase gynt), Caergybi 
• Tir i'r de o Alpoco. 
  



Cyfarfu Pwyllgor Gwaith y Cyngor ar 31 Mai a phenderfynwyd na ddylid bwrw ymlaen 
gydag unrhyw un o'r safleoedd uchod ac na ddylid cynnwys yr un ohonynt yn y Cynllun 
Datblygu Lleol; 
Penderfynodd y Pwyllgor hefyd y dylid gwneud gwaith pellach i nodi safleoedd amgen i 
gwrdd â'r angen am le aros dros dro yn ardal Caergybi. 
   
Ymgynghoriad pellach rhwng 2 Mehefin ac 1 Gorffennaf 2016 ynghylch dau fan 
aros dros dro posib ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn Ardal Caergybi. 
  
Mae swyddogion wedi asesu nifer sylweddol o safleoedd amgen (gweler Atodiad 3) ac 
wedi cymryd canllawiau Llywodraeth Cymru i ystyriaeth wrth ddatblygu ei fethodoleg i 
asesu safleoedd addas. Ystyriwyd bod gan y ddau safle a gawsant eu cynnwys yn yr 
ymgynghoriad diweddar y potensial i gael eu datblygu fel Mannau Aros Dros Dro ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr. 
 
Rhwng 2 Mehefin ac 1 Gorffennaf 2016, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus helaeth  
ynghylch dau fan aros dros dro posib ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn Ardal Caergybi. Y 
ddau safle posib oedd  : 
  

• Safle 4 - Tir yn hen fferm, oddi ar Ffordd Cyttir, Caergybi (i'r de o Ysgol Kingsland) 
• Safle 5 - Tir yn Fferm Tyddyn Lantern, Caergybi 

  
‘Roedd dogfen ymgynghori gyda mapiau a holiadur ymgynghori ar gael ar wefan y 
Cyngor ac mewn sesiwn galw heibio a gynhaliwyd yn y Clwb Dinasyddion Hŷn yn Ffordd 
Llundain, Caergybi ar 15 Mehefin 2016 lle cafwyd presenoldeb da. Anfonwyd copïau 
hefyd at fusnesau, tirfeddianwyr a thrigolion sydd union gyfagos i’r safleoedd.  Anfonwyd 
y  ddogfen ymgynghori hefyd at y Ffederasiwn Busnesau Bach, Undeb Amaethwyr 
Cymru ac Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr, Heddlu Gogledd Cymru, Awdurdod Tân 
Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, 
Adnoddau Naturiol Cymru, a Dŵr Cymru.  
  
Drwy gydol y cyfnod ymgynghori, arddangoswyd gwybodaeth yn amlwg ar wefan y 
Cyngor a’i gyfrifon  facebook a twitter. 
  
  
Dadansoddi'r Ymatebion 
  
Derbyniodd y Cyngor 707 o holiaduron a 21 o lythyrau a negeseuon e-bost ac 1 ddeiseb 
a lofnodwyd gan 729 o unigolion. ‘Roedd 554 o’r ymatebion hynny ynghylch Safle 4 - tir 
ar hen fferm, oddi ar Ffordd Cyttir, Caergybi (i'r de o Ysgol Kingsland) a 535 o ymatebion  
ynghylch Safle 5 - Tir yn Fferm Tyddyn Lantern, Caergybi. 

  

  



Safle 4 - Tir ar hen fferm, oddi ar Ffordd Cyttir, Caergybi (i'r de o Ysgol Kingsland) 
Crynodeb o'r prif ymatebion i'r ymgynghoriad 
 



‘Roedd  486 o'r ymatebwyr o'r farn bod y safle hwn yn anaddas.  Nid oedd yr ymatebwyr 
a oedd o'r farn bod y safle yn addas iawn neu'n dderbyniol yn byw yn agos i'r safle hwn. 
  
Y prif resymau a nodwyd gan drigolion, busnesau a sefydliadau eraill dros wrthwynebu i'r 
safle hwn oedd 

• Yn rhy agos at ysgolion a meithrinfa  
• Yn rhy agos at ardaloedd preswyl (byddai preswylwyr yn teimlo'n anniogel) 
• Ofn cynnydd mewn lefelau troseddu 

  
ac wedyn bryderon ynghylch 
 

• Addasrwydd y ffordd ac effaith mwy o draffig 
• Agweddau iechyd a diogelwch megis sbwriel, mwg a fyddai’n effeithio ar yr A55 ac 

anifeiliaid sy’n crwydro 
• Effeithiau amgylcheddol. 
• Niweidiol i fusnes a thwristiaeth leol 

 
Mynegodd lleiafrif o’r ymatebwyr bryderon ynghylch materion gan gynnwys costau i'r 
Cyngor, yr effaith ar werth eiddo, effaith ar ysbryd cymunedol a dim angen i safle 
arfaethedig fod mor agos at y porthladd. 
  
Dylid cadw mewn cof na fyddai rhai o'r rhesymau a roddwyd dros wrthwynebu yn cael eu 
hystyried i fod yn ystyriaethau cynllunio perthnasol pe bai cais cynllunio yn cael ei wneud.  
Er enghraifft, ni fyddai ofnau nad oes tystiolaeth i’w cefnogi ynghylch cynnydd mewn 
lefelau troseddu na’r effaith ar werth eiddo yn ffactorau y gellid eu cymryd i ystyriaeth 
wrth benderfynu cais cynllunio. 
  
  
Safle 5 - Tir yn Fferm Tyddyn Lantern, Caergybi. Crynodeb o'r prif ymatebion i'r 
ymgynghoriad 

Cyflwynwyd deiseb hefyd i'r Cyngor ynghylch Safle 5 - Tir yn Fferm Tyddyn 
Lantern.  Mae'r ddeiseb wedi cael ei harwyddo gan 729 o unigolion sydd yn 
cymeradwyo’r datganiad canlynol ar frig y ddeiseb. 
  
" This petition is to oppose the proposed Temporary Stopping Places for Gypsies and 
Travellers at Site 5 – Land at Tyddyn Lantern Farm, Holyhead. We are starting the 
petition as we feel this is an unsuitable area due to the large number of families, 
businesses and houses. We hope that Anglesey Council will use this petition  to see how 
strongly local people feel regarding the situation”. 
  



  

   



‘Roedd 428 o'r ymatebwyr o'r farn bod y safle hwn yn anaddas. Nid oedd y nifer fechan o  
ymatebwyr a oedd yn ystyried bod y safle yn addas iawn neu'n dderbyniol yn byw yn 
agos i'r safle. 
  
Y prif resymau a nodwyd gan drigolion, busnesau a sefydliadau eraill dros wrthwynebu i'r 
safle hwn oedd 

• Yn rhy agos at ysgolion a meithrinfa  
• Yn rhy agos at ardaloedd preswyl (byddai preswylwyr yn teimlo'n anniogel) 

  
a ddilynwyd gan bryderon ynghylch 

  
• Addasrwydd y ffordd ac effaith mwy o draffig   
• Ofn mwy o droseddu 
• Effeithiau amgylcheddol negyddol 
• Niweidiol i fusnes a thwristiaeth leol 

  
Mynegodd lleiafrif o ymatebwyr bryderon ynghylch materion gan gynnwys y costau i'r 
Cyngor, yr effaith ar werth eiddo, dim angen i’r safle arfaethedig fod mor agos i’r 
porthladd. 
 
Dylid cadw mewn cof na fyddai rhai o'r rhesymau a nodwyd dros wrthwynebu yn cael eu 
hystyried i fod yn ystyriaethau cynllunio perthnasol pe bai cais cynllunio yn cael ei wneud.  
Er enghraifft, ni fyddai ofnau nad oes tystiolaeth i’w cefnogi ynghylch cynnydd mewn 
lefelau troseddu na’r effaith ar werth eiddo yn ffactorau y gellid eu cymryd i ystyriaeth 
wrth benderfynu cais cynllunio.  
  
  

  

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? 
Ydi 
  
  

  
  
                      
DD - Pwy wnaethoch chi ymgynghori a nhw?             Beth oedd eu sylwadau? 
1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth (SLT) 
(Gorfodol) 

  

2 
  

Swyddog Cyllid / Adran 151 
(Gorfodol)  

  

3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(Gorfodol)  
  

  

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

ymwneud agos â’r holl broses o nodi 
safleoedd. 

7 Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh) 

  

8 Sgriwtini    
9 Aelodau lleol  Mae pob Aelod Lleol wedi cael y cyfle i 

gymryd rhan yn yr ymgynghoriad. 
10 Unrhyw gyrff allanol / eraill  Heddlu Gogledd Cymru 

Cyfoeth Naturiol Cymru 
Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol 
Gwynedd 
Cyngor Tref Caergybi 
Adrannau CSYM: 
Adain Priffyrdd 
Adain Draenio 
Adran Rheoleiddio (Datblygu Economaidd, 
Cynllunio, Iechyd yr Amgylchedd) 

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

Gogledd Cymru 
4 Amgylcheddol  Gweler Atodiad 2 
5 Cydraddoldebau Mae'r adroddiad yn cydnabod bod nodi  



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

6 Cytundebau Canlyniadau   
7 Arall Risgiau o ran oedi gyda mabwysiadu'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
  
Risg i enw da'r Cyngor os yw'n methu â 
chydymffurfio â gofynion statudol. 

   
  
  
  
F - Atodiadau: 
Atodiad 1 - Ymatebion gan ymgyngoreion ffurfiol 
Atodiad 2 
Llythyrau gan: 
  
Meithrinfa Morlo 
Canolfan Gymunedol Gwelfor 

  
Dŵr Cymru 
Heddlu Gogledd Cymru 
Adnoddau Naturiol Cymru 
Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd 
Adran Rheoleiddio CSYM 
Adain Briffyrdd CSYM 
Adain Ddraenio CSYM 
 
Atodiad 3: Y rhestr hir o safleoedd a nodwyd gan Swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn 
  

  
  
G. Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach)  



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

2. Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr Gwynedd ac Ynys Môn, 
Pwyllgor Gwaith 08/02/16 a’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 
Economaidd 02/02/16 . 

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

4. Dogfen Ymgynghori, Ymgynghori ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr ar Ynys 
Môn, Mehefin 1 - 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 Pwnc 18A Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd 
Nodi safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr – diweddariad 2016 

7. Dogfen Ymgynghori, Ymgynghori ar safleoedd Sipsiwn a Theithwyr ar Ynys 
Môn, Mehefin 2016. 

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

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Atodiad 1 
 

Safle 4 – Tir hen fferm, oddi ar Ffordd Cyttir, Caergybi (i'r de o Ysgol Kingland) 

Safle Mater Crynodeb o sylwadau’r 
ymgyngoreion 

Ymateb 
swyddogion  i’r 
sylwadau 

Adnoddau Naturiol Cymru Materion 
amgylcheddol 

Math y dyfrhaenau  
• Efallai y bydd unrhyw dir a 

neilltuir ar gyfer ei ddatblygu o 
fewn y Ddyfrhaen Eilaidd yn 
dderbyniol, ond byddai CNC 
angen manylion pellach 
ynghylch sut y ceid gwared ar 
ddŵr budr er mwyn medru rhoi 
sylwadau pellach ar ba mor  
dderbyniol yw’r safle. 

 
Tirwedd  
• Mae safle'r cais wedi'i leoli ger  

Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Ynys Môn. 

• Mae dyletswydd o dan Adran 85 
Deddf Cefn Gwlad a Hawliau 
Tramwy (2000) i ystyried 
dibenion gwarchod a gwella 
harddwch naturiol yr AHNE. 

  

Nodwyd yr holl 
sylwadau  (Angen 
cymryd i ystyriaeth 
gynnwys y llythyrau  
yn eu cyfanrwydd os 
yw’r safle’n debygol o 
symud ymlaen i’r cam 
cais cynllunio) 

Adain Briffyrdd CSYM  Diogelwch y 
Ffyrdd 

• Pryderu y gallai'r datblygiad fod 
yn niweidiol i ddiogelwch y 
briffordd a’i defnyddwyr. 

 
• Byddai angen diwygio’r  

gorchymyn traffig cyfredol. Mae'n 
debygol y byddai angen lledu’r  
ffordd bresennol. 

 
• Mae'r safle yn agos at ganol tref 

Caergybi sydd â chysylltiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus rhagorol. 

  

Fel yr uchod  

Peiriannydd Draenio 
Adain Briffyrdd CSYM 

 Draenio • Mae'r cynnig o fewn ardal a 
wasanaethir gan systemau 
draenio dŵr budr a dŵr wyneb;  

Fel yr uchod 



 
• Mae’r carthffosydd cyfun 

cyhoeddus ar stad Maes Cyttir 
gerllaw. Fodd bynnag, gall bod 
angen defnyddio system bwmpio  
i gysylltu â'r rhwydwaith hwn ac 
felly byddai caniatâd yr 
ymgymerwr carthffosiaeth, Dwr 
Cymru Welsh Water. 
 

• Dim cofnod o lifogydd dŵr wyneb  
ar y tir hwn. Fodd bynnag, efallai 
y bydd angen cynllun i reoli dŵr 
sy’n rhedeg i lawr o dir uwch 
cyfagos. 
 

 
Ymgynghorydd Ecolegol 
ac Amgylcheddol, Cyngor 
Sir Ynys Môn 

Materion 
Ecolegol 

• Ymddengys ei fod yn safle tir 
llwyd gyda llawer o goed a 
llystyfiant arall. Byddai angen 
cymryd adar sy’n nythu ac efallai 
ystlumod i ystyriaeth os ydynt yn 
defnyddio coed penodol i glwydo. 
Cynghorir cynnal arolwg 
sylfaenol i sefydlu natur y cynefin 
ecolegol a nodi a fyddai ystlumod 
yn medru defnyddio’r coed o 
bosib i glwydo, gan ddwyn sylw 
at unrhyw anghenion eraill (ar 
gyfer ystlumod, ymlusgiaid neu 
debyg). 

 
 

Fel yr uchod  

Dŵr Cymru  Cyfleustodau • Prif bibell ddŵr 110mm gerllaw. 
Dim problemau gyda chyflenwad 
dŵr. 

• Carthffos 150mm tua 120 metr i'r 
gogledd-orllewin o'r safle. 

• Dim anawsterau o ran derbyn y 
llif yn y Gweithfeydd Trin Dŵr 
Gwastraff yng Nghaergybi. 

 
  

Fel yr uchod  

Gwasanaeth Cynllunio 
Archeolegol Gwynedd 

Archeolegol "Cyfyngiad” o ran defnyddio’r 
safle.   Mae'r safle hwn i'r 
gogledd o ardal Parc Cybi.  
Arweiniodd datblygu safle Parc 
Cybi at ddarganfod gweddillion 
archeolegol helaeth, amlwedd o 

  



bwysigrwydd cenedlaethol, gan 
gynnwys tŷ Neolithig, anheddiad 
cynhanesyddol diweddarach, 
crug aml-gist o’r Oes Efydd a  
mynwent ganoloesol. O’r 
herwydd mae peth posibilrwydd 
bod gweddillion tebyg wedi 
goroesi ar y safle.   Fodd 
bynnag, mae safle Ffordd Cyttir 
yn cynnwys ardal a ddatblygwyd 
eisoes ac mae'n debygol bod y 
gwaith hwnnw eisoes wedi 
effeithio ar weddillion archeolegol 
tanddaearol ac felly efallai na 
fyddai angen gwneud gwaith 
daear mor sylweddol i hwyluso 
datblygu unrhyw safle 
arfaethedig i deithwyr.  O’r 
herwydd mae rhai  goblygiadau 
archeolegol ar gyfer y safle hwn 
ond ymddengys eu bod yn  
gyfyngedig. 

. 
Adran Datblygu 
Economaidd, Cyngor Sir 
Ynys Môn CSYM 

Effeithiau 
economaidd 
posib 

  
• Mae gan yr Adain Datblygu 

Economaidd bryderon mawr o 
ran agosrwydd y safle i Barthau  
Menter Parc Cybi a Phenrhos 
gan y byddai'n debygol o gael 
effaith negyddol fawr ar 
ddatblygiadau yn y dyfodol yn 
sgil y buddsoddiadau ynni a 
ddisgwylir.  

• Mae Stad Ddiwydiannol Penrhos 
gerllaw hefyd yn arwyddocaol ac 
o ran y niferoedd a gyflogir a 
busnesau, mae’n lleoliad pwysig 
iawn. Mae'r safle yn cael ei 
gydnabod a'i ystyried yn  'hyb  
busnes' trwy sicrhau ei statws 
Parth Menter.  

 
  

Fel yr uchod  

Adran Gynllunio, CSYM  Cynllunio   
• Materion priffyrdd posib a 

gwrthdaro posib â pholisïau 
cynllunio cyfredol 

• O safbwynt cynllunio, hwn yw’r 
safle a ffefrir leiaf o’r ddau safle  
yng Nghaergybi.  

Fel yr uchod  



  
Iechyd yr Amgylchedd, 
Cyngor Sir Ynys Môn 

   
• Codwyd pryderon ynghylch mwy 

o dagfeydd a thraffig ac ynghylch 
mwynderau 

• Mae agosrwydd eiddo preswyl ac 
ysgol gynradd yn cynyddu'r 
tebygolrwydd o gwynion am 
niwsans / llygredd os bydd  
achosion o ymddygiad nad yw'n 
cydymffurfio â rheoliadau, megis 
llosgi neu sŵn o'r safle.  

 
• Gallai teithwyr sy’n mynd ar y 

fferi i Iwerddon yn hwyr gyda’r 
nos / yn gynnar yn y bore achosi 
styrbans ychwanegol. 
 

 

Fel yr uchod  

Heddlu Gogledd Cymru  Trosedd ac 
Anhrefn 

• Cydnabod yr angen i ddarparu 
mannau aros dros dro priodol 
mewn lleoliadau addas. Fodd 
bynnag, yn codi rhai pryderon 
ynghylch sut y bydd defnydd o’r 
safleoedd yn cael ei reoli. 

Fel yr uchod  

    
  
 Tir yn Fferm Tyddyn Lantern, Caergybi 

Sefydliad Mater Crynodeb o sylwadau’r 
ymgyngoreion 

Ymateb 
swyddogion  i’r 
sylwadau 

Cyfoeth Naturiol Cymru Materion 
Amgylcheddol 

• Mae natur y graig yn y lleoliad 
hwn yn golygu bod rhai mathau 
penodol o ddatblygiad yn peri 
risg o lygredd i’r cyflenwadau dŵr 
preifat yn yr ardal. 
 

• Byddai’n rhaid i CNC ystyried y 
dull o gael gwared ar ddŵr budr 
o’r safle er mwyn gwneud 
sylwadau pellach ar 
dderbynioldeb dyrannau’r safle 
hwn. 

Nodwyd yr holl 
sylwadau  (Angen 
cymryd i ystyriaeth 
gynnwys y llythyrau  
yn eu cyfanrwydd os 
yw’r safle’n debygol o 
symud ymlaen i’r 
cam cais cynllunio) 

Priffyrdd CSYM Diogelwch ar 
y ffyrdd 

• Ceir mynediad i’r safle ar hyd 
priffordd sydd oddeutu 6.3 metr o 
led. Mae hyn yn fwy na digon 
llydan i 2 o gerbydau masnachol 
basio ei gilydd yn rhwydd. Hefyd, 

Fel yr uchod 



mae yna droedffordd gyferbyn â’r 
safle sy’n arwain i Ganol y Dref. 

• Dylai’r fynedfa arfaethedig fod â 
llain gwelededd sy’n mesur 2.4 
metr x 43 metr. I sicrhau hyn, 
bydd angen gostwng uchder y 
terfyn i o leiaf 1.0 metr o fewn y 
llain gwelededd. Mae’r tir yn 
briffordd ac o’r herwydd, byddai’n 
rhaid codi wal gynnal newydd yn 
amodol ar y dyluniad strwythurol 
ac ar gymeradwyo hynny. 

• Mae’r safle’n agos i ganol Tref 
Caergybi sydd â chysylltiadau 
trafnidiaeth gyhoeddus 
ardderchog. 

Peiriannydd Draenio 
Priffyrdd CSYM 

Draenio • Mae’r safle mewn ardal a 
wasanaethir gan garthffosydd 
cyhoeddus cyfun a byddai angen 
cytuno ar unrhyw fwriad i gysylltu 
iddynt gyda’r ymgymerwyr 
carthffosiaeth, Dŵr Cymru. 

• Byddai angen cynllun o 
ddyluniad addas yn defnydd 
ffosydd cerrig, neu, fel arall, 
arllwysfa i’r môr, er mwyn 
draenio’r dŵr wyneb sy’n llifo 
oddi ar y tir. 

Fel yr uchod 

Ymgynghorydd Ecolegol 
ac Amgylcheddol, CSYM 

Ecoleg • Ymddengys bod y safle’n gynefin 
addas ar gyfer ymlusgiaid ac 
adar sy’n nythu. Byddai’n gofyn 
am arolwg i nodi cynefinoedd ac 
amlinellu’r arolygon pellach y 
byddai eu hangen. Os canfyddir 
bod ymlusgiaid ar y safle, 
byddai’n rhaid dyfeisio cynllun 
lliniaru addas gan ddibynnu ar y 
canfyddiadau (a’r cynigion 
gwirioneddol) 

Fel yr uchod 

Dwr Cymru Cyfleustodau  • Prif bibell ddŵr 110mm gerllaw. 
Dim problemau gyda chyflenwad 
dŵr 

• Carthffos 180mm y tu allan i’r 
safle 

• Prif garthffos yn croesi’r safle ger 
ei ffin ddeheuol. Mae gan Dwr 
Cymru hawl mynediad i’w 
asedau bob amser. Lle mae 
carthffosydd/prif bibellau dwr yn 
croesi’r safle, bydd angen 

Fel yr uchod 



cymryd mesurau i ddiogelu’r 
asedau hyn, fel arfer ar ffurf 
hawddfaint neu wyro’r ased. 

• Dim problem gyda derbyn llif yng 
Ngwaith Trin Dwr Caergybi. 

Gwasanaeth Cynllunio 
Archeolegol Gwynedd 

Archeolegol • Dim cyfyngiad y gwyddys 
amdano Ymddengys yn 
annhebygol y câi ddatblygiad 
yma unrhyw oblygiadau 
archeolegol sylweddol 

Fel yr uchod 

Datblygu Economaidd, 
Cyngor Sir Ynys Môn 

Effeithiau 
economaidd 

• Mae gan y Gwasanaeth DE&A 
rai pryderon ynghylch agosrwydd 
y safle at fusnesau yn Noc 
Pysgod Caergybi 

Fel yr uchod 

Cynllunio, CSYM Cynllunio • Codwyd pryderon ynghylch yr 
effaith ar y Llwybr Arfordirol a’r 
posibilrwydd ei fod yn gwrthdaro 
gyda’r Cynllun Datblygu Unedol 
a Stopiwyd a’r Cynllun sy’n 
esblygu 

• Bydd angen cyfiawnhau’n llawn y 
dewis terfynol o safle 

Fel yr uchod 

Iechyd yr Amgylchedd, 
CSYM 

Iechyd yr 
amgylchedd 

• Ymddengys bod y safle wedi ei 
wahanu i ryw raddau (oherwydd 
datblygiadau diwydiannol) o’r 
eiddo preswyl agosaf a gallai 
hynny weithredu fel byffer yn 
erbyn problemau posibl. Fodd 
bynnag, ceir mynediad i’r safle 
drwy ardaloedd o sai preswyl a 
allai greu rhywfaint o broblemau 
o ran sŵn traffig, yn enwedig 
gyda phobl yn cyrraedd yn hwyr 
y nos ac yn gadael ben bore. 

Fel yr uchod 

Llywodraeth Cymru – 
Adran Economi, 
Gwyddoniaeth a 
Thrafnidiaeth 

Priffyrdd ac 
Amgylcheddol 

• Argymhell gosod amodau 
penodol a chydymffurfio gyda 
chyngor a restrwyd 

• Cyfeirio at werth y safle o 
safbwynt cadwraeth natur 

Fel yr uchod 
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