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1.0 Pwrpas y Papur 
1.1 Pwrpas y papur hwn yw cyflwyno sylwadau gan y Gwasanaeth Adfywio 

Economaidd a Chymunedol ar y cynigion sydd wedi eu cynnwys yn yr 
ymgynghoriad yn dweud bod Penrhos (Caergybi) a Mona yn safleoedd addas 
ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. 

 

 
1.2 Yn y papur hwn hefyd, ceir crynodeb a chasgliadau o sylwadau’r 

Gwasanaeth ar gyfer y ddau safle a’r rhesymau pam fod y safleoedd hyn, yn 
ei barn ni, yn anaddas. 

 

 
2.0 Cefndir 
2.1 Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i 

ddarparu safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr pan fo angen wedi’i adnabod. 
 

 
2.2 Gwnaed gwaith gan Gyngor Sir Ynys Môn i nodi safleoedd posibl ar gyfer 

Sipsiwn a Theithwyr ar yr Ynys. O ganlyniad i hynny, lluniwyd rhestr fer o 
safleoedd sy’n cael eu hystyried fel rhai addas ar gyfer “Safleoedd Stopio 
Dros Dro” ac maent yn cynnwys Safle’r Heliport ym Mhenrhos (Caergybi) 
a Stad Ddiwydiannol Mona.  

 

 
3.0 Safle’r Heliport, Penrhos, Caergybi 
3.1 Ym marn y Gwasanaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol – sy’n 

adlewyrchu barn Llywodraeth Cymru ynghylch eu safle nhw ym Mharc Cybi –
nid yw hen Safle’r Heliport ar Stad Ddiwydiannol Penrhos yn addas fel safle 
stopio dros dro ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn ardal Caergybi.  

 
 
3.2 Mae nifer o resymau am hyn a manylir arnynt isod: 

 
 

1. Safle 2.4ha yr Heliport yw’r unig dir cyflogaeth sydd gan Gyngor Sir 
Ynys Môn (CSYM) yn ei feddiant yng Nghaergybi sy’n addas ar gyfer ei 
ddatblygu yn y dyfodol ac a fedr fanteisio ar y cyfleon o’r 
buddsoddiadau ynni disgwyliedig. Petai’r safle hwn yn cael ei glustnodi 
ar gyfer safle dros dro i Sipsiwn, yna ni fyddai unrhyw opsiynau eraill ar 
gael i CSYM ddatblygu yng Nghaergybi.  

 

 
2. Caiff Stad Ddiwydiannol Penrhos ei chydnabod fel Parth Menter 

Llywodraeth Cymru (EZ3). O’r herwydd, mae’r busnesau sydd / a fydd 
wedi eu lleoli yno yn gymwys i gael pecynnau anogaeth a buddion 
sy’n fantais fawr wrth geisio denu mewnfuddsoddiad. 

 

 

3. Mae Parc Cybi sydd ym meddiant Llywodraeth Cymru yn barc busnes 
o bwys strategol ac ni fyddai LlC yn cymeradwyo / cefnogi  unrhyw o’r 
prosiectau sbeciannol a fyddai’n galluogi busnesau sy’n fwy addas ar 
gyfer Penrhos i gael eu sefydlu yno (busnesau “cymdogion budr”). Yn 
y diwedd, bwriedir i fusnesau o bwys strategol / cenedlaethol gael eu 
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lleoli yno. 

 
 

4. Mae CSYM yn ddiweddar wedi sicrhau caniatâd cynllunio i adeiladu 10 
(deg) o unedau busnes hyblyg ar gyfer eu rhentu i’r sector preifat ar 
safle’r Heliport. Costiodd y gwaith datblygu hwn oddeutu £70,000 a 
chafodd lawer iawn o gyhoeddusrwydd cadarnhaol oherwydd mae’n 
cwrdd ag angen a nodwyd ac yn mynd i’r afael â methiant yn y 
farchnad mewn maes allweddol. Mae busnes eisoes wedi mynegir 
awydd i’r Gwasanaeth AE&Ch i symud i un o’r unedau mwy petaent yn 
cael eu codi http://www.anglesey.gov.uk/business/energy-
island/energy-island- news/planning-approval-for-new-business-units-
on-anglesey-heliport- site/127552.article 

 
5. Yn dilyn prynu’r tir gan Alwminiwm Môn yn y 1990au, cytunwyd ar 

gyfamod fel rhan o’r cytundeb contract. Yn y cyfamod hwn, dywedwyd 
na fyddai modd i CSYM sicrhau newid defnydd o’r dosbarthiadau 
busnes B1, B2 a B8 heb gael cosb ariannol a fyddai’n daladwy i 
Alwminiwm Môn. Oherwydd y byddai angen newid defnydd (yn ôl pob 
tebyg i Sui Generis) byddai angen i hyn gael ei gytuno a’i 
gymeradwyo gan Alwminiwm Môn ar lefel Bwrdd ac mae’n 
debyg y byddai’n rhaid talu rhyw fath o iawndal ariannol 
hefyd. Mae angen gael eg lurder ynglŷn â’r agwedd hon . 

 

 
6. Mae’r Gwasanaeth AE&Ch yn ddiweddar wedi cyflwyno cais am arian 

drwy Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru i adeiladu’r 
unedau hyn ac i ailddatblygu’r safle cyfan gan ddefnyddio arian UE/ 
Sgoriodd y prosiect yn uchel yn y rownd gyntaf a gallai hefyd sicrhau 
cyllid cyfatebol drwy’r Prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. 

 

 
7. Yn dilyn Asesiad annibynnol o’r Effaith Economaidd mewn perthynas â 

manteision ariannol gweithredu’r prosiect, gallai adeiladu’r unedau hyn 
arwain at gynnydd oddeutu £2.5m o GVA i economi Ynys Môn. 

 

 
8. Mae prosiect cyfalaf mawr sy’n werth £305,000 ac sy’n cael ei 

gefnogi gydag arian o gronfeydd craidd CSYM, yr NDA a’r 
Prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn mynd 
rhagddo er mwyn ailddatblygu’r unedau cyfredol ym 
Mhenrhos (Rhifau 1 – 8) sydd, y cyfan ohonynt, â thenantiaid 
ynddynt ac wedi eu prydlesu. Nod y cynllun hwn yw moderneiddio a 
gwneud yr unedau’n fwy ynni-effeithlon a hwylus ar gyfer y sawl sy’n eu 
defnyddio. 

 

 

9. Fel “safle dros dro i Sipsiwn” ni fyddai’r safle ond yn cael ei ddefnyddio 
o bryd i’w gilydd – oddeutu 3 i 4 gwaith y flwyddyn – ni fyddai mewn 
unrhyw fodd yn sicrhau bod y defnydd mwyaf posibl yn cael ei wneud 
o’r safle a’r potensial i greu a chynnal nifer sylweddol o swyddi mewn 
ardal heriol o safbwynt economaidd fel Caergybi. 
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10. Yn Lleol, mae Stad Ddiwydiannol Penrhos yn arwyddocaol o ran nifer 
y busnesau a’r nifer a gyflogir yno  ac, yn ogystal, mae’n lleoliad 
pwysig iawn.   Mae’n gartref i nifer o fusnesau rhanbarthol adnabyddus 
– Môn Maintenance Services, DU Construction ac ati – sydd wedi 
buddsoddi arian sylweddol i brynu’r tir a’r unedau busnes hunan-
adeiladu sy’n cwrdd â’u gofynion penodol. Mae’r safle bellach yn cael 
ei gydnabod a’i ystyried fel ‘hyb busnes’ ac mae ei statws fel Parth 
Menter yn ategu hynny. Gallai safle i Sipsiwn a Theithwyr wneud drwg i’r 
stad. 

 
 

11. Drwy drafodaethau anffurfiol gyda’r tenantiaid, maent wedi mynegi 
gwrthwynebiad cryf i unrhyw safle Sipsiwn arfaethedig ac mae un 
cwmni wedi dweud y byddant yn ystyried gadael eu huned. Bydd y 
tenantiaid hyn yn ymateb i’r ymgynghoriad diweddar i’r perwyl hwn. 

 

 
4.0 Stad Ddiwydiannol Mona 
4.1 Yr un modd â stad Penrhos, nid yw’r Gwasanaeth AE&Ch o’r farn bod Stad 

Ddiwydiannol Mona yn un addas ar gyfer safle i Sipsiwn a Theithwyr.  
 

 
1. Y safle 4 erw yw un o’r ychydig safleoedd cyflogaeth sydd gan Gyngor 

Sir Ynys Môn (CSYM) yn ei feddiant ym Mona sy’n addas ar gyfer ei 
ddatblygu yn y dyfodol ac a fedr fanteisio ar y buddsoddiadau ynni 
disgwyliedig. Petai’r safle hwn yn cael ei neilltuo ar gyfer safle dros dro 
i Sipsiwn, ni fyddai unrhyw opsiynau ar ôl i CSYM i ddatblygu ym 
Mona yn y dyfodol oherwydd cyfyngiadau o ran perchenogaeth y tir. 

 

 
2. O’r 4 plot sydd ar gael ym Mona, cafwyd cynnig ar gyfer dau ohonynt. 

Cafwyd cynnig ar gyfer Plot 5B (sy’n rhan o’r ymgynghoriad hwn). 
 

3. Mae CSYM yn ddiweddar wedi derbyn nifer o ymholiadau mewn 
perthynas â thir ym Mona gan gwmnïau sydd wedi mynegi diddordeb 
mewn prynu’r tir gan greu derbyniadau cyfalaf i’r Cyngor Sir o 
ganlyniad. Byddai’r cwmnïau hyn yn eu tro yn cynhyrchu gwariant ac 
yn creu cyfleon cyflogaeth yn y tymor byr, canolig a hir. 

 

 
4. Mae’r Gwasanaeth AE&Ch o’r farn y gallai lleoli safle i Sipsiwn a 

Theithwyr ym Mona wneud drwg sylweddol i les economaidd yr ardal 
oherwydd ni fyddai cwmnïau sy’n chwilio am le newydd neu hyd yn 
oed ehangu eu busnesau cyfredol yn dymuno mynd yno. 
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5. Mae Stad Ddiwydiannol Mona yn arwyddocaol o ran nifer y busnesau 
a’r nifer a gyflogir ac, yn ogystal, mae’n lleoliad pwysig iawn.   Mae’n 
gartref i nifer o fusnesau rhanbarthol adnabyddus – Hefin Thomas, 
AMP, Moduron Maethlu – sydd wedi buddsoddi arian sylweddol i 
brynu’r tir a’r unedau busnes hunan-adeiladu sy’n cwrdd â’u gofynion 
penodol. Mae’r safle bellach yn cael ei gydnabod a’i ystyried fel ‘hyb 
busnes’. Gallai safle i Sipsiwn a Theithwyr wneud drwg i hynny. 

 

 
6. Drwy drafodaethau anffurfiol gyda’r tenantiaid, maent wedi mynegi 

gwrthwynebiad cryf i unrhyw safle Sipsiwn arfaethedig ac mae dau 
sefydliad wedi dweud y byddant yn ystyried gadael eu hunedau. Petai 
hynny’n digwydd, byddai’r Cyngor Sir yn colli incwm. Bydd y tenantiaid 
hyn yn ymateb i’r ymgynghoriad diweddar i’r perwyl hwn.  

 

 
7. Waeth ba mor dda y câi unrhyw safle ei ddylunio / sgrinio o’r Stad 

Ddiwydiannol, mae posibilrwydd cryf y byddai’n achosi canfyddiadau 
negyddol ymysg datblygwyr/busnesau yn yr ardal ac na fyddant yn 
dymuno symud i Mona. 

 

 
8. Mae lleoliad y Stadau Diwydiannol yn golygu eu bod i ffwrdd o 

gyfleusterau megis iechyd, addysg a siopau. Mae’r gwasanaeth lleol 
hyn yn hanfodol bwysig i sicrhau integreiddiad mewn cymunedau. 

 

 
5.0 Casgliadau 
5.1 Am y rhesymau uchod, mae’r Gwasanaethau AE&Ch yn gryf o’r farn nad yw 

Safle’r Heliport na Stad Ddiwydiannol Mona yn lleoliadau addas ar gyfer 
safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr. 

 
 
5.2 Mae sicrhau bod gan Ynys Môn gyflenwad digonol o dir cyflogaeth yn bwysig 

ac mae safleoedd strategol megis Caergybi a Mona yn hollbwysig i sicrhau y 
gall y Cyngor Sir alluogi a hwyluso cwmnïau o fuddsoddi a chreu cyfleon 
cyflogaeth ar gyfer trigolion Ynys Môn. 

 
 
5.3 Byddai neilltuo’r ychydig dir cyflogaeth sydd gennym yn y ddau safle hwn i 

ddiben na fyddai’n creu cyflogaeth neu’n sicrhau ffyniant yn y dyfodol yn 
beryglus o gibddall a gallai niweidio dyheadau rhaglen Ynys Ynni Môn. 
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