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Tir Datblygu Preswyl Safonol

8.44 ERW (3.41 HECTAR)           NP19 0RA
Cyfle datblygu rhagorol mewn lleoliad preswyl sy’n bodoli eisoes gyda 
mynediad da i Ganol Dinas Casnewydd a Thraffordd yr M4.

LYSAGHT CAM 2, RHODFA ORB, CASNEWYDD



SEFYLLFA
Mae’r tir yn rhan o ail gam Datblygiad Lysaght ac mae 
wedi’i leoli oddeutu 1 filltir i’r de ddwyrain o Ganol Dinas 
Casnewydd. Ceir mynediad i’r tir o Rodfa Orb sydd 
wrth ochr yr A48 ac yn cysylltu â Thraffordd yr M4  
(Cyffordd 24) o fewn 3 milltir. Mae dinas Caerdydd ryw 
12 milltir i ffwrdd a dinas Bryste ryw 32 milltir dros y ffin. 
Mae adfywio mawr wedi digwydd yn yr ardal o amgylch 
yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag adeiladu 
croesfan newydd dros Afon Wysg a datblygu nifer fawr 
o siopau manwerthu y tu allan i’r dref. Mae datblygiad 
preswyl Pentref Lysaght, sydd bron â chael ei gwblhau, 
yn agos hefyd. 
Hefyd mae posib cyrraedd Sefydliad Lysaght, sy’n 
adeilad hanesyddol, o Rodfa Orb. Mae’r Sefydliad yn 
lleoliad ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau eraill 
erbyn hyn, ar ôl cael ei adnewyddu ar gost o £3 miliwn 
ryw 7 mlynedd yn ôl.

DISGRIFIAD
Mae arwynebedd y safle, sydd ag ymyl goch ar y 
cynllun sydd wedi’i gynnwys, yn ymestyn i ryw 8.44 
erw (3.41 hectar) ac mae ar dir fflat yn gyffredinol. 
Ceir mynediad i’r safle drwy Ddatblygiad Cam 1, sy’n 
arwain o Rodfa Orb.

CYNLLUNIO
Mae Trosolwg Cynllunio cynhwysfawr wedi’i 
gynnwys yn y Pecyn Gwybodaeth ond, i grynhoi, 
cymeradwywyd cais cynllunio materion a gedwir 
yn ôl ar gyfer 176 o anheddau ar 2 Rhagfyr 2009 
(Cyf. 09/0850). Mae cam cyntaf y datblygiad wedi 
cael ei weithredu ac mae’n cynnwys 76 o unedau, a 
adeiladwyd yn unol â’r gymeradwyaeth materion a 
gedwir yn ôl. O’r herwydd, mae gweddill y safle (Cam 
2) yn elwa o ganiatâd cynllunio sy’n bodoli eisoes ar 
gyfer adeiladu’r 100 o unedau sy’n weddill. 
Mae’n hanfodol bod pob parti sydd â diddordeb yn 
darllen y Trosolwg Cynllunio sydd wedi’i ddarparu yn 
y Pecyn Gwybodaeth, er mwyn bodloni eu hunain o 
ran natur y caniatâd sy’n bodoli eisoes a’r amodau y 
bydd rhaid cadw atynt yn benodol mewn perthynas â 
Datblygiad Cam 2.

Yn yr un modd, dylai darpar brynwyr ystyried y Trosolwg 
Cynllunio er mwyn dod yn gyfarwydd â’r goblygiadau 
a fyddai’n codi wrth i gais cynllunio o’r newydd gael ei 
wneud ar gyfer ardal Cam 2. 
Ymgymerwyd â Datblygiad Cam 1 gan Linc Cymru ac mae’r 
Trosolwg Cynllunio’n cyfeirio at y posibilrwydd y bydd yr 
Awdurdod Cynllunio Lleol yn cydnabod bod y gofyniad 
Tai Fforddiadwy o 20% a atodwyd i’r caniatâd cynllunio 
gwreiddiol wedi cael ei fodloni eisoes. Fodd bynnag, 
pwysleisir y bydd rhaid i’r sefyllfa hon gael ei chadarnhau 
yn uniongyrchol gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

DEILIADAETH
Rhydd-ddaliad.

TAW
I’w gadarnhau.

PECYN GWYBODAETH
Mae Pecyn Gwybodaeth technegol ar gael o’r swyddfa 
hon a bydd yn cynnwys copïau o’r Trosolwg Cynllunio, 
gan gynnwys Hysbysiadau Penderfynu perthnasol a 
Chytundeb Adran 106, Arolwg Topograffig, adroddiadau 
Ymchwiliad Tir, Strategaeth Draenio ac adroddiad 
Gwasanaethau Statudol. 
Mae’r holl wybodaeth deitl angenrheidiol a’r dogfennau 
cyfreithiol perthnasol eraill ar gael mewn Ystafell Data 
sydd wedi cael ei sefydlu gan gyfreithwyr y Gwerthwr, 
Hugh James. Bydd manylion am sut i gael mynediad i’r 
Ystafell Data ar gael yn y Pecyn Gwybodaeth.

DULL GWERTHU
Cynigir yr eiddo i’w werthu drwy dendr anffurfiol. Rhaid 
cyflwyno tendrau i swyddfeydd Rawlins & Madley ar y 
ffurflenni penodol erbyn hanner dydd, dydd Gwener 
5ed Gorffennaf 2019.

GWELD
Trwy apwyntiad yn unig gyda’r unig 
asiant gwerthu: 
Rawlins & Madley. 17 Cilgant St 
Andrews, Caerdydd, CF10 3DB.
Ffôn:   029 2064 0055
E-bost:  jeremy@rawlinsmadley.com

Y Ddeddf Camliwio:
Mae Rawlins & Madley, ar eu cyfer eu hunain ac ar gyfer gwerthwyr yr eiddo y maent yn gweithredu ar eu rhan, yn hysbysu fel a ganlyn:
(i) Amlinelliad cyffredinol yn unig yw’r manylion hyn, er mwyn rhoi arweiniad i ddarpar brynwyr, ac nid ydynt yn cyfateb i gynnig neu gontract llawn neu rannol; (ii) Ni all Rawlins & Madley warantu 
manwl gywirdeb unrhyw ddisgrifiad, dimensiwn, cyfeiriad at gyflwr, caniatâd angenrheidiol ar gyfer defnydd a phreswyliaeth a’r manylion eraill a geir yma ac ni ddylai darpar brynwyr ddibynnu 
arnynt fel datganiadau o ffaith neu safbwynt a rhaid iddynt fodloni eu hunain ynghylch eu manwl gywirdeb. (iii) Ni fydd Rawlins & Madley yn atebol, o ran esgeulustod neu fel arall, am unrhyw 
golled sy’n codi o ddefnyddio’r manylion hyn; ac (iv) Ni fydd cyfeiriad at unrhyw waith, peiriannau, offer, gwasanaethau, gosodiadau a ffitiadau yn yr eiddo’n cyfateb i safbwynt (oni bai y nodir fel 
arall) ynghylch ei gyflwr, neu ei fod yn abl i gyflawni ei swyddogaeth fwriadol. Dylai darpar brynwyr fodloni eu hunain ynghylch addasrwydd eitemau o’r fath ar gyfer eu gofynion.
(v) Nid oes gan unrhyw un o gyflogeion Rawlins & Madley awdurdod i fynegi safbwynt na gwarant na llunio unrhyw gontract o unrhyw fath mewn perthynas â’r eiddo.
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Mae’r cynlluniau at ddibenion adnabod yn unig. Heb eu llunio i raddfa.

LYSAGHT 
CAM 2


