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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei ateb yn Gymraeg ac 

ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi cyn ymateb.  

 

24 Mawrth 2021 
 
Annwyl Breswylydd, Perchennog neu Ddeiliad, 
 
Parthed: Llywodraeth Cymru - Safle Rheoli Ffiniau Parc Cybi 
 
Rydym yn ysgrifennu i'ch hysbysu bod y cyfnod ymgysylltu â'r gymuned 21 diwrnod ar gyfer cynigion 
Llywodraeth Cymru ar gyfer safle rheoli ffiniau ym Mharc Cybi, Caergybi, wedi cychwyn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio datblygu Plot 9, Parc Cybi, Caergybi yn safle rheoli ffiniau i 
wasanaethu Porthladd Caergybi. Mae angen y safle oherwydd nad oes digon o le ar hyn o bryd yn y 
porthladd i brosesu'r gwiriadau yn y dyfodol sy'n ofynnol yn dilyn diwedd cyfnod trosglwyddo'r DU 
gyda'r UE ar 31 Rhagfyr 2020. 
 
Byddai'r safle'n cael ei ddefnyddio fel lleoliad i archwilio nwyddau fel anifeiliaid, planhigion a 
chynhyrchion o darddiad anifeiliaid sy'n dod i mewn i Gymru trwy Borthladd Caergybi. Cyfrifoldeb 
Llywodraeth Cymru yw'r gwiriadau hyn. Byddai'r safle'n cynnwys lleoedd parcio ar gyfer HGVs a 
cherbydau eraill ynghyd â mesurau a chyfleusterau diogelwch i alluogi gwirio cerbydau a nwyddau 
sy'n dod i mewn ac allan o'r safle.  
 
Bydd angen cymeradwyaeth ar gyfer defnydd arfaethedig Llywodraeth Cymru o'r safle, y mae'n ei 
geisio o dan ofynion Gorchymyn Datblygu Arbennig (SDO). 
 
Rhowch eich barn 
 
Rydym yn eich gwahodd i wneud sylwadau ar y cynigion yn ystod y cyfnod 21 diwrnod o ymgysylltu 
â'r gymuned a fydd yn rhedeg o ddydd Mercher 24 Mawrth 2021 tan hanner nos ddydd Mawrth 13 
Ebrill 2021. 
 
Amgaewch lyfryn gwybodaeth sy'n nodi pwrpas y safle, yr angen am safle rheoli ffiniau ym Mharc 
Cybi ac amserlenni ar gyfer ei adeiladu a'i weithredu arfaethedig. 
 
Os ydych am roi sylwadau ar y cynigion ac i ddarganfod mwy o fanylion am gynigion Llywodraeth 
Cymru ar gyfer y wefan, ewch i'n gwefan www.inlandborderfacilities.uk 
 
Gallwch hefyd ddarparu sylwadau trwy lenwi'r ffurflen adborth amgaeedig a'i phostio i: Freepost Inland 
Border Facilities  
 
Bydd sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgysylltu â'r gymuned yn cael eu cynnwys yn ein 
dogfennau cyflwyno cynllunio.Gellir darparu adborth o ddydd Mercher 24 Mawrth 2021 tan hanner 
nos ddydd Mawrth 13 Ebrill 2021. 
 
Bydd y wefan yn cael ei diweddaru'n rheolaidd i roi cynnydd y cynllun i chi.  
 
Yn gywir, 
 
Rhaglen Seilwaith Ffiniau 
Llywodraeth Cymru 

http://www.inlandborderfacilities.uk/

