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Cyflwyniad 
 

Mae'r ddogfen hon yn ategu'r nodyn cefndir ar Safleoedd Rheoli Ffiniau (BCP) yng 

Nghymru a'r dyluniad cysyniad diweddaraf. Mae'n darparu'r sefyllfa bresennol o ran 

dylunio a darparu BCP yng Nghymru ar 29 Hydref 2021.  

 

 Porthladd Caergybi  

  

Safle: 

Bydd BCP Caergybi wedi'i leoli ar dir sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ym Mharc Cybi, 

Caergybi, tua 1.7 milltir o'r porthladd. Mae'r safle eisoes wedi'i ddatblygu'n rhannol 

fel ardal stacio HGV fel rhan o'r cynllunio wrth gefn ar gyfer diwedd cyfnod pontio'r 

UE. Yn 15 erw mae'n darparu lle ar gyfer lonydd nofio, ffensys, adeiladau arolygu, 

swyddfeydd, parcio, draenio cynaliadwy, sgrinio a lliniaru amgylcheddol eraill.  

Cynllunio: 

Gofynnir am ganiatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Arbennig o dan adran 59 o 

Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Gwneir caniatâd cynllunio ac unrhyw amodau 

drwy Offeryn Statudol (OS). Cyflwynwyd y cais cynllunio i Weinidogion Cymru ar 6 

Awst 2021. Bydd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros y Newid yn yr Hinsawdd yn 

penderfynu a ddylid caniatáu'r Gorchymyn Datblygu Busnes ai peidio a disgwylir hyn 

cyn Ebrill 2022.    

Mae’r cais yn gofyn am ganiatâd ar gyfer Amlen Gydsynio. Mae hyn yn nodi 

uchafswm paramedrau asesedig y datblygiad, lle bydd yr holl ddatblygiadau'n 

gyfyngedig iddynt. Bydd yr Amlen Gydsynio yn sicrhau nad yw dyluniad terfynol y 

BCP yn arwain at effeithiau amgylcheddol sylweddol, tra hefyd yn caniatáu rhywfaint 

o hyblygrwydd priodol i ddarparu ar gyfer datblygiadau dylunio. Yn ogystal, bydd 

cyfyngiadau'r Gorchymyn Datblygu Arbennig yn cael eu cynllunio i liniaru effeithiau 

posibl y datblygiad. 

Nid oes gofyniad statudol i ymgynghori cyn gwneud Gorchymyn Datblygu Arbennig 

(SDO). Er hyn, cynhaliwyd ymgynghoriad cymunedol am gyfnod o 21 diwrnod o 24 

Mawrth 2021 tan 13 Ebrill 2021, tra bod rhanddeiliaid technegol wedi cael cyfnod 

estynedig. Roedd yr ymgynghoriad yn gwyro oddi wrth bolisi Llywodraeth Cymru o 

ganiatáu cyfnod o 12 wythnos. Roedd yr ymadawiad hwn er mwyn caniatáu 

ymgysylltu'n gynnar â rhanddeiliaid cyn i'r prif waith o gynllunio'r Safle Rheoli Ffiniau 

ddechrau er mwyn medru ystyried eu safbwyntiau tra’n bodloni'r amserlenni ar gyfer 

cyflwyno gwiriadau, fel y nodir yng Nghynllun Gweithredu’r Ffin (BOM) Llywodraeth y 

DU.  
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Dyluniadau:  

Mae'r Safle Rheoli Ffiniau yn gyfleuster pwrpasol sydd wedi'i gynllunio i ddarparu ar 

gyfer gwiriadau ar yr ystod lawn o reolaethau SPS ar anifeiliaid byw, cynhyrchion 

anifeiliaid, planhigion, cynhyrchion planhigion a phren o'r UE a'r posibilrwydd o 

dderbyn masnach SPS gweddill y byd (ROW). 

Yn 15 erw bydd y safle'n darparu lle ar gyfer lonydd nofio, ffensys, adeiladau 

arolygu, storio a reolir gan dymheredd, swyddfeydd, parcio, draenio cynaliadwy, 

sgrinio a mesurau lliniaru amgylcheddol eraill.  

Mae dyluniadau cysyniadau bron wedi'u cwblhau ac mae Llywodraeth Cymru yn 

cynnal asesiad BREEAM o berfformiad cynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol 

ac economaidd y datblygiad gyda chyfradd darged BREEAM Rhagorol.  

Bydd dyluniadau manwl yn cael eu datblygu ar y cyd â'r Contractwr adeiladu 

penodedig.  

Mae'r dyluniad cysyniad a gyhoeddwyd yn gywir ar 11 Awst 2021. Dylid nodi nad yw 

hyn yn derfynol ac mae'n destun adolygiad gan fod gofynion a dyluniadau manwl yn 

cael eu mireinio.  

Adeiladu: 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y gwahoddiad adeiladu i dendro (HCA) ar 09 Awst 

a daeth i ben ar 23 Medi. Cyhoeddwyd yr HCA drwy fframwaith Partneriaeth 

Adeiladu Gogledd Cymru, a weinyddir gan Gyngor Sir Ddinbych.  

Dewiswyd strategaeth gaffael dylunio ac adeiladu dau gam. Mae'r dull dau gam 

wedi'i strwythuro fel a ganlyn: 

Cam 1 – Mae tîm dylunio'r Contractwr yn gweithio ochr yn ochr â thîm dylunio 

Cleientiaid i wella'r gallu i gyflawni, gwaith rhaglen, sefydlu cadwyn gyflenwi a 

mireinio cost y prosiect.  

Cam 2 – Wedi cytuno ar gost y prosiect a sefydlwyd ar ddiwedd Cyfnod 1, bydd y 

contract ar gyfer y gwaith adeiladu yn cael ei gadarnhau a bydd y Contractwr yn 

dechrau gweithio ar y safle. 

Disgwylir i gontract Cyfnod 1 gael ei ddyfarnu yn 2022. Nid yw'r wobr yn rhagfarnu 

canlyniad penderfyniad y Gorchymyn Datblygu Arbennig. 

Disgwylir cwblhau'r gwaith adeiladu ddiwedd 2022 / dechrau 2023 gyda dyddiad 

gweithredol o ddechrau 2023.   

 

 


