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Cynigion Preswyl:

Bydd y morglawdd newydd yn ymgorffori ardal wedi’i hadfer o’r môr i gefnogi 
datblygiad preswyl unigryw sy’n cynnwys chwe bloc fflatiau ac sy’n cynnwys:

• Chwe adeilad fflatiau sy’n darparu 108 o gartrefi newydd, mewn cymysgedd 
o fathau o fflatiau;

• Cyfleusterau parcio ceir islawr estynedig gyda 155 o leoedd i leihau parcio 
ar lefel y ddaear;

• Amgylchedd lle mae cerddwyr yn bennaf gyda hygyrchedd uniongyrchol i 
fannau gwyrdd o ansawdd uchel;

• Darpariaeth gyflym iawn ar gyfer gweithio yn y cartref a hybiau cyfarfod 
blychau gwaith;

• Unedau manwerthu ar raddfa fach i ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau 
i’r gymuned leol;

• Cadw’r Amgueddfa Forwrol bresennol a’r traeth hygyrch gerllaw Glanfa 
Mackenzie;

• Creu mornant derasog ac amffitheatr gyhoeddus newydd; a
• Chysylltiadau cerddwyr a llwybrau beicio ar hyd Traeth Newry i gyd.

Canlyniadau Allweddol:

• Gwell mynediad a pharcio ar gyfer yr Amgueddfa Forwrol bresennol;
• Promenâd newydd, sy’n rhoi golygfeydd eang allan i’r môr a thros yr harbwr 

newydd;
• Cyfleoedd ar gyfer gwaith celf sy’n adlewyrchu treftadaeth yr ardal;
• Lleoliad tirwedd sy’n creu mannau unigryw, pob un â’i gymeriad ei hun, gan 

ddefnyddio planhigion sy’n goddef amgylchiadau arfordirol;
• Ymdeimlad o ddiogelwch i breswylwyr wrth gadw golygfeydd oddi wrth gartrefi;
• Plannu deniadol a chadarn, gyda seddi a mannau chwarae;
• Ciosgau, gan ddarparu caffis, llogi beiciau a chyfleoedd i fusnesau eraill
• Amffitheatr gyhoeddus - lle cysgodol ar gyfer ymlacio neu ddigwyddiadau megis 

perfformiadau, marchnadoedd dros dro, ac ati;
• Mynediad diogel i fornant derasog gyda mannau i dorheulo a phadlo neu nofio yn 

bosibl mewn dyfroedd cysgodol;
• Cyfleoedd anffurfiol i eistedd a chwarae o amgylch y fornant;
• Plannu i ddarparu amrywiaeth, cysgod ac annog defnydd llawn o’r mannau; ac
• Estyniad i’r Gerddi Isel a’r llwybrau sy’n rhoi mynediad i’r bobl ag anawsterau 

symudedd.

Ardal Breswyl Traeth Newry
Golygfa o’r fornant arfaethedig ar Lannau Traeth Newry 

wedi’i hamgylchynu gan unedau preswyl a masnachol bach

Y Datblygiad Preswyl Arfaethedig ar Forglawdd y Marina

Golygfa o’r Awyr o’r Marina a 
Glannau Traeth Newry arfaethedig

Delweddau Blaenorol o driniaeth tirlunio glannau: Tjuvholmen, Oslo. Defnydd Hamdden Masnachol Arfaethedig Caffi Beiciau


