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Diolch am ymweld â’r arddangosfa rithwir hon ynghylch ein cynlluniau ar gyfer adfywio Glannau Caergybi sy’n rhedeg 
o’r 11eg i’r 25ain Ionawr 2021 (bellach wedi’i ymestyn tan 1af Chwefror 2021).

Ym mis Chwefror 2014, rhoddodd Cyngor Sir Ynys Môn ganiatâd cynllunio amlinellol i Conygar Stena Line Ltd. ar gyfer 
datblygiad sylweddol ar lannau Caergybi. Ers hynny, mae llawer o newidiadau wedi digwydd, ac yn bennaf mae 
gostyngiad sylweddol ym maint y datblygiad.

Dyluniwyd yr arddangosfa rithwir hon i hysbysu ac ymgynghori â’r gymuned leol ar y cynigion cyn cyflwyno cais 
cynllunio manwl i Gyngor Ynys Môn yn 2021. Cyn hyn, mae’r ymgeisydd newydd, Conygar Holyhead Ltd. (Conygar) yn 
dymuno cael eich barn ar y datblygiad sy’n cael ei gynnig nawr.

Dyluniwyd ein cynlluniau i sicrhau adfywiad llwyr yn ardal y glannau a thu hwnt a maent yn anelu at:

• Denu mwy o ymwelwyr i Gaergybi ac Ynys Môn trwy wella’r ardal fel cyrchfan hamdden a thwristiaeth;
• Adfywio’r ardal trwy fuddsoddiad parhaus trwy adnewyddu ac ailddefnyddio’r Adeiladau Rhestredig a’r    
 Strwythurau Rhestredig ar hyd y glannau a’r arfordir;
• Gwella mynediad i’r cyhoedd, ymestyn y Promenâd, gwella man agored cyhoeddus ar hyd Ffordd y Traeth a   
 chreu traeth newydd i’r dwyrain o’r cyfleuster morglawdd a marina newydd; a
• Gweithio mewn partneriaeth â busnesau lleol sefydledig ac atyniadau twristaidd eraill megis Parc Gwledig y   
 Morglawdd i ddarparu buddion ehangach.

Rhannwch eich meddyliau am y cynlluniau gyda ni trwy lenwi ein ffurflen adborth digidol.

Fel arall, e-bostiwch consultations@axisped.co.uk a bydd yr holl sylwadau’n cael eu hystyried ac efallai y bydd 
ganddynt y potensial i ddylanwadu ar y dyluniad wrth iddo esblygu, cyn cyflwyno’r cais cynllunio.

Ynglŷn â’r Tîm Prosiect:

Mae Conygar Holyhead Ltd. yn gyfrwng pwrpas arbennig a sefydlwyd gyda’r unig bwrpas o 
gyflenwi Cynllun Adfywio Glannau Caergybi

Mae Conygar Holyhead Limited yn is-gwmni i The Conygar Investment Company PLC, sy’n gwmni 
buddsoddi a datblygu cenedlaethol sy’n gweithredu’n llwyddiannus yn y DU ers y 17 mlynedd 
diwethaf.

Mae Axis yn ymgynghoriaeth gynllunio ac amgylcheddol arobryn sy’n arbenigo mewn darparu 
cymorth amlddisgyblaethol ar brosiectau datblygu seilwaith mawr ac astudiaethau cynllunio 
strategol ledled y DU.

Mae Royal HaskoningDHV yn ymgynghoriaeth annibynnol ym meysydd peirianneg a rheoli 
prosiectau sy’n arwain y ffordd ar ddatblygu cynaliadwy ac arloesi. Mae gan RHDHV brofiad 
helaeth o gydlynu asesiadau effaith amgylcheddol yng Nghymru a gweddill y DU

Mae CAD Architects yn Ymarfer Pensaernïol Siartredig RIBA sydd â phrofiad o ddylunio a 
darparu prosiectau datblygu ledled y DU.

Croeso a Chyflwyniad

Golygfa Gyfoes o’r Morglawdd Mawr yn edrych tuag at Gaergybi

Golygfa o’r Awyr o lannau Caergybi a’r Morglawdd Mawr

Engrafiad Hanesyddol yn dangos y gwaith o adeiladu’r Morglawdd Mawr (1853)


