
Cynlluniau Porthladd  Caergybi ar gyfer Brexit 
heb Gytundeb – Cwestiynau Cyffredin

Pam mae angen cynlluniau wrth 
gefn arnom os bydd Brexit heb 
Gytundeb?
Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, yna 
bydd archwiliadau ychwanegol yn cael eu cynnal ar 
nwyddau a fydd yn teithio allan o’r DU cyn iddynt 
gael mynd i mewn i’r UE. Gan fod Iwerddon yn rhan 
o’r UE, mae’n bosibl y bydd archwiliadau ychwanegol 
yn cael eu cynnal ar gerbydau nwyddau trwm a 
fydd yn teithio o Gaergybi i Ddulyn. Gallai hynny 
arwain at oedi, sy’n golygu bod angen cynlluniau 
i fynd i’r afael â’r cerbydau nwyddau trwm a fydd 
yn aros eu tro i deithio i Iwerddon. Mae angen 
gofalu hefyd y bydd cyfleusterau ar gael ar gyfer y 
gyrwyr wrth iddynt aros. Mae lle i 660 o gerbydau 
nwyddau trwm yn y porthladd ond mae’n bosibl y 
bydd angen mwy o le os bydd unrhyw oedi, ac mae 
angen inni gynllunio ar gyfer sefyllfa o’r fath.  

Sut rydych chi’n gwybod y bydd digon 
o le ar gael i ymdopi ag unrhyw oedi?
Yn ôl dadansoddiad yr Adran Drafnidiaeth, awgrymir 
nad yw cerbydau nwyddau trwm yn debygol o gael 
fawr o effaith, oherwydd capasiti’r cyfleusterau 
presennol ym Mhorthladd Caergybi. Fodd bynnag, 
oherwydd bod risg o oedi hirach, mae angen 
cynlluniau wrth gefn. Mae’r gwaith dadansoddi 

a wnaed yn awgrymu y bydd y cynlluniau hyn yn 
darparu mwy na digon o le. Dim ond os na fydd mwy 
o le ar gael ar safle Roadking a’r ffyrdd o amgylch 
Parc Cybi y bydd opsiwn yr A55 yn cael ei ddefnyddio.

Beth fydd yn digwydd os ceir 
cytundeb?
Os ceir cytundeb, bydd pethau’n parhau fel y 
maent a bydd nwyddau o’r DU yn cael mynd i 
mewn i’r UE ar ôl cael eu harchwilio yn yr un 
ffordd ag ar hyn o bryd. N fyddai unrhyw newid.

Sut bydd y cynllun hwn yn 
effeithio ar bobl sy’n byw ac yn 
gweithio yng Nghaergybi?
Nod y cynllun hwn yw sicrhau bod cyn lleied o 
effaith â phosibl ar bobl sy’n byw ac yn gweithio 
yng Nghaergybi, yn ogystal â darparu cyfleusterau 
ar gyfer cerbydau nwyddau trwm a gyrwyr. 
Er mwyn inni fedru defnyddio safle Roadking a 
Pharc Cybi, mae’n bosibl y bydd angen cau rhan 
fach o’r A5153 rhwng cylchfannau Parc Cybi a 
Ffordd Kingsland. Bydd hyn yn creu rhywfaint o 
anhwylustod i draffig lleol. Bydd arwyddion yn 
cael eu codi os caiff yr opsiwn hwn ei ddefnyddio.
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Fyddwn ni’n dal i fedru teithio 
i mewn ac allan o Gaergybi?
Byddwch, ond mae’n bosibl y bydd ymadael 
â’r UE heb gytundeb yn effeithio rhywfaint ar 
eich taith, yn enwedig yn union ar ôl ymadael. 
Bydd cynlluniau yn cael eu monitro a’u haddasu 
i sicrhau cyn lleied o effaith â phosibl.   

Beth yw’r cynlluniau hynny? 
Os bydd oedi ac os bydd angen mwy o le na’r hyn 
sydd ar gael yn y porthladd, bydd cerbydau nwyddau 
trwm yn cael eu cyfeirio i safle gwasanaethau 
Roadking ym Mharc Cybi, sy’n agos i fynedfa’r 
porthladd. Mae lle i 175 o gerbydau nwyddau trwm 
ar y safle hwn, ac mae yno hefyd gyfleusterau lles 
ar gyfer y gyrwyr. Bydd modd parcio am ddim ar 
y safle o dan y trefniadau hyn, a bydd trefniadau 
rheoli traffig yn eu lle er mwyn cyfeirio’r cerbydau 
i’r safle heb unrhyw oedi. Bydd Swyddogion Traffig 
ychwanegol ar gael 24/7 i gynnig cymorth. Dim 
ond ar gyfer y cerbydau nwyddau hynny a fydd 
yn teithio i Ddulyn y bydd y safle hwn ar gael.

Bydd modd hefyd ddefnyddio’r ffyrdd o amgylch 
Parc Cybi os bydd angen, fydd â lle ar gyfer 30 o 
gerbydau nwyddau trwm eraill. Gallai hyn gynnwys 
cau rhan fach o’r A5153 rhwng y ddwy gylchfan 
rhwng Parc Cybi a Ffordd Kingsland. Ni ddisgwylir i 
hyn achosi problemau traffig mawr. Byddai angen i 
draffig sydd am gyrraedd Bae Trearddur ddefnyddio 
Cyffordd 1 ar yr A55 yn lle Cyffordd 2 os caiff y 
camau hyn eu cymryd. Bydd arwyddion yn cael 
eu codi os bydd angen defnyddio’r opsiwn hwn.

Os na fydd yr holl leoedd hyn yn ddigon – a go 
brin y bydd hynny’n digwydd – rydym wedi 
datblygu cynllun arall wrth gefn, lle bydd cerbydau 
nwyddau trwm yn cael parcio ar gerbytffordd 
yr A55 i gyfeiriad y gorllewin yng Nghaergybi 
(Cyffyrdd 2-3). Dyma’r rhan fwyaf tawel o’r 
A55, a hyd yn oed os defnyddir yr opsiwn hwn, 
disgwylir mai ychydig iawn o effaith y bydd yn 
ei chael ar y cyhoedd wrth iddynt deithio.

Bydd opsiynau Roadking a Pharc Cybi ar gael 
ymlaen os na cheir cytundeb a gall opsiwn 
yr A55 fod ar gael os bydd angen, er mai 
go brin y bydd angen ei ddefnyddio.

Beth am deithwyr a fydd yn 
croesi mewn ceir ac ar droed?
Pa drefniadau sy’n cael eu 
gwneud ar eu cyfer nhw?
Bydd archwiliadau ychwanegol yn cael eu cynnal 
ar nwyddau ar y ffin â’r UE a dyna pam y bydd hyn 
yn effeithio ar gerbydau nwyddau trwm. Ni fydd 
yn effeithio ar deithwyr a fydd yn croesi mewn ceir 
ac ar droed a, hyd yn oed os bydd oedi cyn i fferïau 
fedru hwylio, mae’r porthladd wedi dweud wrthym 
y bydd digon o le ar gyfer cerbydau’r teithwyr hyn. 

Beth am faniau sy’n cludo nwyddau?
A fydd unrhyw oedi iddyn nhw a pha 
gynlluniau sydd yn eu lle ar gyfer 
hynny?
Dim ond cerbydau nwyddau trwm a fydd yn 
cael eu cyfeirio i safleoedd aros y tu allan i’r 
porthladd. Bydd faniau’n gallu mynd i mewn 
i’r porthladd i aros am eu fferi nhw yno.

Am ba hyd y bydd y trefniadau hyn 
yn eu lle?
Mae’n anodd rhagweld am ba hyd y bydd y 
trefniadau hyn yn eu lle. I ddechrau, rydym wedi 
cynllunio ar gyfer cyfnod o 6 mis o’r diwrnod 
ymadael. Mae’r mesurau wrth gefn hyn yn 
seiliedig ar ragdybiaethau ac mae’n bosibl y bydd 
lle yn y porthladd ei hun ar gyfer yr holl draffig 
a fydd yn cael ei ddal yn ôl. Byddwn yn cadw 
llygad ar y sefyllfa ac yn dod â’r mesurau hyn i 
ben os byddwn o’r farn na fydd eu hangen?

Faint mae hyn i gyd yn ei gostio? 
Bydd y gost yn dibynnu ar faint o drefniadau y 
bydd angen eu gwneud ac ar ba mor hir y bydd 
angen iddynt fod yn eu lle. Rydym yn amcangyfrif 
y gallai fod angen y cyfleusterau am 6 mis os 
aiff pethau i’r pen, ond gallai hynny newid.



Beth os na fydd cerbydau nwyddau 
trwm yn parcio yn y mannau a fydd 
yn cael eu neilltuo ar eu cyfer? 
Beth fyddwch chi’n ei wneud wedyn?
Wrth inni fynd ati i baratoi’n cynlluniau, gwnaethon 
ni hynny mewn ffordd a fydd yn lleihau’r risg y 
bydd cerbydau nwyddau trwm yn parcio mewn 
mannau eraill. Dyna’r rheswm pam bydd cerbydau 
nwyddau trwm a fydd yn teithio i Ddulyn yn cael 
parcio am ddim. Rydym wedi dewis safle yn union 
yn ymyl mynedfa’r porthladd, felly ni fydd angen 
i gerbydau nwyddau trwm newid eu cynlluniau 
teithio. Byddwn wedyn yn gallu cyfathrebu’n hawdd 
â’r gyrwyr i roi gwybod iddynt pryd y daw eu tro 
nhw i deithio i’r Porthladd (bydd gan y cwmnïau 
fferïau staff ar safle Roadking i siarad â’r gyrwyr). 
Os bydd unrhyw yrwyr yn anwybyddu’r arwyddion, 
byddant yn cael eu troi ymaith gan yr awdurdodau 
wrth fynedfa’r Porthladd. Rydym wedi gofyn 
hefyd i’r awdurdod lleol gymryd mwy o gamau 
gorfodi parcio yng Nghaergybi a’r cyffiniau. 

Sut bydd gyrwyr cerbydau nwyddau 
trwm yn gwybod ble i fynd?
Byddwn yn rhoi pecynnau gwybodaeth i gludwyr 
nwyddau ymlaen llaw drwy’r cwmnïau fferïau. 
Bydd trefniadau rheoli traffig yn eu lle er mwyn 
cyfeirio cerbydau a fydd yn teithio i borthladd 
Caergybi i’r man iawn. Mae safle Roadking yn 
agos iawn i fynedfa’r porthladd, felly ni fydd 
angen i’r cerbydau deithio ar hyd ffordd wahanol. 
Bydd Swyddogion Traffig ychwanegol yn eu lle 
hefyd i wneud yn siŵr bod cerbydau nwyddau 
trwm yn cael eu cyfeirio i’r man iawn.

Pwy sy’n talu am hyn? Fydd yn 
rhaid i’r cludwyr nwyddau dalu am 
barcio?
Llywodraeth Cymru fydd yn talu am y cynlluniau 
hyn. Mae wedi ymrwymo i gytundeb gyda 
Roadking sy’n golygu na fydd yn rhaid i’r 
cludwyr nwyddau dalu unrhyw gostau parcio. 

Beth am borthladdoedd 
eraill Cymru?
O ran Doc Penfro ac Abergwaun, sef y 
porthladdoedd fferïau eraill yng Nghymru, mae’r 
gwaith dadansoddi’n dangos y byddai modd cadw 
a rheoli cerbydau a fyddai’n cael eu dal yn ôl 
oherwydd tagfeydd yn Rosslare o fewn y porthladd 
a’i gyffiniau, ac na fyddai unrhyw gynnydd mawr 
mewn tagfeydd ar ffyrdd cyhoeddus. Fodd bynnag, 
unwaith yn rhagor, ychydig iawn o wahaniaeth 
sydd rhwng y rhagdybiaethau sy’n sail i’r gwaith 
dadansoddi ac mae’r rhagdybiaethau hynny’n 
cael eu hadolygu’n gyson fel y bo modd ymateb 
yn gyflym os bydd angen, gan sefydlu mesurau 
wrth gefn ychwanegol ac sicrhau bod nwyddau’n 
symud mewn ffordd mor hwylus â phosibl 
rhwng porthladdoedd Cymru ac Iwerddon.

Mae porthladdoedd cynwysyddion, fel Caerdydd, 
Port Talbot a Casnewydd, eisoes yn trafod nwyddau 
sy’n cael eu cludo ledled y byd ac ni ddisgwylir 
i’r sefyllfa hon amharu’n sylweddol arnynt. 

Fyddwn ni’n dal i fedru teithio 
i Iwerddon os ceir Brexit heb 
Gytundeb?
Byddwch. Mae manylion llawn ar gael ar wefan 
Paratoi Cymru am yr hyn y dylech ei wneud os 
byddwch yn teithio i’r UE ar ôl i’r DU adael.

llyw.cymru/paratoi-cymru

Sut gallwn ni gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr 
hyn sy’n digwydd? 
I gael y newyddion teithio diweddaraf, dilynwch Traffig Cymru ar Twitter ac ewch i’w wefan. 

@TrafficWalesN             www.traffig.cymru/

I gael ragor o gyngor, ewch i wefan Paratoi Cymru.

www.llyw.cymru/paratoi-cymru


