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4               Cofnodion cyfarfod  Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor 

                                        Gwesty Meifod, Bontnewydd, 23 Mehefin  2015 

Presennol 

Aelodau :  Vincent Mears (VM. chair) ,Peter Rutherford(PR) , Richard Parry (RP), Emlyn Jones (EJ), 

Mike Vitkovitch (MV), Dafydd Thomas (DT), Malcolm Winstanley (MW), David Mecalf (DM1), Denise 

Meldrum (DM2), Euryn Edwards (EE),David Jones (DJ) , Vin West (VW), Gruffydd Williams (GW) 

Swyddogion Cyngor Gwynedd  :  Wyn Williams  (WW), Rhys Roberts (RhR), Dewi Owen (DO), Colin 

Jones (CJ) 

CNC: Molly Lovatt (ML) 

National Grid : Gavin Cook (GC), Eloise Frank (EF), Nicola Brownbridge (NB) 

 Ymddiheiriadau: Noel Davey, Peter Hewlett, Bob Lowe, Dewi Roberts, Morgan Jones- Parry, Elis 

Gwyn Jones                   

1. Croeso  

 Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau a’r swyddogion i’r cyfarfod. 
 

2.  Datganiad o ddiddordeb personol 

 Dim datganiad o ddiddordeb personol wedi ei adrodd. 
 

3. Materion brys / Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

 Dim materion brys wedi eu codi. 
 

4. Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd  23 Mawrth, Gwesty Caerwylan, Criccieth 

  
DM. Eitem 6 dylai fod wedi ei gynnwys fel rhan o’r is-grŵp Cynllunio 
 
DM.  Gofynnwyd a bu datblygiad ar fater Glan y Don, Pwllheli sef y llwybr cyhoeddus drwy’r 
iard gychod oedd yn beryglus ac angen ei arwyddo. 
 
DO.  Adroddwyd bod y mater wedi ei godi gyda’r Adran Adfywio  a bod cynnig wedi ei drafod 
i godi  clawdd isel i wahaniaethu cerddwyr o’r iard gychod, byddai’n bosibl arwyddo’r llwybr 
ar ôl cwblhau’r gwaith. 
 
SW. Oedd yna unrhyw ddatblygiad ar fater Chwarel Penrhyn ? 
 
WW. Eglurwyd  bod perchnogion y chwarel yn  bwriadu cyflwyno cais i ymestyn cyfnod 
gwaith y chwarel o fewn y misoedd nesaf. Byddai’r estyniad yn cynnwys ymestyn cyfnod 
cau'r llwybrau cyhoeddus. 
Eglurwyd byddai’r cais yn  disgyn o fewn y drefn Cynllunio ac y byddai cyfle i’r cyhoedd 
wneud sylwadau ar y cais brud hynny. Cytunodd y Fforwm I aros am y cyfnod ymgynghori a 
gwneud sylw bryd hynny. 
 
Cafwyd trafodaeth ar rôl y Fforwm wrth ymateb i geisiadau Cynllunio. 
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WW. I gysylltu gyda’r aelodau oedd wedi rhoi eu henwau ymlaen i fod ar yr is-grŵp Cynllunio. 
 
RP. Dywedodd y byddai angen trefnu rhagor o gyfarfodydd  os am ymateb  i geisiadau 
Cynllunio. 
 
PR.nodwyd  bod sefyllfa debyg yn bodoli ynglŷn â materion Cynllunio'r Parc, ond roedd y 
sefyllfa wedi gwella yn y blynyddoedd diwethaf. 
 
Derbynwyd y cofnodion. 
 

5. Cyflwyniad Grid Cenedlaethol (GC) 
Rhoddwyd cyflwyniad gan Gavin Cook (GC) Rheolwr Prosiect dros Gysylltiadau  Gogledd 
Cymru ar waith y Grid Cenedlaethol a’r cynigion presennol sy’n effeithio ar Ogledd Orllewin 
Cymru. 
Pwrpas y  GC  ydi darparu cysylltiadau i’r grid trydan cenedlaethol  i gwmnïau  cynhyrchu 
trydan. 
Eglurwyd bod GC  yn edrych ar gysylltu gorsaf bŵer newydd New Horizon yn Wylfa yn  
ogystal â dwy ffarm wynt ar arfordir dwyreiniol Iwerddon gyda’r orsaf ym Mhentir. 
Y cynnig presennol ar gyfer y cysylltiad rhwng Wylfa a Phentir ydi i godi ceblau ychwanegol i 
groesi Ynys Môn  ond i’w roi o dan y ddaear wrth groesi’r Fenai gyda cheblau uwchben i 
Bentir. Yn ychwanegol byddai angen  2 compownd i dderbyn y ceblau naill ochr i’r Fenai 
ynghyd ac addasiadau i orsaf Pentir. 
Eglurwyd mai dyma’r llinell  fyrraf ac yr un gyda’r effaith gweledol leiaf.Eglurwyd bod gwaith 
hefyd ar y gweill  i edrych ar opsiynau i wella ac adnewyddu'r ceblau sy’n cysylltu 
Trawsfynydd a Phentir, gan gynnwys is-orsaf newydd ym Mryncir. 
 
Pwysleisiodd GC byddai  asesiad  effaith  unrhyw waith ar hawliau tramwy  a’u nod bob 
amser fyddai i gadw llwybr yn agored  tra roedd gwaith yn mynd yn ei flaen, os yn 
angenrheidiol  am resymau diogelwch i  ddarparu  gwyriad dros dro. 
Nodwyd  byddai ymgynghoriad cyhoeddus pellach yn cael ei gynnal ar y cynigion ar gyfer 
cysylltiad Wylfa i Bentir cyn diwedd 2015. 
 
Crynodeb o gwestiynau a ofynnwyd gan aelodau’r Fforwm. 
 
VW. Mae cynllun ffarm wynt Celtic Array wedi ei atal, ydi’n bosibl i gwmni arall adfer y 
cynllun rhywbryd yn y dyfodol ? 
GC.  Ydi mai’n bosibl mewn egwyddor ond rhaid yn gyntaf oresgyn rhai problemau technegol 
mawr. 
 
Oes yna gysylltiad â  ffarm wynt Gwynt y Môr ? 
GC. Nac oes, mae Gwynt y Môr yn cysylltu gyda’r grid cenedlaethol ger Bodelwyddan. 
 
EE. Oes bwriad i’r cysylltiad o’r ffermydd gwynt ger Iwerddon fynd ar hyd y Fenai ? 
GC.Does dim manylion ar gael ar hyn o bryd. 
 
RP. Ydi’r bwriad ar gyfer is-orsaf ym Mryncir yn cael ei ystyried ? 
GC. Ydi mae’n  cael ei ystyried? 
 
ML. Gofynnwyd a oedd posibl cadw’r  ceblau presennol ar draws Môn ac oni byddai gosod y 
ceblau ar wely’r môr yn well opsiwn. 
GC . Y  bwriad ydi cadw’r ceblau presennol gan fyddai dal eu hangen yn dilyn cwblhad  yr 
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orsaf bŵer newydd yn Wylfa. 
Dywedwyd bod cysylltiad yn y môr wedi cael ei ystyried fel rhan o opsiwn cymysg rhwng 
Wylfa a Phentir neu i Lannau Dyfrdwy. Eglurodd GC nad oedd y dechnoleg ar gyfer cysylltiad 
o’r fath wedi ei ddatblygu’n ddigonol. 
 
DM. Oedd yna fwriad i’r ceblau gael eu claddu   wrth y Glaslyn. 
GC. Roedd asesiad i weld os  fyddai hyn yn bosibl yn cael ei gynnal  a nodwyd bod  15 cynllun 
tebyg mewn lleoliadau sensitif yn cael eu hystyried ar draws y DU. 
 
GW. Pwy fyddai’n gwneud y penderfyniad  terfynol? 
GC. Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan y Gweinidog yn San Steffan a  dim gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
DJ. Pryd  fydd  penderfyniad terfynol ar  Wylfa ? 
GC. Disgwylir  penderfyniad yn 2019. 
 

6. Gohebiaeth  
 
Cynllun gwaith Fforymau Mynediad 15 / 16 
VM. Nodwyd bod gofyn i’r Cyngor gynhyrchu adroddiad blynyddol ac nad oedd Gwynedd 
wedi  paratoi adroddiad ers sawl blwyddyn. 
 
PR. Dylid datblygu perthynas well gyda’r Cynghorau Cymuned. 
VM. Cytunodd, roedd cysylltiadau blaenorol wedi bod yn ddefnyddiol iawn a nodwyd bod 
gan Gynghorau Cymuned y pwerau i godi cyllid tuag at waith ar hawliau tramwy. 
 
GW. Nodwyd bod Cyngor Tref Nefyn  yn codi cyllid eu hunain  ac wedi llwyddo i ennill grant o 
£300,000 tuag at  welliannau i lwybrau gan gynnwys y llwybr arfordir  rhwng Nefyn a Morfa 
Nefyn. 
Trafodwyd y problemau yn gysylltiedig â  chreu  neu gwyro llwybrau  a’r gobaith byddai 
deddfwriaeth newydd yn  gwneud y broses yn llawer haws. 
 
EE. Gofynnwyd be ydi’r drefn ar gyfer codi materion yn y Fforwm. 
 
VM. Mae cyfarfodydd y Fforwm yn gyfarfodydd cyhoeddus a gall y cyhoedd eu mynychu fel 
arsyllwyr. Os oedd gan yr aelodau faterion y dymunant eu codi yna dylid gwneud hyn drwy’r 
Cadeirydd neu’r Ysgrifennydd. Pwysleisiwyd y dylai  materion yn ymwneud a llwybrau unigol 
gael eu hadrodd yn gyntaf  i’r Cyngor. 
 
WW. Dosbarthwyd Manylion cyswllt  ar gyfer yr Uned Cefn Gwlad a Mynediad. 
 
VM. Eglurwyd bod gan Y Fforwm  rôl bwysig i chwarae wrth geisio sicrhau adnoddau ac i 
gynorthwyo’r Cyngor  i ddatrys problemau ar y ddaear. 
 
Adolygiad Y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
 
PR.  Byddai cyfarfod o’r tri Fforwm yn cael eu trefnu at ddiwedd Gorffennaf. VM a DM  I 
fynychu. 
 
 
Adolygiad Tirweddau Dynodedig Cymru 
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VM. Roedd ymateb ar ran y Fforwm wedi ei baratoi a’i ddanfon i Lywodraeth Cymru. 
 

7. Rhaglen waith CGHT 15/16 – cyflwyniad gan Dewi Owen Uwch Swyddog Hawliau Tramwy. 
 
Eglurodd WW cefndir i’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) 

- Daeth  paratoi CGHT  yn ofynnol yn dilyn  Deddf Cefn Gwlad a Mynediad 2000 
- Paratowyd Cynllun Gwynedd rhwng 2005 a 2007, cafodd ei fabwysiadu Hydref 2007.  
- Mae’n ofynnol diweddaru CGHT ac mae canllawiau newydd yn cael eu paratoi 
- Mae Llywodraeth Cymru wedi  rhoi cyllid i’r Awdurdodau Lleol i weithredu rhaglenni 

gwaith 
- Mae Gwynedd wedi derbyn grant o £76,500 Ar gyfer 2015 / 16 

 
DO. Cyflwynwyd gwybodaeth ar gynlluniau CGHT a gwblhawyd yn Arfon a Dwyfor yn ystod 
14 / 15 oedd yn cynnwys gwaith ar lwybrau yn ardaloedd Llandygai, Buan, Nefyn, Aberdaron 
a Llanbedrog. 
 
ML. Cwestiynwyd  y defnydd o darmac mewn sawl cynllun  gan gynnwys y gwaith yn 
Aberdaron a gofynnwyd a oedd yn addas. 
 
GW. Roedd y defnydd o darmac yn fater o farn ac yn aml dyma  oedd yr opsiwn gorau. 
 
DO.  Eglurwyd bod y gwaith yn Aberdaron yn cynnwys rhan o lwybr ac ardal oedd yn cael ei 
ddefnyddio gan draffig a bod angen wyneb addas ar gyfer cadair olwyn a phram. Y perygl 
oedd y byddai wyneb arall yn  siŵr o gael ei ddifetha, cyfeiriwyd bod  2 fusnes lleol wedi 
cyfrannu £3,000 tuag at gost y cynllun. 
 
MV. Gofynnwyd a oedd yna orchymyn diwygio wedi ei wneud ar gyfer y gwaith yn 
Llanbedrog gan fod y gwelliannau wedi eu gwneud ychydig i ffwrdd o linell swyddogol y 
llwybr. 
 
DO. Atebwyd nad oedd gorchymyn wedi ei wneud gan fod y llwybr wedi aros o fewn 
dehongliad rhesymol o’r llinell  y llwybr ar y map diffiniol. 
 
Gwnaeth VM sylw mai dyma’r ffordd synhwyrol o ddelio gyda’r mater ond nododd gall 
problem godi os caiff y tir ei werthu rhywbryd yn y dyfodol. 
 
DO. Rhaglen waith CGHT 15/16 
 

 Rhiwlas i garej  Beran : gwella’r llwybr er mwyn darparu gwell cyswllt rhwng pentref 
Rhiwlas a siop garej Beran. Mae’r cynllun wedi ei ddatblygu mewn cydweithrediad a’r 
gymuned leol a’r tirfeddiannwr. 
 

 Waunfawr: ail godi pont droed a ddifrodwyd yn dilyn tywydd  eithafol yn 2012. 
 

 Rowen, Y Felinheli : gwelliannau i  lwybr presennol sydd yn y broses o gael ei 
gofrestru sy’n cynnig cysylltiad at y Fenai. 
 

 Penmorfa / Porthmadog : ailosod giatiau ar y llwybr ceffyl gan fod y giatiau presennol 
yn annodd  i’w defnyddio gan farchogion ac eraill. Nododd MV byddai’r  BHS yn 
fodlon roi cyngor ar ymarfer da yn gysylltiedig â giatiau i farchogaeth. 
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Dywedodd DO bod DM2 wedi cynnig cymorth er mwyn sicrhau bod y giatiau newydd 
yn addas ar gyfer defnydd marchogaeth. 
 

 Towyn / Tudweiliog : gwelliannau i’r ramp lawr i draeth poblogaidd Towyn a 
ddifrodwyd  gan stormydd y gaeafau diweddar. Mae’r cynllun yn cael ei weithredu 
fel rhan o gynllun Cymunedau’r Arfordir. 

 

 Ty Moelwyn, Porthmadog: dylunio llwybr ar dir tu cefn i Ty Moelwyn er mwyn 
cysylltu â llwybr cerdded / beicio sydd ar y Cob. Roedd creu’r llwybr nawr yn bosibl 
yn dilyn dyfarniad ar orchymyn creu S26. Eglurodd DO mai dylunio yn unig oedd yn 
bosibl ar  hyn o bryd ond roedd yn bwysig bod y gwaith wedi ei wneud os bydd cyllid 
ar gael. 
MV. Gofynnodd a oedd y gorchymyn creu wedi ei gymeradwyo a bod BHS wedi  
gwneud sylw y dylai’r llwybr fod yn llwybr marchogaeth. 
WW. Cadarnhawyd  y gorchymyn creu  yn niwedd 2014 gan yr Arolygiaeth Gynllunio 
drwy gyfnewid gohebiaeth. Dywedodd byddai’n edrych i mewn i  sylwadau’r BHS. 
 
MV a DM(2) .Pwysleisiwyd dylai’r llwybr newydd  a’r  llwybr presennol ger y Cob fod 
ar gael i geffylau . 
 

 Prosiectau wrth gefn – 
                                          Gwelliannau / Cefn Emrys / Llandwrog 
                                          Arwyddo a dodrefn newydd ar lwybr y 4 Dyffryn 
 

MV. Gofynnwyd a oedd y prosiectau  wedi eu hadnabod fel blaenoriaethau yn y cynllun 
CGHT. 
 
DO. Mae’r prosiectau yn cyd-fynd a blaenoriaethau gweithredu yn y Cynllun a’r galw lleol 
sydd wedi ei adnabod ers i’r cynllun gael ei baratoi. 
 

8. Teithio Llesol : Colin Jones, Rheolwr Parcio a Diogelwch Ffordd 
 
CJ: Eglurwyd mai pwrpas Deddf Teithio Lesol ydi annog pobl i gerdded a beicio  ac i 
ddarparu’r cyfleusterau er mwyn cysylltu â gwasanaethau allweddol  megis ysgolion ac  
ysbytai. 
 
Yn ôl y Ddeddf rhaid i Awdurdodau Lleol  yn gyntaf adnabod ac archwilio llwybrau sy’n cwrdd 
â safonol Teithio Llesol  o fewn y cymunedau Teithio Llesol sydd wedi eu dewis gan 
Lywodraeth Cymru. Mae 11 cymuned yng Ngwynedd - Bangor, Caernarfon,Porthmadog, 
Dolgellau, Blaenau Ffestiniog, Abermaw, Tywyn, Pwllheli, Y Felinheli, Bethesda / Rachub a 
Caeathro. 
Gan fod y gyllideb  tuag at yr archwilio am 15 / 16 ond yn £7,000 penderfynwyd  cyfyngu’r 
archwiliadau i Fangor, Caernarfon a Porthmadog. Bydd y cymunedau eraill yn cael sylw dros y  
blynyddoedd nesaf. 
Hyd yma mae’n ymddangos  bod y llwybrau sydd wedi eu harchwilio yn agos i fod yn  cwrdd â 
safonnau Active Travel. 
 
Y cam nesaf fydd i ymgynghori gyda’r cyhoedd ar y llwybrau arfaethedig, bydd mapiau a 
holiadur ar safle we Cyngor Gwynedd o’r 1af o Orffennaf. Yn ychwanegol trefnir sesiynau 
galw mewn yn y cymunedau a gwneir ymdrech arbennig i ymgynghori gydag ysgolion a 
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mudiadau ieuenctid o Fedi ymlaen. 
 
MV. Gofynnwyd a yw Teithio Llesol ond yn edrych ar lwybrau o fewn y cymunedau neu oes 
sylw yn cael ei roi i lwybrau sy’n cysylltu mewn i’r cymunedau. 
 
CJ. Rhaid i lwybrau Teithio Llesol fod o fewn y cymunedau  a rhaid cyfyngu i deithiau o ddim 
mwy na 45 munud, felly, er enghraifft ni ellir ystyried llwybr rhwng Porthmadog a Blaenau 
Ffestiniog fel llwybr Teithio Llesol. 
 
PR. Fyddai’n bosibl  cynnwys raciau parcio beic o fewn cynlluniau teithio llesol. 
 
CJ. Ydi, mae’r ddeddf yn dweud gellir ystyried opsiynau ar gyfer parcio beiciau? 
 

  

9. Llwybr yr Arfordir – diweddariad gan Rhys Roberts 
 
RhR. Adroddwyd nad oedd llythyr cynnig grant wedi ei dderbyn ar gyfer  15 / 16 ond roedd 
CNC wedi rhoi addewid byddai’r Awdurdodau Lleol yn derbyn llythyrau cynnig yn fuan ym 
mis Gorffennaf.    
Roedd Llywodraeth Cymru wedi  rhoi £900k tuag at Lwybr yr Arfordir yn 15 / 16 ond roedd 
trafodaethau yn parhau rhyngddynt a CNC ynglŷn â sut oedd yr arian i’w ddefnyddio. Mae’n 
ymddangosai dyma’r rheswm dros yr oedi. 
Oherwydd yr oedi nid oedd rhaglen waith 15 / 16 wedi cychwyn er roedd y Cyngor wedi 
penderfynu bwrw ymlaen a gwaith cynnal angenrheidiol. 
 
Prif brosiectau 15 / 16 
 
Y Felinheli : roedd gorchymyn creu S26  wedi ei gyflwyno ond mae’r sefyllfa bellach wedi ei 
ddatrys drwy gytuned ac felly ni fydd angen  ymchwiliad cyhoeddus. Mae angen cytundeb 
gyda 3 perchennog tir arall cyn gellir cwblhau’r cyswllt i’r Faenol. 
 
Penarfynydd - Aberdaron : cytundebau creu yn agos i’w cwblhau, yn amodol i dderbyn y 
cynigion grant bydd y gwaith yn digwydd yn ystod Medi  a Hydref. 
 
Llanllawen (Uwchmynydd) :  cytundeb mewn lle i fabwysiadu llwybr sydd ar hyn o bryd yn  
llwybr drwy ganiatâd. 
 
RhR. Eglurwyd rhaid blaenoriaethu gwelliannau i’r llwybr arfordir yn ardal Meirionnydd dros 
y blynyddoedd nesaf. 
 
VW. A fydd y grant yn cynnwys costau cynnal ? 
 
RhR. Mae CNC  wedi cadarnhau bydd y grant yn cyfrannu 75% o’r costau cynnal. 
 
DJ. Oes rhywbeth yn cael ei wneud am y llwybr yn Ynysgain ? 
 
RhR. Mae cyflwr y llwybr yn cael ei fonitro ond ar hyn o bryd nid yw yn cael ei ystyried fel 
blaenoriaeth. 
 
EE.  Roedd yn bryderus am gyflwr y llwybr cyfochrog a Ffordd yr Aber ger Caernarfon ac am 
linell y llwybr arfordir  yn ardal Llanfaglan gan ei fod yn dilyn ffyrdd yn hytrach na llwybr 
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cyhoeddus  heibio i Fferm Y Foryd. 
 
RhR.  Cytunodd bod angen gwella llinell y Llwybr  yn yr ardal yma ac y byddai llwybr Ffarm Y 
Foryd yn derbyn sylw yn rhaglen 16 / 17. 
 

10 Toriadau arfaethedig i gyllideb yr Uned Cefn Gwlad a Mynediad  
 
WW. Mae’r Cyngor yn edrych i wneud toriadau o £11 miliwn ar draws gwasanaethau’r 
Cyngor. Mae’r toriadau arfaethedig  fydd yn effeithio ar yr Uned Cefn Gwlad a Mynediad         
( hawliau tramwy, gweithredu gwledig ac AHNE Llyn) yn golygu colli £500,000 neu 70% o 
gyllideb yr Uned. 
Ar hyn o bryd mae 15 o staff o fewn yr Uned, mae 5 yn ddibynnol ar amrywiol grantiau ac ar 
gyundebau tymor byr. Os gweithredir y toriadau’n llawn  bydd staff parhaol yr Uned yn 
lleihau i 3 neu 4.  
Bydd y Cyngor yn ymgynghori  ar y toriadau yn ystod yr hydref  ac yn gwneud penderfyniad 
terfynol  ym Mawrth 16. 
 
Sylwadau. 
 
PR. Mae hawliau tramwy yn allweddol i dwristiaeth yng Ngwynedd. 
 
EE. Bydd Y Cyngor yn wynebu  rhagor o hawliadau oherwydd anafiadau ar lwybrau. 
 
DM(2).  Bydd diffyg cynnal yn arwain at lwybrau yn cau a bydd y Cyngor yn wynebu costau 
sylweddol yn y dyfodol i’w hail agor. 
 
VM. Mae llawer o fusnesau lleol yn ddibynnol ar dwristiaeth (dosbarthwyd gwybodaeth gan 
WW am effaith economaidd twristiaeth i economi Gwynedd) 
 
DT. Mae gan y Cynghorau Cymuned  ran bwysig i chwarae  yn y gwaith o gynnal llwybrau  a 
byddai colli’r gefnogaeth bresennol gan y Cyngor yn cael effaith  difrifol ar allu Cynghorau 
Cymuned a thref i gynnal llwybrau. 
 
VM. Dylid danfon llythyr at yr Arweinydd Portffolio dros yr Adran Rheoleiddio  ac I 
Gynghorau Tref a Chymuned yn Arfon a Dwyfor. 
 
 

11. Cyfarfod nesaf 

 Cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf ar yr 22ain o Fedi , awgrymwyd yr Academi Hwylio ym 
Mhwllheli. 
 

12. Unrhyw fater arall 
Cynigwyd dylid cynnal  ymweliad safle yn ystod yr haf. 
 

 


