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 4.            Cofnodion cyfarfod  Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor 

                                                Plas Heli, Pwllheli,  22 Medi   2015 

Presennol 

Aelodau :  Vincent Mears (VM. cadeirydd) ,Peter Rutherford(PR) , Malcolm Winstanley (MW), David 

Mecalf (DM1), Denise Meldrum (DM2), Eurwyn Edwards (EE),David Jones (DJ) , Vin West (VW), 

Morgan Jones Parry (MJP), Elis Gwyn Jones(EGJ),Gruffydd Williams(GW), Dewi Roberts (DW),Bob 

Lowe(BL), Noel Davey (ND) 

Swyddogion Cyngor Gwynedd  :  Wyn Williams  (WW), Rhys Roberts (RhR),  

Hefyd yn bresennol : Bryn Jones, BBC  

Ymddiheuriadau: Peter Hewlett, Richard Parry, Mike Vitkovitch, Emlyn Jones, Dafydd Thomas, Vin 

West  

1. Croeso  

 Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau a’r swyddogion i’r cyfarfod. 
 
Cyflwynwyd Bryn Jones ,BBC Cymru sy’n paratoi rhaglen Manylu i Radio Cymru ar hawliau 
tramwy a mynediad yng Nghymru a’r effaith  mae toriadau yn Llywodraeth Leol yn ei gael ar 
y rhwydwaith. Disgwylir bydd y rhaglen yn cael ei  darlledu yn ystod  mis Tachwedd. 
 
Gofynnwyd i  BL  roi cyflwyniad a rhywfaint o gefndir i Blas Heli. 
Mae Plas Heli yn fenter  heb fod am elw sydd wedi ei ariannu gan gyllid Ewropeaidd, 
Llywodraeth Cymru a chyfraniad Cyngor Gwynedd, cyfanswm o £9 miliwn. 
Roedd Plas Heli eisoes wedi cynnal 3 pencampwriaeth hwylio ryngwladol gyda 
chynrychiolwyr o dros 40 o wledydd. 
Gwelwyd bod gweithgareddau Plas Heli eisoes yn elwa busnesau  Pwllheli. 
 

2.  Datganiad o ddiddordeb personol 

 Dim datganiad o ddiddordeb personol wedi ei adrodd. 
 

3. Materion brys / Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

 DJ. Adroddwyd ar gynlluniau sy’n rhan o gynllun Ffordd Osgoi Bontnewydd sy’n effeithio ar 
hawliau tramwy a’r cylchfan Y Goat , Llanwnda lle mae Lôn Eifion yn croesi. 
Roedd  aelodau  o Gymdeithas y Cerddwyr wedi  cyfarfod y dylunwyr  i ddatgan eu pryder ar 
ddau fater : 
 

1. I sicrhau na fyddai rhaid i gerddwyr orfod croesi ffyrdd  prysur ac y dylid gwneud 
darpariaeth ddiogel i gerddwyr. 

2. Lon Eifion, roedd pryder ynglŷn â’r bwriad ar groesfan y Goat fyddai’n gorfodi 
defnyddwyr Lôn Eifion i groesi’r ddwy ffordd brysur, yr A497 a’r lon gyswllt presennol 
i Bontnewydd. Fel ac y mai mae’r opsiwn yma yn llawer rhy beryglus a’r opsiwn 
gorau fyddai i godi pont. 

 
WW.eglurwyd mai cynllun  Llywodraeth Cymru yw’r ffordd osgoi.  
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1. Llwybrau cyhoeddus - o’r wybodaeth sydd ar gael y rhagdybiaeth ydi bydd 
darpariaeth yn cael ei wneud sy’n galluogi cerddwyr i groesi’r ffordd newydd  drwy 
ddefnyddio pontydd  neu underpass.  

2. Lon Eifion - mae  Llon Eifion yn un o’r llwybrau cerdded a beicio mwyaf poblogaidd 
sydd  yng Ngwynedd. Mae’r Uned yn bryderus iawn am y cynnig ac eisoes wedi  
gofyn i’r dylunwyr edrych ar yr opsiwn o godi pont. 

 
EE. Fel rhywun sy’n defnyddio Llon Eifion yn aml roedd yn bryderus iawn am y bwriad . 
 
MJP.  Nodwyd bod Lon Eifion yn cysylltu â llwybr beicio sy’n dilyn yr A499  tuag at Benrhyn  
Llŷn. 
 
DM(2). Os gosodir pont fel dylai fod i safon marchogaeth ceffyl. 
 
VM. Cytunwyd  dylid  yn  gofyn I Lywodraeth  ail ystyried y  cynllun presennol . 
 

4. Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd  23 Mehefin 2015 yng Ngwesty Meifod, Bontnewydd 

  
DM. Gofynnwyd beth oedd yn digwydd mewn perthynas â ymateb i geisiadau Cynllunio. 
 
Trafodwyd sut i ymateb a chytunwyd : 
 

 Byddai swyddogion yr Uned Cefn Gwlad a Mynediad sy’n derbyn ceisiadau Cynllunio I 
wneud sylw arnynt yn danfon  y ceisiadau sydd ag effaith uniongyrchol ar hawliau 
tramwy ac asedau mynediad arall ymlaen  at aelodau’r is-grŵp  cynllunio. 
 

 Nodwyd bod y mwyafrif o geisiadau cynllunio  sy’n cael eu derbyn gan yr Uned  yn rai 
sy’n  ddim yn cael effaith sylweddol ar hawliau tramwy. 

 

 Cytunwyd  dylai’r aelodau’r Fforwm ddanfon sylwadau ar geisiadau Cynllunio I sylw 
WW. 

 
Nodwyd gwall sillafu yn eitem 5 yn y  fersiwn Saesneg  o’r cofnodion. 
 
 Derbyniwyd y cofnodion. 
 

5. Gohebiaeth  
 

 Gohebiaeth gan y Grid Cenedlaethol -  bydd GC  yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus 
ynglŷn â’u cynlluniau diweddaraf i gysylltu Gwylfa a Phentir. 
Nododd PR bod cynlluniau i dan ddaearau’r ceblau o dan  y Dwyryd yn debygol o gael 
eu cymeradwyo. 
 

 Diweddariad gan y Gwasanaeth Cynllun Datblygu ar y cyd yn dweud eu bod yn 
symud ymlaen i’r rhan nesaf o’r broses. 
 

Trafodwyd llythyrau  ynglŷn ag effeithiau toriadau ar gyllidebau’r Uned Cefn Gwlad a 
Mynediad  
 

a. Llythyr  gan y Fforwm at y Cynghorydd Dafydd Meurig yr arweinydd portffolio dros 
Reoleiddio. 
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b. Llythyr  (drafft) ar ran Cymdeithas y Cerddwyr  at aelodau Cyngor Gwynedd a’r 

Cynghorau Cymuned a Thref . 
 

c. Llythyr  gan Y Cadeirydd i’r wasg ) 
 

Sylwadau Aelodau : 
 
VM. Pwysleisio bod yn anodd cwrdd â  gofynion statudol ar hyn o bryd ond byddai’n llawer 
gwaeth os collir rhagor o staff a chyllid. Mae’n debyg  dydi’r Cyngor ond yn gallu cynnal  20 
neu 30% o’r rhwydwaith ar hyn o bryd. 
 
Bydd dirywiad mewn cyflwr llwybrau a thoriadau eraill, er enghraifft i’r Gwasanaeth Traethau 
yn ergyd i economi Gwynedd. Nodwyd hefyd byddai’r toriadau yn effeithio ar allu  trigolion 
lleol i fwynhau cefn gwlad Gwynedd. 
 
Gall Cynghorau Cymuned a Thref fod yn cynnal llwybrau ond  rhaid cael staff y Cyngor gyda’r 
sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol, yn enwedig i ddelio gyda materion cyfreithiol. 
 
DJ.Nodwyd bod llawer o sylw yn y wasg  i gau Pont Seiont a Phont Bermo  ond roedd angen 
tynnu sylw at beth oedd yn wynebu hawliau tramwy. 
 
Dywedodd ei fod yn rhan o Dîm Taclo Llwybrau, gwirfoddolwyr sy’n helpu’r Cyngor I wneud 
gwaith ar lwybrau a phwysleisiodd nad oedd posibl iddynt fod yn effeithiol heb gefnogaeth 
staff y Cyngor. 
 
Dywedwyd  byddai Cymdeithas y Cerddwyr yn  barod i roi gorchymyn i’r Cyngor I gwrdd â’i 
chyfrifoldebau  statudol  fyddai’n golygu mynd a’r Cyngor i’r llys. 
 
EE.  Wrth beidio cynnal  llwybrau yn y tymor byr gall y Cyngor wynebu costau lawer uwch yn 
y dyfodol. 
 
MW. Cyfeiriwyd ar raglen Jeremy Vine ar Radio 2 oedd yn trafod cau pont Bermo a’r diffyg 
pwyslais oedd y Cyngor yn ei roi ar effaith y toriadau ar yr economi. 
 
DM(2). Dylid cofio effaith clwyf traed a’r gennau ar fusnesau cefn gwlad. 
Roedd eisoes yn gweld dirywiad mewn cyflwr llawer o lwybrau tir uchel. 
 
GW. Roedd y Cyngor eisoes wedi gofyn i gynghorau Cymuned a Thref ystyried codi’r presept 
tuag at gynnal llwybrau. 
Cyfeiriwyd at ddeddfwriaeth newydd sydd wedi ei gyflwyno gan  lywodraeth Cymru ,er 
enghraifft  Deddf Teithio Lesol heb  ystyriaeth i’r adnoddau sydd eu hangen ar awdurdodau 
lleol i’w gweithredu. 
 
 

6. Deddf Teithio Lesol - ymgynghoriad 
 
WW.  Cyfeiriwyd at gyflwyniad gan Colin Jones (rheolwr Parcio a Diogelwch Ffordd)  yn y 
cyfarfod blaenorol ar y Ddeddf Teithio Lesol. Ers hynny mae’r Cyngor wedi cychwyn 
ymgynghoriad ar gynigion llwybrau Teithio Llesol yn ardaloedd Bangor, Caernarfon a 
Porthmadog. 
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Mae’n bosibl i Aelodau’r Fforwm  ymateb i’r ymholiad drwy ymweld â safle we Cyngor 
Gwynedd. Bydd yrr ymgynghoriad yn  parhau tan Y Nadolig. 
 

7. Adborth o gynhadledd genedlaethol Fforymau Mynediad Cymru 15 Medi 
 
Nododd VM  y prif faterion a drafodwyd yn y gynhadledd genedlaethol : 
 

 Cytundeb wedi ei sicrhau i  gyllido Llwybr Arfordir hyd at 2020, £900,000 y flwyddyn  
wedi ei glustnodi gan Lywodraeth Cymru fydd yn cael ei weinyddu gan Gyfoeth 
Naturiol Cymru.  Nodwyd bod gwariant gan ymwelwyr yn cerdded y Llwybr Arfordir 
yn £31.7miliwn ac amcangyfrifwyd gwerth £18.3 miliwn mewn budd i iechyd. 

 Roedd y Fforwm Mynediad Cenedlaethol  yn gofyn i fforymau unigol  ddanfon eu 
sylwadau unigol ar y papur gwyrdd ar Fynediad  I’r Awyr agored. 

 Eglurwyd fod bwriad i adolygu canllawiau Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT)a 
gellir disgwyl byddai canllawiau newydd mewn  lle yn fuan yn 2016. Roedd disgwyl 
byddai gan y Fforymau mynediad rôl allweddol  yn y gwaith o baratoi CGHT  newydd. 

 Pwysleisiwyd y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod unrhyw grantiau tuag at  
hawliau tramwy yn mynd i’r gwasanaethau priodol a dim i wasanaethau eraill y 
Cyngor. 

 
Trafodwyd yr angen i sicrhau bod gan yr Awdurdodau Lleol adnoddau digonol i baratoi CGHT 
newydd  a chyfeiriwyd at waith y Fforymau mynediad i sicrhau cyllid i weithredu’r CGHT 
gwreiddiol. 
Cytunwyd dylid  sgwennu at CNC  yn pwysleisio’r angen i ariannu’r gwaith o baratoi’r CGHT  
newydd. 
 

8. Adborth o’r ymweliad safle i Dreheli a Rhiw , 24 Awst 2015 
 
Eglurodd WW   cefndir a phwrpas yr ymweliad - 
Mae’r clogwyn clai yn cael ei erydu’n  ac ar adegau o dywydd gwlyb mae’n llithrig iawn ac yn 
gallu bod yn beryglus. Mae sawl ymdrech wedi ei wneud dros y blynyddoedd i ddatrys y 
broblem ond  heb lwyddiant. 
 
Cynigwyd mai’r unig opsiwn fyddai’n datrys y broblem oedd gwyro’r llwybr neu i arwain  
cerddwyr ar hyd y traeth y lanfa pysgotwyr tua 500m i ffwrdd. Trafodwyd awgrym i wneud 
hyn drwy glirio’r cerrig sydd ar y traeth,  teimlad oedd nad oedd hyn yn ymarferol ac yn 
annhebygol o fod yn effeithiol , dywedodd DR  bod  stormydd gaeaf yn newid edrychiad y 
traeth yn gyson. 
Nodwyd hefyd y byddai’n annhebygol ceir cefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru I’r bwriad 
oherwydd dynodiad cadwraethol y  traeth. 
 
DJ.  Dylid codi arwyddion I rhybuddio cerddwyr o beryglon y llanw wrth gerdded  hyd Borth 
Neigwl. 
 
VM. Cytunodd fod y sefyllfa yn un anodd iawn i’w datrys ac nad oedd ateb hawdd yn yr 
achos yma. 
 

9. Llwybr Arfordir Cymru : diweddariad gan Rhys Roberts  
 
Adroddiad llafar gan RhR 
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 Derbyniwyd llythyr cynnig grant ar gyfer 15 / 16 yr ystod mis Gorffennaf. Cafwyd 
cadarnhad fod cyllid Llywodraeth Cymru ar gael am 5 mlynedd hyd at 2020. 
 

 Gan na dderbyniwyd y llythyr cynnig  tan fis Gorffennaf nid oedd posibl i’r Cyngor 
gychwyn ar y rhaglen waith llawn ond doedd dim dewis ond derbyn y risg a 
chychwyn gyda’r rhaglen cynnal. 

 
Rhaglen 15 / 16 –  

 Aberdaron  I Rhiw - adroddwyd fod y cytundebau wedi eu cwblhau gyda 
pherchnogion tir i greu llwybr newydd i’r dwyrain o Aberdaron. Roedd disgwyl i 
waith ar y ddaear gychwyn at ganol Hydref a byddai’r llwybr ar agor at ddiwedd 
Tachwedd. 

 Llanllawen - cytundeb wedi ei sicrhau i  greu llwybr cyhoeddus ar lwybr sydd wedi 
bod yn llwybr drwy ganiatâd ers yn agos I 10 mlynedd. 

 Y Felinheli - gwaith yn parhau i sicrhau cytundebau, 2 o’r 4 parti wedi arwyddo hyd 
yma. Rhagweld bydd y llwybr ar agor yn ystod 2016 ond rhybuddiwyd bod angen 
rhagor o waith negodi  cyn cwblhau’r cytundebau. 

 Uwchraddio - llawer o waith amrywiol i uwchraddio ‘r llwybr arfordir yn digwydd ond 
gyda’r mwyafrif eleni yn ardal Meirionnydd. 

 
 
Rhaglen grant Cymunedau’r Arfordir : rhaglen i ddatblygu a marchnata cyfres o 
gylchdeithiau ( tua 15) oddi ar y llwybr arfordir drwy’r Sir. Gwaith datblygu ar y gweill a bydd 
posibl adrodd ymhellach yn y cyfarfod nesaf. 
 
Blaenoriaethir blynyddoedd nesaf : roedd  cyfarfod gyda  CNC  I drafod blaenoriaethau am y 
blynyddoedd nesaf wedi ei drefnu, mae’n debyg y consensws fydd  i roi rhagor o ymdrech i 
wella llinell a safon y Llwybr Arfordir yn ardal Meirionnydd gan fod pwyslais y blynyddoedd 
diweddar wedi bod yn ardal Arfon a Dwyfor. 
 
GW.  Gofynnwyd beth oes rôl Cyfoeth Naturiol Cymru  a phwysleisiwyd pwysigrwydd y llwybr 
arfordir i gymunedau Nefyn a Morfa Nefyn. Cyfeiriwyd bod rhan o’r llwybr  arfordir wedi ei 
gau  er yn agos I 20 mlynedd ac nad oedd Y Cyngor wedi gwneud ymdrech i’w symud i’r tir. 
 
RhR. Eglurwyd mai rôl CNC ( a cyn hyn Cyngor Cefn Gwlad Cymru) ers 2007 oedd cydgordio’r 
cynllun ar draws Cymru ac i ddosbarthu’r cyllid oedd ar gael i’r Awdurdodau Lleol oedd yn 
golygu rhaid oedd blaenoriaethu rhaglenni gwaith  Gwynedd a’r cynghorau eraill. 
Yn achos y llwybr arfordir yn Nefyn eglurwyd bod yna lwybr addas ar gael heb orfod  gwyro 
ymhell o’r arfordir. 
 
GW.  Mae Cyngor Tref  Nefyn wedi sicrhau cyllid i ddatblygu llwybr aml bwrpas  rhwng Nefyn 
a Morfa Nefyn ac roedd perygl o gollir y cyllid os nad oedd posibl sicrhau cytundebau i wyro 
rhan o’r llwybr ac mai swyddogion Y Cyngor sydd gyda’r profiad o sicrhau cytundebau a 
gorchmynion creu. 
 
WW.  Derbyniwyd bod y sefyllfa'r achos rhwystredigaeth i’r Cyngor Tref ac eglurwyd bod 
sicrhau gorchmynion creu yn  gallu bod yn gymhleth a hirwyntog  all gymryd rhai 
blynyddoedd i’w cwblhau. 
VM. Roedd yn gobeithio bod modd datrys y sefyllfa, cyfeiriwyd bod gan Y Cyngor nifer o 
achosion sy’n mynd yn ôl dros 20 mlynedd sydd angen eu datrys. 
 



 

6 
 

PR. Gofynnwyd a oedd yna lwybrau drwy ganiatâd ar y llwybr arfordir o hyd. 
 
RhR. Ar ôl cwblhau cytundeb Llanllawen fyddai yna dim un ar ôl. 
 
DR. Cyfeiriwyd at y llwybrau a welwyd yn ystod yr ymweliad i  fynydd Rhiw a chytunwyd  bod  
y gwaith i’w ganmol. 
 

10. Ymgyrch Big Pathwatch 
 
Cyflwyniad gan MW. 
 
Eglurwyd bod  Cymdeithas y Cerddwyr (CyC)   yn cynnal arolwg o  gyflwr hawliau tramwy 
drwy  Gymru a Lloegr. Y bwriad ydi archwilio fesul km sgwâr drwy ddefnyddio  tablet / 
i.phone neu debyg neu ar daflen papur. 
Cychwynnwyd  yr arolwg ar y 15 o Orffennaf ac roedd i barhau tan y Nadolig (efallai yn hwy) 
Hyd yn hyn roedd 9,431km sgwâr wedi eu harchwilio, ac eisoes roedd  nifer mawr o 
broblemau wedi eu hadnabod . 
 
Bwriad yr ymgyrch ydi i godi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd yn gyffredinol ac i hysbysu 
Awdurdodau Lleol o’r problemau are u rhwydwaith. 
 
PR. Cwestiynwyd methodoleg CyC , yn arbennig cofnodi llwybr fel  “heb fod ar agor” 
oherwydd  diffyg arwyddion. 
 
VM.  Roedd llawer i lawr i brofiad a gallu’r cerddwr unigol i ddarllen map. Diolchwyd  I CyC 
am ei gwaith gyda’r arolwg ac am ei gwaith fel gwirfoddolwyr yn cynnal llwybrau yng 
Nghwynedd. 
 

11. Toriadau arfaethedig yng nghyllideb yr Uned Cefn Gwlad a Mynediad 
 
WW :  cyfeiriwyd at  yr ymgynghoriad cyhoeddus oedd cychwyn   unrhyw ddiwrnod ac i 
aelodau o’r Fforwm edrych allan amdano ar safle we’r Cyngor. Y disgwyl oedd byddai’r 
cyfnod ymgynghori yn parhau am 2  i 3 mis. 
 
GW. Gofynnwyd beth fyddai’r effaith ar y Cynghorau Cymuned a Thref ? 
 
WW. Ar hyn o bryd mae Cynghorau Cymuned a Thref yn derbyn  oddeutu £70,000 mewn ad-
daliad am y gwaith a wneir ganddynt i gynnal llwybrau cyhoeddus o fewn eu hardal. Os 
gweithredi’r toriadau yn llawn byddai’r cyllid yn cael ei golli ac o ganlyniad byddai’r 
Cynghorau Cymuned ar eu colled. 
 

12. Papur Gwyrdd Mynediad i’r awyr agored 
 
VM. a  DR wedi mynychu cyfarfod ar y cyd gyda fforymau'r Parc i drafod ymateb i’r Papur 
Gwyrdd. Dylid danfon ymateb i Lywodraeth Cymru erbyn yr 2il o Hydref. 
 
DR / PR. Tynnwyd sylw’r Fforwm at  rhai o’r prif faterion  sy’n cael  eu trafod yn y Papur 
Gwyrdd : 
 

 Pa mor anodd ydi i wyro llwybr - rhoddwyd enghraifft o wyro llwybr  i osgoi buarth 
ffarm er lles y cerddwyr ond roedd yna  gost uchel i’r ffarmwr gan gynnwys cost o tua 
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£500 i hysbysebu’r gorchymyn yn y wasg. 

 Rheoli cwn - mae angen i’r ddeddf ar reolaeth cwn yng nghefn gwlad fod yn llawer 
mwy clir. 

 Mynediad i ddŵr - angen cyfarwyddyd ac arweiniad clir gan Lywodraeth Cymru. 

 Model yr Alban- caniatáu mynediad  i bob tir yng Nghymru , barn  Y Parc oedd nad 
oedd hyn yn ymarferol a dylid canolbwyntio ar warchod y rhwydwaith presennol. 

 
Trafodwyd sut ddylai’r Fforwm yn ymateb, yn enwedig o ystyried yr amserlen dynn. 
Cytunodd PR  I ddanfon copïau o ymateb   fforymau’r Parc  i WW i’w danfon ymlaen i 
Aelodau’r Fforwm ac iddynt ymateb i WW gyda’i sylwadau mor fuan â phosibl. 
 
DM(1) datganwyd pryder nad oedd aelodau’r Fforwm wedi cael cyfle I gwrdd er mwyn trafod 
ymateb.  Mae’r Paput Gwyrdd  yn gam sylweddol tuag at ddiwygio mynediad yng Nghymru. 
 
ND. Gwnaed y sylw na ddylid diystyru’r y model  Albanaidd heb roi ystyriaeth bellach iddo.  
 
WW. Roedd y Cyngor wrthi’n drafftio ymateb , ar y cyfan roedd yn debyg i farn Y Parc, sef : 

 Angen i symleiddio deddfwriaeth 

 Dim yn cytuno gyda’r “model Albanaidd” 

 Dylid  cael cysondeb o safbwynt categoreiddio drwy Gymru  a lleihau dyletswydd ar 
awdurdodau lleol i gynnal pob  hawl tramwy. 

 
 

14  Dyddiad y cyfarfod nesaf 
 
Cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf ar yr 8fed o Rhagfyr yn ardal Arfon 
 

 


