
TW001 

Hysbysiad o Waith 

Enw’r Prosiect: A487 Ffordd Osgoi Felinheli  – Gwaith cynnal arferol 

Lleoliad:           A487 Ffordd Osgoi Felinheli 
Dyddiad Dechrau Rhaglen:     Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021 
Dyddiad Cwblhau Rhaglen:   Dydd Sadwrn 11 Rhagfyr 2021 
Cleient:  ACGCC 
Prif Gontractwr:  Cyngor Gwynedd 

Cyfeiriaf at yr uchod a hoffwn eich hysbysu bod gwaith uchod yn digwydd yn y lleoliad uchod rhwng 
Dydd Mercher 8fed o Rhagfyr a Dydd Sadwrn 11fed o Rhagfyr 2021.   

Gall hyn olygu lefel sŵn uwch na'r arfer bob hyn a hyn, a chymeraf y cyfle hwn i ymddiheuro ymlaen 
llaw am unrhyw anhwylustod y gall hyn ei achosi. 

Bydd y gwaith yn golygu cau yr A487 mewn un cyfeiriad am dair noson yn cychwyn nos Fercher 
08.12.21 21:00 a 06:30. 

Rhaglen o gyfyngiadau rheoli traffig arfaethedig:  

Gwybodaeth am y gwyriad Dyddiad ac 
Amser 

Cychwyn ** 

Dyddiad ac 
Amser Gorffen 

** 

Nodiadau 

A487 Ffordd Osgoi Felinheli ar gau mewn un 
cyfeiriad am dair noson yn cychwyn Dydd 
Mercher 08/12/21 rhwng 21:00 – 06:30 

21:00 
08/12/21 

06:30 
11/12/21 

Bydd y gwyriad yn 
defnyddio Ffordd 
Bangor / Ffordd 
Caernarfon drwy 
bentref Felinheli 

** mae'r dyddiadau yn rhai dros dro, a gallent newid. 

Gwybodaeth ychwanegol  

Cysylltu gyda LlC a'r Adran Gorchmynion ynghylch y Gorchmynion Traffig wedi ei weithredu. 

Cydweithrediad gyda ACGCC a Rheolwyr Gwasanaethau Stryd Lleol ynghylch pob elfen o'r gwaith wedi 
ei weithredu.    



 
Rhoddwyd ystyriaeth lawn i effaith y gwaith ar ddefnyddwyr y ffordd, preswylwyr a'r gweithlu, e.e.  
math y rheolaeth traffig dros dro (Cau ffordd yn llawn gyda gwyriadau lleol, gwrthlif, cau lonydd ac ati, 
lle ar y ffordd, dyddiad y gwaith, amser gwaith, gwaith arall, ac ati). 
 
Mae arwyddion gwybodaeth wedi cael eu codi cyn i'r gwaith ddechrau, yn cynghori'r cyhoedd sy'n 
teithio am ddyddiadau ac amseroedd y ffordd yn cau.  
 
Mae ACGCC wedi rhoi llythyrau i eiddo cyfagos i’r safle'r gwaith er mwyn hysbysu trigolion / busnesau. 
 
Ymddiheurwn o flaen llaw am unrhyw anhwylustod y gall hyn ei achosi. 
 
Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys diweddariadau ynghylch y prosiect cyfeiriwch at wefan   
Gwasanaeth Gwybodaeth Traffig Cymru www.traffic-wales.com. 

Os ydych yn dymuno trafod y mater ymhellach cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213. 
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