CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI
Cofnodion cyfarfod rithiol 9 Tachwedd
2021 a gynhaliwyd drwy ddefnyddio offer digidol Zoom am 7 yn yr hwyr.
PRESENNOL
Iwan Huws
Lliwen Griffith-Williams
Daniel Williams
Emyr Gareth
Dafydd Huws
Eifion Williams
Nerys John
Cynog Prys
Iestyn Harris
Casi Roberts
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Gareth Griffiths – Cynghorydd Sir
GEIRIAU AGORIADOL Y CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU
Agorwyd y Cyfarfod yn ffurfiol gan Y Cadeirydd Iwan Huws.
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Llŷr Evans.
Ardal Ni 2035 - mae ffurflen wedi ei hanfon at bob aelod er
mwyn iddynt gyflwyno eu hatebion ar y cwestiynau, yn
anffodus nid oedd yr aelodau wedi ei dderbyn. Y Clerc I
sicrhau bod linc y cwestiynau yn cael eu hanfon eto at bob
aelod.
Ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Strategol Y Gymraeg
mewn Addysg (CSGA) 2022-32 - mae’r cynllun a’r ffurflen
ymateb wedi eu hanfon at yr aelodau er mwyn iddynt hwy
ymateb yn unigol. Yr aelodau i anfon y ffurflenni ymlaen at y
Clerc a bydd hithau wedyn yn sicrhau eu bod yn cael eu
hanfon ymlaen.
ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR

Dywedodd y Cynghorydd Sirol Gareth Griffiths bod dau
arwydd wedi ei osod ar Stryd Bangor yn cyfeirio bod y
ffordd am ei chau. Roedd wedi holi Cyngor Gwynedd
beth oedd y rheswm, cafwyd gwybod mai gwaith brys
gan Scottish Power ydoedd. Er bod y ffordd ar gau i
drafnidiaeth bydd trefn yn bodoli sicrhau llwybr i
gludiant cyhoeddus ar y dyddiadau 16 - 18 Tachwedd
2021
Cafwyd gwybodaeth am y tir lithriad oedd wedi digwydd
yn Ger y Nant dydd Gwener cynt. Mae Grŵp Cynefin
wedi sicrhau bod y tenantiaid y fflatiau wedi trefnu
trefniadau aros dros dro iddynt. Roedd yr achos o
ganlyniad y tywydd garw.
Dywedodd hefyd bod cerbyd wedi dod oddi ar y ffordd
osgoi ac wedi syrthio i lawr ac wedi gwrthdaro gyda
“motor Home” un o drigolion y pentref. Nid oedd
adroddiadau bod canlyniadau niweidiol wedi bod. Os
byddai hyn wedi digwydd yng nghanol dydd efallai
byddai canlyniadau yn dra gwahanol.

Parcio Hen Gei Llechi - roedd y Cynghorydd Gareth Griffiths
wedi derbyn e-bost gan drigolyn Hen Gei Llechi yn datgan
pryder ynglŷn â pharcio ar y gornel ac yn gwneud cais am
linellau melyn. Yn anffodus pan mae pobl yn parcio gyferbyn
a lle parcio'r trigolyn nid yw yn gallu dod allan i’r ffordd.
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Mae’r sefyllfa yn broblemus yn yr haf oherwydd yr holl
barcio. Trafodwyd y mater yn drwyadl iawn gyda sawl
cyfraniad gan aelodau sydd yn byw yno.
Roedd y Cyngor Cymuned yn ymwybodol o’r broblem ond
hefyd bod mannau problemus eraill o fewn y pentre’ a bod
sawl lleoliad gwaeth.
Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffiths ei fod wedi dod a’r
mater i sylw Cwmni Tregwylan a’u bod hwy wedi cynnig y
byddem yn gwneud cais am linellau melyn os bydda’i Cyngor
Cymuned yn cefnogi y cais.
Roedd y Cyngor o’r farn bod cerbydau o’r Marina yn parcio
yno a dylai awgrymu bod Tregwylan yn codi arwydd i
ddatgan nad oedd parcio ar y ffordd gan bobl oedd yn
defnyddio’r Marina.
Penderfynwyd bod y mater yn derbyn trafodaeth bellach gan
Cwmni Tregwylan. Roedd y Cynghorydd Iwan Huws am fynd
a’r mater ger ei bron.

3.0
4.0
4.1
5.0
5.1
5.2

Roedd y Cynghorydd Daniel Williams wedi cyflwyno lluniau yn
dangos cerbydau fel faniau yn parcio ar Ffordd Lan y Môr ac
yn parcio cefn y cerbydau ar draws y palmant ac o ganlyniad
nid oedd cerddwyr yn gallu ei ddefnyddio a bod cerddwyr yn
gwthio pramiau yn gorfod mynd i mewn i’r ffordd.
Trafodwyd sawl syniad i addysgu'r bobl sydd ddim yn
ystyrlon o bobl sydd angen defnyddio’r palmant.
Penderfynwyd gosod posteri “parciwch yn ystyron” rhoi
digwyddiadau ar wefannau cymdeithasol a dywedodd y
Cynghorydd Gareth Griffiths y byddai yn gwneud ffilm er
mwyn ei osod ar wefannau cymdeithasol.
DATGAN DIDDORDEB
Eifion Williams Eitem 6.5
CADARNHAU GWARIANT MIS BLAENOROL A’R
ADRODDIAD ARIANNOL BLAENOROL
Cyflwynwyd y gwariant ar gyfer mis Hydref 2021 ac eglurwyd
y sefyllfa ariannol. Derbyniwyd y gwariant a’r adroddiad
ariannol
CADARNHAU COFNODION MIS BLAENOROL
Cadarnhawyd Cofnodion mis Hydref 2021 fel rhai cywir.
Yn codi o’r cofnodion:
• Roedd y Clerc wedi anfon yr ymgynghoriad at y
Cadeirydd er mwyn iddo rhoi sel bendith i’r ymateb i’r
cwestiynau.:
• Ymatebion ar gyfer ymgynghoriadau wedi eu gwneud.
• Nid chafodd cyfarfod rhithiol ei gynnal rhwng Cyngor
Tref Caernarfon a Cyngor Cymuned ac oherwydd hyn
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•
•
•

•

•

byddai y Cais Cynllunio ar gyfer hen safle Ferodo yn
cael ei drafod yn y cyfarfod hwn.
Dim gwybodaeth bellach wedi ei dderbyn ynglŷn â’r
fenter “drop in” arfaethedig
Menter Mon – Y clerc wedi derbyn copi o’r cais gan
Anwen Roberts
Mabwysiadu ciosg Glan y Môr - BT yn datgan bod
Cynllunio Gwynedd wedi datgan bod gwrthwynebiad. Y Clerc i gysylltu â Gwasanaethau Cynllunio i ddatrys y
mater.
Toiledau - mae asesiad risg a’r ”method Statement”
angen gwybodaeth oddi wrth y contractwr a bydd hyn
yn cael ei gwblhau yn yr wythnosau nesaf. Cyn gynted
a fydd hyn wedi ei wneud bydd y Clerc wedyn yn gallu
anfon y dogfennau at Gyngor Gwynedd er mwyn cael
caniatâd i symud ymlaen a’r gwaith.
Gwaith priffyrdd - dim gwybodaeth bellach wedi dod i
law. Parhau i nodi hyn fel tystiolaeth lle nad oes
gweithred wedi bod i geisiadau’r Cyngor.

6.0
6.1

CEISIADAU CYNLLUNIO
Rhif Cais: C20/0494/20/LL Lleoliad : Gwel Y Fenai (former
Ferrodo Site And Plas Brereton),, Caernarfon, LL55 1TP
Bwriad: Datblygu parc gwyliau a hamdden i gynnwys 173 o
borthdai gwyliau; 51 fflatiau gwyliau newydd eu hadeiladu;
newid defnydd adeilad i 4 fflat gwyliau; adeiladu canolbwynt
hamdden; ad-drefnu ac adnewyddu unedau diwydiannol;
darpariaeth ar gyfer gwaith trin dŵr preifat; a meysydd
parcio cysylltiedig, tirlunio, mynediad a ffyrdd mynediad
mewnol. - penderfynwyd gwneud GWRTHWYNEBIAD
AMODOL i’r cais cynllunio C20/0494/20/LL
Gwrthwynebir y datblygiad os na fyddai’r amodau canlynol yn
cael eu cyflwyno:
• Y datblygiad i uwchraddio’r Lon Las, oherwydd byddai’r
datblygiad yn effeithio’r Lon Las yn ystod y cyfnod
adeiladu.
• Yr unedau gwyliau i barhau fel unedau gwyliau yn
unig, ni fydd modd iddynt gael fod yn unedau breswyl.
• Dim gwaith ar y safle hyd nes bod yr holl lygredd
asbestos wedi ei wareda bod hyn y cymal cyntaf y
datblygiad.
• Elfennau o adrefnu ac adnewyddu’r holl unedau
diwydiannol yn angenrheidiol.

6.2

Rhif Cais: C21/0995/20/DT Lleoliad : Penrhyn, 9a Glan Y
Môr, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RQ
Bwriad : Addasu'r edrychiad blaen a chreu estyniad yn y cefn
ynghyd a newidiadau i'r edrychiadau. – DIM
GWRTHWYNEBIAD
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8.0
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Rhif Cais: C21/0445/20/LL Lleoliad : Plot 11a, Ffordd
Caernarfon, Felinheli, LL56 4RZ Bwriad : Cais ar gyfer codi ty
tri llawr tair llofft gydag ardal barcio. - SYLWADAU - gorrddatblygiad er bod cais cynllunio mwy eithafol yn bodoli ar y
safle.
Rhif Cais : C21/0446/20/LL Lleoliad : 11 Ffordd Caernarfon, Y
Felinheli, Gwynedd, LL56 4RZ Bwriad : Cais ar gyfer codi ty
tri llawr tair llofft gydag ardal barcio - SYLWADAU - gorr
ddatblygiad er bod cais cynllunio mwy eithafol yn bodoli ar y
safle.
Rhif Cais : C21/1034/20/LL Lleoliad : Cae Pêl Droed, Y
Felinheli, Gwynedd, LL56 4JZ Bwriadl: Cadw eisteddle ynghyd
a chysodfannau. – DIM GWRTHWYNEBIAD
Rhif Cais : C21/1073/20/DT Lleoliad : Fron Dirion, 1 Ffordd
Caernarfon, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4NQ
Bwriad : Cais ar gyfer codi estyniadau 3 llawr blaen a chefn a
chodi uchdwr to'r eiddo - DIM GWRTHWYNEBIAD
PRIFFYRDD, MEINCIAU A CHYSGODFANNAU
Golau Cerrig yr Afon – dim gwybodaeth hyd yma.
LLWYBRAU A LON LAS
Cyflwynodd y Cynghorydd Nerys John Adroddiad yr Adolygiad
Blynyddol y Llwybrau Cyhoeddus ar ran aelodau’r is-bwyllgor.
Gweler yr atodiad. Dywedodd bod sawl llwybr angen y
trydydd toriad. Byddai yn trefnu i gyfarfod a’r Contractwr er
mwyn trefnu'r toriad hwn. Mae rhai o’r llwybrau angen “way
Markers” ac mae angen sicrhau caniatâd y tirfeddianwyr.

CLERC

CLERC

CLERC
CLERC

NJ

Mae llwybrau sydd yn gyfrifoldeb ar yr Adran Gefnffyrdd
angen eu torri. Hefyd mae’r llwybrau yma sydd yn croesi’r
ffordd osgoi yn cael ei ddangos ar fapiau OS, yn anffodus
mae hyn yn weithred beryglus. Mae gwahaniaeth rhwng y
mapiau yma a’r mapiau sydd yn eiddo’r Cyngor.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Nerys John at gyflwr Llwybr 23a gweler y lluniau yn yr atodiad.
Dywedodd y Cynghorydd John bod angen sicrhau bod Llwybr
trwy Coed Llanfair yn cael ei warchod.
Mae angen trefnu cyfarfod eto rhwng swyddogion Cyngor
Gwynedd ag is-bwyllgor Llwybrau Cyhoeddus y Cyngor
Cymuned. Gobeithir hefyd bydd swyddog cefnffyrdd yn rhan
o’r drafodaeth.

CLERC

Y Clerc i anfon yr adroddiad at Gyngor Gwynedd ac i ofyn am
ddyddiadau ar gyfer cyfarfod rhithiol eto eleni.
9.0
9.1

MYNWENT, MAES PARCIO A SAFLE MORIA
Cafwyd adroddiad bod cerbyd yn parhau i barcio ar y llinellau
melyn. Trafodwyd y mater yma. Y Clerc i wneud
ymholiadau. Hefyd fe ddywedyd bod y cerbyd sydd wedi ei
adael yn parhau ar y safle. Dywedodd y Clerc ei bod wedi
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9.2

9.3
10.0
10.1

11.0
11.1

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

12.0
13.0

anfon at Gyngor Gwynedd ynglŷn â’r mater hwn a bod yr
Adran Amgylcheddol yn delio a’r mater a mynd drwy’r
broses.
Dywedodd y Clerc bod y Cynghorydd Casi Robert wedi cael
ymweliad safle gyda garddwr a bod pris wedi ei dderbyn
ynglŷn â gosod llechi neu risgl. Dywedodd y Cadeirydd y
byddai yn fodlon i oruchwylio’r gwaith cyn gynteb a bydd pris
wedi ei benderfynu. Mae cais wedi ei wneud gogyfer
dadansoddiad o’r costau cyn gwneud penderfyniad.
Cofnodwyd bod y Cynghorydd Lliwen Griffith-Williams wedi
ymweld a’r fynwent ynglyn a gosodiad carreg.
PROSIECTAU
Cae Chwarae – anhwyster wedi bod mewn cael ymateb gan y
Contractwr er iddo addo y byddai yn anfon manylion
contractwyr eraill a fyddai yn lleol i’r ardal. Os na fyddai
ymateb yn dod erbyn diwedd y diwrnod canlynol byddai yn
gwneud ymholiadau ei hyn er mwyn dod o hyd I gontactwyr
cwymwys i osod yr offer.
NEUADD GOFFA A CHLOC
Diweddariad ar ddefnydd y neuadd; mae un parti oedolyn
wedi bod yn y neuadd a bod hwn wedi mynd yn iawn heb
ddim ffwdan.
Felingylchu wedi cael dau ddiwrnod llwyddiannus, clirio wedi
bod yn mynd yn ei flaen ddoe a heddiw.
Mae’r clerc wedi anfon at Owen yn Palmer yn derbyn y pris
ag iddynt symud ymlaen i drefnu’r gwaith. Bydd angen
iddynt gysylltu i sicrhau bod y neuadd yn wag cyn cychwyn
ar y gwaith.
Anfoneb ag adroddiad y pensaer wedi ei dderbyn. Mae pris
wedi ei dderbyn eisoes. Bydd angen trefnu'r gwaith o rŵan
hyd y Nadolig.
Mae bolard ar gyfer lle parcio’r neuadd wedi ei dderbyn, bydd
angen nawr cael pris am y gwaith gan gontractwr. Mae
angen hefyd gosod blwch post ar wal y neuadd.
Sul y Cofio - gwasanaeth eleni yn y Neuadd Goffa am 10:15
ac yna i’w gwblhau ger y Cloc. Symud at y cloc oddeutu
10:45 lle bydd tawelwch am ddau funud ac yna cyflwyno
torchau.
Mae angen cadarnhau bod offeiriad ar gael.
Bydd y ffordd ar gau gydag aelodau'r Cyngor yn rheoli.
Bydd Coeden Nadolig arferai fod ar Lan y Môr yn cael ei
gosod ger y cloc. Mae hawl gan yr Eglwys wedi ei dderbyn
eisoes. Mae Gŵyl y Felin yn gyfrifol am osod y goeden a
hefyd y goleuadau Nadolig. Mae gwaith o osod trydan a
dyfais i ddal y goeden wedi cychwyn.
GWEFAN
Gwaith yn parhau i ddiweddaru’r wefan.
CYNLLUN LLIFOGYDD CYMUNEDOL
Grwp whatsapp wedi ei greu ar gyfer adrodd am broblemau.
mae hyfforddiant wedi ei roi gogyfer nifer o’r wardeiniad
ynghylch a’r llifddorau, bydd y rhai eraill sydd heb dderbyn yr
hyfforddiant yn derbyn cyfarwyddiadau sut i gau’r giat yn
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14.0

Llofnod:

fuan. Mae’r giat wedi ei chau am y tro cyntaf yn ddiweddar.
Bydd i Fwthyn y doc dderbyn dwr yn ddiweddar pan gododd
llif yr Afon Heulyn dros ei glannau.
Nid yw gylis y pentref i gyd wedi eu llnau. Y Cerc i wneud
ymholiadau ynglŷn â chael gwybodaeth ar y drefn ganhau a
pha bryd byddant yn derbyn gwasanaeth nesaf.
CAE CHWARAE'R YSGOL
Adroddwyd ar y mater gan y Cynghorydd Iestyn Harris.
Dywedodd bod yr ysgol am ddatblygu cae amlbwrpas, cynllun
a fyddai yn cymryd oddeutu 3 mlynedd i fod yn weithredol.
Yn y cyfamser mae angen sicrhau cae addas; mae wedi
anfon at Gyngor Gwynedd i wella safon y cae yn y tymor byr,
nid ydyw wedi derbyn ymateb hyd yma.
Daeth y cyfarfod i ben oddeutu 22:00
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ATODIAD

Crynodeb ac
argymhellion yn dilyn
arolwg Llwybrau
cyhoeddus Y Felinheli
2021
Llyr Evans, Emyr Gareth, Dafydd Gethin Huws, Nerys John,
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Cyflwyniad
Yn dilyn argymhellion yr adrodddiad diwethaf, cafwyd cyfarfod efo Wyn Williams, Dewi Owen a Gerallt
Jones o Gyngor Gwynedd ar y 3ydd o Fawrth 2021. Roedd hyn yn gyfle i drafod sawl anhawster efo
llwybrau y Felinheli ac yn gyfarfod buddiol iawn.
Roedd sawl mater cyffredinol a nodwyd.
Mae rhai o’r llwybrau sydd yn cychwyn (neud yn darfod!) yn Y Felinheli yn lwybrau sydd yn mynd i
gyfeiriad (neu yn dod o gyfeiriad!) Bethel. Pan categoreiddiwyd y llwybrau yn wreiddiol, ymddengus bod y
llwybrau mewn un categori o bwysigrwydd gan Y Felinheli a mewn categori gwahanol gan Llanddeiniolen
–ee llwybrau rhif 11,12,13 yn gategori 2 yn Y Felinheli (“ Llwybrau poblogaidd sydd yn cael eu defnyddio
er mwynhad. Maent yn cynnwys llwybrau o gwmpas y gymuned, cylch-deithiau neu mynediad i draethau”)
Mae yr un llwybrau wedi cael eu rhoi mewn categori is gan Llanddeiniolen - yn categori 3 (“Yn cael eu
defnyddio llai ond yn hanfodol bwysig ar gyfer cysylltu llwybrau yng nghategori 1 a 2”) neu 4 (“yn cael eu
defnyddio yn achlysurol ond yn parhau i chwarae rhan i greu rhwydwaith lawn ac effeithiol. Maent yn gallu
cynnwys dolenni arfaethedig rhwng cymunedau lle nad oes llawer yn bodoli yn bresennol i anng pobl i
gerdded”) Mae hyn felly yn fater sydd efallai angen ei ddatrus. Efallai daw cyfle rwan pan ddaw ffiniau
etholiadol Cyngor Sir Newydd i rym yn 2022.
Mae hi wedi dod i’r amlwg bod yna gwahanaieth rhwng mapiau llwybrau y Cyngor a’r hyn a nodir ar
mapiau Ordnance Survey. Bydd angen cael trafodaeth pellach efo swyddogion Cyngor Gwynedd am yr hyn
sydd yn bosib ei wneud i ddatrus y dryswch.
Yng nghyfarfod Y Cyngor Cymuned ym mis Medi 2020, cofnodwyd y canlynnol ynghylch torri tyfiant.

“Cofnodir bod gwaith i dorri’r tyfiant mewn sawl man yn enwedig o Gapel Menai at Ffordd
Gaernarfon a thu chefn i Londis at y Garddfon - Y Clerc i ddod a hyn i sylw Cyngor Gwynedd.
Trafodwyd hefyd yr angen i gael 3 toriad i’r llwybrau yn flynyddol. Penderfynwyd byddai'r
trydydd toriad ar y llwybrau sydd angen toriad wedi’r adolygiad blynyddol o’r llwybrau
gymryd lle. Dywedodd y Clerc bod y Contractwr yn torri (ail doriad) y llwybrau o fewn y mis
hwn. Nid yw nifer o doriadau i’r llwybr yn rhan o gontract y contractwr ar hyn o bryd a
byddai'r nifer yn cael ei ychwanegu i’r contract pan bydd yn cael ei hadnewyddu. Hyd nes
bydd y gontract yn cael ei hadnewydd bydd y Cyngor CYmuned yn gwneud cais am 3 toriad y
flwyddyn nesaf a bod hyn yn cael ei gynnwys o fewn y gyllideb am 2020-2021. Bydd yr ail
dorriad yn cael ei wneud diwedd Gorffennaf dechrau Awst ac yna y trydydd yn ol yr angen ar
y llwybrau tua diwedd mis Medi dechrau mis Hydref. (roedd hyn welliant i’r cynnig torri lle
roedd angen yn unig ac i’r contractor hysbysu’r Clerc o’r oriau gwaith).”

Nodiadau ar y categorieddio:
Categori 1
Llwybrau sydd yn caniatau symydiaidau unigolion. Mae y rhain gyda defnydd arwyddocaol neu yn creu
doleno fewn y pentref gyda adnoddau teithio cyhoeddus, meysydd parcio ac atyniadau lleol.
Categori 2
Llwybrau boblogaidd sydd yn cael eu defnyddio er mwynhad. Maent yn cynnwys llwybrau o gwmpas y
gymuned, cylch-deithiau, neu mynediad i draethau.
Categori 3
Llwybrau sydd efallai yn cael eu defnyddio yn llai aml ond yn hanfodol bwysig ar gyfer cysylltu llwybrau
yng nghategori 1 a 2
Categori 4
Llwybrau sydd yn cael eu defnyddio yn achlysurol ond yn parhau i chwarae rhan i greu rhwydwaith lawn ac
effeithiol. Maent yn gallu cynnwys dolenni arfaethedig rhwng cymunedau lle nad oes llawer yn bodoli yn
bresennol i annog pobl i gerdded.
Categori 5
107
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Llwybrau lle nad oes manteision na photensial amlwg am eu defnyddio a lle mae modd defnyddio llwybyr
arall mewn categori uwch.
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Rhif y llwybyr

Categori
Category

Dyddiad yr
arolwg

Archwilwyd gan

Crynodeb o
arolwg
Llwybrau
cyhoeddus Y
Felinheli 2019

1

1

Llwybr
Penrallt
Londis i
Penrallt

27/7/21

EG

2

1

Penrallt
O fferm
Penrallt
drosodd i rhes
tai Penrallt

19/6/21

EG

3

2

Pant yr Afallen
Pant yr Afallen
i Lon Llwyn

4

1

Allt Gam
Pen-y-bryn i
Gwylan Uchaf
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Dim problemau amlwg efo
tyfiant
Diffyg arwydd oddi ar
ffordd Pen y Bryn felly y
llwybr ddim yn amlwg
(angen dilyn mynedfa i dŷ
preifat). Mae yna arwydd ar
Ffordd Caernarfon ond nid
yw hyn yn ddigonol.
Dim arwydd lle mae’r
llwybr yn gadael lôn
mynediad Fferm Penrallt
er, mae cyfeiriad y llwybr
yn eitha amlwg.
Dim sbwriel
Dim problemau amlwg
(wedi ei dorri ar adeg yr
arolwg)
Dim sbwriel
Yr arwydd i’r llwybr o lwybr
rhif 1 wedi ei ddifrodi ond
yn dal yn weladwy
Dim problemau ffensio na’r
giatiau.
Cyfeiriad y llwybr ddim yn
hollol amlwg wrth symud o
un cae i’r llall.
Trafodwyd yn y cyfarfod
efo swyddogion CG ar
y3/3/21. Y llwybyr hwn
wedi ei gau i bob pwrpas.
Gweler adroddiad 2020.
Mae llwybyr rhif 3 ddim i
weld yn cysyltu gyda
llwybyr rhif 23a
Ni does yna arwyddion na
giatiau addas.
Cytunodd CG i edrych i
mewn i’r sefyllfa.
Tyfiant gormodol gan
gynnwys dail-poethion a
mieri, yn arbennig ar ben
uchaf y llwybr – gwneud
hi’n anodd / amhleserus i
ddefnyddio’r llwybr
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Gwneud cais i Gyngor
Gwynedd am arwyddo o
Lôn Pen y Bryn tuag at y
llwybr (dim lleoliad amlwg i
osod way marker).
Posib gosod way marker i
gyfeirio cerddwyr o lôn
mynediad Fferm Penrallt
tuag at y llwybr (angen
caniatád y perchenog)

Yr unig le amlwg i osod way
marker fyddai i'w gludo i
bostyn gât llechen. Angen
trafod os buasai hyn yn
addas.
Gosod saethau i farcio’r
llwybr yn gliriach gyda
chaniatad y perchenog.

Angen gwneud cais i
Gyngor Gwynedd am
wybodaeth am ddatrusiad.

Bydd angen trafodaeth efo
swyddog llwybrau Cyngopr
Gwynedd i weld a oes
modd gosod grisiau
newydd. Tynnu sylw y
cyngor am yr angen i dorri
canghenau y goeden sydd

5

2

Bush Farm –
Bonc via
Bodandreg
Fferm Bush i
Bonc heibio
Bodandreg

8/10/21

NJ
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Rhywfaint o sbwriel, yn
yn cuddio’r arwydd yng
enwedig wrth basio’r tai
Ngwylan Uchaf.
uwchben Pen-y-Bryn
Angen gwneud yn siwr bod
Yr arwydd i’r llwybr o
y contractwr yn gallu
Gwylan Uchaf yn anodd
gwneud y toriad
iawn i’w weld – tu ôl
ychwanegol Diwedd
canghennau coeden
Gorffennaf / dechrau Awst
Grisiau mewn cyflwr drwg
yn 2022.
– llawer o’r grisiau concrit Angen gosod postyn a way
marker ger y ty newydd.Hyn
wedi torri ac yn beryg
gyda chanitad y perchenog.
baglu
Y llwybr ddim wedi ei
ddiffinio yn dda yn ymyl y
ty newydd tua hanner
ffordd ar hyd y llwybr.
Hawdd i ddefnyddwyr
feddwl eu bod yn mynd i
mewn i eiddo preifat. Dim
lle amlwg i osod way
markers - bosib angen
gosod postyn i roi way
marker arno?
Mae hwn yn enghraifft o llwybyr Angen trafodaeth efo
sydd wedi ei dorri yn ddwy gan y swyddogion Cyngor
ffordd osgoi.
Gwynedd am y
gwahanaieth a geir rhwng
Pen Bush o’r llwybyr
ein mapiau ni a mapiau OS.
Mae map OS yn dangos ei fod yn Angen cysylltu eto efo yr
croesi y ffordd osgoi gyferbyn â
Adran Cefnffyrdd ynghylch
gamfa yng nghaeau Bodandreg
problemau cynnal a chadw
ac yn dod allan is i lawr o fferm
y llwybyr yn ardal sydd yn
Bush. Gordyfiant difrifol yn fan
rhedeg wrth ochor y Ffordd
hyn.
osgoi ac i’w wneud yn
ddiogel ar gyfer cerddwyr.
Mae ein map llwybrau yn
dangos bod llwybyr rhif 5 yn
dilyn ochor y ffordd osgoi o’r
gamfa yng nghaeau Bodandreg
ac yn dod allan uwch i fyny o
fferm Bush wrth ochor yr
‘underpass’. Gordyfiant difrifol a
problem ysbwriel yn fan hyn.

Dim ots pa un o’r opsiynnau hyn
mae rhywun yn cerdded, mae
yna dal problem. Mae y gamfa
mewn cyflwr peryglus a mae yna
ordyfiant. Mae cerdded wrth
ochor y ffordd osgoi yn beryglus.
Bodandreg i Bonc

Heather Lynne Jones
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Clerc i gysylltu efo’r adran
Prif-ffyrdd i weld am
gwneud y rhan o’r llwybr
wrth ochor y ffordd yn
ddiogel.

Diweddaru Cyngor
Gwynedd bod cloeon ar y

CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI
giatiau sydd yn rhwystro
mynediad.

Arwydd Newydd wedi ei osod
ers yr arolwg dwytha pen Bonc
o’r llwybyr.
Dim problem gordyfiant.

Giat ar ddiwedd y cae cynta yn
mynd am Bodandreg – cafn
bwydo wrth y giat yn golygu bod
y tir wedi ei droi gan anifeiliaid
ac yn hynod o fwdlud.

6

2

Bodandreg
Covert
Bodandreg i
Lon Llwyn

8/10/21

NJ

7

2

BodandregWern Isaf,
Bethel

8/10/21

NJ

8

1

Cerrig yr Afon

12/10/21

NJ

9

2

Bonc-Bethel
Bonc i Bethel

8/10/21

NJ
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Y giatiau wedi eu cloi efo
padlock. Cerddwyr yn gorfod
dringo dros y giatiau.
Dim arwydd ar Lon Llwyn yn
dangos bod yna lwybyr yn mynd
am Fodandreg.
Waymarkers wedi eu gosod ar
goed wrth ochr y ffordd.
Dim problemau pen Y Felinheli
o’r llwybyr.

Y Clerc i roi gwybod i
Cyngor Gwynedd nad yw yr
arwydd gwrieddiol yno
mwyach.

Y clerc i yrru copi o’r
adroddiad hwn i Glerc
Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen
Mae lot o waith gwella y
Angen bod yn siwr fod y
ffens rhwng y llwybyr a’r
Gwaith torri tyfiant wedi ei
afon wedi cael ei wneud
ychwanegu at waith y
gan Cyngor Gwynedd.
contractwr ers blwyddyn
Gwyneb -mae y cerrig man dwytha ac i weld a oes
a osodwyd yn wreiddiol
modd torri y tyfiant yn ol
wedi golchi i ffwrdd mewn cyn y gaeaf.
mannau a mae’r llwybyr yn Sbwriel – mae angen rhyw
fwdlyd.
fath o fynediad trwy’r ffens
Waymarker wedi ei osod i
i alluogi gwirfoddolwyr i
wella yr arwyddo o’r lon
gallu casglu y sbwriel.
Bost..
Gwyneb – Holi Cyngor
Ychydig o waith torri
Gwynedd i weld os oes
tyfiant yn o lei angen pen Y modd gosod rhywfaint o
Wern o’r llwybyr.
gerrig man / llechi ar y
Ychydig o broblem ysbwriel wyneb.
yr ochr arall i’r ffens.
Yr ail giat wrth ddod di
Gadael i Gyngor Gwynedd
mewn o’r lon bost efo bollt wybod bod y giat angen ei
sydd wedi rhydu a gwisgo
drwsio.
yn rhydd.
Arwyddo wedi gwella
Y clerc i yrru copi o’r
Dim problemau eraill pen Y adroddiad hwn i Glerc
Felinheli o’r llwybyr.
Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen
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Cytunwyd mewn cyfarod
efo swyddogion Cyngor
Gwynedd ar 3/3/21 na
fydd y llwybyr hwn yn cael
ei arolygu gan Cyngor
Cymuned Y Felinheli.
Trafodwyd yn y cyfarfod
Trefnu trafodaeth pellach
efo Swyddogion Cyngor
Gwynedd (3/3/21).
Nodwyd bod yna
anghysondeb yn y
categoreiddio rhwng
Bethel a’r Felinheli. Er hyn
fe gytunwyd bod angen
cadw y llwybyr yma yn
agored ond bydd angen
cyd-weithio yn y dyfodol i
wneud hyn yn bosibl.
Trafodwyd yn y cyfarfod
Trefnu trafodaeth pellach .
efo Swyddogion Cyngor
Gwynedd (3/3/21).
Nodwyd bod yna
anghysondeb yn y
categoreiddio rhwng
Bethel a’r Felinheli. Er hyn
fe gytunwyd bod angen
cadw y llwybyr yma yn
agored ond bydd angen
cyd-weithio yn y dyfodol i
wneud hyn yn bosibl.
LLwybyr yn parhau wedi ei
restru ond dim modd ei
ddefnyddio

10

2

Tan-y-maes Carreg Goch
Tan-y-maes i
Carreg Goch

NJ

11

2

Carreg Goch Crug Road
Carreg Goch i
Ffordd Crug

NJ

12

2

Crug Road –
Bethel West
Ffordd Crug i’r
Gorllewin o
Carreg Goch i
Bethel

NJ

13

2

NJ

14

2

Carreg Goch Bethel West
Carreg Goch i
Bethel
Bryn Cottages 10/10/21
Bryn Cottages i
Bethel

NJ

Dim problemau pen Y
Felinheli o’r llwybyr.

15

3

Crug Road –
Plas Llanfair
Ffordd Crug i’r
gorllewin o
Carreg Goch i
Plas Llanfair

NJ

Mae yna wedi bod ffens
drydan ar draws y llwybyr
hwn yn ddiweddar ond
roedd wedi ei dynnu i lawr
ar ddiwrnod yr arolwg.
Dim modd mynd i mewn i’r
cae pen Crug o’r llwybyr
oherwydd mwd difrifol.
Coeden wedi tyfu dros yr
arwydd ar y ffordd osgoi.

Heather Lynne Jones
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Y clerc i yrru copi o’r
adroddiad hwn i Glerc
Cyngor Cymuned
Llanddeiniolen

Cysylltu gyda’r adran brifffyrdd i dynnu sylw at y
tyfiant coed o gwmpas
cychwyn y llwybyr ar y
ffordd osgoi.

16

1

Pistyll
Brynfynnon
Brynfynnon
Road to
Caernarfon
Road west

6/10/21
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17

1

Stepiau Tai
Railings
Ffordd
Brynfynnon i
Ffordd
Caernarfon
dwyrain

6/10/21

LlE

18

1

Stepiau Dinas
Ffordd
Caernarfon i
Lan Mor

Heather Lynne Jones
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Tyfiant ddim yn broblem
ofnadwy ond angen ei
gynnwys ar rhestr waith 3
gwaith y flwyddyn
oherwydd bod y cloddiau
drain yn gallu mynd yn
afreolus.
Y llwybr wedi’w ail
Trosglwyddo gwybodaeth i
wynebu ers adroddiad
gwirfoddolwyr y cynllun
llynnedd, ac yn llawer mwy llifogydd am yr angen i
hwylus dan draed.
gadw llygaid ar y draeniau
Canllaw cadarn – un
yn yr ardal yma.
newydd wedi ei osod ers yr
arolwg dwytha.
Sbwriel.
Draen ar y ffor lawr ar y
chwith wedi’w orchuddio a
deiliach a ballu, falle angen
cadw golwg arno wedi
glaw.
Deiliach ac ati yn casglu
tua gwaelod y llwybr.
Wyneb y llwybr yn
Angen atgoffa Cyngor
ddifrifol gyda cherrig man
Gwynedd am ddatrusiad
yn rhydd mewn mannau.
parhaol parthed y canllaw
Canllaw yn hen, rhydlyd ac a’r arwynebedd. (gweler
yn rhydd mewn mannau.
cofnodion y cyfarfod ar y
Sbwriel.
3/3/21)
Gordyfiant yn dod o dai
Angen gwneud cais i
sy’n cefnu ac ochri â’r
Gyngor Gwynedd am
llwybr.
ddatrusiad i’r gordyfiant yn
Ni fyddwn yn argymell
dod o dai y trigolion.
defnydd y llwybr yma i
bobl oedranus.
Canllaw yn rhydd ar dop y
llwybr.
Ar y cyfan mae’r wyneb yn
dderbyniol.
Tyfiant eto yn dod drosodd
o dai cyfagos.
Yr arwydd ar waelod y
llwybr wedi’w newid ers
adroddiad llynnedd a llawer
cliriach.
Y broblem oesol o sbwriel
yma hefyd.
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Angen atgoffa Cyngor
Gwynedd am ddatrusiad
parhaol parthed y canllaw
a’r arwynebedd. (gweler
cofnodion y cyfarfod ar y
3/3/21)
Angen gwneud cais i
Gyngor Gwynedd am
ddatrusiad i’r gordyfiant yn
dod o dai y trigolion.
Cynnwys yr ardal yma yn
arbennig pan drefnir
gwirfoddolwyr i glirio
sbwriel.

19

2

Plas
Llanfair/Llanfa
ir Woods
Groeslon
Cottage i Plas
Llanfair i Goed
Llanfair i Lon
Las Menai

20

3

Plas Llanfair
Farm
Fferm Plas
Llanfair i Lon
Las Menai

21

1

Rear Bangor
Street
Stryd
PenCeunant i
gefnau Stryd
Bangor

Heather Lynne Jones
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Fe nodwyd yn y cyfarfod
Angen atgoffa Cyngor
efo swyddogion Cyngor
Gwynedd am yr angen i
Gwynedd fod y llwybyr
gael datrusiad i’r
hwn yn un hanesyddol
problemau mynediad i’r
bwysig a bod angen symyd llwybyr hwn. Angen
ymlaen gyda problemau
amserlen ar gyfer
mynediad sylweddol.
datrusiad.
Yn ein cyfarfod efo
swyddogio Cyngor
Gwynedd ar 3/3/21
cytunwyd bod CG am
gysylltu â pherchnogion
y tiroedd ble mae’r llwybr
yn tramwyo drosodd.
Mae angen archwilio a
chadarnhau llinell y
Llwybrau, ac yna i
gofnodi anghenion.
Nodwyd y flwyddyn
diwethaf :
Mae y Lon Las yn rhedeg
ochor yn ochor a’r llwybyr
yma – fellu nid yw o
flaenoriaeth.
Yn 2021 mae’r llwybyr
wedi ei gau beth bynnag
oherwydd y gwaith sydd yn
cael ei wneud ar gylchfan
Newydd Plas Menai.
Graffiti dal yno fel a
Angen tynnu sylw Cyngor
nodwyd llynnedd.
Gwynedd at y problemau
Tyfiant ar ran cefn Bangor yn ymwneud a’r llwybyr
Street yn dderbyniol.
hwn.
Y mhen Bangor o’r llwybr
mae wal wedi ei dynnu
lawr. Rydym yn barod wedi
trafod hyn fel cyngor. Gall
fod yn beryg i rhywun
e.e.plentyn sy’n dod lawr y
slope o’r briffordd.
Mae yna dal dyfiant
ofnadwy yn Pen Ceunant,
ma’r canllaw ar yr ail set o
risiau wedi diflannu dan
dyfniant. Ma fence sy’n
cefnu ar y llwybr yn
gwywo ac yn wan, efallai
bod y tyfiant yn dod trwy’r
fence i’r llwybr.
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22

1

Afon Heulyn
Nant Adda i’r
Fenai

EG

23
a

2

DH

23
b

2

24

1

Bryn y Waen
Bryn y Waen i
Ffordd Pant yr
Afallen
Penscoins
Bryn Waen i
Penscoins i
Coedwig Cefn
Hen Gei Llechi
Garddfon i
Hen Gei Llechi
i Stryd Bangor

6/10/21
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Mae’r llwybyr yma wedi
bod ynghau am sawl mis
oherwydd bod wal ochr y
Faenol yn beryglus. (gweler
adroddiad 2020. Cysylltodd
y Cyngor Cymuned yn
gyson gyda Chyngor
Gwynedd ynghylch yr
angen am datrusiad i’r
mater yn ystod y flwyddyn.
Ym mis Hydref fe ail
agorwyd y llwybyr.
Gormod o dyfiant i
Gweler argymhellion ar
gerdded y llwybr
gyfer llwybyr rhif 3.
Dim arwyddion i weld wrth Gweler atodiad o luniau o’r
wrth Pant yr Afallen
llwybyr
Adroddiad i ddilyn

Popeth yn iawn
Ychydig o ordyfiant wrth y
gwaith trin dwrgwaith trin
dwr ac ar ddechrau’r
llwybyr.

Dim

Popeth yn iawn

Dim

LLwybrau sydd ddim wedi eu rhestru gan y Cyngor Sir
Cei Steps
Stryd Bangor i
Hen Gei Llechi
Lon Las
Pen-y-bryn i
Seilo

2/9/21

Rowen Dinas i
Lan Mor
Rowen

10/10/21

Heather Lynne Jones

NJ

NJ

Mae yna wedi bod
problemau efo Japanese
Knotweed yn yr ardal yma
yn ystod y flwyddyn
diwethaf. Mae’r Cyngor
Cymuned wedi trafod y
mater ac wedi tynnu sylw
sywddogion Cyngor
Gwynedd at y mater.
Waymarker wedi ei osod
Y ffens yn parhau yn flêr
ond weirien bigog wedi ei
osod i gadw’r anifeiliaid yn
y cae.
Gordyfiant yn parhau yn
broblem. Fe gafwyd torriad
y diwrnod ar ol yr arolwg!
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Felly ddim yn broblem
rwan!
I gloi
Mae trigolion wedi tynnu sylw aelodau y Cyngor at broblemau gor-dyfiant o gwmpas diwedd mis Awst.
Roedd yna obaith bod y trefniant am doriad ychwanegol pob blwyddyn yn datrus y broblem hwn. (trefniant
Newydd i dorri diwedd Gorffennaf/ dechrau Awst.) Os buasai hyn wedi cymeryd lle, yna, mae’n debyg, ni
fuasai yna wedi bod problem. Yn anffodus, oherwydd anhawsterau personnol, nid oedd yn bosib i’r
contractwr wneud y gwaith ar yr amser a benodwyd.
Casglu Sbwriel
Mae parhau efo trefniant i gael gwirfoddolwyr i ymwneud â chasglu sbwriel yn holl bwysig.
Mynediad
Mae anhawsterau efo mynediad yn parhau i fod angen sylw. Mi fydd angen i’r Cyngor Cymuned barhai i
weithio efo Swyddogion Cyngor Gwynedd i ddatrus yr anhawsterau a nodwyd yn yr adroddiad hwn.

Heather Lynne Jones
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Lluniau Llwybyr 23a
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Lluniau Llwybr Rhif 1
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