
CABINET CYNGOR GWYNEDD

Adroddiad i gyfarfod o Gabinet Cyngor Gwynedd

Dyddiad y cyfarfod:  3 TACHWEDD 2020

Aelod Cabinet:    Y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith

Swyddog cyswllt:  Dafydd Wyn Williams – Pennaeth Adran yr Amgylchedd

Rhif cyswllt:   32371

Pwnc:  Cynllun Gwella Ffordd yr A496 Llanbedr (Mynediad i 
Ganolfan Awyrofod Eryri)

Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

 Gofynnir i’r Cyngor awdurdodi gwneud Gorchymyn Prynu Gorfodol (GPG) mewn 

perthynas â Chynllun Gwella Ffordd yr A496 Llanbedr (“y Cynllun”) i gaffael yr holl 
fuddiannau eiddo sydd eu hangen i gyflawni’r Cynllun. Ceisir awdurdod i wneud y 
GPG er mwyn sicrhau bod modd cael meddiant gwag o’r tir a fydd ei angen ar 
gyfer y Cynllun os bydd y Cyngor yn methu â dod i setliad wedi’i negodi i brynu’r 
buddiannau tir. 

ARGYMHELLIAD 

 Mae’r Cabinet drwy hyn yn awdurdodi gwneud GPG mewn perthynas â Chynllun 
Gwella Ffordd yr A496 Llanbedr ac yn dirprwyo awdurdod i Bennaeth Adran yr 
Amgylchedd i gymryd yr holl gamau sydd eu hangen drwy ymgynghori â 
Phennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Phennaeth Cyllid i wneud y GPG, sicrhau 
ei fod wedi’i gadarnhau, gweithredu’r GPG a sicrhau tir ar gyfer y Cynllun. 

 Rhaid i’r awdurdod dirprwyedig gynnwys : 
i) Awdurdod i wneud Gorchymyn Prynu Gorfodol Cynllun Gwella Ffordd yr 

A496 Llanbedr o dan Ran 12 o Ddeddf Priffyrdd 1980; 
ii) Caffael yr holl fuddiannau mewn tir sydd wedi’u nodi yn Atodiad 5;  
iii) Caffael unrhyw fuddiant newydd mewn tir y nodwyd bod ei angen i 

gyflawni’r Cynllun; 
iv) Dilyn y broses statudol o dan Ddeddf Caffael Tir 1981 (fel y’i diwygiwyd gan 

Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004) 
v) Trefnu ar gyfer cyhoeddi a/neu ar gyfer hysbysiadau sydd eu hangen ar 

gyfer y GPG yn cynnwys, os bydd angen, ei weithredu; 



vi) Sicrhau y gwneir ymdrech briodol i ddod i setliad wedi’i negodi â 
pherchnogion tir a’r rheini sydd â buddiant mewn tir; 

vii) Ceisio cadarnhad o’r GPG yn cynnwys paratoi a chyflwyno mewn unrhyw 
ymchwiliad cyhoeddus ac unrhyw sylwadau ysgrifenedig neu 
weithdrefnau amgen fel y bo’n briodol; 

viii) Gweithredu’r GPG drwy ddatganiad breinio cyffredinol a/neu hysbysiad i 
drafod telerau / hysbysiad o fynediad; 

ix) Delio ag unrhyw drafodaeth neu anghydfodau mewn perthynas â 
digolledu o dan y GPG ac unrhyw atgyfeiriadau i’r Tribiwnlys Tir. 

RHESYMAU DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD

Pwrpas yr adroddiad hwn yw ceisio cadarnhad o barodrwydd y Cyngor i ddefnyddio 
prynu a / neu gaffael gorfodol i gael y gallu i ddatblygu Cynllun Gwella Ffordd yr A496 
Llanbedr (Mynediad i Ganolfan Awyrofod Eryri). 

Mae Prynu Gorfodol yng Nghymru a ‘Rheolau Crichel Down (Fersiwn Cymru, 
2020)’(Cylchlythyr 003/2019)(“y Cylchlythyr”) yn cadarnhau, er na ddylid defnyddio 
pwerau gorfodol oni bai fod achos cryf er budd y cyhoedd, fod anogaeth i awdurdodau 
lleol “ystyried eu defnyddio (h.y. pwerau prynu gorfodol) yn rhagweithiol lle y bo hynny’n 
briodol er mwyn sicrhau bod trigolion a’r gymuned fusnes yn gweld manteision 
gwirioneddol, a hynny heb oedi”.  

Wrth ystyried hyn, bydd angen i’r Cyngor ddal y ddysgl yn wastad rhwng bwriad y Cyngor 
fel awdurdod caffael ynghyd â’r budd cyhoeddus ehangach ar y naill law a’r unigolion sy’n 
profi effaith uniongyrchol ar y llaw arall. Os mabwysiedir yr argymhellion yn yr adroddiad 
hwn, ni fydd hynny’n golygu o reidrwydd y bydd GPG yn cael ei weithredu oherwydd bydd 
y Cyngor yn parhau i geisio setliad wedi’i negodi â’r holl fuddiannau tir hynny sydd eu 
hangen i gyflawni’r Cynllun.  

Mae’r Cylchlythyr yn datgan “Bydd Gweinidogion Cymru yn disgwyl i awdurdodau caffael 
ddangos eu bod wedi cymryd camau i gaffael yr holl dir a hawliau sydd wedi’u cynnwys 
yn y gorchymyn prynu gorfodol drwy gytundeb lle y bo’n bosibl” a “Fodd bynnag, erys yn 
arfer da cynnig cyfle i’r partïon ymrwymo i gytundeb i werthu’n wirfoddol lle maent yn 
barod i wneud hynny  …. os bydd awdurdod caffael yn aros nes bod negodiadau wedi 
chwalu cyn dechrau’r broses prynu gorfodol, bydd amser gwerthfawr wedi cael ei golli …. 
Mae sicrhau bod cynlluniau seilwaith yn cael eu cyflawni’n amserol yn aml er budd y 
cyhoedd a gall defnyddio pwerau prynu gorfodol helpu i gyflawni hyn os bydd 
negodiadau ynghylch caffael tir drwy gytundeb yn cymryd gormod o amser”. 

 Mae’r awdurdod a roddir yn yr adroddiad hwn i fwrw ymlaen â GPG yn helpu’r Cyngor 
drwy ei gwneud yn glir i’r holl fuddiannau tir fod y Cyngor yn bwriadu cyflawni’r Cynllun a 
lle na ellir prynu tir drwy gytundeb neu os bydd yn cymryd gormod o amser, yna bydd y 
GPG yn cael ei weithredu. Mae’r Cylchlythyr yn cadarnhau “Felly, yn dibynnu ar ba bryd 
y mae angen y tir, yn aml, gall fod yn synhwyrol, o ystyried faint o amser sydd ei angen i 
gwblhau’r broses prynu gorfodol a nifer y plotiau o dir y mae angen eu cydgasglu, i’r 
awdurdod caffael:- 

- gynllunio amserlen prynu gorfodol fel mesur wrth gefn; 
-  dechrau gweithdrefnau ffurfiol.” 

Mae’r adroddiad hwn hefyd yn egluro pa fuddiannau tir hysbys y mae’r Cynllun yn 
effeithio arnynt.
______________________________________________________________________________________



CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

1. CEFNDIR 

Canolfan Awyrofod Eryri / Ardal Fenter Eryri 

1.1. Cafodd Canolfan Awyrofod Eryri (“CAE”) ei dynodi’n rhan o Ardal Fenter Eryri yn 
2013, ac mae’r Cyngor wedi cydweithio’n agos ar ôl hynny â’r Ganolfan a 
Llywodraeth Cymru i hwyluso ei datblygu. Er ei bod yn hygyrch ar reilffyrdd, ffyrdd 
ac mewn awyren, nodwyd ar y dechrau mai cysylltiadau trafnidiaeth oedd un o’r 
rhwystrau a oedd yn effeithio ar ddatblygiad y Ganolfan.  Nodwyd bod y gyffordd 
yng nghanol Llanbedr sy’n mynd i lawr at CAE yn un gul ac anodd mynd drwyddi 
a bod y sefyllfa hon yn gwaethygu nes ei bod bron yn amhosibl mynd drwyddi yn 
ystod y misoedd prysuraf o ran ymwelwyr a bod adroddiadau am oedi o 30-45 
munud. Felly, er mwyn hwyluso datblygiad CAE a lliniaru problemau traffig yn y 
pentref ei hun, nodwyd bod gwella mynediad i CAE yn ogystal â gwella’r 
rhwydwaith ffyrdd lleol i’w cynnwys yn rhan o’r cynllun ehangach.

Cymunedau Llanbedr, Harlech a Dyffryn Ardudwy 

1.2  Ffordd yr A496 yw’r prif gyswllt rhwng Cefnffordd yr A470 a Llanbedr, ac mae’n 
llwybr addas yn gyffredinol ar gyfer Cerbydau Nwyddau Ysgafn a Cherbydau 
Nwyddau Trwm. Fodd bynnag, mae rhai rhannau o lwybr yr A496 yn mynd drwy 
bentrefi a threfi hanesyddol a oedd heb eu hadeiladu i gymryd traffig o’r fath.  
Mae hyn yn arbennig o wir yn Llanbedr, lle nad yw’r bont dros Afon Artro yn gadael 
lle i ddau Gerbyd Nwyddau Trwm fynd heibio i’w gilydd.  Felly, pan fydd dau 
Gerbyd Nwyddau Trwm yn cwrdd wrth y bont, bydd problemau traffig yn codi.  
Bydd y problemau hyn yn waeth yn ystod misoedd prysur yr haf pan fydd traffig 
ychwanegol yn mynd tua Mochras, sy’n gyrchfan poblogaidd gan ymwelwyr.  

1.3 Bydd y prosiect yn gostwng lefelau traffig drwy bentref Llanbedr, gan leihau traffig 
hyd at 90%, fel y bydd y briffordd yn fwy diogel i’w defnyddio gan gerddwyr a 
beicwyr yn benodol, gan nad oes gofod i uwchraddio’r darpariaethau hyn.   

1.4 Bydd y datblygiad ffyrdd newydd hefyd yn darparu mynedfa well o’r orsaf 
reilffordd, CAE a Mochras i bentref Llanbedr a darperir troetffordd well ar hyd 
Ffordd Mochras rhwng yr orsaf reilffordd a’r pentref.  

1.5 Roedd y Cyngor wedi ceisio cyllid i ddatblygu’r gwelliannau yn CAE ei hun ac ar y 
ffordd fynediad. Llwyddodd y Cyngor i sicrhau £19.4 miliwn o wahanol ffynonellau 
fel WEFO, Llywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd a buddsoddiad preifat sylweddol 
gan berchnogion CAE.  Mae cyfran fawr o’r cyllid wedi’i neilltuo at adeiladu’r 
cynllun, ffordd osgoi/mynediad newydd a fydd, yn ogystal â helpu i ddenu 
diddordeb masnachol yn CAE, yn helpu i ddelio â’r problemau traffig hanesyddol 
yn y pentref. 



2. Cyllid 

2.1  Mae angen i’r Cyngor ddangos bod cyllid ar gael a hynny o fewn cyfnod rhesymol. 
Yr amcangyfrif o gost adeiladu’r ffordd osgoi / mynediad yw tua £14.38 miliwn. 
Mae’r Cyngor wedi llwyddo i ddenu’r cyllid canlynol:

Cyllid Ewropeaidd   £  3.974 miliwn
Cyllid Llywodraeth Cymru   £  9.912 miliwn
Cyllid Cyngor Gwynedd  £  0.500 miliwn

£14.386 miliwn 

2.2 Mae dadansoddiad pellach o’r costau yn Atodiad 1.  Mae’r ffigur cyffredinol yn 
cynnwys swm o £215,000 ar gyfer y rhagolwg o gostau digolledu’r perchnogion tir 
a effeithir.  Paratowyd yr amcangyfrif hwn ar sail cost gyfartalog yr erw (yn ôl prisiau 
marchnad cyfredol), ond nid yw’n cynnwys costau’r asiant tir sydd wedi’u seilio ar 
Raddfa Ryde fel cost ddangosol. 

2.3 Cyllid Ewropeaidd – llwyddodd y Cyngor i ddenu cyfanswm o £7.5 miliwn oddi wrth 

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), lle mae £3.526 miliwn ar gyfer gwella 
adeiladau CAE, a’r £3.974 miliwn sy’n weddill ar gyfer gwella mynediad. Roedd 
amodau ar y cynnig o gyllid, sef: y byddai’r cyllid yn cael ei roi at wella mynediad 
i’r Ganolfan yn unig; y byddai’r ffordd osgoi yn cael caniatâd cynllunio, ac y 
byddai’r cyllid yn cael ei wario erbyn diwedd Mawrth 2019.  

2.4 Mae datblygu CAE yn hollbwysig i sicrhau’r cyllid cyfan gan WEFO.  Dilynwyd 
prosesau diwydrwydd dyladwy ar brosiect CAE i sicrhau bod y datblygiad yn cael 
ei gyflawni o fewn y cyfnod gofynnol a bod yr holl gyllid cyfatebol angenrheidiol 

ar gyfer y datblygiad hwn wedi’i sicrhau. 

2.5 Os na fydd CAE yn cwblhau’r gwaith adeiladu ac os na fydd o ganlyniad i hynny 
yn sicrhau’r allbynnau a nodwyd yn yr amodau cyllido, mae nifer o gymalau yn y 
cytundeb rhwng Cyngor Gwynedd a CAE yn ceisio diogelu’r Cyngor yn y sefyllfa 
honno ond y rhai pennaf yw: 

 Cefnogi’r ymrwymiad i gyrraedd y targedau sydd yn y cytundeb 

 Amod yn pennu amserlen ar gyfer cwblhau’r gwaith ar y safle 

 Pridiant cyfreithiol ar yr adeiladau sy’n gymwysadwy i gynllun WEFO 

 Os diddymir y Cwmni, byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i gaffael y 

gwaith adeiladu ein hunain er mwyn cwblhau’r prosiect. 

Mae Swyddog dynodedig wedi’i benodi hefyd i reoli a monitro’r prosiect, ac mae 
WEFO wedi cytuno y caiff CAE ymgymryd â’r gwaith ar y safle fesul cam, gyda’r 
bwriad o asesu’r farchnad ar bob cam.  

Mae WEFO wedi datgan “At this stage, we cannot confirm that all money will be 
available / or will not be clawed back if you (SAC) decide not to proceed with a 
particular action. However, in light of Covid-19 and the current state of the 
economy at the time of negotiations, we will look sympathetically at the decision 
on a case-by-case basis as with any other operation we support.” 



Mae angen nodi hefyd fod CAE wedi dechrau gwaith ar y safle mewn perthynas 
â Cham 1 ar ei menter ei hun, nes bydd modd llofnodi’r cytundeb rhwng Cyngor 
Gwynedd a CAE.  Hyd yma, gwariwyd tua £450,000, ond oherwydd yr argyfwng 
COVID nid oedd modd parhau â’r gwaith hwnnw.  Mae CAE wedi rhoi gwybod 
na fydd yn ailddechrau ar y gwaith nes bydd y cytundeb wedi’i lofnodi.  

2.6 Mae’r cynllun yn Atodiad 2 yn amlinellu’r rhan o’r cynllun ffyrdd sydd wedi’i gyllido 
gan WEFO.

2.7  Cyllid Llywodraeth Cymru – yn dilyn yr ymrwymiad ariannol gan WEFO (a dynodi’r 
safle yn rhan o’r Ardal Fenter), mae Uned Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo i gyfrannu £9.912 miliwn at weddill y cynllun ffyrdd.  Yn yr un modd â’r 
cyllid Ewropeaidd, roedd amod ar y cynnig o gyllid bod y ffordd osgoi i gael 
caniatâd cynllunio.

2.8 Cyllid Cyngor Gwynedd – yn Rhagfyr 2017 cytunodd Cabinet y Cyngor i neilltuo 
£0.5 miliwn i’r cynllun, ar yr amod ei fod yn cael cadarnhad o’r ffynonellau ariannol 
eraill (£351,000 at y gwaith ffyrdd a £149,000 at gostau staff).

2.9 Yn yr un modd â phob prosiect ar y cam hwn, mae risgiau cynhenid a allai effeithio 
ar y gallu i’w gwblhau gan gynnwys, er enghraifft: 

a) Bod costau’n cynyddu fel eu bod yn fwy na’r gyllideb, 

b) Gorffen ar ôl cyfnod y cyllid, 

c) Risgiau amgylcheddol 

d) Risgiau iechyd a diogelwch 

Mae’r risgiau i’r prosiect wedi’u trafod, eu mesur a’u rhestru yn y Gofrestr Risgiau, a 
welir yn Atodiad 3, ac mae’r risgiau mwyaf yn ymwneud bellach â chaffael tir a’r 
amgylchedd, y ddwy’n gysylltiedig â’r amserlen cyllido.   

2.10 Gellir lliniaru’r risg o ran caffael tir drwy gymeradwyo pwerau’r GPG, ac mae’r 
risgiau amgylcheddol yn cael eu lliniaru mewn ffordd addas drwy weithredu’r 
Gofrestr o Ymrwymiadau Amgylcheddol a gytunwyd a’r Uwchgynlluniau 
Amgylcheddol sydd wedi’u dangos yn Atodiad 4. 



3. Cynllunio 

3.1 Yn unol â’r rhaglen wreiddiol, dylai’r Cyngor fod wedi sicrhau caniatâd cynllunio 
ar gyfer y ffordd osgoi/mynediad yn Ionawr 2018, a dylai’r gwaith adeiladu fod 
wedi’i gwblhau erbyn Ebrill 2019.  Roedd y dyddiad cwblhau wedi’i seilio ar y gallu 
i negodi i brynu tir, heb orfod dilyn proses Gorchymyn Prynu Gorfodol i’w gaffael.

3.2  Oherwydd anawsterau’n ymwneud â chytuno ar fesurau lliniaru risg llifogydd â 
Cyfoeth Naturiol Cymru, nid oedd yn bosibl ystyried y cais cynllunio yn Ionawr 2018, 
ac nid oedd wedi’i drafod gan bwyllgor cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri (“APCE”) tan y mis Medi canlynol, lle rhoddwyd cymeradwyaeth.  Cafodd y 
Cyngor gadarnhad swyddogol o’r caniatâd cynllunio ar 12 Tachwedd 2018. 

3.3  O ganlyniad i’r oedi wrth sicrhau caniatâd cynllunio, nid oedd modd cwblhau 
gwaith adeiladu’r ffordd fynediad a’r gwariant erbyn diwedd Mawrth 2019 yn unol 
â’r amod ar y cyllid Ewropeaidd.  Fodd bynnag, ar ôl ymgynghori â WEFO, 
cytunwyd i ymestyn y dyddiad ar gyfer gwario a hawlio’r cyllid Ewropeaidd i fis 
Rhagfyr 2022 oherwydd yr oedi hwn.

3.4  Ar ôl sicrhau caniatâd cynllunio ac ymestyn y dyddiad ar gyfer cwblhau’r gwaith, 
dechreuwyd o ddifrif ar y gwaith paratoi ar gyfer datblygu’r cynllun ffyrdd.  Roedd 
hyn yn cynnwys ymgymryd â’r arolygon amgylcheddol hanfodol a datblygu’r 
cynlluniau ac amserlenni angenrheidiol ar gyfer gwahanol orchmynion.  Fodd 
bynnag, ar ddiwedd Tachwedd 2018, hysbyswyd y Cyngor bod un o’r 
perchnogion tir wedi gwneud cais am adolygiad barnwrol o’r penderfyniad 
cynllunio.  Y sail dros y cais am adolygiad oedd nad oedd cofnod ysgrifenedig gan 
APCE am gwblhau asesiad priodol a oedd yn rhan o’r Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd ac asesiad sgrinio’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol, yn unol â 
phenderfyniad Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd ar 13 Ebrill 2018 yn achos 
‘People Over Wind’.  Cafodd APCE farn gyfreithiol am y sefyllfa ac, o ganlyniad, 
roedd yn gorfod dirymu’r caniatâd cynllunio. Dirymwyd y caniatâd cynllunio yn 
swyddogol ar 5 Chwefror 2019. 

3.5  Cytunodd y Cyngor ac APCE y byddent yn ailgyflwyno’r cais cynllunio ar ddyddiad 
diweddarach.

3.6  Ystyriwyd y cais cynllunio eto gan bwyllgor cynllunio APCE ar 4 Mawrth 2020, a 
phenderfynwyd cymeradwyo’r cais.  Hysbyswyd Cyngor Gwynedd yn swyddogol 
am y penderfyniad ar 10 Mawrth 2020, a gosodwyd y penderfyniad ar wefan APCE 
ar 11 Mawrth 2020, lle nodwyd mai dyddiad y penderfyniad oedd 4 Mawrth 2020.

3.7  Rhaid i her gyfreithiol i unrhyw benderfyniad cynllunio gael ei gwneud o fewn chwe 
wythnos i’r dyddiad penderfynu.  Gan mai’r dyddiad penderfynu oedd 11 Mawrth 
2020 (dyddiad ei gyhoeddi ar wefan APCE), y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno her 
gyfreithiol oedd dydd Mercher 22 Ebrill 2020.  Ni chyflwynwyd her gyfreithiol ac felly 
mae caniatâd cynllunio wedi’i sicrhau eisoes ar gyfer y cynllun ffyrdd.



4. Amserlen 

4.1  Am fod y gwaith o ddatblygu’r prosiect wedi’i ohirio oherwydd y broses cynllunio 
a’r gofyniad wedyn am wneud cais cynllunio pellach, mae’r dyddiadau allweddol 
yn dynn iawn bellach i sicrhau bod y prosiect wedi’i gwblhau erbyn y dyddiadau 
a bennwyd o dan ffrwd gyllido WEFO.  Y dyddiadau hyn yw: 

Enw’r Dasg Hyd Dechrau Gorffen 

   Terfyn amser cyllid WEFO   0 diwrnod Maw 20/12/22 Maw 20/12/22 

   Dyddiad cwblhau’r prosiect cyfan 0 diwrnod Gwe 14/04/23 Gwe 14/04/23 

      Tystysgrif cymeradwyaeth cynllunio 30 diwrnod Iau 05/03/20 Mer 15/04/20 

      Cymeradwyaeth cynllunio ar ôl y cyfnod ar gyfer apelio  0 diwrnod Mer 27/05/20 Mer 27/05/20 

      Cynlluniau tir ac amserlenni 30 diwrnod Iau 16/04/20 Mer 27/05/20 

      Cymeradwyo pwerau GPG gan Gabinet Gwynedd  114 diwrnod Iau 28/05/20 Maw 03/11/20 

      GPG a Gorchymyn Llinell YN CYNNWYS YMCHWILIAD CYHOEDDUS 262 diwrnod Mer 04/11/20 Iau 04/11/21 

      Negodiadau tir a chytundebau (mewn egwyddor) 60 diwrnod Mer 04/11/20 Maw 26/01/21 

      Negodiadau tir a chytundebau (terfynol) 447 diwrnod Iau 05/03/20 Gwe 19/11/21 

      Paratoi’r Achos Busnes 190 diwrnod Llun 01/03/21 Gwe 19/11/21 

      Amgylcheddol 266 diwrnod Iau 29/10/20 Iau 04/11/21 

      Gwyriadau’r Awdurdod Statudol 578 diwrnod Iau 29/10/20 Llun 16/01/23 

      Rheoli’r Prosiect  1054 diwrnod Llun 01/04/19 Iau 13/04/23 

   Tendro 76 diwrnod Gwe 09/04/21 Gwe 23/07/21 

   Caffael contractwr – CYN CWBLHAU’R YMCHWILIAD CYHOEDDUS 120 diwrnod Gwe 23/07/21 Gwe 07/01/22 

   Ar ôl dyfarnu contract – Proses Dylunio Manwl 120 diwrnod Llun 10/01/22 Gwe 24/06/22 

   Adeiladu 270 diwrnod Llun 04/04/22 Gwe 14/04/23 

      Y RHAN A GYLLIDWYD GAN WEFO YN CYNNWYS ARCHWILIO 205 diwrnod Llun 04/04/22 Gwe 13/01/23 

         Ffordd gangen – yn cynnwys pont ffordd  150 diwrnod Llun 04/04/22 Gwe 28/10/22 

         Archwilio ac awdurdodi cyllid WEFO 55 diwrnod Llun 31/10/22 Gwe 13/01/23 

      Y RHAN SYDD HEB EI CHYLLIDO GAN WEFO 180 diwrnod Llun 08/08/22 Gwe 14/04/23 

4.2 Er mwyn sicrhau bod y rhaglen wedi’i chyflawni, bydd yn rhaid ymgymryd â rhai 
agweddau cyn cwblhau tasgau eraill yn llawn.  Mae’r rhain yn ymwneud yn 

bennaf â chaffael y Prif Gontractwr (“PG”).  Oherwydd yr amser a gymerir i benodi 
contractwr ar gyfer prosiect o’r maint hwn, a’r elfen dylunio y bydd yn ofynnol iddo 
ei chyflawni, bydd angen caffael y PG cyn cwblhau’r broses o gaffael tir un ai drwy 
gytundeb neu drwy GPG.  Bydd angen rheoli’r risg hon (sydd wedi’i chofnodi yn y 
Gofrestr Risgiau) drwy strategaeth gaffael ddatblygedig sy’n darparu methodoleg 
addas ar gyfer terfynu’r contract yn gynnar os bydd unrhyw anawsterau’n codi na 
fyddant yn caniatáu’r gwaith adeiladu (e.e. cadarnhau’r penderfyniad mewn 
Ymchwiliad Cyhoeddus), gan ddiogelu’r Cyngor a Llywodraeth Cymru drwy hynny 
rhag goblygiadau ariannol oherwydd rhwymedigaethau contractiol.   



5.  Materion Tir  

5.1  Mae’n hollbwysig bwrw ymlaen â’r rhaglen yn awr er mwyn cyflawni’r cynllun, ac 
un agwedd bwysig ar hyn yw sicrhau’r tir.  Er mwyn cyflawni’r cynllun, mae angen 
cael tir gan 14 o berchnogion tir (mae Atodiad 5 yn darparu cynllun a manylion yr 
holl berchnogion tir a effeithir).  Mae awdurdodau lleol yn gallu defnyddio pwerau 
prynu gorfodol statudol er mwyn caffael tir a hyrwyddo prosiectau yn eu hardal lle 
mae achos cryf er budd y cyhoedd dros wneud hynny.  Fodd bynnag, mae’n 
synhwyrol o ystyried y cyfnod sydd ei angen i gwblhau’r broses prynu gorfodol fod 
yr awdurdod caffael yn cynllunio amserlen prynu gorfodol ac yn cychwyn 
gweithdrefnau ffurfiol. 

5.2  Hyd yn hyn, ni chafwyd trafodaethau ffurfiol ynghylch prynu’r tir sydd ei angen.  
Fodd bynnag, yn rhan o’r broses cynllunio, roeddem wedi trafod y posibilrwydd o 
brynu tir â’r perchnogion tir a effeithir ac rydym yn bwriadu ailddechrau’r 
trafodaethau hynny yn awr gyda’r amcan o gytuno ar bris prynu ar gyfer y tir a/neu 
unrhyw fuddiannau a effeithir.  Gweithredir pwerau prynu gorfodol lle na ellir dod i 
setliad drwy negodi telerau rhesymol o fewn cyfnod rhesymol â’r holl berchnogion 
tir. 

5.3 Mae’r tir sydd i’w brynu yn dir amaethyddol gan mwyaf: mae angen parhaol am 

69,300m2 o dir amaethyddol, ac angen parhaol am 3,254m2 o dir sy’n gysylltiedig 
â phreswylfeydd preifat.  Sylwer nad oes unrhyw eiddo wedi’i feddiannu sydd i’w 
brynu yn rhan o unrhyw negodiadau tir, dim ond siediau diddefnydd gwag a thir.  
Rhaid i’r awdurdod caffael sicrhau bod unrhyw GPG a wneir yn rhoi cyfiawnhad 
digonol dros ymyrryd â hawliau dynol y rheini sydd â buddiant yn y tir a effeithir ac, 
yn benodol dylid ystyried Erthygl 1 ac Erthygl 8 o’r Protocol Cyntaf i’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  Bydd y saith eiddo sy’n breswylfeydd preifat yn cael 
mynedfeydd gwell o lawer a mwy o welededd o ffordd yr A496 o’i gymharu â’r 
safonau gwelededd presennol.  Cyn defnyddio pwerau gorfodi, cadarnheir pwy 
yw’r perchnogion tir ymlaen llaw.

5.4  Bydd y Cyngor yn ceisio prynu’r tir ar gyfer y prosiect drwy negodi.  Fodd bynnag, 
er mwyn sicrhau bod trefniant arall wedi’i wneud os na fydd modd dod i gytundeb 
amserol, mae’n ddoeth paratoi a chychwyn y broses prynu gorfodol.  Mae hyn yn 
hollbwysig er mwyn gallu dechrau’r broses adeiladu a chwblhau’r prosiect o fewn 
yr amserlen ar gyfer cyllido.  Ceir hawl statudol i wneud GPG ar gyfer priffyrdd o 
dan Ran 12 o Ddeddf Priffyrdd 1980 (yn fwy penodol, ond nid yn unig, yn a239/240) 
ac mae’r broses statudol wedi’i sefydlu o dan Ddeddf Caffael Tir 1981 (fel y’i 
diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004).   

5.5     Drwy gydol proses y GPG, rydym yn cadarnhau y byddwn yn parhau i geisio dod i 
gytundebau drwy negodi ffurfiol. 



6.  CYDRADDOLDEB 

6.1  Mae pob awdurdod caffael sy’n gorff cyhoeddus wedi’i rwymo gan ddyletswydd 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus sydd wedi’i phennu yn a149 o Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010.  Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a baratowyd ar 
gyfer y prosiect hwn wedi nodi nifer o effeithiau o’r cynllun arfaethedig lle y gall 
grwpiau â nodweddion gwarchodedig brofi effeithiau anghymesur neu 
wahaniaethol.  Mae’r rhain yn cynnwys: 

i. Lefelau sŵn uwch wrth adeiladu’r cynllun arfaethedig mewn rhai unedau 
eiddo preswyl yn yr ardal ond lefel sŵn is pan fydd y cynllun yn weithredol. 
Gall hyn gael effaith anghymesur a/neu wahaniaethol ar blant a phobl 
hŷn. 

ii. Gwyro a chau dros dro 2 Hawl Dramwy Gyhoeddus (HDG), HDG Llanbedr 
Rhif 1 (USRN - 46409106) i’r gogledd o afon Artro a HDG Llanbedr Rhif 43 
(USRN - 46405593) i’r de.  Hawliau Tramwy Cyhoeddus arferol yw’r rhain ac 
ni fydd hyn yn effeithio ar Lwybr Arfordir Cymru.  

iii. Rhai newidiadau parhaol bach mewn llwybrau teithio sy’n croesi’r cynllun 
arfaethedig.  Gall hyn gael effaith wahaniaethol ar bobl sydd ag 
anawsterau symud ac ar lwybrau troed sy’n cael eu defnyddio’n amlach 
gan grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig.  Er bod yr effaith yn fach, 
mae hyn wedi’i nodi yn yr asesiad ar gyfer cyfnod adeiladu’r gwaith.  Bydd 
trefn barhaol y cynllun yn cael effaith niwtral. 

iv. Effeithiau gwahaniaethol dichonol oherwydd aliniad newydd y briffordd ar 
yrwyr sy’n defnyddio’r rhwydwaith, yn cynnwys gyrwyr ag anableddau, 
pobl iau a phobl hŷn.  Er hynny, mae’r dyluniad i’w baratoi yn unol â’r 
safonau presennol sydd yn y Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a Phontydd 
cenedlaethol, felly dylai’r effeithiau hyn fod yn fach iawn. 

6.2 Rhagwelir na fydd y cynllun arfaethedig yn cael unrhyw effeithiau gwahaniaethol 
ar grwpiau sydd â’r nodweddion gwarchodedig canlynol: ailbennu rhywedd, 
cyfeiriadedd rhywiol a phriodas/partneriaeth sifil.  Byddai’r rhain yn profi effaith 
niwtral.  

6.3 Gellir sicrhau effaith gadarnhaol fach ar grwpiau crefydd/cred drwy gyplysu’r 
caniatâd cynllunio a gafwyd o’r blaen i droi capel yn Fosg a chanolfan astudio 
Islamaidd ym mhentref Llanbedr â’r gostyngiad sylweddol yn y traffig drwy’r 
pentref a geir drwy’r cynllun newydd.  Hefyd mewn cysylltiad â’r effaith ar grwpiau 
cred, nodir y Meini Hirion (dau faen mawr sy’n dyddio i’r Oes Efydd (c. 2300 - 800 
CC yn ôl pob tebyg).  Mae’n bosibl bod arwyddocâd ysbrydol i bresenoldeb y 
rhain ar y safle yng nghyswllt crefyddau/credoau derwyddol.  Byddai’r estyniad i 
lwybr troed a gwell amgylchoedd i’r Meini Hirion yn cael effaith gadarnhaol fach. 

6.4 Mae’r grŵp cydraddoldeb ‘Oed’ yn ymwneud â phobl hŷn a phobl iau.  Byddai’r 
grŵp hwn yn elwa o’r gostyngiad disgwyliedig yn lefelau’r traffig yn y pentref fel y 
bydd cyfleoedd mwy diogel i groesi a llai o ddamweiniau ffyrdd sy’n anafu ac yn 
lladd pobl, yn ôl pob tebyg.  Yr unig gyfleusterau llwybr troed newydd sy’n rhan o 
ddyluniad y cynllun arfaethedig yw’r rheini ar ran o Ffordd Mochras a byddai’r 
rhain o fudd i blant a phobl hŷn.  Ni fyddai amseroedd siwrneiau yn hirach o 
ganlyniad i aliniad newydd yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus a bydd y cynllun yn 
cynnig cyfleoedd da ar gyfer teithio llesol ynghyd â’r manteision iechyd 
cysylltiedig.  Byddai’r gostyngiad mewn lefelau sŵn yn cael effaith gadarnhaol a 



chymesur ar blant a phobl hŷn.  Ym Mlwyddyn y Cynllun yn y Dyfodol (2037 – 15 
mlynedd ar ôl y dyddiad cwblhau arfaethedig, pan fydd yr holl fesurau lliniaru 
wedi’u datblygu), bydd lleoliadau fel Cartref Gofal Gwynfa yn profi gostyngiad o 
-3.9 Db (A) sy’n cael ei hystyried yn effaith gadarnhaol gymedrol.  Bydd Ysgol 
Gynradd Llanbedr yn profi gostyngiad o 0.1 Db (A) yn y tymor hir, sy’n effaith 
gadarnhaol ddibwys. 

6.5 Byddai’r grwpiau cydraddoldeb ‘Anabl’ a ‘Beichiogrwydd a mamolaeth’ yn elwa 
yn yr un modd o’r gostyngiad disgwyliedig yn lefelau’r traffig yn y pentref fel y bydd 
cyfleoedd mwy diogel i groesi a llai o ddamweiniau ffyrdd sy’n anafu ac yn lladd 
pobl, yn ôl pob tebyg.  Disgwylir y bydd pentref Llanbedr yn llawer mwy hygyrch i’r 
grwpiau hyn oherwydd y gostyngiad disgwyliedig o 90% ym maint y traffig. 

6.6 Mae’r Datganiad Amgylcheddol a’r Uwchgynlluniau Amgylcheddol yn nodi’r 
mesurau lliniaru a gwrthbwyso i leihau effeithiau niweidiol yn ystod y cyfnodau 
adeiladu a gweithredu.  Credir y byddai’r mesurau hyn yn helpu i liniaru a 
gwrthbwyso effeithiau negyddol dichonol, drwy gynnwys mesurau fel tanffyrdd 
lliniaru ar gyfer ystlumod, brochfeydd cyfnewid newydd i foch daear a nifer o 
fesurau angenrheidiol eraill fel tirweddu i sicrhau bod yr holl gyrff statudol yn cytuno 
â’r mesurau lliniaru a gwrthbwyso ac felly’n caniatáu i’r cais cynllunio gael ei 
gymeradwyo. 

6.7 Er mwyn cynyddu’r manteision cymunedol o’r prosiect, bydd gwaith adeiladu’r 
cynllun arfaethedig yn darparu cyfleoedd cyflogaeth uniongyrchol drwy’r Prif 
Gontractwr neu ei is-gontractwyr. 

6.8 Bydd yn bwysig parhau i ymgynghori ac ymgysylltu’n effeithiol â rhanddeiliaid a 
effeithir a’r gymuned leol er mwyn sicrhau bod yr holl grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig yn gallu cael budd o’r cynllun arfaethedig, yn enwedig mewn 
perthynas â materion dylunio a gweithgareddau adeiladu.



7.  LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL 

DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015 Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus sydd â’r 
bwriad o gyflawni nodau llesiant cenedlaethol i Gymru – Cymru sy’n llewyrchus, yn gydnerth, yn iachach, yn fwy cyfartal, sydd â 
chymunedau cydlynus, diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu ac sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Rhaid i’r Cyngor ystyried sut 
mae penderfyniadau arfaethedig yn cyfrannu at gyrraedd yr amcanion llesiant. Rhaid i’r Cyngor roi sylw hefyd i effaith ei 
benderfyniadau ar bobl sy’n byw yng Nghymru yn y dyfodol. 

Nodau Disgrifiad Sut y cyflawnir y rhain 

Cymru lewyrchus Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar 
yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn 
modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi 
sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl 
fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas. 

Drwy helpu i gadw a darparu cyfleoedd cyflogaeth newydd yn yr 
ardal leol o ganlyniad i seilwaith mynediad gwell a gwell 
amseroedd siwrneiau a dibynadwyedd. 

Cymru gydnerth Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag 
ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, 
economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft, newid 
hinsawdd). 

Drwy ddarparu mesurau lliniaru a gwella amgylcheddol i 
wrthbwyso unrhyw effeithiau niweidiol o’r cynllun a sicrhau bod 
ffordd yr A496 yn llai agored i effeithiau llifogydd. 

Cymru iachach Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle 
deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 

Drwy wella’r cysylltiadau cerdded a beicio yn Llanbedr a’r cylch 
drwy ostwng lefelau traffig ar ffordd bresennol yr A496 yn y pentref 
ac ar Ffordd Mochras a gwella’r droetffordd ar hyd Ffordd 
Mochras. 
Drwy symud ffynhonnell llygredd aer a sŵn o ganol y pentref i’w 
gyrion oddi wrth fwyafrif y derbynyddion. 

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u 
cefndir neu eu hamgylchiadau (yn cynnwys eu cefndir ac amgylchiadau 
economaidd-gymdeithasol). 

Drwy helpu i ddarparu mwy o gyfleoedd cyflogaeth lleol. 

Cymru sydd â 
chymunedau 
cydlynus 

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da. Drwy ostwng lefelau traffig yn y pentref tua 90% gan wella’r  naws 
am le, a’r canfyddiad a’r realiti o ran diogelwch ffyrdd. 

Cymru sydd â 
diwylliant bywiog lle 
mae’r Gymraeg yn 
ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg 
ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a 
gweithgareddau hamdden. 

Drwy wella’r seilwaith cerdded a beicio, yn cynnwys yr Hawl 
Dramwy Gyhoeddus newydd arfaethedig at y Meini Hirion, a 
newidiadau posibl yn Llwybr Beicio Cenedlaethol NCR 8, fel y gellir 
gwneud darpariaethau gwell o fewn pentref Llanbedr.

Cymru sy’n gyfrifol ar 
lefel fyd-eang 

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud 
peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

Drwy leihau llygryddion aer o ganlyniad i lai o dagfeydd 



8.  ARGYMHELLIAD

8.1  Er mwyn cyflawni’r cynllun o fewn y terfynau amser a diogelu’r gyllideb sydd ar 
gael, gofynnwn i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo’r Argymhelliad fel y 
gallwn gwrdd â’r terfynau amser hanfodol ar gyfer cyflawni’r Cynllun. 

BARN Y SWYDDOGION STATUDOL

Y Swyddog Monitro:

Pennaeth Cyllid:



Atodiadau

ATODIAD 1 Dadansoddiad o gostau’r prosiect 
ATODIAD 2 Cynllun yn amlinellu’r rhan o’r cynllun ffyrdd a gyllidir gan WEFO 
ATODIAD 3 Cofrestr Risgiau’r prosiect 
ATODIAD 4 Uwchgynlluniau Amgylcheddol 
ATODIAD 5 Rhestr o’r perchnogion tir a effeithir a chynlluniau 
ATODIAD 6 Siart llif o broses y Gorchymyn Prynu Gorfodol 



ATODIAD 1 Dadansoddiad o gostau’r prosiect 

Gwella Mynediad Llanbedr £14,386,207.35

   Terfyn amser cyllid WEFO  £0.00

   Amser ychwanegol sydd ei angen £0.00

   Dyddiad terfyn arfaethedig ar gyfer cyllid WEFO  £0.00

   Dyddiad cwblhau’r prosiect cyfan £0.00

Cymeradwyaeth Cynllunio APCE £305,000.00

      Cwblhau gwybodaeth gynllunio £305,000.00

      Cyflwyno i APCE £0.00

      Asesu’r cais gan APCE £0.00

      Pwyllgor Cynllunio £0.00

      Tystysgrif cymeradwyaeth cynllunio £0.00

Cymeradwyaeth cynllunio ar ôl y cyfnod ar gyfer apelio £0.00

   Cyfreithiol – yn cynnwys pwerau GPG £279,414.00

      Cynlluniau tir ac amserlenni £4,000.00

Cymeradwyo pwerau GPG gan Gabinet Gwynedd £0.00

GPG a Gorchymyn Llinell YN CYNNWYS YMCHWILIAD CYHOEDDUS £275,414.00

Negodiadau tir yn unol â phroses y GPG £721,293.35

Negodiadau tir a chytundebau (mewn egwyddor) £7,000.00

         Perchennog tir 1 £500.00

         Perchennog tir 2 £500.00

         Perchennog tir 3  £500.00

         Perchennog tir 4  £500.00

         Perchennog tir 5  £500.00

         Perchennog tir 6 £500.00

         Perchennog tir 7  £500.00

         Perchennog tir 8  £500.00

         Perchennog tir 9 £500.00

         Perchennog tir 10  £500.00

         Perchennog tir 11  £500.00

         Perchennog tir 12  £500.00

         Perchennog tir 13 £500.00

         Perchennog tir 14  £500.00

Negodiadau tir a chytundebau (terfynol) £714,293.35

         Perchennog tir 1 (1-3 mis) £75,680.23

         Perchennog tir 2 (1-3 mis) £69,065.85

         Perchennog tir 3 (1-3 mis) £42,000.00

         Perchennog tir 4 (1-3 mis) £3,920.94

         Perchennog tir 5 (3-6 mis) £4,787.66



         Perchennog tir 6 (3-6 mis) £7,064.73

         Perchennog tir 7 (3-6 mis) £1,805.10

         Perchennog tir 8 (3-6 mis) £1,214.52

         Perchennog tir 9 (3-6 mis) £2,637.85

         Perchennog tir 10 (6-9 mis) £3,351.98

         Perchennog tir 11 (6-9 mis) £1,383.17

         Perchennog tir 12 (1-3 mis) £1,272.59

         Perchennog tir 13 (6-9 mis) £0.00

         Perchennog tir 14 (6-9 mis) £108.73

         Cost Gysylltiedig â Thir 19/20 £21,327.90

         Cost Gysylltiedig â Thir 19/20 £478,672.10

   Gwaith yr Achos Busnes a Rheoli’r Prosiect £1,210,500.00

      Paratoi’r Achos Busnes £75,000.00

         Paratoi a diweddaru canfyddiadau o WelTAG Cam 1/2  £10,000.00

         Asesu ychwanegol o’r effaith os bydd angen £35,000.00

         Paratoi pob un o’r 5 achos yn unol â WelTAG £25,000.00

         Dogfen adolygu  £5,000.00

         Ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru £0.00

         Cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru £0.00

      Amgylcheddol £269,000.00

         Arolygon ecolegol cyn adeiladu 20/21 (YGC) £6,000.00

         Arolygon ecolegol cyn adeiladu 21/22 (YGC?) £105,000.00

         Clirio’r safle cyn cyfnod gaeafu ymlusgiaid  £5,000.00

         Cael trwyddedau ystlumod  £8,000.00

         Adeiladu brochfa i foch daear £15,000.00

         Rheoli Coetir  £20,000.00

         Plannu coed £20,000.00

         Adeiladu man clwydo i ystlumod fel mesur lliniaru  £90,000.00

      Gwyriadau’r Awdurdod Statudol £194,500.00

         Cydlynydd Gwasanaethau Statudol  £10,000.00

         Cwrdd â’r holl Awdurdodau Statudol  £5,000.00

         Dŵr Cymru £10,000.00

            Dylunio  £10,000.00

            Cyfnod Cytundeb Fforddfraint £0.00

            Ymgymryd â gwaith £0.00

         BT £10,000.00

            Dylunio  £10,000.00

            Cyfnod Cytundeb Fforddfraint £0.00

            Ymgymryd â gwaith £0.00

         Scottish Power £159,500.00

            Dylunio  £7,500.00



            Gorchymyn Lle £112,000.00

            Gwaith ychwanegol ar rwydweithiau SP £40,000.00

            Cyfnod Cytundeb Fforddfraint £0.00

            Ymgymryd â gwaith £0.00

      Rheoli’r Prosiect  £672,000.00

         Cynrychiolydd Cleient (Rheolwr Prosiect Gwynedd) £149,000.00

         Cynrychiolydd Cleient £120,000.00

         Cydlynydd Prosiect £105,000.00

         Cymeradwyaeth dechnegol  £40,000.00

         Goruchwylio Adeiladu £258,000.00

            Uwch Beiriannydd £78,000.00

            Peiriannydd Cynorthwyol £60,000.00

            Peiriannydd Cynorthwyol £60,000.00

            Goruchwyliwr Amgylcheddol  £60,000.00

   Tendro £10,000.00

      Paratoi’r Contract £10,000.00

Caffael contractwr – CYN CWBLHAU’R YMCHWILIAD CYHOEDDUS £8,000.00

      Gofyn am Dendrau Dylunio ac Adeiladu £1,000.00

      Dychwelyd Tendrau Dylunio ac Adeiladu £1,000.00

      Asesu ac egluro tendrau £5,000.00

      Llythyr Alcatel Dylunio ac Adeiladu £1,000.00

      Dyfarnu’r Contract Dylunio ac Adeiladu £0.00

      Dechrau’r Contract Dylunio ac Adeiladu £0.00

Ar ôl dyfarnu’r contract – Proses Dylunio Manwl £500,000.00

      Proses Dylunio £500,000.00

   Adeiladu £11,352,000.00

Y RHAN A GYLLIDWYD GAN WEFO YN CYNNWYS ARCHWILIO £3,771,000.00

Ffordd gangen – yn cynnwys pont ffordd £3,771,000.00

Archwilio ac awdurdodi cyllid WEFO £0.00

Y RHAN SYDD HEB EI CHYLLIDO GAN WEFO £7,581,000.00

         Ochr ddeheuol  £3,715,000.00

         Ochr ogleddol  £3,866,000.00



ATODIAD 2 – Cynllun yn amlinellu’r rhan o’r cynllun ffyrdd a gyllidir gan WEFO



ATODIAD 3 Cofrestr Risgiau’r prosiect 



ATODIAD 4 Uwchgynlluniau Amgylcheddol 











ATODIAD 5 Rhestr o’r perchnogion tir a effeithir a chynlluniau 

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain
Arwynebedd 

(m2)
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/01 1 679 
Mr. John Tecwyn Williams, Ty'r Arcau, 
Harlech, Gwynedd. LL46 2UW 

Mr. John Tecwyn Williams, Ty'r 
Arcau, Harlech, Gwynedd. LL46 
2UW 

Teitl 

5111/LP/01 1a 503 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/01 1b 71 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/01 1c 20 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 

5111/LP/01 1d 19 Fel uchod Fel uchod 
Trwydded (Mynedfa Breifat ar dir y 
perchennog) 

5111/LP/01 1e 121 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/01 1f 183 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/01 1g 81 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/02 2 399 
Dŵr Cymru Cyfyngedig, Pentwyn Road, 
Nelson, Treharris, Morgannwg Ganol. 
CF46 6LY. 

Dŵr Cymru Cyfyngedig, Pentwyn 
Road, Nelson, Treharris, 
Morgannwg Ganol. CF46 6LY. 

Teitl 

5111/LP/02 2a 280 Fel uchod Fel uchod Teitl

5111/LP/02 2b 96 Fel uchod Fel uchod 
Trwydded (Mynedfa Breifat ar dir y 
perchennog)

5111/LP/02 2c 67 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/02 2d 36 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/02 2e 614 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 

5111/LP/02 2f 302 Fel uchod Fel uchod 
Trwydded (Mynedfa Breifat ar dir y 
perchennog)

5111/LP/02 2g 53 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol



Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/03 3 1139 
R.J & M. Evans, Gwern Carnyddion, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2NA. 

R.J & M. Evans, Gwern Carnyddion, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2NA. 

Teitl 

5111/LP/03 3a 10641 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/03 3b 6587 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru 
5111/LP/03 3c 302 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/03 3d 1841 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/03 3e 67 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/03 3f 33 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/03 3g 222 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/03 3h 10 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/03 3i 15 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/03 3j 61 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/03 3k 10 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/03 3l 174 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/03 3m 1677 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/03 3n 1138 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/03 3o 1846 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/03 3p 3064 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/03 3q 1590 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/03 3r 889 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/03 3s 1031 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru
5111/LP/03 3t 774 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/03 3u 16615 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru

5111/LP/03 3v 236 Fel uchod Fel uchod 
Neilltuo tir (ar gyfer Llwybr Cyhoeddus neu 
Lwybr Ceffylau) 

5111/LP/03 3w 255 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru 
5111/LP/03 3x 30 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/03 3y 496 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru
5111/LP/03 3z 39 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/03 3aa 18 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/03 3ab 186 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru 
5111/LP/03 3ac 998 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/03 3ad 61 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru
5111/LP/03 3ae 118 Fel uchod Fel uchod Hawl A250



Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/04 4 2688 
Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd y 
Castell, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SE 

Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd 
y Castell, Caernarfon, Gwynedd. 
LL55 1SE 

Teitl 

5111/LP/04 4a 727 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/04 4b 609 Fel uchod Fel uchod Teitl

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/05 5 1201 
Mr. Philip Martin Maccall, 7A Park Road, 
Baddesley Ensor, Atherstone. CV9 2DS 

Mr. Philip Martin Maccall, 7A Park 
Road, Baddesley Ensor, Atherstone. 
CV9 2DS 

Trwydded Hanfodol 

5111/LP/05 5a 376 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/05 5b 550 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/05 5c 173 Fel uchod Fel uchod Teitl

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/06 6 482 
Mr. Ivan Patrick O'Rourke, Haulfryn, 
Mynach Road, Abermaw, Gwynedd. 
LL42 1RL

Mr. Ivan Patrick O'Rourke, Haulfryn, 
Mynach Road, Abermaw, 
Gwynedd. LL42 1RL

Teitl 

5111/LP/06 6a 6416 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/06 6b 1165 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/06 6c 6141 Fel uchod Fel uchod Teitl 



Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/07 7 464 
Mr. Edmund Bailey, Plas y Bryn Farm, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2DZ 

Mr. Edmund Bailey, Plas y Bryn 
Farm, Llanbedr, Gwynedd. LL45 
2DZ 

Teitl 

5111/LP/07 7a 236 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/07 7b 1935 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/07 7c 551 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru
5111/LP/07 7d 1397 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/07 7e 277 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/07 7f 7063 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/07 7g 12024 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/07 7h 29 Fel uchod Fel uchod Hawl A250
5111/LP/07 7i 1823 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7j 495 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru 
5111/LP/07 7k 252 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/07 7l 2661 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/07 7m 2712 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7n 595 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7o 190 Fel uchod Fel uchod Teitl Lliniaru
5111/LP/07 7p 50 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/07 7q 271 Fel uchod Fel uchod Hawl A250 
5111/LP/07 7r 1767 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7s 763 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7t 513 Fel uchod Fel uchod Trwydded (Mynedfa Breifat)
5111/LP/07 7u 357 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/07 7v 631 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7w 445 Fel uchod Fel uchod Trwydded (Mynedfa Breifat) 
5111/LP/07 7x 307 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/07 7y 3191 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/07 7z 2303 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/07 7aa 194 Fel uchod Fel uchod Trwydded (Mynedfa Breifat) 
5111/LP/07 7ab 73 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 



Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain
Arwynebedd 

(m2)
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/08 8 100 
Mr. M. Hughes, The Tudor, St Johns Hill, 
Abermaw, Gwynedd. LL42 1AE 

Mr. M. Hughes, The Tudor, St Johns 
Hill, Abermaw, Gwynedd. LL42 1AE 

Teitl 

5111/LP/08 8a 373 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/08 8b 168 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/09 9 201 
W. Hammond, Pensarn Properties 
Limited, Unit 4, Bydwynn, Llanbedr, 
Gwynedd. LL45 2LP

W. Hammond, Pensarn Properties 
Limited, Unit 4, Bydwynn, Llanbedr, 
Gwynedd. LL45 2LP

Teitl 

5111/LP/09 9a 129 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/09 9b 646 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain
Arwynebedd 

(m2)
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/10 10 176 
Mr. Garth Wigglesworth, Awel Y Llan, 
Llanfair, Harlech, Gwynedd. LL46 2RR 

Mr. Garth Wigglesworth, Awel Y 
Llan, Llanfair, Harlech, Gwynedd. 
LL46 2RR

Trwydded Hanfodol 

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/11 11 26 
Mr. Eifion C. Hughes, 40A Lyonsdown 
Avenue, New Barnet, Barnet, Herts. EN5 
1DX 

Mr. Eifion C. Hughes, 40A 
Lyonsdown Avenue, New Barnet, 
Barnet, Herts. EN5 1DX 

Trwydded Hanfodol 

5111/LP/11 11a 581 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/11 11b 143 Fel uchod Fel uchod Teitl 

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain
Arwynebedd 

(m2)
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/12 12 320 
Mr. John Payne, Hafod y Bryn Lodge, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2LP 

Mr. John Payne, Hafod y Bryn 
Lodge, Llanbedr, Gwynedd. LL45 
2LP

Teitl 

5111/LP/12 12a 98 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol
5111/LP/12 12b 44 Fel uchod Fel uchod Trwydded (Mynedfa Breifat) 
5111/LP/12 12c 120 Fel uchod Fel uchod Teitl 



Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain 
Arwynebedd 

(m2) 
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/13 
13 

138 
A.J. & L.J. Rooney, Llwyn y Pin, Llanbedr, 
Gwynedd. LL45 2LP 

A.J. & L.J. Rooney, Llwyn y Pin, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2LP 

Teitl 

5111/LP/13 13a 1248 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/13 13b 1496 Fel uchod Fel uchod Teitl 
5111/LP/13 13c 455 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/13 13d 124 Fel uchod Fel uchod Trwydded (Mynedfa Breifat)
5111/LP/13 13e 251 Fel uchod Fel uchod Teitl 

Rhif Lluniad 
Cyfeirnod 

Llain
Arwynebedd 

(m2)
Perchennog Meddiannydd Gofyniad 

5111/LP/14 
14 

54 
Mr. Bryan N. Murrell, Bryn Heulog, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2SL 

Mr. Bryan N. Murrell, Bryn Heulog, 
Llanbedr, Gwynedd. LL45 2SL 

Trwydded (Mynedfa Breifat) 

5111/LP/14 14a 776 Fel uchod Fel uchod Trwydded Hanfodol 
5111/LP/14 14b 184 Fel uchod Fel uchod Teitl
5111/LP/14 14c 676 Fel uchod Fel uchod Teitl







ATODIAD 6 Siart llif o broses y Gorchymyn Prynu Gorfodol 


