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1.0 Pwrpas y Datganiad Dylunio a Mynediad 

Pwrpas y Datganiad Dylunio a Mynediad hwn yw cyflwyno’r syniadau am ddylunio ar gyfer Cynllun 
Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr (y Gwelliant Arfaethedig).  Paratowyd y Datganiad hwn i ategu’r cais 
cynllunio a dylid ei ddarllen ar y cyd â’r dogfennau canlynol: 

 Datganiad Amgylcheddol yn cynnwys ei Grynodeb Annhechnegol 
 Asesiad o’r Effaith Economaidd 
 Adroddiadau Cynllunio ac Arfarnu WelTAG 
 Dylid rhoi sylw hefyd i gynlluniau, cyfosodiadau ffotograffig a deunydd disgrifiadol.  
 Adroddiad Cyd-destun ac Adroddiad Atodol NMU 

Amcanion y Datganiad Dylunio a Mynediad yw: 

 Egluro dyluniad Gwelliannau Mynediad yr A496 Llanbedr 
 Egluro’r broses ar gyfer cynnwys/ymgynghori â’r cyhoedd a’r barnau a gafwyd 
 Disgrifio sut roedd y broses dylunio wedi datblygu 
 Disgrifio llwybr arfaethedig yr A496 a sut mae’n ymateb i’r nodweddion lleol, trefn ffyrdd a llwybrau 

cerdded a beicio 

1.1  Cyflwyniad i Gynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr (y Gwelliant Arfaethedig) 

Mae ffordd bresennol yr A496 drwy bentref Llanbedr yn rhan tua 1.5 km o hyd o’r prif lwybr ar gyfer 
traffig rhwng Abermaw a Phorthmadog/Blaenau Ffestiniog.  Yn ogystal â hyn, mae ardal Llanbedr ei hun 
yn gyrchfan ar gyfer gweithgareddau twristiaeth a chyflogaeth.  

Yr amcangyfrif o’r Traffig Dyddiol Cyfartalog Blynyddol ar ffordd yr A496 yn 2015 oedd tua 3,000 o 
gerbydau, y ddwy ffordd, yn cynnwys cerbydau nwyddau trwm. 

Mae problem y tagfeydd ar yr A496 yng nghanol y pentref wedi’i chydnabod ers nifer o flynyddoedd ac 
mae’n gysylltiedig â chulni’r bont a nifer y cyffyrdd â’r A496 yn union i’r gogledd a’r de o’r bont, ond yn 
enwedig Ffordd Mochras sy’n cario llawer o draffig tymhorol i safle gwersylla Mochras (Shell Island), y 
safle gwersylla mwyaf yn Ewrop.  Mae parcio ar y stryd i’r de a’r gogledd o Bont Llanbedr, ac i’r gorllewin 
o Bont Llanbedr, yn cyfyngu’r A496 bresennol a Ffordd Mochras i un lôn gan gyfrannu hefyd at y 
tagfeydd. 

Yn fwy diweddar, mae cynlluniau i gynyddu’r defnydd o gyn faes awyr Llanbedr, sy’n rhan o Ardal Fenter 
Eryri (ac yn cael ei reoli ar hyn o bryd gan Snowdonia Aerospace), yn golygu ei bod yn debygol y bydd y 
broblem tagfeydd yn gwaethygu wrth i’r safle hwnnw ddatblygu ac wrth i lefelau traffig godi ar hyd Ffordd 
Mochras.  Yn ogystal â hyn, mae’n debygol, wrth i’r traffig gynyddu ar hyd Ffordd Mochras, na fydd yn 
addas i’w diben ac y gallai rwystro datblygiad economaidd safle’r maes awyr/Ardal Fenter.  Sefydlwyd 
prosiect Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr i ddatrys y problemau hyn. 

Arfarnwyd y prosiect drwy ddilyn proses Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) a bennodd 
mai nodau cychwynnol cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr oedd: 

a) Gwella mynediad i Faes Awyr Llanbedr a safleoedd gweithgarwch economaidd eraill i’r gorllewin 
o Lanbedr 

b) Gwella problemau traffig a thagfeydd o fewn pentref Llanbedr 
c) Gwella amseroedd siwrneiau a dibynadwyedd ar hyd yr A496 
d) Cyflawni nodau 1, 2 a 3 uchod gan leihau’r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd 
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O ganlyniad i broses WelTAG, pennwyd yr Amcanion Cynllunio Trafnidiaeth canlynol i ddiffinio atebion i’r 
problemau trafnidiaeth a nodwyd yn ardal yr astudiaeth (yn nhrefn y canfyddiad ohonynt gan y cyhoedd 
lleol): 

1. Lleihau tagfeydd traffig ar gyffordd Ffordd Mochras /A496. 
2. Lleihau effaith negyddol y traffig ar gymuned Llanbedr. 
3. Gwella’r cysylltedd trafnidiaeth â Maes Awyr Llanbedr. 
4. Gwella effeithlonrwydd a dibynadwyedd yr holl drafnidiaeth yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr 

Llanbedr. 
5. Gwella diogelwch teithio gwirioneddol a thybiedig yr holl deithwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd 

Ffordd Mochras. 
6. Gwella’r mynediad i drafnidiaeth nwyddau yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr Llanbedr. 
7. Gwella cyfleoedd teithio i gerddwyr a beicwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras. 
8. Lleihau effaith gwelliannau trafnidiaeth ar yr amgylchedd lleol a nodweddion treftadaeth. 
9. Gwrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn lleol, yn enwedig cynnydd o ran llifogydd yn y 

dyfodol. 

Mae’r Gwelliant Arfaethedig yn ceisio cyflawni’r amcanion hynny yn y drefn a ddangosir uchod.  

1.2  Y Lleoliad 

Mae’r Gwelliant Arfaethedig yn 11.5 km i’r gogledd o Abermaw ar Arfordir Cambria.  Mae’r A496 yn 
cysylltu’r rhan o Arfordir Cambria rhwng Abermaw i’r de a Thalsarnau i’r gogledd â’r rhwydwaith 
cefnffyrdd ym Mhenrhyndeudraeth/Maentwrog yn y gogledd a Dolgellau yn y de. 

Mae’r llwybr presennol yn mynd drwy ganol y pentref gan groesi afon Artro ym Mhont Llanbedr, sydd â 
chyffordd yr A496/Ffordd Mochras ar ei hochr ddeheuol: gweler Ffigurau 1 a 2. 

I’r gogledd o Lanbedr, mae’r ffordd bresennol yn rhedeg ar hyd y ffin rhwng yr ucheldir i’r dwyrain a’r 
gwastatir arfordirol i’r gorllewin ac, yn y de, mae’r llwybr yn esgyn i groesi llethrau’r ucheldir. 

Mae’r cyfan o’r llwybrau presennol ac arfaethedig o fewn Parc Cenedlaethol Eryri.  Mae pentref Llanbedr 
yn gymuned leol a hefyd yn gyrchfan i ymwelwyr, yn darparu mynediad i’r mynyddoedd tua’r dwyrain a’r 
arfordir tua’r gorllewin.  Mae Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr 8 (NCR 8) y Rhwydwaith Beicio 
Cenedlaethol yn mynd drwy’r pentref neu’n agos iddo. 

Mae llwybr presennol yr A496 hefyd yn darparu mynediad at unedau eiddo presennol ym mhentref 
Llanbedr yn ogystal â llwybr drwodd. 

Mae’r rhan fwyaf o’r tir cyfagos i’r llwybr yn gaeau o borfa o laswelltir wedi’i wella a ddefnyddir ar gyfer 
anifeiliaid pori.  Mae’r tir y gwneir cais cynllunio ar ei gyfer mewn perchnogaeth breifat gan mwyaf. 

Ceir un safle bws yn y pentref, ychydig i’r de o Bont Llanbedr ar yr A496 bresennol: mae’n darparu 
cysylltiad i breswylwyr Llanbedr ag Abermaw a Maentwrog lle gellir mynd ar y rhwydwaith bysiau 
ehangach a defnyddio gwasanaethau bysiau cyflym.  Mae gorsaf hefyd yn Llanbedr (arhosfa heb staff) 
ar reilffordd Arfordir Cambria sydd tua 750 metr i’r gorllewin o’r pentref ac yn agos i’r llwybr arfaethedig. 
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Ffigur 1 – Cynllun Lleoliad 

Ffigur 2 – Cynllun Lleoliad – Canol y Pentref 

Y rhan o’r A496 y 
cynigir ei gwella

Maes Awyr 
Llanbedr  

Ffordd 
Mochras 
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Safle bws Arhosfa 
Reilffordd
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2.0  Asesiad 

2.1  Cyd-destun Ffisegol 

Mae’r Gwelliant Arfaethedig yn newid lleoliad rhan 1.5 km o’r A496, gan ei symud o ganol y pentref i 
gyrion gorllewinol Llanbedr. – Gweler Ffigur 2.1. 

Mae’r cyd-destun ffisegol wedi siapio a dylanwadu ar ddyluniad y ffordd, sy’n adlewyrchu llwybr y ffordd 
bresennol wrth esgyn o’r gwastatir arfordirol o ogledd y pentref i odre bryniau Massiff y Rhinogydd/ 
Cromen Harlech i’r de o’r pentref.  

Yng nghynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr, mae angen ymateb i’r cyd-destun ffisegol a 
chyflawni’r amcanion canlynol: 

 Cyd-fynd â’r topograffi presennol hyd y gellir;  
 Osgoi unrhyw gynnydd yn y perygl o lifogydd o ganlyniad i’r cynllun; 
 Cynnwys cysylltiadau bioamrywiaeth rhwng y dwyrain a’r gorllewin i hwyluso neu wella symudedd 

dichonol a gwerthoedd bioamrywiaeth yn yr ardal; 
 Gwella profiad Defnyddwyr Difodur wrth groesi’r ffordd a chyrraedd cefn gwlad a’r arfordir. 

2.2  Cyd-destun Cymdeithasol 

Ceir poblogaeth o 1,098 yn ward etholiadol Llanbedr (sy’n cynnwys Llanfair) (Cyfrifiad 2011).  Mae’r 
boblogaeth yn cynyddu yn ystod misoedd yr haf pan fydd ymwelwyr yn aros mewn gwahanol fathau o 
lety, yn cynnwys nifer o safleoedd gwersylla fel Mochras. 

Mae’r A496 bresennol yn mynd drwy ganol y pentref gan groesi afon Artro ar bont fwa garreg gul.  Mae 
grŵp defnyddwyr yr A496 yn un eang am mai hi yw’r prif gyswllt rhwng Abermaw i’r de a 
Phorthmadog/Blaenau Ffestiniog i’r gogledd.  Ymhlith y pentrefi ar hyd y llwybr hwn rhwng y pwyntiau 
hynny y mae Dyffryn Ardudwy, Llanfair, Harlech a Thalsarnau. 

Yn ogystal â’r modurwyr sy’n defnyddio’r ffordd ar hyn o bryd, ymhlith y grwpiau defnyddwyr yn yr ardal y 
gall y datblygiad effeithio arnynt y mae cerddwyr, beicwyr, marchogion a phobl â diffyg symudedd. 

Drwy gydol yr ymgynghoriad cyn ymgeisio, casglwyd dyheadau’r gymuned drwy nifer o ddigwyddiadau i 
hybu ymwybyddiaeth a chynnwys y cyhoedd.  Gweler Adran 3.1 ac Atodiad A am ragor o fanylion am 
Gynnwys/Cyfranogiad y Gymuned.  

Mae cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr yn cydnabod cyd-destun cymdeithasol y prosiect ac yn 
ceisio cyflawni’r amcanion canlynol: 

 Cynnal gweithrediad aliniad presennol yr A496 yn ystod y cyfnod adeiladu; 
 Gwella cysylltiad y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn yr ardal; 
 Darparu cysylltiad diogel ar lwybr troed rhwng canol y pentref a’r arhosfa reilffordd; 
 Gwella’r cyfleoedd ar gyfer teithio llesol cynaliadwy a’r canlyniadau iechyd cysylltiedig;  
 Darparu troetffyrdd wedi’u dylunio’n briodol a mynediad i bobl â diffyg symudedd. 
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2.3  Cyd-destun Economaidd 

Mae cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr yn ceisio cyflawni’r amcanion canlynol: 

a) Gwella mynediad i Faes Awyr Llanbedr a safleoedd gweithgarwch economaidd eraill i’r gorllewin 
o Lanbedr 

b) Gwella tagfeydd a phroblemau traffig o fewn pentref Llanbedr 
c) Gwella amseroedd siwrneiau a dibynadwyedd ar hyd yr A496 

Mae disgrifiad o effaith economaidd y gwelliannau hyn yn adroddiad yr Asesiad o’r Effaith Economaidd 
ac, er bod y canlyniad a ragwelir yn un niwtral ar gyfer canol y pentref, credir y bydd yn un cadarnhaol 
mewn perthynas â’r maes awyr/Ardal Fenter a’r datblygiadau presennol ac arfaethedig ar y safle hwnnw. 

Mae datblygiad safle’r maes awyr yn rhan o Ardal Fenter Eryri ac mae gwella mynediad i’r safle yn cael ei 
weld yn allweddol ar gyfer ei ddatblygu, gan y bydd y mynediad/seilwaith gwell yn peri bod y safle yn fwy 
deniadol i fusnesau dichonol ac yn helpu i gadw a datblygu busnesau presennol. 

Mae’n bosibl y bydd y ffaith bod y llwybr newydd yn osgoi canol y pentref, i bob pwrpas, yn arwain at 
leihau masnach busnesau yng nghanol y pentref i ryw raddau, e.e. masnach rhai sy’n mynd heibio ar yr 
A496, ond fe allai olygu, ar y llaw arall, fod busnesau’n fwy deniadol am fod llai o draffig, yn enwedig 
cerbydau nwyddau trwm, a bod yr amgylchedd yn gwella o ganlyniad ac y bydd yn bosibl meithrin naws 
neilltuol yng nghanol y pentref. 

Disgwylir hefyd y bydd y gostyngiad mewn lefelau traffig yn golygu bod parcio’n fwy hwylus i ddefnyddwyr 
busnesau o fewn y pentref. 



Gwella Mynediad A496 Llanbedr 
Datganiad Dylunio a Mynediad

Tudalen 6 o 19 
Fersiwn 1.0 

2.4 Polisïau Cynllunio 

CDLl Eryri (Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2007 – 2022) fersiwn fabwysiedig, Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Eryri, Gorffennaf 2011) yw’r brif ddogfen bolisi cynllunio lleol ar gyfer ardal Llanbedr ac mae’n cynnwys 
nifer o bolisïau strategol a datblygu, nad ydynt i gyd yn berthnasol i’r cynllun arfaethedig.  

Nodwyd dau bolisi allweddol yn CDLl Eryri sy’n uniongyrchol berthnasol ac sydd wedi dylanwadu ar 
ddyluniad y cynllun:  

Yr angen am y datblygiad yng nghyd-destun 
ystyriaethau cenedlaethol 

Nid yw’n angenrheidiol yn y cyd-destun 
cenedlaethol ar hyn o bryd ond gallai gael ei 
gysylltu â datblygiad y maes awyr a allai fod yn 
angenrheidiol yn y cyd-destun cenedlaethol e.e. 
UK Spaceport 

Y gost a’r cyfle am leoli’r datblygiad y tu allan i’r 
Parc Cenedlaethol neu’r gallu i gwrdd â’r angen am 
y datblygiad mewn ffordd arall 

Nid oes cyfle i’w leoli y tu allan i’r Parc 
Cenedlaethol gan fod prif fuddiolwr y cynllun o 
fewn y Parc Cenedlaethol. 

Y canlyniadau a’r effaith ar gymunedau lleol, yr 
economi leol, yr amgylchedd a threftadaeth 
ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol o ganiatáu neu 
wrthod y datblygiad 

Nodwyd canlyniadau/effeithiau cadarnhaol ar 
gymunedau a’r economi leol.  

Trafodir yr effaith ar yr amgylchedd ac ar 
dreftadaeth ddiwylliannol yn y Datganiad 
Amgylcheddol ac mae’n cynnwys mesurau lliniaru 
a gwella. 

Yr effaith a gâi’r datblygiad ar ddibenion y 
Parc Cenedlaethol a’r graddau y gellid 
cymedroli hyn drwy fesurau lliniaru priodol a 
derbyniol 

 Cadw a gwella harddwch naturiol, 
bywyd gwyllt a threftadaeth 
ddiwylliannol 

Mae’n lleihau’r effeithiau niweidiol ar yr 
amgylchedd drwy fesurau lliniaru a gwella 

 Hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a 
mwynhau “Nodweddion Arbennig” yr 
ardal gan y cyhoedd 

Drwy ostwng lefelau traffig yn y pentref a 
gwella mynediad i’r arfordir ar hyd Ffordd 
Mochras, mae’r cynllun yn ceisio gwella 
mynediad oddi mewn ac o gwmpas y pentref i 
gerddwyr a beicwyr.   

 Ceisio meithrin llesiant economaidd a 
chymdeithasol Cymunedau Lleol o fewn y 
Parc Cenedlaethol 

Gweler Atodiad B am gymhariaeth â nodau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Drwy wella mynediad i’r rhan honno o Ardal Fenter 
Eryri sydd yn y maes awyr a symud traffig drwodd 
sy’n creu sŵn a llygryddion aer yng nghanol y 
pentref, mae’r cynllun yn ceisio gwella amodau a 
llesiant economaidd.  
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2.4.2 Polisi Strategol L: Hygyrchedd a Thrafnidiaeth (L) 

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ymrwymo i wella mynediad i gyfleusterau lleol a lleihau’r angen 
am deithio, yn enwedig mewn ceir preifat.  O fewn y Parc Cenedlaethol, hyrwyddir cerdded a beicio, gwell 
mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus a gwell darpariaeth o gyfleusterau. 

Polisi Cynigion Perthnasol y Cynllun 

Y ddarpariaeth o wasanaethau wedi’i lleoli fel ei 
bod yn lleihau’r angen am deithio   

Mae’r cynllun, drwy helpu i ddarparu a 
chadw cyflogaeth yn nes i’r ardal leol, yn 
lleihau’r angen am deithio y tu allan i’r 
ardal. 

Mae mynediad cyfleus drwy lwybrau troed, 
llwybrau beiciau a thrafnidiaeth gyhoeddus sy’n 
cymell y defnydd o’r moddau teithio hyn ar gyfer 
siwrneiau lleol, gan leihau’r angen am deithio 
mewn ceir preifat a gwella hygyrchedd 
gwasanaethau i’r rheini nad oes darpariaeth dda 
o drafnidiaeth ar gael iddynt 

Dylai’r cynllun arwain at effeithiau 
cadarnhaol ar y ffactorau hyn drwy: 

 Ostwng lefelau traffig yn Llanbedr i 
ddarparu gwell amgylchedd i 
feicwyr/cerddwyr yng nghanol y 
pentref gyda llai o wrthdaro  

 Ei gwneud yn haws ac yn fwy 
diogel croesi ffordd brysur yr A496 
drwy gyfeirio Ffordd Mochras o dan 
yr A496 (gwahanu lefelau) a 
darparu llwybr teithio mwy diogel i 
gerddwyr ar hyd Ffordd Mochras 
sy’n cysylltu canol y pentref â’r 
arhosfa reilffordd. 

 Cyfle hefyd i ddargyfeirio llwybr 
beicio NCR 8 i’r A496 bresennol i’r 
gogledd o ganol y pentref, gan 
ddarparu llwybr i feicwyr sy’n fwy 
cyfleus na’r llwybr presennol. 

Mae gwelliant o ran hygyrchedd i bawb, yn 
enwedig pobl anabl 

Dylai’r ddarpariaeth o droetffordd well ar 
hyd Ffordd Mochras fod yn welliant o ran 
mynediad i bawb. 

Nid yw newidiadau yn y rhwydwaith ffyrdd yn 
niweidio nac yn achosi effeithiau anffafriol ar 
Hawliau Tramwy Cyhoeddus, adeiladau 
rhestredig na henebion nac yn achosi effeithiau 
niweidiol ar ddynodiadau amgylcheddol.  
Rhoddir y brif flaenoriaeth i gadw a gwella 
bioamrywiaeth nodweddiadol Eryri, yn enwedig 
cynefinoedd a rhywogaethau a ddynodwyd o 
dan ddeddfwriaeth genedlaethol ac Ewropeaidd 

Ni fydd effaith ar y brif Hawl Dramwy 
Gyhoeddus, Llwybr Arfordir Cymru.  Bydd y 
ffordd newydd yn croesi un Hawl Dramwy 
arall lle darperir tanffordd newydd ar y cyd i 
ddibenion amaethyddol a cherdded. 

Bydd y cysylltiad  rhwng canol y pentref a 
Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei wella o 
Bont Coronation a thrwy Ffordd Mochras. 

Bydd llwybr newydd yr A496 ar yr un pellter 
â’r llwybr presennol oddi wrth Feini Hirion 
Llanbedr a defnyddir sgrinio i liniaru 
effeithiau’r ffordd newydd.  Hefyd cynigir 
Hawl Dramwy newydd o’r Hawl Dramwy 
bresennol at y Meini Hirion. 
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Polisi Cynigion Perthnasol y Cynllun 

Lle y bo modd, bydd y gwelliannau hyn i’r 
rhwydwaith ffyrdd yn cynnwys darpariaeth ar 
gyfer cerddwyr a beicwyr ar wahân 

Cynigir gwahanu drwy wahanu lefelau ar hyd 
Ffordd Mochras ac ar hyd un Hawl Dramwy.  
Gall gwahanu ychwanegol fod yn bosibl ar y 
rhannau o’r A496 bresennol a fydd yn newid 
dosbarth i’r gogledd o ganol y pentref ac ar 
hyd rhan o Ffordd Mochras. 

Bydd yn lleihau neu’n symud traffig cerbydau o 
ganol trefi a lle y bo modd o ardaloedd gwledig.  

Drwy leihau traffig, yn enwedig cerbydau 
nwyddau trwm sy’n mynd drwodd, yng 
nghanol y pentref, ceir effaith gadarnhaol 
sylweddol. 

Ni fydd effaith niweidiol ar amgylchedd naturiol y 
parc 

Dylai mesurau sy’n rhan o’r cynllun fod yn 
fodd i liniaru unrhyw effeithiau niweidiol ar yr 
amgylchedd naturiol. 

Darperir cyfleusterau parcio beiciau diogel lle y 
bo’n briodol 

Gellid darparu cyfleusterau parcio beiciau 
diogel ym mhentref Llanbedr, yn y maes 
parcio ar Ffordd Mochras ac, o bosibl, mewn 
mannau eraill fel yr arhosfa reilffordd, 
Mochras a Maes Awyr Llanbedr. 

Polisïau eraill a ystyriwyd 

Ystyriwyd nifer o wahanol bolisïau cenedlaethol a lleol wrth ddylunio’r cynllun, yn cynnwys yr elfennau 
dylunio ffisegol a’r asesiad o’r effaith ar yr amgylchedd a mesurau lliniaru: mae’r rhain wedi’u trafod yn 
fwy manwl yn y Datganiad Amgylcheddol.  Mae rhestr isod o’r prif bolisïau a ystyriwyd mewn cysylltiad 
â’r cynllun. 

Polisïau cenedlaethol: 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – gweler Atodiad B 
 Strategaeth Drafnidiaeth Cymru: Cymru’n Un – Cysylltu’r Genedl, Llywodraeth Cymru, Ebrill 

2008. 
 Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru, Mawrth 2010 (wedi’i flaenoriaethu yn 

Rhagfyr 2011). 
 Cynllun Gweithredu Cymru ar Gerdded a Beicio 2009 – 2013, Llywodraeth Cymru, Rhagfyr 2008. 
 Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru i Hybu Twf a Swyddi, Llywodraeth Cymru, 2012. 
 Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013  

Polisïau rhanbarthol: 

 Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, Trafnidiaeth Canolbarth Cymru/Mid Wales Transportation 
(TraCC), Medi 2009. 

 Strategaeth a Rhaglen Priffyrdd Rhanbarthol TraCC Drafft, Hyder Consulting, Rhagfyr 2012. 
 Adroddiad Technegol Rhwydwaith Trafnidiaeth Integredig Gogledd-orllewin a Chanolbarth 

Cymru, AECOM, Ebrill 2014. 
 Strategaeth Cerdded a Beicio TraCC, TraCC / Hyder Consulting, Chwefror 2012. 
 Strategaeth Rheilffyrdd Rhanbarthol a Chamau Gweithredu TraCC, Hyder Consulting, 2013. 

Polisïau lleol: 

 Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol (yn cael eu datblygu, i’w cyhoeddi). 
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3.0  Cynnwys/Cyfranogiad y Gymuned 

3.1  Digwyddiadau Ymgynghori/Cyfranogi 

Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau, yn cynnwys tri a gynhaliwyd ar y dechrau mewn cysylltiad ag 
astudiaethau Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG). 

Er mwyn sicrhau bod barn y cyhoedd lleol wedi’i hystyried yn llawn yn yr astudiaethau WelTAG, 
cynhaliwyd y digwyddiadau cyfranogi canlynol yn neuadd bentref Llanbedr: 

1) 5 Mehefin 2014: Digwyddiad cychwynnol a gynhaliwyd ar ddechrau cam Cynllunio WelTAG er 
mwyn canfod barn y cyhoedd am broblemau, cyfleoedd a chyfyngiadau cysylltiedig â thrafnidiaeth 
yn ardal yr astudiaeth. 

2) 2 Hydref 2014: Trefnwyd y digwyddiad hwn er mwyn darparu diweddariad ar ganlyniadau cam 
Cynllunio WelTAG a dangos sut roedd barn y cyhoedd wedi cyfrannu at benderfynu’r Amcanion 
Cynllunio Trafnidiaeth a’r atebion.  Hefyd cyflwynwyd yr opsiynau arfaethedig i’w hystyried yn 
Arfarniad WelTAG (Cam 1) er mwyn cael barn y cyhoedd cyn eu mireinio ymhellach. 

3) 6 Tachwedd 2014: Trefnwyd y digwyddiad terfynol mewn perthynas ag astudiaethau WelTAG i 
gyflwyno’r opsiynau a fireiniwyd yn dilyn yr ail ddigwyddiad cyfranogi cyhoeddus ac i gael adborth 
ar gyfer eu harfarnu. 

Cofnodwyd adborth o’r tri digwyddiad cyntaf mewn holiaduron dwyieithog a ddatblygwyd yn benodol ar 
gyfer pob digwyddiad.  Ystyriwyd yr adborth mewn perthynas ag elfennau allweddol yn yr astudiaeth 
WelTAG, yn cynnwys nodi problemau, cyfleoedd a chyfyngiadau yn yr ardal leol, pennu’r Amcanion 
Cynllunio Trafnidiaeth a chyfrannu at arfarnu opsiynau.  Yn dilyn cyhoeddi’r astudiaethau WelTAG, 
cynhaliwyd dau ddigwyddiad pellach fel a ganlyn: 

4) 2 Mehefin 2015. Digwyddiad cyhoeddus i ddarparu diweddariad ar y cynnydd ar gynllun gwella 
mynediad Llanbedr ac i arddangos y Gwelliant Arfaethedig (a ddatblygwyd ar sail yr opsiwn a 
ffafriwyd). 

5) 17 Mawrth 2016. Arddangosfa galw heibio yn neuadd bentref Llanbedr i ddarparu diweddariad 
ar y cynnydd ar y cynllun a delwedd 3D o’r Gwelliant Arfaethedig. 

Yn ogystal â hyn, yn Rhagfyr 2017, cynhyrchwyd cylchlythyr a’i ddosbarthu yn ardal Llanbedr i roi 
gwybod am y cynnydd.  Anfonwyd copi electronig o’r cylchlythyr at yr holl randdeiliaid, ac aelodau o’r 
cyhoedd a oedd wedi mynegi diddordeb yn y cynllun yn ystod y sesiynau galw heibio.  Rhoddwyd copïau 
papur yn y siop bapurau newydd yn y pentref i’w dosbarthu i aelodau o’r cyhoedd, a gadawyd copïau 
hefyd yn yr adeiladau cyhoeddus canlynol: 

 Llyfrgell Abermaw 
 Swyddfa Bost Abermaw 
 Swyddfa Bost Dyffryn Ardudwy 
 Canolfan Gymuned Dyffryn Ardudwy 
 Swyddfa Bost Harlech 
 Llyfrgell Harlech  

Mae rhagor o fanylion am y digwyddiadau cyfranogi cyhoeddus, yn cynnwys crynodeb o’r adborth a 
gafwyd, yn Atodiad A.  

Yn ogystal â hyn, mae’r cyngor cymuned lleol wedi’i gynnwys ar bob cam wrth ddatblygu’r prosiect.  
Dangosir sylwadau a gafwyd gan Gyngor Cymuned Llanbedr, ynghyd â dyfyniad o gofnodion Cyfarfod 
Cabinet Cyngor Gwynedd a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2017 ynghylch y Gwelliant Arfaethedig, yn 
Atodiad C i’r Datganiad hwn. 
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4  GWERTHUSIAD 

4.1  Datblygu’r dyluniad 

Cafwyd cynlluniau mewn cysylltiad â ffordd osgoi arfaethedig ar gyfer Llanbedr ers dechrau’r 1950au a 
sefydlwyd llwybr gwarchodedig ar gyfer ffordd osgoi ym 1953.  Ym 1992, cynhaliwyd digwyddiad 
ymgynghori cyhoeddus i drafod y llwybr gwarchodedig ond, am wahanol resymau, ni wnaed cynnydd 
pellach.  

Yn fwy diweddar, gyda sefydlu Ardal Fenter Eryri yn 2012, cafwyd cydnabyddiaeth ei bod yn 
angenrheidiol gwella cysylltiadau mynediad â’r rhan honno o’r Ardal Fenter sydd ym maes awyr Llanbedr 
er mwyn cadw a denu busnesau newydd, gan gynnig dewis mwy amrywiol o gyfleoedd cyflogaeth. 

Roedd hyn wedi arwain at ystyriaeth ehangach i broblemau mynediad yn yr ardal leol ac, o ganlyniad i 
hyn, cwblhawyd yr astudiaethau WelTAG yn 2015.  

Ar gyfer yr astudiaethau WelTAG, ystyriwyd nifer o wahanol opsiynau ar gyfer y llwybr ar y dechrau.  
Roedd y rhain wedi’u didoli wedyn yn rhan o gam cynllunio cychwynnol WelTAG nes cael 23 o opsiynau.  
Didolwyd y rhain wedyn i gael rhestr fer o 7 opsiwn.  Arfarnwyd y 7 opsiwn hyn wedyn yn rhan o broses 
WelTAG i gyrraedd yr opsiwn a ffafriwyd.  Yn y broses dylunio ar gyfer y cais cynllunio hwn, 
mabwysiadwyd yr opsiwn y ffafriwyd ar gyfer y Gwelliant Arfaethedig.  

Cynhaliwyd ymchwiliadau ac arolygon manwl wedyn ar y Gwelliant Arfaethedig er mwyn cael gwybodaeth 
ar gyfer dylunio a chasglu gwybodaeth amgylcheddol ar gyfer yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol. 

Ystyriwyd y cyd-destun ffisegol, cymdeithasol ac economaidd wrth bennu’r egwyddorion dylunio ar gyfer y 
Gwelliant Arfaethedig. 

Yn ogystal â’r wybodaeth am y cyd-destun a’r sylwadau/adborth o’r broses ymgynghori, y prif ganllawiau 
ar ddylunio a ddefnyddiwyd ar gyfer y ffordd newydd oedd y codau dylunio yng nghyfrolau’r Llawlyfr 
Dylunio Ffyrdd a Phontydd. 
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4.2  Penderfyniadau dylunio 

Yn y rhan hon o’r Datganiad Dylunio a Mynediad, ceisir egluro beth oedd y prif benderfyniadau dylunio 
mewn perthynas â chynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr.  Gwneir hyn er mwyn darparu sail 
resymegol dros y dyluniad ffyrdd arfaethedig. 

4.2.1  Gwelliant Arfaethedig i’r gorllewin o’r pentref 

Y broblem fwyaf o lawer a nodwyd yn ystod y broses WelTAG oedd y tagfeydd o fewn pentref Llanbedr 
wrth gyffordd yr A496 â Ffordd Mochras, o ganlyniad i faint y traffig drwodd a thraffig y ffordd ymyl a’r 
ffaith bod pont gul yn creu man cyfyng.  

Yr opsiwn mwyaf amlwg oedd gwella’r gyffordd hon, os oedd modd.  Fodd bynnag, roedd yn glir o nodi 
nifer ac agosrwydd yr unedau eiddo ger y gyffordd, lleoliad y bont, Pont Llanbedr, sydd yn adeiladwaith 
rhestredig, ac afon Artro, na ellid adeiladu cyffordd newydd yn y lleoliad presennol. 

Y dewis nesaf oedd symud y gyffordd ei hun, a fyddai’n bosibl drwy ei hadleoli mewn rhan arall o’r A496 
bresennol, h.y. drwy ddarparu ffordd gyswllt newydd rhwng yr A496 a Ffordd Mochras i’r gogledd neu’r de 
o ganol y pentref.  Ystyriwyd y dewis hwn a phenderfynwyd na fyddai ond yn gwella’r broblem yn rhannol 
yn y pentref gan y byddai llifau traffig mwy mewn rhai rhannau o’r pentref am fod traffig a fyddai’n troi i 
Ffordd Mochras fel arfer yn gorfod mynd drwy’r pentref er mwyn cyrraedd y gyffordd newydd.  Ni fyddai’r 
opsiwn hwn yn gostwng lefelau cyffredinol y traffig drwodd ychwaith h.y. traffig yn teithio y ddwy ffordd 
rhwng y de a’r gogledd, dim ond yn lleihau’r traffig sy’n troi i mewn neu allan o Ffordd Mochras.  Ni fyddai 
ychwaith yn dileu’r mannau cyfyng sy’n cael eu creu gan Bont Llanbedr a’r parcio ar y stryd i’r gogledd a’r 
de o’r bont. 

Opsiwn ychwanegol a ystyriwyd yn yr astudiaeth WelTAG oedd creu dwy ffordd gyswllt newydd ar wahân 
rhwng ochr ogleddol ac ochr ddeheuol y pentref a Ffordd Mochras, i’r gorllewin o’r pentref.  Fodd bynnag, 
ni fyddai’r opsiwn hwn ychwaith yn lleihau maint y traffig sy’n mynd drwy ganol y pentref. 

Felly y Gwelliant Arfaethedig a bennwyd oedd un ffordd, yn lle’r ffyrdd cyswllt i’r de a’r gogledd, a fyddai 
hefyd yn symud y traffig trwodd o ganol y pentref.  Byddai angen lleoli’r ffordd hon i’r gorllewin o’r pentref 
gan fod y problemau mwyaf yn y gyffordd yn codi o ganlyniad i draffig a oedd yn teithio i ben gorllewinol y 
pentref ac oddi yno, ac un o’r prif nodau oedd gwella mynediad i’r maes awyr/Ardal Fenter sydd hefyd i’r 
gorllewin o bentref Llanbedr.  

Er hynny, nodwyd hefyd fod angen cadw’r ffyrdd cyswllt yn y gogledd a’r de rhwng yr A496 a’r pentref a 
bod angen cadw’r cysylltiad ar hyd Ffordd Mochras i ganol y pentref hefyd er mwyn lleihau’r effaith osgoi 
bosibl o ganlyniad i’r opsiwn hwn.  

Mae’r Gwelliant Arfaethedig wedi cael ei alw’n ffordd osgoi, a gellir i ystyried felly.  Fodd bynnag, y bwriad 
wrth gadw’r tair ffordd gyswllt i’r gogledd, y de a’r gorllewin o’r pentref, yn hytrach na darparu un ffordd 
gyswllt iddi, yw lleihau’r effaith osgoi a gwella mynediad i’r pentref h.y. drwy gael gwared â’r tagfeydd 
presennol, yn ogystal â gwella mynediad i’r Ardal Fenter a sicrhau bod traffig drwodd yn llifo’n ddirwystr. 

Mae’r asesiad o’r newid mewn patrymau traffig yn awgrymu y byddai’r llifau traffig drwy’r pentref yn 
gostwng o lif dyddiol cyfartalog blynyddol o tua 3,000 y diwrnod i tua 300 y diwrnod gyda gostyngiad 
sylweddol yn nifer y cerbydau nwyddau trwm sydd yn draffig drwodd gan mwyaf. 
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4.2.2  Opsiynau dylunio ar gyfer pontydd 

Byddai angen codi pont dros yr afon pa un a oedd ffordd gyswllt yn cael ei hadeiladu i’r gogledd o bentref 
Llanbedr neu’r Gwelliant Arfaethedig.  

Gan y byddai’n rhaid i’r ffordd newydd esgyn at lefel y bont, byddai angen argloddiau dynesu ar y ddwy 
ochr iddi a hynny’n golygu y byddai’n rhaid adeiladu dros Ffordd Mochras ar y pwynt lle mae’r A496 
newydd yn ei chroesi.  

Gellid adeiladu’r ffordd newydd dros Ffordd Mochras ar ben arglawdd, a fyddai’n torri ar draws Ffordd 
Mochras, neu drwy adeiladu pont hirach yn rhychwantu’r afon a Ffordd Mochras.  

Nodwyd bod darparu pont â rhychwant hirach yn croesi Ffordd Mochras yn syniad da oherwydd: 

a) byddai’n cadw Ffordd Mochras a’r cyswllt â’r pentref o’r gorllewin yn agored;   

b) byddai’n gwahanu lefelau’r ddwy ffordd h.y. byddai traffig ffyrdd yr A496 a thraffig ffyrdd Ffordd 
Mochras yn croesi ar wahanol lefelau yn hytrach nag ar yr un lefel ac yn gwahanu traffig lleol, cerddwyr, 
beicwyr, marchogion etc. oddi wrth draffig yr A496; 

c) byddai’n darparu coridor bioamrywiaeth lletach ac yn cadw’r cynefin o dan yr A496 ar gyfer ystlumod, 
adar, dyfrgwn etc.  

Yn dilyn trafodaethau â’r perchennog tir, mae rhychwant ychydig hirach wedi’i gynnwys yn y dyluniad 
hefyd i ganiatáu mynediad ar gyfer y perchennog tir ar ddwy ochr ei gae ar ochr ddeheuol Ffordd 
Mochras, a fyddai hefyd yn cael ei rannu gan y ffordd arfaethedig. 

Gan fod nifer o fanteision o gael pont â rhychwant hirach dros yr afon a Ffordd Mochras, mae’n glir y 
byddai unrhyw gyffordd newydd rhwng yr A496 newydd a Ffordd Mochras yn cael ei hadeiladu yn bellach 
i’r de ac y byddai hyn yn golygu i bob pwrpas fod ffordd gyswllt ddeheuol yn cael ei hadeiladu yn rhannol. 
Felly mae hyn yn cryfhau’r penderfyniad i adeiladu’r Gwelliant Arfaethedig oherwydd byddai’r estyniad 
cymharol fyr tua’r de o gyffordd yr A496/Ffordd Mochras, at yr A496 i’r de o Lanbedr yn estyniad amlwg i 
unrhyw gynllun ar gyfer ffordd gyswllt ogleddol. 

Cynigir pont ychwanegol dros gwrs dŵr dienw (is-afon i Afon Artro) ar ymyl y gorlifdir i’r gogledd o Ffordd 
Mochras.  Dewiswyd pont ar gyfer y lleoliad hwn yn hytrach na chwlfert er mwyn darparu coridor mwy i 
fywyd gwyllt o dan yr A496 a lleihau effaith yr adeiladu ar y cwrs dŵr hwn. 
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4.2.3  Dylunio ar gyfer beicwyr a cherddwyr 

Penderfynwyd peidio â chynnwys darpariaeth i gerddwyr a beicwyr ar hyd prif ffordd yr A496 yn y 
Gwelliant Arfaethedig.  Yn hytrach, y nod oedd gwella’r ffyrdd a throetffyrdd presennol i’w defnyddio gan 
gerddwyr a beicwyr yn y ffyrdd canlynol. 

1. Mae’r gwahanu rhwng lefelau ar Ffordd Mochras a drafodwyd yn Adran 4.2.2. yn gwella mynediad 
ar draws (o dan) ffordd newydd yr A496 i’r holl ddefnyddwyr;  

2. Drwy leihau’r traffig ar hyd Ffordd Mochras (o ganlyniad i symud y traffig i ddefnyddio’r A496 
newydd) a gwella’r droetffordd bresennol ar hyd Ffordd Mochras yn rhan o’r dyluniad, ceir mynediad mwy 
diogel a chyfleus i gerddwyr a beicwyr;  

3. Mae’r cysylltiadau rhwng y pentref a Llwybr Arfordir Cymru yn cael eu gwella ac nid oes effaith ar 
Lwybr Arfordir Cymru ei hun, gan fod y llwybr hwn yn croesi’r A496 bresennol y tu allan i’r Gwelliant 
Arfaethedig. 

4. Bydd Llwybr 8 (NCR 8) y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn cael ei wella ychydig, drwy leihau 
llifau traffig ar ran fyr ohono sy’n croesi Pont Llanbedr, ond gan y bydd gostyngiad sylweddol hefyd yn y 
traffig ar hyd y rhan o’r A496 bresennol i’r de a’r gogledd o’r bont o ganlyniad i’r Gwelliant Arfaethedig, 
mae cyfle i un ai dargyfeirio llwybr NCR 8 i ddilyn y rhan hon o’r ffordd lle mae beicio’n haws (oherwydd 
graddiannau llai, gwell gwelededd ymlaen ac am fod y llwybr yn fwy uniongyrchol) neu godi arwyddion i 
ddangos ei fod yn llwybr mwy uniongyrchol na’r llwybr NCR 8 presennol. 

5. Drwy ddarparu tanffordd ar y cyd ar gyfer amaethyddiaeth a cherddwyr a’r awgrym am godi 
arwyddion i ddangos y llwybr troed lleol o Bont Coronation i ganol y pentref (Hawl Dramwy Gyhoeddus 1) 
(fel rhan wahanol o Lwybr Arfordir Cymru), ceir mynediad mwy uniongyrchol i’r pentref a’i wasanaethau, 
gyda gwell cysylltiad yn ôl at Lwybr Arfordir Cymru, ar hyd Ffordd Mochras. 

4.2.4  Dylunio i gyd-fynd â’r dirwedd bresennol 

Mae’r dirwedd bresennol yn cynnwys dwy ardal wrthgyferbyniol o ran cymeriad y dirwedd: y gwastatir 
arfordirol tua’r gogledd a’r gorllewin o bentref Llanbedr a’r ucheldir tua’r de a’r dwyrain.  Mae dyluniad 
llorweddol a fertigol y Gwelliant Arfaethedig yn defnyddio’r gwahaniaeth hwn i leddfu effaith y 
gwahaniaeth o ran lefelau ar hyd y ffordd drwy gyfuno arglawdd sy’n codi’n raddol i’r gogledd o Ffordd 
Mochras a hafn i’r de o Ffordd Mochras y bydd y ffordd yn mynd iddo o’r gogledd. 

Bydd y brif gyffordd ar gyfer mynediad i’r maes awyr/Ardal Fenter, a chyffordd lai ar gyfer mynediad i 
ganol y pentref drwy Ffordd Mochras, yn cael eu lleoli ar y rhyngwyneb rhwng y ddau gymeriad tirwedd 
ychydig i’r de o Ffordd Mochras, fel y bydd eu heffaith weledol yn llai. 
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5.0  Dylunio 

Mae’r adran ganlynol o’r Datganiad Dylunio a Mynediad yn disgrifio dyluniad cynllun Gwella Mynediad yr 
A496 Llanbedr yn fwy manwl, gan roi sylw i’r adrannau blaenorol, a dylid ei darllen ar y cyd â Ffigur 2.1. 

5.1  Swyddogaeth 

Prif bwrpas y cynllun gwella ffyrdd arfaethedig yw darparu cysylltiad mwy uniongyrchol â maes awyr 
Llanbedr /Ardal Fenter Eryri ac o ganlyniad â safle gwersylla Mochras. 

Drwy wella’r rhan 1.5 km hon o’r ffordd, gellir cael mwy o sicrwydd ynghylch amseroedd teithio rhwng 
Abermaw a Phenrhyndeudraeth/Maentwrog gan roi’r ardal mewn lle gwell i dyfu a denu buddsoddi.  Bydd 
cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr ynghyd â’r datblygiadau presennol arfaethedig yn y maes 
awyr/Ardal Fenter yn gwneud y lleoliad yn fwy deniadol ar gyfer gweithgarwch economaidd. 

Cynigir cyflymder dyluniad o 100 km yr awr (60 mya) a’r terfyn cyflymder cenedlaethol ar gyfer y ffordd 
newydd, er mwyn cynnal y llif o draffig drwodd ar brif ffordd yr A496, tra byddai’r terfynau presennol o 30 
mya drwy’r pentref yn cael eu cadw. 

Mae’r dyluniad yn ymateb i anghenion defnyddwyr ffyrdd presennol yr A496 drwy ddileu’r mannau cyfyng 
fel y bont gul dros Afon Artro a’r parcio ar ochr y ffordd, sy’n cyfyngu’r ffordd, a’r nifer mawr o gyffyrdd a 
mynedfeydd preifat presennol ar brif lwybr yr A496. 

Mae dyluniad cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr yn darparu ar gyfer twf dichonol yn yr ardal yn y 
dyfodol.  Mae’n delio â’r broblem capasiti ar y rhwydwaith ffyrdd lleol presennol h.y. yn lliniaru tagfeydd 
yng nghanol y pentref ac yn enwedig wrth gyffordd yr A496/Ffordd Mochras.  

Byddai cynllun arfaethedig Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr yn cysylltu â’r A496 bresennol i’r gogledd 
a’r de o bentref Llanbedr a byddai’n dileu’r rhan fwyaf o’r traffig drwodd yng nghanol y pentref fel y ceir 
gostyngiad o tua 90% ym maint y traffig drwodd.  

Mae aliniad y ffordd wedi’i ddylunio i gyd-fynd â’r topograffi lleol i’r graddau mwyaf posibl.  Mae’r cynllun 
gwella ffyrdd yn cynnwys hafn tua 150m o hyd i’r de o Afon Artro, a fydd yn darparu deunydd i greu’r 
argloddiau i’r gogledd o’r afon, sydd eu hangen i gyfrannu at greu’r graddiant hydredol at y bont dros yr 
afon a Ffordd Mochras. 

Swyddogaeth ychwanegol i’r Gwelliant Arfaethedig yw y bydd y lleiniau ar ymyl y ffyrdd yn darparu coridor 
ar gyfer gwasanaethau tanddaearol yn y dyfodol, e.e. ceblau cyfathrebu, gan greu llwybr mwy 
uniongyrchol at Ardal Fenter Eryri ac osgoi mannau lle mae seilwaith tanddaearol hŷn a’i gwneud yn 
rhatach ac yn haws gosod gwasanaethau. 
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5.2  Cyffyrdd Arfaethedig 

Cynigir tair cyffordd, un i’r gogledd ac un i’r de o bentref Llanbedr, yn darparu cysylltiadau â’r pentref o’r 
cyfeiriadau hyn ar hyd y ffordd bresennol (a fyddai’n newid ei dosbarth), ac un â Ffordd Mochras yn 
darparu mynediad uniongyrchol rhwng yr A496 a’r maes awyr/Ardal Fenter a Mochras tua’r gorllewin a 
hefyd â chanol y pentref tua’r dwyrain. 

Bydd y gyffordd fwyaf gogleddol yn gyffordd T gonfensiynol heb ddarpariaeth i droi i’r dde, gan mai bach 
iawn fyddai nifer y cerbydau sy’n troi fel hyn gan fod dwy gyffordd yn caniatáu mynediad o’r de a’r 
gorllewin. 

Mae’r gyffordd fwyaf deheuol yn gyffordd T ond bydd yn cynnwys lôn troi i’r dde ar gyfer traffig tua’r 
gogledd sy’n troi i’r pentref, er mwyn cynnal llif di-rwystr y traffig drwodd.  Bydd cerbydau sy’n mynd tua’r 
de yn gallu defnyddio’r gyffordd hon hefyd i droi i’r chwith i’r pentref, er bod disgwyl mai bach fydd nifer y 
cerbydau a fydd yn gwneud hyn.  

Bydd y gyffordd ganolog yn darparu ar gyfer troi i’r gorllewin ac i’r maes awyr/Ardal Fenter a Mochras ar 
gyfer traffig sy’n mynd tua’r gogledd a thraffig sy’n mynd tua’r de.  Darperir lôn troi i’r dde ar gyfer traffig 
sy’n mynd tua’r de er mwyn cynnal llif y traffig drwodd ar yr A496.  Rhoddwyd ystyriaeth i ddarparu 
cylchfan. 

Tynnir sylw at y ffaith bod y gyffordd ganolog yn cynnig cyfle ychwanegol i droi i’r pentref, fel bod tri 
chyfle i gyd, drwy droi ar y gyffordd hon a throi i’r dde i Ffordd Mochras tua’r dwyrain. 

5.3  Pont Afon Artro/ Ffordd Mochras a Phont dros Gwrs Dŵr Dienw 

Bydd pont Afon Artro/Ffordd Mochras yn croesi’r afon a Ffordd Mochras ac mae i’w defnyddio fel 
tanffordd amaethyddol i’r de o Ffordd Mochras.  Bydd ei phen deheuol yn cysylltu â’r gyffordd i’r 
gorllewin i Ffordd Mochras ac wedyn yn mynd i hafn tua’r de.  Bydd ei phen gogleddol yn cysylltu â’r 
arglawdd newydd sydd ei angen i groesi gorlifdir Afon Artro. 

Bydd y bont yn adeiladwaith dau rychwant gyda chynaliadau i’r gogledd o’r afon ac i’r de o Ffordd 
Mochras a phileri canolog rhwng Ffordd Mochras a’r afon.  Rhychwant cyfan y bont fydd 56.40 metr a 
bydd uchder o 5.30 metr o leiaf rhwng y ffordd a soffit y bont. 

Bydd y bont dros y cwrs dŵr dienw yn cael ei chodi oddeutu 200 metr i’r gogledd o Afon Artro.  Pont un 
rhychwant fydd hon gyda rhychwant o tua 16 metr.  Bydd cynhaliad deheuol y bont hon ar orlifdir yr afon 
a bydd y cynhaliad gogleddol yn rhan o’r amddiffynfeydd rhag llifogydd wrth yr afon. 
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5.4  Gwrthsefyll/Diogelu rhag Llifogydd  

Mae amddiffyn rhag llifogydd wedi’i ystyried o’r dechrau wrth ddylunio’r cynllun, oherwydd byddai unrhyw 
ffordd i’r gogledd a’r gorllewin o bentref Llanbedr yn croesi gorlifdir ac amddiffynfeydd presennol rhag 
llifogydd.  Mae effaith y llwybr arfaethedig ar y gorlifdir a’r afon, lle mae’n croesi’r gorlifdir, wedi cael ei 
modelu’n ofalus, drwy ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a rhagwelir na fydd y ffordd newydd 
yn cynyddu’r perygl o lifogydd. 

Mae mapiau llifogydd CNC yn dangos bod ffordd bresennol yr A496 i’r gogledd o bentref Llanbedr yn 
agored i’r perygl o lifogydd yn hanesyddol ac mae o fewn Parthau Llifogydd 2 a 3.  Bydd ffordd newydd yr 
A496 ar ben arglawdd a bydd yn uwch na’r lefelau llifogydd a ragwelir, felly bydd y llwybr hwn yn llai 
agored i’r perygl o lifogydd na ffordd bresennol yr A496. 

5.5  Llwybrau Beic a Throetffyrdd 

Mae dau lwybr beicio a cherdded cenedlaethol hir yn mynd drwy ardal Llanbedr sef Llwybr 8 (NCR 8) y 
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a Llwybr Arfordir Cymru.  Mae’r dyluniad yn darparu ar gyfer y rhain 
ac ni fydd yn effeithio’n uniongyrchol ar y naill na’r llall o’r llwybrau hyn ond fe fydd yn gwella rhan fach 
o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol drwy ganol y pentref mewn ffordd anuniongyrchol, drwy leihau 
traffig ar y rhan honno o’r llwybr.  Bydd y dyluniad arfaethedig hefyd yn gwella’r cysylltiad rhwng Llwybr 
Arfordir Cymru a chanol y pentref drwy leihau traffig ar hyd y rhan o Ffordd Mochras sy’n cysylltu’r 
ddau. 

Ar lefel leol, cynigir darparu troetffordd ychwanegol lle nad oes un ar hyn o bryd ar hyd Ffordd 
Mochras a gallai fod yn bosibl gwneud hyn ar ffordd bresennol yr A496 yn y pentref wedi i lefelau’r 
traffig ostwng ac ar ôl monitro’r effeithiau o hynny. 

Bydd llwybr y ffordd newydd yn croesi un llwybr troed lleol ond mae’r dyluniad wedi darparu ar gyfer 
croesi’r A496 drwy gynnwys tanffordd ar gyfer cerddwyr/amaethyddiaeth ar y cyd.  Hefyd cynigir Hawl 
Dramwy Gyhoeddus newydd rhwng y llwybr troed hwn a ffordd bresennol yr A496 i’r gogledd o’r 
pentref, at y Meini Hirion.  

5.6  Deunyddiau 

Dilynwyd egwyddor cynaliadwyedd wrth ddylunio’r cynllun gwella ffyrdd arfaethedig, gyda’r bwriad o 
ailddefnyddio deunydd ar y safle i’r graddau mwyaf posibl drwy’r dyluniad, yn hytrach na’i gludo o’r safle. 

Yn gyffredinol, mae angen mewnforio swm net o ddeunyddiau ac mae angen deunyddiau gronynnol na 
ellir eu cael drwy gloddio yn ystod y gwaith e.e. ar gyfer blanced draenio a haenau dechreuol.  Chwilir 
am gyfleoedd i ddefnyddio agregau eilaidd o ffynonellau lleol.  

5.7  Goleuadau 

Mae pentref Llanbedr a’r ardal ehangach o fewn Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri ac mae’r dyluniad yn 
cynnig goleuadau a fydd yn lleihau llygredd golau. 

Ar hyn o bryd, mae goleuadau ar yr A496 o fewn ffiniau’r pentref ac ar hyd Ffordd Mochras at yr arhosfa 
reilffordd. 

Cedwir y goleuadau ar hyd Ffordd Mochras a dyma’r unig le y bydd goleuadau.  Ni fydd goleuadau ar 
ffordd newydd yr A496 na’r cyffyrdd newydd ar yr A496.  Gosodir goleuadau LED newydd yn lle’r 
goleuadau presennol ar hyd Ffordd Mochras.  Bydd llusernau cyfyngol am y goleuadau hyn i leihau 
gwasgariad a thanbeidrwydd y golau, yn unol â’r dynodiad Awyr Dywyll ac er mwyn gostwng lefelau 
golau o fewn coridor yr afon i 1 lwcs i leihau effaith y goleuadau ar fywyd gwyllt. 
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5.8  Draenio  

Bydd y dŵr wyneb ffo a gynhyrchir gan gynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr yn cael ei gasglu a’i 
reoli drwy nifer o wahanol fesurau, yn cynnwys pyllau a phibelli arafu a’r defnydd o ffosydd ymdreiddio 
glaswelltog (pantiau) yn lleiniau ymyl y ffordd. 

Byddai’r system draenio dŵr wyneb ar ffurf cyrbiau a gylïau tua’r de a phantiau tua’r gogledd o Afon 
Artro.  Cyfeirir y llif i ddraeniau cario, yn ogystal â draeniau hidlo a defnyddir mesurau arafu.  

Byddai’r all-lifau o’r holl rwydweithiau draenio yn cael eu cyfyngu fel y cytunir â CNC cyn eu gollwng i 
gyrsiau dŵr.  Bydd yr all-lifau hyn yn debyg i’r cyfraddau dŵr ffo o feysydd glas lle y bo modd. 

5.9  Trin y Dirwedd 

Cynigiwyd nifer o wahanol fesurau yn y Datganiad Amgylcheddol i gyfyngu effaith y Gwelliant 
Arfaethedig ar y dirwedd, yn cynnwys plannu ychwanegol ar gyfer sgrinio, defnyddio arwynebau cerrig 
ar adeiladweithiau a gosod rhai llinellau pŵer uwchben o dan y ddaear.  Mae rhagor o fanylion am hyn 
yn y Datganiad Amgylcheddol ar gyfer y Gwelliant Arfaethedig. 

5.10  Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Rhagwelir mai’r safle bws presennol ychydig i’r de o ganol y pentref fydd y prif safle bws o hyd.  Fodd 
bynnag, mae’r dyluniad arfaethedig yn darparu ar gyfer mynediad o ffordd newydd yr A496 ac ar hyd 
Ffordd Mochras i’r pentref o’r gyffordd ganolog ar yr A496, fel ei bod yn bosibl y bydd modd darparu 
safle bws ychwanegol i’r gorllewin o’r pentref ar gyfer teithwyr sy’n dynesu o’r gorllewin e.e. o’r arhosfa 
reilffordd, Mochras a’r maes awyr/Ardal Fenter. 

Dylai ansawdd y cysylltiad â’r arhosfa reilffordd gael ei wella drwy ddarparu gwell troetffordd ar hyd 
Ffordd Mochras a goleuadau stryd newydd. 
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6.0  Mynediad 

Mae’r adran ganlynol o’r Datganiad Dylunio a Mynediad yn ymdrin â mynediad yn y broses dylunio ar 
gyfer cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr gan roi sylw i’r adrannau blaenorol. 

6.1  Polisi 

Mae’r tabl isod yn dangos y prif bolisïau sydd wedi dylanwadu ar ddylunio’r cynllun gwella mynediad.  

Polisi Dylanwad ar Fynediad

CDLl Eryri Gweler Adran 2.4 uchod 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 

Gweler Atodiad B 

6.2  Cynnwys y Gymuned 

Cynhaliwyd ymgynghori ar y cynllun arfaethedig ar gyfer Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr fel y 
disgrifiwyd yn Adran 3.1 uchod.  Amcan y digwyddiadau ymgynghori/cyfranogi oedd sicrhau mynediad 
mor eang â phosibl i’r holl grwpiau defnyddwyr, a defnyddiwyd gwahanol gyfryngau i sicrhau bod 
gwybodaeth wedi’i darparu a’i deall.  Mae rhagor o fanylion am y broses hon yn Atodiad A. 

6.3  Adeiladu 

Rhagwelir y bydd y contract ar gyfer adeiladu’r gwaith arfaethedig yn cael ei ddyfarnu yng ngwanwyn 
2019 ac y bydd y gwaith adeiladu wedi’i gwblhau erbyn diwedd 2020 ar yr amod bod y Cyngor yn gallu 
sicrhau’r cyllid sydd ei angen i gyflawni’r prosiect. 

Byddai’r peiriannau a deunyddiau adeiladu yn cael eu cludo i’r safle ar y rhwydwaith ffyrdd presennol. 

Gan y bydd y rhan fwyaf o’r gwaith oddi ar linell y cynllun, bydd yr ymyrraeth â’r cyhoedd wrth deithio yn 
fach.  Eithriad posibl i hyn fydd y gwaith o adeiladu’r bont dros Ffordd Mochras lle mae’n bosibl y bydd 
angen cau’r ffordd dros dro am gyfnod byr e.e. wrth osod trawstiau’r bont.  

6.4  Gweithredu 

Bydd y cynllun arfaethedig ar gyfer Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr yn dechrau darparu buddion yn 
lleol o adeg ei agor.  Bydd traffig yn cael ei ailddosbarthu o ffordd bresennol yr A496 i’r un newydd yn 
gymharol ddi-dor a bydd cysylltiadau i’r gogledd a’r de o’r pentref yn cyfeirio traffig i ran newydd y ffordd. 

Bydd ffordd bresennol yr A496 yn parhau i ddarparu mynediad ar gyfer preswylwyr presennol Llanbedr 
ac ymwelwyr â’r pentref o’r gogledd a’r de.  Bydd traffig o’r maes awyr/Ardal Fenter a Mochras yn cael y 
dewis o droi i’r gogledd neu’r de i ffordd yr A496 neu anelu am ganol y pentref ar hyd Ffordd Mochras, 
gan fynd o dan yr A496 newydd.



FFIGURAU 

Ffigur 2.1 – Cynllun Cyd-destun 

Ffigurau 2.6 a 2.7  - Croestoriadau Nodweddiadol 









Atodiad A 

Cynnwys y Gymuned 



Cyfranogi gan y cyhoedd 

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn cael ei weld yn agwedd bwysig ar broses WelTAG gan ei 

fod yn galluogi partïon cysylltiedig i gymryd rhan yn y broses penderfynu ac yn helpu i sicrhau sylw i’r 

materion mwyaf perthnasol i drafnidiaeth yn ardal yr astudiaeth.  Er mwyn sicrhau bod barn y cyhoedd 

lleol yn cael ei hystyried yn llawn yn yr astudiaethau WelTAG, cynhaliwyd y digwyddiadau cyfranogi 

canlynol:  

Digwyddiad 5 Mehefin 2014 

Cynhaliwyd digwyddiad cychwynnol yn neuadd bentref Llanbedr i ganfod barn y cyhoedd am broblemau, 

cyfleoedd a chyfyngiadau cysylltiedig â thrafnidiaeth yn ardal yr astudiaeth. 

Y pwyntiau allweddol a godwyd yn y digwyddiad a welwyd yn fwyaf perthnasol i’r prosiect yw: 

1) Bod mwyafrif yr ymatebwyr yn breswylwyr lleol sy’n defnyddio’r A496 a Ffordd Mochras yn aml.  

Mae hyn yn dangos bod prif gynulleidfa arfaethedig yr astudiaeth yn cymryd rhan yn y broses 

cyfranogi. 

2) Y brif broblem a nodwyd gan fwyafrif yr ymatebwyr (55%) yw bod cyffordd bresennol yr 

A496/Ffordd Mochras yn rhy gul ac yn cyfyngu mynediad gan gerbydau at gyrchfannau drwy 

Ffordd Mochras; mae hyn yn ategu’r farn bod y gyffordd yn is-safonol. 

3) Ymhlith y problemau eraill a nodwyd gan fwy na 20% o ymatebwyr y mae: 

 meintiau traffig tymhorol mawr a thagfeydd; 

 diffyg cyfleusterau parcio yn Llanbedr; 

 traffig yn goryrru drwy bentref Llanbedr. 

4) Nodwyd mai llifogydd oedd y prif gyfyngiad ar wella trafnidiaeth yn ardal yr astudiaeth (45%), ac 

roedd dynodiadau amgylcheddol yn amlwg hefyd. 

5) Nodwyd mai ffordd osgoi i Lanbedr oedd y cyfle mwyaf poblogaidd i wella trafnidiaeth yn ardal yr 

astudiaeth (45% o ymatebion), ac roedd ffyrdd mynediad o’r de a’r gogledd a darpariaethau parcio 

ceir wedi’u crybwyll hefyd mewn mwy na 20% o ymatebion. 

6) O’r tri dewis mwyaf poblogaidd ar gyfer gwella trafnidiaeth, ffordd osgoi i Lanbedr oedd y dewis 

mwyaf poblogaidd (24 pwynt), ac ail agos oedd llwybr mynediad o’r de ac wedyn llwybr mynediad 

o’r gogledd. 



Problemau 

Mae’r problemau canlynol wedi’u rhestru yn eu trefn yn ôl nifer yr ymatebion a ddarparwyd

1 Mae’r bont/cyffordd yr A496/Ffordd Mochras yn rhy gul ac mae’r radiysau’n dynn 

fel ei bod yn anodd cael mynediad i Faes Awyr Llanbedr a Mochras, yn enwedig 

gan gerbydau mwy (hon oedd y broblem a nodwyd amlaf yn y digwyddiad 

cyfranogi cyhoeddus ar 5 Mehefin 2014). 

2 Maint mawr y traffig yn ystod y tymhorau gwyliau prysuraf a thagfeydd traffig 

cysylltiedig. 

3 Diffyg mannau parcio/meysydd parcio yn Llanbedr, yn arwain at barcio ar y 

stryd. 

4 Traffig yn goryrru – modurwyr yn anwybyddu’r terfynau cyflymder perthnasol, yn 

enwedig drwy bentref Llanbedr. 

5 Diffyg darpariaeth i gerddwyr/beicwyr yn Llanbedr ac ar hyd y ffordd fynediad 

tua Mochras / Maes Awyr Llanbedr. 

6 Mae ffordd yr A496 drwy bentref Llanbedr, a rhannau ohoni y tu allan i’r pentref, 

yn rhy gul. 

7 Mae Ffordd Mochras, yn arwain i gyfeiriad Mochras a Maes Awyr Llanbedr, yn 

rhy gul  

Cyfleoedd 

Nodwyd y cyfleoedd canlynol i wella mynediad gan draffig yn ardal yr astudiaeth: 

 Gwella llif y traffig drwy bentref Llanbedr. 

 Gwella mynediad i Faes Awyr Llanbedr a Mochras. 

 Darparu cyfleusterau parcio ceir yn Llanbedr. 

 Ystyried ffyrdd effeithiol i reoli’r terfyn cyflymder presennol drwy bentref Llanbedr. 

 Gwella gwelededd i ddefnyddwyr y ffordd (e.e. torri i lawr neu docio coed y tu allan i Maes Artro). 

 Gwella’r ddarpariaeth i gerddwyr a beicwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras (e.e.

troetffordd/llwybr beiciau). 

 Dechrau cyfres o welliannau ar ffordd yr A496 i’r de a’r gogledd o bentref Llanbedr. 

 Gwella cysylltiadau a gwasanaethau trafnidiaeth lleol. 

 Ystyried gwelliannau yn y rhyng-gysylltiad rhwng y seilwaith rheilffyrdd a’r seilwaith ffyrdd e.e. y 

rheolydd signalau heb gât ar Ffordd Mochras. 



Cyfyngiadau

Barnwyd bod yr agweddau canlynol yn ardal yr astudiaeth yn cyfyngu mynediad gan drafnidiaeth ar hyn 

o bryd a/neu y byddent yn gallu cyfyngu ar atebion i wella mynediad gan drafnidiaeth yn y dyfodol:

 Llifogydd: Mae rhan helaeth o ardal yr astudiaeth, i’r gogledd o Afon Artro yn enwedig, yn dir 

sydd o fewn gorlifdir yr afonydd a’r llanw ac mae llifogydd wedi effeithio arni yn y gorffennol.

 Nodweddion/dynodiadau amgylcheddol: Yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Eryri, mae nifer o 

wahanol safleoedd cadwraeth dynodedig, nodweddion rhestredig a rhywogaethau gwarchodedig 

yn bresennol yn ardal yr astudiaeth. 

 Eiddo: Mae gwahanol unedau eiddo yn lleoliad cyffordd Ffordd Mochras /A496 ac ar hyd Ffordd 

Mochras a fyddai’n cyfyngu ar y cyfle i wneud newidiadau yn y seilwaith ffyrdd lleol presennol o 

fewn Llanbedr, ond maent hefyd yn agored i effeithiau niweidiol o dagfeydd traffig ar hyn o bryd. 

 Cyfyngiadau ar ddatblygu: Mae’r rhain yn cynnwys y coridor gwarchodedig blaenorol ar gyfer 

ffordd osgoi ac Arwynebau Cyfyngu Rhwystrau sy’n gysylltiedig â maes awyr Llanbedr.  Er nad 

yw’r cyntaf wedi’i gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Eryri presennol, mae ei bresenoldeb 

mewn cynlluniau datblygu blaenorol wedi’i gydnabod ac felly gallai ddylanwadu ar farnau am 

atebion a ffefrir ac opsiynau ar gyfer llwybrau teithio.  Byddai’r olaf yn gallu cyfyngu ar y cyfle i 

ddarparu nodweddion a all fod yn gysylltiedig â rhai dulliau o wella mynediad gan drafnidiaeth, fel 

adeiladweithiau pontydd a goleuadau. 

 Seilwaith rheilffyrdd: Mae Llinell Rheilffordd Cambria yn rhedeg o’r de i’r gogledd rhwng Llanbedr 

a’r maes awyr.  Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd cyfleoedd hefyd i wella neu roi sylw i 

gyfyngiadau presennol ar reilffyrdd, fel y groesfan ar Ffordd Mochras. 

 Opsiynau trafnidiaeth amgen cyfyngedig: Prin fyddai’r apêl gan wasanaethau bysiau a threnau i 

gymudwyr a/neu ymwelwyr â maes awyr Llanbedr ar hyn o bryd am eu bod yn stopio mor anaml 

(bob 2 awr yn fras).  Hefyd nid oes cyfleusterau pwrpasol, cysylltiedig i gerddwyr/beicwyr rhwng 

arhosfa reilffordd Llanbedr a maes awyr Llanbedr ac nid oes cyfleusterau cyson rhwng pentref 

Llanbedr ac arhosfa reilffordd Llanbedr fel bod cyfyngiadau ar deithio gan ddefnyddwyr difodur. 



Digwyddiad 2 Hydref 2014 

Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad cyfranogi cyhoeddus hwn yn neuadd bentref Llanbedr ar ddydd Iau 2 

Hydref 2014 (12:30 – 20:00).   

Trefnwyd y digwyddiad hwn er mwyn darparu diweddariad ar ganlyniadau cam Cynllunio WelTAG a 

dangos sut roedd barn y cyhoedd wedi cyfrannu i’r cam hwn ac at benderfynu’r Amcanion Cynllunio 

Trafnidiaeth a’r atebion.  Hefyd cyflwynwyd yr opsiynau arfaethedig i’w hystyried yn Arfarniad WelTAG 

(Cam 1) er mwyn cael barn y cyhoedd cyn eu mireinio ymhellach. 

Cyflwynwyd amlinelliad o’r opsiynau ar ôl eu didoli a gofynnwyd i’r cyhoedd ddarparu adborth am y rhain 

ac am y problemau ac amcanion a nodwyd drwy lenwi holiadur byr.  Defnyddiwyd y canlyniadau i 

gadarnhau bod y problemau, cyfleoedd a chyfyngiadau a nodwyd o’r blaen yn rhai a oedd yn berthnasol 

i’r gymuned leol ac i gael gwybod pa Amcanion Cynllunio Trafnidiaeth a oedd yn bwysicaf yn lleol.   

Mae crynodeb isod o ganlyniadau’r adborth gan y cyhoedd yn y digwyddiad hwn: 

 Roedd 53 o breswylwyr lleol wedi lenwi’r holiadur, a chofnodwyd bod 77 o unigolion wedi dod i’r 

arddangosfa. 

 Roedd y prif broblemau a nodwyd yn gyntaf yn dilyn y digwyddiad cyntaf (5 Mehefin 2014) ac a 

ystyriwyd yn yr astudiaeth WelTAG yn gyson â’r rheini a godwyd yn yr ail ddigwyddiad, sef natur is-

safonol cyffordd yr A496/Ffordd Mochras a maint mawr y traffig tymhorol a thagfeydd.  Mewn 

cyferbyniad â hyn, roedd traffig yn goryrru drwy bentref Llanbedr wedi cael sgôr is a natur is-

safonol Ffordd Mochras wedi cael sgôr uwch nag yn y digwyddiad cyntaf ar 5 Mehefin 2014. 

 Mae’r amcanion mwyaf poblogaidd yn ymwneud â lleihau tagfeydd traffig yng nghyffordd yr 

A496/Ffordd Mochras (sy’n cyfateb i’r broblem a gafodd y sgôr uchaf) a lleihau’r effeithiau 

negyddol o drafnidiaeth ar bentref Llanbedr, sy’n amlygu’r cyfle i ddarparu buddion i’r gymuned leol 

ac i’r maes awyr.  Roedd sgôr uchel hefyd ar gyfer gwella cysylltedd trafnidiaeth â’r maes awyr ar 

hyd Ffordd Mochras (trydydd uchaf). 

 Yr opsiwn mwyaf poblogaidd oedd darparu ffordd osgoi i’r gorllewin o bentref Llanbedr, gan gadw 

Ffordd Mochras yn agored i’r holl draffig.  Roedd yr opsiwn hwn yn llawer mwy poblogaidd (224 o 

bwyntiau) na’r opsiwn ar gyfer ffordd osgoi a oedd yn cynnig cau Ffordd Mochras i draffig drwodd 

(155 o bwyntiau).  Opsiwn poblogaidd arall oedd darparu ffordd gyswllt ogleddol a ffordd gyswllt 

ddeheuol wedi’u cysylltu drwy ran o Ffordd Mochras (208 o bwyntiau). 

 Credir mai’r rhwystr mwyaf i sicrhau gwelliant yw’r gost gysylltiedig / yr angen am gyllid. 

 Yr agweddau pwysicaf i’w hystyried ar gyfer unrhyw opsiwn a ffefrir yw’r economi leol a’r gymuned 

leol.



Yr Amcanion Cynllunio Trafnidiaeth yn astudiaeth WelTAG (yn nhrefn eu pwysigrwydd i’r cyhoedd lleol 

ar sail adborth o’r ail ddigwyddiad cyfranogi a gynhaliwyd ar 2 Hydref 2014) oedd y canlynol: 

1. Lleihau tagfeydd traffig ar gyffordd Ffordd Mochras /A496. 

2. Lleihau effaith negyddol y traffig ar gymuned Llanbedr. 

3. Gwella’r cysylltedd trafnidiaeth â Maes Awyr Llanbedr. 

4. Gwella effeithlonrwydd a dibynadwyedd yr holl drafnidiaeth yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr Llanbedr. 

5. Gwella diogelwch teithio gwirioneddol a thybiedig yr holl deithwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd 

Mochras. 

6. Gwella’r mynediad i drafnidiaeth nwyddau yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr Llanbedr. 

7. Gwella cyfleoedd teithio i gerddwyr a beicwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras. 

8. Lleihau effaith gwelliannau trafnidiaeth ar yr amgylchedd lleol a nodweddion treftadaeth. 

9. Gwrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn lleol, yn enwedig cynnydd o ran llifogydd yn y 

dyfodol. 

Rhoddwyd cynllun o’r opsiynau wedi’u didoli a gyflwynwyd yn y digwyddiad cyfranogi cyhoeddus i’r 

awdurdodau amgylcheddol a chynllunio statudol perthnasol er gwybodaeth iddynt ac i gael eu sylwadau.  

Cafwyd ymatebion gan Cadw, Gwasanaeth Cynllunio Archeolegol Gwynedd (GAPS), Cyfoeth Naturiol 

Cymru (CNC) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE). 



Digwyddiad 6 Tachwedd 2014:  

Trefnwyd y digwyddiad olaf hwn mewn cysylltiad â’r astudiaeth WelTAG er mwyn cyflwyno’r opsiynau a 

gafodd eu mireinio yn dilyn yr ail ddigwyddiad cyfranogi cyhoeddus ac er mwyn cael adborth ar gyfer eu 

harfarnu. 

Cofnodwyd adborth o’r digwyddiadau mewn holiaduron dwyieithog a ddatblygwyd yn arbennig.   

Cyflwyniadau/Digwyddiadau ynghylch y Gwelliant Arfaethedig (ar ôl astudiaeth WelTAG) 

2 Mehefin 2015: Neuadd Bentref Llanbedr 12:30 - 20:00 

Roedd hwn yn ddigwyddiad cyhoeddus i ddarparu diweddariad ar y cynnydd ar ddatblygu’r Gwelliant 

Arfaethedig. 

Roedd 61 o aelodau’r cyhoedd wedi llofnodi’r gofrestr. 

17 Mawrth 2016: Neuadd Bentref Llanbedr 

Anogwyd preswylwyr a busnesau lleol i ddod i arddangosfa ‘galw heibio’ fel y gallent fynegi eu barn am y 
dyluniad a oedd yn cael ei ddatblygu ar gyfer y Gwelliant Arfaethedig.  

Roedd yr arddangosfa galw heibio yn agored i bawb rhwng 2:00pm a 8:00pm ar ddydd Iau, 17 Mawrth 
2016.   

Digwyddiad cyhoeddus oedd hwn a oedd yn darparu diweddariad am y cynnydd ar y cynllun lle 
dangoswyd cynlluniau a delwedd 3D o’r Gwelliant Arfaethedig. 

Rhagfyr 2017 - Cylchlythyr 

Dosbarthwyd cylchlythyr yn adrodd am y cynnydd ar y cynllun ar ffurf electronig ac ar ffurf copïau papur i 
bartïon a oedd wedi mynegi diddordeb yn y cynllun, ac mewn mannau o gwmpas ardaloedd Llanbedr, 
Dyffryn Ardudwy, Abermaw a Harlech. 



Atodiad B - 

Nodau Llesiant 

(O Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  
(Cymru) 2015) 



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 



Atodiad C 

Sylwadau 
Cyngor Cymuned Llanbedr 

a 
Dyfyniad o’r Cofnodion a’r Hysbysiad o 

Benderfyniad yng Nghyfarfod Cabinet Cyngor 
Gwynedd 17 Ionawr 2017 



I sylw Cyngor Gwynedd 

Parthed Mynediad hwylus i’r Parth Menter Llanbedr 

Yr ydym fel Cyngor yn cefnogi mynediad hwylus i’r Parth Menter yn LLanbedr.  Er mwyn sicrhau bod y 
gwaith arfaethedig yma yn mynd yn ei flaen yr ydym yn anfon ychydig eiriau o gefnogaeth fel Cyngor.  
Hyderwn yn fawr bydd y cynlluniau yn mynd i’r adran gynllunio yn fuan, er mwyn i ni weld cychwyn ar y 
gwaith yma.   

Drwy’r haf yr ydym wedi dioddef tagfeydd di ri yn Llanbedr, ac edrychwn ymlaen at weld cychwyn ar y 
gwaith mynediad i’r Parth Menter, yn y dyfodol agos. 

Yn ogystal a hyn, mae’n rhaid wrth y gwelliannau er mwyn ennyn buddsoddwyr i’r ardal.  Rheini yn 
cynnig gwaith o ansawdd a cyflogaeth da ar gyfer ein  pobl Ifanc, fel y bydd yn  gymhelliad                     
i’w cadw yma i’r dyfodol, a  gwelwn gyda gobaith  Arfordir Ardudwy unwaith eto  yn  ffynnu.  Yr unig ateb 
i hyn ydi’r fynedfa at y Parth Menter.  Felly hyderwn yn fawr y gwelwn ryw ddatblygiadau positif yn 
digwydd yn fuan yn y flwyddyn newydd. 

Yn gywir 

Morfudd Wyn Lloyd 

Clerc Llanbedr 

Translation 

For the attention of Gwynedd Council  

Regarding access to the Enterprise Zone at Llanbedr we as a Council support better access to the 
Enterprise Zone at Llanbedr.   
In order to ensure that the work proposed here goes ahead we would like to send you a few words of 
support as a Council.  We trust very much that the plans will go to the planning department soon, so that 
we see a start to the works.     

Throughout the summer we have suffered endless congestion at Llanbedr, and we look forward to 
seeing work start on access to the Enterprise Zone in the near future.  

In addition to this, there must be improvements in order to encourage investors to the area.  Those 
offering quality work and good employment for our young people, so that is an incentive to keep them 
here for the future, so we can see with optimism the Ardudwy Coast prosper once again.   

The only solution to this is the access to the Enterprise Zone.  So we hope very much that we will see 
some positive developments taking place early in the New Year. 

Yours Faithfully 

Morfudd Wyn Lloyd 

Llanbedr (Community Council) Clerk 






