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Crynodeb yr Holiadur 

Nod cynllun lliniaru llifogydd Hirael yw cyflawni amddiffynfeydd yn erbyn llifogydd 
sydd o ansawdd uchel fydd yn gadarn yn y dyfodol gan ddarparu safon diogelu 1 
mewn 100 mlynedd i gartrefi a busnesau ar hyd ochr y môr yn Hirael, Bangor.  

Yn dilyn gwaith sgrinio helaeth, ystyried opsiynau, dyluniadau amlinellol a 
thrafodaethau gyda rhanddeiliaid allweddol, lluniwyd rhestr fer o opsiynau a 
chynhaliodd ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein oherwydd COVID-19. Ar ôl derbyn y 
barnau mynegwyd yn yr ymgynghoriad rydym nawr yn barod i ddechrau’r gwaith ar y 
wal cyn bo hir, ac felly wnaethom ni chynnal sesiwn personol galw heibio yn Hirael i 
fedryddu teimladau’r cyhoedd tuag at y prosiect, be deimlant nhw ddylai ei 
gweithredu, a phethau maen nhw gyda phryderon dros.   

I gyd, fe wnaeth 40 o bobl mynychu â’r sesiwn galw heibio, o'r rhain gennom 6 
holiaduron wedi’u cwblhau, gydag amrywiad eang o sylwadau a phryderon.  Yn 
gyffredinol, mae'r cyhoedd yn frwdfrydig dros y prosiect yma, gyda llawer yn ei weld 
fel ffordd o ddatblygu'r ardal ymhellach a'i gwneud yn fwy deniadol.  Yn anffodus, na 
ddychwelir wedi’u cwblhau bob un o’r holiaduron buwyd yn y sesiwn, felly 6/40 neu 
16% o'r mynychwyr wnaeth cwblhau’r holiadur a dychwelwyd yn nol i ni, 
nid yw'r rheswm am hyn yn glir, ond gallai fod yn gyfuniad o ymatebwyr sydd heb 

amser i lenwi'r arolwg neu efallai anghofiwyd nhw i yrru o ymlaen i ni.   
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Bydd y wal llifogydd newydd yn cael ei chodi er mwyn 
darparu safon uchel o amddiffyniad. Bydd hyn yn effeithio 

rhywfaint ar y golygfeydd o Lôn Glan Y Môr, ond rydym 

wedi ystyried hyn, ac wedi cynnwys rhan uwch o'r 
promenâd newydd. A oes gennych unrhyw bryderon neu 

sylwadau penodol am hyn?  

Yn gyffredinol doedd yr atebwyr heb broblemau gyda chyforan o’r promenâd 
newydd, a dangoswyd y mwyafrif blaenoriaeth i be ddangoswyd yn opsiwn / cysyniad 
2.  

Rhesymau sbesiffig pam meddyliwyd nhw fod cyforan o’r promenâd yn syniad da 

oedd: 

 Gwneir yr ardal yn gyfeillgar i’r defnyddiwr 

 Angenrheidiol ac na fydd y golygfeydd o’r promenâd yn lleihau, a fydd y 
golygfeydd o’r lloriau cyntaf o’r tai ar Lon Glan Môr yn parhau. 

Yr unig pryderon mynegwyd oedd rhai mwy adeiladol, er enghraifft:  

 Gwerthfawrogid grisiau gwasgarol 

 Hanfodol i gael rhywle i eistedd a gwerthfawrogi’r golygfeydd 

 Angen mynediad i bobl anabl i’r rhan uchaf 
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Sut ydych chi'n teimlo am golli nifer fach o safleoedd 
parcio ym meysydd parcio Gorllewin a Dwyrain Lôn Glan 

Y Môr i wneud lle ar gyfer gwelliannau eraill? 

Yn gyffredinol, cafwyd yr atebwyr “Dim Problem” gyda’r golled o nifer fach o lefydd 
parcio yn y meysydd parcio Lon Glan Môr Gorllewin a Dwyrain i ganiatáu 
gwelliannau eraill. Dywedodd un atebwr sydd yn byw’n agos i Lôn Glan Môr 
Gorllewin “yn anaml gwelwn y maes parcio hwn yn hollol lawn”, ag efallai dyma pam 
cytunwyd yn unfrydol yr atebwyr na fydd colled o nifer fach o lefydd parcio yn 
broblem.  

Ychwanegodd rhai atebwyr sylwadau pellach yn ymwneud â’r parcio yn y ddau safle 
hyn:  

 Dylai’r ddau faes parcio codi tâl ar gyfer parcio 

 Fydd hi’n ddigonol i ail-farcio’r maes parcio gorllewinol 

 

Beth ydych chi’n teimlo yw’r peth pwysicaf y gellir ei 
gyflawni’n realistig fel rhan o’r cynllun hwn heb law am yr 

amddiffyniad llifogydd?  

Rhoddwyd amrywiaeth o farnau i’r cwestiwn hwn. Roedd rhan fwyaf ohonynt o 
gwmpas y dwysâd defnyddiad o’r promenâd wrth gynyddu’r nifer o gerddwyr; lleol 
ag ymweliadol; deudwyd yr atebwyr fedrith hyn ei gyflawni drwy neud y rhan 
hygyrch o’r cynllun yn fwy cyfeillgar i’r defnyddiwr neu i “[Gadw] man prydferth lleol 
i’w ddefnyddio” gan: 

 Cyflwyno goleuadau (yn bendant lefel isel) 

 Gwella cysylltiadau i’r llwybr seiclo (gyda rhai eto yn mynegi blaenoriaeth tuag 
at opsiwn 2), a sut fedrith hyn fod yn bafin neu darmac  

Rhoddwyd rhai rhesymau pam mae’r pethau yma’n bwysig fel rhan o’r cynllun, megis 
“medrid hyn annog preswylwyr yr ardal i ymfalchïo yn yr amgylchedd”, ac mae Lôn 
Glan Môr yn “le gwerthfawr cymunedol...i’r cenedlaethau i ddod, ag yn bwynt 
gwerthu hanfodol i ddenu ymwelwyr”.  

Cynhwyswyd eraill sylwadau ychwanegol ar sut fydd plannu yn realistig o 
ddanfonadwy hefyd.  
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A oes unrhyw beth yr ydym wedi’i gynnig fel rhan o’n tri 
opsiwn buddiannau ychwanegol nad ydych yn ei ffafrio?  

Yn gyffredinol, ymddangosir bod agweddau o opsiwn/cysyniad 1 a 3 yn anffafriol: fel 
nag ydi opsiwn 1 yn mor esthetig o ddeniadol ag opsiwn 2 a “[na wneith] bobl 
ymweld i edrych ar wal yn unig”, a sut efallai mi fyddir opsiwn 3 yn ormodol 
oherwydd fydd “plannu ychwanegol efallai ddim yn ofynnol”. 

Nag yw un atebwr yn ffafrio sut nag ydi dim o’r opsiynau yn cynnwys y tir cam 2 
Watkin Jones, ag yn credu mai hyn yn wendid i’r cynllun gan eu bod ei lleoli rhwng 
“set o gynigion call a cain”. Gwnaethpwyd y datblygiad Watkin Jones eu sôn am 
ychydig o weithiau yn y sesiwn galw heibio hefyd.  

 

Bydd y llwybr troed presennol ar hyd y promenâd yn cael 

ei adlinio fel rhan o'r cynllun. A oes gennych unrhyw 

bryderon am hyn? (Ar ddangos ar y mapiau ar y wefan ag 

y dygwyd i’r sesiwn galw draw). 

Cytunwyd yr atebwyr i gyd yn unfrydol bod nag ganddyn nhw broblem efo’r adlinio 
o’r llwybr troed presennol.  
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A oes gennych unrhyw feddyliau, pryderon neu 
argymhellion ynghylch gosod goleuadau ar hyd y 

promenâd? 

Cytunodd rhan fwyaf o’r atebwyr gyda gosod goleuadau, oherwydd medrer:  

 Gwneud y promenâd yn fwy diogel i gerddwyr cŵn, beicwyr a phobl â 

ddefnyddir y promenâd yn gyffredinol -  
o Gyda’r nos & 
o Yn ystod y misoedd y gaeaf  

 Gwella’r promenâd ymhellach 

 Lliniaru ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 Atmosfferig i’r ardal 

Er hynny, mynegwyd rhai atebwyr pryderon fod fedrith gosod goleuadau ar hyd y 
promenâd effeithio tai gerllaw a/neu’r ecoleg/bywyd gwyllt lleol. Gwnaethpwyd 
argymhellion yn taro ar hyn i wneud y goleuadau yn fwy “cyd-deimladwy” megis 
drwy’r defnydd o: 

 Amseryddion 

 Sensor mudiant  

 Lefel isel  

 Ôl-ynghyn tuag at y pafin  
 

Yn ystod y cyfnod adeiladu, mae'n debygol y bydd 

amhariad ar fynediad parcio, nifer y lleoedd sydd ar gael, 

mynediad i'r llithrfa, defnydd y cae pêl-droed, a mynediad 
i gerddwyr a beicwyr ar hyd y promenâd. A oes gennych 

unrhyw ymholiadau neu sylwadau am hyn? 

Ymddangoswyd yr atebwyr i gytuno bod “fel unrhyw brosiect o’r natur hon fydd yna 
ychydig o aflonyddwch tymor byr” ac felly nag oes ymholiadau pellach. Mynegwyd 
rhai amodau, fel cyn hired gwneler dewisiadau saff ar gael, a fydd cyfathrebiad cyson 
gyda busnesau a phreswylwyr yn allweddol i ddatrys unrhyw fater.  
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Pa fuddion ychwanegol ydych yn meddwl sydd fwyaf 
pwysig?  

Mae’r ffigur canlynol (o gyfanswm o 6 atebion llawn) yn darlunio barnau’r atebwyr ar 
ba fuddion ychwanegol yw’r mwyaf pwysig.  

 

 

 

Fel e gweler, barnir gwelliannau i arwyddion a goleuadau fel yr fuddion ychwanegol 
mwyaf pwysig; dilynir yn agos gan byrddau hanesyddol/diwylliannol, gwelliannau i 
lwybrau/rheseli beiciau, a plannu coed a/neu flodau. Gwelwyd yr fuddion ychwanegol 
eraill yn bwysig hefyd, ond gan llai o atebwyr, heblaw am well mynediad i’r môr a 

mwy/llai o lefydd parcio na welwyd o gwbl fel fuddion ychwanegol pwysig gan yr 

atebwyr.  
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Sylwadau ychwanegol (cyffredinol) 

 

A oes gennych unrhyw sylwadau, ymholiadau neu bryderon pellach? 

 Eto, soniwyd opsiwn/cysyniad 2 fel e gwelwyd â’r opsiwn gorau.  

 Teimlad cyffredinol bod Hirael angen ei wella gan fod llai o bobl yn defnyddio 

hi, er mwyn iddi hi weddu i fod yn ardal gyfeillgar i’r teulu i’w ddefnyddio ac 

ymweld â’n ddyddiol ar gyfer gweithgareddau megis cerdded cŵn a phicnics.  

 Sylwed ar yn gadarnhaol y buddion ychwanegol o wella neu gynyddu’r 

cyfleusterau sglefrio ag y gelf gymunedol, megis sut fedrith y gelf gymunedol ei 

ddefnyddio i goffáu hanes yr ardal; yn ogystal â budd ychwanegol newydd o 

ddefnyddio’r promenâd fel gwylfan ar gyfer adar môr.  

 Mynegwyd rhai pryderon ac ymholiadau, fel:  

o Rhaid blannu coed a/neu flodau goddefgar i halen 

o Fydd Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd angen cloddfa cyn i’r 

gwaith dechrau  

o Pwy fydd yn agor a chau’r giatiau llifogydd agos i’r traeth yn Y Bae - 

Ystyriwyd wardeniaid llifogydd neu bydd hi’n gyfrifoldeb y Cyngor?  

o Fydd y cyfor blanwyr a meinciau ei adleoli yn nol a/neu ei disodli?  
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