
Atodiad 1 
 

Ardal Cymunedau Glan a Thaclus 

Beth sydd ddim mor dda am yr ardal? 

Ardal Llŷn • Sbwriel ar y lan môr – dim digon o gasglu sbwriel ar lan mor yn digwydd, 
o bosib byddai hyn yn un peth gall Ffrindiau AHNE Llŷn ei wneud fel 
gwaith ymarferol? 

• Yn achlysurol mae’r gwasanaeth ailgylchu yn gadael llanast ar eu holau. 

Bro Ardudwy • Ochrau ffyrdd yn edrych yn flêr – dim digon o gynnal a chadw ar y gwair 
ac yn y blaen ar ochrau ffyrdd yn yr ardal. 

• Dim digon o wario ar isadeiledd i uwchraddio/tacluso. 

Bro Lleu / Nantlle • Baw ci yn broblem ac yn risg i iechyd ein plant. 

Bro Ogwen • Mae’n flêr mewn mannau. 

Bro Peris • Twristiaid yn defnyddio ardal ‘Lagoons’ fel ma gwersylla rhad ac am ddim 
ar gyfer ‘Campervans’ ac yn gadael sbwriel a budreddi ar eu holau. 

• Baw ci yn broblem ac angen addysgu pobol. 

• Sbwriel yn cael ei adael gan dwristiaid, llawer mwy o sbwriel o amgylch y 
lle yn ystod tymor yr haf na'r gaeaf. 

• Dim digon o finiau sbwriel/biniau cŵn. 

• Problem baw cwn a swbriel yn arbennig dros gyfnod yr haf pan fo mwy o 
dwristiaeth o gwmpas. 

• Sbwriel a baw ci ymhob man. 

Dalgylch Bangor • Biniau ysbwriel ymhob  man ac yn gwneud pafinau yn anodd cerdded 
arnyn nhw.  Gweld bai mawr ar Gyngor Gwynedd am hyn. 

Dalgylch 
Caernarfon 

• Stryd Llyn, tu ôl i’r post yn edrych yn flêr. 

• Ddim yn hoffi’r adeilad parcio sydd ger y safle bws – mae o’n ‘eye sore’ 
go iawn wrth ddod i mewn i’r dref. 

• Angen torri a thwtio y coed sydd uwch ben y safle rheilffordd fel bod ceir 
neu cerdded o Tesco yn gallu gweld y castell a’r cei wrth ddod i mewn i’r 
Dref. 

• Baw ci yn broblem mawr. 

• Edrych yn fudur mewn rhannau e.e. tu allan i wal Anglesey. 

• Sbwriel ofnadwy dros yr Aber – yn aml o McDonalds/Costa Coffee – 
angen dod o hyd i ffordd o edrych ar bethau fel hyn. 

• Diffyg biniau ailgylchu. 

• Dim celf stryd i weld yn unman – teimlo reit gryf am hyn – gallu edrych 
yn reit ddwl yn y Gaeaf. 

• Dim digon o flodau a choed. 

• Sbwriel. 

• Problem blerwch a sbwriel ar y strydoedd. 

• Ardaloedd yn y dref yn edrych yn flêr e.e. Stryd y Llyn. 

Dalgylch Pwllheli • Blerwch yn y strydoedd – nid sbwriel, ond diffyg cynnal a chadw. 

• Tai gwag tua 10 i gyd, sy’n edrych yn flêr ac yn effeithio ar edrychiad y 
pentref; perchnogion yn gwrthod eu gwella sy’n wastraff oherwydd fe 
allent gael eu defnyddio fel cartrefi. 

• Dim digon o finiau baw ci, o ganlyniad i Covid mae llawer mwy o bobl 
gyda chŵn. 

Pa newidiadau fyswch chi'n dymuno eu gweld yn digwydd yn eich ardal? 

Bala Penllyn • Llecynnau gwyrdd/parciau/llwybrau yn cael eu cynnal i safon dda 
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Bro Dysynni • Canolfan ailgylchu yn Nhywyn.  Mae gan Dolgellau a Bala ganolfannau 
ailgylchu; mae Tywyn yn dref fwy, ond heb ganolfan ailgylchu.   Mae hi’n 
bell iawn i drigolion Tywyn fynd i ganolfan ailgylchu.  Mae ‘na hefyd 6 
pentref sy’n dibynnu ar Tywyn fel canolbwynt – Aberdyfi, Bryncrug, 
Abergynolwyn, Llanegryn, Rhoslefain a Llwyngwril.   Rwyf wedi cyfarfod 
efo Steffan Jones, ac wedi adnabod safle delfrydol sy’n eiddo i Gyngor 
Gwynedd, ac sydd ddim yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd. 

• Sbwriel. Mae’r cynghorydd yn mynd allan i hel sbwriel ei hun yn ei 
chymuned.   Byddai’n hoffi gweld cystadleuaeth ‘Best kept village’ yn dod 
nol i Wynedd. Byddai’n rhoi ymdeimlad o falchder mewn 
pentrefi/cymunedau. 

• Canolfan ailgylchu ‘state of the art’ 

Bro Peris • Bod pentrefi yn edrych yn fwy croesawgar, mwy o ymdrech yn cael ei 
wneud i gadw ein pentrefi yn dwt a glan gyda blodau, coed ayb yn cael 
eu tyfu 

• Creu coridorau o goed drwy blannu a chysylltu coedlannau sydd eisioes 
yn bod yn y pentrefi. 

• Mwy o blannu coed, ar dir gwyrdd gwag ac annog perchnogwyr tir preifat 
i blannu coed hefyd. 

• Gwaith i dwtio a gwella safon, llwybrau, coedwigoedd, gwrychoedd, 
waliau. 

• Rheoli baw cŵn mewn ardaloedd 

• Darparu mwy o finiau sbwriel ym mhob ardal / ystâd dai / prif ardaloedd 
traffig troed 

• Mwy o brosiectau i harddu'r gymuned a dod a'r gymuned at ei gilydd 

• Gweithio ar edrychiad wrth ddod mewn ac yn pentra Deiniolen  ei hun - 
ee bloda / hanging baskets mwy o lunia gan y plant ayyb. 

Dalgylch 
Caernarfon 

• Mwy o goed a blodau a lincs gwell I dros yr Aber / parc Eryri  

• Celf a lliw ym mhobman 

• Dim sbwriel 

• Cyngor tref wedi cyflogi person i fynd o amgylch stadau dai i gasglu 
sbwriel gwaith chwynnu ayb, byddai'n braf gallu cael yr un math o beth 
yng nghanol y dref 

• Mwy o lefydd gwyrdd ynghanol y dref 

 


