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1.0 CYFLWYNIAD 

1.1 Cyflwynir yr adroddiad hwn er gwybodaeth i aelodau’r Cydbwyllgor, am brosiectau 

diweddar y bu’r Uned AHNE yn ymwneud â nhw. 

2.0 ARDALOEDD CADWRAETH LLŶN                  

2.1     Yn y cyfarfod diwethaf o’r Cydbwyllgor adroddwyd fod prosiect Ardaloedd 

Cadwraeth Llŷn yn cael ei weithredu. Y prosiect oedd paratoi Gwerthusiad a 

Chynllun Gwella ar gyfer yr Ardaloedd Cadwraeth yn AHNE Llŷn. Roedd yr 

Astudiaeth yn edrych yn benodol ar:  

Aberdaron, Clynnog, Llanaelhaearn, Llanengan, Llangian, Llaniestyn, 

Porthdinllaen, Nefyn, Trefor 

 

2.2 Fel yr adroddwyd, Cwmni lleol Burum, ar y cyd gyda’r Pensaer Maredudd ap 

Iestyn, a benodwyd i wneud y gwaith. Fel rhan o’r prosiect cynhaliwyd gweithdy 

gyda’r Swyddogion Cynllunio ag AHNE.  

 

2.3 Bellach mae’r Adroddiad terfynol wedi ein cyrraedd. Mae copi o’r crynodeb 

gweithredol wedi ei gynnwys fel atodiad. Mae copi o’r Adroddiad llawn, sydd yn 

manylu ar y pentrefi unigol, ar gael gan yr Uned AHNE. 

 

2.4 Cam nesaf y gwaith, os bydd adnoddau yn caniatáu, fydd ceisio gwireddu 

argymhellion yr Adroddiad a gwella cyflwr yr Ardaloedd Cadwraeth yn yr AHNE 

trwy gydweithio a sicrhau cyllid.   

 

3.0 PROSIECT Y RHYFELOEDD BYD 

 

3.1 Un arall o’r prosiectau ymchwil oedd wedi ei adnabod yn y Cynllun Rheoli 

presennol oedd effaith a dylanwad y Rhyfeloedd Byd ar amgylchedd a chymdeithas 

yr ardal. Lluniwyd briff ar gyfer y prosiect i roi amlinelliad o beth oedd ei angen a 

chynigiodd Mr Elfed Gruffydd i wneud y gwaith. 

 

3.2 Mae Elfed wedi canolbwyntio ar Y Rhyfel Byd Cyntaf hyd yma. Mae wedi casglu 

toreth o wybodaeth ddiddorol, yn cynnwys cofnodion o rai aeth i ryfel, y rhai a fu 

farw, copïau o luniau, llythyrau, hysbysebion. Mae’r Uned AHNE wedi derbyn 



drafft o’r gwaith ac mae crynodeb wedi ei atodi gyda’r adroddiad hon. Mae Elfed 

bellach wedi symud ymlaen i elfennau o’r Ail Ryfel Byd fel yr olion ym 

Mhenyberth a Chefnleisiog, Neuaddau Coffa a’r Efaciwîs. 

 

4.0  GŴYL YR ARFORDIR 

 

4.1 Unwaith eto eleni mae’r Uned AHNE wedi cydgordio’r Wyl Arfordir a dylunio 

pamffled yn hyrwyddo  digwyddiadau’r Wŷl. Mae’n cynnwys gwybodaeth am 

ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu gan yr Uned AHNE a’n partneriaid i godi 

ymwybyddiaeth am yr ardal gan hyrwyddo’r nodweddion sydd yn gwneud Llŷn mor 

arbennig. Mae 2,000 copi o’r pamffled wedi ei hargraffu ac wedi ei dosbarthu rhwng 

y partneriaid a’r canolfannau croeso. 

 

 

5.0 ARGYMHELLIAD 
 

5.1 Derbyn yr wybodaeth. 


