
ATODLEN 1 
 

                           O fynedfa Maes Mawr at bwynt gyferbyn â  Dôl y Clochydd 
 

 

Priffordd sydd i’w chau Manylion y Briffordd Newydd 

 Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Awdurdod 

Priffyrdd 

Dosbarthiad 

Llwybr Troed Cyhoeddus rhif 27, o 

bwynt 166 metr i’r gogledd-ddwyrain o 

gornel ogledd-ddwyreiniol yr eiddo a 

elwir Maes Mawr, i gyfeiriad y gogledd-

ddwyrain am bellter o 92 metr, hyd at ei 

gyffordd â’r Gefnffordd 

1/A 

(llwybr troed) 

Cyngor Gwynedd Llwybr troed 

cyhoeddus 

 

 

                                      

                                                                      

Mynedfeydd preifat sydd i’w cau Cyfeirnod y fynedfa breifat newydd 

Y fynedfa bresennol at yr ysgubor a leolir i’r 

dwyrain o’r Gefnffordd ac i’r Cae Rhif OS 

7300, o’i chyffordd â’r Gefnffordd mewn 

pwynt 140 metr i’r gogledd-ddwyrain o’r eiddo 

a elwir Maes Mawr, am bellter o 30 metr i 

gyfeiriad y gogledd-ddwyrain, ac a ddangosir 

wedi ei rhifo 1/a ar  y plan safle 1 yn y plan a 

adneuwyd. 

1/1 

Y fynedfa bresennol i’r Cae Rhif OS 0004 i’r 

gogledd-orllewin o’r Gefnffordd, o’i chyffordd 

â’r Gefnffordd mewn pwynt 280 metr i’r 

gogledd-ddwyrain o gornel ogledd-ddwyreiniol 

yr eiddo a elwir Maes Mawr, am bellter o 5 

metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin, ac a 

ddangosir wedi ei rhifo 1/b ar  y plan safle 1 yn 

y plan a adneuwyd. 

1/3 

Y fynedfa bresennol i’r Cae Rhif OS 8622 i’r 

de-ddwyrain o’r Gefnffordd, o’i chyffordd â’r 

Gefnffordd mewn pwynt 180 metr i’r de-

orllewin o gornel dde-orllewinol yr eiddo a 

elwir Dôl y Clochydd, am bellter o 5 metr i 

gyfeiriad y de-orllewin, ac a ddangosir wedi ei 

rhifo 1/c ar  y plan safle 1 yn y plan a 

adneuwyd. 

1/2 



 

Y fynedfa bresennol i’r Cae Rhif OS 8622 i’r 

de-ddwyrain o’r Gefnffordd o’i chyffordd â’r 

Gefnffordd mewn pwynt 140 metr i’r de-

orllewin o gornel dde-orllewinol yr eiddo a 

elwir Dôl y Clochydd, am bellter o 5 metr i 

gyfeiriad y gogledd-ddwyrain, ac a ddangosir 

wedi ei rhifo 1/d ar  y plan safle 1 yn y plan a 

adneuwyd. 

1/2 

Y fynedfa bresennol i’r Cae Rhif OS 9544 i’r 

gogledd-orllewin o’r Gefnffordd o’i chyffordd 

â’r gefnffordd mewn pwynt 146 metr i’r de-

orllewin o gornel dde-orllewinol yr eiddo a 

elwir Dôl y Clochydd, am bellter o 5 metr i 

gyfeiriad y gogledd-ddwyrain, ac a ddangosir 

wedi ei rhifo 1/e ar  y plan a adneuwyd. 

– 

 


