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CROESO 
 
Pleser yw cyflwyno adroddiad blynyddol cyntaf Cyngor Cymuned Llanengan sy’n cofnodi’r 
gwaith a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf 2021 – 2022.  Rydym yn 
cydweithio â’r gymuned a phartneriaid i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol 
a diwylliannol y gymuned i’w gwneud yn lle hyd yn oed gwell i fyw ac ymweld â hi. 
 
Y weledigaeth yw:  
 
“sicrhau bod Cymuned Llanengan yn parhau i fod yn le braf a chroesawgar i bobl o bob oed 
fyw ynddi oherwydd byddant yn teimlo’n ddiogel a bydd ganddynt gyfleoedd i fod yn iach 
gorfforol a meddyliol, cymdeithasu a gweithio mewn amgylchedd o ansawdd.  Bydd hefyd yn 
le sy’n croesawu ymwelwyr.” 
 
Bwriad yr adroddiad yw rhoi blas o waith y Cyngor yn ystod y flwyddyn a sut mae’n 
hyrwyddo bywyd i drigolion o bob oed, perchnogion busnesau, cymdeithasau ac ymwelwyr.  
Rydym yn cydnabod bod hyn mewn hinsawdd heriol i bawb ac wedi ymrwymo i gydweithio 
â’r gymuned a phartneriaid i wireddu’r weledigaeth.  Mae hyn yng nghyd-destun ystyriaeth 
o bolisïau cenedlaethol, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
Llwyddwyd sicrhau nawdd Cronfa Cyfalaf Chwarae a Chronfa Ddatblygu Gynaliadwy AHNE 
Llŷn ar gyfer prosiectau siglenni a nyth cynhwysol newydd i Gae Chwarae Aber-soch a gosod 
tair mainc solar yng Nghae Chwarae, Lôn Golff, Aber-soch, ac ar y lawnt o flaen Maes Parcio 
Marchros. 
 
Gobeithio y gwnewch fwynhau darllen yr adroddiad ac y bydd o ddefnydd i chi. 
 
EINIR WYN 
Clerc ar ran y Cyngor Cymuned 
 
 

  



1. CYMUNED LLANENGAN 
 

Mae tair ward yn y Gymuned – Aber-soch; Llanengan sy’n cynnwys y pentref ei hun, 
Bwlchtocyn, Cilan, Sarn Bach; Llangian sy’n cynnwys y pentref ei hun a Mynytho sy’n 
ymestyn at Nanhoron. Afon Horon yw’r ffin rhwng Cynghorau Cymuned Llanengan a 
Botwnnog.  

 
YCHYDIG HANES 

 
Cantref Llŷn 

 
Enw cantref hanesyddol yng ngogledd-orllewin Cymru sy'n cyfateb yn fras i'r hyn a 
elwir 'Pen Llŷn' heddiw yw Llŷn. 

 
Cantref wedi'i amgylchynu gan y môr ar ddwy ochr yw Llŷn, yn sefyll ar wahân ac yn 
wynebu de-ddwyrain Iwerddon ar draws y Môr Celtaidd. Credir y tardda’r enw ‘Llŷn’ 
o ‘Leinster’ a gwyddys fod mewnfudwyr o'r rhan honno o'r Ynys Werdd wedi 
ymsefydlu mewn rhannau o Lŷn o Oes yr Haearn ymlaen.   
 
Roedd Llŷn yn gartref i lwyth Celtaidd o'r enw'r Gangani. Ceir sawl bryngaer yn Llŷn a 
berthynai iddynt, er enghraifft ym ‘Mortin-llaen’, ‘Carn Fadrun’ a ‘Thre’r Ceiri’ ar Yr 
Eifl.  

 
Rhannwyd y cantref yn dri chwmwd, sef Dinllaen, Cymydmaen a Chafflogion. Roedd 
gan bob cwmwd lys barn a gynhalid yn y Faerdref – Nefyn yn Ninllaen, Neigwl yng 
Nghymydmaen a Phwllheli, tref fechan ganoloesol yr adeg honno, yng Nghafflogion. 
Roedd y ‘trefi’ eraill yn cynnwys Aber-soch (Soch), Castellmarch a Phenyberth. O 
fewn y cantref ceid y clas neu fynachlog Geltaidd gynnar yn Aberdaron ac Ynys Enlli. 

 
Cwmwd Cafflogion 

 
Un o dri chwmwd (sef ardal ddaearyddol ac uned weinyddol yng Nghymru’r Oesoedd 
Canol) cantref Llŷn, teyrnas Gwynedd, oedd Cafflogion. Dywedir iddo gael ei sefydlu 
gan Afloeg, un o feibion Cunedda Wledig. Gorweddai ar lan Bae Ceredigion, rhwng 
Ynysoedd Tudwal ac Afon Erch. I'r gorllewin gorweddai cwmwd Cymydmaen a 
phenrhyn eithaf Llŷn ac, i'r dwyrain, roedd y trydydd cwmwd, Dinllaen. 

 
O'r gair cwmwd y ffurfiwyd y gair 'cymydog', sef "rhywun sy'n byw yn yr un cwmwd â 
chi".  Gorweddai cwmwd Cafflogion, fel ei gymdogion, ar un o lwybrau'r pererinion i 
Enlli, ond roedd yn llai prysur na'r llwybr gogleddol trwy Ddinllaen. Roedd y 
canolfannau eglwysig yn cynnwys Penrhos, Llanfihangel Bachellaeth, Llaniestyn, 
Llanbedrog a Llangïan. 

Amaethyddiaeth a thwristiaeth yw asgwrn cefn yr economi leol, sy’n rhan o Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Llŷn ac Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r 
Sarnau. Mae’r ardal yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr wrth iddynt heidio i 
draethau godidog Borth Fawr, Marchros, Tywyn y Fach, Porth Ceiriad a Phorth 



Neigwl. Cânt hefyd hwylio a cherdded ei llwybrau ag amryw ohonynt yn rhan o 
Lwybr Arfordir Cymru â’i olygfeydd godidog o Ynysoedd Sant Tudwal, Bae Tremadog 
a mynyddoedd Eryri. Mae yma amrywiaeth o siopau a llety, yn ogystal â bwytai a 
thafarndai sy’n cynnig prydau diddorol a blasus. 

Bro Gymraeg yw Cymuned Llanengan gyda’r iaith a’r diwylliant yn greiddiol i’w 
hunaniaeth. Felly, dewch i’r ardal i brofi ein diwylliant unigryw, hanes diwylliannol 
cyffrous a chyfoethog, traethau a golygfeydd ysblennydd. Ni chewch eich siomi. 

2. GWYBODAETH AM Y CYNGOR 
 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am ddarparu amrywiaeth o wahanol wasanaethau o fewn yr 
ardal a gynrychiola a gweithreda’n agored a thryloyw er budd ac ar ran y gymuned 
gyfan – yn ddibynnol ar gyllid ac adnoddau eraill sydd ar gael, eu gweithredu er 
mwyn datblygu a gwella cyfleusterau a gwasanaethau i drigolion yr ardal, yn ogystal 
ag ymwelwyr â’r gymuned.   

 

Ymrwymodd y Cyngor i saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 a datblygu cynaliadwy er mwyn gwella lles economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol i sicrhau Cymru:  lewyrchus, gydnerth, iachach, mwy 
cyfartal â chymunedau cydlynus, diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu 
a chyfrifol ar lefel fyd-eang. 

 

   a) RHAI O'R CYFRIFOLDEBAU YW: 
 

➢ gosod y praesept, sef y dreth a ddosberthir i'r Cyngor bob blwyddyn 
➢ cyflwyno sylwadau ar geisiadau cynllunio i Bwyllgor Cynllunio Cyngor 

Gwynedd 
➢ cynnal a chadw ei diroedd a'i eiddo, sef Caeau Chwarae Aber-soch a 

Mynytho, Estyniad Mynwent y Bwlch; Toiledau Cyhoeddus Lôn Traeth; 
llochesi bws Bwlchtocyn, Nanhoron a Sarn Bach; Llain y Pentref a Foel 
Gron, Mynytho, a'r llwybrau cyhoeddus – 65 km ohonynt (ad-delir cyfran 
o gost eu cynnal gan Gyngor Gwynedd) 

➢ cyfrannu at geisiadau am nawdd dwywaith y flwyddyn (Hydref a Mawrth) 
oddi wrth elusennau/grwpiau/mudiadau ar yr amod y derbynnir 
mantolen ariannol gyfredol, yn unol â Pholisi/Rheoliadau Ariannol y 
Cyngor 

➢ hysbysu adrannau perthnasol Cyngor Gwynedd am gyflwr ffyrdd, 
pontydd, goleuadau stryd, hawliau tramwy a.y.y.b. 

➢ cynrychiolir y Cyngor ar gyrff llywodraethol Ysgolion Aber-soch, Foel Gron 
a Sarn Bach, ynghyd ag Ymddiriedolwyr Capel Newydd, Nanhoron 

➢ gweithia’r Cyngor mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol a gwirfoddol 
er lles yr amgylchedd a’r gymuned 

➢ ystyried ac ymateb i nifer o ymgynghoriadau gan gyrff statudol ar lefel 
genedlaethol a lleol, yn arbennig sut yr effeithia’r penderfyniadau ar 
drigolion yr ardal 



➢ ymgeisio am nawdd neu ffynonellau cyllid sydd ar gael i gefnogi 
gweledigaeth ac amcanion y Cyngor. 

 
  b) AELODAETH 

 
Mae 13 o gynghorwyr ar y Cyngor yn cynrychioli Wardiau Aber-soch, 
Llanengan (Bwlchtocyn, Cilan, Llanengan a Sarn Bach) a Llangïan (Llangïan a 
Mynytho). Etholir Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn y cyfarfod blynyddol a 
gynhelir ym mis Mai.  Cyng. G. Ian Evans (Ward Llanengan) oedd Cadeirydd 
2021 – 2022 a’r Is-gadeirydd oedd Cyng. Edward O. Griffith (Ward Llangian). 

 
Ar nodyn personol i’r Cyngor, Aelodau a’u teuluoedd, bu’n flwyddyn o salwch 
a cholledion trist. 

 
Collodd y Clerc ei thad (cyn-aelod o’r Cyngor hwn ac Aelod dros Aber-soch ar 
Gyngor Dosbarth Dwyfor 1974 – 1996) ym mis Ebrill.  Yna, syfrdanwyd pawb 
ym marwolaeth Cyng. Wyn Griffiths, Mynytho, ar ôl gwaeledd byr ym mis 
Mehefin – bu’n Aelod o’r Cyngor Cymuned am bron i ddeugain mlynedd.  
Prynwyd mainc goffa i gydnabod ei wasanaeth i’w gosod yng Nghae Chwarae 
Mynytho – gyferbyn â’i gartref.  Fe’i dadorchuddir yng nghwmni ei deulu ar ôl 
yr Etholiadau Lleol ar Fai 5ed, 2022.  Ni chyfetholwyd rhywun yn ei le. 

 
Ymddiswyddodd Cyng. Carys Hughes, Ward Aber-soch, ym mis Tachwedd 
oherwydd galwadau gwaith ond, oherwydd ei fod yn gyfnod o chwe mis cyn 
cynnal yr Etholiadau Lleol ym mis Mai, ni ellid cyfethol Aelod yn ei lle. 

 
Wynebodd Cyng. Owi Lloyd-Jones gyfnod anodd o salwch teuluol a chollodd 
ei wraig ym mis Tachwedd a’i dad ym mis Chwefror. 

 
Cydymdeimlir yn fawr â’r teuluoedd yn eu colled a dymunwyd gwellhad 
buan, yn arbennig i’r Cyng. Alun Jones a wynebodd lawdriniaeth yn ystod y 
flwyddyn. 

 
     c) STAFF 
 

Un aelod o staff a gyfloga’r Cyngor, sef Einir Wyn, fel Clerc a Phrif Swyddog 
Ariannol.  Fe’i cyflogir yn rhan amser.  Gellir cysylltu â’r Clerc drwy e-bost:  
clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru, llythyr – Fferm Cae Du, Aber-soch, 
PWLLHELI, Gwynedd.  LL53 7HT neu ffonio (01758) 712434. 

 
ch) CYFARFODYDD 

 
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor ar yr ail nos Fercher o bob mis yng Nghanolfan 
Gymdeithasol Llanengan am saith o’r gloch; mae’r cyfarfodydd hyn ar agor i’r 
cyhoedd. Y Gymraeg yw iaith weinyddol y Cyngor felly, cynhelir y cyfarfodydd 
yn y Gymraeg.  Anogir aelodau o’r cyhoedd gysylltu â’r Clerc â’u sylwadau 

mailto:clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru


neu bryderon a chred y Cyngor ei bod yn hanfodol cael perthynas dda â’r 
cyhoedd. 

 
Cefnogir gwaith y Cyngor gan Is-bwyllgorau – Ariannol, Caeau Chwarae, 
Cynllunio, Llwybrau Cyhoeddus a Mynwent – sy’n cyfarfod yn achlysurol i 
ystyried materion penodol.  Enwebir yr aelodau yng Nghyfarfod Blynyddol y 
Cyngor bob mis Mai. 
 

     d) GWEFAN 
 

Mae gwybodaeth am y Cyngor, gan gynnwys rhaglenni cyfarfodydd, 
cofnodion, polisïau a datganiadau ariannol ar y wefan, sef 
www.cyngorcymunedllanengan.cymru  

 
3. AELODAETH ALLANOL 
 

Mae’r Cyngor yn aelod o Un Llais Cymru (ULlC), sef y prif gorff ar gyfer cynghorau 
cymuned a thref Cymru.  Mae’n sicrhau llais cryf i gynrychioli diddordebau’r 
cynghorau a darparu ystod o wasanaethau o safon i gefnogi eu gwaith.  Elwa’r 
Cyngor o gyngor cyfreithiol, gwella darpariaeth gwasanaethau, hyfforddiant, 
materion polisi, gwybodaeth mewn cylchlythyr misol a gwefan o fod yn aelod.  
Mynychir cynadleddau a drefna ULlC, sy’n gyfle i rwydweithio a rhannu arfer da ag 
eraill.  Cynrychiolir y Cyngor ar Bwyllgor Rhanbarth Arfon Dwyfor gan y Cadeirydd a’r 
Clerc.  Mynychodd y Clerc gyfarfodydd ar Zoom yn ystod y flwyddyn. 

 
Telir aelodaeth y Clerc o Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SLCC) gan y Cyngor.  
Mae’n ffynhonnell gwybodaeth ac arfer dda yn y sector sy’n cynnig hyfforddiant a 
chynadleddau.  Cynhelir pwyllgor rhanbarthol Gwynedd yn achlysurol.  Mynychodd 
hyfforddiant ar ddogfennau Word a pdf hygyrch a chreu mapiau yn ystod y flwyddyn. 

 
Cynrychiolir y Cyngor ar gyrff llywodraethol Ysgolion Aber-soch, Foel Gron a Sarn 
Bach, ynghyd ag Ymddiriedolwyr Capel Newydd, Nanhoron. 

 

4. CYLLID A GWARIANT 
 

Crynodeb o dderbyniadau a thaliadau 2021 – 2022: 
 

DERBYNIADAU     £ 
 

Praesept 
Ad-daliad TAW (2020 – 2021) 
Nawdd – Cronfa Cyfalaf Chwarae a Chronfa Gynaliadwy AHNE 
 Llŷn 
Ad-daliad Llwybrau Cyhoeddus 
Rhent Tir y Cyngor 
Tâl Mynediad Toiledau Cyhoeddus Lôn Traeth, Aber-soch 
Ad-daliad Torri’r Foel a Llain y Pentref 

    55000.00 
      6030.32 
    16790.00 
 
      2438.50 
        116.00 
        171.20 
      4600.00 

http://www.cyngorcymunedllanengan.cymru/


Ffïoedd Claddu 
Llogau 
 

    1210.00 
           1.14 

 
CYFANSWM 
 

 
£86357.16 

 

TALIADAU £ 
 

TAW 
Prosiectau – Siglenni a Meinciau Solar 
Toiledau’r Gymuned 
Cynnal a Chadw Llwybrau Cyhoeddus 
Cronfa’r Cadeirydd 
Gwefan 
Hyfforddiant 
Archwilio Cyfrifon 
Yswiriant 
Cyfraniadau 
Cynnal a Chadw Estyniad Mynwent y Bwlch 
 

    5263.92 
  23412.53 
  10000.00 
    6380.00 
      500.00 
    1198.14 
         70.00 
      175.00 
      760.62 
      852.00 
    1850.00 
 

 
CYFANSWM 
 

 
£50462.21 

 
 

Ymgeisiwyd am nawdd oddi wrth Gronfa Cyfalaf Chwarae ar gyfer siglenni a nyth 
cynhwysol newydd i Gae Chwarae Aber-soch yn dilyn condemnio’r rhai a fu yno ers 
agor y cyfleusterau yn 1985 yn ystod yr Arolwg Iechyd a Diogelwch blynyddol – 
dyfarnwyd £11540.00.  Yn yr un modd, dyfarnodd Cronfa Ddatblygu Gynaliadwy 
AHNE Llŷn £5250.00 at brynu meinciau solar – prosiect arloesol a phellgyrhaeddol. 

 
Gosodir cyllideb yn flynyddol ac mae’r gwariant yn cael ei fonitro yn ei herbyn yn 
ystod y flwyddyn ariannol drwy dderbyn adroddiad rheolaidd a chopi o’r Llif Arian 
gan y Clerc.  Prif ffynhonnell incwm y Cyngor yw’r praesept a osodir yn flynyddol a’i 
gyflwyno i Gyngor Gwynedd ym mis Ionawr ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol.  
Cesglir y praesept ar ran y Cyngor Cymuned gan Gyngor Gwynedd a dyma’r unig 
ffynhonnell o incwm ardreth sydd ar gael i gynghorau cymuned a thref.  Paratoir 
cyllideb ddrafft ar sail asesiad o sefyllfa ariannol y Cyngor drwy ystyried y costau 
tebygol, prosiectau posibl, cyfraniadau ac unrhyw faterion cyllidol eraill yn yr hydref.   

 
Datganodd pob un o’r Cynghorwyr nad oeddent am dderbyn y £150.00 o lwfans yr 
oedd hawl ganddynt ei dderbyn, yn unol ag adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol. 

 



Cyfranna’r Cyngor £10,000 y flwyddyn at gynnal a chadw gweddill toiledau 
cyhoeddus y gymuned sydd ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd – ymrwymwyd 
gwneud hyn am y ddwy flynedd ariannol nesaf. 

 
Hawlia’r Cyngor ad-daliad treth ar werth a dalwyd yn ystod y flwyddyn. 

 

5. ATEBOLRWYDD 
 

Mabwysiadodd y Cyngor Gôd Ymddygiad Aelodau a chedwir cofrestr buddiannau 
pob aelod – gellir eu gweld ar wefan y Cyngor hefyd.  Mae gofyn i’r cynghorwyr 
ddatgelu unrhyw fuddiant sydd ganddynt am eitemau i’w trafod ar ddechrau bob 
cyfarfod ac fe’u cofnodir yn fisol. 

 
Archwilir cyfrifon y Cyngor gan Archwilydd Mewnol ac Allanol yn flynyddol.  Cynhelir 
yr Archwiliad Mewnol gan Adran Archwilio Cyngor Gwynedd a’r un allanol gan 
Archwilio Cymru.  Cyhoeddir copi o’r cyfrifon ar wefan y Cyngor. 

 

6. CYFLAWNIADAU 
 

  a) PROSIECTAU 
 

➢ Meinciau Solar – dyfarnwyd £5250.00 o Gronfa Ddatblygu Gynaliadwy 
AHNE Llŷn at y prosiect hwn 

➢ Siglenni – dyfarnwyd £11350.00 o Gronfa Chwarae Cymru at y rhain yng 
Nghae Chwarae Aber-soch 

➢ Meinciau – archebwyd pedair mainc newydd yn lle’r rhai sydd wedi rhydu 
ar dir y Cyngor.  Mae un ohonynt yn un Er Cof am y diweddar Gyng. Wyn 
Griffiths. 

➢ Creu gweirglodd gymunedol ar Lain y Pentref, Mynytho, ar y cyd â Joanne 
Porter, Swyddog Plantlife. 

 
  b) DEDDFWRIAETH A MATERION POLISI 

 
Mae’n bwysig bod y Cyngor yn gweithio o fewn fframwaith deddfau a 
rheolau: 

 
➢ Deddf GDPR – mae gan y Cyngor gyfrifoldeb fel Rheolwr Data i sicrhau y 

gwna bethau’n gywir dan y ddeddf hon  
➢ comisiynwyd gwefan newydd i gydymffurfio â gofynion Deddf 

Hygyrchedd 2018 
➢ Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol – mabwysiadir ac adolygir y rhain 

yn ôl y galw 
➢ Model Protocol ar gyfer Datrys Cwynion yn Lleol. 

 
  c) IS-BWYLLGORAU 

 
Is-bwyllgorau gweithredol y Cyngor yw: 



➢ Ariannol 
➢ Cynllunio  
➢ Caeau Chwarae 
➢ Llwybrau 
➢ Mynwent. 

 
Eistedda’r Cadeirydd, Is-gadeirydd a thri neu bedwar aelod arnynt; fe’u 
henwebir yn y cyfarfod blynyddol a gynhelir ym mis Mai. 

 
ch) CANLYNIADAU ARCHWILIAD MEWNOL AC ALLANOL CYFRIFON Y CYNGOR  

 
Cafwyd canlyniad cadarnhaol o archwiliad mewnol ac allanol 2020 – 2021.  
Tynnodd yr Archwiliwr Mewnol sylw nad oedd yswiriant y Cyngor yn ddigonol 
ar gyfer ei Gofrestr Asedau a derbyniwyd Adroddiad Diamod oddi wrth yr 
Archwiliwr Allanol. 

 
d) YMATEB I YMGYNGHORIADAU 

 
Ymatebwyd i’r ymgynghoriadau a ganlyn yn ystod 2021 – 2022: 

 
➢ ceisiadau cynllunio – trafodwyd 97 ohonynt yn ystod y flwyddyn 
➢ Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Rheoli Cŵn  
➢ Cau Ysgol Aber-soch 
➢ Rheoliadau Cymwysterau Clercod yng Nghymru 
➢ Llunio Dyfodol Cymru:  Defnyddio Cerrig Milltir a Dangosyddion 

Cenedlaethol i Fesur Cynnydd ein Cenedl 
➢ Rheolau Drafft Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021 
➢ Trethi Lleol ar gyfer Ailgartrefi a Llety Hunanddarpar 
➢ Fframwaith Adfywio Cyngor Gwynedd – Ardal Ni 2035 
➢ Adroddiad Ariannol Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar 

Gydnabyddiaeth Ariannol Chwefror 2022 
➢ Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DG ar y Defnydd Peryglus o Fadau Dŵr 

Personol  
➢ Cynlluniau Arfaethedig Pentref y Pwyliaid, Penrhos 
➢ Arolwg Adran 47 Cyfarfodydd Aml-leoliad Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021 
➢ Ailgartrefi:  Amrywiadau Lleol i Gyfraddau’r Dreth Trafodiadau Tir 
➢ Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 – Canllawiau 

Statudol Cynghorau Cymuned a Thref 
➢ Adran Trwyddedu – ‘Black Sheep’, Lôn Pont Morgan, a Gwesty Sant 

Tudwal, Stryd Fawr, Aber-soch. 
 

dd) MATERION YN Y GYMUNED AT SYLW CYNGOR GWYNEDD 
 

➢ Adran Addysg – defnyddio adeilad gwag Ysgol Aber-soch i westeio 
teuluoedd/ffoaduriaid o Wcráin. 

➢ Adran Forwrol – gwaredu hen gychod o Harbwr Mewnol Aber-soch. 



➢ Adran Gynllunio – cwynion gorfodaeth. 
➢ Adran Hawliau Tramwy – ailgategoreiddio llwybrau cyhoeddus y 

gymuned. 
➢ Adran Priffyrdd – llifogydd ar yr A499 ar y cyd â Chyngor Cymuned 

Llanbedrog a diffyg llinellau gwyn ar Lôn Sarn Bach ar ôl ei hailwynebu ger 
Llwyndu. 

 
Cefnogwyd ceisiadau Cynghorau Cymuned Llandygai a Thref Nefyn i dynnu 
sylw at ddiffyg ymateb a chyfrathebu Cyngor Gwynedd a’r pryder am 
ailgartrefi. 

 
  e) CYFRANIADAU ARIANNOL 

 
Ni chynhaliwyd cyfarfod o’r Is-bwyllgor Ariannol i drafod ceisiadau am  
gyfraniadau yn ystod y flwyddyn oherwydd amrywiol amgylchiadau.  Ond, 
dyfarnwyd £400.00 i Brosiect PERERINDOD Invertigo o ganlyniad i un o’r 
gymuned ennill un o’r comisiynau.  Hefyd, fel bob blwyddyn, prynwyd coed 
Nadolig i bentrefi Aber-soch, Mynytho a Sarn Bach. 

 

DIOLCHIADAU 
 
Dymuna Cyngor Cymuned Llanengan ddiolch yn fawr i bawb am eu cydweithrediad a’u 
cymorth yn ystod y flwyddyn, yn arbennig y ddau Aelod Lleol, sef Cyng. Dewi W. Roberts, 
Ward Aber-soch, a’r Cyng. John B. Hughes, Ward Llanengan.  Ni ellid fod wedi cyflawni 
llawer o'r gwaith heb gefnogaeth pawb.  Diolchir am gyfraniadau nawdd Cronfeydd Chwarae 
Cyngor Gwynedd a Cynaliadwy AHNE Llŷn am eu cefnogaeth ariannol i wireddu prosiect o 
gael tair mainc solar o Groatia yn y gymuned. 
 


