
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a gynhaliwyd yng 
Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fercher, Mehefin 8fed, 2022 am saith o'r 
gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
Edward O. Griffith (Cadeirydd), Catherine Ll. Morris (Is-gadeirydd), John Gwilym Jones, Robert M. Jones, Owi 
Lloyd-Jones, Erfyl W. Roberts, O. Hefin Roberts, Eifiona M. Wood, Cyng. Angela Russell (Cyngor Gwynedd – 
Sylwedydd) 
 
YMDDIHEURIAD 
 
William B. Williams, Cyng. John B. Hughes (Cyngor Gwynedd – Sylwedydd) 
 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod, yn arbennig Cyng. Eifiona Wood i’w cyfarfod cyntaf fel Aelod Ward 
Aber-soch a’r Cyng. Angela Russell fel Aelod Lleol Mynytho â Llanbedrog.  Ychwanegodd fod meddyliau pawb â’r 
Cyng. Alun Jones sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd.  Dymunwyd gwellhad buan i’r Cyng. Ian Evans yn dilyn ei 
lawdriniaeth yr wythnos diwethaf. 
 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Datganodd Cyng. John Gwilym Jones fuddiant personol yng nghais cynllunio C22/0419/39/DT – Adeiladu 
modurdy/sied gwch o fewn cwrtil preswyl – Pentraeth Cottage, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – oherwydd 
bod gan yr ymgeisydd siale ar safle o’i eiddo a’r Cyng. Owi Lloyd-Jones yng nghais cynllunio 
C22/0463/39/CC – Gwaith i goeden sy’n destun Gorchymyn Gwarchod Coed – Gorsaf Bad Achub RNLI, 
Lôn Pont Morgan, Aber-soch – oherwydd ei fod yn berchennog tir gerllaw. 
 

2. EITEMAU BRYS (Cadeirydd/Clerc) – Er gwybodaeth neu i’r Clerc weithredu.  Ni chaniateir 
penderfyniadau 

 
 Ni dderbyniwyd dim. 
 
3. CADARNHAU COFNODION  
 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion Cyfarfod Blynyddol a Misol y Cyngor a gynhaliwyd ar Fai 11eg, 2022 
yn gywir.  

 
 4. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Anfonwyd sylwadau ar y ceisiadau ag * cyn y cyfarfod.  Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 
C22/0408/39/DT* Estyniad deulawr yn y cefn – 32 Maes Gwydryn, Aber-soch – Cefnogir  
C22/0419/39/DT* Adeiladu modurdy/sied gwch o fewn cwrtil preswyl – Pentraeth Cottage, Lôn 

Pont Morgan, Aber-soch – Gwrthwynebir oherwydd gorddatblygiad gormodol i 
fod yn fodurdy ac y gallai gael ei datblygu ymhellach yn y dyfodol.  Gofynnir, pe 
caniateir y cais, am amod mai modurdy’n unig fydd o [Datgan Diddordeb – JGJ] 

C22/0442/39/DT* Addasiadau ac estyniadau bwriadedig – Haven, Bwlchtocyn – Gwrthwynebir 
oherwydd gorddatblygiad sylweddol pellach a fuasai’n newid cymeriad ‘Cwt 
Cadman’ (fel y’i gelwir gan drigolion lleol) yn gyfan gwbl mewn safle amlwg yng 
nghefn gwlad 

C22/0443/39/LL* Creu llecynnau parcio oddi ar y stryd, ynghyd â chroesfan palmant – Bronwydd, 
Stryd Fawr, Aber-soch – Cefnogir er y crëwyd hwy’n barod 

C22/0451/39/DT Estyniad ochr – Y Tŷ Pren, Bwlchtocyn – Cefnogir 



C22/0463/39/CC Gwaith i goeden sy’n destun Gorchymyn Gwarchod Coed – Gorsaf Bad Achub 
RNLI, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Cefnogir, yn arbennig os ydi hi’n berygl 
[Datgan Diddordeb – OL-J] 

C22/0494/39/AC Cais ar gyfer newid Amod Rhif 1 o Ganiatâd Cynllunio C21/0525/39/AC er mwyn 
gwneud newidiadau bychan i leoliad a chynllun llawr yr eiddo a llethr y to llechi, 
darparu paneli solar ar y llethr to deheuol, gosod ffenestr cegin ychwanegol ar y 
llawr gwaelod, gosod sied bren ar leoliad deheuol y safle a darparu manylion 
tirweddu – Bryn Benar, Lôn Pen Cei, Aber-soch – Cefnogir 

 
  5. MATERION YN CODI 
 

  a) Anna E. Jones – Grisiau ar Lôn Pont Morgan 
Cwblhawyd y gwaith – gweler 17. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  
 

   b) Ysgol Aber-soch – Ôl-ddefnydd 
Derbyniwyd cais oddi wrth Wyn Williams yn gofyn i’r Cyngor gysylltu â Rhian George, Rheolwr 
Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau, i holi a drefnwyd dyddiad cyfarfod i drafod yr ôl-ddefnydd, gan 
fod cyfnod yr etholiadau drosodd; penderfynwyd ysgrifennu, gan na dderbyniodd y Cyngor 
ohebiaeth bellach ers mis Chwefror. 

 
  c) Iona Griffith – Hanes Lleol  
 Adroddodd EWR ar ddiflaniad yr arwydd – fe’i taflwyd i’r bin gan berchennog newydd Rhianfa a’i 

achub gan gymdogion a’i osod ar wal sydd, mewn gwirionedd, yn nes at leoliad y trychineb.  Mae 
ganddynt ddiddordeb darganfod mwy a chael carreg goffa.  Awgrymodd y Clerc efallai y gellid 
gosod bwrdd gwybodaeth ac ymgeisio am nawdd AHNE Llŷn maes o law.  Ychwanegodd yr 
ymchwilia’r Parch. Harri Parri i hanes y tri a foddwyd yno ar hyn o bryd; penderfynwyd ymholi 
mwy. 

 
  6. TOILEDAU 
 

   a) Treth 
Derbyniwyd yr ad-daliad.   

 
    b) Arwydd Cyfrannu at y Toiledau/Cau’r Drysau 

Yn dilyn gosod y system dalu ddigyffwrdd echdoe, dywedodd y peiriannydd fod 20c yn dâl 
mynediad rhad o gymharu â rhai lleoedd ac y gellid codi hyd at 50c.  Yn dilyn trafodaeth, 
penderfynwyd cynyddu’r pris i 50c.  Er yr atgyweiriodd y broblem â’r drysau, darganfu nad ydynt 
yn cau’n glep wrth i rywun ddod allan ac mai’r cliciedi yw’r broblem – derbyniwyd pris o £230.00 
+ TAW ar gyfer rhai newydd; penderfynwyd ei dderbyn. Gall y peiriannydd newid y pris mynediad 
a rhoi sticeri newydd wrth osod y cliciedi.   Yn anffodus, mae twll yn un o’r paneli cladio plastig – 
man anodd ei atgyweirio.  Rhaid cysylltu â phlymwr a thrydanwr – dim dŵr yn sinc toiledau’r 
merched a sistern urinals y dynion yn gollwng ac nid oes golau yn nhoiledau’r anabl.  Anfonwyd 
cwyn nad yw’r glanhawr yn gwagio bwced dywod y gawod (dŵr yn ymgasglu a llifo at y giât) nac 
ysgubo tu allan i’r toiledau.   
 

   c) Toiledau’r Gymuned 
Ni dderbyniwyd ateb oddi wrth Amanda Murray, parthed yr ymholiad os trosglwyddir toiledau 
Mynytho i ‘Ward Llanbedrog’.  Adroddodd Cyng. Angela Russell y derbyniodd hi wybodaeth y deil 
yr un drefn o ran cyfrannu at y toiledau er gwaetha’r newid ffiniau.  Adroddwyd, hefyd, bod gwir 
angen gwneud rhywbeth â thoiledau Maes Parcio’r Golff – maent yn drewi a gwir angen 
uwchraddiad. 

 
  7. CAEAU CHWARAE 
 

  a) Goliau Mynytho 
Derbyniwyd anfoneb y contractwr – gweler 17. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  Nododd 
yr Arolygwr Iechyd a Diogelwch bod angen cadw golwg arnynt, gan eu bod yn rhydd.   

 



  b) Cais i Dorri Coed yng Nghoed yr Allt 
Ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach oddi wrth Lea Connelly, Swyddog Bioamrywiaeth. 

 
   c) Offer Ysgol Aber-soch 

Mae’r ddau fwrdd picnic yn hynod boblogaidd.  Mae angen dod â’r ffrâm o gae’r ysgol eto. 
 

ch) Arwyddion Newydd 
Derbyniwyd yr arwyddion echdoe a’r anfoneb – gweler 17. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau 
isod.   

 
  d) Mainc Goffa  

Penderfynwyd gohirio dadorchuddio mainc goffa'r diweddar Gyng. Wyn Griffiths nos Iau 
ddiwethaf yn dilyn deall fod Alun Jones yn yr ysbyty.  Cysylltir â’r teulu i aildrefnu dyddiad.  
Adroddodd EWR yr edrychodd ar yr holl feinciau a bydd angen dros 20 stribed coed ac 
awgrymodd efallai y dylid eu staenio. 

 
dd) Archwiliad Iechyd a Diogelwch 

Ymwelodd yr Arolygwr ynghynt na’r disgwyl ac, o ganlyniad, tynnodd sylw at un neu ddau o 
bethau a oedd ar fin cael eu gosod megis yr arwyddion ond, yn bennaf y materion a ganlyn: 
 
Cae Chwarae Aber-soch 
➢ ffrâm plant bach – angen paentio a chadw golwg ar y llawr teiliau 
➢ offer sglefrfyrddio – rhwd ar yr wyneb, ystyried eu trin; angen sefydlogi’r ‘grind rail’ 
➢ goliau – angen tywyrch o’u blaenau ac maent ychydig yn rhydd yn y ddaear   
➢ offer ymarfer corff – angen byffyrs a chapiau; asiad y peiriant tynnu lawr angen sylw; rhwd ar 

un neu ddau ohonynt 
➢ giât i stad Maes Awel – dim i’w wneud â’r Cyngor. 
Derbyniwyd llun o ddifrod a wnaethpwyd i grud y siglenni newydd.  Rhoddwyd tâp arno i atal neb 
ei ddefnyddio – cysylltwyd â G.L. Jones i archebu un newydd eisoes. 
 
Cae Chwarae Mynytho 
➢ giât a ffens – perygl baglu ar ymylon yr wyneb concrid a thyniant weiars yn rhydd ac wedi’i 

ddifrodi 
➢ goliau – rhydd yn y ddaear... 
➢ siglenni – ‘shackle bushes’ wedi cloi a dirywiad yn y llawr teiliau 
➢ ceffyl siglo – dirywiad yn y llawr teiliau 
➢ llithren – cyflwr y paent, angen ei adfer; ychydig ddifrod i’r llawr ‘wet pour’.  [Derbyniwyd 

galwad ffôn a lluniau o sgriw rydd ar y llithren ac er ceisio ei thynhau roedd dal yn ‘llac’.  
Cysylltwyd â’r Arolygwr ond, nid oedd dim yn bod yn ystod ei arolwg.] 

 
Cysylltwyd â G.L. Jones i holi am amcanbris gosod ‘wet pour’ newydd –  
£13,745.00 + TAW ar gyfer Cae Chwarae Mynytho a £18090.00 + TAW ar gyfer Cae Chwarae 
Aber-soch; penderfynwyd adnewyddu lloriau Mynytho yn unig.  Bydd angen archebu bushes 
newydd i’r siglenni hefyd. 
 

   e) Holiadur Partneriaid Chwarae 
Asesiad Digonolrwydd Chwarae er mwyn adnabod darpariaeth chwarae ar draws Gwynedd – 
ymatebwyd eisoes. 

 
  8. MATERION CYLLIDOL 
 

  a) Meinciau Solar 
Anfonwyd e-bost at drydanwyr lleol yn gofyn iddynt un ai ddatgan diddordeb yn y gwaith neu 
beidio.  O ran y cerdyn SIM, mae cap ar y 25GB (£13.50) ac am bob GB a ddefnyddir dros hwnnw 
buasai’r gost yn £7.50 a £15.00 am 3GB.  Holir eto os oes modd cael cerdyn ‘talu wrth fynd’, yn 
hytrach na chytundeb misol. 
  
  



  b) Ad-daliad Cytundeb Torri’r Foel a Llain y Pentref 
Ni dderbyniwyd ad-daliad y llynedd er y cysylltwyd yn gofyn amdano. 
 

  c) Dyfarniad/Adolygiad Cyflog 2021 – 2022  
Gadawodd y Clerc y cyfarfod yn ystod y drafodaeth.  Penderfynwyd dyfarnu’r rhicyn uchaf, sef 23 
yn unol â’r graddfeydd pan ailstrwythurwyd hwy yn 2019 iddi.   

 
ch) Archwiliad Ariannol 2021 – 2022 

Cyflwynwyd y ffurflen a’r ddogfennaeth berthnasol i’r Archwiliwr Mewnol ond, bydd rhaid cynnal 
cyfarfod arbennig i’w cadarnhau cyn Mehefin 30ain. 

 
  d) Archwiliad Cymru – Arolwg Cenedlaethol 

Arolwg cenedlaethol sy’n edrych sut cefnoga awdurdodau lleol gydnerthedd cymunedol – 
dyddiad cau Gorffennaf 1af. 

 
  9. MATERION CYNLLUNIO 
 
   a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Ni dderbyniwyd ymateb pellach.     
 

b) Cymorth Cynllunio Cymru – Hyfforddiant 
 Gwybodaeth am yr amrywiol hyfforddiant a gynigir – gweler 12. Isod. 

 
10. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 
 
    a) Rhybuddion Cau Ffyrdd 

Caeir nifer o ffyrdd yn Aber-soch a’r cyffiniau am gyfnodau gwahanol rhwng wyth y bore a 4.30 y 
pnawn ar gyfer Triathlon Aber-soch ddydd Sadwrn, Mehefin 18fed. 

 
  b) Peiriannau Dosbarthu Bagiau Baw Cŵn 

Ni chyflwynwyd y cais am nawdd o Gronfa Gynaliadwy AHNE Llŷn eto oherwydd nas gosodwyd y 
meinciau solar.  Derbyniwyd caniatâd gwneud gan swyddogion yr Adran Fwrdeistrefol.  
Dymunant hefyd ddefnyddio’r prosiect fel rhan o gynllun peilot yn yr ardal hon ac, o ganlyniad, 
gellir ychwanegu hynny at gais AHNE. 

 
   c) Gordyfiant Lôn Rhoslyn, Aber-soch 

Hysbyswyd yr Adran Briffyrdd fod arwyddion enw’r ffordd a’r gyffordd-T o’r golwg dan dyfiant.  
Diolchwyd i’r Adran am ymateb mor sydyn eisoes.   

 
11. MATERION HAWLIAU TRAMWY 
 
 a) Ail-gategoreiddio’r Llwybrau ar gyfer Hysbysebu Tendr 2022  

Bwriada’r contractwr ddechrau torri’r llwybrau ddydd Llun nesaf, Mehefin 13eg.  Eglurwyd y 
sefyllfa wrth yr Aelod Lleol ac adroddodd hithau am un neu ddau o’r llwybrau ym Mynytho, gan 
gynnwys b) isod.  Cafodd air â Dewi Wyn Owen, Uwch Swyddog Hawliau Tramwy, eisoes. 

 
 b) Llwybr Cyhoeddus Rhif 82 Plas Ward, Mynytho 

Derbyniwyd ymholiad oddi wrth ddaliwr tir y caeau dan Blas Ward os oedd y Cyngor am wneud 
rhywbeth am yr arwydd – anfonwyd copi o’r ohebiaeth a dderbyniwyd eisoes – gan fod ganddynt 
hawl mynd â thractor neu unrhyw gerbyd ar ei hyd.  Atebodd yr Uwch Swyddog Hawliau Tramwy, 
gallent hwy anwybyddu’r arwydd neu, hyd yn oed, hysbysu’r perchnogion o hyn.  Ychwanegodd 
nad oes gan y cyhoedd hawl gyrru ar dir comin oni bai bod ganddynt ddiddordeb yn y tir. 

 
 c) Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor 

Derbyniwyd copi o restr llwybrau’r gymuned a baratowyd yn 2016 gan aelod o Rodwyr Llŷn trwy 
law’r Cadeirydd, gan ei fod yn aelod o’r Fforwm erbyn hyn.  Cynhwysir categorïau’r llwybrau ers 
2004. 

 



12. HYFFORDDIANT 
 
 Derbyniwyd gwybodaeth am hyfforddiant i Gynghorau Cymuned cyfan oddi wrth Gymorth Cynllunio 

Cymru – ‘Cynllunio:  O’r Dechrau i’r Diwedd’. Gall hyd at ugain aelod o gyngor cymuned unigol ei ddilyn 
am £150.00 y flwyddyn.  Buasai’n cwmpasu anghenion cynllunio’r Cynllun Hyfforddiant pe’i gynhwysid. 

 
13. ETHOLIADAU CYNGHORAU CYMUNED A THREF – CYFETHOL  
 
 Cyfetholwyd Angharad Correia-Martins yn Aelod dros Ward Aber-soch a G. Ian Evans, Alun Jones a 

Peredur Jones ynl Aelodau dros Ward Llangian.   
Adroddodd y Cadeirydd y clywodd nad y Cyngor hwn yw’r unig un sydd wedi gorfod cyfethol.  Beiwyd 
diffyg staff yn swyddfeydd Gwynedd am y broblem, h.y. deil llawer weithio gartref ar ôl y pandemig.  
Deallwyd y derbyniwyd ffurflenni enwebu aelodau Aberdaron yn Swyddfeydd Dwyfor ar ddyddiad 
penodol. 

 
14. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR 2021 – 2022  
 
 Diolchodd y Clerc i ddau o’r Cynghorwyr am gynnig sylwadau ar yr Adroddiad er y gofynnwyd i bawb 

wneud er mwyn ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor.  Nodwyd bod angen ychwanegu arhosfa bws Sarn Bach 
at y rhestr ac awgrymwyd diolch i’r Aelodau Lleol yn y diolchiadau – derbyniwyd y newidiadau.   

 
15. TRAETHAU/HARBWR 
 
 a) Hen Gychod 

Adroddwyd y clywyd fod perchennog dau o’r cychod yn dal yn fyw ac iddo ddweud bod modd eu 
hatgyweirio felly, anodd fyddai eu gwaredu. 
 

   b) Tir dan Haulfryn, Aber-soch 
Oherwydd iddi ganolbwyntio ar y cyfrifon, ni lwyddodd y Clerc ddarllen hen gofnodion y Cyngor 
ond, cafodd hyd i hen ohebiaeth parthed y safle.  O ganlyniad i natur gyfreithiol y mater, 
penderfynwyd gofyn am farn cyfreithiwr.   

 
16. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

   i) Hyfforddiant  
 Rhestr am y misoedd nesaf. 
  ii) Aelodaeth Pethau Bychain 
 Penderfynwyd parhau bod yn aelod gan y byddai’n fuddiol ar gyfer unrhyw 

gefnogaeth/wybodaeth bioamrywiaeth ac ati. 
  iii) Galwad am Arfer Da/Enghreifftiau wrth Ymateb i Gynhesu Byd-eang a Newid 

Hinsawdd 
 Cais am wybodaeth sut mae Cynghorau Cymuned yn ymateb i gynhesu byd-eang a newid 

hinsawdd – anfonir gwybodaeth am gynlluniau’r Cyngor ar gyfer sefydlu dôl/gweirglodd 
ar Lain y Pentref, Mynytho, a’r meinciau solar. 

  iv) Pecynnau Gerddi am Ddim gan Leoedd Lleol ar gyfer Natur 
 Mae tri math o becyn ar gael – dechreuol, datblygu a chymunedol – rhoddir blaenoriaeth 

i ardaloedd difreintiedig ond, ni ddiystyrir rhai eraill.  Efallai y gellid cael perllan 
gymunedol yng nghae Ysgol Aber-soch. 

   v) Hwb Natur – Pethau Bychain 
 Gwahoddiad i gynghorwyr/swyddogion ymuno â’r grŵp rhwydweithio i drafod materion 

amgylcheddol ar Hwb Natur – gweler ii) uchod. 
  vi) Bwletin mis Mai – Rhifyn Arbennig am yr Amgylchedd 
 Gwybodaeth am iii), iv) a v) uchod a’r llyfryn newydd ar gyfer plannu ar gyfer pryfed 

peillio – gellir ei lawrlwytho neu gael copi clawr caled. 
 vii) Pwyllgor Arfon Dwyfor 
 Mynychodd y Clerc y cyfarfod ar Zoom yr wythnos diwethaf.  
viii) Arolwg Pethau Bychain 



 Bwriada Llywodraeth Cymru gynhyrchu ‘Pecyn Cymorth Rheolaeth Glaswelltir’ fydd yn 
darparu adnoddau ar gyfer cynghorau cymuned a thref ac eraill i reoli ardaloedd bywyd 
gwyllt yn well.  Gofynnir am adborth i’r dogfennau drafft – ymatebwyd eisoes. 

 
b) Adran Addysg – Cronfa Ysgoloriaeth Florence Guest Morgan 
 Derbyniwyd cais oddi wrth Swyddog o’r Adran Addysg am gymorth parthed yr uchod.  Ni 

ddefnyddiwyd yr elfen ysgoloriaeth ers rhai blynyddoedd ac mae arian ar gael i fyfyrwyr o blwyf 
Llanengan sydd yn y Brifysgol/Coleg Addysg Bellach ar hyn o bryd.  Paratowyd rhestr enwau iddi 
eisoes a bwriada hi gysylltu â hwy. 

 
  c) Dewi Roberts – Diolch  
 Gair o ddiolch oddi wrth y cyn-aelod Lleol, yn dilyn anfon cerdyn yn diolch am ei waith dros Ward 

Aber-soch dros y pum mlynedd diwethaf. 
 
ch) Grŵp Cynefin – Anghenion Tai Aber-soch 
 Cais oddi wrth Hwylusydd Tai Gwledig yn gofyn am farn y Cyngor am unrhyw ddatblygiad posib o 

ddatblygu tai fforddiadwy i bobl leol a’r sefyllfa dai yn yr ardal hon.  Bwriedir cynnal diwrnod 
agored yn Neuadd Aber-soch maes o law.  Angen ymateb erbyn Mehefin 24ain. 

 
  d) Is-adran y Gymraeg – Gwarchod Enwau Lleoedd Cymraeg 

Ymatebodd Swyddog ar ran Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i’r llythyr a anfonwyd 
yn mynegi pryder am yr uchod.  Adroddir fod yr Adran wrthi’n dadansoddi ymatebion i’r 
Ymgynghoriad Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg ac y caiff enwau lleoedd Cymraeg sylw dwys gan 
y Llywodraeth ar hyn o bryd. 

 
dd) Rheolwr Priodoldeb ac Etholiadau – Penodiad Aelod Cymunedol i’r Pwyllgor Safonau 

Cais am sylwadau o ran ailbenodi Cyng. Richard Parry Hughes, Cyngor Cymuned Llannor, fel 
Aelod Cymunedol i’r uchod; dim gwrthwynebiad. 

 
   e) Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 2023 – Gwahoddiad i’r Cyhoeddi 

Gwahoddiad i ddau gynrychiolydd o’r Cyngor fod yn rhan o Seremoni Cyhoeddi’r uchod drwy 
orymdeithio drwy Borthmadog ddydd Sadwrn, Mehefin 25ain – y Clerc am fynd. 

 
   f) AHNE Llŷn – Dynodiad Awyr Dywyll 

Hysbysiad o gyflwyniad ar yr uchod a gynhelir yn rhithiol bnawn Llun, Mehefin 20fed am bump 
o’r gloch wrth i’r Cydbwyllgor Ymgynghorol drafod y posibilrwydd o ymgeisio am statws Parc 
Awyr Dywyll i AHNE Llŷn.   

 
   ff) Gwasanaeth Traffig a Phrosiectau – Ymgynghoriad Rhwydwaith Teithio  Llesol 

Holiadur a mapiau teithio llesol arfaethedig yn cynnwys gwelliannau i’r rhwydwaith, yn ogystal â 
llwybrau a cherdded a beicio newydd i’w gweld ar wefan Cyngor Gwynedd; daw i ben ar Awst 
8fed.  Llwybr beicio a cherdded o Bwllheli at Lanbedrog yw’r agosaf i ni. 
 

   g) GISDA – Diwrnod Agored Swyddfa Pwllheli 
  Gwahoddiad i fynychu’r uchod a gynhelir ar Fehefin 23ain. 
 
17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  
 

C22/0341/39/DT Cais ar gyfer codi modurdy domestig – Bryn Rhedyn, Bwlchtocyn – Caniatawyd 
ag amodau  

 
18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
 
 Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Mai (Rh/S 002425) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 
 

  a) E. a G. Griffith – £227.04 (Rh/S 002423 – Gosod Grisiau yn yr Harbwr Mewnol) 



  b) Wicksteed Leisure Ltd. – £360.00 (Rh/S 002424 – Archwiliad Iechyd a Diogelwch y Caeau 
Chwarae) 

  c)  Sarah J. Wray – £350.00 (Rh/S 002426 – Arwyddion i’r Caeau Chwarae) 
ch) Casglwr Trethi – 52c (Rh/S 002427 – Talu Wrth Ennill) 

d)  Healthmatic Ltd. – £4920.00 (Rh/S 002428 – Peiriannau Talu Digyffwrdd y Toiledau) 
dd)  E-on – £23.81 (D/U – Trydan y Toiledau) 
   
Derbyniadau 

a) Toiledau – £14.20 (Arian Mynediad) 
b) Cyngor Gwynedd – £1177.00 (Ad-daliad Treth Annomestig y Toiledau) 

 
19. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Gorffennaf 13eg, 2022 am saith o’r gloch yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan 


