
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a 
gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fercher, Mehefin 
9fed, 2021 am saith o'r gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
G. Ian Evans (Cadeirydd), Edward O. Griffith (Is-gadeirydd), Carys Hughes, John Gwilym Jones, Robert 
M. Jones, Erfyl W. Roberts, O. Hefin Roberts; Cynghorwyr Dewi W. Roberts a John B. Hughes (Cyngor 
Gwynedd – Sylwedyddion) 
 
YMDDIHEURIADAU                                
 
Angharad Correia-Martins (gwaith); Wyn Griffiths (salwch); Alun Jones (wedi derbyn llawdriniaeth); 
Owi Lloyd-Jones (gwaith); Catherine Ll. Morris (gwarchod teulu); William B. Williams (teuluol) 
 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.   Dymunwyd gwellhad buan i’r Cynghorwyr Alun Jones, a 
dderbyniodd lawdriniaeth yn ddiweddar, ac Wyn Griffiths sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd. 
 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Datganodd Cyng. O. Hefin Roberts fuddiant yn eitem 6bii) Adran Drwyddedu – Cais am 
Drwydded Eiddo:  Black Sheep, Lôn Pont Morgan, Aber-soch, oherwydd ei fod Ynad 
Heddwch. 
 

2. CADARNHAU COFNODION  
 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd ar Fai 19eg, 2021 yn gywir.   
 
3. EITEMAU BRYS (Cadeirydd/Clerc) – Er gwybodaeth neu i’r Clerc weithredu.  Ni chaniateir 

penderfyniadau 
 
 a) Prosiect PERERINDOD 

Prosiect i gefnogi artistiaid greu gwaith newydd, beiddgar a ffurfio cysylltiadau ag 
artistiaid drwy Gymru a Gwlad y Basg yw PERERINDOD a dderbyniodd gefnogaeth 
partneriaid a nawdd cenedlaethol.   Cynigir comisiwn o £800.00 i bob artist greu eu 
gwaith dros yr Haf.  Derbyniwyd cais munud olaf am gefnogaeth ariannol i un o’r 
ymgeiswyr (cyfrinachol ar hyn o bryd) – un ai’r comisiwn llawn neu gyfraniad o 
£400.00 – a defnyddid enw’r Cyngor a’i logo ar gyhoeddiadau’r prosiect pe’i 
cefnogid.  Gan na ellid dod i benderfyniad ar eitem frys, gofynnwyd a fyddai’n rhy 
hwyr ei drafod yn iawn yn ein cyfarfod nesaf a phenderfynu ar swm i’w gyfrannu 
bryd hynny – ymholir ymhellach.  Gofynnwyd, hefyd, ai crefftwyr/artistiaid o Ben 
Llŷn yn unig ydyn nhw ynteu Gymru gyfan? 

 4. CEISIADAU CYNLLUNIO 

 Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 



C21/0486/39/LL Newid defnydd gwesty (C1) i dŷ preswyl – Wylfa Hotel, Lôn Sarn 
Bach, Aber-soch – Nid oes digon o wybodaeth i gynnig sylwadau, 
gan mai dim ond nodi dymuno newid defnydd gwesty’n dŷ a wneir 
yn y paragraff byr yn y Datganiad Dyluniad a Mynediad  

C21/0533/39/LL Newid defnydd o ddosbarth defnydd C1 presennol (gwely a 
brecwast) i ddefnydd dosbarth C3 (tŷ preswyl) – Creigle, Lôn 
Gwydryn, Aber-soch – Cefnogir oherwydd bu’r eiddo ar werth am 
gynifer o flynyddoedd.  Mynegwyd, hefyd, er y collid busnes gwely 
a brecwast arall yn y pentref, agorodd un newydd gyferbyn yn 
ddiweddar 

 
5. MATERION YN CODI 
 

  a) 15.  Gohebiaeth:  ch)  Anna E. Jones – Grisiau ar Lôn Pont Morgan 
Ni dderbyniodd y Swyddog Morwrol unrhyw wybodaeth eto.   
 

  b) Adran Drwyddedu – Cais am Drwydded Eiddo:  Black Sheep, Lôn Pont Morgan, 
Aber-soch 
Caniatáu’r cais wnaeth aelodau’r Is-bwyllgor Trwyddedu Canolog yn groes i 
argymhelliad Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd – er na wna hynny’n aml – yn arbennig o 
ystyried y cynigodd asiant yr ymgeisydd gyfaddawdu ymhellach ar yr oriau tu allan.  
Ni allai Swyddog Trwyddedu’r Heddlu gyflwyno gwrthwynebiad na sylwadau 
oherwydd na ‘ddigwyddodd’ dim yno eto; ymatebwyd ag anghrediniaeth i’r 
safbwynt hwn.  Derbyniwyd copi o ddatganiad ar gyfer apêl (dyddiad cyflwyno fory) 
ar ran rhai o’r gwrthwynebwyr a fynychodd yr Is-bwyllgor, ynghyd â gofyn a oedd y 
Cyngor am wneud hefyd; penderfynwyd peidio ar ôl trafodaeth faith ar y mater er y 
cedwir at wrthwynebu’r cais o ran defnyddio’r maes parcio (ni dderbyniwyd ymateb 
oddi wrth yr Adran Gynllunio parthed newid defnydd hwnnw fod yn ardd gwrw).  
[Ni dderbyniwyd ymateb oddi wrth yr ymgeisydd na thrwyddedwyr ‘Aprés Sea’, ‘The 
Potted Lobster’, Aber-soch, o ran mynegi siomedigaeth yn yr enwau Saesneg uniaith 
– anfonwyd gwybodaeth am ‘Helo Blod’, sef gwasanaeth cyngor a chyfieithu newydd 
Llywodraeth Cymru atynt hefyd.  Tynnodd ymgeisydd cais cynllunio Land and Sea yr 
enw ‘Aprés Soleil’ o’r dyluniad ar ôl derbyn llythyr.] 

 
  c) Delwedd Cyf. – Gwefan y Cyngor 
 Mae’r wefan newydd yn fyw erbyn hyn.  Disgwylir mwy o wybodaeth parthed 

cynnwys datganiad hygyrchedd a pholisi preifatrwydd, h.y. a oes enghraifft Cymraeg 
ar gael er y dechreuodd y Clerc gyfieithu’r un a geir ar wefan gov.uk.  Gofynnwyd a 
ydym eisiau ychwanegu ‘Google Analytics’, botymau rhannu ar gyfer y cyfryngau 
cymdeithasol – credir eu bod ar yr hen un ond, disgwylir cadarnhad. 

 
ch) 14.  Arwyddbyst Pren 

Er na dderbyniwyd ateb oddi wrth Sioned Mair Williams, yr arlunydd/cynllunydd ers 
cysylltu â hi, rhaid meddwl am enwau i’w rhoi iddi. 

 
  6. TOILEDAU 
 

   a) Healthmatic Ltd. – System Talu Digyffwrdd 
Oherwydd amgylchiadau teuluol methodd Mal Holt, Rheolwr Gwerthiant 
Healthmatic, ag ymweld; penderfynwyd ei adael tan fis Medi.  Deil rhai defnyddwyr 



dalu – mae pob ceiniog yn help!  Ni chysylltodd Steffan Jones, Pennaeth Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol.   

 
   b) E-on – Tystysgrif Ynni Adnewyddol 100% 

Derbyniwyd copi o’r uchod oherwydd bod y Cyngor yn gwsmer am y ddwy flynedd 
nesaf. 
 

  7. MYNWENT Y BWLCH 
 

  a) Arwyddion Ysbwriel/Trosglwyddo’r Hen Fynwent/Torri Gwellt 
Anfonwyd copi o bob gohebiaeth parthed yr uchod at Swyddogion yr Henaduriaeth 
(a swyddfa’r Eglwys Bresbyteraidd yng Nghaerdydd).  Derbyniwyd ateb – mae’r 
mater o drosglwyddo’r Hen Fynwent yn nwylo’r cyfreithwyr.  Anghytunir â’r ffaith 
bod angen torri’r gwellt – roedd yn daclus iawn – a mynegir bechod na fuasai’r 
cwynwyr yn mynd â’u hysbwriel gartref yn lle gwneud y lle’n flerach; nid yr un rhai.  
Mae angen ei thorri eto.  Derbyniwyd cais am enwau torwyr gwellt y gellid cysylltu â 
hwy – atebwyd eisoes, fel gwnaed ym mis Mawrth, drwy ddweud mai’r ffordd 
hwylusaf a thecaf fuasai hysbysebu yn Llanw Llŷn.   

 
  8. CAEAU CHWARAE 
 
   a) Archwiliad Iechyd a Diogelwch 

Trefnir cyfarfod safle i drafod y materion a godwyd yn yr adroddiadau. 
 

  9. MATERION CYLLIDOL 
 

  a) Meinciau Solar 
Derbyniwyd amcanbris o tua £13,000 am ddwy fainc ‘Cyclo’ ac un ‘Classic’ ar gyfer 
Cae Chwarae Aber-soch sy’n cynnwys cludiant o Groatia – chwe wythnos o waith 
aros.  Ymatebodd Bleddyn Prys Jones, Swyddog AHNE, yn bositif i’r wybodaeth a 
anfonwyd ato.  Er yr atebodd Steffan Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, 
‘gwych o syniad’ ym mis Tachwedd, anfonwyd yr wybodaeth ddiweddaraf ato eto, 
ynghyd â Barry Davies, Swyddog Morwrol.  Gobeithir derbyn caniatâd gosod yr ail 
‘Cyclo’ ar y lawnt o flaen Maes Parcio Marchros ond, ni dderbyniwyd ymateb cyn 
heno.  Dosbarthwyd copi o fanylion y meinciau a phenderfynwyd cyflwyno cais i’r 
Gronfa Datblygu Gynaliadwy AHNE, gan y buasai’n gynllun arloesol ym Mhen Llŷn. 

   
   b) Cadarnhau Cyfrifon 2020 – 2021 

i) Canslwyd siec Archwilio Cymru am archwiliad ariannol 2019 – 2020 gan yr 
aeth ar goll yn y post ac anfonwyd un arall (gweler 16.  Cadarnhau Taliadau a 
Derbyniadau isod).   

 ii) Nid oedd y cyfrifon yn cysoni o gan punt a sylweddolwyd mai siec Eisteddfod 
Llangollen ydoedd o’r flwyddyn ariannol flaenorol felly, bydd angen ei 
chanslo a’i chofnodi fel incwm yng nghyfrifon eleni. 

iii) Derbyniwyd adroddiad yr Archwiliwr Mewnol ac er bod y cyfrifon yn gywir a 
derbyniol, tynnwyd sylw at y ddau fater a ganlyn: 

 
 “Argymhellir bod y Cyngor yn ymrwymo i roi sylw i’r risgiau canlynol a 

chymryd camau priodol i’w lliniaru: 
 

 Methiant i ddarparu yswiriant digonol ar gyfer gwerth asedau’r Cyngor  



 Ni chynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor cyn Rhagfyr 31ain, 2020, yn 
unol â Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) 
(Cymru) 2020”. 

 
Derbyniwyd y cyfrifon a’r sylwadau (ymddiheurodd y Clerc ac ychwanegu yr 
adroddodd yng nghyfarfod mis Chwefror, y sylweddolodd y cam-
ddarllenodd y cyfarwyddiadau o ran cynnal Cyfarfod Blynyddol y llynedd, 
h.y. credai mai unrhyw dro cyn diwedd y flwyddyn ariannol y gellid gwneud 
hynny a chyn i’r Rheoliadau Coronafirws ddod i ben ym mis Mai eleni).  
Trafodwyd y rhestr asedau â Zurich wrth adnewyddu’r yswiriant ym mis 
Medi – ychwanegwyd y meinciau – a  chynyddodd y premiwm o tua phum 
punt.   Arwyddodd y Cadeirydd y ffurflen, fel y gellir ei hanfon, ynghyd â’r 
ddogfennaeth briodol at Archwiliwr Cymru cyn Mehefin 30ain. 

 
   c) Meinciau Lôn Golff, Aber-soch 

Penderfynwyd gofyn am amcanbris tair mainc newydd fel yr archebwyd yn flaenorol 
gan Glasdon yn lle’r rhain ar ôl gweld cyflwr y pedair.  Gellid gosod un o’r ddwy fainc 
solar beicio yno, yn ogystal ag un ai atgyweirio neu brynu rhai newydd. 

 
10. MATERION CYNLLUNIO 
 
 a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Cysylltwyd â’r Adran Gynllunio yn gofyn am ymateb i ohebiaeth a anfonwyd ati dros 
y tair blynedd diwethaf.  Derbyniwyd ateb oddi wrth yr Adain Orfodaeth parthed y 
tri olaf a anfonwyd, sef Cim, Yr Olygfa a chaeau Hendy – derbyniwyd cwynion am 
ddau ohonynt eisoes.  Adroddodd Cyng. John B. Hughes y cysylltodd y Prif Swyddog 
Gorfodaeth ag o heddiw i’w hysbysu y bydd yn ymweld â’r safleoedd yn ei Ward 
yfory.  Hysbysir maes o law ganlyniadau’r archwiliadau ac unrhyw weithrediad 
pellach. 
 

 b) Cyngor Tref Nefyn – Rheoli Pryniannau Ailgartrefi  
Mynychodd y Clerc y cyfarfod i drafod yr uchod, ynghyd â thua hanner cant o bobl o 
bob cwr o Gymru, a phenderfynwyd anfon y llythyr a baratowyd gan Rhys Tudur, 
Cadeirydd Cyngor Nefyn, at Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, ar ddiwedd y 
cyfarfod.  Cynhelir cyfarfod arall yn rhithiol ar Fehefin 24ain – y Clerc am ei fynychu.  

 
 c) Apêl Tir ger Berth Wen, Bwlchtocyn 
  Anfonwyd sylwadau’r Cyngor eisoes. 
 
11. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 
 
   a) Rhaglen Waith mis Mehefin 

Clytwaith o Fynytho i Aber-soch a Lôn Sarn Bach, Aber-soch. 
 

   b) Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus – Rheoli Cŵn 
  Copi o’r uchod a ddaw i ben ar Fehefin 21ain. 
 
12. MATERION HAWLIAU TRAMWY 
 
 a) Ail-gategoreiddio’r Llwybrau ar gyfer Hysbysebu Tendr 2021  



Deil Dewi Owen, Uwch Swyddog Hawliau Tramwy, o’i waith.  Hysbysir y contractwyr 
i dorri’r llwybrau ar ôl cyfarfod heno. 

 
13. TRAETHAU 
 
 a) Beiciau Dŵr 
  Pryderir am y defnydd ohonynt eto – bwriada’r cwch rheoli arolygu mwy eleni. 
 
14. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

 i) Hyfforddiant mis Mehefin 
 Gwybodaeth am yr uchod. 
 ii) Cadwch Gymru’n Daclus – Lleoedd Lleol ar Gyfer Natur 
 Gwybodaeth am yr uchod. 
iii) Iechyd Cyhoeddus Cymru – Arolwg Cenedlaethol o Wirfoddolwyr yn ystod 

Covid-19 
Gwybodaeth am yr uchod. 

iv) Digwyddiad ar y Cyd ULlC a Chymorth Cynllunio Cymru – Adfywio Trefi a 
Chymunedau Cymru ar ôl Covid-19 
Gwybodaeth am yr uchod a gynhelir yn rhithiol ar Fehefin 23ain. 
 

  b) Swyddog Cefnogi Cymunedau Dwyfor – i)  Cynllun Trefi Smart a ii) Chronfa 
Benthyciadau Canol Trefi Gwynedd 
i) Gwybodaeth am yr uchod a chomisiynwyd Menter Môn i’w weithredu.  

Penderfynodd Cymdeithas Dwristiaeth Aber-soch a’r Cylch a’r Cyngor beidio 
â bod yn rhan o gynllun cyffelyb ryw dair blynedd yn ôl.   

 ii) Gwybodaeth am y gronfa. 
 

  c) Came & Company – Cynnig Amcanbris Yswiriant 
 Gohebiaeth oherwydd y bydd yn amser adnewyddu’r yswiriant ym mis Medi – 

atebwyd bod gan y Cyngor gytundeb pum mlynedd. 
 
ch) Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn – Cais am Adborth Ymgysylltu 

Anhysbys Diweddar Cynllun Llesiant 
 Cais am unrhyw wybodaeth ar gyfer asesiadau llesiant i ddiweddaru’r Cynllun 

Llesiant dros y ddwy flynedd nesaf. 
 
  d) Moderneiddio Addysg – Adroddiad Cabinet Ysgol Aber-soch 

Derbyniwyd copi o’r uchod ar gyfer y Cabinet a gynhelir ddydd Mawrth nesaf – 
awgrymir cau’r ysgol a throsglwyddo’r disgyblion i Ysgol Sarn Bach ar Ionawr 1af, 
2022 er y derbyniwyd dros gant a hanner o wrthwynebiadau.  Deil y Cyngor at ei 
wrthwynebiad o’i chau. 

 
15. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  
 

C21/0222/39/LL Gosod 16 panel solar ar y ddaear – Tir ger Ty’n Don, Llanengan – 
Caniatawyd ag amodau 

C21/0253/39/DT Estyniad cegin arfaethedig, estyniad cyswllt newydd, ynghyd â 
throsi’r hen ystafell amlbwrpas a hobi/crefft yn anecs a swyddfa 
gartref – Bungalow Sorton Villa, Bwlchtocyn – Gwrthodwyd 



C21/0362/39/RA Diddymu Amod 2 ar Ganiatâd Cynllunio C20/0528/39/LL yn 
ymwneud â chau mynediad ac adfer tir – Fferm Bwlchtocyn, 
Bwlchtocyn – Amod wedi’i ryddhau’n llawn  

 
16. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
  

Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Mehefin (Rh/S 002365) y Clerc, ynghyd â’r taliad a ganlyn: 
 
    a) Archwilio Cymru – £221.75 (Rh/S 002364 – Archwiliad Ariannol 2019 – 2020) 
 

Derbyniadau 
  a) Toiledau – £19.10 (Tâl Mynediad) 
  b) Eisteddfod Llangollen – £100.00 (Cyfraniad 2020 – siec heb ei chyflwyno) 

 
17. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Gorffennaf 14eg, 2021 am saith o’r gloch yng Nghanolfan Llanengan 
 


