
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a 
gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fercher, 
Gorffennaf 13eg, 2022 am saith o'r gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
Edward O. Griffith (Cadeirydd), Angharad Correia-Martins, G. Ian Evans, John Gwilym Jones, Robert 
M. Jones, O. Hefin Roberts, Eifiona M. Wood, Cynghorwyr Angela Russell a John B. Hughes (Cyngor 
Gwynedd – Sylwedyddion) 
 
YMDDIHEURIAD 
 
Catherine Ll. Morris (Is-gadeirydd), Alun Jones, Owi Lloyd-Jones, Erfyl W. Roberts, William B. 
Williams 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod, yn arbennig Cyng. Angharad Correia-Martins yn ôl fel 
Aelod Cyfetholedig Ward Aber-soch.  Deallwyd y symudwyd Cyng. Alun Jones i Ysbyty Alltwen erbyn 
hyn a’i fod yn cryfhau’n araf.   
 
 

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  

 
Datganodd Cyng. Robert M. Jones fuddiant personol yng nghais cynllunio C22/0622/39/LL – 
Gosod tyrbin gwynt micro – Tir ger Fferm Ty’n-y-Don, Llanengan – oherwydd ei fod yn dal tir 
yno. 
 

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 Cyfarfodydd Misol ac Arbennig y Cyngor a gynhaliwyd ar 
Fehefin 8fed a’r 28ain, 2022 yn gywir ar ôl cywiro Cofnod 18.  Cadarnhau Taliadau a 
Derbyniadau yn y cyntaf.  Nid oedd angen talu’r 52c misol i’r Casglwr Trethi oherwydd ad-
daliad a chodiad cyflog diweddar y Clerc – bydd angen talu swm mwy ym mis Awst. 

 

 4. CEISIADAU CYNLLUNIO 

 
Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 
C22/0617/39/DT Estyniad llawr cyntaf cefn – 2 Cefnen, Llanengan – Cefnogir  
C22/0622/39/LL Gosod tyrbin gwynt micro – Tir ger Fferm Ty’n-y-Don, Llanengan – 

Cefnogir os yw’n cyd-fynd â pholisi (Datgan Diddordeb – RMJ) 
 

  5. MATERION YN CODI 
 

  a) Ysgol Aber-soch – Ôl-ddefnydd 



Cynhaliwyd cyfarfod dechreuol ar gais yr Aelod Lleol i drafod dyfodol safle'r ysgol, yn 
arbennig o gofio mai rhodd i’r gymuned oedd y tir a’r adeilad. Fe’i mynychwyd gan 
gynrychiolwyr o wahanol gymdeithasau ac unigolion ac awgrymwyd amrywiol 
syniadau.  Cafwyd mewnbwn Wil Parry, O Ddrws i Ddrws, a Rhodri Evans (cyn-
ddisgybl) a Helen Clifton, o Dafarn yr Heliwr, Nefyn, ar y posibilrwydd o gael 
cefnogaeth ariannol trwy wahanol nawdd ac ati.  Parheir â’r trafodaethau dros yr 
wythnosau nesaf. 

 
b) 16.  Gohebiaeth:  c)  Iona Griffith – Hanes Lleol  
 Derbyniodd y Clerc gopi o erthygl oddi wrth y Parch. Harri Parri yn dilyn ymchwilio i 

hanes y tri a foddwyd – ymddangosa yn Llanw Llŷn mis yma hefyd.    Derbyniwyd 
llythyr oddi wrth Iona Griffith yn gofyn am gefnogaeth y Cyngor ar gyfer cyflwyno 
cais nawdd AHNE i osod arwyddion enwau cynhenid pentref Llanengan, ynghyd â 
llunio llyfryn o’i hanes ac ati; penderfynwyd cefnogi. 

 
  c) 16.  Gohebiaeth:  b)  Adran Addysg – Cronfa Ysgoloriaeth Florence Guest Morgan 

 Derbyniodd tua phymtheg myfyriwr o’r plwyf gyfraniad o’r Gronfa erbyn hyn.  
Anogir hwy i ymgeisio ym mis Medi hefyd ond, ni fydd gymaint o swm. 

 

  6. TOILEDAU 
 

   a) Arwydd Cyfrannu at y Toiledau/Cau’r Drysau 
Gosodwyd y cliciedi newydd ac mae’n gwneud gwahaniaeth (derbyniwyd mwy o 
arian am y tro cyntaf ers cyn y clo) er y deil rhywun roi carreg i ddal y drysau ar agor.  
Derbyniwyd cwynion am y cynnydd yn y pris mynediad, yn arbennig gan nad oes 
golau yn y toiled anabl na dŵr yn sinc y merched.  Cred WBW bod rhywbeth yn 
tripio’r trydan – ofer fu’r ymgais i gael gwasanaeth plymwr/trydanwr.  Cysylltwyd â 
Gwynedd i ofyn am enwau cwmnïau a derbyniwyd dau – ymwela peiriannydd o Aer 
Cymru cyn diwedd yr wythnos. 

  
    b) Cwyn 

Derbyniwyd copi o swydd ddisgrifiad glanhawr toiled a nodir glanhau llwybrau ac 
unrhyw gyli allanol yn ôl y gofyn felly, daw gwagio bwced dywod y gawod dan hyn.   
 

    c) Adroddiad Toiledau Maes Parcio’r Golff a Marchros 
Diolchwyd i’r Cyng. Eifiona Wood am baratoi adroddiad cynhwysfawr ar gyflwr y 
toiledau ond, ni dderbyniwyd ymateb hyd yma. 

 

  7. CAEAU CHWARAE 

 
  a) Cais i Dorri Coed yng Nghoed yr Allt 

Ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach oddi wrth Lea Connelly, Swyddog 
Bioamrywiaeth. 

 
  b) Offer Ysgol Aber-soch 

Mae angen dod â’r ffrâm o gae’r ysgol eto. 
 
  c) Arwyddion Newydd 

Gosodwyd y rhan fwyaf ohonynt erbyn hyn. 
 
 



ch) Mainc Goffa  
Cysylltir â’r teulu i geisio aildrefnu dyddiad.  Awgrymwyd efallai y gallai’r Cyng. Alun 
Jones fod yn rhan o’r cyfarfod drwy Facetime.  Derbyniwyd cwynion am gyflwr y 
meinciau ar y bont drwy law’r Aelod Lleol.  Fel cofnodwyd yng nghyfarfod mis 
Mehefin, mae EWR yn disgwyl coed ar eu cyfer. 

 
  d) Archwiliad Iechyd a Diogelwch 

Hysbyswyd yr Arolygwr na ddylid cynnwys y giât fach i Stad Maes Awel yn yr 
archwiliad.  Gosodwyd crud newydd ar y siglenni yn dilyn ei fandaleiddio yng Nghae 
Chwarae Aber-soch a’r sgriw/bollten yn lle’r un a dynnwyd oddi ar lithren Cae 
Chwarae Mynytho – ni welodd G.L. Jones hyn yn digwydd erioed o’r blaen.  
Gosodwyd ‘shackle bushes’ newydd ar y siglenni yno hefyd.  Cadarnhawyd talu’r 
anfoneb – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  Archebwyd y ‘wet 
pour’ – fe’i gosodir ym mis Medi.   

 

  8. MATERION CYLLIDOL 

 
  a) Meinciau Solar 

Yn dilyn sgwrs, cytunodd Tony Rowlands ddod i gysylltu’r cebl ar gyfer meinciau Lôn 
Golff a Marchros pan osodir hwy.  Gosodwyd y fainc gyntaf yn y Cae Chwarae erbyn 
hyn – prynir cerdyn SIM ar ei chyfer fory.  Daeth gwraig Cedrwydd at EWR a’r Clerc i 
holi pa mor aml y gwagir y biniau ysbwriel gan ei bod hi a’i gŵr yn eu gwaith yn 
mynd yno i’w glirio.  Ychwanegodd y buasai’n llawer haws iddynt fynd i’r cae pe bai’r 
clo ar y giât fach yn cael ei dorri – dywedwyd wrthi am wneud hynny.  Ysgrifennir i 
holi am amlder gwagio’r biniau. 
   

  b) Ad-daliad Cytundeb Torri’r Foel a Llain y Pentref 
Derbyniwyd ateb yn nodi y gwnaed yr ad-daliad ar Dachwedd yr ail, 2021 ond, ni 
dderbyniwyd anfoneb y contractwr tan Dachwedd 10fed felly, taliad 2020 oedd 
hwnnw.  Ni dderbyniwyd ymateb i’r sylw hwn. 
 

  c) Pecyn Cymorth Cyllid a Llywodraethu ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref 
Copi er gwybodaeth a gweithrediad.  Fe’i paratowyd gan Un Llais Cymru, SLCC a 
Llywodraeth Cymru. 

 
 ch) Ffurflenni Lwfansau Cynghorwyr a Gyhoeddir a Gwrthod Lwfans Cynghorwyr 

Arddangoswyd y ffurflen ar wefan y Cyngor a hysbysfwrdd Talafon, ynghyd â 
dychwelyd copi ohoni at Ysgrifenyddiaeth Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol – angen gwneud cyn Medi 30ain.  Derbyniwyd ffurflenni 
gwrthod lwfans.  

 

  9. MATERION CYNLLUNIO 

 
   a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Ni dderbyniwyd ymateb pellach i’r un gŵyn a gyflwynwyd ers y cyfnod clo cyntaf yn 
2020 er y nodir, “Bydd y Cyngor yn ymdrechu i’ch hysbysu o ganlyniad i unrhyw 
ymchwiliad i gŵyn dilys o fewn 15 diwrnod”!  Anfonwyd dwy ffurflen arall, sef 
arwydd goleuedig ‘Abersoch Retreats’, Stryd Fawr, Aber-soch, a’r carafanau pinc yn 
Land and Sea.   
 
 



b) Grŵp Cynefin – Anghenion Tai Aber-soch 
 Derbyniodd pob cartref yn y gymuned ohebiaeth am y diwrnod agored a gynhaliwyd 

yn Neuadd Aber-soch ddoe.  Fe’i mynychwyd gan un neu ddau o’r Cynghorwyr ac, 
mae’n amlwg, nad yw’r bwriad yn boblogaidd; penderfynwyd ysgrifennu i fynegi 
hynny. 

 

10. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 

 
    a) Rhybuddion Cau Ffyrdd 

Caewyd ffyrdd di-ddosbarth ym Mwlchtocyn ar Fehefin 27ain ac o Stad Sant Tudwal i 
Fryn Hyfryd, Mynytho, heddiw. 

 
  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 gosod y peiriannau ar y gylchdaith 
gasglu 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) Rhaglen Waith mis Mehefin/Gorffennaf 

Dechreuwyd torri ochr ffyrdd ar Fehefin 27ain.  Penderfynwyd ysgrifennu i gwyno 
amdano – mae’n flêr ac fe’i gwnaed ar frys! 

 
ch) Gwasanaeth Traffig a Phrosiectau – Ymgynghoriad Rhwydwaith Teithio Llesol 

Holiadur a mapiau teithio llesol arfaethedig yn cynnwys gwelliannau i’r rhwydwaith 
i’w gweld ar wefan Cyngor Gwynedd.  Daw’r ymgynghoriad i ben ar Fedi 12fed.  
Llwybr beicio a cherdded o Bwllheli i Lanbedrog yw’r agosaf i ni. 

 
   d) Aber-soch a Marchros 

Derbyniwyd copi o e-bost yr Aelod Lleol at Iwan ap Trefor yn nodi bod angen gorffen 
y llinellau melyn ar y ffordd lawr i Farchros – deg metr heb ei wneud; diflannodd 
arwyddion ffordd Llanengan.  Gofynna hefyd a oes modd cael arwydd ARAF/SLOW â 
llinell goch ger toiledau’r bont i fyny at Talafon a ger Cae Chwarae Aber-soch. 

 

11. MATERION HAWLIAU TRAMWY 

 
   a) Torri’r Llwybrau  

Cwblhawyd torri’r llwybrau a derbyniwyd yr anfoneb – gweler 18. Cadarnhau 
Taliadau a Derbyniadau isod ac anfonwyd copi at yr Uwch Swyddog Hawliau Tramwy 
ar gyfer yr ad-daliad.  Derbyniwyd rhestr o bethau sydd angen sylw, ynghyd â lluniau 
o rai o’r llwybrau a dorrwyd er gwybodaeth hefyd – anfonwyd y rhain at yr Uwch 
Swyddog eisoes.  

 
   b) Llwybr Cyhoeddus Rhif 82 Plas Ward, Mynytho 

Derbyniwyd copi o ohebiaeth a anfonodd yr Uwch Swyddog Hawliau Tramwy at 
Gyfreithiwr Cyngor Gwynedd, gan atodi lluniau o gamerâu TCC a osodwyd ar yr 
eiddo erbyn hyn. 
 

   c) Ailgategoreiddio 
Derbyniwyd copi o gasgliadau arolwg hawliau tramwy’r gymuned a gynhaliwyd yn 
gynharach eleni oddi wrth Gwyn Lloyd Evans, Arweinydd Tîm Mynediad.  Ni  



dderbyniwyd unrhyw wybodaeth am yr arolwg cyn hyn.  Caiff yr Is-bwyllgor 
Llwybrau ei drafod pan enwebir aelodau iddo. 

 

12. HYFFORDDIANT 
 
 Cynllun – gobeithia’r Clerc ddechrau paratoi hwn dros yr haf. 
 

13. ENWEBU AELODAETH IS-BWYLLGORAU’R CYNGOR  

 
Ni lwyddwyd gwneud hyn yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ym mis Mai, gan nad oedd 
presenoldeb llawn bryd hynny.  Penderfynwyd gohirio’r enwebu eto tan fis Medi, gan 

obeithio y bydd pawb yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw, ynghyd â sefydlu Is-bwyllgor 
Amgylchedd o’r newydd. 
 

14. MYNWENT 
 
 Yn dilyn derbyn copi o gofnodion Henaduriaeth Llŷn ac Eifionydd pan drafodwyd Mynwent y 

Bwlch, cysylltwyd â’r ysgrifennydd/trysorydd i ofyn am ddiweddariad ond, ni dderbyniwyd 
ymateb.  Mae’r Capel i’w osod/werthu hefyd yn ôl yr hysbyseb sydd ar y rheiliau tu allan. 

 

15. TRAETHAU/HARBWR 

 
 a) Hen Gychod 

Adroddwyd ar y newyddion yr wythnos diwethaf bod cynifer â miliwn o hen gychod 
yn sgerbydau ar draethau/glannau afonydd yn effeithio ar ddiogelwch bywyd gwyllt 
a’r amgylchedd.  Nid yma’n unig mae’r broblem felly. 
 

   b) Tir dan Haulfryn, Aber-soch 
Ymddiriedolaeth yw perchennog y tir felly, nid oes gan y cyhoedd unrhyw hawl arno, 
dim ond ei fod ar agor i blant y pentref.  Cafodd y Clerc hyd i hen ohebiaeth parthed 
y safle sy’n cadarnhau’r hyn a dderbyniwyd trwy law'r Cyn-aelod Lleol.   

 
  c) Cyngor Cyfreithiol 

Cysylltwyd ag ULlC i holi am ochr gyfreithiol a dewis cyfreithiwr.  Atebwyd trwy 
ddweud nad oes arweiniad sefydlog ar hyn ac awgrymir edrych am gwmnïau lleol ar 
wefan Cymdeithas y Cyfreithwyr a’u maes arbenigedd. 

 
 ch) Gorlifo Afon Soch a Dorau Pont Aber-soch 

Ymhellach i’r ohebiaeth a dderbyniwyd oddi wrth Dylan Williams, Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC), y mis diwethaf, derbyniwyd llythyr oddi wrth Phil a Meinir Roberts, 
Tanrallt, yn gofyn am gefnogaeth y Cyngor i ofyn i CNC agor y ddwy ddôr i geisio 
rheoli llif Afon Soch yn well – penderfynwyd cefnogi ac ysgrifennu.   

 

16. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

   i) Cyhoeddi Cyllid Coedwig Genedlaethol i Gymru 
 Agorwyd cylch newydd ar gyfer yr uchod – dyddiad cau datgan diddordeb 

newydd Gorffennaf 15fed. 



  ii) Canllawiau Statudol ar gyfer Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 

 Copi er gwybodaeth a gweithrediad. 
  iii) Canllaw Cynghorydd Da 2022 
 Diweddariad o’r uchod i’w ddosbarthu. 
  iv) Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 
 Llythyr cyflwyno’i hun oddi wrth Rachel Carter. 
   v) Wythnos Natur Cymru (Gorffennaf yr ail – 10fed), Thema:  ‘Cysylltwch â 

Byd Natur’ – Pecyn Briffio i Sefydliadau Partner 
 Copi o’r uchod er gwybodaeth a gweithrediad. 
  vi) Llunio Dyfodol Cymru:  Defnyddio Cerrig Milltir Cenedlaethol i Fesur 

Cynnydd Ein Cenedl (Cam Dau)  
 Ymgynghoriad a ddaw i ben ar Fedi 12fed. 
 vii) Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Gweithredu 
  Gwybodaeth am yr uchod, sef grantiau sy’n mynd i’r afael â newid hinsawdd 

mewn cymunedau a helpu pobl fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy. 
 

b) Ymddiriedolaeth Capel Newydd  
 Cais am nawdd o £300.00 i dalu am farbio o gwmpas y Capel a’r Fynwent er mwyn 

hwyluso mynediad atynt.  Bwriedir codi arian at waith cynnal a chadw angenrheidiol 
er mwyn caniatáu mwy o ddefnydd o Gapel Newydd yn y dyfodol; penderfynwyd 
cyfrannu £300.00. 

 
  c) Iwan Hywel, Pen Swyddog – Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd) yn Newid  
 Gwybodaeth am y broses recriwtio i Grŵp Arweiniol Hunaniaith a fydd yn newid i 

fod endid annibynnol â’r bwriad o wneud hynny erbyn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd 
yn Awst 2023. 

 
ch) Helen Pickford – Cwyn am Dwba Poeth yn Ardrem, Mynytho 
 Cwyn a dderbyniwyd trwy law'r Aelod Lleol ar ddiwedd cyfarfod mis Mehefin am y 

sŵn a ddaw o’r uchod.  Fe’i hanfonwyd ymlaen at Reolwr Gwarchod y Cyhoedd er 
mwyn iddi hi ymateb yn uniongyrchol i’r gŵyn-wraig ac fe’i hysbyswyd o hynny.  
Bwriada’r Rheolwr lythyru â’r gŵyn-wraig a pherchennog yr eiddo. 

 
  d) Dewi Roberts – Plismona Dwyfor/Aber-soch  
 Copi o e-bost yr uchod at yr Arolygydd Lisa Jones yn diolch am ei chydweithrediad yn 

ystod ei dymor fel Aelod Lleol.  Ychwanega ei fod yn falch o ddeall y bydd 
presenoldeb yn Aber-soch dros yr haf eto a, gobeithia yr hysbyswyd y Cyngor hwn o 
hynny...naddo!  Penderfynwyd cysylltu â Chomisiynydd yr Heddlu i fynegi pryder. 

 
dd) Swyddog Gwasanaethau Democratiaeth – Rhaglen Cyd-bwyllgor Ymgynghorol 

AHNE Llŷn 
 Copi o’r uchod ar gyfer y cyfarfod a gynhaliwyd ar Fehefin 27ain.  

 
   e) GoCompare – Cais Diweddaru Gwefan am Lifogydd 

Cais i gynnwys linc am ganllaw llifogydd ar wefan y Cyngor; penderfynwyd gwrthod 
oherwydd ei fod yn fodd o hysbysebu’r cwmni. 

 
   f) Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Cymunedau – Gweithdai Ardal Ni 2035 

Cynhelir gweithdai ym mhob un o’r tair ardal ar ddeg sy’n rhan o’r uchod ym mis 
Medi a gwahoddir cynrychiolaeth o ddau aelod o gynghorau cymuned pob un iddynt 



– angen enwau a manylion cyswllt erbyn Awst 8fed; penderfynwyd y dylai’r 
Cadeirydd a’r Is-gadeirydd eu mynychu. 
 

   ff) Cynghorydd Ward yr Eifl – Arolwg Sydyn:  Iaith Cynghorau Cymuned 
  Cais am wybodaeth am iaith y Cyngor oherwydd problem a gododd yn lleol yn ei 

 Ward – fe’i hatebwyd eisoes. 
 
   g) The Anne Robson Trust Helpline – Hysbyseb  

Gwybodaeth am y llinell ffôn gymorth ar gyfer yr uchod. 
 
 ng) Golley Slater – Keep Wales Safe/Help Us Help You 
  Gwybodaeth am yr uchod. 
 
   h) ‘HRH The Duchess of Cornwall’s Reading Room’ 

Yn dilyn i’r uchod lawnsio Clwb Darllen yn ddiweddar, dymunir cyfrannu dau lyfr am 
ddim i ‘lyfrgelloedd blychau ffôn cymunedol’.  Anfonwyd yr e-bost ymlaen at yr 
Aelod Lleol a phwy bynnag sy’n gyfrifol am flwch ffôn Llanengan. 
 

17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  

 
C21/0717/39/CR Codi estyniad cefn ar dŷ annedd – Bryn Heulog, Mynytho – 

Caniatawyd ag amodau  
C22/0263/39/DT Dymchwel tŷ presennol a chodi un newydd yn ei le – Leeward, Lôn 

Rhoslyn,  Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 
C22/0277/39/LL Cais llawn i ddymchwel tŷ a siale presennol a chodi tŷ newydd yn eu 

lle – Glyndŵr, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau 

C22/0320/39/AC Cais i ddiwygio Amod 2 o Ganiatâd Cynllunio C20/0195/39/LL ar 
gyfer newid lleoliad a dyluniad y tŷ a ganiatawyd, gan gynnwys 
lleihau maint yr ôl-troed a darparu sied ardd – Terfyn, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C22/0396/39/DA Cais am ddiwygiad di-faterol i Ganiatâd Cynllunio C18/0506/39/MG 
ar gyfer codi tŷ preswyl er mwyn newid gorffeniad allanol yr eiddo i 
baneli Cedar Gorllewinol Coch a chladin Cupa wedi’i orffen mewn 
lliw Sahara, newid gosodiad drysau ‘bifolding’ ar loriau uchaf a 
chanol, lledu’r gwydriad ar y lefel islawr, ychwanegu ffenestr oriel i’r 
ystafell fwyta a ffenestr i’r ‘snug’ ar y llawr islawr, dileu’r canopi 
‘lean-to’ ar y talcen gorllewinol, darparu grisiau mynediad ar y talcen 
gorllewinol, ynghyd ag ychwanegiadau i’r tirweddu – Tir ger Gilfach 
Goed, Lôn Pen Cei, Aber-soch – Gwrthodwyd  

C22/0403/39/LL Gosod dau gwt bugail, ynghyd â gwaith cysylltiol – Tir ger Pant-yr-
Hwch, Aber-soch – Gwrthodwyd 

C22/0408/39/DT Estyniad deulawr yn y cefn – 32 Maes Gwydryn, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C22/0419/39/DT Adeiladu modurdy/sied cwch o fewn cwrtil preswyl – Pentraeth 
Cottage, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C22/0442/39/DT Addasiadau ac estyniadau bwriadedig – Haven, Bwlchtocyn – 
Gwrthodwyd  

C22/0443/39/LL Creu llecynnau parcio oddi ar y stryd, ynghyd â chroesfan palmant – 
Bronwydd, Stryd Fawr, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C22/0451/39/DT Estyniad ochr – Y Tŷ Pren, Bwlchtocyn – Caniatawyd ag amodau 



C22/0463/39/CC Gwaith i goeden sy’n destun Gorchymyn Gwarchod Coed – Gorsaf 
Bad Achub RNLI, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau  

C22/0492/39/DT Addasiadau i’r eiddo, gan gynnwys ymestyn ardaloedd mwynderol 
ac ychwanegu at derasau allanol presennol  – Mona, Lôn Pont 
Morgan, Aber-soch – Gwrthodwyd  

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 – 
Caniatawyd ag amodau 

 

18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 

 
 Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Gorffennaf (Rh/S 002431) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 
 

  a) Dŵr Cymru – £499.01 (Rh/S 002429 – Cyflenwad Dŵr a Gwasanaeth Carthffosiaeth y 
Toiledau) 

  b) Healthmatic Ltd. – £276.00 (Rh/S 002430 – Cliciedau Drysau’r Toiledau) 
  c) Emyr Jones – £7500.00 (Rh/S 002432 – Torri Llwybrau’r Gymuned) 
ch) Ymddiriedolaeth Capel Newydd – £300.00 (Rh/S 002433 – Cyfraniad) 

d) Cyngor Gwynedd – £216.00 (Rh/S 002434 – Gwasanaeth Archwilio Mewnol) 
dd) G.L. Jones Ltd. – £609.26 (Rh/S 002435 – Crud Siglen a ‘Shackles’ newydd) 
  e) E-on – £19.76 (D/U – Trydan y Toiledau) 
   
Derbyniadau 

a) Toiledau – £210.70 (£43.00, £68.40, £40.60 a £58.70 – Arian Mynediad) 
b) G.D. Roberts a’i Fab Cyf. – £725.00 (Beddi Newydd ac Ailosod Carreg) 

 

19. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Medi 14eg, 2022 am saith o’r gloch yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan



 


