
COFNODION CYFARFOD O GYNGOR CYMUNED LLANENGAN A GYNHALIWYD 
AR ZOOM, nos Fercher, Ebrill 14eg, 2021 am saith o'r gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
O. Hefin Roberts (Cadeirydd); G. Ian Evans (Is-gadeirydd), Angharad Correia-Martins, Edward O. 
Griffith, Carys Hughes, Robert M. Jones, Owi Lloyd-Jones, Catherine Ll. Morris, William B. Williams; 
Cynghorwyr Dewi W. Roberts a John B. Hughes (Cyngor Gwynedd – Sylwedyddion) 
 
 
YMDDIHEURIADAU                                
 
Wyn Griffiths, Alun Jones, John Gwilym Jones, Erfyl W. Roberts  
 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod, yn arbennig Mrs. Selina Collinson, Aelod o Dîm Trefnu 
Wythnos Hwylio Dinghy Aber-soch.   
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Datganodd y Cynghorwyr a ganlyn fuddiant personol: 
 
 Cyng. Robert M. Jones yng nghais cynllunio C21/0222/39/LL – Tir ger Ty’n Don, 

Llanengan – gan ei fod yn dal tir yno 
 Cynghorwyr Edward O. Griffith a Catherine Ll. Morris yng ngheisiadau cynllunio 

C21/0300/39/CR a C21/0302/39/LL – Capel Nant, Nanhoron, gan fod ganddynt unedau 
gwyliau eu hunain. 

 
2. CADARNHAU COFNODION  
 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion cyfarfod blynyddol a misol y Cyngor ar Fawrth 10fed, 
2021 yn gywir.   

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

penderfyniadau 
 
 Nid oedd dim i’w drafod. 
 
4. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 
 Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 

Anfonwyd sylwadau ar y pum cais cyntaf cyn y cyfarfod. 
 
C21/0218/39/DT  Ffenestr ddormer gefn newydd a balconi Juliet ar dalcen y tŷ – 

Bwthyn Hydref, 32 Tan-y-Gaer, Aber-soch – Cefnogir  
C21/0222/39/LL Gosod paneli solar (16) ar y ddaear – Tir ger Ty’n Don, Llanengan – 

Cefnogir [Datgan Diddordeb – RMJ] 
C21/0203/39/DT Codi estyniad ochr llawr cyntaf – Golygfa Neigwl, 26 Parciau, 

Mynytho – Cefnogir  



C21/0230/39/HY Gosod dau arwydd dur gwrthstaen heb eu goleuo – Ynys Sant 
Tudwal (Gorllewin), Aber-soch – Cefnogir  

C21/0236/39/DT Estyniad llawr cyntaf ac addasiadau – Bwthyn Graigwen, Allt 
Graigwen, Mynytho – Cefnogir  

C21/0243/39/DT Estyniad llawr cyntaf a chodi modurdy sengl – 100 Cae Du, Aber-
soch – Cefnogir gan roi amod modurdy’n unig  

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 – Sorton Villa, Bwlchtocyn – Gwrthwynebu, gorddatblygu 
oherwydd ei fod cynyddu maint y tŷ yn sylweddol ac y gellid ei 
wahanu i fod yn ddau 

C21/0258/39/DT Amnewid ffenestri Ffrengig a chanllaw presennol yn y bae â drysau 
deublyg newydd a dwy ffenestr ochr newydd a chanllaw llaw 
cofleidiol – 15 Pen y Bont, Aber-soch – Cefnogir  

C21/0260/39/DT Amnewid ffenestri Ffrengig a chanllaw presennol yn y bae â drysau 
deublyg newydd a dwy ffenestr ochr newydd a chanllaw llaw 
cofleidiol – 14 Pen y Bont, Aber-soch – Cefnogir  

C21/0277/39/DT Estyniad llawr cyntaf uwchben modurdy presennol, ynghyd ag 
estyniad llawr cyntaf i greu feranda – Tŷ Coed, Lôn Gwydryn, Aber-
soch – Gwrthwynebir oherwydd ei fod yn orddatblygiad a all 
amharu ar gymdogion.  Gofynnwyd a oes angen feranda oherwydd 
lleoliad y tŷ, h.y. gyferbyn â’r Neuadd Bentref a chan fod safle bws 
o’i flaen? 

C21/0283/39/DT Estyniad unllawr ac addasiadau gan gynnwys gwaredu ystafell haul 
bresennol – Bryn Môr, Mynytho – Cefnogir 

C21/0300/39/CR Addasiadau mewnol ac allanol i gyn-gapel – Capel Nant, Nanhoron – 
Cyplysir sylwadau’r cais hwn â’r isod [Datgan Diddordeb – EOG a 
CLlM] 

C21/0302/39/LL Trosi cyn-gapel yn uned wyliau – Capel Nant, Nanhoron – Cedwir at 
yr un sylwadau a gyflwynwyd â’r cais gwreiddiol C20/0008/39/LL a 
dynnwyd yn ôl, sef gwrthwynebir oherwydd mae angen tŷ 
fforddiadwy/angen lleol yn hytrach nag uned wyliau yn yr ardal.  
Mynegwyd pryder am yr effaith a gawsai o ran sŵn/goredrych a 
phreifatrwydd y cymdogion yn y Tŷ Capel oherwydd agosatrwydd y 
ddau adeilad ac o gofio pam yr adeiladwyd hwy’n wreiddiol 
[Datgan Diddordeb – EOG a CLlM] 

 
5. MATERION YN CODI 
 

  a) 15.  Cynnig Cyng. Erfyl W. Roberts – Cyfrifiaduron Ysgol Botwnnog 
Talwyd yr anfoneb erbyn hyn – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod. 
 

  b) 16.  Gohebiaeth:  a)  Cydlynydd Partneriaethau Natur Lleol Gwynedd – Tir Mynytho 
Torrwyd y gwellt a gadawyd darn gwlypach heb ei dorri gan fod helyg a brwyn yn 
tyfu ac, o ganlyniad, byddai’n amrywio’r cynefin.  Gwasgarwyd y gweddillion gwellt 
tu ôl i wal ar odrau’r Foel yn y diwedd.  Mae gan Ysgol Foel Gron ddiddordeb bod yn 
rhan o’r cynllun.  Gosodir arwyddion ‘Gweirglodd Gymunedol’ i egluro’r hyn sy’n 
digwydd er gwybodaeth i’r cyhoedd. 
 
[Gadawodd Cyng. C.Ll. Morris y cyfarfod ar ddiwedd y drafodaeth uchod.] 
 



  c) 15.  Gohebiaeth:  b)  Ail-lenwi Cymru 
Argraffwyd yr wybodaeth a dderbyniwyd; penderfynwyd peidio ag ymrwymo i’r 
cynllun o osod ffowntenni ar hyn o bryd oherwydd pryder dechreuol y Cyngor o ran 
hylendid yn ystod y pandemig.  Adroddodd yr Aelod Lleol y gosodwyd ffownten tu 
allan i doiledau’r bont drwy nawdd AHNE ac, er na wyddai pryd y gwnaed hynny, 
derbyniodd negeseuon yn diolch amdani gan amryw. 
 

ch) 15.  Gohebiaeth:  ch)  Anna E. Jones – Grisiau ar Lôn Pont Morgan 
Deallwyd, ar ôl cysylltu â pherchnogion Aberuchaf, mai Cyngor Gwynedd yw 
perchennog stribyn dau fetr o dir sy’n cyd-redeg â hyd wal wreiddiol yr harbwr, gan 
gynnwys y fynedfa a’r grisiau.  Anfonwyd yr wybodaeth ymlaen at A.E. Jones, yr 
Aelod Lleol, Swyddog Morwrol a’r Adran Fwrdeistrefol. 

 
  d) Ciosg BT Stryd Fawr, Aber-soch – Diffribiliwr 

Tynnwyd yr offer o’r ciosg a gosodwyd sticeri arno.  Tynnwyd y bin ysbwriel er mwyn 
gwneud hynny ac er hysbysu’r Adran y gorffennwyd y gwaith, penderfynodd y 
Warden Stryd beidio â’i ailosod ar hyn o bryd.  Gobeithir gosod y diffribiliwr cyn 
diwedd y mis – bydd angen talu’r trydanwr am hynny.   
Nododd gohebiaeth oddi wrth ULlC yn ddiweddar ei fod yn cydweithio ag Achub 
Bywyd Cymru i annog cymunedau ledled Cymru ddeall pwysigrwydd dysgu CPR 
(Adfywio Cardio-pwlmonaidd) a defnyddio diffribiliwr.  Un cais yw annog cynghorau 
cymuned a thref lwytho fideo hyfforddi ar eu gwefannau; penderfynwyd gwneud 
hynny. 

 
dd) Adran Drwyddedu – Cais am Drwydded Eiddo:  Black Sheep, Lôn Pont Morgan, 

Aber-soch 
 Ni dderbyniwyd ymateb oddi wrth yr ymgeisydd yn dilyn mynegi siomedigaeth yn yr 

enw o gofio mai pentref Cymraeg a Chymreig yw Aber-soch ac nad yw’n cyfleu 
hynny.   

 
  6. TOILEDAU 
 

    a) Cyflenwad Trydan Toiledau Lôn Traeth 
Aildrefnwyd y cytundeb ag E-on am ddwy flynedd a ddechreua ar Fai 16eg – tâl 
sefydlog 39.3c y dydd a’r uned 25.52c y kwh. 

 
  b) Healthmatic Ltd. – System Talu Digyffwrdd 

Yn dilyn sgwrs rhwng Cyng. W.B. Williams a Mal Holt, Rheolwr Gwerthiant 
Healthmatic, deallwyd bod angen gwario tua dau neu dri chan punt ar rannau 
newydd i’r drysau.  O gysylltu â’r Adran Fwrdeistrefol dywedwyd y buasai’n rhaid 
cadw’r drysau ar agor yn unol â rheoliadau Covid eto eleni, h.y. er mwyn sicrhau bod 
digon o awyr iach yn mynd mewn iddynt.  O ganlyniad, penderfynwyd peidio â 
gwneud dim ar hyn o bryd tra pery’r pandemig a holi os oes nawdd ar gael at golli 
incwm. 

 
  7. MYNWENT Y BWLCH 
 

a) Arwyddion Ysbwriel 
Adroddwyd y gadawyd tocyn o flodau marw ac ati wrth y wal dros y Pasg – tynnwyd 
yr arwyddion a osodwyd ar y giatiau.  Dywedwyd na fwriada’r Henaduriaeth ailosod 
bin yno.  Derbyniwyd ymatebion amrywiol oddi wrth gynghorau eraill: 



 tala Llanbedrog i Wynedd am fin brown gwaredu gwastraff gardd ac mae 
cymdogion yn gwirfoddoli ei roi allan i’w gasglu 

 contractwyr torri gwellt sy’n gwagio yn Nefyn 
 Dolbenmaen – ysbwriel wedi bod yn broblem yn ei bum mynwent ond, tua 

blwyddyn yn ôl penderfynodd osod bin 60 litr ym Mynwent Bethel, Golan, drwy 
gwmni Veolia a wagir yn fisol – gwellodd hyn y sefyllfa yno. 

 
Anfonir llun o’r blodau a’r ymatebion uchod at y Trysorydd er gwybodaeth.   
Awgrymwyd wrtho hefyd y dylid hysbysebu tendr torri’r fynwent yn Llanw Llŷn y mis 
hwn, gan fod y fynwent yn dechrau mynd yn flêr.   
 

  8. CAEAU CHWARAE 
  
 a) Archwiliad Iechyd a Diogelwch 
  Archwilir y ddau gae ar Ebrill 27ain. 
 
 b) Rheoliadau Dim Ysmygu Newydd 

Daeth y rhain i rym ar Fawrth 1af.  Ni lwyddwyd argraffu’r poster oherwydd nam ar y 
linc. 

 
  9. MATERION CYLLIDOL 
 

  a) Meinciau Solar 
  Ni chafwyd cyfle i gysylltu â’r cwmni eto. 
 
   b) Cyfrifon 2020 – 2021 

Derbyniwyd y ddogfennaeth ar gyfer yr uchod.  Gobeithir cael popeth yn barod i’w 
trosglwyddo i’r Archwiliwr Mewnol ar ôl cyfarfod mis Mai. 

 
10. MATERION CYNLLUNIO 
 
 a) Apêl Fferm Pant yr Hwch, Aber-soch 

Anfonwyd sylwadau’r Cyngor eisoes. 
 

 b) Gorfodaeth (Amrywiol) 
Ni dderbyniwyd ymateb i’r pum ymholiad arall.   

 
11. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 
 
   a) Cau Ffyrdd 

Derbyniwyd copi o Rybudd yn hysbysu y caeid ffordd ddi-ddosbarth gyferbyn â 
Meirion Cottage, Bwlchtocyn, ar Fawrth 16eg. 
 

   b) Goryrru ym Mynytho 
Adroddodd yr Aelod Lleol y derbyniodd ymateb oddi wrth Alun Roberts, Peiriannydd 
Ardal Dwyfor, ac y cedwir golwg ar y sefyllfa. 

 
   c) Rhaglen Waith  

Torri gwaith o fewn ardaloedd 30/40 m.y.a. yn Aber-soch, Bwlchtocyn, Llanengan, 
Llangian, Mynytho a Sarn Bach yn ystod misoedd Mai, Gorffennaf a Medi. 
 



12. MATERION HAWLIAU TRAMWY 
 
 a) Ail-gategoreiddio’r Llwybrau ar gyfer Hysbysebu Tendr 2021  

Ni lwyddodd yr Uwch Swyddog Hawliau Tramwy gysylltu cyn iddo fynd am ei 
lawdriniaeth – gobeithia ddychwelyd i’w waith at ddiwedd mis Mai; penderfynwyd 
parhau â’r un drefn ag arfer eleni eto, h.y. cael dau gontractwr.  Cysylltir â’r Adran 
Hawliau Tramwy i ofyn am drafodaeth ym mis Medi/Hydref fel y gellir cael trefn ar 
bopeth erbyn 2022.  Mae hwn yn fater sydd ar y gweill ers tua phum mlynedd 
bellach ac, er anfon rhestr o’r llwybrau i’r Adran, bu diffyg ymateb a 
chydweithrediad i geisio ei ddatrys. 

 
[Gadawodd Cyng. John B. Hughes y cyfarfod ar ôl trafod yr uchod.] 

 
13. TRAETHAU 
 
 a) Newidiadau ym Marchros 

Derbyniwyd ymateb oddi wrth Swyddogion y Traethau ac AHNE parthed y caban 
gwyn a osodwyd a’r arwydd parcio preifat – y ddau’n siomedig o dderbyn sylwadau’r 
Cyngor.  Eglurir mai cwmni cofrestredig yw ‘Grandverge’ sy’n berchen y tir ym 
Marchros ac anfonodd gopi o Ddogfen Teitl y Gofrestrfa Tir er gwybodaeth. 

  
 b) Wythnos Hwylio ‘Dinghy’ Aber-soch 

Gwahoddwyd Mrs. Selina Collinson, un o’r Tîm Trefnu, i roi cyflwyniad ar ddechrau’r 
cyfarfod.  Cynhaliwyd trafodaeth eisoes â’r Aelod Lleol a swyddogion Cyngor 
Gwynedd.  Cafwyd cyfle i ofyn cwestiynau a mynegwyd fod pawb yn gefnogol i’r 
wythnos mewn egwyddor ond, mai penderfyniad Cyngor Gwynedd yw cynnal 
unrhyw ddigwyddiad ar ei dir ei hun.   

 
14. ARWYDDBYST PREN 
 
 Anghofiwyd trafod yr uchod er derbyn ateb oddi wrth Sioned Mair Williams, yr arlunydd/ 

cynllunydd. 
 
15. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

  i) Bwletin mis Ebrill 
Gwybodaeth am Gyfarfodydd o Bell ar ôl mis Mai 2021; Adroddiad 
Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol; Deddf 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – newidiadau yn 2022; Digwyddiad 
ULlC/SLCC; Colli Plentyn. 

ii) Hyfforddiant mis Ebrill 
 Gwybodaeth am yr uchod. 
iii) Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – Cychwyn, Rhoi ar Waith a 

Chanllawiau 
 Copi o fersiwn papur diweddariad yr uchod yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd ar 

Fawrth 1af. 
  iv) Canllawiau Diogelwch Seibr 
   Copi, er gwybodaeth, o’r uchod – anfonir copi at bawb. 
    v) Aelodaeth 2021 – 2022  



Gwahoddiad i ailymaelodi – £561.00 yn seiliedig ar 1622 o anheddau 
trethadwy yn ôl 0.346c yr annedd; penderfynwyd ailymaelodi (gweler 18. 
Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod). 

vi) Digwyddiad ar y Cyd ULlC a SLCC 
Fe’i cynhelir yn rhithiol ar Fai 13eg. 

vii) Adnewyddu Geiriad Côd Cefn Gwlad 
 Copi, er gwybodaeth.  Anfonir at bawb. 
viii) Arolwg Cysylltedd Digidol 

Copi o’r uchod a lansiwyd gan Sefydliad y Merched ar y cyd â Ffederasiwn 
Clybiau Ffermwyr Ifanc (CFfI) Cymru,  NFU Cymru, Undeb Amaethwyr Cymru 
a’r Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA Cymru), â’r nod o greu 
darlun o gysylltedd digidol ar draws Cymru. 

    ix) Adnoddau ‘Dweud-dy-Ddweud’ Llywodraeth Cymru 
   Copi, er gwybodaeth, o’r uchod. 
     x) Cylchlythyr Newid Hinsawdd 
   Copi, er gwybodaeth o’r uchod. 
    xi) Gohirio Pwyllgor Ardal Arfon Dwyfor 
   Fe’i gohiriwyd tan ar ôl yr Etholiad ar Fai 6ed. 
  xii) Troslgwyddo Asedau Cymunedol – Ymchwil â’r Trydydd Sector,  

Awdurdodau Lleol a Chynghorau Cymuned a Thref 
Copi o adroddiad uniaith Saesneg ar yr uchod, er gwybodaeth. 

  xiii) Casgliad yr Haf Blachere 
   Copi, er gwybodaeth, o’r . 
 
     b) Home Start Cymru – Taflenni Gwybodaeth 

Copïau o’r uchod oddi wrth Gydlynydd Cymorth i Deuluoedd yng Ngwynedd. 
 

  c) Perchnogion Wylfa – Sefydliadau Gwely a Brecwast 
 Llythyr yn mynegi pryder am hiroesedd sefydliadau gwely a brecwast o gymharu â 

llety megis AirBnB a thai gosod sy’n gallu cysgu hyd at ddwsin o bobl.  Yn dilyn 
trafodaeth ar y mater, penderfynwyd na ellir gwneud dim yn ei gylch oherwydd mai 
polisïau Cyngor Gwynedd sy’n rheoli. 

 
ch) Cyng. Dewi W. Roberts – Coed ar Stad Cae Du 
 Derbyniwyd galwad ffôn yn mynegi pryder am y rhain.  Hefyd, copi, er gwybodaeth, 

o e-bost yr Aelod Lleol at yr Adran Fioamrywiaeth yn gofyn a oes modd gosod 
Gorchymyn Gwarchod Coed ar y ddwy helygen a saif wrth ochr modurdy 115 Cae 
Du.  Prydera trigolyn sy’n byw gyferbyn (cysylltwyd â’r Gofrestrfa Tir ac mae’r tir yn 
rhan o’r eiddo) amdanynt oherwydd gwerthwyd y tŷ’n ddiweddar a bwriada’r 
perchnogion newydd adeiladu estyniad a thorri’r coed gan y noswylia hwyaid gwyllt 
Afon Soch oddi tanynt bob nos.  Deallwyd y tociwyd hwy heddiw ac, o ganlyniad, 
hysbyswyd Adran yr Heddlu Cefn Gwlad. 

 
  d) Delwedd Cyf. – Gwefan y Cyngor 
 Bwriedir dechrau adeiladu’r wefan newydd ar Ebrill 19eg a gosod popeth o fewn 

deng i bymtheg diwrnod.  Gellir prynu trwydded meddalwedd diweddaru’r cynnwys 
ein hunain am gost o £99.50 + TAW; penderfynwyd peidio â’i phrynu am y tro. 

 
  



17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  
 

C20/1044/39/DT Estyniad i’r tŷ presennol – The Summer House, Lôn Golff, Aber-soch 
– Gwrthod 

C20/1057/39/LL Dymchwel ac ailgodi cwt traeth – Cwt Glan Môr Rhif 4, Borth Fawr, 
Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0072/39/DT Ffurfio estyniad a chyntedd ystafell fwyta newydd â tho unllethr 
newydd wedi’i orchuddio â llechi i ymestyn dros do gwastad 
presennol i’r gegin a throsi to gwastad y cyntedd presennol i un 
unllethr wedi’i orchuddio â llechi – Bryn Einion, Llanengan – 
Caniatawyd ag amodau 

C21/0086/39/DT Ailfodelu’r to presennol i ffurfio lefel llawr cyntaf newydd â newid 
mewnol, ynghyd ag adeiladu garej/tŷ cychod ar wahân newydd – 
Lee Bank, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

 
TYNNWYD YN ÔL 

 
C20/1057/39/LL Newid defnydd o ddosbarth defnydd C1 presennol (gwely a 

brecwast) i ddefnydd dosbarth C3 (tŷ preswyl), ynghyd ag 
addasiadau allanol – Craigle, Lôn Gwydryn, Aber-soch 

 
18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
  

Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Ebrill (Rh/S 002354) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 
 

  a) Cyngor Gwynedd – £588.50 (Rh/S 002352 – Treth y Toiledau) 
  b) E-on – £21.16 (D/U – Cyflenwad Trydan y Toiledau) 
  c) Un Llais Cymru  – £119.64 (Rh/S 002353 – Aelodaeth 2021 – 2022) 

 
Derbyniadau 
  a) Siân Goodman Jones – £16.00 (Rhent Cae’r Plwy’, Mynytho) 
 

19. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Mai 12fed, 2021 am saith o’r gloch ar Zoom neu yng Nghanolfan Llanegan os 
bydd cyfyngiadau Covid-19 wedi newid – Cyfarfod Blynyddol  

 


