
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a gynhaliwyd yng 
Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fercher, Medi 14eg, 2022 am saith o'r gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
Edward O. Griffith (Cadeirydd), Catherine Ll. Morris (Is-gadeirydd), G. Ian Evans, John Gwilym Jones, Robert M. 
Jones, Owi Lloyd-Jones, Erfyl W. Roberts, O. Hefin Roberts 
 
YMDDIHEURIAD 
 
Alun Jones, William B. Williams, Angharad Correia-Martins, Eifiona M. Wood, Cyng. John B. Hughes (Cyngor 
Gwynedd – Sylwedydd) 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod, gan gynnwys y Clerc ar ôl ei llawdriniaeth ddiweddar.  Braf yw clywed 
y cyrhaeddodd Cyng. Alun Jones adref erbyn hyn a’i fod yn cryfhau.  Dymunwyd yn dda i’r Cyng. Angharad 
Correia-Martins ar ei phriodas ar Fedi 24ain.   
 
 

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Datganodd y Cynghorwyr a ganlyn fuddiant personol yn y ceisiadau cynllunio a drafodwyd dros y gwyliau 
a heno: 
 
➢ Edward O. Griffith, John Gwilym Jones, Catherine Ll. Morris ac Erfyl Wyn Roberts yng nghais 

C22/0655/39/LL – Trosi adeiladau allanol carreg presennol i ddwy uned wyliau, ynghyd â 
dymchwel/rhannol ddymchwel adeiladau allanol modern a lleiniau caled/ardal iard – Fferm Corn, 
Cilan oherwydd bod gan EOG a CLlM fusnes tai gwyliau, JGJ yn gymydog ac EWR wedi gweithio yno 

➢ Robert M. Jones ac O. Hefin Roberts yng nghais C22/0712/39/DT – Cais ar gyfer ymestyn yr eiddo 
presennol a darparu balconi llawr cyntaf ar y cefn, ynghyd ag ymestyn y cwrtil presennol a darparu 
mynedfa gerbydol newydd, llecynnau parcio a modurdy dwbl – Bodorwel, Aber-soch oherwydd bod 
yr ymgeisydd yn berthynas teuluol 

➢ Owi Lloyd-Jones yng nghais C22/0794/39/LL – Dymchwel gweithdy presennol a chodi un newydd – 
Abersoch Moorings, Min-y-Don, Aber-soch oherwydd mai ef yw’r perchennog. 

 

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 Misol a gynhaliwyd ar Orffennaf 13eg, 2022 yn gywir. 
 

 4. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Anfonwyd sylwadau ar y ceisiadau ag * cyn y cyfarfod (1-12). 
 
C22/0647/39/DT* Creu mynediad blaen newydd, ffenestr gromen newydd ar yr edrychiad blaen, 

ychwanegu ac addasu ffenestri gromen cefn a balconi cefn newydd – Hafan 
Hollandeg, Bwlchtocyn – Cefnogir 

C22/0651/39/DT* Gosod ffenestr dormer yn y cefn – 9 Afon y Felin, Lôn Garmon, Aber-soch – 
Cefnogir (Caniatawyd ag amodau) 

C22/0655/39/LL* Trosi adeiladau allanol carreg presennol i ddwy uned wyliau, ynghyd â 
dymchwel/rhannol ddymchwel adeiladau allanol modern a lleiniau caled/ardal 
iard – Fferm Corn, Cilan – Cefnogir (Gwrthodwyd) [Datgan Diddordeb – EOG, 
JGJ, CLlM, EWR] 



C22/0669/39/DT* Cais ar gyfer codi estyniad unllawr at gefn yr eiddo, ynghyd â darparu ffenestri 
cromen i flaen a chefn yr eiddo presennol er mwyn trosi’r gofod to yn rhan o’r tŷ 
– Idrisfa, Aber-soch – Cefnogir (Caniatawyd ag amodau) 

C22/0671/39/DT* Creu teras uwchben to gwastad presennol, trosi gofod to mewnol trwy godi 
uchder to, addasu’r llethr a chynnwys ffenestr/agoriad gromen newydd – 13 Cae 
Pin, Aber-soch – Cefnogir 

C22/0673/39/DT* Cais ar gyfer darparu ffenestri cromen a ‘velux’ yn y to ar gyfer trosi ei wagle – 
Rhianfa, Sarn Bach – Cefnogir (Caniatawyd ag amodau) 

C22/0686/39/DT* Cais ar gyfer estyniadau a newidiadau i eiddo presennol – Wyntops, Maes 
Gwydryn, Aber-soch – Gwrthwynebir oherwydd gorddatblygiad ar safle cyfyng 
a dechrau cynsail (Gwrthodwyd) 

C22/0699/39/LL* TYNNWYD YN ÔL – Cais am newid defnydd dros dro (tan Fedi 30ain, 2022) i 
ddefnyddio rhannau o gwrt blaen busnes presennol o fanwerthu (Dosbarth A1, 
arddangos cychod a chynnyrch morwrol/hamdden yn ymwneud â blaen busnes 
Abersoch Land and Sea) a chyn safle gwerthu tanwydd Land and Sea (Sui 
Generis) i werthu bwyd a diod (Dosbarth A3), gan gynnwys gosod trelar dros dro 
i archebu/gweini diod, unedau toiledau symudol, paratoi bwyd symudol ac 
eistedd cwsmeriaid symudol – Abersoch Land & Sea, Lôn Garmon, Abersoch 

C22/0710/39/DT* Modurdy ar wahân newydd – Leeward, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – Cefnogir ar yr 
amod mai modurdy’n unig fydd o 

C22/0712/39/DT* Cais ar gyfer ymestyn yr eiddo presennol a darparu balconi llawr cyntaf ar y cefn, 
ynghyd ag ymestyn y cwrtil presennol a darparu mynedfa gerbydol newydd, 
llecynnau parcio a modurdy dwbl – Bodorwel, Aber-soch – Cefnogir [Datgan 
Diddordeb – RMJ, OHR] 

C22/0757/39/DT* Cais ar gyfer darparu dwy ffenestr gromen ar gefn yr eiddo – Bwthyn y Phesant, 
14 Ystâd Sant Tudwal, Mynytho – Cefnogir 

C22/0756/39/AC* Cais i ddiwygio Amod Rhif 1 o Ganiatâd Cynllunio C18/0506/39/MG er mwyn 
diwygio rhai elfennau o’r bwriad, gan gynnwys gorffeniadau allanol, 
addasu/ychwanegu agoriadau, creu grisiau mynediad a materion tirlunio – Tir ger 
Gilfach Goed, Lôn Pen Cei, Aber-soch – Gwrthwynebu oherwydd gorddatblygiad 
ar safle mor amlwg 

 
Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 
C22/0708/39/AC Cais ar gyfer newid Amod Rhif 2 o Ganiatâd Cynllunio C20/0696/39/DT er mwyn 

cynnal newidiadau i osodiad mewnol llawr daear a chyntaf; ymestyn balconi 
cefn; cynnwys pibellau solar i’r to blaen presennol; diwygio’r porth blaen o do 
crib i un gwastad/manylion ffasgai; diwygio ffenestr llawr cyntaf blaen; amnewid 
ffenestr ystafell ymolchi gul â ffenestr fertigol fwy i gynnwys gwydr afloyw; dwy 
ffenestr gefn i’w newid i ddrws gwydr; ffenestr llawr cyntaf cefn i’w newid i 
ffenestr/drws; gwaredu ffenestr llawr daear ochr – 274 Cae Du, Aber-soch – 
Cedwir at yr un sylwadau a gyflwynwyd â’r cais gwreiddiol, sef Gwrthwynebir 
oherwydd gorddatblygu mewn lle cyfyng yng nghanol rhes o dai ar wahân 

C22/0762/39/DT Cais ar gyfer codi estyniad unllawr cyntaf ar gefn yr eiddo, ynghyd ag estyniad 
llawr cyntaf ar ei ochr uwchben y modurdy to fflat presennol a darparu balconi 
blaen a chefn – 240 Cae Du, Aber-soch – Gwrthwynebir oherwydd 
gorddatblygiad a dechrau cynsail i res o dai llai eu maint na gweddill y stad (fel 
Rhif 236) 

C22/0763/39/TC Cais am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon ar gyfer gosod carafán newydd fel llety 
ychwanegol at dŷ preswyl – Felin, Aber-soch – Cedwir at yr un sylwadau a 
gyflwynwyd â chais cyffelyb yn 2021, sef Gwrthwynebir oherwydd nad yw’n 
rhan o’r cwrtil, h.y. mae ar lain o dir gyferbyn â’r tŷ sydd â chaeau/ochrau 
gwyllt o boptu iddo tu allan i’r ffin ddatblygu.  Hefyd, mae’r ffordd sydd 
rhyngddynt yn rhan o Lwybr Cyhoeddus Rhif 42/Llwybr yr Arfordir.  Gallai, 
maes o law, gael ei droi’n ‘gartref parhaol newydd yn y wlad’.  Nid oes man 
parcio ar ei gyfer â’r ffordd yn gul a gwael pe bai angen y gwasanaethau brys.  
Onid oes rhaid i ‘adeilad’ fod ar safle yn barod i ymgeisio am Dystysgrif 
Defnydd Cyfreithlon? 



C22/0767/39/DT Cais ar gyfer gosod ffenestri cromen ar flaen a chefn yr eiddo – Tŷ Bach, 7 Cae 
Pin, Aber-soch – Cefnogir 

C22/0780/39/CT Torri coeden onnen o fewn Ardal Gadwraeth – Bodengan, Llanengan – Cefnogir 
C22/0794/39/LL Dymchwel gweithdy presennol a chodi un newydd – Abersoch Moorings, Min-y-

Don, Aber-soch – Cefnogir [Datgan Diddordeb – OL-J] 
C22/0797/39/DT Cais ar gyfer codi estyniad unllawr ar ochr yr eiddo, ynghyd â darparu balconi 

uwchben a grisiau allanol – 236 Cae Du, Aber-soch – Gwrthwynebir oherwydd 
gorddatblygiad a dechrau cynsail i res o dai llai eu maint na gweddill y stad (fel 
Rhif 240) 

C22/0807/39/LL Adeiladu estyniad llawr cyntaf ochr – 9 Tai Dyffryn, Lôn Garmon, Aber-soch – 
Gwrthwynebir oherwydd gorddatblygiad ar safle cyfyng 

C22/0829/39/DT Cais ar gyfer dymchwel ystafell haul bresennol, ynghyd â chodi estyniad unllawr 
yn ei le – Glan Heulog, Lôn Engan, Aber-soch – Cefnogir 

 

  5. MATERION YN CODI 
 

  a) Ysgol Aber-soch – Ôl-ddefnydd 
Cynhelir y cyfarfod nesaf am 1.30 bnawn Mawrth nesaf, Medi 20fed ar Teams.   

 
b) 16.  Gohebiaeth:  d)  Dewi Roberts – Plismona Dwyfor/Aber-soch  

Derbyniwyd ateb oddi wrth Gomisiynydd yr Heddlu ar Awst yr ail – gofynnodd i’r Arolygydd lleol 
ymateb i’r cwestiynau ynglŷn â nifer y staff/heddweision a weithia yn yr ardal yn ystod yr haf, gan 

mai hi a ŵyr orau; ni dderbyniwyd ymateb. 
c) 16.  Gohebiaeth:  f)  Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Cymunedau – Gweithdai Ardal Ni 2035 

Gohiriwyd y cyfarfod a drefnwyd yr wythnos nesaf tan ddydd Llun, Hydref 17eg.  Fe’i cynhelir yn 
Neuadd Aber-soch rhwng 6.15 a 8.30 o’r gloch. 
Noda llythyr oddi wrth David Charles Williams, Swyddog Prosiect Tîm Tacluso Ardal Ni, fod ei dîm 
yn awyddus i dderbyn ceisiadau drwy system fewnol y Cyngor o’r enw ‘FFOS’ i dacluso 
cymunedau.  Y brif nod yw adnabod gwaith sydd angen sylw er mwyn creu balchder bro a 
chyflawni cymunedau glân a thaclus.  Penderfynwyd meddwl am bethau i’w gwneud erbyn 
cyfarfod mis Hydref. 

 

  6. TOILEDAU 
 

   a) Adroddiad Toiledau Maes Parcio’r Golff a Marchros 
Ymddiheurodd Amanda Murray am yr oedi cyn ymateb.  Noda na all y cyfraniad at redeg y tri 
thoiled ymestyn at waith cynnal a chadw.  Penderfynwyd ysgrifennu i fynegi siomedigaeth yn yr 
ymateb, ynghyd â gofyn am gyfarfod safle i’w trafod yn iawn.  Hefyd, gofyn am ddadansoddiad o 
gostau glanhau’r toiledau. 

 

  7. CAEAU CHWARAE 
 

  a) Cais i Dorri Coed yng Nghoed yr Allt 
Anfonodd Lea Connelly, Swyddog Bioamrywiaeth, wybodaeth am ffynonellau ariannu cynnal a 
chadw.  Derbyniwyd galwad ffôn oddi wrth gontractwr i fynegi pryder am gais a gafodd i dorri 
coed ger Bryn Tirion – hysbyswyd Lea o hyn hefyd.  Derbyniwyd neges oddi wrth Swyddog 
Bioamrywiaeth newydd yn gofyn am gyfarfod safle – fe’i cynhelir ar Fedi 28ain. 

 
  b) Haf o Hwyl 

Derbyniwyd cais am ganiatâd defnyddio Cae Chwarae Aber-soch am sesiwn ddwy awr o hwyl 
mewn cymunedau gyda’r nos Fawrth, Awst 18fed – caniatawyd. 

 
  c) Mainc Goffa  

Cysylltir â’r teulu i geisio aildrefnu dyddiad, yn arbennig gan y dychwelodd Cyng. Alun Jones 
gartref o’r ysbyty erbyn hyn. 



Derbyniwyd cwyn arall am gyflwr y meinciau ar y bont drwy law’r Aelod Lleol.  Gofynna’r trigolyn 
lleol pam mai ond dwy fainc a roddwyd yn Lôn Golff, er y gwerthfawroga hynny, yn hytrach na 
thair.   

 

  8. MATERION CYLLIDOL 
 

  a) Meinciau Solar 
Cofrestrwyd y fainc ar gyfer derbyn ei gwybodaeth defnydd data ar ôl gosod y cerdyn SIM – tala’r 
Clerc £13.00 y mis, yn unol â’r cytundeb ag EE, hynny i’w ad-dalu â’i chostau gweinyddol.  Er y 
rhoddwyd caniatâd i wraig Cedrwydd dorri’r clo ar y giât rhwng Maes Awel a’r cae, ymddengys na 
wnaeth.  Derbyniwyd galwad ffôn oddi wrthi ddiwedd Awst yn mynegi pryder am yr ysbwriel, gan 
gynnwys poteli wedi torri  a adawyd gan grŵp a gafodd barti ger y fainc tan tua phump o’r gloch 
y bore.  Diolch i'r Cyng. Catherine Ll. Morris am fynd yno i glirio a thynnu lluniau o’r llanast.  
Mae’r fainc yn taflu tipyn o olau , yn arbennig ar ôl y tywydd braf a gafwyd yn ddiweddar felly, 
gall fod yn broblem o ddenu grwpiau i’r cae chwarae. 
   

  b) Ad-daliad Cytundeb Torri’r Foel a Llain y Pentref 
Derbyniwyd cais gan y Swyddog i gyfarfod i drafod y cytundeb am ddeg o’r gloch, fore Gwener, 
Medi 30ain. 
 

  c) Talu Cyflog y Clerc yn Uniongyrchol 
Gofynnodd y Clerc a fyddai modd talu ei chyflog yn uniongyrchol i’w chyfrif, yn arbennig gan fod 
cangen ei banc yn cau ar ddydd Iau, drannoeth cyfarfodydd y Cyngor.  O holi BACSTAL Pac rhaid 
cyflwyno cais gan lofnodwyr y cyfrif i wneud hyn oherwydd nad oes ganddo fynediad i’w fanc; 
penderfynwyd gwneud hynny a holi’r banc am gostau defnyddio neu gofrestru ar gyfer BACS.   

 
 ch) Yswiriant 

Yn dilyn anfon copi o’r Rhestr Asedau at Zurich, eglurwyd na ellid yswirio tir y fynwent ond, 
gofynnwyd am fanylion gwneuthuriad ei wal a’r ffordd.  O dderbyn pris arall, gwelwyd y 
cynhwyswyd yr offer ymarfer corff dwywaith – cywirwyd hynny drwy ail-wneud y rhan hon o’r 
polisi o ddilyn trefn y Rhestr Asedau.  O ganlyniad, y pris newydd yw £1733.40.  Gobeithir y bydd 
hyn yn ateb pryder yr Archwiliwr Mewnol hefyd.  Cadarnhawyd y taliad – gweler 18. Cadarnhau 
Taliadau a Derbyniadau isod. 

 
   d) Ymgynghoriad ar Raddfeydd Ffioedd 2023 – 2024 
  Derbyniwyd y ffioedd a awgrymir. 
 
 dd) Cyfrifon 2021 – 2022  

Ni dderbyniwyd gohebiaeth yn dilyn anfon y dogfennau.  Bydd rhaid cynnal cyfarfod arbennig cyn 
Medi 30ain i’w cadarnhau os derbynnir unrhyw beth cyn hynny ond, gall fod yr un fath â’r 
flwyddyn ariannol ddiwethaf pan fu rhaid cysylltu’n uniongyrchol i ofyn amdanynt. 

 
   e) Llif Arian/Rheolaeth Arian a Risg Mewnol 

Dosbarthwyd copi o’r llif arian i bawb a chynhaliwyd yr arbrofion ariannol; fe’u derbyniwyd ac 
arwyddodd y Cadeirydd a’r Clerc y ffurflenni. 

 

  9. MATERION CYNLLUNIO 
 
   a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Ni dderbyniwyd ymateb pellach. 
 

b) Grŵp Cynefin – Anghenion Tai Aber-soch 
 Ni dderbyniwyd ymateb i’r llythyr a anfonwyd yn mynegi siomedigaeth yn y cynllun newydd. 

 

10. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 
 
    a) Rhybuddion Cau Ffyrdd 

Caeir ffyrdd di-ddosbarth Lôn Pen Cei, Aber-soch, ar Fedi 27ain am hyd at fis o gyfnod. 



 
 
 

  b) Peiriannau Dosbarthu Bagiau Baw Cŵn 
Ni chyflwynwyd y cais am nawdd o Gronfa Gynaliadwy AHNE Llŷn eto oherwydd nas gosodwyd y 
meinciau solar.   
 

   c) Rhaglen Waith mis Medi 
➢ Ni dderbyniwyd ymateb i’r gŵyn am y gwaith torri ochr ffyrdd. 
➢ Clytwaith ym Mharciau, Mynytho. 

 
ch) Gwasanaeth Traffig a Phrosiectau – Ymgynghoriad Rhwydwaith Teithio Llesol 

Ymestynnwyd y dyddiad cau tan Fedi 30ain.  Gellir ychwanegu palmant Lôn Sarn Bach ato. 
 

11. MATERION HAWLIAU TRAMWY 
 
   a) Torri’r Llwybrau  

Derbyniwyd yr ad-daliad – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  
 
   b) Llwybr Cyhoeddus Rhif 82 Plas Ward, Mynytho 

Ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach. 
 

   c) Ail-gategoreiddio 
Caiff yr Is-bwyllgor Llwybrau drafod yr arolwg a gynhaliwyd yn gynharach eleni ar gyfer yr ail-
gategoreiddio pan enwebir aelodau iddo. 

 
 ch) Mainc Goffa ar Lwybr yr Arfordir 

Derbyniwyd cais oddi wrth deulu Griffiths, Nyth y Môr, Marchros, osod mainc er cof am eu mab 
ar Lwybr yr Arfordir; fe’i hanfonwyd ymlaen i’r Adran a hysbysu’r teulu o hynny. 

 

12. HYFFORDDIANT 
 
 Cynllun – ni lwyddodd y Clerc ddechrau ei baratoi. 
 

13. ENWEBU AELODAETH IS-BWYLLGORAU’R CYNGOR  
 

Oherwydd nad oedd presenoldeb llawn o’r Cyngor eto heno, penderfynwyd gohirio’r enwebu.  Gobeithir 
y bydd pawb yn bresennol ym mis Hydref. 
 

14. MYNWENT 
 
 Ni dderbyniwyd ymateb swyddogol oddi wrth Swyddogion yr Henaduriaeth ond, un mewn camgymeriad 

a anfonodd y Trysorydd at yr Ysgrifennydd i fod.  Noda, “Newydd gael hyd i’r llythyr yma...Angen PWRS 
go fawr i ariannu’r trosglwyddiad.  Heb ymateb!”  Y Clerc heb ymateb iddo eto ‘chwaith! 

 

15. TRAETHAU/HARBWR 
 
   a) 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.   
 

  b) Cyngor Cyfreithiol 
Ni chysylltwyd â chwmni cyfreithiol eto. 

  
 
 



  c) Gorlifo Afon Soch a Dorau Pont Aber-soch 
Ni dderbyniwyd ymateb i’r llythyr cefnogaeth a anfonwyd at Dylan Williams, Cyfoeth Naturiol 
Cymru (CNC), ym mis Gorffennaf.  Deallwyd, yn dilyn gweld craen ar y bont ym mis Awst, y 
tynnwyd y ddwy ddôr am gyfnod.   

 
ch) Adfer Morwellt ym Mhen Llŷn ac Ynys Môn – Cynllun Bioddiogelwch ACA Penrhyn Llŷn a’r 

Sarnau a’r Cod Morol 
 Gwybodaeth a gwahoddiad i gymryd rhan gwarchod yr amgylchedd a bywyd gwyllt morol lleol 

drwy fynychu gweithdai er mwyn gwrando a dilyn datblygiadau’r prosiectau uchod. 
 

  d) Cais i Ffilmio ar Borth Neigwl 
 Anfonwyd yr uchod ymlaen at yr Uned Forwrol a hysbyswyd yr ymgeisydd o hynny. 
 
dd) Dyddiadau Rasys 2023 

Derbyniwyd copi o gais y trefnydd am gadarnhad cynnal rasys rhedeg 2023, ynghyd â gofyn barn 
am newid dyddiad yr hanner marathon o Fedi/Hydref i Orffennaf 15fed – dim gwrthwynebiad. 

 

16. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

   i) Iddyn Nhw – Pecyn Cymorth i Randdeiliaid – Rheoli Glaswelltiroedd 
 Copi o’r uchod er gwybodaeth a gweithrediad. 
  ii) Bwletin mis Gorffennaf 
 Copi o’r rhifyn diweddaraf. 
  iii) Hyfforddiant mis Awst a Medi 
 Rhestr o’r hyfforddiant sydd ar gael. 
  iv) Adran 6 y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau 
 Taflen adnoddau sy’n cynnwys dolenni i ganllawiau ac adroddiadau er gweithrediad. 
   v) Angen Enghreifftiau o Gynghorau a Ddatganodd Argyfwng Hinsawdd neu Natur 
 Cais am enghreifftiau o gynghorau a fabwysiadodd systemau rheoli gwelltiroedd 

gwahanol i annog tyfiant blodau gwyllt – Llain y Pentref. 
  vi) ‘Civility and Respect’ 
 Taflen am yr uchod er gwybodaeth. 
 vii) Cynllun Creu Coetir 
 Gwybodaeth am y nawdd sydd ar gael ar gyfer plannu coed a ffensio i ffermwyr a 

rheolwyr tir. 
viii) Digwyddiad Gweithdy Llywodraeth Cymru Gogledd a De Cymru 
 Rhagrybudd am ddigwyddiad a gynhelir – Rhagfyr 5ed yn y Gogledd – ar themâu a 

ddeillia o ymchwil a archwiliodd i’r rhwystrau sefyll ar gyfer swyddi etholedig a rôl 
newidiol cynghorydd. 

  
b) Comisiwn Ffiniau i Gymru – Cynrychiolaethau’r Ail Gyfnod Ymgynghori 
 Gwybodaeth am y 156 cynrychiolaeth ysgrifenedig a’r 81 tystiolaeth lafar a dderbyniwyd yn ystod 

yr uchod ar etholaethau newydd arfaethedig Cymru. 
 

  c) Rondo Media – Caniatâd Ffilmio  
 Cais gan yr uchod i ddod i Aber-soch i wneud cwpl o ‘GV’s’ o’r ardal ar gyfer cyfres, Hanes yr Iaith, 

sy’n dilyn pedwar cyflwynwyd dros bedair rhaglen wrth iddynt ddysgu mwy am hanes yr iaith 
Gymraeg a’r rôl a chwaraeodd yn eu bywydau nhw – dim gwrthwynebiad. 

  
ch) Ryan S. Finnigan – ‘Postgraduate Second Home Thesis Discussion’ 
  Cais oddi wrth yr uchod i gynnal cyfweliad byr ar gyfer ei draethawd ôl-radd ag aelod o’r Cyngor 

Cymuned – cyfwelwyd dau. 
 
  d) Joanne Porter/Hywyn Williams – Rytec a Dolydd Llŷn 

Gwybodaeth am y posibilrwydd o gael benthyg Rytec a fwriada Gwynedd ei brynu i dorri a 
chasglu’r gwellt ar Lain y Pentref.  Penderfynwyd eu gwahodd i’r cyfarfod ag Ifan Jones, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, ddiwedd y mis. 



  
dd) GollySlater – Helpwch Ni i’ch Helpu Chi – Pecyn Cymorth Gofal Sylfaenol Gwasanaethau’r GIG 

  Copi, er gwybodaeth, o’r uchod. 
 
   e) Cyng. John B. Hughes – Cwch Anabl 

Cais oddi wrth yr uchod am gefnogaeth ariannol i’r cwch anabl.  Penderfynwyd gofyn am fwy o 
fanylion a mantolen ariannol gyfredol, yn unol â Rheolau Ariannol y Cyngor. 

 
   f) Home-Start Cymru – Ymgyrch Recriwtio Gwirfoddolwyr 

Cais am wirfoddolwyr ar gyfer yr elusen sy’n darparu cefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth 
ymarferol i rieni â phlant ifanc. 
 

   ff) Pegasus Group – ‘Installataion of Radio Apparatus at Llanengan’ 
Llythyr yn egluro’r bwriad o uwchraddio offer yn hytrach na chwilio am leoliad newydd ar gyfer yr 
uchod ar dir ger Rhydolion, Llangian; dim gwrthwynebiad. 

  

17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  
 

C21/0713/39/LL Dymchwel siale presennol a chodi tŷ newydd deulawr yn ei le – Siale Byngalo 
Benarfryn, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau a Chytundeb A106 

C21/0997/39/DT Estyniadau ac addasiadau amrywiol, ynghyd â chreu pwll nofio ac ardal decin 
allanol – Lleferin, Lôn Sarn Bach, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau  

C22/0429/39/DA Diwygiad ansylweddol i Caniatâd Cynllunio C10D/0197/39/LL er mwyn ailosod 
ffenestri a drysau, ynghyd er mwyn ailosod ffenestri a drysau, ynghyd â gosod 
ffenestri newydd yn yr estyniadau, newid siâp to’r ystafell haul, ynghyd â newid 
maint ac uchder yr estyniad ochr – Goleufryn, Lôn Pentre Bach, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau  

C22/0491/39/DT Cais ar gyfer darparu balconi llawr cyntaf ar yr edrychiad blaen, ynghyd â gosod 
ffenestr ochr ychwanegol ar y llawr gwaelod – Glanaber Bach, Lôn Pont Morgan, 
Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C22/0496/39/DT Estyniadau ac addasiadau bwiadedig i dŷ presennol – The Brink, Pen Bennar,  
Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C22/0617/39/DT Estyniad llawr cyntaf cefn – Cefnen, Llanengan – Caniatawyd ag amodau 
C22/0622/39/LL Gosod tyrbin gwynt micro – Tir ger Fferm Tŷ’n Don, Llanengan – Caniatawyd ag 

amodau 
C22/0641/39/AC Diwygio Amod 10 ar Ganiatâd Cynllunio C22/0263/39/LL yn ymwneud â 

chyflwyno manylion gwydr afloyw a dileu cyfeiriad at ffenestr ystafell wisgo – 
Leeward, Lôn Pen Cei, Aber-soch – Caniatawyd a Gwrthodwyd 

C22/0651/39/DT Gosod ffenestr dormer yn y cefn – 9 Afon y Felin, Lôn Garmon, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C22/0655/39/LL Trosi adeiladau allanol carreg presennol i ddwy uned wyliau, ynghyd â 
dymchwel/rhannol ddymchwel adeiladau allanol modern a lleiniau caled/ardal 
iard – Fferm Corn, Cilan – Gwrthodwyd 

C22/0669/39/DT Cais ar gyfer codi estyniad unllawr at gefn yr eiddo, ynghyd â darparu ffenestri 
cromen i flaen a chefn yr eiddo presennol er mwyn trosi’r gofod to yn rhan o’r tŷ 
– Idrisfa, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C22/0673/39/DT Cais ar gyfer darparu ffenestri cromen a ‘velux’ yn y to ar gyfer trosi gwagle’r to – 
Rhianfa, Sarn Bach – Caniatawyd ag amodau  

C22/0686/39/DT Cais ar gyfer estyniadau a newidiadau i eiddo presennol – Wyntops, Maes 
Gwydryn, Aber-soch – Gwrthodwyd  

C22/0793/39/RA Rhyddhau Amodau 3 a 4 (manylion llechi a gorffeniad allanol) o Ganiatâd 
Cynllunio C21/0176/39/AC  – Bryn Benar, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – Rhyddhawyd 
yr amodau yn llawn 

 
TYNNWYD YN ÔL 

 
C22/0699/39/LL Cais am newid defnydd dros dro (tan Medi 30ain, 2022) i ddefnyddio rhannau o 

gwrt blaen busnes presennol o fânwerthu (Dosbarth A1, arddangos cychod a 



chynnyrch morwrol/hamdden yn ymwneud â blaen busnes Abersoch Land and 
Sea) a chyn safle gwerthu tanwydd Land and Sea (Sui Generis) i werthu bwyd a 
diod (Dosbarth A3), gan gynnwys gosod trelar dros dro i archebu/gweini diod, 
unedau toiledau symudol, paratoi bwyd symudol ac eistedd cwsmeriaid symudol 
– Abersoch Land & Sea, Lôn Garmon, Aber-soch 

 

18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
 

 Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Awst a Medi (Rh/S 002437 a 002441) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 
 

  a) R.E. Jones Ltd. – £600.00 (Rh/S 002422 – Gwaith yn y Caeau Chwarae) 
  b) R. Gwynedd Evans – £52.94 (Rh/S 002436 – Cloeon Drysau’r Toiledau) 
  c) Casglwr Trethi – £686.28 (Rh/S 002427 – Talu Wrth Ennill y Clerc) 
ch) Aer Cymru Cyf. – £90.00 (Rh/S 002438 – Galwad Peiriannydd at y Toiledau) 

d) Cyngor Gwynedd – £1830.00 (Rh/S 002439 – Blwch Trydan i Fainc Solar Lôn Golff) 
dd) Zurich Municipal – £1733.40 (Rh/S 002440 – Yswiriant 2022 – 2023) 
  e) E-on – £86.60 (£19.76, £26.39 a £40.45 – D/U – Trydan y Toiledau) 
  f)  Elfyn Repair Service – £1950.00 (Rh/S 000065 – Torri Gwellt y Fynwent) 
   

Derbyniadau 
a) Toiledau – £210.70 (£43.00, £68.40, £40.60 a £58.70 – Arian Mynediad) 
b) Cyngor Gwynedd – £27500.00 (Ail daliad Praesept) 
c) Cyngor Gwynedd – £2438.50 (Ad-daliad Torri Llwybrau) 

 

19. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Hydref 12fed, 2022 am saith o’r gloch yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan 

 


