
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a gynhaliwyd yng 
Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fercher, Hydref 12fed, 2022 am saith o'r 
gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
Edward O. Griffith (Cadeirydd), Catherine Ll. Morris (Is-gadeirydd), Angharad Correia-Martins, G. Ian Evans, John 
Gwilym Jones, Peredur Ll. Jones, Robert M. Jones, Owi Lloyd-Jones, Erfyl W. Roberts, O. Hefin Roberts, William B. 
Williams, Eifiona M. Wood, Cyng. Angela Russell (Cyngor Gwynedd – Sylwedydd) 
 
YMDDIHEURIAD 
 
Alun Jones, Cyng. John B. Hughes (Cyngor Gwynedd – Sylwedydd) 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod, yn arbennig Cyng. Peredur Ll. Jones i’w gyfarfod cyntaf yn dilyn ei 
gyfethol fel Aelod dros Ward Llangian.  Dymunwyd yn dda i’r Cyng. William B. Williams ar gyfer ei driniaeth 
lawfeddygol ddiwedd y mis a llongyfarchwyd Cyng. Angharad Correia-Martins ar ei phriodas ddiwedd mis Medi. 
 
Yn yr un modd, croesawyd Catrin Huws, Uwch Swyddog Galluogi Tai Cymunedol, a Steffan Smith, Rheolwr, i 
egluro Cynllun Peilot Ardal Dwyfor.   
 

SGWRS AM GYNLLUN PEILOT ARDAL DWYFOR 
 
Rhoddodd y ddau swyddog gefndir a bwriad y cynllun dros y tair blynedd nesaf.  Eu rôl yw monitro effaith sefyllfa 
anghenion tai cymunedau Dwyfor.  Cyhoeddir adroddiad gweithredol maes o law ac fe’i hadolygir pob chwe mis.  
Cafwyd cyfle i ofyn cwestiynau cyn terfynu’r sgwrs.  Diolchwyd i’r ddau am roi o’u hamser, gan obeithio y gellir 
cael adborth ar y datblygiadau yn fuan. 
 

1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  

 
Nid oedd gan neb fuddiant personol i’w ddatgan. 
 

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 y cyfarfod misol a gynhaliwyd ar Fedi 14eg, 2022 yn gywir. 
 

 4. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Anfonwyd sylwadau ar y ceisiadau ag * cyn y cyfarfod (1 – 2). 
 
C22/0844/39/DT* Cais ar gyfer dymchwel estyniad cefn unllawr a chodi un deulawr yn ei le – 

Sandboys, 13 Llwyn Onn, Aber-soch – Gwrthwynebu oherwydd gorddatblygiad.  
Mae estyniad deulawr yn rhy uchel o gofio mai byngalo ydyw ac yn ddechrau 
cynsail i weddill y rhes a rhan yma o’r ystâd 

C22/0865/39/DT* Dymchwel estyniadau presennol a chodi estyniad deulawr, ynghyd â chreu ardal 
patio, codi wal atal llifogydd ac addasiadau a gwelliannau i’r eiddo presennol – 
Felin Soch, Aber-soch – Gwrthwynebu oherwydd gorddatblygiad ac nid yw’r 
to’n gweddu â’r hen adeilad 



C22/0893/39/DT Cais i ddymchwel adeiladau presennol a chodi estyniadau newydd, ynghyd ag ail-
leoli llwybr cyhoeddus presennol – Bryn Celyn Bellaf, Cilan – Cefnogir  

 

  5. MATERION YN CODI 
 

  a) Ysgol Aber-soch – Ôl-ddefnydd 
Gohiriwyd y cyfarfod ar Fedi 20fed ac ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach.   

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

Gohebwyd â Chomisiynydd yr Heddlu i ddweud na dderbyniwyd ymateb oddi wrth yr Arolygydd 

lleol fel nododd yn ei e-bost ar Awst yr ail. 
 

c) 16.  Gohebiaeth:  f)  Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Cymunedau – Gweithdai Ardal Ni 2035 
Aildrefnwyd y cyfarfod cyhoeddus ar gyfer dydd Llun, Hydref 17eg.  Fe’i cynhelir yn Neuadd Aber-
soch rhwng 6.15 a 8.30 o’r gloch. 
 

ch)   16.  Gohebiaeth:  d)  Joanne Porter/Hywyn Williams – Rytec a Dolydd Llŷn 
Gan na ddymunai Ifan Jones, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), neb arall ddod i’w gyfarfod, 
penderfynwyd cynnal cyfarfod i drafod dyfodol y ddôl, gan y daw arian Plantlife i ben ddiwedd y 
flwyddyn ariannol hon â Jo Porter a Hywyn Williams. 

  
   d) 16.  Gohebiaeth:  e)  Cyng. John B. Hughes – Cwch Anabl 

Anfonodd yr Aelod Lleol luniau a rhestr o daliadau a derbyniadau'r elusen at bawb wrth 
ymddiheuro am ei absenoldeb heno.  Deallwyd y bu’r cwch yn hynod brysur dros yr haf – llawn 
bob dydd.  Penderfynwyd aros tan fydd Cyng. John B. Hughes yn bresennol mewn cyfarfod i ofyn 
cwestiynau pellach iddo megis cyfrifoldeb, yswiriant ac ati.   

 

  6. TOILEDAU 
 

   a) Adroddiad Toiledau Maes Parcio’r Golff a Marchros 
Ysgrifennwyd i fynegi siomedigaeth yn yr ymateb i adroddiad cynhwysfawr Cyng. Eifiona Wood, 
ynghyd â gofyn am gyfarfod safle i’w trafod yn iawn.  Gofynnwyd am ddadansoddiad o gostau 
glanhau’r toiledau hefyd.   

 

  7. CAEAU CHWARAE 
 

  a) Cais i Dorri Coed yng Nghoed yr Allt 
Cyfarfu’r Clerc â Lea Connelly a Jack Walmsley, Swyddogion Bioamrywiaeth, ddiwedd Medi a 
dywedwyd y cyflwynir Gorchymyn Gwarchodaeth Coed Brys ar yr uchod, yn dilyn asesu’r coed.  
Anfonwyd lluniau ac unrhyw ddogfennaeth arall i hwyluso’r broses er bod copi o bopeth yn y 
Swyddfa ers dyddiau Tony Vowell. 

 
  b) Mainc Goffa/Meinciau  

➢ Ni chysylltwyd â theulu’r diweddar Gyng. Wyn Griffiths i geisio aildrefnu dyddiad ond, 
dywedodd Cyng. Alun Jones, wrth ymddiheuro am ei absenoldeb heno, y dymunai fod yn 
bresennol. 

➢ Gosodwyd coed newydd ar dair o feinciau’r bont – diolchir i’r Cyng. Erfyl W. Roberts am ei 
waith – heb sylweddoli bod pedair yno; archebodd fwy o goed ar gyfer honno a’r un yn y cae 
chwarae.   

 

  8. MATERION CYLLIDOL 
 

  a) Meinciau Solar 
Cysylltwyd ag Include eto, gan na dderbyniwyd cadarnhad o gofrestriad y fainc ers mis 
Gorffennaf.  Atebwyd bod modd gweld yr wybodaeth/data o’i defnydd ers hynny – fe’i 
argraffwyd cyn mynychu heno ond, ni chafwyd cyfle i’w ddarllen na’i ddadansoddi.  Bydd angen 



prynu cerdyn SIM arall yn barod ar gyfer mainc Lôn Golff.  Ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach 
parthed costau gosod yr un ym Marchros. 

 
  b) Ad-daliad Cytundeb Torri’r Foel a Llain y Pentref 

Mynychodd Ifan Jones, Swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, y Cadeirydd, Cyng. John G. Jones, Siôn 
Hughes, contractwr, a’r Clerc (ymddiheurodd yr Is-gadeirydd) y cyfarfod yn Neuadd Mynytho i 
drafod y cytundeb.  Mynna’r swyddog bod rhaid cyflwyno pris cyn gwneud y gwaith.  Derbyniwyd 
hysbysiad o ad-daliad 2021 fore’r cyfarfod – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod. 
 

  c) Talu Cyflog y Clerc yn Uniongyrchol 
Anfonir llythyr i’r banc a BACSTAL Pac wedi’i arwyddo gan arwyddwyr awdurdodedig sieciau’r 
Cyngor i ofyn am yr uchod. 

 
 ch) Cyfrifon 2021 – 2022  

Derbyniwyd e-bost oddi wrth Deryck Evans, Pennaeth Tîm Archwilio Cynghorau Cymuned, ar Fedi 
30ain (sef dyddiad cadarnhau cyfrifon y flwyddyn ariannol ddiwethaf) yn nodi na dderbyniodd y 
dogfennau ac y dylid eu hanfon cyn Hydref 31ain.  Fe’i hatebwyd gyda’r troad yn dweud yr 
anfonwyd hwy ar Orffennaf 4ydd, un diwrnod ar ddeg cyn y dyddiad cyflwyno.  Noda ateb oddi 
wrth ‘Brentis Gweinyddiaeth Busnes’, “Dwi’n ymddiheuro am gamgymeriad gweinyddol nath 
arwain i’ch dogfennau ddim cael ‘annual return received’ ar ein system.  Dwi wedi cal bob dim ar 
y system rŵan.”  Ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach. 

 
   d) Meddygfa Nefyn – Arian Cronfa Covid 

Derbyniwyd llythyr oddi wrth Dr. Arfon Williams yn egluro sefyllfa ddiweddaraf y Gronfa.  Noda 
ni wariwyd rhan sylweddol o’r arian a gofynna a ddymunai’r Cyngor dderbyn canran heb ei wario 
(pro rata) yn ôl neu ystyried iddo gael ei wario er lles y gymuned, e.e. creu banc bwyd lleol neu 
dalebau ar gyfer prynu tanwydd.  Yn dilyn trafodaeth, gofynnir faint yn union sydd ar ôl cyn 
penderfynu’n derfynol. 
 

 dd) Cyllid a Thollau EM – Gwasanaeth Datganiadau Tollau 
Llythyr yn hysbysu y bydd angen gwneud pob datganiad mewnforio drwy’r uchod o Hydref 1af 
ymlaen.  Fe’i derbyniwyd o ganlyniad i fewnforio’r meinciau solar o Groatia. 
 

   e) Delwedd Cyf. – Cynnydd yng Nghostau Cynnal a Chadw’r Wefan 
Hysbysiad am gynnydd bychan yn yr uchod, ynghyd ag anfoneb am y flwyddyn – gweler 18. 
Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod. 

 
   f) Zurich – Yswiriant ‘Work in Progress’ 

Gwybodaeth am yr uchod pe bai’r Cyngor yn bwriadu gwneud unrhyw waith adeiladu. 
 

  9. MATERION CYNLLUNIO 
 
   a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Ni dderbyniwyd ymateb. 
 

b) Grŵp Cynefin – Anghenion Tai Aber-soch 
 Ni dderbyniwyd ymateb i’r llythyr a anfonwyd yn mynegi siomedigaeth yn y cynllun newydd. 
 
  c) Gorchymyn Diogelu Coed C22/02/TP (Dros Dro) – Aber View, Lôn Garmon, Aber-soch 

Copi o’r uchod sy’n ymwneud ag ardal sy’n cynnwys tair coeden – ywen, ffawydden a 
sycamorwydden; cefnogir. 

 

10. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 
 
    a) Rhybuddion Cau Ffyrdd 

Caewyd ffordd ddi-ddosbarth gyferbyn â 112 Cae Du, Aber-soch ar Hydref 10fed. 
 
 



  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  
Ni dderbyniwyd ymateb i’r gŵyn am y gwaith torri ochr ffyrdd a anfonwyd ym mis Gorffennaf. 

 
ch) Gwasanaeth Traffig a Phrosiectau – Ymgynghoriad Rhwydwaith Teithio Llesol 

Sylweddolodd y Clerc y camgymerodd ddyddiad cau'r uchod (Medi 12fed) ag un Hawliau Tramwy 
– hwnnw a ymestynnwyd tan Fedi 30ain.  O ganlyniad, ni chyflwynwyd ymateb y Cyngor. 

 

11. MATERION HAWLIAU TRAMWY 
 
   a) Llwybr Cyhoeddus Rhif 82 Plas Ward, Mynytho 

Ni dderbyniwyd gohebiaeth bellach. 
 
   b) Ail-gategoreiddio 

Caiff yr Is-bwyllgor Llwybrau drafod yr arolwg a gynhaliwyd yn gynharach eleni ar gyfer yr ail-
gategoreiddio. 
 

12. HYFFORDDIANT 
 
   a) Cynllun  

Derbyniwyd ‘Arweiniad at Baratoi Cynllun Hyfforddiant Cyngor gan gynnwys Model Dempled ar 
gyfer Cynllun’ oddi wrth Un Llais Cymru – angen ystyried anghenion pawb ac amcangyfrif y gost 
ar gyfer cyllidebau'r pum mlynedd nesaf.     

 
  b) Un Llais Cymru 

Rhestr o’r hyfforddiant a gynigir yn ystod mis Hydref. 
 

13. ENWEBU AELODAETH IS-BWYLLGORAU’R CYNGOR  
 

Enwebwyd yr Aelodau a ganlyn ar gyfer yr Is-bwyllgorau: 
 
➢ Amgylchedd – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Clerc, Angharad Correia-Martins, John Gwilym Jones, Eifiona 

Wood 
➢ Ariannol – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Clerc, John Gwilym Jones, Robert M. Jones, Eifiona Wood 
➢ Caeau Chwarae – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Clerc, G. Ian Evans, Owi Lloyd-Jones, Erfyl Wyn Roberts 
➢ Cynllunio – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Clerc ac Aelod o bob Ward ond, anfonir y ceisiadau at bawb 

erbyn hyn 
➢ Llwybrau – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Clerc, Angharad Correia-Martins, Peredur Jones, Owi Lloyd-Jones 
➢ Mynwent – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Clerc, Erfyl Roberts, William B. Williams, Eifiona Wood. 
 

14. MYNWENT 
 
 Disgwylir ymateb oddi wrth Swyddogion yr Henaduriaeth parthed trosglwyddo’r fynwent.  Ni ymatebwyd 

i’r e-bost a dderbyniwyd mewn camgymeriad hyd yma. 
 

15. TRAETHAU/HARBWR 
 

  a) Cyngor Cyfreithiol 
Ni chysylltwyd â chwmni cyfreithiol. 

  
  b) Gorlifo Afon Soch a Dorau Pont Aber-soch 

Ni dderbyniwyd gohebiaeth parthed yr uchod.  Deallwyd yr ailosodwyd y dorau erbyn hyn ar ôl 
gosod colynnau newydd arnynt. 

 



16. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

   i) Arweiniad ar Baratoi Cynllun Hyfforddiant Cyngor gan gynnwys Model Dempled ar 
gyfer Cynllun 

 Copi er gwybodaeth a gweithrediad – gweler 12. Hyfforddiant uchod. 
  ii) Ceisiadau am Ddiffibrilwyr a Ariennir gan Lywodraeth Cymru 
 Gwahoddiad i ymgeisio am yr uchod. 
  iii) Hyfforddiant misoedd Medi a Hydref 
 Rhestr o’r hyfforddiant sydd ar gael. 
  iv) Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau i Leoedd Lleol i Fyd Natur 
 Gwybodaeth am yr uchod a ddaw i ben ar Dachwedd 21ain. 
   v) Pwysigrwydd Cynghorau Cymuned a Thref wrth Adeiladu Lleoedd Cydnerth ar Gyfer 

Natur 
 Gwybodaeth am gynhadledd ar-lein am ddim a gynhelir ddydd Iau, Hydref 27ain rhwng 

deg a phedwar o’r gloch – gobeithia’r Clerc ei mynychu. 
  vi) Pwyllgor Arfon Dwyfor 
 Cynhelir y cyfarfod heno – ymddiheurwyd eisoes. 
 vii) Ein Llwybrau, Ein Dyfodol 
 Gwybodaeth gan Rodwyr Cymru am eu hymgyrch i wella llwybrau a mynediad i natur. 
viii) Digwyddiad ar y Cyd ULlC a’r SLCC 
 Cynhadledd/Digwyddiad ar-lein a gynhelir ddydd Mercher, Tachwedd 9fed rhwng 9.30 a 

4.30 o’r gloch – dymuna’r Clerc ei fynychu ond, mae’r Cyngor yn cyfarfod y noson honno 
hefyd; cadarnhawyd talu’r gost mynychu o £45.00 + TAW. 

  
b) Llywodraeth Cymru 

i) Holiadur Gwasanaethau Digidol Cynghorau Tref a Chymuned – Dweud eich Dweud! 
Asesiad o gapasiti a gallu digidol ar draws y sector cynghorau tref a chymuned a 
ymgymerir gan gwmni annibynnol CELyn – fe’i cwblhawyd. 

ii) Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – 
Chwefror 2023 
Ymgynghoriad ar yr argymhellion na ddylai aelodau Cynghorau Cymuned a Thref fod ar 
eu colled oherwydd iddynt gyflawni eu dyletswyddau; daw i ben ar Ragfyr 1af. 

  iii) Ymgynghoriad Ardoll Ymwelwyr Dewisol i Awdurdodau Lleol 
   Gwybodaeth am yr uchod a ddaw i ben ar Ragfyr 13eg. 
  iv) Ffliw Adar a Cheidwaid Dofednod Lleol 

Cais i unrhyw un sy’n cadw dofednod domestig neu adar cawell eu cofrestru er mwyn 
atal clefydau rhag lledaenu. 

 
  c) Grŵp Cynefin – Cynllun Peilot Ardal Dwyfor 
 Cafwyd sgwrs ar ddechrau’r cyfarfod gan y Swyddogion. 

  
ch) BBC Alba – Eòrpa Cymru  
 Cais a fyddai rhywun o’r Cyngor yn fodlon sgwrsio dros y ffôn ag ymchwilydd y rhaglen materion 

cyfoes a ddarlledir ar y sianel Gaeleg i drafod sefyllfa ailgartrefi a thai gosod yng Ngwynedd. 
 
  d) Comisiwn Ffiniau Cymru – Canllawiau Arolygon Cymunedol 
 Gwybodaeth am ddiweddariad ar yr uchod. 
 
dd) Ymgynghoriad Treth 300% Ail Gartrefi Cyngor Gwynedd 
 Er na dderbyniwyd gohebiaeth amdano, nodwyd mewn erthygl yn y Daily Post y daw’r 

ymgynghoriad i ben ar Hydref 28ain – anogwyd pawb ymateb iddo. 
 

17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  
 

C22/0710/39/DT Modurdy ar wahân newydd – Leeward, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau 



C22/0712/39/DT Cais ar gyfer ymestyn yr eiddo presennol a darparu balconi llawr cyntaf ar y cefn, 
ynghyd ag ymestyn yr eiddo presennol a darparu mynedfa gerbydol newydd, 
llecynnau parcio a modurdy dwbl – Bodorwel, Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau 

C22/0757/39/DT Cais am Dystysgrif Cyfreithloni datblygiad arfaethedig ar gyfer darparu dwy 
ffenestr gromen ar gefn yr eiddo – Bwthyn y Phesant, 14 Ystâd Sant Tudwal, 
Mynytho – Caniatawyd Tystysgrif Cyfreithloni’n unig 

C22/0763/39/TC Cais am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon ar gyfer gosod carafán newydd fel llety 
ychwanegol i dŷ preswyl – Felin, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Gwrthodwyd 

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

C22/0780/39/CT Torri coeden onnen o fewn ardal gadwraeth – Bodengan, Llanengan – 
Caniatawyd yn ddiamod 

C22/0794/39/LL Dymchwel gweithdy presennol a chodi un newydd – Abersoch Moorings, Min-y-
Don, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

 

18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
 
 Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Hydref a chostau gweinyddol misoedd Mawrth i Hydref (Rh/S 002444 a 

002446) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 
 

  a) G.L. Jones Playgrounds Ltd. – £48.60 (Rh/S 002442 – TAW Anfoneb Flaenorol) 
  b) Cyngor Gwynedd – £321.00 (Rh/S 002443 – Archwiliad Mewnol) 
  c) Delwedd Cyf. – £467.99 (Rh/S 002445 – Cynnal y Wefan) 
ch) E-on – £28.62 (D/U – Trydan y Toiledau) 
 
Derbyniadau 

a) Toiledau – £800.30 (Arian Mynediad Gorffennaf – Hydref) 
b) Cyfoeth Naturiol Cymru – £4600.00 (Ad-daliad Cytundeb Torri’r Foel 2021) 

 

19. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Tachwedd 9fed, 2022 am saith o’r gloch yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan 

 


