
COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL A MISOL CYNGOR CYMUNED 
LLANENGAN a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos 
Fercher, Mai 19eg, 2022 am saith o'r gloch 

PRESENNOL 

Edward O. Griffith (Is-gadeirydd), Angharad Correia-Martins, John Gwilym Jones, Robert M. Jones, O. 
Hefin Roberts (Cyn-gadeirydd), William B. Williams; Cyng. Dewi W. Roberts (Cyngor Gwynedd – 
Sylwedydd a gyrhaeddodd yn hwyr o gyfarfod arall) 

YMDDIHEURIADAU 

G. Ian Evans (Cadeirydd) ac Alun Jones, oherwydd eu bod yn hunan ynysu cyn derbyn llawdriniaeth; 
Wyn Griffiths – salwch; Carys Hughes – ar gwrs; Owi Lloyd-Jones – gofynion gwaith; Catherine Ll. 
Morris – rhesymau teuluol; Cyng. John B. Hughes (Cyngor Gwynedd – Sylwedydd)

ABSENNOL 

Erfyl W. Roberts 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 

Gofynnwyd i’r Clerc gofnodi cydymdeimlad yr Aelodau â hi ar golli ei thad, ynghyd ag ychwanegu y 
gwaith da a wnaeth fel Cynghorydd Lleol ar Gyngor Dosbarth Dwyfor am flynyddoedd.  Diolchodd y 
Clerc i bawb am eu cydymdeimlad ac am eu hamynedd wrth ohirio y cyfarfod tan heno yn dilyn ei 
phrofedigaeth. 

COFNODION Y CYFARFOD BLYNYDDOL 

1. ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD

Etholwyd Cyng. G. Ian Evans yn Gadeirydd (Ward Llanengan) a’r Cyng. Edward O. Griffith
(Ward Llangian) yn Is-gadeirydd ar gyfer 2021 – 2022.

Trosglwyddodd Cyng. O. Hefin Roberts y gadeiryddiaeth i’r Cyng. Edward O. Griffith (Is-
gadeirydd) yn absenoldeb Cyng. G. Ian Evans, y Cadeirydd newydd.

2. ENWEBIADAU IS-BWYLLGORAU

Enwebwyd yr aelodau a ganlyn ar yr Is-bwyllgorau:

➢ Ariannol – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Edward O. Griffith, John Gwilym Jones, Robert M.
Jones a’r Clerc

➢ Caeau Chwarae – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Wyn Griffith, Carys Hughes, Erfyl W. Roberts
a’r Clerc

➢ Cynllunio – Cadeirydd, Is-gadeirydd, aelod o bob Ward (tri) a’r Clerc
[Derbynia pawb sydd â chyfrifiadur gopi o’r ceisiadau drwy e-bost erbyn hyn.]



➢ Llwybrau – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Angharad Correia-Martins, Wyn Griffith, Robert M. 
Jones, Owi Lloyd-Jones a’r Clerc 

➢ Mynwent – Cadeirydd, Is-gadeirydd, Catherine Ll. Morris, Erfyl W. Roberts, William B. 
Williams a’r Clerc. 

 
3. ADOLYGU A MABWYSIADU’R RHEOLAU SEFYDLOG 
 
 Derbyniwyd y Rheolau Sefydlog. 
 
4. ADOLYGU A MABWYSIADU’R RHEOLAU ARIANNOL 
 

Derbyniwyd y Rheolau Ariannol. 
 

5. ADOLYGU ASESIADAU RISG, ARBRAWF RHEOLAETH ARIANNOL FEWNOL Y CYNGOR A’R 
GOFRESTR ASEDAU 

 
Derbyniwyd yr adolygiadau. 
 

6. POLISÏAU 
 

Adolygwyd a derbyniwyd y polisïau. 
 
7. DYDDIADAU CYFARFODYDD 2021 – 2022  
 

Dosbarthwyd copi o’r dyddiadau i bawb.   
 

 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Datganodd y Cynghorwyr a ganlyn fuddiant personol: 
 
➢ Cynghorwyr Edward O. Griffith a Catherine Ll. Morris yng nghais cynllunio 

C21/0339/39/LL – Fferm Corn, Cilan – Trosi adeiladau allanol i ddwy uned wyliau, 
ynghyd â dymchwel/rhannol ddymchwel adeiladau allanol modern a lleiniau caled/ardal 
iard –gan fod ganddynt unedau gwyliau eu hunain 

➢ Cyng. Catherine Ll. Morris yng nghais cynllunio C21/0383/39/LL – Gorsaf Gyfathrebu, ger 
Rhydolion, Llangian (cysylltwyd â’r Adran Gynllunio i gywiro’r cyfeiriad) – Gosod chwe 
antena, chwe Uned Radio ar Wahân (RRU’s) a chyfarpar cyfathrebu electronig ategol ar y 
tŵr presennol 17.15m, ynghyd â dau gabinet offer wedi’u gosod ar lefel y ddaear, gan ei 
bod ar dir ei chartref. 

 
2. CADARNHAU COFNODION  
 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd ar Ebrill 14eg, 2021 yn gywir ar ôl 
cywiro swm anfoneb yng nghofnod 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau c) Un Llais Cymru 
– £561.00 yn hytrach na £119.64 fel gofnodwyd.   

 
  



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

Nid oedd dim i’w drafod. 

4. CEISIADAU CYNLLUNIO

Anfonwyd sylwadau’r Aelodau ar y naw cais cyntaf cyn y cyfarfod, yn dilyn eu derbyn trwy 
e-bost oherwydd cyfyngiadau Covid.

Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 

C21/0339/39/LL Trosi adeiladau allanol i ddwy uned wyliau, ynghyd â 
dymchwel/rhannol ddymchwel adeiladau allanol modern a lleiniau 
caled/ardal iard – Fferm Corn, Sarn Bach – Cefnogir  [Datgan 
Diddordeb – EOG a CLLM] 

C21/0340/39/DT Codi garej/tŷ cychod ffrâm dderw ar rafft goncrid dan do llechi – 
Borth Cottage, Bwlchtocyn – Cefnogir 

C21/0367/39/DT Estyniadau ac addasiadau – Sandpiper, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – 
Gwrthwynebu oherwydd gorddatblygu, yn arbennig uchder yr 
estyniad a allai amharu ar olau tai cyfagos a goredrych  

C21/0383/39/LL Gosod chwe antena, chwe Uned Radio ar Wahân (RRU’s) a chyfarpar 
cyfathrebu electronig ategol ar y tŵr presennol 17.15m, ynghyd â 
dau gabinet offer wedi’u gosod ar lefel y ddaear – Gorsaf 
Gyfathrebu, Bryn Rhydolion, Llangian – Cefnogir [Datgan Diddordeb 
– CLLM]

C21/0385/39/LL Ailgyflwyniad o gais blaenorol a wrthodwyd i ddymchwel tŷ
presennol a chodi un newydd ar wahân â gwaith cysylltiol –
Leeward, Lôn Rhoslyn, Aber-soch – Gwrthwynebir oherwydd
gorddatblygiad a’r pryder am oredrych tai cyfagos [Adroddwyd yn
y Cyngor y metha cymdogion â chysylltu â’r Adran Gynllunio i
fynegi eu gwrthwynebiad.]

C21/0396/39/LL Amnewid cwt traeth presennol – Cwt Glan Môr Rhif 3, Borth Fawr,
Aber-soch – Gwrthwynebir oherwydd gorddatblygiad o ymestyn y
decing ymhellach i’r traeth a’r bwriad o roi llawr concrid iddo – cwt
glan môr ar dywod ydyw.  Unwaith yn rhagor, teimlir mai ‘keeping
up with the Joneses’ ydi’r bwriad.  [Nodir eto, fel â phob cais arall
am ddymchwel/amnewid cytiau dros y blynyddoedd, na
dderbyniwyd ateb ers bron DWY FLYNEDD erbyn hyn oddi wrth
Arweinydd y Cyngor a’r Adran Gynllunio am bryder y Cyngor hwn
am yr holl newidiadau.]

C21/0400/39/DT Codi sied amaethyddol er mwyn cadw peiriannau a gwellt – Llain
Las, Aber-soch – Cefnogir

C21/0407/39/DT Estyniad dormer (Cynnig Diwygiedig) – Bwthyn y Ffesant, 14 Ystâd
Sant Tudwal, Mynytho – Gwrthwynebir oherwydd nad yw’n
gweddu â gweddill yr ystâd

C21/0412/39/DA Cynyddu maint estyniad cefn llawr cyntaf er mwyn ychwanegu
swyddfa ar gyfer gweithio o adra – Dryslwyn, Maes Gwydryn, Aber-
soch – Cefnogir

C21/0423/39/DT Estyniad deulawr ochr – Pen y Bwlch, Bwlchtocyn – Gwrthwynebir
oherwydd gorddatblygiad sy’n dyblu maint yr eiddo a saif ar fan



amlwg ar ben bryn Bwlchtocyn.  Mae’n dŷ pum llofft eisoes – a oes 
angen saith? 

C21/0458/39/DT Estyniad i’r balconi – 228 Cae Du, Aber-soch – Cefnogir 
C21/0459/39/LL Estyniad unllawr cefn – Trem Deg, 12 Ystâd Sant Tudwal, Mynytho – 

Cefnogir 

5. MATERION YN CODI

a) 16.  Gohebiaeth:  a)  Cydlynydd Partneriaethau Natur Lleol Gwynedd – Tir Mynytho
Derbyniodd Jo Porter adborth ffafriol i’r llain hyd yma a chreda bod torri’r gwellt yn
gynharach na’r arfer wedi gwneud gwahaniaeth a bod yr ardal yn un o’r
enghreifftiau gorau ym Mhen Llŷn.   Mae amrywiaeth o flodau’n tyfu ynddo heb
gymorth yn barod – cribell felen (yellow rattle) yn un, anghyffredin iawn meddai hi.

b) 15.  Gohebiaeth:  ch)  Anna E. Jones – Grisiau ar Lôn Pont Morgan
Gofynnodd y Swyddog Morwrol i Emlyn Hughes ymweld â’r safle, tynnu lluniau a
chyflwyno ei farn er nad yw’n o’n llwyr gyfarwydd â’r safle ei hun.

c) Ciosg BT Stryd Fawr, Aber-soch – Diffibriliwr
Gosodwyd y diffibriliwr a derbyniwyd anfoneb y trydanwr – gweler 18.  Cadarnhau
Taliadau a Derbyniadau isod.  Cysylltir â’r wasg i’w hysbysebu.  Cysylltwyd â Delwedd
i ofyn am lwytho fideo Achub Bywyd Cymru ar ddysgu CPR a defnyddio diffibriliwr –
mae’n rhy fawr a byddai’n arafu’r wefan.  O ganlyniad, cysylltwyd ag Achub Bywyd
Cymru i ofyn os byddai modd ei derbyn ar ffurf llai ond, ni dderbyniwyd ymateb.

ch) Adran Drwyddedu – Cais am Drwydded Eiddo:  Black Sheep, Lôn Pont Morgan, 
Aber-soch 
Derbyniwyd gwahoddiad i gyfarfod o’r Is-bwyllgor Trwyddedu Canolog ar Zoom 
bnawn fory (Iau) yn dilyn cyflwyno sylwadau ar yr uchod; bwriada’r Clerc ei fynychu. 
Syndod ac anghrediniaeth oedd darllen yn Rhaglen yr Is-bwyllgor nad oedd gan 
Swyddog Trwyddedu’r Heddlu wrthwynebiad na sylwadau i’w cyflwyno; 
penderfynwyd ysgrifennu ato i fynegi hyn.  Argymhellir gwrthod y cais. 

d) Delwedd Cyf. – Gwefan y Cyngor
Adeiladwyd y wefan newydd a throsglwyddwyd cynnwys yr hen un arni erbyn hyn –
gobeithir ei lansio yr wythnos nesaf os na fydd gormod o gywiro/newidiadau i’w
wneud.  Derbyniwyd anfonebau am y wefan a’r drwydded SSL – gweler 18.
Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  Penderfynwyd peidio â chynnwys
cyfeiriadau cartref yr Aelodau arni.

6. TOILEDAU

a) Healthmatic Ltd. – System Talu Digyffwrdd
Bwriada Mal Holt, Rheolwr Gwerthiant Healthmatic, ymweld yn ddi-dâl ddydd
Mawrth, Mai 25ain i asesu beth yn union sydd ei angen o ran atgyweirio’r drysau
presennol a thrafod y system newydd.  Cysylltodd yr Aelod Lleol â gwahanol
swyddogion yn dilyn cyfarfod mis Ebrill i holi os oes nawdd ar gael at golli incwm.
Atebwyd nad oes, ond y gellid hawlio am system talu digyffwrdd.  O ganlyniad,
anfonwyd manylion at Amanda Murray, Peiriannydd Grŵp Bwrdeistrefol, a Steffan
Jones, Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, ond, er y dywedodd yr olaf y cysylltai cyn
heno, ni wnaeth.



  7. MYNWENT Y BWLCH 
 

a) Arwyddion Ysbwriel 
Ni dderbyniwyd ymateb oddi wrth yr Henaduriaeth parthed y biniau.  Deallwyd, er y 
cliriwyd y blodau ac ati o ochr dde y giât, dechreuwyd eu gadael ger y fainc ar yr ochr 
chwith.  Deil yr arwyddion yn eu lle.  Yn dilyn cwynion am gyflwr y fynwent ar y 
gwefannau cymdeithasol, deallir y torrwyd y gwellt erbyn hyn.   
 

  8. CAEAU CHWARAE 
 
   a) Archwiliad Iechyd a Diogelwch 

Derbyniwyd yr adroddiadau a’r anfoneb – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a 
Derbyniadau isod.  Bu cynnydd yng nghost yr archwiliad (£80.00 yr un) oherwydd 
trefn newydd – rhannwyd un Cae Chwarae Aber-soch yn ddau (yr offer 
chwarae/ymarfer corff a’r sglefrfyrddio) a thynnwyd lluniau o bopeth.  Tynnwyd 
sylw at y materion a ganlyn: 
 
Cae Chwarae Mynytho 
➢ Siglenni – cadwyni/seddi wedi gwisgo – angen eu huwchraddio/newid 
➢ Meinciau – wedi rhydu – awgrymu gosod rhai newydd 
➢ Arwydd – angen ei ddiweddaru ac ychwanegu gwybodaeth 
 
Cae Chwarae Aber-soch 
➢ Siglenni – cadwyni wedi gwisgo/rhwd/mat du – angen eu huwchraddio/newid  
➢ Uned Chwarae Plant Bach – ‘fixings’ yn rhydd – angen eu tynhau 
➢ Arwyddion – angen eu diweddaru ac ychwanegu gwybodaeth 
➢ Offer Sglefrfyrddio – ‘Grind Rail’ yn rhydd yn ei sylfaen, angen ei ailosod i’w 

ddiogelu 
➢ Offer Ymarfer Corff – angen tynhau a newid rhai ‘fixings’ (atodwyd amcanbris ar 

gyfer y rhain sy’n cynnwys cost llafur – £360.00). 
 
 b) Rheoliadau Dim Ysmygu Newydd 

Gosodwyd yr arwyddion erbyn hyn. 
 
  9. MATERION CYLLIDOL 
 

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

Dosbarthwyd copi o’r Llif Arian a thaflen Incwm a Gwariant ac aethpwyd trwyddynt 
yn fanwl – fe’u derbyniwyd.  Darganfuwyd nas banciwyd siec Archwilio Cymru am 
archwiliad ariannol 2019 – 2020 a dalwyd ym mis Ionawr – ymholwyd pam.  Trefnir 
anfon y ddogfennaeth berthnasol at yr Archwiliwr Mewnol cyn gynted â phosibl. 

 
10. MATERION CYNLLUNIO 
 
 a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Ni dderbyniwyd ymateb i’r pum ymholiad a anfonwyd fisoedd yn ôl bellach.  
Anfonwyd ffurflenni cwyn, yn unol â’r gofyn, parthed yr hyn a ddigwydd yng Nghim 
a’r Olygfa, Bwlchtocyn, a chaeau Hendy, Aber-soch. 



b) Cyngor Tref Nefyn – Rheoli Pryniannau Ailgartrefi
Gwahoddiad i uno â chyfarfod Zoom am saith o’r gloch ar Fai 27ain yn y gobaith y
gellir cynghreirio er mwyn pwyso ar Lywodraeth Cymru i weithredu mesurau ar yr
uchod; bwriada’r Clerc ei fynychu.  Cynhelir cyfarfod pellach ar Fehefin 24ain.
Derbyniwyd copi, er gwybodaeth, o gofnodion cyfarfod arbennig o Gyngor Tref
Cricieth (anfonwyd copi at bawb eisoes) a gynhaliwyd i drafod ailgartrefi yn y dref.

11. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL

a) Rhaglen Waith mis Mai
Llithren goncrid ger Bodwi, Mynytho – oddeutu pum diwrnod o waith – rheolaeth
traffig dwy ffordd; cwblhawyd.

b) Gorchmynion
Daethant i rym ar Fai 17eg:

i) Ffordd B4413 Llanbedrog i Fynytho a Ffordd A497 Morfa Nefyn i Bwllheli
(Cyfyngiad Cyflymder 40 a 50 m.y.a.) 2021
o bwynt ar ddiwedd y 30 m.y.a. Llanbedrog hyd at bwynt dechrau 30 m.y.a.
Mynytho – cyfanswm pellter o .55 milltir

ii) Gwahardd a Chyfyngu Aros a Mannau Parcio ar y Stryd (Ardal Dwyfor Rhif
4) 2021 – Ffordd Ddi-ddosbarth Ddienw heibio Fferm Marchros,
Bwlchtocyn
Dim aros ar unrhyw adeg ar ddwy ochr y ffordd o’i chyffordd â Golygfa
Madog hyd at ei chyffordd ger Y Tŷ Pren ond, hepgor pellter o 20 metr ar ei
hochr orllewinol yn unig ger ei mynedfa â ‘By The Way’.

12. MATERION HAWLIAU TRAMWY

a) Ail-gategoreiddio’r Llwybrau ar gyfer Hysbysebu Tendr 2021
Ymatebodd Wyn Williams, Pennaeth Hawliau Tramwy, i gais yr Aelod Lleol am yr
uchod trwy ddweud bod ailasesu’r categorïau yn flaenoriaeth yn y Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy Drafft a ddisgwylir fel ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod yr haf.
Mae’n fodlon trafod materion penodol y gymuned hon pan ddychwela Dewi Owen
ddiwedd y mis neu ddechrau mis Mehefin.

13. TRAETHAU

a) Pencampwriaethau Cenedlaethol Squib Aber-soch (Medi 10fed – 17eg)
Derbyniwyd e-bost oddi wrth Malcolm Blackburn, aelod o bwyllgor trefnu’r uchod,
yn amlinellu’r hyn a gynlluniwyd.  Fe’i hatebwyd â’r un sylw a roddwyd i Mrs.
Collinson y mis diwethaf, sef bod y Cyngor yn gefnogol i’r cystadlaethau mewn
egwyddor ond, mai penderfyniad Cyngor Gwynedd yw cynnal unrhyw ddigwyddiad
ar ei dir ei hun.  Adroddodd yr Aelod Lleol mai gwrthod cais Pwyllgor Trefnu
Wythnos Dinghy a wnaethpwyd, gan nad oedd yn fodlon ei gohirio i fis Medi neu tan
2022.

14. ARWYDDBYST PREN

Anghofiwyd trafod yr uchod mis diwethaf ar ôl derbyn ateb oddi wrth Sioned Mair Williams,
yr arlunydd/cynllunydd.  Mae ganddi ddiddordeb cydweithio.  Arwyddion allan o balets,



paent a farnais a wnâ ac ni ddyluniwyd hwy i wrthsefyll blynyddoedd o dywydd garw.  Dim 
ond cyfraniad at gostau polion, paent a farnais a fuasai eisiau; penderfynwyd gofyn iddi 
wneud y gwaith a chyfrannu at y costau (angen enwau). 

15. GOHEBIAETH

a) Un Llais Cymru (ULlC)
i) Bwletin mis Ebrill

Copi, er gwybodaeth.
ii) Hyfforddiant mis Mai

Gwybodaeth am yr uchod.
iii) Digwyddiad ar y Cyd ULlC a SLCC

Fe’i cynhaliwyd yn rhithiol ar Fai 13eg.
iv) Gweminar Byw Archwilio Cymru – Eich Tref, Eich Dyfodol (Am Ddim)

Ei fwriad yw rhannu canfyddiadau cychwynnol o adolygiad Archwilio Cymru
o adfywio trefi, yn ogystal â rhannu enghreifftiau o Gymru a thu hwnt.  Fe’i
cynhelir ar Zoom rhwng 10.30 a hanner dydd fore Iau, Mai 20fed.

v) Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Taflen Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel
Taflen sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-
drin neu’r rhieni a allai fod mewn perygl.

vi) Cylchlythyr Diwygio Etholiadol
Copi, er gwybodaeth.

vii) Adfer o COVID-19 – Galluogi Arweinyddiaeth a Phartneriaethau
Cymunedol Allweddol
Gweminar am ddim a gynhelid rhwng tri a hanner awr wedi pedwar heddiw.

viii) Pwyllgor Ardal Dwyfor
Fe’i cynhaliwyd yr wythnos diwethaf – ymddiheurwyd na ellid bod yn
bresennol.

ix) Diwrnod Ail-lenwi’r Byd 2021
Gwybodaeth am yr uchod a gynhelid ar Fai 17eg.

x) Hyfforddiant am Ddim Ystadau Cymru ar Arweinyddiaeth Rheoli Asedau
Strategol
Gwybodaeth am yr uchod a gynhelir rhwng deg ac un o’r gloch, ddydd
Gwener, Mai 28ain.

b) Cymorth Cynllunio Cymru – Digwyddiad Ar-lein CCC ac ULlC – Adfywio Trefi a
Chymunedau Cymru ar ôl COVID-19
Gwybodaeth am yr uchod a gynhelir ar Fehefin 23ain – cost £50.00

c) Antur Waunfawr – Llarpio Antur
Gwybodaeth am y gwasanaeth uchod sy’n bodloni safonau GDPR.  Mae gan y Clerc
beiriant llarpio croes personol.

ch) Cyfeillion Capel Bethania – Apêl Achub Capel Bethania, Pistyll 
Cais am gefnogaeth i brynu’r adeilad hanesyddol.  Yn anffodus, fe’i gwerthwyd yn yr 
arwerthiant heddiw am bron chwarter miliwn; mater arall i’w drafod yng nghyfarfod 
rhithiol Cyngor Nefyn yr wythnos nesaf. 

d) Partneriaethau Natur Lleol/Cofnod – Prosiect y ‘Bumblebee Conservation Trust’
Gwybodaeth am yr uchod sy’n ceisio cofnodi saith rhywogaeth darged.



dd) Cymru dros Ewrop – Cynllun Setliad yr UE
Gwybodaeth i godi ymwybyddiaeth o’r newidiadau a fydd yn effeithio ar
ddinasyddion yr UE ac AEE-EFTA sy’n byw yng Nghymru.

e) Utility Aid – Partneriaeth â NALC
Gwybodaeth am y bartneriaeth ynni.

17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO

C20/0989/39/CC Cais i dorri coeden cypreswydden Monterey sy’n destun Gorchymyn 
Gwarchod Coed – Tir Royal Garage, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C20/0994/39/AC Diwygio Amod 2 o Ganiatâd Cynllunio C20/0085/39/DT ynglŷn â 
dyluniad a lleoliad estyniad cefn – Bryn Ochor, 10 Maes Awel, Aber-
soch – Caniatawyd ag amodau 

C20/1020/39/LL Ail-leoli saith carafan o fewn cwrtil maes carafanau presennol – 
Maes Carafanau Rhandir, Lôn Plas Crwth, Mynytho – Caniatawyd ag 
amodau 

C21/0136/39/DT Gosod ffenestr ddormer – Gwelfryn, Lôn Garmon, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C21/0137/39/CT Torri coeden draenen wen o fewn ardal gadwraeth – Minffordd, 
Llanengan – Caniatawyd heb amodau 

C21/0176/39/DA Cais ar gyfer newid Amodau 2 a 3 Caniatâd Cynllunio 
C19/1162/39/LL er mwyn diwygio dyluniad a gosodiad yr adeilad a 
deunyddiau to a gwaredu Amod 5 yn ymwneud â sgrîn preifatrwydd, 
gan na chynhwysir balconïau allanol fel rhan o’r cynllun diwygiedig – 
Bryn Benar, Lôn Pen Cei, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0184/39/LL Dymchwel eiddo preswyl ar wahân presennol a chodi un newydd – 
Glenwyn, Sarn Bach – Caniatawyd ag amodau 

C21/0196/39/DT Estyniad deulawr i annedd bresennol – Pentraeth Cottage, Lôn Pont 
Morgan, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0202/39/DT Estyniadau ac addasiadau i dŷ preswyl – Angorau, 9 Lôn Tŷ Gwyn, 
Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0203/39/DT Codi estyniad ochr llawr cyntaf – Golygfa Neigwl, 26 Parciau, 
Mynytho – Caniatawyd ag amodau 

C21/0218/39/DT Ffenestr ddormer cefn newydd a balconi Juliet ar dalcen y tŷ – 
Bwthyn Hydref, 32 Tan y Gaer, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0230/39/HY Gosod dau arwydd dur gwrthstaen heb eu goleuo – Ynys Sant 
Tudwal Fawr, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

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

C21/0243/39/DT Estyniad llawr cyntaf a chodi modurdy sengl – 100 Cae Du, Aber-
soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0252/39/DA Diwygiadau ansylweddol i Ganiatâd C20/0170/39/LL yn ymwneud â 
lleoliad drysau a ffenestri, ynghyd â chynnwys to llechi – Maes 
Carafanau Llain Las, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C21/0203/39/DT Codi estyniad ochr llawr cyntaf – Golygfa Neigwl, 26 Parciau, 
Mynytho – Caniatawyd ag amodau 

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



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

C21/0301/39/DA Cais am ddiwygiad ansylweddol i ganiatâd blaenorol trwy gynnwys 
ffenestr ychwanegol â gwydr afloyw ar ochr yr adeilad – 274 Cae Du, 
Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU

Taliadau 
Cadarnhawyd talu cyflog mis Mai (Rh/S 002360) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 

a) Delwedd Ltd. – £935.64 (Rh/S 002355 – Gwefan Newydd)
b) Williams a Williams – £210.00 (Rh/S 002356 – Llogi Jetter Dŵr ar gyfer y Toiledau)
c) E-on – £19.45 a £22.44 (D/U – Cyflenwad Trydan y Toiledau)

ch) Cyngor Gwynedd – £6337.94 (Rh/S 002357 – Cytundeb Glanhau a Chloi’r Toiledau) 
d) Cyngor Gwynedd – £1642.68 (Rh/S 002358 – Gwagio Biniau Baw Cŵn Hydref –

Mawrth)
dd) Robert Roberts – £620.00 (Rh/S 002359 – Paentio Arwyddion Ffyrdd Haearn Bwrw)
e) Rhys Jones – £212.83 (Rh/S 002361 – Gosod Diffibriliwr yn Hen Flwch Ffôn Stryd

Fawr, Aber-soch)
f) Wicksteed Leisure Ltd. – £288.00 (Rh/S 002362 – Arolwg Iechyd a Diogelwch y Caeau

Chwarae)
ff) Delwedd  Ltd. – £70.85 (Rh/S 002363 – Trwydded SSL y Wefan)

Derbyniadau 
a) Cyllid a Thollau EM– £3308.14 (Ad-daliad TAW 2020 – 2021)
b) Cyngor Gwynedd – £27500.00 (Taliad Cyntaf Praesept 2021 – 2022)
c) G.D. Roberts a’i Fab – £290.00 (Bedd Newydd)

19. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF

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


