
COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL A MISOL CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a 
gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fercher, Mai 11eg, 2022 am 
saith o'r gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
Edward O. Griffith (Is-gadeirydd), John Gwilym Jones, Robert M. Jones, Owi Lloyd-Jones, Catherine Ll. Morris, 
Erfyl W. Roberts, O. Hefin Roberts (Cadeirydd 2019 – 2021), William B. Williams, Cyng. John B. Hughes (Cyngor 
Gwynedd – Sylwedydd) 
 
YMDDIHEURIAD 
 
Eifiona M. Wood 
 
 
Croesawodd y Cyn-gadeirydd (O. Hefin Roberts) bawb i’r cyfarfod a llongyfarchodd Cyng. John B. Hughes ar ennill 
yr etholiad yr wythnos diwethaf.  Cymerodd y gadair oherwydd na dderbyniwyd papurau enwebu’r Cyng. G. Ian 
Evans, y Cadeirydd presennol, mewn pryd ar gyfer yr etholiad. 
 

 
COFNODION Y CYFARFOD BLYNYDDOL 
 
1. ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD 
 

Oherwydd y dryswch â’r papurau enwebu, y sefyllfa bresennol yw mai aelod o Ward Aber-soch yw’r 
Cyng. Edward O. Griffith yn hytrach na Llangian felly, etholir Cadeirydd o’r un Ward am yr ail dymor â’r Is-
gadeirydd o Ward Llangian. 

 
Cynigiwyd ac eiliwyd Cyng. Edward O. Griffith yn Gadeirydd (Ward Aber-soch) a’r Cyng. Catherine Ll. 
Morris (Ward Llangian) yn Is-gadeirydd ar gyfer 2022 – 2023 – derbyniodd y ddau y swydd. 

 
Trosglwyddodd Cyng. O. Hefin Roberts y gadeiryddiaeth i’r Cyng. Edward O. Griffith, y Cadeirydd newydd.  
Llongyfarchodd Cyng. John B. Hughes ar ei ethol yn Aelod Lleol dros y Ward newydd o Abersoch â 
Llanengan.  Sylweddolwyd y dylid gwahodd Cyng. Angela Russell i’r cyfarfodydd o hyn allan, gan mai hi 
yw’r Aelod Lleol dros Fynytho yn dilyn yr etholiadau lleol. 

  
2. ENWEBIADAU IS-BWYLLGORAU 
 

Penderfynwyd gohirio enwebu aelodau i’r Is-bwyllgorau hyd nes bydd aelodaeth lawn o’r Cyngor ym mis 
Gorffennaf. 

 
3. ADOLYGU A MABWYSIADU’R RHEOLAU SEFYDLOG 
 

Derbyniwyd y Rheolau Sefydlog yn dilyn yr ychwanegiadau a ddaeth i rym yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 
 
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 
 

Mabwysiadwyd, adolygwyd a derbyniwyd y polisïau. 
 
7. DYDDIADAU CYFARFODYDD 2022 – 2023 
 

Dosbarthwyd copi o’r dyddiadau i bawb.   
 

 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 

Nid oedd gan neb fuddiant 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 Cyngor a gynhaliwyd ar Ebrill 13eg, Is-bwyllgor Caeau Chwarae ac 
Ariannol a gynhaliwyd ar Ebrill 27ain a Mai 3ydd, 2022 yn gywir.  

 
 4. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

Anfonwyd sylwadau ar y ceisiadau ag * cyn y cyfarfod.  Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 
C22/0341/39/DT* Cais ar gyfer codi modurdy domestig – Bryn Rhedyn, Bwlchtocyn – Cefnogir  
C22/0403/39/LL  Gosod dau gwt bugail, ynghyd â gwaith cysylltiol – Tir ger Pant yr Hwch, Aber-

soch – Gwrthwynebir, gan gadw at yr un sylwadau a gyflwynwyd â cheisiadau 
blaenorol a chofio hefyd y gwrthodwyd apêl un ohonynt.  Mynegwyd pryder:  
a) am y cynnydd mewn trafnidiaeth ar ffordd gul (cyffordd-T) sy’n arwain at lôn 
yr eiddo (a rennir gan eraill), gan mai fesul noson neu ddwy y gosodir cytiau 
bugail fel arfer; b) pe cyfyd yr angen am fynediad i’r gwasanaethau brys o 
ystyried mai barbeciw a thannau coed agored a ddefnyddir ganddynt yn 
arferol; c) am y diffyg goruchwyliaeth a allai fod ar y safle, gan mai tŷ gosod 
(12+) yw Pant yr Hwch erbyn hyn.  Hefyd, mae’r ffordd yn gul i’r drafnidiaeth 
sy’n ei thramwyo yn bresennol ac yn hynod boblogaidd gan gerddwyr a 
ddefnyddia’r ddau lwybr cyhoeddus sydd arni.  Pryderir hefyd am y 
posibilrwydd o gynyddu’r nifer maes o law. 

 
  5. MATERION YN CODI 
 

  a) Anna E. Jones – Grisiau ar Lôn Pont Morgan 
Gwelwyd y contractwr yn gweithio ar y safle ddoe.  
 

   b) Ysgol Aber-soch 
➢ Derbyniwyd ymddiheuriad o ryw fath oddi wrth yr Awdurdod Addysg yn dweud na nodai’r e-

bost yn ddigon eglur yr angen i anfon yr hysbysiad ymlaen at aelodau’r Corff Llywodraethol.  
O ganlyniad, ystyrir hyn wrth ymgymryd ag unrhyw brosesau tebyg yn y dyfodol.  
Ychwanegodd y Clerc, nid lle Pennaeth ysgol yw dosbarthu gohebiaeth, gwaith Clerc y 
Llywodraethwyr yw hynny.   

➢ Ymatebwyd nad yw’r sefyllfa â ffoaduriaid y Wcráin yr un fath â rhai blaenorol megis Syria.  
Rôl Awdurdodau Lleol y tro hwn yw hwyluso’r gwaith o baru teuluoedd, ynghyd â 
chynorthwyo â gwiriadau angenrheidiol o’r ddwy ochr.   



➢ Ni dderbyniwyd ymateb o ran ôl-ddefnydd yr adeilad.    
 
  6. TOILEDAU 
 

   a) Llawr Toiledau’r Dynion 
Atgyweiriwyd y llawr erbyn hyn a chadarnhawyd talu’r anfoneb – gweler 18. Cadarnhau Taliadau 
a Derbyniadau isod. 

 
   b) Treth 

Ni dderbyniwyd yr ad-daliad treth.   
 
   c) Arwydd Cyfrannu at y Toiledau/Cau’r Drysau 

Er yr ymwelodd y peiriannydd a gosod cyflenwad pŵer newydd mis diwethaf, bu’n rhaid gadael y 
drysau ar agor oherwydd problem ag un y merched.  Derbyniwyd neges y gosodir y system dalu 
ddigyffwrdd ddydd Llun, Mehefin 6ed ac yr atgyweirir y broblem bryd hynny.  Er y cadarnhawyd 
talu’r anfoneb – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod – nis anfonir y taliad hyd nes 
y datrysir y broblem. 

 
ch) Toiledau’r Gymuned 

Ni dderbyniwyd ateb oddi wrth Amanda Murray, parthed yr ymholiad os trosglwyddir toiledau 
Mynytho i ‘Ward Llanbedrog’. 

 
  7. CAEAU CHWARAE 
 

  a) Goliau Mynytho 
Fe’u gosodwyd erbyn hyn.   

 
  b) Cais i Dorri Coed yng Nghoed yr Allt 

➢ Wrth gyfarfod â Lea Connelly, Swyddog Bioamrywiaeth, bore ddoe, daeth perchnogion y tŷ a 
ofynnodd am dorri’r coed atom am sgwrs.  Eglurwyd wrthynt y bwriedir ceisio am Orchymyn 
Gwarchodaeth Coed ar y safle’n gyffredinol ac nad oes gan neb hawl i olygfa.   

➢ O ddilyn y llwybr trwy’r coed, dywedodd Lea y byddai modd ymgeisio am nawdd i 
gynorthwyo â’i gynnal a’i gadw – anfonai wybodaeth ac enw cyswllt.  Buasai hyn yn 
cydymffurfio â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 Rhan 1, Adran 6 fel rhan o Ddyletswydd 
Bioamrywiaeth a Chydnerth Ecosystemau'r Cyngor. 

 
   c) Arwyddion Newydd 

Penderfynwyd derbyn amcanbris Sarah Wray, Pwllheli, am yr arwyddion fel trafodwyd yn yr Is-
bwyllgor Caeau Chwarae – gweler Cofnodion. Derbyniwyd yr argymhelliad a ganlyn oddi wrth 
Reolwr Technegol Wicksteed parthed oed defnyddio’r offer ymarfer corff, “Mae’r gwahaniaeth 
oed o ganlyniad i’r safonau ac er mwyn cydymffurfio â’r rhai cyfredol dylid defnyddio pedair ar 
ddeg oed”. 

 
 ch) Mainc Goffa  

Cysylltodd gweddw Cyng. Wyn Griffiths i gynnig tri dyddiad posibl – dyddiau Sadwrn, Mai 21ain 
a’r 28ain neu nos Iau, Mehefin yr ail – i ddadorchuddio’r fainc goffa; penderfynwyd derbyn yr olaf 
a’i gynnal am 6.30 o’r gloch.   

 
   d) Ffens Cae Chwarae Aber-soch 

Ymchwiliwyd ar y we am rwydi/ffens atal peli ond, o edrych ar y lleoliad penderfynwyd bod digon 
o drwch yn y coed i atal peli fynd i ardd drws nesaf ac mai na yw’r ateb – gweler cofnodion yr Is-
bwyllgor.  Symudwyd y ddau fwrdd picnic o Ysgol Aber-soch a phenderfynwyd ar leoliad y fainc 
solar.  Mae angen dod â’r ffrâm o gae’r ysgol eto – angen ei chodi o’r ddaear. 

 
 dd) Archwiliad Iechyd a Diogelwch 

Derbyniwyd cadarnhad o’r archeb ac y cynhelir yr archwiliadau ar Orffennaf 4ydd neu ddyddiad 
ynghynt. 

 



   
8. MATERION CYLLIDOL 
 

  a) Meinciau Solar 
Derbyniwyd anfonebau cludiant y meinciau – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  
Cyfarfu’r Clerc â Colin Worth, Rheolwr Goleuo, i drafod lleoliadau’r meinciau a’r cyflenwad trydan 
yn Lôn Golff a Marchros.  Derbyniwyd amcanbris o £1525.00 i osod polyn cyflenwi newydd, 
cysylltu cyflenwad trydan iddo a gosod ‘duct’ allan at hyd o dri metr at fainc Lôn Golff.  Yna, bydd 
rhaid trefnu trydanwr i osod/darparu cebl drwy’r ‘duct’ a chysylltu’r ddau ben gan gynnwys 
unrhyw gyfarpar trydan fydd ei angen i gysylltu.  O ran Marchros, derbyniwyd cynlluniau 
ScottishPower o leoliad ei gebl dan ddaear – ymddengys y rhed trwy’r iard gychod ac nid y 
ffordd.  Mae angen edrych yn fanylach ar hyn cyn cynnig pris am dyllu ynddi.  Cysylltir eto.  O ran 
y cerdyn, gofynnwyd a fuasai cosb pe defnyddid mwy na’r 25GB sydd arno – holir. 

   
[Gadawodd Cyng. John B. Hughes y cyfarfod cyn trafod yr isod.] 

 
   b) Cadarnhau Cyfrifon 2020 – 2021  

Derbyniwyd adroddiad diamod oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol – fe’i harddangosir ar wefan y 
Cyngor, yn unol â’r gofyn cyfreithiol. 
 

  c) Cytundeb Torri’r Foel a Llain y Pentref 
Dychwelwyd copi o’r Adendwm i’r Cytundeb wedi’i arwyddo gan swyddog o Gyfoeth Naturiol 
Cymru.  Ni dderbyniwyd ad-daliad y llynedd hyd yma. 
 

ch) Dyfarniad/Adolygiad Cyflog 2021 – 2022  
Trafodwyd yr wybodaeth a dderbyniwyd gan yr Is-bwyllgor Ariannol a rhoddwyd JGJ yn gyfrifol 
am ei drafod ymhellach.  Eglurodd, yn anffodus, oherwydd nad yw’n aelod o SLCC nac yn 
Gadeirydd y Cyngor, nad oedd neb yn fodlon trafod ag o!   

 
  d) Is-bwyllgor Ariannol 

Penderfynwyd derbyn awgrymiadau’r Aelodau o ran cyfraniadau – gweler 18. Cadarnhau 
Taliadau a Derbyniadau isod. 
 

dd) Archwiliad Ariannol 2021 – 2022 
Ni chyflwynwyd y ffurflen i’r Archwiliwr Mewnol eto oherwydd canolbwyntiodd y Clerc ar 
baratoi’r Adroddiad Blynyddol. 

 
e) Archwiliad Cymru – Arolwg Cenedlaethol 

Arolwg cenedlaethol sy’n edrych sut cefnoga awdurdodau lleol gydnerthedd cymunedol – 
dyddiad cau Gorffennaf 1af. 

 
  9. MATERION CYNLLUNIO 
 
   a) Gorfodaeth (Amrywiol) 

Ni dderbyniwyd ymateb pellach.     
 

b) Penderfyniad Apêl Cynllunio Tŷ Coed, Lôn Gwydryn, Aber-soch 
 Caniatawyd yr apêl. 
 
c) Apêl Cynllunio Lamb Cottage, Bwlchtocyn, a Sandpiper, Lôn Rhoslyn, Aber-soch 

Derbyniwyd hysbysiad am yr uchod.  Oherwydd mai ceisiadau deiliaid tŷ ydynt, ni ellir cyflwyno 
sylwadau’r Cyngor. 

 
10. MATERION PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL 
 
    a) Rhybuddion Cau Ffyrdd 

Ni dderbyniwyd rhybuddion. 
 



  b) Peiriant Dosbarthu Bagiau Baw Cŵn 
Trafodwyd amcanbrisiau a dderbyniwyd oddi wrth y ddau gwmni yn yr Is-bwyllgor Ariannol – 
gweler cofnodion.  Penderfynwyd awgrymu derbyn amcanbris JRB Ltd. ond, wrth ailddarllen yr 
ohebiaeth ddechreuol, gwelwyd bod dau fath o beiriant ar gael – un dur sy’n fwy addas ar gyfer 
ardaloedd arfordirol (£119.00 yr un) na’r un rhataf (£89.99 yr un) a gynhwyswyd yn yr amcanbris.  
Penderfynwyd archebu’r un drutaf.  Cyflwynir cais am nawdd o Gronfa Gynaliadwy AHNE Llŷn 
amdanynt.   
Nid oedd gan yr Uwch Swyddog Hawliau Tramwy wrthwynebiad i osod bin ar arwydd Llwybr 
Cyhoeddus Tanrallt ond, credai y buasai’n well ar bostyn metel oherwydd gallai greu mwy o 
straen ar un pren.  Awgrymwyd yn yr Is-bwyllgor Ariannol y buasai’n well gosod un rhywle ar y 
ffordd rhwng Llanengan a Llangian oherwydd bod cynnydd yn y bobl sy’n mynd â’u cŵn am dro.   

 
   c) Rhaglen Waith mis Mai 

➢ Cryfhau ochr y ffordd ger Beudy Mawr, Mynytho.   
[Nodwyd nad yw yn ardal y Cyngor hwn – Cyngor Cymuned Llanbedrog ddylai fod wedi derbyn yr 
hysbysiad.]   

 
11. MATERION HAWLIAU TRAMWY 
 
 a) Ail-gategoreiddio’r Llwybrau ar gyfer Hysbysebu Tendr 2022  

Un pris a dderbyniwyd am dorri’r llwybrau – hysbysebwyd tendr ar gyfer y gymuned gyfan yn 
hytrach na fesul ward.  Er y derbyniwyd tendr oddi wrth gontractwr arferol y Cyngor, nododd nad 
oedd ganddo amser i wneud y cwbl felly, fe’i diystyrwyd.  Hysbysir y contractwr llwyddiannus y 
caiff ddechrau torri ar ôl cyfarfod mis Mehefin.  Derbyniwyd anfoneb am hysbysebu’r tendr yn 
Llanw Llŷn – gweler 18. Cadarnhau Taliadau a Derbyniadau isod.  Adroddodd y Cadeirydd y 
derbyniodd wahoddiad i fod yn aelod o Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor ac y gallai 
grybwyll yr ail-gategoreiddio yn hwnnw. 

 
   b) Llwybr Ystâd Sant Tudwal, Mynytho 

Gofynnir i’r contractwr ymgymryd â thorri’r llwybr yn ddiweddarach yn y flwyddyn er mwyn 
cadw’r tyfiant lawr. 

 
   c) Llwybr Cyhoeddus Rhif 82 Plas Ward, Mynytho 

Yn dilyn derbyn cwynion am arwydd ffordd/tir preifat a dim troi ger yr uchod gwiriodd y Clerc y 
Gofrestrfa Tir ond, nid yw wedi’i diweddaru am berchnogaeth yr eiddo eto.  Hysbyswyd yr Uwch 
Swyddog Hawliau Tramwy ac ymatebodd drwy ddweud y gall arwyddion o’r fath greu dryswch 
weithiau.  Fel arfer gosodir arwydd llwybr troed i ddangos bod hawl cyhoeddus ar gael hefyd ond, 
gan fod un yno eisoes ni weithreda’r Adran Briffyrdd ymhellach.  Cysylltir eto i ddweud mai 
mynediad i Dir Comin Foel Gron yw hi. 
 

12. HYFFORDDIANT 
 
 Derbyniwyd rhestr hyfforddiant Un Llais Cymru am fis Mai a bydd angen paratoi’r Cynllun Hyfforddiant 

erbyn Tachwedd 5ed.   
 
13. ETHOLIADAU CYNGHORAU CYMUNED A THREF 
 
 Derbyniwyd ymateb Iwan G.D. Evans, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, i’r gŵyn am y ffurflenni 

enwebu hwyr/coll.  Gosodwyd JGJ yn Ward Aber-soch ond bydd pob un arall yn unol â’r enwebiad. Er na 
chyrhaeddodd ffurflenni EOG, AJ a Pheredur Jones (enwebai newydd) Swyddfa’r Swyddog Canlyniadau 
tan Ebrill 7fed, derbynnir y danfonwyd hwy â llaw i Swyddfeydd y Cyngor yng Nghaernarfon o fewn y 
cyfnod enwebu.  O ganlyniad, derbynnir un EOG, gan ei bod yn gywir ond, nid y ddwy arall oherwydd nad 
llenwyd hwy’n gywir.  Ni dderbyniwyd ffurflenni’r Cyn-gadeirydd ac ACM.  Arddangosir Hysbysiad 
Cyfethol am bythefnos i gyfethol yr aelodau na lwyddodd gael eu henwebu – tri i Ward Llangian ac un i 
Ward Aber-soch.  O ran y gŵyn nad oes modd cyflwyno ffurflenni enwebu ym Mhwllheli, eglura mai 
trefniant ymlaen llaw sydd yno oherwydd trefniadau staffio cyfredol ac nid penderfyniad sy’n rhoi 
blaenoriaeth benodol i Feirionnydd ac Arfon uwchlaw Dwyfor.  Ychwanega, fel rhan o adolygiad 



trefniadau ar gyfer etholiadau lleol, ystyrir y sylwadau hyn ac a oes angen newid neu gryfhau’r rhai i’r 
dyfodol ar gyfer Dwyfor. 

 
14. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR 2021 – 2022 (DRAFFT) 
 
 Dosbarthwyd copi i bawb a gofynnwyd iddynt ei ddarllen a hysbysu’r Clerc o unrhyw newid/ychwanegiad 

a gredid ei fod angen.  Mae angen ei roi ar wefan y Cyngor cyn gynted â phosibl ar ôl Ebrill 1af, yn unol â’r 
Ddeddf... 

 
15. TRAETHAU/HARBWR 
 
 a) Hen Gychod 

Derbyniwyd copi o ohebiaeth at Bwyllgor Harbwr Aber-soch yn nodi na lwyddwyd gweithredu 
hyd yma ac y ceisid sicrhau clirio’r safle. 
 

   b) Ras 10k Aber-soch 
Derbyniwyd hysbysiad oddi wrth drefnydd yr uchod y penderfynodd ganslo’r ras yn gyfan gwbl, 
gan nad oedd digon o enwau wedi cofrestru ar ei chyfer.  Gobeithia ei chynnal ddydd Sadwrn, 
Mehefin 3ydd, 2023; nid oedd gan neb wrthwynebiad. 

 
   c) Tir dan Haulfryn, Aber-soch 

Yn dilyn derbyn cwynion am dorri coed a’r sôn y ceisia rhywun hawlio’r tir, ymwelodd y Swyddog 
Bioamrywiaeth a’r Clerc â’r safle bore ddoe; fe’i rhoddwyd i ‘blant y pentref’ gan deulu’r 
Minorpio fel man chwarae yn nauddegau’r ganrif ddiwethaf.  Awgrymwyd y buasai’n fuddiol 
cynnal Arolwg Bioamrywiaeth ohono – fel â Choed yr Allt – a chael sgwrs â Bleddyn P. Jones, 
Swyddog AHNE Llŷn, parthed Cynllun Rheoli’r Adran o ran amddiffyn y twyni a madfall y twyni ac 
ati.  Bwriada’r Clerc chwilio am gofnod o’r rhodd yn hen gofnodion y Cyngor. 

 
16. GOHEBIAETH  
 
   a) Un Llais Cymru (ULlC) 

   i) Hyfforddiant  
 Rhestr am y misoedd nesaf. 
  ii) Cyflwyno’r Rheolwr CPR a Diffribilio Cenedlaethol 
 Cyflwyniad am Phil Hill yn dilyn ei benodiad i’r swydd uchod.   
 iii) Plannu ar gyfer Pryfed Peillio 

Gwybodaeth am lyfryn newydd ar gyfer plannu ar gyfer pryfed peillio sy’n llawn syniadau 
gwych ac awgrymiadau ardderchog.   

iv) Cadwch Gymru’n Daclus – Cynllun Lleoedd Lleol i Natur 
 Gwybodaeth am yr uchod – cyfle i ymgeisio am becynnau eto. 
 

b) Gwasanaeth Trwyddedu – Cais Trwydded Eiddo Newydd Siop Fferm Bodlondeb, Sarn Bach 
 Nid oedd gwrthwynebiad i’r cais. 
 

  c) Iona Griffith – Hanes Lleol  
 Derbyniwyd e-bost oddi wrth yr uchod i dynnu sylw’r Cyngor at ddiflaniad yr arwydd a gofnodai 

marwolaeth rhai o weithwyr Gwaith Pant Gwyn a foddodd yn y ddamwain yno yn 1885.  Arferai 
fod ar wal Rhianfa Bach ond, fe’i symudwyd a’i roi ar bolyn ar y ffordd i lawr i’r gwaith tan yn 
ddiweddar.  Dywedodd EWR yr holai’r perchennog. 

 
17. DYFARNIADAU CYNLLUNIO  
 

C21/1227/39/LL Amnewid cwt traeth presennol – Cwt Glan Môr 1, Borth Fawr, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C22/0061/39/LL Dymchwel tŷ presennol a symud carafán sefydlog bresennol o’r safle; estyniad 
arfaethedig ac adeiladau newydd ar y safle i ffurfio pedwar ‘suite’ fflat-gwesty 
(llety â gwasanaeth), adeilad newydd ar gyfer annedd barhaol/ llety 



staff/derbynfa gwesty a bwyty/bar; addasu’r trefniadau parcio presennol i greu 
wyth man parcio – Venetia, Lôn Sarn Bach, Aber-soch – Gwrthodwyd 

C22/0146/39/DT Estyniad unllawr arfaethedig – Porth Buckatree, Lôn Sarn Bach, Aber-soch – 
Caniatawyd ag amodau 

C22/0161/39/DT Codi estyniad deulawr newydd – Tan-y-Fron, Llanengan – Caniatawyd ag 
amodau 

C22/0188/39/TC Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer datblygiad arfaethedig ar gyfer 
adeiladu estyniad cefn unllawr i greu cyntedd newydd a man amlbwrpas – 
Watlands, 3 Ystâd Sant Tudwal, Mynytho – Caniatawyd a Gwrthodwyd 

C22/0196/39/LL Ehangu balconi blaen, creu balconi cefn ac addasiadau mewnol – Rockdale, Stryd 
Fawr, Aber-soch – Gwrthodwyd  

C22/0228/39/DT Estyniadau cefn ac ochr – 10 Cae Pin, Lôn Garmon, Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau 

C22/0283/39/DT Cais ar gyfer codi estyniad deulawr cefn a newid defnydd yr anecs ar y llawr 
islawr yn rhan o’r annedd – Gwelfryn, Lôn Garmon,  Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau 

C22/0295/39/DT Cais ar gyfer ymestyn modurdy presennol i ddarparu campfa a chegin allanol – 
Brig-y-Don, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C22/0324/39/DT Estyniad islawr bwriadedig – 22 Cae Du, Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 
 
18. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
 
 Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Mai (Rh/S 002409) y Clerc, ynghyd â’r taliadau a ganlyn: 
 

  a) Cyngor Gwynedd – £9678.77 (Rh/S 002403 – Cytundeb Glanhau’r Toiledau) 
  b) Cyngor Gwynedd – £3329.71 (Rh/S 002404 – Gwagio Biniau Baw Cŵn) 
  c) DSV Road Ltd. – £2460.58 (Rh/S 002405 – Cludiant y Meinciau Solar) 
ch) Cymdeithas Llanw Llŷn – £9.90 (Rh/S 002406 – Hysbyseb Tendr Torri’r Llwybrau) 
  d) Casglwr Trethi – 52c (Rh/S 002407 – Talu Wrth Ennill) 
dd) Delwedd Ltd. – £91.15 (Rh/S 002408 – Trwydded SSL y Wefan) 

e) Tŷ Gobaith – £250.00 (Rh/S 002410 – Cyfraniad) 
  f) O Ddrws i Ddrws – £9678.77 (Rh/S 002411 – Cyfraniad) 
ff) Ambiwlans Awyr Cymru – £500.00 (Rh/S 002412 – Cyfraniad) 
  g) Eisteddfod Ryngwladol Llangollen – £100.00 (Rh/S 002413 – Cyfraniad) 
ng) Amgueddfa Forwrol Llŷn – £200.00 (Rh/S 002414 – Cyfraniad) 
  h) Bore Paned Aber-soch – £200.00 (Rh/S 002415 – Cyfraniad) 
 i) Teenage Cancer Trust Cymru – £100.00 (Rh/S 002416 – Cyfraniad)  
 l) Kids Cancer Charity – £100.00 (Rh/S 002417 – Cyfraniad) 
ll) Eglwysi Llanengan a Llangian – £1600.00 (Rh/S 002418 – Cyfraniad) 
m) Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2022 – £200.00 (Rh/S 002419 – Cyfraniad) 
n) Robert G. Richards – £72.00 (Rh/S 002420 – Atgyweirio Llawr Toiledau'r Dynion) 
o) Healthmatic Ltd. – £300.00 (Rh/S 002421 – Atgyweirio Peiriannau Talu’r Toiledau ond, nis anfonir 

hi hyd yr atgyweirir hwy’n iawn ar Fehefin 6ed)  
p) E-on – £30.49 (D/U – Trydan y Toiledau) 

ph) Cronfa’r Cadeirydd – £500.00 (D/U) 
  r) BACSTAL Pac – £125.40 (D/U – Paratoi Cyflogau Chwarterol) 

 
Derbyniadau 
  a) Cyngor Gwynedd – £27500.00 (Taliad Cyntaf Praesept 2022 – 2023) 
  b) Toiledau – £23.40 (Arian Mynediad) 
 

18. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF  
 

Nos Fercher, Mehefin 8fed, 2022 am saith o’r gloch yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan 


