
COFNODION CYFARFOD ARBENNIG CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a 
gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymdeithasol Llanengan, nos Fawrth, Mehefin 
28ain, 2022 am saith o'r gloch 
 
 
PRESENNOL 
 
Edward O. Griffith (Cadeirydd), Catherine Ll. Morris (Is-gadeirydd), G. Ian Evans, Robert M. Jones, 
Owi Lloyd-Jones, O. Hefin Roberts, Eifiona M. Wood 
 
YMDDIHEURIAD 
 
Alun Jones, John Gwilym Jones 
 
ABSENNOL 
 
Erfyl W. Roberts, William B. Williams 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod arbennig i gadarnhau cyfrifon 2021 – 2022 yn bennaf, yn 
arbennig Cyng. G. Ian Evans yn dilyn ei gyfethol yn ôl ar y Cyngor a’i lawdriniaeth ddiweddar.  
Ychwanegodd y derbyniodd newyddion calonogol am y Cyng. Alun Jones heddiw; deil yn yr ysbyty ac 
mae ganddo waith cryfhau cyn dod gartref. 
 
 
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. CEISIADAU CYNLLUNIO  
 
 Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 

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 – Glan 
Aber Bach, Glan Aber, Lôn Pont Morgan, Aber-soch – Cefnogir 

C22/0492/39/DT Addasiadau i’r eiddo gan gynnwys ymestyn ardaloedd mwynderol ac 
ychwanegu at derasau allanol presennol – Mona, Lôn Pont Morgan, 
Aber-soch – Cefnogir  

C22/0496/39/DT Estyniadau ac addasiadau bwriedig i dŷ presennol – The Brink, Lôn 
Traeth, Aber-soch – Cefnogir  

 
4. CADARNHAU ARCHWILIAD MEWNOL CYFRIFON 2021 – 2022 
 
 Dosbarthwyd copi o’r cyfrifon a’r adroddiad a dderbyniwyd oddi wrth Uned Archwilio 

Fewnol Cyngor Gwynedd cyn y cyfarfod.  Barn yr Archwiliad oedd: 



“Gellir datgan sicrwydd yn nhrefniadau llywodraethu a datganiadau cyfrifyddu Cyngor 
Cymuned Llanengan ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-22 yn seiliedig ar y profion a 
gynhaliwyd ond bod rhai elfennau y gellir eu tynhau i liniaru risgiau a adnabuwyd. 
Argymhellir bod y Cyngor yn ymrwymo i roi sylw i’r risgiau canlynol a chymryd camau priodol 
i’w lliniaru:  
 

➢ methiant i wahaniaethu rhwng cyfraniadau ariannol dan adran 137 a chyfraniadau 
dan bwerau eraill   

➢ methiant i ddarparu yswiriant digonol ar gyfer gwerth asedau’r Cyngor.” 
 
Trafodwyd y sylwadau a nodwyd gan yr Archwilydd Mewnol, yn arbennig yr un am yr 
yswiriant.  Derbyniwyd yr ymateb a ganlyn oddi wrthi yn dilyn cysylltu i ddweud fod y mater 
yn poeni’r Clerc: 
 
“Mae’r sylwad yn yr adroddiad yn deillio o’r ffaith bod gwerth yswiriant rhai eitemau (yn ôl 
eich polisi yswiriant) yn llai na’i gwerth (yn ôl eich cofrestr asedau), sy’n creu risg o golled 
ariannol petai angen hawlio gan Zurich. I’r perwyl yma, ydych yn hapus bod y sylwad yn un 
teg? Credaf ei fod yn fater i’r Cyngor fodloni eu hunain bod y polisi yswiriant yn ddigonol, ac i 
gytuno gyda Zurich bod y polisi yn cwmpasu gwerth eich holl asedau.” 
 
O ganlyniad, penderfynwyd anfon copi o’r Rhestr Asedau at Zurich cyn adnewyddu ar Fedi 
16eg.   
 
Derbyniwyd adroddiad yr Archwilydd a phenderfynwyd cadarnhau’r cyfrifon i’w hanfon at 
Archwilydd Cymru cyn Gorffennaf 15fed. 
 

5. GWAHODDIAD ARCHWILIAD MEWNOL CYFRIFON 2022 – 2023  
 
 Er mai cadarnhau cyfrifon 2021 – 2022 oedd bwriad cyfarfod heno, penderfynwyd estyn 

gwahoddiad i Uned Archwilio Fewnol Cyngor Gwynedd gynnal archwiliad mewnol ar gyfrifon 
y flwyddyn ariannol bresennol yn 2023, gan fod y cydweithrediad a’r cymorth a geir gan yr 
Archwilydd Mewnol yn dda. 

 
6. GOHEBIAETH 

  a) Archwiliad Cymru – Arolwg Cenedlaethol 
Dosbarthwyd copi i bawb.  Adolygiad cenedlaethol sy’n edrych ar sut mae 
awdurdodau lleol yn cefnogi cydnerthedd cymunedol; dyddiad cau Gorffennaf 1af. 

 
  b) Uned Trwyddedu – Cais Trwydded Eiddo:  Land & Seafood Bar, Aber-soch Land & 

Sea, Aber-soch 
 Anfonwyd copi at bawb.  Penderfynwyd gwrthwynebu am yr un rhesymau â chais 

‘Lost (Black) Sheep’ y llynedd, sef pryder am barcio, cyffordd brysur, beryglus ac ati.  
Angen cyflwyno sylwadau cyn Gorffennaf 11eg. 

 
  c) Hwylusydd Tai Gwledig – Anghenion Tai Aber-soch 
 Gwybodaeth bellach am y diwrnod agored a drefnir yn Neuadd Aber-soch rhwng 

pedwar a 6.30 o’r gloch, bnawn Mawrth, Gorffennaf 12fed.  Anfonir llythyr a 
gwybodaeth am y cynllun i bob tŷ yn y gymuned. 

 
  7. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

Nos Fercher, Gorffennaf 13eg, 2022 am saith o’r gloch 


