
COFNODION CYFARFOD BLYNYDDOL A CHYFFREDINOL MISOL 
CYNGOR CYMUNED LLANENGAN a gynhaliwyd nos Fercher, Mai 
11eg, 2016 am saith o'r gloch 
  
  
PRESENNOL 
 
Robert M. Jones (Cadeirydd), John Gwilym Jones (Is-gadeirydd), Thelma Cordingley, John 
E. Griffiths, Wyn Griffiths, Gwilym Hughes, Alun Jones, Dylan Llwyd, Catherine Ll. Morris, 
Erfyl W. Roberts, O. Hefin Roberts, Cyng. R.H. Wyn Williams (Cyngor Gwynedd)  
 
 YMDDIHEURIADAU 
 
R. Phillip Roberts, William B. Williams, Cyng. John B. Hughes (Cyngor Gwynedd)  
 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 
 
 
COFNODION Y CYFARFOD BLYNYDDOL 
 
1. ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD 
 

Etholwyd Cyng. John Gwilym Jones (Ward Aber-soch) yn Gadeirydd a’r Cyng. Alun 
Jones (Ward Llangian) yn Is-gadeirydd am y flwyddyn 2016 – 2017. 

 
2. TROSGLWYDDO’R GADAIR 
 

Wrth drosglwyddo’r gadair, diolchodd Cyng. Robert M. Jones i bawb am eu 
cefnogaeth yn ystod y flwyddyn.  Dymunodd yn dda i’r Cyng. John Gwilym Jones yn 
ystod ei dymor fel Cadeirydd.  Diolchodd yntau i’r Cyn-gadeirydd am ei waith ac i’r 
Is-gadeirydd am dderbyn y swydd. 

 
3. DYDDIADAU CYFARFODYDD 2016 – 2017  
 
 Penderfynwyd cynnal cyfarfod mis Gorffennaf ar y 27ain.   
 
 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL 
 
1. DATGAN BUDDIANT PERSONOL  
 
 Nid oedd gan neb fuddiant i’w ddatgan. 

 
2. CADARNHAU COFNODION  
 

Cynigiwyd ac eiliwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar Ebrill 13eg, 2016 yn 
gywir ar ôl cywiro nad oedd Cynghorwyr Wyn Griffiths ac Alun Jones yn bresennol 
yn y cyfarfod. 



3. CEISIADAU CYNLLUNIO 
 
 Trafodwyd y ceisiadau a ganlyn: 
 

C16/0376/39/LL Modurdy ochr ac estyniad orendy unllawr cefn – 11 Afon y 
Felin, Aber-soch – Cefnogir  

C16/0380/39/HY Cyfnewid arwydd mynedfa – Talyfan Holiday Park, Aber-soch 
– Cefnogir  

C16/0390/39/TP Creu Gorchymyn Gwearchod Coed – Tir cyfochrog â 109 – 
111 Cae Du, Aber-soch – Cefnogir  

C16/429/39/TR Addasiadau i linell drydan – Tir gyferbyn â Pant Gwyn 
Camping Site, Sarn Bach – Cefnogir  

  
4. MATERION YN CODI  

 
  a) Toiledau Cyhoeddus – Tyddyn Callod, Aber-soch 

Credydwyd y cyfrif â’r £50.00 a addawyd wrth drosglwyddo i npower ac yn 
dilyn  darllen y mesurydd – £7.43 oedd y wir gost. 

 
  b) Gwefan y Cyngor 

Creëir yr ochr Saesneg ar hyn o bryd a bydd angen ei gwirio cyn y bydd yn 
fyw. 
 

  c) Glanhau Afon Soch 
Ymwelodd Dic, gyrrwr Roberts Ffestiniog, yn ddirybudd ychydig ddyddiau ar 
ôl cyfarfod mis Ebrill ac, oherwydd nad oedd y Clerc gartref, cafodd y 
Cadeirydd sgwrs ag o; penderfynwyd anfon cynllun o’r afon ato ac iddo farcio 
mewn gwahanol liwiau ble’n union a lanhaodd a’i ddychwelyd at y Clerc.  
Bydd angen cynllun 1:500 i ddangos yr afon i gyd o Bont Newydd – angen 
archebu un, gan nad yw’r un sydd gan y Clerc yn ddigon manwl.   

 
ch) Cheshire Lamont – Gwesty’r Harbwr/Llwybr Estyllog at lan Afon Soch 

 Llwyddwyd cysylltu â’r swyddogion perthnasol a chynigiwyd deg o’r 
gloch bore Gwener nesaf, Mai 20fed i bwy bynnag a all ddod i drafod y 
llwybr.  Ni dderbyniwyd ateb oddi wrth swyddogion AHNE Llŷn. 

 Ni dderbyniwyd ymateb i’r cais am wybodaeth am Wayleave y cêbl sydd 
ar dir y Cyngor o ddatblygiad yr Harbwr. 

 
  d) Gohebiaeth 8 aii)  Un Llais Cymru (ULlC)  

Ymddiheurodd Luned Evans, Swyddog Datblygu, ar ran Lyn Cadwallader, 
Prif Weithredwr, gan nad ymatebodd i’r gŵyn parthed y Gymraeg ond, 
anfonwyd yr ateb i’w gyfieithu erbyn hyn. 

 
dd) Cyfreithwyr Gamlins – Cae Chwarae Aber-soch 

Ni dderbyniwyd copi o’r datganiad newydd i’w gyflwyno i’r Gofrestrfa Tir ar 
gyfer 20 Maes Awel. 
 

  e) Gohebiaeth 9ff) Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd Gwynedd a Môn – 
Cofrestr Newidiadau â Ffocws i’r Cynllun Adnau 



i) Derbyniwyd llythyr yn nodi nad ystyrir sylwadau’r Cyngor ar y 
Newidiadau â Ffocws yn briodol oherwydd mai nid cyfle i ychwanegu 
at y sylw gwreddiol oedd y cam hwn – anfonwyd hwnnw i Lywodraeth 
Cymru ar gyfer archwiliad annibynnol gan yr Arolygaeth Cynllunio 
eisoes.  

 ii) Archwiliad CDLL – Cyflwyniad 
Llythyr yn hysbysu y penododd Gweinidogion Llywodraeth Cymru 
Mri. Hywel Wyn Jones a Richard Duggan i gynnal archwiliad 
annibynnol o gadernid y CDLl.     
 

 f) Gohebiaeth 9h) Cyng. Selwyn Griffiths – Swyddfa Treth Incwm Tŷ 
Moelwyn, Porthmadog 
Ni dderbyniwyd ymateb i’r llythyr a anfonwyd yn gwrthwynebu cau’r uchod. 

 
ff) Gohebiaeth 8c) Archwiliad Cyfrifon 2015 – 2016  

i)  John D. Roberts, Archwiliwr Mewnol – Archwilio Cyfrifon 2015 – 
2016 
Anfonwyd llythyr yn derbyn ei ddyddiadau i archwilio’r cyfrifon. 

ii)  Archwilydd Cyffredinol Cymru – Hysbysiad Rhybudd Archwiliad 
Dyddiad cwblhau’r archwiliad yw Gorffennaf 11eg ac, o ganlyniad, ni 
fydd angen cyfarfod arbennig i gadarnhau’r archwiliad mewnol. 

 
  g) Cyng. John B. Hughes 

Wrth ymddiheuro na fyddai'n bresennol heno, nododd: 
 
   i) Tai Fforddiadwy Cornwall, Mynytho 

y cynhelid cyfarfod safle fore heddiw.  Derbyniwyd llythyr a manylion 
y tai.  Mae’r prisiau yn hollol annerbyniol i’r hyn a drafodwyd yn 
wreiddiol – maent tu hwnt i gyrraedd y rhai a ddatganodd ddiddordeb a 
deallwyd y tynnodd rhai yn ôl o’r herwydd.  Adroddodd Cyng. Wyn 
Williams y mynychodd y cyfarfod ac, o ganlyniad i hwnnw, anfonir y 
manylion a dderbyniwyd eisoes wedi’u symleiddio.  Ariannwyd y 
cynllun gan £240,000 o dai Land and Sea.  Mynegwyd y methir â deall 
sut cynyddodd eu gwerth gymaint ers y dechrau pan soniwyd am 
£130,000.  Penderfynwyd ysgrifennu i wrthwynebu’r prisiau ond, 
awgrymodd WW y dylid aros nes derbynnir y llythyr wedi’i 
symleiddio. Cynhelir cyfarfod agored yn Neuadd Mynytho yn fuan.  
Diolchodd y Cadeirydd i WW am yr eglurhad. 

 ii) Traeth Machroes  
Fe’i arolygir yn ystod yr haf a bydd y toiledau ar agor; gwnaed cais am 
linellau melyn dwbl ar gyfer y ffordd lawr i’r traeth. 

 
  5. MATERION CYNLLUNIO 
 

a) Dymchwel Tai yn Aber-soch 
Ni dderbyniwyd atebion oddi wrth yr Adran Gynllunio, Aelodau Seneddol a’r 
Cynulliad yn dilyn mynegi pryder am yr uchod.   

 
 b) Pentraeth, Lôn Pont Morgan, Aber-soch 



Derbyniwyd cwynion am faint datblygiad yr uchod ond, mynegewyd na ellid 
gwneud dim yn ei gylch oherwydd ei fod o fewn polisi. 

 
  6. MATERION PRIFFYRDD 
 

a) Dŵr Cymru – Dŵr a Charthffosiaeth yn dod o ‘fanol’ ger Bryncelyn Isaf, 
Cilan, a Than-y-Bryn, Sarn Bach 
Dim ond cydnabod derbyn e-bost wnaethpwyd. 
 

  b) Golau Stryd ar Lôn Hawen, Aber-soch 
£3,800 + TAW fuasai’r gost o greu ffos tua 50m a gosod lamp – 
penderfynwyd archebu’r gwaith, gan y derbyniwyd y cais oddi wrth drigolyn 
lleol. 

 
   c) Lloches Bws Nanhoron 

Dywedodd EWR fod ganddo dâp pwrpasol fuasai’n gwneud i rybuddio bod 
‘Mynedfa Isel’ i’r uchod. 

 
  7. MATERION HAWLIAU TRAMWY – LLWYBRAU CYHOEDDUS 
 

Ni dderbyniwyd ateb pellach oddi wrth Dewi Wyn Owen, Uwch Swyddog Hawliau 
Tramwy, ar wahân i ch) na Seimon Jones (e) parthed yr isod:   
 
  a)   Shanty, Pen Bennar 

   b) Llwybr 18 – Mynydd Cilan i Garreg Lwyd 
   c) Ffens ger Isfryn, Mynytho 
  ch) Torri’r Llwybrau 

i) Derbyniwyd llythyr yn nodi newidiadau i drefniant ad-dalu costau 
cynnal y llwybrau.  Rhennir y toriad ariannol rhwng cyllideb cynnal 
llwybrau a’r ad-daliad i gynghorau cymuned a thref ar gyfer y 
flwyddyn ariannol bresennol – gall y Cyngor hwn hawlio £3657.75, sef 
75% o gyfartaledd taliadau 2011-2016 £4877.00; cyfanswm yr ad-
daliadau a dderbyniwyd rhwng 2011 – 2016 yw £24,385.00.  Bwriedir 
cynnal trafodaeth â’r cynghorau cymuned ac eraill i ystyried cyfleoedd 
ac opsiynau ar gyfer cynnal a chadw’r rhwydwaith llwybrau 
cyhoeddus i’r dyfodol; cysylltir eto maes o law.   

ii) Cytundeb – Ni wyddys beth sy’n digwydd yn iawn, gan na 
dderbyniwyd ymateb mewn pryd i fedru hysbysebu tendr; derbyniwyd 
ymholiad oddi wrth gontractwr lleol.    

d) Un Llais Cymru (ULlC) –  i) Ramblers Cymru – Ydych chi eisiau gwarchod 
a gwella’r mannau lle mae pobl yn cerdded yn eich ardal chi? 

dd) Giât Fochyn yn Riffli (Llwybr 12) 
   e) Taith Gerdded Ddigidol 
   f) Llwybr yr Arfordir ger y Nant – hysbyswyd yr Adran ei fod yn wlyb iawn. 
 
  8. MYNWENT Y BWLCH  
 

Cais i brynu plot claddu yn yr estyniad – penderfynwyd nad oedd gwrthwynebiad 
ond, bod angen holi os deil yr arferiad cyn ateb. 

  



  9. SAFLE BLWCH POSTIO TALAFON (LONDIS) 
 

Derbyniwyd cwynion nad yw mewn safle delfrydol, yn arbennig yng nghanol y tymor 
gwyliau; penderfynwyd cadw golwg ar y sefyllfa. 

 
10. ADOLYGU RHEOLAU SEFYDLOG AC ARIANNOL Y CYNGOR 
 
 Derbyniwyd copi o Fodel Rheoliadau Ariannol Cymru (Ionawr 2016) ond, fe’i 

galwyd yn ôl oherwydd bod angen ei fireinio i fod yn berthnasol i Gymru.  
Adolygwyd Rheolau Sefydlog ac Ariannol y Cyngor – fe’u derbyniwyd. 

 
11. GOHEBIAETH 
 

  a) Un Llais Cymru (ULlC) 
  i) Digwyddiad ar y Cyd gan ULlC a SLCC – Mehefin 22ain, 2016 

Hysbyseb yr uchod a gynhelir yn Stadiwm Liberty, Abertawe; 
canolbwyntir ar feysydd allweddol megis Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol – gall cynghorwyr a chlercod ei fynychu. 

 ii) Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2016 
Gwahoddiad i gyflwyno uchafswm o ddau gynnig i’w trafod yn yr 
uchod ar Hydref 1af, 2016. 

iii) Diweddariad i Fodel Rheoliadau Ariannol Cymru (Ionawr 2016) 
Derbyniwyd copi ond gweler cofnod 10. uchod. 

iv) Archwilydd Cyffredinol Cymru:   Ymgynghoriad:  Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r hyn a olyga i’ch Archwiliad Chi 

 Angen sylwadau erbyn dydd Llun, Mai 16eg. 
 

  b) Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig – Cais am Drwydded i ddefnyddio 
Parc Trelars, Borth Fawr 

 Copi, er gwybodaeth, o ohebiaeth rhwng yr ymgeisydd a’r Swyddog.  
Adroddwyd na chynhelir y digwyddiad erbyn hyn. 
 

  c) Griffith, Williams & Co. – Sefydlu Busnes Paratoi Cyflogau Annibynnol – 
Bacstal PAC  

 Derbyniwyd llythyr yn egluro y sefydlwyd yr uchod oherwydd cynnydd yn y 
gwaith ac y daeth yn weithredol o ddechrau mis Ebrill.  Amgaewyd llythyr 
ymrwymiad ar ei gyfer – fe’i derbyniwyd.   

 
ch) Cefnogaeth Gorfforaethol – Uned Gyfathrebu ac Ymgysylltu – Cyfle i 

Gynnig Sylwadau ar Ardaloedd Cymunedol Gwynedd i’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

 Llythyr yn egluro y sefydlir rhwydwaith o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
fydd yn gyfrifol am weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).  
Mae angen i’r rhai sy’n gyfrifol am Wynedd ddod i gytundeb ar y cymunedau 
is-sirol ym mis Mehefin.  Cyn hynny, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i 
drafod yr union ardaloedd i’w hargymell i’r Bwrdd â thrigolion y Sir – Llŷn 
(Aberdaron, Aber-soch, Nefyn a Phwllheli) yn ein hachos ni.  Angen sylwadau 
erbyn Mehefin 1af.  Dywedodd Cyng. Wyn Williams nad oedd y Cyngor ei 
hun yn sicr o’r hyn a ddigwydd. 

 



  d) Cyng. Wyn Williams – Eglwys Sant Garmon, Aber-soch 
 Derbyniwyd copi o lythyr a anfonodd at Archesgob y Pabyddion yn 

gwrthwynebu cau’r uchod – penderfynwyd anfon llythyr cyffelyb. 
  

12. DYFARNIADAU CYNLLUNIO 
 

C16/0168/39/LL Estyniad unllawr daear ar y llawr cyntaf (yn cynnwys codi lefel 
y to) ar gyfer darparu ystafelloedd gwely a byw ychwanegol – 
Cyndel, Stád Llwyn Onn, Aber-soch – Caniatawyd ag 
amodau 

C16/0241/39/LL Addasiadau i’r eiddo, gan gynnwys balconi, addasiadau i’w 
edrychiad blaen a newidiadau i’r adeilad allanol yn cynnwys 
gosod to brig llechi – Sandbuoys, 13 Stád Llwyn Onn, Aber-
soch – Caniatawyd ag amodau 

C16/0274/39/LL Addasu rhan o’r eiddo’n dŷ annedd – Roslyn, Lôn Rhoslyn, 
Aber-soch – Caniatawyd ag amodau 

C16/0071/39/LL Newid defnydd o dir amaethyddol i farchogaeth yn cynnwys 
adeiladu dau floc stablau a sied storio – Tir ger Stád Cornwall, 
Mynytho – Caniatawyd ag amodau 

 
13. CADARNHAU TALIADAU A DERBYNIADAU 
 
 Taliadau 
 Cadarnhawyd talu cyflog mis Mai y Clerc (Rh/S 001993), ynghyd â’r taliadau a 

ganlyn: 
 
a) Datrys – £1041.48 (Rh/S 001985 – (Archwilio Tir Glan yr Afon) 

  
 Derbyniadau 

  a) Arian Mynediad y Toiledau – £62.80 (£44.05 a £18.45) 
 
12. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFODYDD NESAF  
 
 Nos Fercher, Mehefin 8fed, 2016 am saith o’r gloch 
 


