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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn Neuadd Glannau Ffraw 
 am 7 y.h. nos Fercher 24ain o Ionawr 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Present:  J H Owens (Cad), W Hughes, M T Smithurst, R B Owen, C Davies, K Woods, S Austin,  
Cyng Bryan Owen,  
 

 
Ymddiheuriadau:  E Evans, A Jones, A Hughes, R F Owen, Cllr Peter Rogers, Menna Evans (Clerc) 
 
1. Aelod newydd 

Estynwyd groeso cynnes i Mr Stuart Austin i’w gyfarfod cyntaf. O ganlyniad i absenoldeb y Clerc bwriedir 
darparu ffurflen datganiad erbyn y cyfarfod nesaf. 
 

2. Cofnodion  
2.1)Cafodd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15/11/2017 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 

Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. WH yn cynnig, eilwyd gan KW. 
2.2) Cafodd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 06/12/2017 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 

Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. KW yn cynnig, eilwyd gan MTS. 
 

3. Materion yn codi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar  15/11/2017  
3.1 Gwefan -  Clerc yn adrodd ei bod wedi siarad gyda Mr Stallwood ynglyn â newid perchnogaeth y safle we 
i’r Cyngor Cymuned. Dim cyswllt pellach gan Mr Stallwood. 
3.3. Y fynwent – Prynu’r tir – Clerc yn adrodd fod y mater mewn llaw. Dim gwybodaeth bellach 
3.4. Croesffordd Dothan – arwyddbost - KW i wneud ymholiadau.  
3.7.Parcio – Cyffordd Stryd yr Eglwys– Cyng B Owen i geisio sicrhau fod yr argymhellion ar gyfer llinellau 
melyn ar gael erbyn y cyfarfod nesaf. 
3.8.Cae chwarae – Pryderon ynglyn â’r ffaith nad oes ffens ar y ffin rhwng y cae chwarae a’r ffordd gyferbyn 

â’r fynwent. Pryderon nad oes dim i atal plant rhag rhedeg i’r ffordd. Deellir fod pyst yn eu lle yn barod. KW i 
ymchwilio. 
8.2 Gwrychyn y fynwent – WH wedi codi’r mater mewn perthynas â chael gwared o’r gwastraff ar ol torri. 
Cadarnhawyd y bydd y gwastraff yn cael ei chwythu o dan wrych sedd gryn bellter o wrychyn y fynwent. 

4. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 06/12/2017 
JHO yn adrodd fod  Mrs P Oliver wedi gwneud ymholiadau ynglyn â’r cytundeb gosod. JHO wedi dangos copi 
o gytundeb saesneg iddi.  
 

5. Ceisiadau cynllunio  
Cais Rhif: 10C95D – Cais llawn ar gyfer addasiadau ac estyniadau i Maerdy, Stryd Llewelyn, Aberffraw. Dim 
sylwadau. 
 

6. Cyllideb 2018-19 a’r Priseb 
Cyllideb wedi ei baratoi gan y Clerc ar sail y priseb presennol o £7,000. Mae’r gyllideb yn dangos balans 

agoriadol o £11,800.00, incwm disgwyliedig o £16,800.00 a gwariant disgwyliedig o £19,200.00 sy’n rhoi 

balans terfynol disgwyliedig o £9,400.00. Mae’r ffigyrau Projections include an additional cost of £900.00 for 
cutting the grass at the playing field in view of the fact that the County Council will not be carrying out the 
work from April 2018. The Internal Auditor had recommended the maintenance of a current balance of 
£10,000.00 in view of the Community Council’s responsibility for the Community Cemetery.  O ystyried yr 
uchod, cynigwyd gan MTS ac eilwyd gan KW y dylid codi’r priseb i £7,500.00. Cynigwyd gan KW ac eilwyd 
gan MTS fod y Cyngor Cymuned yn derbyn y gyllideb am y flwyddyn. Pawb yn gytun. 

 
7. Cytundebau gosod y Rhandiroedd 

I’w paratoi erbyn y cyfarfod nesaf. 
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8. Gohebiaeth 

8.1 Mr William Stockwell – Warden AONB – cymorth arianol tuag at fagiau baw cwn a daliwr. Cytunwyd 
na fyddai’r Cyngor Cymuned yn derbyn y cynnig. CD yn hysbysu’r cyfarfod fod bagiau ar gael yn Stermat 

am gost o £1 am 100 o fagiau. 
8.2 Clwb Pel droed Aberffraw– Cais am arian– Cytunwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn cyfrannu 

£200.00.  Cynigwyd gan KW, eilwyd gan  RBO. 
8.3 MGCS – Dyfnbris ar gyfer torri glaswellt 2018 

Y fynwent -£160 y toriad 
Gwrychyn y fynwent- £65 y mis 
Llwybrau cyhoeddus- £100 y mis 
Cytunwyd gan bawb a oedd yn bresennol y dylid derbyn y dyfnbris. 

8.4 MGCS - Amcanbris ar gyfer torri glaswellt y cae chwarae 
£90 y toriad 
Cytunwyd gan bawb y dylid derbyn yr amcanbris hwn. 

8.5 Horizon – Wylfa Newydd consultation – contents noted. 
In view of the offer for assistance with matters ecological the Council thought this would be an opportune 
time to request assistance for the purchase of 14 raised planters, compost and plants to improve the 
appearance of the village. 

8.6 Mr J D Roberts - Archwiliwr – Anfoneb ar gyfer Archwiliad mewnol 2016-17 am £75.00  ynghyd â 
llythyr yn hysbysu’r Cyngor o’i ymddeoliad. Anfoneb wedi ei hawdurdodi i’w thalu. Clerc i anfon llythyr 
o ddiolch at Mr Roberts yn diolch am ei gymorth a’i gyngor gwerthfawr dros ei flynyddoedd o wasanaeth. 

 
 

9. Unrhyw fater arall 
9.1. Neuadd Glannau Ffraw– Sylwadau ynglyn a’r gwelliant yn edrychiad yr ystafell gyfarfod a’r gegin. 
Pwyllgor y neuadd i’w llongyfarch. 

 
 

10. Cyllid 
Taliadau:   18/10/2017 Gwyl Rhosneigr Rhodd  £200.00 

26/10/2017 MGCT   Torri glaswellt £720.00 
06/12/2017 C G Topps  Torch  £  26.00 

       
Derbyniadau:        

 

11. Lotri – L01   Rhif 16  Mrs E Hughes, Bragdy   £25.00 
    Rhif 133 Mrs M Hughes, 7 Bro Branwen  £10.00  
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Meeting of the Aberffraw Community Council 
held at the Village Hall, at 7 pm Wednesday the 21st February 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Present: M T Smithurst, W Hughes, C Davies, S Austin, A Jones, Cllr Bryan Owen,  
 

 
Apologies:  J H Owens (Chair E Evans, A Hughes, R F Owen, R B Owen, K Woods Cllr Peter Rogers,  
 
1. New Member 

Declaration of acceptance of office form signed by Mr Stuart Austin. Clerk to forward copy of Code of 
Conduct via email. 
 

2. Mr Sam Oliver – New allotment tenant 
Mr Oliver thanked the Community Council for the tenancy but expressed concerns regarding the rubbish and 
personal belongings left at the site by a previous tenant. Items include clothing, household appliances and 
documents. MTS informed Mr Oliver that the Community Council would discuss the matter. Mr Oliver left the 
meeting and discussions continued. It is understood that the items left at the field belong to Mr C Bennett. 
Clerk to attempt to contact Mr Bennett to allow him a period of time to collect his belongings, after which they 
will be removed. In view of the particular circumstances it was suggested by MTS and agreed by all that the 
field should be given free of rent for the first year. This should offset the cost of clearing the allotment.  
 

3. Minutes  
2.1 The Minutes of the previous meeting held on the 24/01/2018 were accepted on the basis of the English 

Report circulated with the Agenda. CD proposed, seconded by WH. 
 

4. Matters Arising from minutes of Meeting held on 24/01/2018  
3.1 Website -  Clerk reported that she had spoken to Mr Richard Stallwood regarding the transfer of ownership 
of the domain to the Community Council. No further contact from Mr Stallwood. MTS to discuss the matter 
with Mr Stallwood. 
3.2 Cemetery – Purchase of land – Clerk reported that the purchase was in hand. Clerk to make enquiries with 
the County Council. 
3.3 Dothan Crossroads – replacement sign - KW not present to report.  
3.4 Playing Field - Concerns expressed regarding the lack of a fence on the boundary between the playing 
field and the road opposite the cemetery. Matter in hand. 
3.5 Cemetery Hedge – It was agreed that the work had been carried out to a very high standard. AJ suggested 
the use of weed killer behind the headstones. 
3.6 Aberffraw Village Hall – Cllr B Owen reported that the Village Hall Committee had made an application 
for funding to the Charitable Trust. 

5. Planning Applications  
None:  Application for installation of overhead cables submitted but later withdrawn. 
 

6. Parking on Church Street Junction and surrounding area 
Letter received from Mr Huw Percy (Senior Highways Engineer) stating that he had walked around the village 
and had noted several issues related to inconsiderate parking. Proposals for parking restrictions submitted for 
comments by the Community Council. It was agreed that all proposed restrictions should be accepted in view 
of the fact that concerns have been expressed with regards access for emergency vehicles. 

 
7. Allotment Tenancy Agreements 

Agreement for Allotments 21 and 24 signed by Council members and the Clerk . 
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8. Correspondence 

8.1 Mr Alun Foulkes – Internal Audit – letter from Mr Foulkes offering services as internal auditor on 
similar terms and with the same requirements as Mr J D Roberts. It was agreed that that the Community 
Council should accept Mr Foulkes’s offer. Clerk to make the necessary arrangements. 

8.2 One Voice Wales – Budget Preparation – letter informing that it is incumbent on community and town 
councils to consider including a sum in their budget for the likely cost of payment of allowances to 
councillors. It was agreed that the £500 provision for- miscellaneous expenses included in the 2018 – 2019 
budget would be sufficient. 

8.3 Horizon – Wylfa Newydd consultation – Clerk to seek further information on availability of funding for 
improvements around the village (planters etc.). 

8.4 Keep Britain Tidy – Clerk to register the Community Council 
8.5 Anglesey County Council – Invoice for £405.00 for uncontested election costs. Authorised for payment. 
 
 

9. Any Other Business 
9.1. Street Lights – Concerens expressed regarding street light on Bodorgan Square constantly on. Number of 
lamppost to be provided 
9.2. Railway sleepers at access to beach. It was reported that the railway sleepers installed by Bodorgan Estate 
in the 1980s had deteriorated. Clerk to contact Bodorgan Estate.. 

 
 

10. Finance  
Payments:   05/02/2018 Mr J D Roberts  Audit    £  75.00 

05/02/2018 Mr D Hughes  Grass cutting Village Hall £330.00 
 

       
Receipts:        

 

11. Lottery – L02  To be drawn 
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn 
Neuadd Glannau Ffraw, am 7 yh, ar nos Fercher yr 21ain o Fawrth 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Presennol:  J H Owens (Cad), C G Topps, R F Owen, E Evans, M T Smithurst, W Hughes, K Woods, 
  R B Owen, C Davies, A Jones, Cyng Bryan Owen, Cyng Peter Rogers 
 

 
Ymddiheuriadau: S Austin  
 

 
1. Cofnodion  

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhalwyd ar 21/03/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 
Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. WH yn cynnig, eilwyd gan AJ. 
 

2. Materion yn codi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 21/02/2018  
2.1 Mr Sam Oliver – tenant newydd – Adroddwyd fod perthynas i’r tenant blaenorol wedi casglu eiddo 
personol o’r cae. Cytunwyd y gall Mr a Mrs Oliver gael gwared o’r eitemau sydd ar ôl fel y maent yn dymuno. 
2.2 Safle We -  MTS yn adrodd ei fod wedi trafod y mater gyda Mr Richard Stallwood. Clerc yn cadarnhau fod 
Mr Stallwood wedi cysylltu. 
3.2 Y fynwent – Clerc yn cadarnhau ei bod wedi cysylltu â’r Cyngor Sir a’u bod wedi ei hysbysu fod y 

gwerthiant yn mynd yn ei flaen. 
3.3 Croesffordd Dothan– arwydd newydd - KW i wneud ymholiadau gyda Choleg Menai.  
3.4 Cae Chwarae – Clerc i wneud ymholiadau mewn perthynas â gosod ffens ar y ffin rhwng y cae chwarae 
a’r lon. 
3.6 Neuadd Glannau Ffraw– Cyng  B Owen yn adrodd fod Pwyllgor Rheoli Neuadd Glannau Ffraw wedi bod 
yn llwyddianus gyda’u cais am gyllid gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn. Y swm i’w gadarnhau yn 
fuan. 
3.7 Goleuni Stryd  – Light on Bodorgan Square constantly on. Clerc yn disgwyl cadarnhad o rif y lamp dan 
sylw. Cyng  B Owen yn adrodd ei fod yn parhau i dderbyn cwynion mewn perthynas â’r goleuni ar y llwybr 

rhwng Neuadd Glannau Ffraw a Bro Branwen. 
3.8 “Sleepers” rheilffordd ger y fynedfa i’r traeth. Disgwyl ymateb gan Ystad Bodorgan. 

3. Ceisiadau cynllunio 
Ceisiadau wedi eu cymeradwyo:- 
Addasiadau i  Maerdy, Stryd Llewelyn, Aberffraw. 
Addasiadau i 128 Glan y Mor, Aberffraw. Ar yr amod eu bod yn defnyddio ffenestri gyda fframiau coed. 
 

4. Gohebiaeth 
4.1 One Voice Wales- Invitation to renew subscription for 2018/19 – Y gost flynyddol yn £105.00. 

Cynigwyd gan MTS ac eilwyd gan RBO fod Cyngor Cymuned Aberffraw yn adnewyddu’r tanysgrifiad i 

Un Llais Cymru. 
4.2 Ystad Bodorgan– Lon yn arwain drwy’r rhandiroedd. Cwyn wedi ei dderbyn gan Ystad Bodorgan ynglyn 

â chyflwr y llwybr cyhoeddus. Cynigwyd gan CGT ac eilwyd gan MTS fod y Clerc yn archebu deynydd ar 
gyfer trin y llwybr. Clerc i hawlio ad-daliad gan y Cyngor Sir o dan gynllun cynnal a chadw llwybrau 
cyhoeddus. Y mater i’w drafod yn y cyfarfvdo nesaf.  

4.3 Mon Grass Cutting Services – Mr Dylan Evans yn holi os oes angen torri’r fynwent a’r cae chwarae cyn 

y Pasg. Clerc i ofyn i Mr Evans wneud un tok riad cyn y gwyliau. 
 
 

5. Unrhyw Fater Arall 
5.1. Glan y Môr Road – CGT yn mynegi pryderon ynglyn â chyflwr arwyneb y lon. GCT yn adrodd ei bod yn 
broblem hir dymor ac nad oedd y gwaith atgyweirio sydd wedi ei wneud hyd yma yn effeithiol. Cyng B Owen 
yn hysbysu’r cyfarfod fod yr arian ar gyfer trin ffyrdd yn brin. 
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5.2. Ty’n Llain  Cyng B Owen yn datgan pryderon ynglyn â chyflwr gwael to Ty’n Llain. Adroddwyd fod 
llechi wedi bod yn syrthio o’r to yn ystod tywydd gwyntog yn ddiweddar. Clerc i gysylltu â Grwp Cynefin, 
perchnogion yr eiddo, i fynegi pryderon. 
 
 
 

6. Cyllid  
Taliadau:   15/02/2018 M Evans  Cyflog Hyd-Rhag 2017  £673.60 

20/02/2018 D Hughes  Torri glaswellt Neuadd G F £330.00 
20/02/2018 D Simcox  Gwrychyn y fynwent  £450.00 
26/02/2018 J D Roberts  Archwiliad mewnol  £  69.00 
26/02/2018 Wales Audit Office Archwiliad allanol  £189.30 

       
Derbyniadau  05/01/2018 Y fynwent  Amrywiol   £195.00 
    05/01/2018 O Hughes  Rhent    £233.00 
    

 

7. Lotri– L02   Rhif 101 Mr M T Smithurst  £25.00 
    Rhif 46  Mr Dennis Hughes  £10.00  
 
Lotri – L03   Rhif 93  Mrs Nancy Hobbs  £25.00 
    Rhif 36  Mr Paul Hobbs   £10.00 
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn Neuadd Glannau Ffraw 
am 7y.h. nos Fercher y 18fed o Ebrill 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Presennol:  J H Owens (Cad), C G Topps, R F Owen, M T Smithurst, W Hughes, K Woods, S Austin 
  R B Owen, C Davies, A Jones, Cyng Bryan Owen, Cyng Peter Rogers 
 

 
Ymddiheuriadau:  E Evans 
 

 
1. Cofnodion  

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar  21/03/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 
saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. MTS yn cynnig, eilwyd gan RFO 
 

2. Materion yn codi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar  21/03/2018 
2.1 Mr Sam Oliver – Tenant newydd – Clerc yn adrodd fod y cytundeb wedi ei arywddo a’i ddychwelyd. 
2.2 Gwefan -  Dim cyswllt pellach gan Mr Stallwood. 
2.3 Croesffordd Dothan– arwydd newydd - KW i wneud ymholiadau gyda Choleg Menai.  
2.4 Cae Chwarae – Clerc yn adrodd y byddai cost ffens yn amrywio gan ddibynnu ar y math o ffens. WH i 
ofyn i  Hugh Hughes ddarparu amcan bris ar gyfer codi ffens “post a rail” yn defnyddio’r pyst gwreiddiol. 
2.5 Neuadd Glannau Ffraw – Cyng B Owen yn adrodd fod pwyllgor y Neuadd wedi llwyddo i sicrhau 
£43,000 gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol. 
2.6 Goleuni Stryd – Adroddwyd fod goleuni rhif 7 ar Sgwar Bodorgan ymlaen drwy’r amser. 
2.7 “Sleepers” Rheilffordd. Disgwyl ymateb gan Ystad Bodorgan.  
2.8 Llwybr Cyhoeddus drwy’r Rhandiroedd – Clerc yn adrodd fod 100 tunnell o “plainings” wedi eu prynu 

ar gyfer trin y llwybr am gost o £1,000. Mae’r swm hwn wedi ei hawlio yn  gan Gyngor Sir Ynys o dan y 
cynllun cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus. Clerc i holi Ystad Bodorgan ynglyn â chymorth o osod y 
“plainings” ar wyneb y llwybr. 
2.9 Ty’n Llain –Cyng B Owen yn adrodd fod tô yr eiddo bellach wedi ei drwsio. CGT yn holi ynglyn â 
defnydd yr eiddo yn y dyfodol. Clerk i gysylltu â Grwp Cynefin i wneud ymholiadau. 

3. Ceisiadau Cynllunio 
3.1 Addasiadau Mewnol yn The Eagles, Aberffraw (Caniatad Adeilad Rhestredig) – Dim sylwadau 
3.2 Addasiadau i  128 Glan y Mor, Aberffraw. (Wedi ei drafod mewn cyfarfod blaenorol) Y cais wedi ei 
gymeradwyo ar yr amod o ddefnyddio ffenestri coed traddodiadol. Deellir erbyn hyn fod yr adran gynllunio 
wedi caniatau y defnydd o ffenestri upvc sydd ag edrychiad ffenestri coed traddodiadol. 
 

4. Cyfrifon 2017-2018 
Crynodeb o’r cyfrifon wedi ei ddarparu gan gynnwys incwm a gwariant o dan benawdau’r gyllideb. Cynigwyd 
gan  MTS ac eilwyd gan CGT fod Cyngor Cymuned Aberffraw yn cymeradwyo’r cyfrifon ar gyfer yr 

Archwiliad Mewnol. Cytunodd bawb. 
 
 

5. Gohebiaeth 
5.1 Mr Mike Wilson  – Ebost wedi ei derbyn gan  Mr Wilson ynglyn â’r canlynol:- 

 Pryderon ynglyn â chyflwr y wal sy’n dal y llwybr yng Nglan y Môr. Clerc i gysylltu â Mr 
Arwel Evans, Swyddog Llwybrau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn. 

 Llefydd Parcio Tan Refail. Cais i gynyddu maint y llecyn parcio i roi lle i ddau gerbyd 
ychwanegol drwy dynnu’r ochrau glaswellt. Clerc i gysylltu ag Adran Dai Cyngor Sir 
Ynys Môn. 

5.2 BDO  – Gwybodaeth ynglyn â’r Archwiliad Allannol am y flwyddyn 2017-18.  
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6. Unrhyw Fater Arall 
6.1 Dyraniad Tai Cyngor yn Aberffraw – Pryderon wedi eu mynegi ynglyn â sawl penderfyniad a wnaed yn 

ddiweddar gan Adran Dai Cyngor Sir Ynys Môn mewn perthynas â gosod tai cyngor yn y pentref. 
Ymddengys fod y cyngor yn gosod tai i unigolion o ardaloedd sydd tu allan i gymuned Aberffraw er fod 
pobl leol yn disgwyl am gartrefi. Prydern hefyd fod tai wedi eu gosod i denantiaid anaddas e.e. Ty 3 lloft 
wedi ei osod i berson sengl.  Clerc i wahodd Mr Ned Michael (Pennaeth Tai) i’r cyfarfod nesaf i drafod y 
mater.  

6.2 Sioe Aberffraw– Cynigwyd gan KW ac eilwyd gan AJ fod Cyngor Cymuned Aberffraw yn cyfranu 
£200.00 tuag at sioe eleni. 

6.3 Aberffraw Mewn Blodau – KW i wneud cais am gyfraniad gan Drac Môn yn y cyfarfod cyswllt nesaf. 
Clerc i ymchwilio i’r posibilrwydd o arian gan Horizon. 

 
 

7. Cyllid  
Taliadau:   30/03/2018 CPD Aberffraw  Rhodd    £  200.00 

30/03/2018 M Evans  Cyflog Ion - Mawrth 2018 £  673.60 
30/03/2018 M Evans  Costau 2017-18   £  140.13 
30/03/2018 Un Llais Cymru  Hyfforddiant   £    40.00 
30/03/2018 O M Owen  Deunydd ar gyfer y llwybr £1200.00 
30/03/2018 Cyngor Sir Ynys Mon Costau etholiad   £  450.00 

       
Derbyniadau:  27/03/2018 Y fynwent  Amrywiol   £  165.00 
        

 

8. Lotri – L04   Rhif 3  Mrs Eirys Evans  £25.00 
    Rhif 18  Mr M T Smithurst  £10.00  
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn Neuadd Glannau Ffraw am 7 
y.h. nos Fercher y 16eg o Fai 2018                                                              

 

Presennol:   K Woods (Cad), M T Smithurst, W Hughes, S Austin, C Davies, A Jones,  
Cyng Peter Rogers 

 
 
Ymddiheuriadau:  J H Owens, E Evans, Cyng Bryan Owen 
 

 
1. Cofnodion 

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 18/4/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 
Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r rhaglen. MTS  yn cynnig, eilwyd gan WH. 
 

2. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 18/04/2018 
2.1 Gwefan -  Y mater i’w drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned. 
2.2 Croesffordd Dothan– arwydd newydd- KW yn adrodd and oedd Coleg Menai bellach yn gallu ymgymryd 
â’r gwaith. Ymholiadau i’w gwneud gyda Chanolfan Mona. 
2.3 Cae Chwarae– Dyfnbris wedi ei dderbyn gan Mr Hugh Hughes am ffens newydd yn defnyddio’r pyst 
presennol. Cytunwyd y dylai’r Clerc ofyn am 2 bris ychwanegol erbyn y cyfarfod nesaf. 
2.4. “Sleepers” Rheilffordd wrth fynediad y traeth. Disgwyl ymateb gan Ystad Bodorgan. Clerc yn adrodd 
for Mr Tim Bowie wedi gadael ei swydd ac na fydd ei olynydd yn dechrau’r gwaith hyd nes ganol mis 
Gorffennaf. Mae Rheolwr Cynorthwyol yr Ystad yn ymwybodol o’r mater. 
2.5 Llwybr Cyhoeddus drwy’r Rhandiroedd – Clerc yn adrodd fod 100 tunnell o “blainings” wedi eu prynu 
ar gyfer y gwaith atgyweirio am gost o £1,000. Mae’r swm wedi ei hawlio’n ol gan Gyngor Sir Ynys Mon dan 
y cynllun cynnal chadw llwybrau cyhoeddus. Clerc yn adrodd fod Mr Tim Bowie wedi son y byddai’r Ystad yn 
cynorthwyo gyda’r gwaith trin. Clerc i gysylltu â’r Rheolwr Cynorthwyol.  
2.6 Ty’n Llain –Clerc yn adrodd fod cais cynlllunio wedi ei gyflwyno i newid yr o ddau fflat i un cartref ar 
gyefr teulu. 
2.7 Ebost gan Mr Mike Wilson :- 
Pryderon ynglyn â‘r wal sy’n dal y llwybr cyhoeddus yng Nglan y Mor. Clerc yn adrodd ei bod wedi anfon 
ebost at Swyddog Llwybrau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn ar y 26ain o Ebrill ond nad oedd wedi 
derbyn ymateb hyd yma. 
Ardal ar gyfer parcio yn Nhan Refail. Cais i ehangu’r ardal barcio wrth waelod Tan yr Efail i wneud 
lle i ddau gerbyd ychwanegol drwy dynnu’r ochrau glaswellt. Clerc yn adrodd ei bod wedi anfon 
ebost at Mrs Karen Roberts Rheolwr Tai. Ymateb wedi ei dderbyn gan Mrs Karen Roberts yn datgan 
ei bod wedi cyfeirio’r mater at Mr Hywyn Roberts. 
2.8 Pryderon ynglyn â thai – Clerc yn adrodd fod Mr Ned Michael, Pennaeth Tai, wedi gwrthod y cynnig i 
fynychu’r cyfarfod a’i fod wedi awgrymu fod y Cyngor Cymuned yn mynegi’r pryderon arabennig mewn 
ysgrifen. Clerc i ymateb.  

3 Materion Cynllunio 
Cais Rhif: 10C136 - Ty’n Llain, Stryd Bangor, Aberffraw – Cais llawn am addasiadau ac estyniadau i 
newid yr eiddo o ddau fflat i un cartref ar gyfer teulu. Pawb yn cytuno fod y cais i’w groesawu gan fod yr 
eiddo’n gweddu’n well ar gyfer defnydd fel cartref o’r fath. 

 
4 Gohebiaeth 

4.1. Gwyl Rhosneigr – Cais am rodd tuag at yr wyl. Bydd plant o bentref Aberffraw yn mynchu’r digwyddiad. 
AJ yn cynnig y dylid cyfrannu £200 eilwyd gan MTS. Clerc yn cadarnhau fod hyn o fewn terfynnau’r 
gyllidebam y flwyddyn. 
4.2. Cae chwarae– Llythyr wedi ei dderbyn gan Mr Gerallt Roberts yn cwyno am gyflwr y cae chwarae. 
Pryderon wedi eu mynegi ynglyn â’r glaswellt heb ei dorri, offer wedi torri a’r diffyg bin sbwriel. Clerc yn 
adrodd nad oedd MGCS wedi torri’r glaswellt oherwydd fod peiriant wedi torri a’i bod wedi gofyn i RPG 
wneud y gwath.. SA yn adrodd fod y glaswellt wedi ei dorri ond and oedd y gwaith o safon uchel gan and oedd 
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y glaswellt o amgylch yr offer wedi ei dorri. Clerc i gysylltu ag RPG. Deellir fod darnau wedi torri ar un darn 
bychan o offer chwarae. Clerc i ofyn am ddyfynbris am drwsio’r offer gan Macventure Play. Clerc yn adrodd ei 
bod wedi egluro i Mr Roberts fod y Cyngor Cymuned wedi ystyried gosod bin yn y gorffennol ond wedi cael 
gwybod na fyddai’r Cyngor Sir yn ei wagio. O ganlyniad gosodwyd arwydd yn gofyn i bobl fynd a’u sbwriel 
gyda nhw o’r cae. Clerc i ofyn am gymorth gan  Glwb Peldroed Aberffraw i lanhau’r offer. Y mater i’w drafod 
yn y cyfarfod nesaf. 
 
 

5 Unrhyw Fater Arall 
5.1.Neuadd Glannau Ffraw– Pryderon ynglyn a’r glaswellt heb ei dorri. Adroddodd MTS and oedd yr 
ymgymerwr wedi gallu cael mynediad i’r safle oherwydd fod cerbyn wedi ei barcio ar draws y fynedfa. MTS i 
drafod gyda’r ymgymerwr. Deellir ei fod am gwblhau’r gwaith yn fuan. 
5.2 Aberffraw Mewn Blodau – Clerc wedi cael ffurflen i wneud cais am arian ar gyfer cafnau blodau ac ati 
gan Horizon. Clerc i ofyn am gymorth gan JHO i gwblhau’r ffurflen. 
5.3 Stryd Bangor– Glaswellt heb ei gasglu ar ôl torri yn ddiweddar. Clerc i roi gwybod i’r Adran Briffyrdd. 
 

6 Finance  
Taliadau:   29/04/2018 MGCS   Torri glaswellt   £  420.00 

16/05/2018 Sioe Aberffraw   Rhodd    £  200.00 
16/05/2018 Gwyl Rhosneigr Rhodd    £  200.00 

       
Derbyniadau:    
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   Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn  
Neuadd Glannau Ffraw, am 7 yh ar nos Fercher y 18fed o Orffennaf 2018 

                                                                                          
 

Presennol:   J H Owens (Cad), R F Owen, M T Smithurst, C Davies, A Hughes, W Hughes,  
  E Evans,  

 
Ymddiheuriadau: K Woods, C G Topps, S Austin, A Jones, Cyng Peter Rogers, Cyng Bryan Owen 
 

 
1. Cofnodion  

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 20/06/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 
Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. CD yn cynnig, eilwyd gan MTS. 
 

2. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20/06/2018 
2.1 Gwefan -  Mater i’w drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned.  
2.2 Dothan Crossroads – arwyddbost newydd – Clerc wedi derbyn dau amcanbris gan Ganolfan Monafel a 
ganlyn: 
Gwneuthuriad o goed wedi ei drin     - oddeutu £200.00  
Gwneuthuriad o dderw o safon uchel (tebyg i’r arwydd presennol) - oddeutu £500.00  
Cynigwyd gan MTS fod y Cyngor Cymuned yn archebu’r arwydd safon uchel. MTS yn awgrymu y byddai yn 
deyrnged addas i’r diweddar Gyng J H Williams. Eilwyd gan RFO. 
2.3 Cae chwarae – Adroddwyd nad oedd y gwaith o godi ffens wedi ei ddechrau hyd yma. Clerc i wneud 
ymholiadau. 
2.4. “Sleepers”  Rheilffordd ger y fynedfa i’r traeth. I’w drafod yn y cyfarfod nesaf. 
2.5 Llwybr cyhoeddus sy’n arwain drwy’r rhandiroedd– Clerc yn adrodd fod 100 tunnell o “blainings” 
wedi ei prynu am gost o £1,000. Mae’r swm wedi ei hawlio’n ôl gan Gyngor Sir Ynys Môn o dan y cynllun 
cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus. Clerc i gysylltu â Rheolwr Ystad Bodorgan. 
2.6 Ebost gan Mr Mike Wilson :- 
Pryderon ynglyn â chyflwr y wal sy’n cynnal y llwybr sy’n rhedeg ar hyn Glan y Môr. Adroddwyd fod y 
Cyngor Sir wedi cwblhau peth gwaith trin. 
Llecynnau parcio yn Nhan Refail. Cais i ehangu’r llecyn parcio wrth waelod Tan Refail i wneud lle i ddau 
gerbyd ychwanegol drwy dynnu’r ochrau glaswellt. Dim gohebiaeth bellach gan y Cyngor Sir. 
2.7 Pryderon Tai – Clerc yn adrodd fod Mr Ned Michael a Mrs Alwena Pawson (Adran Dai Cyngor Sir Ynys 
Môn) yn bwriadu mynychu cyfarfod mis Medi i drafod y pryderon. 
 2.8 Cae chwarae  – Adroddwyd fod y glaswellt wedi ei dorri i safon uchel iawn gan Mr Liam Jones. KW 
ddim yn bresennol i adrodd yn ôl mewn perthynas a’r offer a oedd wedi torri. 
 

3 Ceisiadau Cynllunio 
3.1 Plot 101 wrth ochr Derlyn, Glan y Mor – Cais am dystysgrif cyfreithlondeb – Dim sylwadau. 
3.2 Adnewyddu gwifrau trydan rhwng Bryn Du a Hermon – Dim sylwadau 

  
4 Gohebiaeth 

4.1. Cynllun Datblygu ar y Cyd Ynys Môn / Gwynedd 2011-2026 – Dau gopi o’r ddogfen wedi eu derbyn. 
4.2. Rebecca Roberts – Cynnig gwasanaeth cyfieithu i Gynghorau Cymuned. 
4.3 Mr Gerallt Roberts – Ebost wedi ei derbyn gan Mr Roberts yn datgan ei ddiolch i’r Cyngor Cymuned am 
drefnu torri glaswellt y cae chwarae ac yn canmol cyflwr y cae. 
 

5 Unrhyw fater arall 
5.1.Croesffordd Dothan – Clerc yn adrodd fod teulu y diweddar Gyng JH Williams wedi gofyn caniatad i 
osod mainc er cof am Cyng Williams wrth ochr y blwch ffôn. Pawb yn cytuno y dylid rhoi caniatad. 
5.2 Ymddygiad gwrth-gymdeithasol ym Min y Môr– Adroddwyd fod plentyn wedi bod yn gyrru beic modur 
o amgylch yr ardal yn difrodi planhigion ac yn ymddwyn mewn ffordd ymosodol. Swyddog Cymunedol yr 
Heddlu yn ymwybodol. Y mater i’w ddwyn i sylw Adran Dai y Cyngor Sir yng nghyfarfod mis Medi. 
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5.3. Baw cwn  – Pryderon wedi eu mynegi ynglyn ag un perchennog sydd yn gadael i gi mawr faeddu y 
palmant yn rheolaidd. 
5.4. Toiledau cyhoeddus – Pryderon ynglyn â’r ffaith nad yw’r toiled cyhoeddus wedi ei agor. JHO yn adrodd 
ei fod wedi ei hysbysu fod y gwaith bron a’i gwblhau. 
5.4. Hysbysfwrdd – Clerc i wneud ymholiadau gyda Mr Ian Lloyd (Saer) 
5.5. Llecyn parcio y fynwent – Adroddwyd fod y llecyn parcio angen ei ysgubo. MTS a JHO yn gwirfoddoli 
iwneud y gwaith. 
5.6. Chwyn o amgylch y pentref– CD yn mynegi pryderon ynglyn â’r chwyn o amgylch Sgwar Bodorgan a 
siom ynglyn â’r ffaith nad oedd y cynllun i annog trigolion i dacluso ardaloedd o amgylch y pentref yn 
wirfoddol wedi mynd yn ei flaen. 
5.7. Cynllun Parcio Ystad Bodorgan– Clerc yn adrodd nad oedd unrhyw incwm wedi ei fancio mewn 
perthynas â’r cynllun. Clerc i wneud ymholiadau gyda KW. 
 

6 Cyllid 
Taliadau:   
29/06/2018  J Alun Foulkes  Archwiliad Mewnol  £   75.00 
30/06/2018  Clerc   Cyflog Ebrill - Mehefin  £ 692.20 
30/06/2018  Liam Jones  Torri glaswellt   £ 450.00 
           
Derbyniadau:  
30/06/2018  Amrywiol  Rhenti    £3613.00   
      

 

7 Lotri – L06  36 Paul Hobbs  £25.00 
   92 Mrs D Nash  £10.00 
 
 
Lotri – L07  132 Mrs Rona Evans £25.00 
   30 H McIlvary  £10.00 
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn  
Neuadd Glannau Ffraw, am 7 yh ar nos Fercher 19eg o Fedi 2018                                   

 

Presennol:   J H Owens (Cad), R F Owen, M T Smithurst, C Davies, A Hughes, W Hughes,  
  E Evans, S Austin, A Jones, K Woods, Cyng Peter Rogers, Cyng Bryan Owen 

 
Ymddiheuriadau: C G Topps, R B Owen,  

 
1. Cofnodion  

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 18/07/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad Saesneg 
a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. CD yn cynnig, eilwyd gan MTS. 
 

2. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  18/07/2018 
2.1Gwefan - O ystyried y problemau sy’n parhau gyda’r wefan awgrymwyd y dylai’r Cyngor Cymuned wneud 
ymholiadai gyda chynllunydd gwefan proffesiynnol. Cynigwyd gan MTS ac eilwyd gan KW y dylai’r Clerc wneud 
ymholiadau. 
2.2 Croesffordd Dothan– arwyddbost newydd– Clerc yn adrodd y bydd Canolfan Byron yn dechrau ar y gwaith yn 
yn ystof yr wythnos nesaf. Cyng B Owen i roi gwybod i’r Adran Briffyedd ac i wneud ymholiadau ynglyn â 
chyfraniad gan y Cyngor Sir yn unol â chost arwydd modern. Mae’r Adran Briffyrdd wedi cynnig gosod arwydd 
modern yn y gorffennol a chwrdd â’r gost eu hunain. 
2.3 Cae chwarae – Adroddwyd fod y ffens wedi ei chwblhau. Anfoneb wedi ei hawdurdodi i’w thalu. WH i ofyn i 
Mr H R Hughes remove the damaged equipment. 
2.4.Railway Sleepers at access to beach. Clec yn ceisio trefnu cyfarfod gyda Mr Tim Dodd, Ystad Bodorgan i 
drafod. 
2.5 Llwybr drwy’r rhandiroedd – Clec yn adrodd fod 100 tunnell o “plainings” wedi eu prynu ar gyfer trin y llwybr 
ar  gost o £1,000. Y swm wedi ei hawlio yn ôl gan Gyngor Sir Ynys Môn o dan y cynllun cynnal llwybrau 
cyhoeddus. I’w drafod yn ystod y cyfarfod gyda Mr Tim Dodd. 
2.6 Retaining Wall at Glan y Mor – Y Cyngor Sir wedi gwbeud gwaith i adfer y wal. 
2.7 Llecyn parcio yn Nhan Refail – Dim gwybodaeth bellach. Clerc i wneud ymholiadau. 
2.8 Pryderon Tai – Clerc yn adrodd nad oedd Mr Ned Michael a Mrs Alwena Pawson (Adran Dai Cyngor Sir Ynys 
Môn) wedi mynychu’r cyfarfod oherwydd amgylchiadau na ellid eu rhagweld. 
2.9 Ymddygiad gwrth-gymdeithasol ym Min y Mor – CD reported that the garden area had been vandalised. PCSO 
attended and spoke to children and parents. CD o’r farn fod yr heddlu wedi delio â’r sefyllfa mewn modd effeithiol 
iawn. Ymddengys fod y broblem wedi ei datrys. 
2.10 Baw Cwn – Adroddwyd fod y broblem wedi symud i leoliad arall yn y pentref. MTS i ymchwilio. 
2.11 Cynllun parcio Ystad Bodorgan– KW yn adrodd fod 74 tocyn wedi eu gwerth am £10.00 yr un i’w rannu 
rhwng Cynghorau Cymuned Aberffraw a Llanfaelog. Costau argraffu yn £90.00 yr un i’r Cynghorau Cymuned yn 
gadael swm o £280.00 i’w fancio gan Gyngor Cymuned Aberffraw. Clerc yn cadarnhau derbyn £280.00 gan KW. 
2.12 Chwyn o amgylch y pentref – Pryderon wedi eu mynegi ynglyn â goblygiadau gofyn i wirfoddolwyr 
ddefnyddio chwynladdwr. Cyng P Rogers  yn adrodd fod y broblem yn amlwg ledled yr awdurdod. AJ yn adrodd fod 
reported fod cwmni chwynladdwr yn yr ardal ar hyn o br 
yd ac am wneud ymholiadau os yw Aberffraw ar y rhestr o ardaloedd sydd am dderbyn sylw. 

3 Ceisiadau Cynllunio  
Cais  10EL1531B/E – Cais ar gyfer ail-godi gwifrau trydan 11kV ar dir rhwng  Bryn Du, Malltraeth ac Aberffraw. 
Dim sylwadau. 
 

4 Archwiliad Allanol 
Archwiliad allanol ar gyfer y flwyddyn 2017-18 wedi ei gwblhau gyda’r adroddiad canlynol: 
“Ar sail ein hadolygiad,yn ein barn ni, mae’r wybodaeth sydd wedi ei gynnwys yn y Ffurflen Flynyddol yn unol â 
gweithdrefniadau cywir ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i’n sylw sy’n codi pryder nad yw’r rheoliadau a’r 
anghenion cyfreithiol wedi eu cwrdd.” 
Mae’r Adroddiad Materion a Godwyd yn nodi’r canlynol: 
1.Cronfeydd wrth gefn     
Mae lefel y cronfeydd wrth gefn yn uwch na’r praesept y gofynwyd amdano a dydyn nhw ddim wedi cael eu 
clustnodi ar gyfer unrhyw gronfeydd penodol. 
Nid oes gan y cyngor y grym i gadw cronfwydd gormodol wrth gefn oni bai eu bod yn cynilo i brynu rhywbeth  
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penodol ac os felly yna dylai’r cronfeydd gael eu clustnodi at y pwrpas hwnnw. 
Camau i’w cymryd 
Cronfeydd wrth gefn i’w clustnodi yng nghyfarfod trafod y gyllideb ym mis Ionawr.  

      2. Pwerau gwariant – Adran 137 yn cael ei ddefnyddio’n anghywir 
Camau i’w cymryd 
Rhoddion i’w hawdurdodi fel a ganlyn  
 Clwb pel droed - A19 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 y pwer i ddarparu cyfleusterau 

hamdden o fewn a thu hwnt i’r ardal. 
 Gwyl Rhosneigr - A145 Deddf Llywodraeth Leol 1972 darparu adloniant a chefnogi’r celfyddydau yn cynnwys 

gwyliau a dathliadau 
 Sioe Aberffraw – A144 Deddf Llywodraeth Leol 1972, grym i ddarparu ac annog ymwelwyr i ymweld â’r DU 
Camau i’w cymryd 
Clerc i adolygu’r rhestr o rymoedd statudol sydd ar gael i’r cyngor er mwyn sefydlu a oes grym yn bodoli cyn 
dibynnu ar Adran 137 i awdurdodi taliad. Cofnodi’r grym statudol perthnasol yn y cofnodion lle nodi’r y rhodd. 
Cyflwynwyd y Ffurflen Flynyddol a’r Adroddiad Materion yn Codi i’r cyngor. Cynigwyd gan  MTS ac eilwyd gan 
KW fod Cyngor Cymuned Aberffraw yn cymeradwyo ac yn derbyn y Ffurflen Flynyddol. 
 

5 Gohebiaeth 
5.1. Un Llais Cymru– gwybodaeth ynglyn â Hyfforddiant Ariannol Llywodraeth Leol i’w gynnal ar 25ain o Fedi 
2018. Clerc i wneud ymholiadau ar gyfer mynychu. 
5.2. Ceri Woodcock – Adran Iechyd yr Amgylched Cyngor Sir Ynys Môn – Gwahodd aelod ychwanegol i 
gynrychioli Cyngor Cymuned Aberffraw ar Bwyllgor Cyswllt Trac Môn a’r Gymuned. CD a SA i gynrychioli’r 
Cyngor Cymuned. 
5.3. Nia Binyon – Adran Dai Cyngor Sir Ynys Môn– Cais fod y Cyngor Cymuned yn torri’r gordyfiant rhwng y 
wal a’r ffens sy’n ffurfio ffin rhwng Maes Llewelyn a’r cae chwarae. Y mater i’w drafod gyda’r cynrychiolwyr o’r 
Adran Dai yn ystod y cyfarfod nesaf. 
5.4 Mon Grass Cutting Services – Anfonebau  – wedi eu hawdurdodi i’w talu. 
5.5 Liam Jones – Anfonebau am dorri glaswellt y cae chwarae– wedi eu hawdurdodi i’w talu 
 

6 Unrhyw fater arall 
6.1. Wal ym Min y Mor– Adroddiadau fod y wal wedi cracio. Cyng  B Owen yn adrodd fod y wal i gael ei 
dymchwel a’i hail-godi. Bydd y Cyngor Sir yn talu am y gwaith. 
 6.2. Hysbysfwrdd  – Clerc yn adrodd ei bod wedi gwneud ymholiadai gyda Mr Ian Lloyd (saer coed) fodd bynnag 
JHO wedi canfod cyflenwr arall. 
6.3 Sul y Cofio – CD yn adrodd fod Mr Mike Wilson wedi gwneud ymholiadau ynglyn a’r pabi mawr a 
arddangoswyd o amgylch y pentref yn y gorffennol. JHO yn adrodd mai gwirffoddolwyr oedd yn gwnud y gwaith 
hwn ac nid y Cyngor Cymuned. JHO hefyd yn adrodd fod y blodau wedi eu difrodi gan y dywydd. CD i ofyn am rai 
Newydd a gofyn i’r Clwb Pel droed am gymorth i’w harddangos. 
6.4 Llifogydd ar y lon sy’n arwain tuag at  Llyn Coron – EE yn mynegi pryderon ynglyn â lefel yr afon mewn 
perthynas â lefel y lon. Clerc i gysylltu â’r Adran Briffyrdd. 
 

7 Cyllid 
Taliadau:   
31/08/2018  JD Roberts  Archwiliad Mewnol (Cywiro taliad) £     6.00 
31/08/2018  MCGS   Torri glaswellt    £ 260.00 
Derbyniadau: 
31/08/2018  CSYM   Priseb     £2500.00  
        

8 Lotri – L08  26 Audrey Jones  £25.00 
   84 Anne Pollitt  £10.00 
 

9 Lotri – L09  64 Barry Owen  £25.00 
   115 Hilda Thomas  £10.00 
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd 
Yn Neuadd Glannau Ffraw am, am 7 yh ar nos Fercher y 17fed Hydref 2018                               

 

Presennol:   J H Owens (Cad), R F Owen, M T Smithurst, C Davies, E Evans, S Austin, A Jones,  
Cyng Bryan Owen, Cllr Peter Rogers, Mr Ned Michael, Cheryl Apton Owen (Adran Dai Cyngor 
Sir Ynys Môn) 
 

Ymddiheuriadau: C G Topps, R B Owen, A Hughes, W Hughes, K Woods,  
 

1. Adran Dai Cyngor Sir Ynys Môn 
Estynnodd y Cadeirydd groeso i Mr Ned Michael, Pennaeth Tai a Cheryl Apton Owen, Swyddog Tai, i’r cyfarfod. 
Eglurodd Mr Michael bolisi gosod y Cyngor fel a ganlyn: 
Gosodir y tai ar sail 4 band o angen. 

 Argyfwng – sefyllfaeoedd difrifol megis digartref. Dim cyswllt lleol â’r gymuned ond rhaid cael cysylltiad o 
leiaf 5 mlynedd  Ynys Môn. 

 Band 1 – pobl o dan fygythiad o fod yn ddi-gartref, yn byw mewn amodau gwael neu gydag anghenion 
meddygol penodol. Rhaid bod â chysylltiad o 5 mlynedd gydag Ynys Môn. 

 Band 2 – dylent fod yn y band argyfwng ond heb 5 mlynedd o gysylltiad â’r ynys. 
 Band 3 – dylent fod ym mand 1 ond heb 5 mlynedd o gysylltiad â’r ynys. 

Pan gyflwynir y ceisiadau, maent yn cael eu hasesu a’u rhoi ar y rhesr aros yn y band perthnasol. 
CD yn mynegi pryderon ynglyn â’r polisi gosod mewn perthynas â Min y Môr a’r diffyg cydymdeimlad at bobl sy’n 
cyrraedd yr oedran ble maent yn gorfod ystyried symud i gartrefi lloches. Cheryl Owen yn egluro fod rhaid i 
unigolion ers 2016 fod dros 60 oed neu wedi eu cofrustru’n anabl i fod yn gymwys i’w hystyried ar gyfer cartrefi 
lloches.. 
Cafwyd trafodaeth eang ynglyn ag amryw o broblemau mewn perthynas a thai cymdeithasol yn y pentref. Pryderon 
wedi eu mynegi ynglyn ag eiddo bler a’u heffaith ar eiddo cyfagos. Swyddog Tai i ymchwilio i achosion penodol. 
Mr Michael yn datgan nad oedd rhestr aros hir ar gafer cartrefi cymdeithasol yn Aberffraw ac yn egluro fod rhaid i 
ymgeiswyr fod ar y rhestr cyn y daw’r eiddo yn wag.  
Diolchodd y cadeirydd i Mr Michael a Ms Owen am fynychu’r cyfarfod. 
 

2. Cofnodion  
Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19/09/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad saesneg a 
ddosbarthwyd gyda’r Agenda. AJ yn cynnig, MTS yn eilio. 
 

3. Materion yn codi o gofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19/09/2018 
2.1. Gwefan – Clerk yn adrodd ei bod wedi cysylltu â D13 Creative. Pryderon ynglyn â’r enw aberffraw.cymru. 
Deellir ei fod yn parhau dan berchnogaeth Mr Richard Stallwood. JHO i drafod trosglwyddo perchnogaeth gyda Mr 
Stallwood.  
2.2 Croesffordd Dothan – arwyddbost newydd– Cyng B Owen yn adrodd ei fod wedi gwneud trefniadau i swyddog 
o’r Adran Briffyrdd ymweld â’r safle. 
2.3 Cae Chwarae –WH ddim yn bresennol i adrodd yn ôl mewn perthynas â’r cais i Mr H R Hughes gael gwared â’r 
offer sydd wedi torri. I’w  drafod yn y cyfarfod nesaf. 
2.4. “Sleepers” Rheilffordd ger y fynedfa i’r traeth. Cyfarfod wedi ei drefnu gyda Mr Tim Dodd, Ystad Bodorgan. 
Clerc a JHO i fynychu. 
2.5 Llwybr cyhoeddus drwy’r rhandiroedd– Posibilrwydd o gyfraniad gan Ystad Bodorgan i’w drafod yn ystod y 
cyfarfod gyda Mr Tim Dodd. 
2.6 Ardaloedd parcio ger Tan Refail – Dim gwybodaeth bellach. Clerc i wneud ymholiadau. 
2.7 Chwyn o amgylch y pentref – AJ yn adrodd fod y broses o chwistrellu wedi ei ddal yn ôl o ganlyniad i’r 
tywydd. Disgwylir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau mewn oddeutu tair wythnos. 
2.8 Hysbysfwrdd – I’w drafod eto. 
2.9. Llifogydd ar y ffordd yn arwain i gyfeiriad Llyn Coron – Clerc wedi ei hysbysu gan yr Adran Briffyrdd fod y 
broblem o ganlyniad i lefel yr afon a’i fod yn fater i GNC yn hytrach na’r Cyngor Sir. 
2.10 Gor dyfiant ar y ffin rhwng y llwybr troed ym Maes Llywelyn a’r cae chwarae. Cais gan y Cyngor Sir fod y 
Cyngor Cymuned yn trefnu i gael torri’r gor-dyfiant. Perchnogaeth y darn tir yn aneglur. Mr Ned Michael, Adran Dai 
Cyngor Sir Ynys Môn am ymchwilio. 
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3 Ceisiadau Cynllunio 
Dim 
 

4 Gohebiaeth 
5.1. Christine Hallsworth – cais am rodd o  £270.00 i dalu am logi castell neidio a “bucking bronco”  ar gyfer Ffair 
Nadolig Aberffraw. Cynigwyd gan AJ ac eilwyd gan MTS  y dylid cyfrannu’r swm. Y gwariant i’w glustnodi dan 
Adran 145 Deddf Llywodraeth Leol (y pwer i ddarparu cyfleusterau hamdden). 
5.2. Cyngor Sir Ynys Môn – Gwaharddiad Traffig Dros dro ar Groesffordd Rheilffordd Gorsaf Ty Croes rhwng 
10:00 yh ar 3ydd Tachwedd 2018 a 09:30 yb ar 4ydd Tachwedd 2018. 
5.3. Panel Taliadau Annibynnol Cymru– adroddiad blynyddol drafft. Ebost wedi ei hafnon ymlaen i’r aelodau. 
Sylwadau i’w genud erbyn 27ain o Dachwedd 2018. 
5.4 Mon Grass Cutting Services – Anfonebau– wedi eu hawdurdodi i’w talu. 
5.5 Liam Jones – Anfonebau mewn perthynas â thorri glswellt y cae chwarae– wedi eu hawdurdodi i’w talu. 
Adroddodd y Clerc ei bod yn eglur y byddai angen torri’r cae chwarae yn amlach nag a rhagwelwyd. Cynigwyd gan 
A Jones y dylid trosglwyddo £600.00 o’r Arian wrth Gefn i gyllideb y cae chwarae. Cytunodd bawb. 
 

5 Unrhyw fater arall 
5.1 Llwybr wedi gor-dyfu- Adroddwyd fod y llwybr rhwng 1 a 6 Tan Refail o’r ffordd tuag at Diwydfa wedi godyfu 
gan ddrain. Clerc i gysylltu â’r Adran Dai. 
5.2 Seddi ger Min y Mor - CD yn adrodd fod dwy fainc ger Neuadd Gymunedol Min y Môr wedi dirywio nes eu 
bod bellach yn beryglus. Clerc i gysylltu â’r Adran Dai. 
5.3 Gwrychyn y Fynwent– Adroddwyd fod y gwrychyn gyferbyn  â’r fynedfa yn y fynwent newydd angen ei dorri. 
JHO i wneud ymholiadau gyda Oliver Fowlie. 
5.4 Cae chwarae– Gwastraff concrid ar y safle. JHO i ofyn i Mr H R Hughes gael gwared â’r concrid pan yn 
tynnnu’r offer sydd wedi torri. 
 
 
 

6 Cyllid 
Taliadau:   
19/09/2018  Iwan Roberts  Ffens cae chwarae   £1832.40 
19/09/2018   MCGS   Torri glaswellt    £  840.00 
30/09/2018  M Evans  Cyflog Gorffennaf– Medi  £  692.20 
Derbyniadau: 
01/10/2018  O Hughes  Rhent     £  233.00 
01/10/2018  R & CP Hughes  Y fynwent    £    75.00   
01/10/2018  M Rowlands  Y fynwent    £    75.00 
          

7 Lotri – L10  23 Mrs Mona Owens £25.00 
   90 Mrs P Hallybone £10.00 
 
JHO yn adrodd for y  2il wobr a dynnwyd y mis dwethaf wedi gadael y lotri. Rhif newydd wedi dynnu. 2il wobr wedi 
ei ennill gan rif 61 Mr Gethin Owen. 
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn  
Neuadd Glannau Ffraw, am 7 yh, nos Fercher 21ain o Dachwedd2018                                   

 

Presennol:   K Woods  (Cad), R F Owen, M T Smithurst, C Davies, E Evans, S Austin, W Hughes, A Jones, 
  Cyng Bryan Owen, Cyng Peter Rogers 
  

 
Ymddiheuriadau: J H Owens, C G Topps, R B Owen, A Hughes,   

 
1. Cofnodion  

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 17/10/2018 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad Saesneg 
a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. MTS yn cynnig, eilwyd gan CD. 
 

2. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar  17/10/2018 
2.1Gwefan– dim gwybodaeth bellch ynglyn â throsglwyddo perchnogaeth enw’r wefan gan Mr R Stallwood. JHO 
ddim yn bresennol i adrodd yn ôl.  
2.2 Croesffordd Dothan– arwyddbost– K W i ymweld â Chanolfan Byron i wneud ymholiadau. 
2.3 Cae chwarae –Dyfynbris o £140.00 wedi ei dderbyn gan Mr H R Hughes i dynnu’r offer sydd wedi ei ddifrodi a 
thacluso’r ddaear ar ei ôl. Cynigwyd gan MTS ac eilwyd gan AJ y dylid gofyn i  Mr Hughes gwblhau’r gwaith. WH i 
roi gwybod i Mr Hughes. 
2.4. “Sleepers” rheilffordd ger y fynediad i’r traeth. Mr Tim Dodd, Ystad Bodorgan, yn ymwybodol o’r broblem 
ac yn bwriadu ymweld â’r safle. 
2.5 Llwybr Cyhoeddus drwy’r Rhandiroedd – Mr Tim Dodd, Ystad Bodorgan, i ymweld â’r safle ac ystyried 
opsiynau mewn perthynas â chyfraniad yr ystad tuag at y gwaith. 
2.6 Llecynau parcio ger Tan Refail – Clerc yn adrodd na fyddai’r Adran Briffyrdd yn caniatau tynnu’r ochrau 
glaswellt gan eu bod yn agos i’r gyffordd  a byddai’n creu perygl i dderfnyddwyr y ffordd. 
2.7 Gordyfiant ar y ffin rhwng y llwybr troed ym Maes Llywelyn a’r cae chwarae. Clerc yn adrodd ei bod wedi 
derbyn cadarnhad gan Mr Ned Michael mai’r Cyngor Cymuned sydd yn berchen ar y tir. Pryderon wedi ei mynegi 
ynglyn â’r gwastraff adeiladu a adawyd ar y safle pan gwblhawyd y gwaith adnewyddu ar fflatiau Maes Llewelyn. 
KW i ymchwilio ac i wneud ymholiadau gyda Mr Liam Jones mewn perthynas â dyfynbris ar gyfer torri’r gor-
dyfiant. 
2.8 Gor-dyfiant ar lwybr troed– Rhwng 1 a 6 Tan Refail o’r ffordd yn arwain tuag at Diwydfa – Dim ymateb gan 
Adran Dai Cyngor Sir Ynys Môn. 
2.9 Meinciau ym Min y Mor – y mater wedi ei ddwyn isylw’r Adran Dai. 
 

3 Ceisiadau cynllunio 
Trac Môn – Ymgynghoriad cyn cyflwyno’r cais mewn perthynas â’r canlynol: 

 Newidiadau i ffurf y trac 
 Ehangu’r llain bresennol 
 Dymchwel adeiladau dros dro 
 Codi siop/ysgol rasio /adeilad swyddfa /pympiau tanwydd/bwyty/swyddfa DM/ adeilad timau rasio beiciau 

modur ac adeilad pryd ar glud 
 Addasiadau ac enghangu’r modurdai presennol a’r twr rheoli 
 Newid defnydd o swyddfa i westy  
 Gwaith newid tirwedd 
 Newid defnydd o dir pori 
 Codi swyddfeydd trac, Canolfan feddygol a chlawdd ynglyd â mynedfa a maes parcio. 

 
Clerc i wneud y sylwadau canlynol: 

 Mynegi siom ynglyn â’r diffyg cyfloeodd gwaith i drigolion lleol mewn perthynas â’r fenter er gwaethaf 
addewidion a waned pan gyflwynwyd y cais gwreiddiol. 

 Awgrymiad y dylid fod y cais ynghlwm ag Adran 106 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Dylai’r 
trac wneud cyfraniad sylweddol i’r gymuned leol i adlewyrchu effaith negyddol y swn a thraffig ychwanegol. 

 Arwyddion a.y.y.b i fod yn ddwy-ieithog. 
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4 Gohebiaeth 
4.1 Cyngor Sir Ynys Môn Adran Briffyrdd – Cadarnhad o waharddiadau parcio i’w cyflwyno o amgylch y pentref. 
4.2 Ystad Bodorgan – Rhybudd adolygiad rhent – Pryderon wedi eu mynegi ynglyn â’r ffaith nad oedd y rhybudd 
wedi ei gyflwyno mewn da bryd i alluogi’r Cyngor Cymuned gyflwyno rhybudd i’r denantiaid y rhandiroedd. 
4.3 Cyngor Sir Ynys Môn Adran Briffyrdd – Rhybudd cau’r ffordd yn Lon Caban, Bodorgan o’r 10fed o Ragfyr 
2018 am gyfnod o 1 mis ar y mwyaf. Disgwylir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn 14eg o Ragfyr 2018. 
4.4 Cynigion Grid Cenedlaeth i osod llinell ychwenagol o beilonnau trydan ar draws yr ynys – Clerc i gyflwyno 
gwrthwynebiad ar ran y Cyngor Cymuned.  
4.5 Mon Grass Cutting Services – Anfonebau – wedi eu hawdurdodi i’w talu. 
4.6 Liam Jones – Anfonebau am dorri glaswellt y cae chwarae – wedi eu hawdurdodi i’w talu. 
4.7 Cyngor Sir Ynys Môn – Pencampwr yr Iaith Gymraeg– Cais fod y Cyngor Cymuned yn enwebu pencampwr 
yr Iaith Gymraeg i hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal. Elwyn Evans wedi ei enwebu. 
 

5 Unrhyw Fater Arall 
5.1 Baw cwn yn y fynwent– cwyn gan aelod o’r cyhoedd. Cafwyd cadarnhad mae dyma’r gwyn cyntaf o’r fath a 
dderbyniwyd. Ymddengys mai’r unig fynedfa bosib yw’r giat dros y ffordd i Faes Llewelyn. Cytunwyd y dylid cadw 
golwg ar y sefyllfa. 
5.2. Twrch daear ar y cae chwarae – Clerc yn adrodd fod Mr G Hughes wedi delio â’r broblem am gost o £10.00 
5.3 Aberffraw mewn blodau – cais i’w wneud am gyfraniad ariannol tuag at 10 cafn blodau a chompost. CD y 
ymchilio i gostau’r cafnau a chostau eu cynnal a chadw. Cais i’w wneud fod staff y trac yn torri’r glaswellt ar y ddwy 
ochr i groeslon Ty Croes. 
5.4 Polisi gosod tai Cyngor Sir Ynys Môn– Cyng B Owen yn egluro fod y polisi gosod wedi ei lunio gan 
swyddogion y cyngor cyn cael ei gymeradwyo gan y cyngor llawn. 
 
 

6 Cyllid 
Taliadau:   
20/10/2018  C Hallsworth  Digwyddiad cymunedol   £  270.00 
20/10/2018  G Hughes   Dal twrch daear   £     10.00 
12/11/2018  Ystad Bodorgan  Rhent     £ 3844.00 
12/11/2018  J H Owens  Torch Sul y Cofio   £     27.00 
12/11/2018  L Jones   Torri glaswellt    £   400.00 
 
Derbyniadau: 
24/10/2018  Amrywiol  Rhent     £   207.50 
26/10/2018  K Woods  Incwm cynllun parcio   £   280.00 
06/11/2018  Amrywiol  Rhent     £   207.50  
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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw a gynhaliwyd yn Neuadd Glannau Ffraw 
 am 7 y.h. nos Fercher 24ain o Ionawr 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Present:  J H Owens (Cad), W Hughes, M T Smithurst, R B Owen, C Davies, K Woods, S Austin,  
Cyng Bryan Owen,  
 

 
Ymddiheuriadau:  E Evans, A Jones, A Hughes, R F Owen, Cllr Peter Rogers, Menna Evans (Clerc) 
 
1. Aelod newydd 

Estynwyd groeso cynnes i Mr Stuart Austin i’w gyfarfod cyntaf. O ganlyniad i absenoldeb y Clerc bwriedir 
darparu ffurflen datganiad erbyn y cyfarfod nesaf. 
 

2. Cofnodion  
2.1)Cafodd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 15/11/2017 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 

Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. WH yn cynnig, eilwyd gan KW. 
2.2) Cafodd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 06/12/2017 eu derbyn yn gywir ar sail yr adroddiad 

Saesneg a ddosbarthwyd gyda’r Agenda. KW yn cynnig, eilwyd gan MTS. 
 

3. Materion yn codi o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar  15/11/2017  
3.1 Gwefan -  Clerc yn adrodd ei bod wedi siarad gyda Mr Stallwood ynglyn â newid perchnogaeth y safle we 
i’r Cyngor Cymuned. Dim cyswllt pellach gan Mr Stallwood. 
3.3. Y fynwent – Prynu’r tir – Clerc yn adrodd fod y mater mewn llaw. Dim gwybodaeth bellach 
3.4. Croesffordd Dothan – arwyddbost - KW i wneud ymholiadau.  
3.7.Parcio – Cyffordd Stryd yr Eglwys– Cyng B Owen i geisio sicrhau fod yr argymhellion ar gyfer llinellau 
melyn ar gael erbyn y cyfarfod nesaf. 
3.8.Cae chwarae – Pryderon ynglyn â’r ffaith nad oes ffens ar y ffin rhwng y cae chwarae a’r ffordd gyferbyn 

â’r fynwent. Pryderon nad oes dim i atal plant rhag rhedeg i’r ffordd. Deellir fod pyst yn eu lle yn barod. KW i 
ymchwilio. 
8.2 Gwrychyn y fynwent – WH wedi codi’r mater mewn perthynas â chael gwared o’r gwastraff ar ol torri. 
Cadarnhawyd y bydd y gwastraff yn cael ei chwythu o dan wrych sedd gryn bellter o wrychyn y fynwent. 

4. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 06/12/2017 
JHO yn adrodd fod  Mrs P Oliver wedi gwneud ymholiadau ynglyn â’r cytundeb gosod. JHO wedi dangos copi 
o gytundeb saesneg iddi.  
 

5. Ceisiadau cynllunio  
Cais Rhif: 10C95D – Cais llawn ar gyfer addasiadau ac estyniadau i Maerdy, Stryd Llewelyn, Aberffraw. Dim 
sylwadau. 
 

6. Cyllideb 2018-19 a’r Priseb 
Cyllideb wedi ei baratoi gan y Clerc ar sail y priseb presennol o £7,000. Mae’r gyllideb yn dangos balans 

agoriadol o £11,800.00, incwm disgwyliedig o £16,800.00 a gwariant disgwyliedig o £19,200.00 sy’n rhoi 

balans terfynol disgwyliedig o £9,400.00. Mae’r ffigyrau Projections include an additional cost of £900.00 for 
cutting the grass at the playing field in view of the fact that the County Council will not be carrying out the 
work from April 2018. The Internal Auditor had recommended the maintenance of a current balance of 
£10,000.00 in view of the Community Council’s responsibility for the Community Cemetery.  O ystyried yr 
uchod, cynigwyd gan MTS ac eilwyd gan KW y dylid codi’r priseb i £7,500.00. Cynigwyd gan KW ac eilwyd 
gan MTS fod y Cyngor Cymuned yn derbyn y gyllideb am y flwyddyn. Pawb yn gytun. 

 
7. Cytundebau gosod y Rhandiroedd 

I’w paratoi erbyn y cyfarfod nesaf. 
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8. Gohebiaeth 

8.1 Mr William Stockwell – Warden AONB – cymorth arianol tuag at fagiau baw cwn a daliwr. Cytunwyd 
na fyddai’r Cyngor Cymuned yn derbyn y cynnig. CD yn hysbysu’r cyfarfod fod bagiau ar gael yn Stermat 

am gost o £1 am 100 o fagiau. 
8.2 Clwb Pel droed Aberffraw– Cais am arian– Cytunwyd y byddai’r Cyngor Cymuned yn cyfrannu 

£200.00.  Cynigwyd gan KW, eilwyd gan  RBO. 
8.3 MGCS – Dyfnbris ar gyfer torri glaswellt 2018 

Y fynwent -£160 y toriad 
Gwrychyn y fynwent- £65 y mis 
Llwybrau cyhoeddus- £100 y mis 
Cytunwyd gan bawb a oedd yn bresennol y dylid derbyn y dyfnbris. 

8.4 MGCS - Amcanbris ar gyfer torri glaswellt y cae chwarae 
£90 y toriad 
Cytunwyd gan bawb y dylid derbyn yr amcanbris hwn. 

8.5 Horizon – Wylfa Newydd consultation – contents noted. 
In view of the offer for assistance with matters ecological the Council thought this would be an opportune 
time to request assistance for the purchase of 14 raised planters, compost and plants to improve the 
appearance of the village. 

8.6 Mr J D Roberts - Archwiliwr – Anfoneb ar gyfer Archwiliad mewnol 2016-17 am £75.00  ynghyd â 
llythyr yn hysbysu’r Cyngor o’i ymddeoliad. Anfoneb wedi ei hawdurdodi i’w thalu. Clerc i anfon llythyr 
o ddiolch at Mr Roberts yn diolch am ei gymorth a’i gyngor gwerthfawr dros ei flynyddoedd o wasanaeth. 

 
 

9. Unrhyw fater arall 
9.1. Neuadd Glannau Ffraw– Sylwadau ynglyn a’r gwelliant yn edrychiad yr ystafell gyfarfod a’r gegin. 
Pwyllgor y neuadd i’w llongyfarch. 

 
 

10. Cyllid 
Taliadau:   18/10/2017 Gwyl Rhosneigr Rhodd  £200.00 

26/10/2017 MGCT   Torri glaswellt £720.00 
06/12/2017 C G Topps  Torch  £  26.00 

       
Derbyniadau:        

 

11. Lotri – L01   Rhif 16  Mrs E Hughes, Bragdy   £25.00 
    Rhif 133 Mrs M Hughes, 7 Bro Branwen  £10.00  


