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Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw
a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref, am 7 yr hwyr ddydd Mercher, 16 Mehefin 2021.
Mae'r holl gofnodion a gymerir yng nghyfarfodydd ACC yn dilyn y canllawiau a nodwyd gan Gynulliad Cymru, yr NTAG a
SLCC. Mae'r canllawiau'n nodi bod yn rhaid iddynt ddangos yr Eitem Agenda, a'r Penderfyniad / Penderfyniad. Mae
crynodeb yn ddewisol. Rhaid i aelodau'r ACC gytuno ar y cofnodion fel arfer yn y cyfarfod nesaf, a'u llofnodi gan y
Cadeirydd a'r Clerc, felly mae oedi posibl wrth gyhoeddi.

Presennol

K Woods (Chair), E Evans, C G Topps, M J Smithurst, A Jones, W Hughes,
E Fôn Roberts, D Fowlie, E Roberts, Cllr B Owen
Clerk – S Gill
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Penderfyniad ar Bresenoldeb Cyhoeddus.
Gwnaed penderfyniad i beidio â chaniatáu presenoldeb y cyhoedd yn dilyn Canllawiau Lockdown gan
One Voice Wales a Chynulliad Cymru. Cynigiwyd: MJS, Eiliwyd: CT - Penderfyniad: Pleidleisio o blaid yn unfrydol
Datganiad Buddiant - W Hughes - Llythyr y Tywysog Llewelyn
AGM
Cynigiwyd Cadeirydd - K Woods gan MJS ac eiliwyd gan CT, roedd y pleidleisio'n unfrydol.
Cynigiwyd Dirprwy Gadeirydd - E Evans gan MJS ac Eiliwyd gan CT, roedd y pleidleisio yn unfrydol.
Mabwysiadu Dogfennau:
• Rheolau Sefydlog - cynigiodd K Woods y dylid mabwysiadu'r ddogfen lawn gan NALC.
Cynigiwyd pleidleisio ar hyn am 1 mis fel y gellir ei ddarllen yn llawn.
• Cod Ymddygiad - fel Rheolau Sefydlog.
• Cofrestr Asedau - awgrymodd y Clerc y dylid diweddaru'r gofrestr i gynnwys y Neuadd a'r
cynnydd yn y gwerthusiadau eiddo eraill. Cynigiodd K Woods y dylai D Fowlie gynorthwyo
gyda hyn o ystyried ei gefndir fel Gwerthwr Tai. Cynigiwyd hefyd y dylid dod â'r wybodaeth
yn ôl i'r pwyllgor yn y cyfarfod nesaf.
• Asesiad Risg - awgrymodd y Clerc y dylid diweddaru hyn. Bydd y Cadeirydd a'r Clerc yn
gwneud hyn.Courses
• Atgoffodd y Cadeirydd bawb bod cyrsiau ar-lein gan One Voice Wales a allai fod yn
ddefnyddiol. I unrhyw un nad yw'n dymuno sefyll y cwrs, gellir cael y wybodaeth gan y Clerc,
a wnaeth y cyrsiau y llynedd. Darllenodd MJS wybodaeth y cwrs y llynedd.
Clerc
• Diolchodd y Pwyllgor i'r Clerc am yr holl waith ychwanegol sydd wedi'i wneud mewn
perthynas â Materion Cyfreithiol, Caffael Grantiau ac ati. CT Arfaethedig, MJS Eiliedig
Munud
Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod Mai 2021. EVR Eiliedig arfaethedig yr MJS
Mater yn Codi o Gofnodion Mai 2021
• Y Bont - mae hon bellach wedi'i hatgyweirio. Diolchodd y Cyngor i'r Cynghorydd B Owen am ei
gefnogaeth barhaus gyda'r mater hwn a chydnabod gweithredoedd Mr S Griffiths, Mr B Ibbotson
a'r Cynghorydd C Topps am sicrhau bod y cerrig yn cael eu tynnu o'r Aber a'u cadw'n ddiogel nes
bod modd atgyweirio'r gwaith.
• Bagiau Sbwriel a Chŵn
• Mae trydydd bin wedi'i roi dros y bont sy'n arwain at yr Aber
• Mae'r Clerc yn ceisio prynu Dosbarthwr Bagiau Poop.
• Mainc yn Trwyn Du
• Hysbysodd y Cynghorydd W Hughes y Cyngor Cymuned fod ei fab yn cynnig atgyweirio'r fainc heb
unrhyw gost. Gofynnodd y Cyngor Cymuned i'r Cynghorydd W Hughes ddiolch i'w fab.
• Cŵn i fod ar dennynau ac Arwyddion Mynediad yn Unig gyferbyn â'r Ardal Bicnic i lawr i'r Traeth
• Mae'r Clerc yn symud yr arwyddion hyn ymlaen
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• Ffordd o'r Bont i lawr Waterside.
• Mae'r Clerc wedi cysylltu â'r Adran Briffyrdd
6 Diweddariad Diwedd Blwyddyn Ariannol
• Derbyniwyd yr Archwiliad Mewnol. Llofnodwyd y papurau Archwilio gan y Cadeirydd a'r Clerc yn
barod i'w cyflwyno i Gomisiwn Archwilio Cymru.
o Amlygodd y Clerc fod yr Archwiliad Mewnol yn nodi y dylid dangos Cyllid y Cyngor yn fisol ar y
cofnodion ac nid bob chwarter yn unol â'r Rheolau Sefydlog. Esboniodd y Clerc nad oes unrhyw beth
yn nogfen Llywodraethu Cymru i ddweud y dylid dangos Cyllid y Cyngor o gwbl. Cytunwyd y bydd y
Clerc yn cynhyrchu adroddiad ariannol bob mis ac yn ei restru ar waelod y Cofnodion. MJS
arfaethedig, Eiliwyd KW.
o Nododd yr Archwiliad Mewnol hefyd y dylid talu'r Rhenti Rhandiroedd trwy Reol Sefydlog y Banc
ddwywaith y flwyddyn. Cytunodd y cyngor y dylid newid y llythyrau atgoffa i ddangos hyn. Cytunwyd
hefyd bod y Clerc yn cyhoeddi llythyr yn nodi'r newid hwn cyn y llythyrau atgoffa nesaf ym mis
Tachwedd 2021. CT arfaethedig, Eiliwyd MJS
• Gofynnodd y Clerc i'r llofnodwyr ar y Cyfrif Banc edrych i mewn i'r posibilrwydd o dalu TALU Cyllid a
Thollau EM trwy Debyd Uniongyrchol. Ar hyn o bryd dim ond Gwiriadau gyda dau lofnodwr sy'n cael
eu defnyddio ar gyfer taliadau ac ni fydd Cyllid a Thollau EM bellach yn derbyn sieciau. Arfaethedig,
MJS, Eiliwyd CT.
7 Neuadd y Pentref
• Cyhoeddodd y Clerc, ar ran yr Is-bwyllgor, adroddiad statws - bydd hwn yn cael ei roi ar yr
Hysbysfwrdd a'r Wefan ynghyd â'r Cofnodion y cytunwyd arnynt.
• Mae'r Clerc wedi bod yn adolygu cyfrifon Neuadd y Pentref yn barod i gynnal archwiliad allanol.
Cynigiodd y Cyngor y dylid cael dyfynbrisiau gan Archwilwyr Annibynnol sy'n arbenigo mewn materion
elusennol. CT arfaethedig, Eiliwyd MJS.
• Ni chytunwyd ar yr eitem yng nghyfarfod mis Gorffennaf. Wedi'i gynnal i'w drafod yng Nghyfarfod
mis Medi - 15/09/2021
8 Rhandir
• Gweler uchod ynglŷn â Rheolau Sefydlog Banc am daliadau
• Cadarnhaodd y Clerc fod nifer fawr o daliadau rhent wedi'u derbyn a'i fod yn aros i'r Datganiad Banc
gadarnhau unrhyw daliadau BACS.
• Derbyniwyd yr anfoneb am y tâl bob dwy flynedd gan Ystad Bodorgan
9 Ardal Picnic
• Derbyniwyd yr anfoneb am y tâl blynyddol gan Ystad Bodorgan
• Rhaid i'r contract hefyd gael ei lofnodi gan y Clerc neu'r Cadeirydd.
• Mae'r Cyngor Cymuned yn gyfrifol am gynnal a chadw'r byrddau a'r seddi. Cytunwyd y dylid
cynnal arolygiad i sicrhau diogelwch defnyddwyr.
• Mae Ystâd Bodorgan yn gyfrifol am dorri'r glaswellt, y llwyni a'r mieri ac ati.
10 Cae Chwarae
• Cadarnhaodd y Clerc fod y plentyn bach addas wedi ei gytuno gyda'r Cyng EVR. Roedd y Cyngor
Cymuned yn ceisio cytundeb i brynu. MJS arfaethedig, Eiliwyd EE.
• Mae'n ymddangos bod y bin gwastraff newydd yn lleihau'r mater sbwriel.
• Gofynnodd y Cynghorydd A Jones am ofyn am Arwydd Ymwadiad ynghylch cyfrifoldeb.
o
Clerc Gweithredu.
• Mae'r Clerc wedi cyflwyno ceisiadau am gymorth i wella'r Maes Chwarae.
11 Pryderon Cymunedol –
• Gosod offer cyfathrebu electronig arfaethedig yn Nuedd Wen Aberffraw, Ynys Môn, Cymru, LL63
5EY
o
Hysbysodd y Clerc y pwyllgor fod Mr Mrs Roberts, perchnogion Nuedd Wen yn poeni am
y cynnig ac yr hoffent gael diweddariad gan y Cyng. Topps.
• Llythyr oddi wrth Mr a Mrs Harwood o Wely a Brecwast y Tywysog Llewelyn
o
Cais Mr a Mrs Harwood oedd i'r Cyngor Cymuned ailedrych ar eu penderfyniad ar
werthu'r gilfan o flaen y Gwely a Brecwast i'w ddefnyddio fel lleoedd parcio ceir. Ar ddau
achlysur blaenorol mae'r Cyngor Cymuned wedi gwrthod y cais yn unfrydol. Nododd y
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gwrthodiadau fod y tir at ddefnydd y cyhoedd, ei fod yn rhan o'r llwybr hanesyddol i
mewn i'r Pentref ac na fyddai gwerthiant y tir o unrhyw fudd i'r Gymuned. Gwrthododd
y Cyngor Cymuned yn unfrydol gais gan y perchennog blaenorol. Roedd y Cyngor
Cymuned yn dal i wrthwynebu gwerthu'r tir. CT arfaethedig, Eiliwyd MJS.Cllr Woods
suggested a separate meeting with Mr & Mrs Harwood to outline the refusal.
• Baneri Cyhoeddus yn cael eu rhoi ar gyfer penblwyddi ac ati, ac yna'n cael eu gadael i fyny
o
o Mae'r Cyngor Cymuned hefyd yn poeni y bydd baneri'n cael eu gadael ymhell ar ôl y
digwyddiad. Mae'r un y cwynwyd amdano ar yr A4080 gyferbyn â'r Tywysog Llewelyn.
Bydd y Clerc yn torri hyn i lawr.
o
o Nid oes llawer y gall y Cyngor Cymuned ei wneud i atal y baneri rhag cael eu gadael. Os
bydd unrhyw un yn gweld baner ar ôl ar ôl y digwyddiad, naill ai ei thorri i lawr neu ei
riportio i'r Cyngor Cymuned, a fydd yn ei thorri i lawr.
• palmant y tu allan i Swyddfa'r Post
o
o Soniodd y Cynghorydd Fowlie am yr anhawster y mae rhai pobl â sgwteri symudedd yn
ei gael ar y palmant y tu allan i Swyddfa'r Post ac a oedd hi'n bosibl gollwng y palmant.
Esboniodd y Cynghorydd Woods fod hyn wedi'i awgrymu o'r blaen. Yn anffodus,
barnwyd bod culni'r palmant a'r inclein yn anaddas ar gyfer palmant gollwng.
• Parcio Peryglus
o
Parcio ar gornel Bangor Street yn arwain o Church Street. Mae ceir sy'n parcio hyd at y
Llinellau Melyn yn achosi perygl i gerbydau sy'n troi i lawr Stryd Bangor. Bydd y Cyngor
Cymuned yn edrych i mewn i gael gair gyda'r bobl yn parcio yn rhy agos at gornel Church
Street a hefyd i ymestyn y llinellau melyn.
• Mynwent
o
Mae angen newid Ffens Mynwentydd. Mae hyn ar y rhestr o atgyweiriadau sy'n
angenrheidiol.
• Wild Camping
o
Gwersylla Gwyllt ym Mae Cable ac ardaloedd eraill. Mae'r Cyngor Cymuned i wahodd yr
Asiant Ystad Bodorgan newydd i gyfarfod fel y gall y ddau barti weithio gyda'i gilydd i
ddatrys y mater hwn
12 Mae'r papur newydd lleol Y Glorian wedi cysylltu â'r Clerc ynglŷn â rhoi crynodeb o'r cyfarfod yn y
papur misol. Bydd yr un cyntaf yn mynd yn Rhifyn mis Gorffennaf - ar werth yn Swyddfa'r Post.
2021-2022 - UDATE ARIANNOL MEHEFIN I 30/06/2021
Taliadau
Chq 753
£445
Chq 754
£48
Chq 756
£9.17
Chq 758
£1,491.09
Chq 759
£216.20
Chq 761
£212.28
Derbynebau
BACS
£154
480
£45
481
£129
BACS
£207.50
482
£786
483
£1,469
484
£803
BACS
£633
485
£298
Balans
£9,913.71
Cyfrif Cronfa Wrth Gefn Busnes
Balans

£1,731.91

Torri Glaswellt
Glanhau Neuadd Covid
Planhigion ar gyfer Potiau Mynwentydd
Yswiriant
Cyflog y Clerc
Deunydd ysgrifennu
Rhent
Claddu
Rhent
Rhent
Rhent
Rhent
Rhent
Grant
Rhent

