
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 
a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref, am 7 pm dydd Mercher, 15fed Medi 2021. 

  
Mae'r holl gofnodion a gymerir yng nghyfarfodydd Cyngor Cymuned Aberffraw yn dilyn y canllawiau 

a nodwyd gan Gynulliad Cymru, yr ‘NTAG’ a Chymdeithas Cynghorau Cymunedol Lleol 
 

Mae’r canllawiau'n nodi bod yn rhaid iddynt ddangos yr Eitem Agenda, a'r Penderfyniad. 
 Mae crynodeb yn ddewisol a rhaid i aelodau CCA gytuno ar y cofnodion yn y cyfarfod nesaf, a'u 

llofnodi gan y Cadeirydd a'r Clerc, felly mae oedi posib ir cyhoeddiad. 
 

Yn bresennol  K Woods (Cadeirydd), E Evans, CG Topps, MJ Smithurst, A Jones, W Hughes, A 
Hughes, D Fowlie, E Roberts, EF Roberts, RF Owen, B Owen, y Cynghorydd B Owen, y 
Cynghorydd P Rogers - Clerc - S Gill 

  
1     Datgan Diddordeb - D Fowlie - Rhodd Clwb Pêl-droed 
 
2       Cofnodion 

• Cytunwyd ar Gofnodion Gorffennaf. MJS yn Cynnig, DF Eilydd   

3       Materion sy’n Codi o Gofnodion Gorffennaf 2021 

• Rheol Sefydlog / Cod Ymddygiad / Rheoliadau Ariannol - Cytunwyd. EE yn 
Cynnig, Eilydd MJS  

• Cofrestr Asedau - Cynhaliodd y Cynghorydd Fowlie a'r Cyng. Woods i’w 
drafod mis Hydref 

• Asesiad Risg - Cynhaliodd y Cynghorydd Woods a'r Clerc i’w drafod mis 
Hydref 

4       Materion sy'n Codi or Cofnodion Blaenorol 

• Nid oedd Cofnodion Mehefin wedi cael eu cyhoeddi oherwydd 
trafodaethau ynghylch a geiriad paragraff. Roedd y paragraff wedi'i ddileu 
a gofynnodd y Clerc i'r Cyngor gytuno â Chofnodion Mehefin er mwyn 
iddynt gael eu gwneud yn gyhoeddus mor fuan â phosib. MJS yn Cynnig, 
Eiliwyd AJ    

5       Diweddariad ariannol 

• Rhoddodd y Clerc ddiweddariad ariannol – a bydd yn cael ei chynwys yng 
nghofnodion mis Medi. 

6       Neuadd y Pentref 

• Cyhoeddodd y Clerc, ar ran yr Is-bwyllgor, adroddiad statws - bydd yr 
adroddiad yn cael ei arddangos ar yr Hysbysfwrdd a'r Wefan ynghyd â'r 
Cofnodion y cytunwyd arnynt. 



 
• Holodd y Cyng. Fowlie am y cyfrifon ac agweddau eraill ar yr 

adroddiad. Esboniodd y Clerc y dosbarthwyd adroddiadau blaenorol 
i'r holl aelodau. Gwnaethpwyd yn glir gan y Clerc bod ceisiadau wedi'u 
gwneud i'r Is-bwyllgor i gynnal cyfarfodydd misol ac i gynnig mwy o 
gefnogaeth ar redeg y Neuadd - heb eu datrys o hyd.    

• Holodd y Cyng. Fowlie am yr arian grant (a hawlwyd gan y Clerc) sy'n cael ei 
dalu i gyfrif banc CCA. Fe’i hysbyswyd bod hwn yn ddefnydd anghywir o’r 
arian, gan nad yw’r CCA yn elusen, ond mae’r Neuadd Bentref. Esboniodd y 
Clerc fod y grantiau i gyd wedi'u derbyn yn enw Cyngor Cymuned Aberffraw 
fel sefydliad dielw. Roedd yr holl gwmnïau a roddodd yr arian wedi cysylltu â 
Chyngor Cymuned Aberffraw ac nid oes unrhyw gamddefnyddio wedi bod 
gyda’r taliadau. Hefyd hysbysodd y Clerc y Cyng Fowlie fod yr arian wedi ei 
“glystnodi’ ar gyfer y Neuadd - er nad oedd yn ofyniad yn ôl rheolau’r 
grantiau.        

• Amlygodd y Cynghorydd Fowlie, fel aelod newydd i'r CC, nad oedd 
ganddo unrhyw ddealltwriaeth y tu ôl i Statws Trallodus a 
chyfreithlondebau diddymu'r hen ‘VHMC’. Esboniodd y Cyng. Woods 
bod yr ymchwiliad cyfreithiol trylwyr a wnaed gan Gyfreithiwr CCA, a 
One Voice Wales wedi hysbysu'r CCA bod y dogfennau a gyhoeddwyd 
gan y cyn-‘VHMC’, ynghyd â materion eraill, yn golygu bod cyn-
aelodau ‘VHMC’ yn Drallodus yn ôl Polisi  One Voice Wales.    

7       Rhandiroedd 

• Dywedodd y Clerc nad oedd un rhandir wedi talu rhent mis Mai 
eto. Cododd trafodaeth ynghylch Is-osod Rhandiroedd, Y Clerc i wirio'r 
rhandiroedd am unrhyw rai sy’n is-osod.    

8       Ardal Picnic 

• Mae'r Cynghorydd Eddie Roberts a'r Cyng. Woods wedi tynnu'r sedd sydd 
wedi torri. 

9       Cae Chwarae 

• Dywedodd y Cyng. Fowlie ei fod yn anhapus gyda'r oedi hefo cael siglen ar 
gyfer plant meithrin ac y byddai yn dod o hyd i un ei hun. Esboniodd y 
Cadeirydd a'r Clerc fod y siglen wedi cael ei archebu a bod y Clerc wedi talu 
amdano a'i fod bellach ar ei ffordd.  

10  Rhoddion 

• Roedd Clwb Pêl-droed Aberffraw wedi gofyn am gymorth ariannol gan yr 
CC. Fel mater o arfer, mae'r CC yn rhoi rhodd bob tymor. Y tymor hwn, 
cytunwyd y dylai'r CC wneud taliad o £ 250.00 ir clwb pel droed.    

 



11 Pryderon Cymunedol – 
 

• A4080 - Amlygodd y Clerc unwaith eto bod y terfyn cyflymder 40 yn gorffen yn rhy 
fuan, hefyd bod y cyffordd i Bont y Pandy ac i lawr i Faes Parcio'r Hen Bont mewn 
Ardal Dim Cyflymder ac mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i gerddwyr groesi'n 
ddiogel. Mae'r Clerc wedi ysgrifennu unwaith eto at yr Adran Briffyrdd. Y 
Cyng Peter Rogers a'r Cyng. Bryan Owen i fynd â'r mater yn ôl at Gyngor 
Ynys Mon.    

• Bylbiau Cennin Pedr - Cynigiodd y Cynghorydd Fowlie y dylid chwilio am 
Fylbiau a'u plannu o amgylch y pentref, - Eilwyd gan KW 

• Pabïau'r Lleng Brydeinig - y Cyng. Fowlie i gysylltu. 
• Aelod Cyhoeddus - Amlygodd Mrs A Jones fod angen torri'r gwair yn Hen 

Orsaf yr Heddlu. Y Cyng. Woods i gysylltu â Scottish Power.  
• Aelod Cyhoeddus - Gofynnodd Mrs M Roberts am ddiweddariad ar gais 

Mast gan Walden Co. Dywedodd y Cynghorydd Topps na fu unrhyw gyswllt 
pellach. Y Clerc i gadw golwg ar unrhyw gyswllt a wneir gan Walden Co.    

• Mae Aelodau CCA ac Aelodau Cyhoeddus yn poeni am dorri gwair ac ati ar 
dir Bodorgan yn y pentref. Y Rheolwr Ystadau newydd i gael ei wahodd i 
gyfarfod.  

• Tynnodd Aelod Cyhoeddus sylw at gyflwr y chwyn yn Sgwâr Bodorgan. 
• Gwnaed cais gan aelod o Gyn Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref i gynnal 

cyfarfod i amlinellu'r rhesymau y tu ôl i ddileu'r pwyllgor. Cytunwyd y 
cyfarfod i’w gynnal Hydref y 1af am 07:00.  

12  Ymddiswyddiad Clerc / Swydd Wag 

• Mae hysbysebion wedi'u gosod ar gyfer rôl y Clerc. Y dyddiad cau ar gyfer 
ceisiadau yw 13 eg o Hydref.  

• Gofynnodd y Cyng. Fowlie am wybodaeth ar ble roedd yr hysbysebion 
wedi'u gosod. Dywedodd y Cyng. Woods fod yr hysbyseb wedi'i gosod ar yr 
hysbysfwrdd, yn y swyddfa bost, ac ar y wefan a'i bod wedi'i danfon ymlaen 
at Gyngor Ynys Môn, One Voice Wales a CCC. Esboniodd y Cyng. Woods 
hefyd fod prinder Clercod ar Ynys Môn, oherwydd llawer o 
ymddiswyddiadau eleni. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd gyda'r holl 
newidiadau yn y Rheoliadau ac ati. Amlygodd y Cyng . Woods hefyd y 
derbyniwyd ymateb gan Alun Foulkes a fyddai'n gallu cymryd y rôl fis Mai 
nesaf. Fodd bynnag, mae'r Clerc presennol yn gadael ddiwedd mis 
Hydref. Y gobaith yw y bydd aelodau o'r gymuned leol yn ymgeisio.            

 

 


