
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 

  Cynhelir yn Neuadd y Pentref, am 7.15pm nos Fercher 17 Tachwedd 2021 

 

Presennol: K Woods (Cadeirydd), E Evans, R Owen, M Smithurst, C Topps, D Fowlie, E Roberts, 

Cyng B Owen a Cyng Peter Rogers. 

Clerc – J Davies 

Derbyniwyd ymddiheuriadau: A Hughes ac E Roberts 

1. Anerchodd aelod o'r cyhoedd, Mrs G Stallwood, y cyngor ynghylch hanes annatod y fynwent a'i 
chysylltiad â hanes Aberffraw. Gwnaed cais am grŵp gwirfoddol gan y cyngor i gynorthwyo gyda 
chynllunio gwaith atgyweirio a glanhau. Cynigiodd MS a CT ymweld â'r fynwent gyda Mrs Stallwood 
ac adrodd yn ôl i'r cyngor. 

2. Datganiad o ddiddordeb – KW wedi datgan buddiant ynglŷn â'r clerc newydd. Aeth KW ymlaen i 
egluro pwy oedd wedi gwneud cais, gydag un cais wedi mynd heibio'r dyddiad cau ac un wedi'i 
dynnu'n ôl. 

3. Cofnodion – Darllenwyd cofnodion mis Medi. Nododd DF fod yr aelodau a oedd yn bresennol yn y 
cyfarfod hwnnw wedi'u cywiro. Cymeradwywyd y cofnodion gan MS ac eiliwyd gan JE. 

4. Materion yn codi o gofnodion mis Medi – 

a. Cŵn yn Baeddu - Dywedodd KW ei fod wedi mynd ar ôl gwahanol gyrff a sticeri lle'r oeddent ar 
gael gan CSYM. Bydd KW yn trafod dosbarthiad pan gânt eu derbyn. 

b. Terfyn Cyflymder – Crynhodd Cyng BO a Cyng PR y trafodaethau hyd yn hyn, gan gynnwys 
cyfarfod gyda Stadau Bodorgan. Awgrymodd BO a PR y byddai'r cyngor cymuned yn ysgrifennu at 
CSYM a'r Heddlu yn cael mwy o effaith. MS arfaethedig, eiliwyd CT. Soniodd CT hefyd am fan leol 
y gellid ei pharcio mewn gwell sefyllfa, KW i drafod gyda'r perchennog. 

5. Swyddi Gwag - Dywedodd KW fod swydd y clerc newydd wedi’i llenwi’n llwyddiannus gan Jane 
Davies, ond nid Gofalwr newydd. Roedd SG a KT yn diwallu anghenion ar hyn o bryd, ond yn 
gyffredinol roedd yn anodd denu ymgeiswyr. Awgrymodd MS y dylid hysbysebu a chytunodd KW. 

6. Cyllid – Cyfeiriodd JD at y crynodeb a ddarparwyd a dywedodd fod y llyfrau a'r cofnodion newydd 
gael eu trosglwyddo. Fodd bynnag, roedd y cyfrif banc yn iach ac roedd taliadau ers y cyfarfod 
diwethaf yn unol â gwariant y cytunwyd arno. Byddai adroddiad manylach yn cael ei gyflwyno yn y 
cyfarfod nesaf. 

7. Neuadd Bentref – 

a. Roedd adroddiad wedi'i gynhyrchu gan y gofalwr dros dro SG, gyda KW yn cyfeirio at bwyntiau 
allweddol. 

b. Dywedodd KW fod y cyfrif banc yn dal i gael ei rewi ond bod y cyfleustodau DD a SO’s yn dal i 
gael eu talu. Soniodd KW hefyd am anawsterau wrth newid llofnodwyr a chael gwared ar hen 
aelodau. Anerchodd aelod o’r cyhoedd, Gillian Royne, y cyngor wedyn ynglŷn â’r banc a’i bod yn 
fodlon arwyddo’r ffurflenni cywir ar ôl eu derbyn. Cadarnhaodd KW y byddai'n mynd at y banc eto. 
Dywedodd y Cyng PR ei fod yn hapus i weld trafodaeth gyson. 

c. Bingo – Mynegodd MS ei anfodlonrwydd bod y grŵp wedi manteisio ar hyblygrwydd y cyngor. 
Cadarnhaodd KW y byddai gofyn iddynt dalu'r holl ddyledion yn llawn ar yr 22ain neu ni allai'r 
Bingo barhau. 



8. Diweddariad Rhandiroedd – Cadarnhaodd KW fod 1 rhandir ar gael oherwydd marwolaeth Mrs 
D Nash a chadarnhad gan Oswyn Hughes (Mab). Cadarnhaodd KW y bydd yn gadael y cae erbyn 
diwedd mis Tachwedd ac y byddai'r llain yn cael ei hysbysebu fel un ar gael trwy'r broses safonol. 

9. Man Picnic a Chae Chwarae – Adroddodd KW fod 1 postyn giat wedi pydru a hyd o ffens. Bydd 
KW yn archwilio'r ardal ymhellach ac yn cynhyrchu tendr manwl ar gyfer y gwaith. Roedd y swing 
Plant Bach wedi'i brynu ac er bod digon o allu ac ardystiad o fewn grŵp y cyngor cymuned, roedd 
angen contractwyr â'r ardystiad cywir ac asesiad risg allanol. Byddai hyn yn cael ei wneud drwy 
weithdrefnau caffael a byddai'n cynnwys MacVenture fel cyflenwr lleol. KW i symud ymlaen. DF 
arfaethedig, eiliwyd CT. 

10. Rhoddion – 

a. Diolchodd DF i'r Cyngor Cymuned ar ran CPD Aberffraw am eu rhodd. Mae DF wedi gofyn i 
ysgrifennydd y CC anfon copi o’r adroddiad ariannol ymlaen. DF hefyd i hysbysu'r cyngor pwy o 
fewn y tîm sy'n byw yn y pentref. 

b. Gofynnodd Df am ddefnydd o'r neuadd ar yr 11eg o Ragfyr ar gyfer Ffair Nadolig i'r Clwb Pêl-
droed. Cyfeiriodd DF at Ffair y blynyddoedd blaenorol sy’n cael ei rhedeg gan y clwb a gofynnodd 
am gyfraniad gan y Cyngor Cymuned tuag at y Ffair. Cytunodd pawb ar gyfraniad o £150.00. 
Cynigiwyd gan CT ac eiliwyd gan MS. Cynigiodd KW ragor o gymorth gan y Wayside. 

c. Bingo Elusennol – Cais wedi ei wneud am wobrau gan Rhiannon Bennet a Nerys a fyddai'n 
rhedeg y Bingo. Cytunwyd y byddai rhodd o £150 yn cael ei roi. Cynigiwyd gan CT a chytunwyd 
arno gan MS. Cytunodd MS a CT i gyfrannu £50 yr un yn bersonol yn ychwanegol. 

11. Ceisiadau Cynllunio – Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio gan y cyngor cymuned. 

12. Pryderon Cymunedol – 

a. Gofynnodd y grŵp Sbwriel Traeth am fenig trwm ar gyfer pryderon Iechyd a Diogelwch. 
Awgrymodd KW gysylltu â Cary’s yn CSYM, Biffa a Cadwch Gymru’n Daclus. Y clerc i ymchwilio 
ymhellach. 

b. Yna trafododd EE y difrod i ffordd yr arfordir oherwydd llifogydd. Roedd EE yn deall bod CNC 
wedi gwrthwynebu unrhyw waith atgyfnerthu. Bydd y Cyng PR a'r Cyng BO yn trafod gyda CSYM 
ac yn adrodd yn ôl i'r cyngor cymuned. Gallai llythyrau at ASau’r Ynysoedd fod o gymorth hefyd. 
Cynigiwyd gan MS, eiliwyd gan EE. Clerc i gyfansoddi a dosbarthu er cytundeb. 

c. Nodwyd bod y Gwasanaeth Coffa a gynhaliwyd yn briodol a chroesawyd y cymysgedd o 
bresenoldeb grŵp oedran. 

d. Cynigiodd DF barhau â'r traddodiad o ddigwyddiad te a chacen Nadolig i bensiynwyr yn y 
Neuadd. Mater i'r pensiynwyr ei fynychu fydd hyn. Awgrymodd KW y dylid ysgrifennu at Sefydliad 
Blakemore a ddylai ddenu rhodd awtomatig o £100. 

e. Manteisiodd CT ar y cyfle i ddiolch i'r clerc blaenorol, Suzanne Gill am ei gwaith caled ac 
argymhellodd y dylid anfon llythyr i ddiolch. Cynigiwyd gan EE ac eiliwyd gan MS. 

dd. Trafododd KW yn fyr anghenion hyfforddi'r clerc hyd at uchafswm o £120. Byddai cyllid yn 
cael ei gyrchu lle bo modd. Pawb wedi cytuno. 

 

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben. 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis Ionawr 2022 fel toriad y cyngor ar gyfer y Nadolig. 

 


