
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 

Cynhelir yn Neuadd y Pentref, am 7.15pm nos Fercher 19 Ionawr 2022 

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

E Roberts, Cyng B Owen, a Cyng Peter Rogers. 

Clerc – J Davies 

Derbyniwyd ymddiheuriadau: R Barry Owen, A Hughes, R Owen 

1. Datganiad o ddiddordeb – Datganodd DF ddiddordeb ynglŷn â Chlwb Pêl-droed Aberffraw. 

2. Cofnodion – Darllenwyd cofnodion Tachwedd a chytunwyd arnynt. Prop gan JE ac eiliwyd 

gan MS. 

3. Materion yn codi o gofnodion Ionawr – 

a. Cŵn yn Baeddu – cytunwyd y byddai posteri Caru Cymru yn cael eu gosod mewn 

mannau o amgylch y pentref cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl. 

b. JD yn gofyn am gysylltu ymhellach â Cadwch Gymru'n Daclus i gofrestru'r pentref fel 

man benthyca ar gyfer offer codi sbwriel. Cytunodd pawb i symud y pwynt hwn yn ei 

flaen. JD i gysylltu â'r S Gill i drafod. 

c. Cyfyngiad Cyflymder – Mae'r Clerc wedi drafftio llythyr 

d. Erydu Arfordirol – Mae'r Clerc wedi drafftio llythyr 

e. Cyfrif Banc Neuadd y Pentref – KW yn crynhoi camau gweithredu hyd yn hyn ac yn 

cynnig agor cyfrif banc newydd. Penderfynwyd y byddai KW ac E Evans yn mynychu 

HSBC gyda Mr a Mrs Mahon i lofnodi'r ffurflenni priodol. 

4. Cofrestr Asedau – Dywedodd KW fod gwybodaeth gan yr yswirwyr yn dal heb ei thalu. 

Pwynt i'w gario ymlaen. 

a. Cynnal a chadw mynwentydd – trafodwyd yr ymweliad, a chytunwyd y byddai hyn 

yn parhau fel pwynt ar yr agenda wrth i waith gwirfoddol â ffocws gael ei wneud 

wrth i'r tywydd wella. 

b. Rheolaeth Neuadd Bentref – Trafodwyd hyn yn fyr a byddai’n fwy unwaith y bydd 

sefyllfa’r cyfrif banc wedi’i datrys. Mae Suzanne a Nerys yn parhau fel gofalwyr ac 

wedi darparu rhestr ddymuniadau i KW ac ER. 

5. Clwb 100 – Trafodwyd yr atgyfodiad. Cynigiwyd gan JE, eiliwyd JS 

6. Cyllid – Cyfeiriodd JD at y crynodeb a ddarparwyd, hanesyddol a'r gyllideb/presept 

arfaethedig. Mae'r costau ychwanegol oherwydd torri gwair a chynnydd chwyddiant wedi 

lleihau'r cronfeydd wrth gefn. Bydd y gyllideb arfaethedig yn cynyddu'r presept a 

thrafodwyd costau amrywiol. Gofynnodd y Clerc i ddiweddaru awgrymiadau cyllideb ar gyfer 

cytundeb. Clerc i drefnu tendr ar gyfer torri gwair. DF Arfaethedig, Eiliwyd JE. 

7. Neuadd Bentref – 

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

bwyntiau allweddol. 

b. Trafodwyd mater parcio. Cynigiwyd arwydd newydd ynglŷn â pharcio ar risg 

perchnogion a chytunwyd arno gan bawb. 

8. Diweddariad Rhandiroedd – Cadarnhaodd JD fod 1 rhandir ar gael, a byddai hwn yn cael ei 

hysbysebu ym mis Chwefror. Dechreuodd trafodaethau ar ffensio'r cae newydd. Byddai KW 

ac EE yn mynd â hyn ymhellach o ran yr opsiynau sydd ar gael. 

9. Man Picnic a Chae Chwarae – adroddiad a luniwyd gan JE wedi ei ddosbarthu. Adroddodd 

KW a JE am gyfyngiadau cyllidebol. 

10. Rhoddion – 

 



a. Diolchodd JS i DF am yr adroddiad a ddarparwyd. 

b. Bingo Elusennol - Digwyddiad da a byddai'r rhodd yn cael ei dalu ar fanylion y talai. 

Cytunodd pawb ar y goleuadau Nadolig a'r goeden a oedd yn ychwanegiad 

llwyddiannus i'r Nadolig. 

11. Ceisiadau Cynllunio – Cyflwynwyd a thrafodwyd 2 gais cynllunio. 

a. Bryn Afon – ddim yn cyd-fynd â'r ardal. 3 gwrthwynebiad wedi eu codi eisoes. 

b. Cloddio Rhic blaen y Twyni – pwynt i'w nodi Ni ymgynghorwyd â'r Cyngor Cymuned 

fel y nodwyd ond cytundeb cyffredinol. 

12. Pryderon Cymunedol – 

a. Derbyniwyd e-bost ynglŷn â gwella arwyddion yn y maes parcio cyhoeddus. Mae 

CSYM eisoes wedi cadarnhau nad oes ganddynt gyllideb eleni. Clerc i ail wneud cais 

yn y flwyddyn ariannol newydd. 

b. Digwyddiadau Jiwbilî - byddai'r holl ddigwyddiadau y cytunwyd arnynt yn cael eu 

cefnogi, a ffynonellau cyllid. Dylai syniadau ddod o'r gymuned. Clerc i ddylunio 

poster. 

c. Cododd DF gylchoedd achub ar y traeth. Cadarnhawyd gan CT eu bod yn bresennol. 

d. Cododd Elwyn fod angen torri gwrychoedd ar Stad Bodorgan. Byddai lluniau'n cael 

eu darparu i'r Clerc i'w codi gyda'r Stad. 

 

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

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 16 Chwefror 2022 

 

 


