
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 

Cynhelir yn Ystafell JOW, Neuadd y Pentref, am 7.15pm nos Fercher 16 Chwefror 2022 

Yn bresennol: K Woods (Chair), E Evans, M Smithurst, C Topps, E F Roberts, D Fowlie, E Roberts. 

                          Clerk – J Davies 

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau: R Barry Owen, A Hughes, R Owen, Cyng B Owen, a Cyng Peter Rogers. 

1. Datganiad o Ddiddordeb – Datganodd DF ddiddordeb mewn unrhyw bwyntiau ynglŷn â Chlwb 
Pêl-droed Aberffraw. 

2. Cofnodion – Darllenwyd cofnodion Ionawr, a nodwyd gwelliant, a chytunwyd arnynt. Prop gan JS 
ac eiliwyd gan CT. 

3. Materion yn codi o gofnodion mis Chwefror – 

a. Cyllideb 2022/23 - Nododd KW y Cyfarfod Arbennig a alwyd ar 2/2/22 i gytuno ar y gyllideb a'r 
cynnydd arfaethedig yn y praesept. Yn y cyfarfod hwn cytunwyd ar y gyllideb derfynol ac ar ôl 
adolygu ac ailddosbarthu i'r aelodau, anfonodd y clerc y cais ar gyfer 2022/23 ymlaen i CSYM. 
Nododd KW hefyd fod bron pob Cyngor Cymuned/Tref wedi cael eu gorfodi i gynyddu eu 
praesept. 

b. Cyfrif Banc Neuadd y Pentref – O drafod digwyddiadau hyd yma gyda’r cyngor cymuned ac 
aelod o’r cyhoedd, Mrs G Mahon, cytunwyd y byddai GM yn cysylltu â KW/Clerc i gytuno ar 
ddyddiadau i ymweld â’r banc o fewn y 2 wythnos nesaf i atal unrhyw gamau cyfreithiol gan y 
cyngor. Cytunodd G Griffiths i gynorthwyo'r ddwy ochr i sicrhau bod yr holl ffurflenni 
angenrheidiol yn cael eu cyflwyno i ail-agor cyfrif banc y neuadd. KW i adrodd yn ôl i'r cyngor yn y 
cyfarfod nesaf. 

c. Cofrestr Asedau – Pwynt i'w gario ymlaen. 

d. Cynnal a chadw mynwentydd – Pwynt i'w gario ymlaen – CT i gysylltu â Glenys ynglŷn â gwaith 
i'w wneud wrth i'r tywydd wella. 

e. Hysbysfwrdd – yn cael ei newid o fewn y pythefnos nesaf, yn amodol ar y tywydd. 

dd. Rhandiroedd – bydd llythyr yn cael ei ddrafftio gan y clerc i’w gytuno yn y cyfarfod nesaf 
ynglŷn â chodi tâl rhandiroedd ar gyfer 2022/2023. 

g. Rhandir Gwag – mae hwn i’w hysbysebu drwy’r gweithdrefnau arferol. Cynigiodd CT, eiliodd 
JT. 

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

ff. Arwydd Parcio - i'w gytuno ar gyfer Maes Parcio Neuadd y Pentref ynglŷn â pharcio ar risg y 
perchennog. 

4. Cyllid – Cyfeiriodd JD at y crynodeb a ddarparwyd a'r symudiadau ers yr adroddiad diwethaf, gan 
gynnwys cronfa grant o £1,000 a dderbyniwyd tuag at gynnal a chadw'r fynwent. Cadarnhaodd JD 
hefyd fod y praesept wedi'i gyflwyno, ynghyd â chais cychwynnol am ad-daliad o'r llwybrau torri 
gwair. 

5. Neuadd y Pentref – Roedd adroddiad wedi'i gynhyrchu gan y gofalwr dros dro SG, gyda KW yn 
cyfeirio at bwyntiau allweddol. Roedd hyn yn cynnwys y gwaith a wnaed i agor ystafell JOW. 
Diolchodd KW i'r ddau am eu gwaith caled gan gynnwys cynhyrchu'r adroddiad ar gyfer y cyfarfod. 

 

6. Diweddariad Rhandiroedd – Cadarnhaodd JD y byddai'r taliad terfynol yn cael ei dderbyn y 
penwythnos hwnnw. Roedd y codiad ar gyfer 2022/23 yn gofyn am lythyr, i'w ddrafftio gan y clerc. 



Dechreuodd trafodaethau ar ffensio'r cae newydd. EE a'r Clerc i ymweld â'r safle ac adrodd yn ôl i'r 
cyngor ynglŷn â'r opsiynau. 

7. Man Picnic a Chae Chwarae – ER a KW i edrych ar feinciau ac adrodd yn ôl ar ofynion atgyweirio 
ac ailosod. Meinciau Jiwbilî newydd posib. Huw Stones, KW fydd yn trwsio'r sedd goncrit ar y maes 
rec i atgoffa Huw. 

Cadarnhaodd KW archebu siglen newydd a roddwyd gan Suzanne Gill. Bydd peth glanhau yn cael ei 
wneud pan fydd y tywydd yn gwella. Cytunodd JS ar rodd ar gyfer yr 2il swing. Nododd DF fod angen 
clirio'r ardal ar ddiwedd y cae. Eto, arhoswch am well tywydd. 

8. Diweddariad Gwefan - 

Adroddodd JD ar wefan y cyngor. Mae angen diweddaru a dileu rhywfaint o wybodaeth. Gofynnodd 
JD i aelodau'r cyngor roi gwybod iddi os oes angen ychwanegu unrhyw beth arall. 

Trafodwyd hysbysiadau digwyddiadau gan gynnwys digwyddiadau Jiwbilî a chytunwyd bod angen 
mwy o wybodaeth. Clerc i ddiweddaru ac awgrymu eitemau ym mhob cyfarfod. 

9. Digwyddiadau Arfaethedig - 

Digwyddiadau Jiwbilî lle trafodwyd a chyllid posibl y Loteri. Syniadau a drafodwyd - 

a. Parti Plant yn Neuadd y Pentref – dyddiad i’w gytuno. 

b. Uwchraddio'r ystafell carcharorion rhyfel ac o bosibl Ystafell Jiwbilî. 

c. Creu cyflenwad dwr i gaeau Plwyf. 

d. Coed/Coed Jiwbilî – Rhan o Ganopi Queens Green – trafodwch gyda Bodorgan 

e. Plannu gwrychoedd – Ariennir gan Coed Cadw 

dd. Ymgyfraniad yr ysgol 

g. Digwyddiad Cerddoriaeth – gan gynnwys Band Pres 

h. Goleuadau Beacon – 2/6 

Sioe Flodau'r Haf – Awgrymodd CT Sioe Garddwriaeth a Chrefft ym mis Awst eleni. Cytunodd 
pawb ar syniad da i'w ddatblygu ymhellach. 

 

10. Ceisiadau Cynllunio – Nid oes unrhyw geisiadau cynllunio wedi'u cyflwyno i'w hadolygu. 

 

11. Pryderon Cymunedol – 

a. Pwysau parcio ceir posib eto eleni. KW i drafod gyda Stad Bodorgan ynghylch rhentu man 
parcio pan fo'n briodol. 

b. Hefyd llythyr posib i CSYM ynglŷn â safle Min y Môr a phwysau parcio ceir. 

c. Cadarnhaodd Suzanne Gill nad oedd unrhyw arian parod wedi'i dalu i unrhyw un ar fudd-
daliadau. Telir am FOC Gwaith Nery ac unrhyw staff eraill sydd eu hangen trwy roddion. 

d. Derbyniwyd cynnig Bingo gwobr Mrs Rees. 

 

 

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

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 16 Mawrth 2022 

 



 

 

 

 

 


