
Cyfarfod Cyngor Cymuned Aberffraw 

Cynhelir yn Ystafell JOW, Neuadd y Pentref, am 7pm ddydd Mercher 18 Mai 2022 

Presennol: K Woods (Gweithredol - Cadeirydd), M Smithurst (Jim), C Topps, E Roberts, D Fowlie,  

      O Fowlie, R F Owen, B Owen, R Owen, S Griffiths, E F Roberts a G Stallwood. 

      Cyng John Ifan Jones a Cyng A Wyn 

Clerc – J Davies 

Cyfarfod Cyhoeddus Cyffredinol a fynychodd – gofynnwyd i Mrs G Mahon adael y cyfarfod yn unol 
â’r cyfarwyddiadau a roddwyd yn Hysbysiad fel person cyson neu flinderus a anfonwyd ar 16 Mawrth 
2022. Gwrthododd Mrs Mahon ar y sail ei fod yn gyfarfod cyhoeddus a gofynnodd am bleidlais gan y 
cynghor gyda golwg ar ei phresenoldeb. Awgrymodd DF aelodau'r cyngor yn unig cyn y bleidlais 
etholiad. Gadawodd Mrs Mahon, a phleidleisiodd aelodau’r cyngor, cyn etholiadau Mai 2022, yn 
unfrydol i ddilyn rheolau sefydlog y Cyngor ar gyfer 2021 y cytunwyd arnynt (gan gynnwys y polisi 
blinderus). Dychwelodd Mrs Mahon i'r cyfarfod lle cadarnhawyd y penderfyniad. Gadawodd Mrs 
Mahon y cyfarfod. 

1. Dosbarthodd y Clerc y ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb Aelodau newydd. Byddai angen 
cwblhau'r rhain ar ddechrau pob cyfarfod. 

2. Anerchodd KW, fel cadeirydd dros dro, y cyngor newydd ei ethol ynghylch swyddi'r Cadeirydd a'r 
Is-Gadeirydd. Cynigiwyd Mr K Woods fel Cadeirydd a Mr Steve Griffiths fel Is-Gadeirydd gan JS. 
Eiliwyd hyn gan CT. 

3. Dosbarthodd y Clerc y ffurflenni datganiad derbyn swydd, a llofnododd pawb a oedd yn bresennol 
y ffurflenni a'u dychwelyd i'r Clerc. 

4. Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ebrill 2022 – ar wahân i gamgymeriad dyddiad, cynigiwyd 
y cofnodion gan JS ac eiliwyd gan ER. 

5. Materion yn codi o gofnodion mis Ebrill – 

a. Clwb 100 i'w adolygu gan Suzanne a'i thîm i asesu a allant redeg y clwb. 

b. Cyfrif Banc Neuadd y Pentref – Mae SG wedi llenwi ffurflen mandad newydd, wedi’i 
harwyddo gan gadeirydd Pwyllgor y Neuadd Bentref (VHC), Keith Woods, Ysgrifennydd y 
VHC, Jane Davies ac aelod o’r VHC, Mr E F Roberts. Adroddir ar gynnydd yng nghyfarfod 
nesaf y cyngor. 

c. System Camera Neuadd Bentref a Goleuadau Awyr Agored – bydd KW yn ymchwilio i'r 
ddau gais ac yn adrodd yn ôl ar gostau/buddiannau yn y cyfarfod nesaf. 

d. Rhandiroedd – KW i siarad â Megan am y plot gwag. 

e. Mynwent – KW a DF i bennu dyddiad ar gyfer y grŵp clirio. Gofynnodd ER am ramp 
mynediad sgwteri symudedd ar gyfer ardal gorlif y fynwent. Cynigiwyd gan JS ac eiliwyd gan 
OF a CT. 

dd. Cae Chwarae – Clerc i gysylltu ag aelodau'r cyngor ynghylch materion diogelwch sleidiau 
sydd wedi'u difrodi a gwirio yswiriant. Mae angen trafodaeth bellach ar gynnal a chadw, 
asesu a gwella. 



 

g. Gwefan - manylion y Cynghorwyr i'w diweddaru. 

6. Adolygiad Ariannol – Adolygodd y Clerc y gwariant a'r derbyniadau ers y cyfarfodydd diwethaf fel 
y'u darparwyd. 

a. Cofnodion yn barod ar gyfer archwiliad mewnol i'w defnyddio a dychweliad Swyddfa 
Archwilio Cymru i'w gwblhau ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

b. Newidiadau i ddyraniad cyllideb 2022/2023 - trafodwyd a chytunwyd ar y newidiadau 
cyllidebol fel y manylwyd arnynt yn y ddogfen a anfonwyd at aelodau'r cyngor. Cynigiwyd 
gan SG ac eiliwyd gan EFR. Byddai’r gyllideb yn cael ei hadolygu yng nghyfarfod mis Medi 
2022. 

c. Rhaglen Hyfforddiant – Rhaglen hyfforddi a ddosbarthwyd gan y Clerc. Clerc i ddosbarthu 
dyddiadau i aelodau newydd y cyngor ar gyfer cyfnod sefydlu ac awgrymu diweddariadau ar-
lein pellach i aelodau'r cyngor. Roedd hyn bellach yn ofyniad ar bob cyngor cymuned. 

7. Adroddiad Neuadd Bentref – darllenodd SG adroddiad y neuadd bentref. 

a. SG yn ymgeisio am grantiau gweithgaredd neuadd. 

b. Mae rhoddion yn cael eu derbyn ar gyfer digwyddiad y Jiwbilî gan gynnwys hamperi raffl. 
Bydd te Tommy yn cael ei drefnu yn ystafell JOW gyda gweithgareddau a bwyd i’r plantos yn 
y neuadd. Cafwyd cyfraniad mawr gan y Bingo. 

c. Adroddodd SG fod angen goleuadau awyr agored a chamera oherwydd fandaliaeth 
toiledau. KW i edrych i mewn. 

8. Rhandiroedd – KW i gysylltu â Megan ynglŷn â'r rhandir sydd heb ei ddyrannu. 

9. Man Picnic – Mainc wedi ei atgyweirio. 

10. Diweddariad ar y Fynwent – Roedd DF wedi cynnig cymorth clirio i'r tîm pêl-droed yn flaenorol. 
KW i drefnu gyda DF. Adroddodd ER fod angen ramp mynediad sgwteri symudedd i gae'r fynwent 
sy'n gorlifo. Cytunwyd ar hyn. Cynigiwyd gan JS ac eiliwyd gan OF/CT. ER i symud ymlaen. 

11. Diweddariad Cae Chwarae – Trafodwyd difrod sleidiau. Clerc i wirio'r yswiriant a'r sleid i'w asesu 
ar gyfer diogelwch. Dylid cysylltu â McVenture am ymweliad ac adroddiad. 

12. Diweddariad Gwefan – Problemau gyda chofnodion gwylio wedi'u datrys. Gofynnodd SG i'r 
aelodau gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

13. Digwyddiadau Arfaethedig – 

a. Jiwbilî – Gweler adroddiad neuadd y pentref. Efallai na fydd majorettes ar gael. 

b. Sioe Arddwriaethol – cytunodd Medwyn i Farnu llysiau. Bydd Bryn Morris yn beirniadu 
gwaith celf gyda CT yn beirniadu blodau. Mae angen gwirfoddolwyr a barnwyr o hyd. 

c. Côr Meibion Caergybi – mae rhoddion preifat wedi talu costau. Bydd y neuadd yn cael ei 
chlirio am 5pm. 

14. Ceisiadau Cynllunio – Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio. Hysbysiadau ynghylch newid 
llwybrau troed. Aelodau'r Cyngor i roi adborth ar gyfer llythyr i CNC. 



15. Pryderon Cymunedol – 

a. Bocs Ceffylau i'w symud i'r ardal laswellt 

b. Maes a brynwyd yn ddiweddar – mynegodd OF ddiddordeb. Perchenogaeth gyfreithiol yn 
dal i gael ei chwblhau. I'w drafod yn y cyfarfod nesaf. 

c. Torri gwair llwybrau troed – pryder gan J Andrews, Clerc yn annerch 

d. Bu JS yn trafod cŵn ar y traeth a chyfreithlondeb cau'r traeth i gŵn ar rai adegau o'r 
flwyddyn. Cynghorydd i ymchwilio. 

e. Torri gwair Bodorgan tu ôl yn y cae – Clerc i ofyn. 

dd. Gosod marciau llinellau newydd ar ddiwedd y bont – y Cyng’s i ymchwilio iddynt 

g. Glan y Môr – llwybr troed yn dirywio – KW i anfon ymlaen gyda chymorth y Cyng 

 

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

 

Bydd y cyfarfod nesaf ar 15 Mehefin 2022 


