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Daeth yn ofynnol i Gynghorau Cymuned ddarparu Adroddiad Blynyddol yn2021.   Felly 

dyma’r  adroddiad cyntaf ar gyfer Cyngor Cymuned Trewalchmai. 

 

Chwe aelod etholedig sydd ar y Cyngor lle dylai bod deg.  Collwyd un aelod yn ystod y 

flwyddyn drwy brofedigaeth ac fe gyfetholwyd un aelod - felly saith sydd ar y Cyngor ar 

hyn o bryd.   Er pob ymdrechion ac anogaeth ar ran y Cyngor Cymuned, ac er mawr siom, 

methiant fu cael aelodau i  lenwi’r seddi gwag.   Mae’r Cyngor yn cyflogi Clerc sy’n 

gweithio rhan amser o’i chartref.    

 

Yn ystod y flwyddyn ariannol uchod cynhaliwyd wyth cyfarfod o’r Cyngor wyneb yn 

wyneb.    Bu rhaid canslo cyfarfod mis Ionawr 2022 oherwydd y cynnydd yn niferoedd 

achosion Covid yn y pentref.   Yn hanesyddol, nid yw’r Cyngor yn cyfarfod yn ystod mis 

Awst a Rhagfyr.   Cynhaliwyd y cyfarfod cyhoeddus blynyddol ar y 10fed Mai 2021, ond er 

hysbysebu’n eang, nid oedd neb o’r cyhoedd yn bresennol. 

 

Amcanion y Cyngor am y flwyddyn 2021 – 2022. 

1.   Llwybrau Cyhoeddus.   Contractwr sydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r llwybrau ar 

ran y Cyngor, gydag aelod o’r Cyngor  yn gyfrifol  am gerdded y llwybrau yn rheolaidd er 

mwyn monitro cyflwr y llwybrau a’r gwaith cynnal a chadw.   Cafwyd y llwybrau o ran 

cynnal a chadw mewn cyflwr ardderchog drwy gydol y flwyddyn.   Daw hefyd ag unrhyw 

faterion sydd angen  sylw e.e. unrhyw ddifrod neu rwystrau, i sylw’r Cyngor mewn da 

bryd.   Dau lwybr sydd wedi creu problemau yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn, sef Llwybr 

Brynteg a llwybr Carreg y Frân.   Riportiwyd y gamfa ddiffygiol ar lwybr Brynteg a’r 

rhwystr oedd wedi’i osod ar lwybr Carreg y Frân I’r Cyngor Sir.   Gyda chydweithrediad da 

iawn rhwng y Cyngor ag Adran Briffyrdd y Cyngor Sir,  atgyweiriodd y Cyngor Sir y gamfa 

ar lwybr Brynteg ond bu rhaid iddynt gymryd camau cyfreithiol i ddatrys y broblem ar 

lwybr Carreg y Frân. 

 

 



2. Materion Cynllunio 

Trafodwyd pob cais a dderbyniwyd o’r Cyngor Sir.   Gwnaed penderfyniad flynyddoedd yn 

ôl nad oedd y Cyngor Cymuned am wneud unrhyw sylw ar geisiadau cynllunio am 

anheddau unigol.   Ond pan dderbynnir cais am  ddatblygu stad o dai neu ddatblygiad 

masnachol,  edrychir yn fanwl ar yr effaith allai datblygiad o’r  fath gael ar y pentref.   

Derbyniwyd cais am safle carafanau heibio Ysgol y Ffridd, ar sail y cynnydd posibl mewn 

trafnidiaeth drwy ardal boblog, a’r tagfeydd traffig wrth yr ysgol,  penderfynwyd 

gwrthwynebu’r cais.   Yn dilyn hynny, fy dynnwyd y cais yn ôl.    Cafwyd gwybod hefyd am 

gais i leoli pentref gwyliau ar gyrion y pentref uchaf.   O wybod am gyflwr a lled  y ffordd 

sy’n arwain at y lleoliad penderfynwyd anfon gwrthwynebiad i’r Cyngor Sir.   Hyd yma, nid 

ydym wedi clywed am unrhyw benderfyniad o’r Cyngor Sir ar y cais.    Pan dderbyniwyd 

cwyn gan etholwr ynglŷn â  defnydd a lleoliad carafán statig, cysylltwyd ag Adran 

Gynllunio’r  Cyngor Sir.   Ymwelodd swyddog cynllunio â pherchennog y tir a derbyniwyd 

eglurhad cymeradwy. 

3.   Gwelliannau yn ymwneud a phriffyrdd.  

Yn dilyn cwyn gan fysus Arriva ynglŷn â’r parcio lleol a oedd yn achosi rhwystr iddynt, a’u 

bygythiad i roi’r gorau i’r gwasanaeth bysus drwy Walchmai Uchaf, penderfynwyd gwneud 

cais i Adran Briffyrdd y Cyngor Sir i ymestyn y llinellau melyn presennol o Neuadd yr 

Henoed at dro Pen Parc.   Er i’r cais gael ei wneud a’i gymeradwyo gan y Cyngor Sir 

llynedd, hyd yma nid yw’r gwaith wedi’i wneud.    Derbyniwyd cwynion am dyllau yn y 

ffyrdd, gorchudd “manhole” diffygiol a hefyd gorchudd “hydrant” ar goll.  Cysylltwyd â’r 

Cyngor Sir a’r Bwrdd Dwr - y trwsio a’r gwelliannau wedi’u gwneud yn fuan.   Derbyniwyd 

cwyn am geir yn parcio ar balmentydd gan rwystro cerddwyr a defnyddwyr offer ar gyfer 

pobl anabl.  Cysylltwyd â’r Heddlu a chafwyd datrysiad i’r broblem yn ddiymdroi.    

Derbyniwyd cais gan etholwr am arhosfa bws am Gaergybi gyferbyn a Llain Delyn.   

Derbyniwyd cadarnhad gan y Cyngor Sir y byddai arhosfa yn cael ei osod yn fuan. 

4.   Cyd-weithio â’r Heddlu I ddiogelu’r cyhoedd. 

Cydnabyddir bod perthynas dda rhwng y Cyngor Cymuned â’r Heddlu.   Gwahoddir 

presenoldeb yr Heddlu I’n cyfarfodydd yn achlysurol.   Yn ystod y flwyddyn, cafwyd 

ychydig o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y pentref pan fu rhaid cysylltu â’r 

Heddlu, pennaeth  Ysgol Uwchradd Bodedern ac Adran Dai'r Cyngor Sir a da fu’r 



cydweithrediad rhwng yr Asiantaethau a’r Cyngor Cymuned.   Caeodd y Cyngor Sir dŷ Aml 

Ddeiliadaeth yn dilyn derbyn ein cwynion.   

5.  Cymorth Ariannol fudiadau gwirfoddol ac elusennol. 

Rydym yn ymwybodol iawn fod hon yn ardal sydd wedi’i phenodi fel ardal ddifreintiedig, 

ac o’r herwydd cedwir y cymorth ariannol at fudiadau lleol yn bennaf.    Y mudiadau y 

cyfrennir iddynt yw Clwb yr Henoed, Clwb Hwyl yr ysgol leol, Ysgol Feithrin leol, Ysgol y 

Ffridd, Cronfa cynnal a chadw mynwent Eglwys St.Morhaearn a mynwent Capel 

Jerusalem.   Gan fod rhent y Cae Peldroed a’r Maes Chwarae Plant yn cael ei dalu gan y 

Cyngor Cymuned, a hefyd cost Archwiliad Diogelwch y Maes Chwarae Plant, nid ydym yn 

rhoi cymorth ariannol ychwanegol iddynt.   Rhaid cadw mewn cof fod llinell derfyn ar beth 

y gellir ei gyfrannu yn unol â nifer etholwyr yr ardal. 

6.   Pennu’r praesept ar gyfer y flwyddyn 2022/23 a goblygiadau gwariant. 

O wybod am y codiadau sylweddol ym mhrisiau sy’n  wynebu pawb yn y dyfodol agos, yn 

cynnwys y Cyngor Cymuned, anodd iawn oedd pennu’r  praesept eleni.   Roedd yn rhaid 

derbyn cyngor Un Llais Cymru ein bod yn talu rhy ychydig o gyflog i’r Clerc presennol, ac y 

byddai rhaid bron dyblu’r  cyflog presennol  er mwyn cyrraedd y cyflog a bennwyd ar gyfer 

Clercod Cynghorau Cymuned.    Roedd yn rhaid hefyd ddarparu arian ar gyfer unrhyw 

ddathliadau Jiwbilî ar y cyd â’r Hwb Cymunedol.  Hyn yn ychwanegol at godiad costau 

arferol y Cyngor.   Er gwaethaf ceisio’n gorau i gadw codiad i’r praesept mor isel a bo’r 

modd, penderfynwyd bod yn rhaid gofyn am £12,000 eleni I sicrhau bod digon a arian ar 

gyfer 2022/23, ac hefyd ar gyfer unrhyw wariant na ellir ei ragweld.   

7. (a)   Gwybodaeth i’r Cyhoedd. 

Mae Hysbysfwrdd y Cyngor Cymuned wedi’i osod mewn man amlwg a hwylus ar wal 

Canolfan yr Henoed.   Y Clerc sy’n gyfrifol am arddangos yr agenda, cofnodion misol y 

Cyngor ac unrhyw ddogfennau perthnasol eraill ar yr hysbysfwrdd.   Hi hefyd sydd yn 

gyfrifol am roi adroddiadau yn y Glorian ac ar wefan y Cyngor Cymuned ble ceir cofnodion, 

hysbysebion ynghyd a gwybodaeth gyffredinol am y Cyngor Cymuned, y Cynghorwyr a’r 

Swyddogion. 

Mae llyfr Cofnodion y Cyngor i’w weld drwy wneud cais a chael apwyntiad gyda’r Clerc.   

Yn ôl yr adborth a dderbyniwyd, mae’r dulliau hyn o gyfathrebu yn bwrpasol. 

(b) Cyfathrebu rhwng y Clerc a’r Cynghorwyr. 



Cyn gynted ag eu derbynnir , mae’r Clerc yn anfon pob gohebiaeth ar gyfer y cyfarfodydd 

misol dros e-bost at y Cynghorwyr er mwyn rhoi amser iddynt  ystyried y ddogfennaeth 

cyn eu trafod yn y cyfarfod.   Hyn yn cwtogi hyd y cyfarfodydd, ac yn arbed costau 

cyfieithu ar y pryd. 

8.   Cynrychiolwyr ar gyrff lleol ac allanol. 

Un Llais Cymru  -  Un Cynghorydd a’r Clerc; 

Fforwm Cyswllt Cyngor Sir Ynys Môn – Un Cynghorydd a’r Clerc; 

Bwrdd Llywodraethol Ysgol y Ffridd – Un Cynghorydd; 

Pencampwr Iaith – Un Cynghorydd; 

Hwb Cymunedol – Un Cynghorydd Cymuned a’r Cynghorydd Sir; 

Pwyllgor Maes Chwarae Plant – Cynghorydd Sir; 

Cyswllt Cae Peldroed – Un Cynghorydd; 

Bwrdd Elusen Willliam Bold – Dau Gynghorydd. 

 

Mae’n Pencampwr Iaith wedi gwneud llawer o waith i annog perchnogion, adeiladwyr a 

mewnfudwyr i ddefnyddio enwau Cymraeg neu i gadw enwau  Cymraeg cynhenid ar 

eiddo. 

 

Adroddir yn ôl i’r Cyngor llawn pan fo cynrychiolydd wedi mynychu cyfarfodydd ar ran y 

Cyngor.   Hyn yn arfer da er mwyn diweddaru a chyfnewid syniadau. 

 

Hoffem gwell cyfathrebu gyda’r Hwb Cymunedol a Phwyllgor y Maes Chwarae Plant.   Gan 

mai’r Cyngor sydd yn dal y brydles ar y cae peldroed a’r maes chwarae plant, rydym yn ei 

gwneud yn ofynnol ein bod yn derbyn copi o’u mantolen ariannol yn flynyddol. 

 

9.   Cyfrifoldebau penodol ar ran y Gymuned. 

Y Cloc - cofeb dau ryfel byd.   Y Cyngor Cymuned sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r cloc, ac   

mae cytundeb cynnal a chadw yn bodoli gyda chwmni Smiths of Derby.   Y Cyngor sy’n 

gyfrifol am dalu cyflog gofalwr y cloc a hefyd am y trydan i oleuo wyneb y cloc. 

Sul y Coffa.  Y Cyngor Cymuned sy’n gyfrifol am yr holl drefniadau yn cynnwys trefnu a 

thalu i offeiriad am gynnal y gwasanaeth, archebu torchau ar gyfer y Cyngor Cymuned, y 

capeli, yr eglwys, yr ysgol ac i unigolion, cadarnhau bod Capel Moriah ar organydd ar gael, 



gwahodd aelod o Lu Awyr y Fali i’r gwasanaeth, hysbysu’r heddlu am y digwyddiad gan 

fod y gofeb ar groeslon ar yr A5, a gwahodd plant Ysgol y Ffridd a’u hathrawon i gymryd 

rhan drwy ddarllen yr enwau ar y gofeb.   Y trefniadau hyn wedi bod yn hynod o 

lwyddiannus dan ofal y Clerc.   

Cae Dafarn  Groes  (eiddo'r pentref yn fythol barhaus ond dan ofal y Cyngor Cymuned) 

Y Clerc yn gofalu am y cytundeb sy’n  bodoli am 11 mis ac am gael ei harwyddo gan y 

deilydd ar dalu’r rhent.   Y trefniant hwn wedi mynd rhagddo yn ddidrafferth iawn. 

Diffibriliwr 

Penderfynwyd prynu diffibriliwr at ddefnydd y pentref.   Gyda chaniatâd Pwyllgor Neuadd 

yr Henoed, gosodwyd y peiriant achub bywyd mewn lle amlwg ar wal y Ganolfan ac yn 

agored I’w ddefnyddio 24/7..   Cytunwyd i gydnabod cost y trydan i gwpwrdd y peiriant yn 

flynyddol.  Mae’r peiriant wedi’i gofrestru gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.   Gall 

costau rhedeg y peiriant fod yn uchel,   £40 - £60, gan fydd rhaid adnewyddu’r padiau yn 

dilyn defnyddio'r peiriant.  Golyga hyn y bydd rhaid i’r Cyngor Cymuned gynllunio’n 

ariannol ar gyfer unrhyw gostau i’r dyfodol.   Er hynny, teimlai’r Cyngor ei fod yn adnodd 

gwerthfawr i’r pentref. 

Tâl Cynghorwyr Cymuned 2021/22. 

Er bod hawl gan Gynghorwyr Cymuned i dâl o £150 y flwyddyn tuag at eu costau, nid oes 

unrhyw aelod o Gyngor Cymuned Trewalchmai wedi eu hawlio.   Mae’r ffurflen gwrthod 

tâl wedi’i llenwi gan y Cynghorwyr ym mis Ebrill 2021. 

Hyfforddiant. 

Dim ond un Cynghorydd a allodd gymryd rhan mewn hyfforddiant dros Zoom yn ystod y 

flwyddyn.  Er hynny, rhagwelir y bydd angen mwy o hyfforddiant yn ystod y flwyddyn 

2022/23 ac mae darpariaeth ariannol yn bodoli ar gyfer hynny.   Ni ellir manylu ymhellach 

ar hyn o bryd gan mai mater i’r aelodau newydd fydd llunio Cynllun Hyfforddiant 

Mae gan y Cyngor Bolisi Iaith, ac fe’i hadolygir bob tair blynedd, ac mae’r Cyngor yn 

gweithio i sicrhau cydraddoldeb ym mhob agwedd o’r gwaith.   Darperir y cofnodion ac 

unrhyw ohebiaeth yn ddwyieithog yn unol â’n polisi.  Cynhelir ein cyfarfodydd drwy 

gyfrwng y Gymraeg ac mae cyfieithydd ar y pryd  ar gael ym mhob cyfarfod o’r Cyngor. 

 

Sefyllfa Ariannol y Cyngor fel ar 31/3/2022 

Gweler yr atodiad. 



 

Rydym fel Cyngor Cymuned yn ymwybodol iawn o’r angen i ddenu pobl iau, ac i gael gwell 

balans o ddynion a merched.  Gobeithir am fwy o ddiddordeb yn yr ardal i lenwi swydd 

Cynghorwyr Cymuned yn yr etholiad ym mis Mai.   Hyd yma, er gwaethaf anogaeth wyneb 

yn wyneb, ychydig iawn o ddiddordeb sydd yn lleol. 

 

Cydnabyddir   ein gwerthfawrogiad i’r Cynghorydd Bob Parry, ein haelod lleol o’r Cyngor 

Sir.  Yn arbennig am ei barodrwydd i roi cymorth ac i atgyfnerthu ein cyswllt â’r Cyngor Sir. 

 

Canolbwynt gwaith unrhyw Gyngor yw Clerc da/dda.   Gyda dyfodiad y Covid bu’n rhaid 

addasu ein ffordd o weithio, a thrwy gymorth ac arweiniad y Clerc, galluogwyd ni i 

ymdopi.   Gwaddol hyn yw ein bod yn derbyn unrhyw ddogfennau swmpus oddi wrth, er 

enghraifft, Llywodraeth Cymru, Un Llais Cymru a’r Cyngor Sir, dros e-bost. Hyn yn arbed 

amser yn ein cyfarfodydd a hefyd arian am gyfieithu ar y pryd, 

Darperir yr agenda a chofnodiony cyfarfod blaenorol yn dda,  a dosberthir hwy i’r 

Cynghorwyr  mewn da bryd cyn y cyfarfod. 

Mae ein cofrestr datgan diddordeb yn gyfredol, yr archwiliad bob amser yn gywir a 

chyflwynir mantolen ariannol ym mhob cyfarfod. 

Gwaith gweinyddol y Cyngor bob amser mewn dwylo saff.   Hoffwn ddiolch o waelod 

calon i Mrs M E Price am ei chefnogaeth ddi-ben-draw i aelodau’r Cyngor Cymuned, ac i’r 

ardal.   Dymunwn iddi ymddeoliad hapus. 

 

Am fwy o fanylder am  Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd, cyfeirir chi at gofnodion misol y 

Cyngor Cymuned ac at wefan Cyngor Cymuned Trewalchmai. 

 

   

 

     

  

   

 

 



 

 

 

 


