
Dim Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw 
Yn ystod mis Gorfennaf 2020, oherwydd rheoliadau COVID-19 

Trafodwyd eitemau o bryder dros y ffôn a / neu e-bost 
 

1. Covid-19 
a. e-byst a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Ynys Mon, One Voice 
Wales ar Weithdrefnau Cloi, Cyllid, Iechyd yn y Gymuned ac ati. Dosbarthwyd pob e-
bost at Aelodau'r Cyngor Cymuned i'w drafod a'i bostio ar Dudalen Facebook 
Aberffraw. 

2. Pryderon y Pentref - cymryd camau ar bob pryder 
a. perchnogion cŵn ddim yn codi ar ôl eu cŵn, gan adael bagiau baw yn 
hongian mewn llwyni 
b. sbwriel ar ôl ar y traeth, aber, twyni a maes parcio 
i. ARWYDDION A DDERBYNIWYD GAN YNYS MON GWASTRAFF GWASTRAFF 
CYNGOR YNGHYLCH LLYTHYR A CHŴN - MAE HYN WEDI EU LLEOLI O AMGYLCH Y 
PARC CAR A'R DAU. 
c. ymwelwyr yn dod i mewn i'r pentref, gan anwybyddu canllawiau cloi 
Cynulliad Cymru 
d. goleuadau stryd - roedd angen newid bylbiau 
e. llinellau melyn mynediad i'r anabl yn Neuadd y Pentref 
f. llwybr troed y tu ôl i 128 Glan y Mor 
g. tipio anghyfreithlon yn y Maes Chwarae 
h. Ymholiad Nwy FG ynghylch contract a grantiau 

3. Twyni / Comin 
a. Cysylltwyd ag Adnoddau Naturiol Cymru ynglŷn â pharcio faniau gwersylla 
dros y twyni dros nos. 
b. gofynnwyd am arwyddion - mae Cyngor Ynys Mon wedi archebu pum bwrdd 
at ein defnydd ni. 

4. Gwefan 
a. tudalennau a lluniau wedi'u llwytho i fyny 

5. Cadwch Gymru'n Daclus 
a. gardd bywyd gwyllt ar gael - Hysbyswyd Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref ac 
maent yn dod yn ei flaen. 

6. Rhandiroedd 
a. cynnal arolwg. 

7. Neuadd y Pentref 
a. diweddaru Polisi Yswiriant 
b. Cyhoeddi polisi canllaw Cynulliad Cymru ar ailagor 

8. Ystâd Bodorgan 
a. tocynnau i stopio Cable Bay 

9. Un Llais Cymru 
a. a. Podlediad Economi Werdd SAIL 

10. DIWEDDARIAD - Copi Cerrig ar Old Bridge 
a. adroddwyd ar y mater hwn yn ystod y broses gloi ac ni ellid ei symud ymlaen 
b. mae'r gwaith bellach gyda'r Swyddog Treftadaeth 
c. mae datganiad dull yn cael ei ddatblygu 

 


