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

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

1. Clerc Newydd wedi'i gyflwyno i Gynghorwyr. Rôl yn ystod “cloi i lawr”: 

a. sicrhau bod Cynghorwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am Reoliadau COVID-19 

b. cysylltu ag Ystâd Bodorgan, Cyngor Ynys Mon, One Voice Wales 

c. creu Tudalen Facebook ar gyfer hysbysiadau yn ystod “cloi i lawr” 

2. Neuadd y Pentref 

a. e-byst yn cael eu hanfon at Gynghorwyr am wybodaeth, trafodaeth ac ymatebion 

b. galwadau ffôn a dderbyniwyd gan Bwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref, gwybodaeth 

trwy e-bost at Gynghorwyr am wybodaeth, trafodaeth ac ymatebion 

3. Cadwch Gymru'n Daclus 

a. cynigiwyd gan Peter Owen 

b. grant ar gael ar gyfer plannu gerddi bywyd gwyllt ac ati. 

c. cytunwyd y byddai'r plannu yn Neuadd y Pentref 

d. cyflwynwyd cais gan y Clerc 

4. Ymddiriedolaeth Coetir 

a. hysbysiad o argaeledd grant ar gyfer gwrychoedd 

b. cytunwyd y byddai'r Clerc yn cyflwyno'r cais 

c. cytunwyd y byddai'r plannu ar gyrion y Cae Chwarae 

d. Gohiriodd Ymddiriedolaeth Woodland y grant oherwydd rheoliadau COVID-19 

5. Lleiniau Claddu 

a. Cais Cyngor Ynys Mon am y lleiniau sydd ar gael ym Mynwent Aberffraw 

b. mesurodd y Cadeirydd a'r Clerc y lle a oedd ar gael 

c. cwblhawyd holiaduron 

6. Maes Parcio yn yr Hen Bont 

a. Cyfarwyddyd Ystâd Bodorgan i gau'r maes parcio yn ystod “cloi” 

b. roedd y cau eisoes wedi'i wneud trwy Villagers 

7. Lôn i Eglwys Saint Cwyfan 

a. Cyfarwyddyd Ystâd Bodorgan i gau'r lôn i'r eglwys yn y môr 

b. roedd cau dros dro eisoes wedi'i wneud trwy Villagers 

c. Gosododd Ystâd Bodorgan glogfaen ar ddiwedd y lôn i wahardd ymwelwyr 



8. Gweithdrefn Archwilio 

a. roedd cau'r datganiad ariannol yn cael ei drin gan y Clerc blaenorol gyda 

diweddariadau i'r Cynghorwyr a'r Clerc newydd 


