
17th Chwefror 2021 

Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw 

a gynhelir trwy ZOOM, am 7 pm ddydd Mercher, 17eg Chwefror 2021. 

 

Mae'r holl gofnodion a gymerir yng nghyfarfodydd ACC yn dilyn y canllawiau a nodwyd gan 

Gynulliad Cymru, yr NTAG a SLCC. Mae'r canllawiau'n nodi bod yn rhaid iddynt ddangos yr Eitem 

Agenda, a'r Penderfyniad / Penderfyniad. Mae crynodeb yn ddewisol. Rhaid i aelodau'r ACC 

gytuno ar y cofnodion fel arfer yn y cyfarfod nesaf, a'u llofnodi gan y Cadeirydd a'r Clerc, felly mae 

oedi posibl wrth gyhoeddi. 

 

Presennol  K Woods (Acting Chair), M T Smithurst, E Evans, C G Topps,  

R F Owen, Clerk – S Gill 

 

Ymddojeiroadau  A Jones, W Hughes, B Owen, A Hughes 

 

 

1. Penderfyniad ar Bresenoldeb Cyhoeddus. 

Gwnaed penderfyniad i beidio â chaniatáu presenoldeb y cyhoedd yn dilyn canllawiau gan 

One Voice Wales a Chynulliad Cymru 

Cynigiwyd: MTS, Eiliwyd: CGT - Pleidleisio o blaid – unfrydol 

2. Datganiad Budd – Dim 

3. Ethol Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd 

Cynigiodd y Cynghorydd C G Topps y Cynghorydd K Woods fel y Cadeirydd newydd, eiliwyd 

hyn gan MTS, gan bleidleisio o blaid - yn unfrydol. 

Cynigiodd y Cynghorydd M T Smithurst y Cyng E Evans fel y Dirprwy Gadeirydd newydd, 

eiliwyd hyn gan CGT, gan bleidleisio o blaid - yn unfrydol. 

4. Newidiadau i'r Cyfrif Banc oherwydd ymddeoliad y Cyng J Owens 

Bydd y Cynghorydd K Woods a'r Cynghorydd E Evans yn dod yn llofnodwyr. 

Gwneir y newidiadau gyda'r Banc cyn gynted â phosib. 

5. Ethol Swyddi Gwag Achlysurol 

Bydd y tair Swydd Wag yn cael eu llenwi trwy etholiad, ar ddechrau mis Mai gobeithio. Er 

mwyn egluro, mae'r Adran Etholiad yng Nghyngor Ynys Mon yn cyflawni'r holl weithdrefnau 

ar gyfer Etholiadau. 

6. Ceisiadau am Copi Dogfennau / Cais am Ddogfen Yswiriant gan VHMC. 

Cyflwynodd y Cynghorydd C G Topps y cynnig a ganlyn: 

 Dim ond ar ôl talu ffi i dalu costau gweinyddol y gellir darparu ceisiadau gan 

aelodau'r cyhoedd am gopïau o ddogfennau. 

Roedd y bleidlais CGT arfaethedig, Seconded MTS, yn unfrydol. 

Gwrthodwyd Cais am Ddogfen Yswiriant. 

MTS arfaethedig, Eiliwyd RFOwen 

Gweithredu: Clerc i ysgrifennu at VHMC 

7. Eitem 1 ar yr Agenda - Cwyn ffurfiol a dderbyniwyd gan y PO / RFO / Clerc 

Cafwyd trafodaethau pellach, yn dilyn cyfarfod mis Ionawr - I'W PARHAD 

8. Munud 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2021 fel cofnod cywir MS 

Arfaethedig, Seconded EE. 

Cam gweithredu: Clerc i'w bostio ar yr Hysbysfwrdd yn Neuadd y Pentref ac ar y Wefan 

Newydd (gwnaeth y Clerc y pwynt y byddai e-bost yn gofyn am gopi o'r cofnodion yn fuan ar 
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ôl y cyfarfod. Gan fod peth o'r wybodaeth yn dal i gael ei hegluro cytunwyd ar un o'r eitemau 

y bydd rhan gofnodion yn cael eu cyhoeddi nes bod cyngor cyfreithiol wedi'i gadarnhau). 

9. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2021 

 Cadarnhaodd y Clerc fod y cais Precept wedi'i gyflwyno a bod derbynneb wedi'i sicrhau. 

 Cadarnhaodd y Clerc fod gwrthwynebiad wedi'i godi ar osod offer Telathrebu yn Bwlan, 

Aberffraw 

 Llyn Coron - Amlygodd Elwyn Evans bryderon eto ynghylch llifogydd a mynediad i'r 

preswylwyr sy'n byw gerllaw. Awgrymodd EE y dylai gwrdd â'r adran briffyrdd. Mae hyn 

wedi'i drefnu. EE i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ymhellach yng nghyfarfod mis Mawrth 

os yn bosibl. 

10. Adolygiad Blynyddol / Cymeradwyo - Rheolau Sefydlog; Cod Ymddygiad; Rheoliadau 

Ariannol; Cofrestr Asedau. 

 Gohiriwyd yr adolygiad a'r cymeradwyo oherwydd cyfyngiadau Covid-19 yn y broses gloi 

gyntaf yn 2020. 

 Bydd adolygiad 2021 yn cael ei gynnal yng nghyfarfod Mai 2021, gobeithio ar ôl yr 

etholiadau pan fydd pwyllgor llawn yn bresennol. 

Cynigiodd MTS y dylid cytuno ar ddogfennau 2019 ar gyfer 2020. Eiliwyd hyn gan CT - roedd 

y pleidleisio yn unfrydol. 

11. Ceisiadau Cynllunio 

 Derbyniwyd cais cynllunio ar gyfer Rhif 2 Bro Branwen (preswylfa breifat) 

 Roedd y newid yng nghefn y byngalo, gydag ystafell ychwanegol yn cael ei hadeiladu 

gyda drychiad uchel.  

 Roedd cymdogion wedi derbyn hysbysiad o'r cais cynllunio gan Gyngor Ynys Mon. 

 Nid oedd gan y Cyngor Cymuned unrhyw arsylwadau i'w hadrodd. 

CT Arfaethedig, Eiliwyd MTS 

12. Gohebiaeth 

 Roedd y Clerc wedi derbyn cais i gymryd rhan mewn menter ar gymunedau lleol sy'n cael 

eu rhedeg gan Medrwn Môn ar y cyd â Chyngor Ynys Mon 

Gofynnodd CT am wybodaeth bellach gan Medrwn Môn. 

Bydd y Cadeirydd a'r Clerc yn trafod cyfranogiad ac ati, gyda'r bobl sy'n arwain yr 

ymarfer.  

13. Materion PriffyrddAdroddodd y Cynghorydd W Hughes y blwch trydanol ar ochr y Lampost 

gyferbyn â Bragdy. Mae'r Clerc wedi cysylltu â Chyngor Ynys Mon eto. 

 Gofynnodd y Cynghorydd R F Owen i'r Clerc ddarganfod manylion ynghylch dwy giât 

sydd wedi'u rhoi ar lwybr troed yng nghefn Bwthyn Penlon. Mae'r gatiau hyn bellach 

wedi'u blocio â drifftiau tywod ar ôl y gwyntoedd cryfion. Credir bod y gatiau yn fenter 

gyfun rhwng Ystâd Bodorgan a CNC. Gweithredu - Clerc i gysylltu ag Ystad Bodorgan a 

CNC. 

 Camau a Llwybr y tu ôl i Rifau 1 i 3 Bro Bronwen. Mae'r rhain wedi'u hatgyweirio. 

 Hysbyswyd y Clerc am ddamwain gan aelod o'r gymuned, a ddioddefodd anafiadau 

eithaf difrifol i'w ben a'i wyneb (ynghyd ag anafiadau eraill). Mae'r Clerc wedi rhoi 

gwybod i'r Adran Briffyrdd am y digwyddiad y bernid ei fod oherwydd cyflwr yr ardal a 

adawyd gan gontractwyr dros gau'r Nadolig. Mae'r Clerc wedi symud hyn ymlaen eto i 

gael sylwadau gan yr Adran Priffyrdd. 

14. ZOOM 

Mae'r Clerc wedi prynu amser estynedig ar gyfer cyfarfodydd o fis i fis.   


