
20th Ionawr 2021 

Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw 

a gynhelir trwy ZOOM, am 7 pm ddydd Mercher 20fed Ionawr 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, felly mae oedi posibl wrth gyhoeddi. 

Presennol:  K Woods (Cadeirydd Dros Dro), M T Smithurst,  E Evans, C G Topps,  

A Hughes, R F Owen, Clerc – S Gill 

 

Ymddojeiroadau A Jones, W Hughes, B Owen  

 

1. Ymddiswyddiad y Cyng John Owens. 

Darllenwyd llythyr a dderbyniwyd gan y Cynghorydd John Owens i bawb a oedd yn bresennol 

gan y Clerc. Mae'n drist gweld y Cynghorydd John Owens yn ymddiswyddo ar ôl bron i 40 

mlynedd ar y Cyngor Cymuned, gan weithio'n anhunanol fel gwirfoddolwr. Bydd colled fawr 

ar ôl y Cynghorydd John Owens mewn cyfarfodydd. Roedd ei wybodaeth am reoliadau 

Cyngor Cymuned a Chymuned Aberffraw yn ei chyfanrwydd yn amhrisiadwy, yn enwedig i'r 

Clerc newydd. Mae'r Aelodau a'r Clerc yn dymuno ymddeoliad llonydd i'r Cynghorydd John 

Owens - mae wedi'i ennill. 

 

2. Cadeirydd y cyfarfod. 

Yn unol â'r canllawiau cyfreithiol a Rheolau Sefydlog Aberffraw gofynnwyd i'r dirprwy 

gadeirydd y Cynghorydd Woods gamu i'r adwy fel Cadeirydd y cyfarfod hwn. Cynigiwyd: CT, 

Eiliwyd: MTS, Pleidleisio yn unfrydol. 

 

3. Penderfyniad ar Bresenoldeb Cyhoeddus. 

Gwnaed penderfyniad i beidio â chaniatáu presenoldeb cyhoeddus oherwydd: 

 natur sensitif a phersonol Eitem 1. Cwyn gan y PO / RFO / Clerc ynghylch ymddygiad 

“blinderus” gan ychydig o aelodau'r cyhoedd, a adroddwyd i Heddlu Ynys Môn gan 

arwain at ddau rif achos, un o fis Tachwedd 2020 a'r llall 20/01/2021. 

 derbyniodd y Cyngor Cymuned wybodaeth yr ystyriwyd bod defnyddio'r platfform 

ZOOM yn ansicr wrth drafod eitemau sensitif. 

 Oni bai bod y CC wedi uwchraddio ar gost o £ 119.00, yr amser a ganiateir trwy 

ZOOM oedd 45 munud. Ystyriodd y CC y drafodaeth ar Eitem 1 i gymryd y rhan fwyaf 

o'r amser penodedig hwn. Gyda'r rhan fwyaf o'r eitemau eraill yn cael eu cario 

drosodd i Gyfarfod mis Chwefror - fel y nodwyd ar yr Agenda. 

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

 

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

 I'w barhau yng nghyfarfod mis Chwefror 

DS: amserwyd y 45 munud o ZOOM yn ystod y ddadl uchod ac roedd yn rhaid trefnu ail ddolen 

yn gyflym.  

 

5. Munud 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2020 fel cofnod cywir, a 

gynigiwyd. MS arfaethedig, Eiliwyd EE. (Gohiriwyd derbyn y cofnodion hyn oherwydd bod 
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cyfarfod Tachwedd 2020 wedi'i ganslo oherwydd materion technegol - felly ni chyhoeddwyd 

unrhyw wahoddiadau Agenda na Chyhoeddus). 

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

Newydd. 

 

6. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2020 

2.2 Ffordd i'r Llyn. Mae'r Clerc wedi derbyn diweddariad gan y Cynghorydd Bryan Owen a 

anfonwyd gan Mr R Hinchcliffe o'r Adran Briffyrdd:  Mae angen caniatâd CNC gan fod y 

safle o fewn OS triphlyg a ger y brif afon.  Mae ein hymgynghorwyr wedi bod yn trafod ers 

misoedd a misoedd. Roedd CNC eisiau i'r Awdurdod ddargyfeirio'r afon trwy'r twyni, a 

oedd yn gwbl afresymol.  Trosglwyddwyd cais am gydsyniad i CNC cyn y Nadolig, credaf 

mai eu hamserlen i roi caniatâd ai peidio yw 12 wythnos.  Mae'n broses hirfaith a rhaid i ni 

sicrhau ein bod yn dilyn y gweithdrefnau cywir.  Ar y cam hwn o'r flwyddyn, rwy'n 

dychmygu a byddwn yn gobeithio dechrau'r gwaith atgyweirio yr wythnos gyntaf ym mis 

Ebrill.  Gallaf ddychmygu bod y cyfnod cyfan wedi bod yn rhwystredig i'r preswylwyr, ond 

rwyf wedi bod yn gwthio hyn ers i'r ffordd gau. 

 

7. Cyllideb Arfaethedig ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/2022 

Eitemau sy'n peri pryder: 

 

• Prynu'r llain o dir gan Gyngor Ynys Mon ar gyfer Lleiniau Claddu yn y dyfodol 

o Cost y tir gan Gyngor Ynys Mon yw £ 1 

o Cost ffioedd cyfreithiol ar gyfer y ddwy ardal yw £ 1600 (dim ond £ 600 a 

gyllidebwyd ar gyfer y llynedd felly mae angen swm o £ 1,000 gan y Praeseptau yn 

2021/2022 

o Mae Cyngor Ynys Mon wedi rhoi cyfyngiadau defnydd ar y tir, a allai ychwanegu 

cost cynnal a chadw at Gyllidebau Cyngor Cymuned yn y dyfodol. 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Smithurst y dylai'r Clerc ysgrifennu at ein Cynghorwyr Ynys 

Mon etholedig yn gofyn iddynt ymyrryd a gweld a allwn gael Codicil i ganiatáu pori ar y llain 

i'w gynnal a'i gadw ac ati. 

 

• Cost yr etholiad ar gyfer Swyddi Gwag Achlysurol 

O Bellach mae tair swydd wag achlysurol - sut fydd hyn yn effeithio ar y 

costau? 

o A fydd yn rhaid i'r broses etholiadol ddechrau eto? 

Cam gweithredu: y Clerc i gysylltu â Chynghorwyr etholedig Ynys Mon ynghylch y plot ac i 

gysylltu â'r Adran Etholiad ynghylch y swydd wag ychwanegol. 

• Cyflog y Clerc 

o Ar hyn o bryd gofynnir i'r Clerc weithio un awr y dydd, bum niwrnod yr 

wythnos (cydnabuwyd bod y Clerc ar hyn o bryd yn rhoi llawer iawn o amser 

o'i wirfodd) 

o Y gyfradd fesul awr gyfredol a delir i'r Clerc yw graddfa gyflog 2019 o £ 11 

o Codwyd graddfa gyflog 2020 i £ 12.48 ar gyfer y rôl a gyflawnir ar hyn o 

bryd 

Gadawodd y Clerc y cyfarfod ZOOM agored gan ddatgan diddordeb, fel y gellid cynnal dadl. 

Roedd y bleidlais o blaid y cynnydd yn unfrydol. Ers hynny mae'r Clerc wedi cynnig y dylid 
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dal y codiad cyflog tan y flwyddyn ariannol nesaf 2021/2022 gan na chyllidebwyd ar ei 

gyfer yn y flwyddyn ariannol hon - heb ei gytuno eto gan yr Aelodau. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd Smithurst y dylid cytuno ar y cynnydd o £ 2,400 mewn Praeseptau i 

ddarparu ar gyfer prynu tir a'r etholiad. Cynigiwyd hefyd y dylid cytuno ar y Gyllideb ar gyfer 

blwyddyn ariannol 2021/2022. MTS arfaethedig, Eiliwyd gan KW - roedd y pleidleisio'n 

unfrydol. 

 

8. Ceisiadau Cynllunio 

• Ymgynghoriad Cynllunio D56 / 2021/1 - Cymeradwyaeth ymlaen llaw ar gyfer gosod 

offer Telathrebu yn Bwlan, Aberffraw 

o Derbyniwyd y ddogfen hon am 16.53 ar 20/01/2021 

o Cyflwynodd y Cynghorydd Evans wrthwynebiadau i'r gosodiad arfaethedig 

 Mae'n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

 Mae'n faes o Ddiddordeb Gwyddonol 

 Hefyd pryderon gyda dyfrffyrdd ac ati. 

o Cynigiwyd gan y Cynghorydd Evans y dylid cyflwyno gwrthwynebiad ffurfiol i'r 

ymgynghorwyr - Seconded CT, - roedd y pleidleisio'n unfrydol 

Cam gweithredu: Clerc i gyflwyno gwrthwynebiad 

 

9. Materion Priffyrdd 

 Lamp Stryd allan ar yr A4080 gyferbyn â Bragdy - hysbysodd y Cyng Hughes y Clerc ac 

adroddwyd hyn i'r Adran Briffyrdd gan y Clerc cyn y Nadolig ac ers hynny mae wedi'i 

atgyweirio. 

 Camau a Llwybr y tu ôl i Rifau 1 i 3 Bro Bronwen. Hysbysodd y Cynghorydd Topps y Clerc 

a chyflwyno lluniau o'r grisiau a ddifrodwyd ac ati. Cysylltodd y Clerc â'r Adran Briffyrdd 

ac ymchwiliwyd i'r difrod a chrëwyd rhif swydd i'w atgyweirio ar frys. 

• 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 tybiwyd 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. 

 

Codwyd cynnig ynghylch defnyddio ZOOM ar gyfer Cyfarfodydd CC 

Tynnodd y Cyng. Topps sylw at bryderon ynghylch defnyddio ZOOM ar gyfer cyfarfodydd yn ystod y 

broses gloi, gan nad yw pob aelod yn gallu cyrchu'r feddalwedd i ymuno â'r cyfarfodydd. Bu cryn 

dipyn o faterion technegol i rai aelodau ac mae hyn yn arwain at naill ai dim ond ymuno â'r cyfarfod 

am gyfnodau byr neu mewn rhai achosion ddim o gwbl. Awgrymwyd y dylai'r Clerc edrych i mewn i 

gefnogaeth i'r materion hyn, hy: materion technegol / cyllid / presenoldeb sain. Codwyd cynnig y 

dylid ychwanegu hyn i'w drafod yng Nghyfarfod mis Chwefror, gan fod gan dri Aelod faterion difrifol 

wrth ymuno â'r cyfarfodydd. MTS Arfaethedig, Eiliwyd CT 

Cam gweithredu: Clerc i ddatblygu gwybodaeth 

   

DS: Cafodd yr holl eitemau eraill ar yr Agenda eu dal yn y cyfarfod nesaf gan fod yr ail 45 munud 

ZOOM ar fin dod i ben. 

DS: Mae Un Llais Cymru wedi hysbysu'r Cyng. Woods bod Llywodraeth Cymru wedi nodi na fydd 

yn orfodol gwahodd y Cyhoedd i gyfarfodydd ZOOM hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. 

 


