
17th Mawrth 2021 

Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw 

a gynhelir trwy ZOOM, am 7 pm ddydd Mercher, 17eg Mawrth 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), A Hughes, E Evans, C G Topps,  

R F Owen, Clerk – S Gill 

 

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

 

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: EE, Eiliwyd: RFO - Pleidleisio o blaid – unfrydol 

2. Datganiad Budd – Dim 

3. Newidiadau i'r Cyfrif Banc 

Ar ôl nifer o deithiau i'r banc, mae hyn bellach wedi'i ddidoli a llofnodwyr newydd yw'r 

Cynghorydd K Woods a'r Cynghorydd E Evans. Mae'r Clerc wedi gofyn am ddatganiadau cyfoes. Y 

Cynghorydd K Woods i symud ymlaen. 

4. Etholiad - 6 Mai 2021 

Mae'r Adran Etholiad yn ymwybodol o'r newid cysylltiadau ar gyfer defnyddio'r Neuadd. Mae 

gwaith papur perthnasol ac ati wedi'i gwblhau at ddefnydd y Neuadd ar 6 Mai. 

5. Parhad Eitem “1” o Agendâu Ionawr / Chwefror 

Mae'r mater hwn yn parhau. Mae pwyntiau trafod o fis Ionawr a mis Chwefror wedi cael eu 

golygu nes bydd rhybudd pellach. 

Cynigiwyd CGT arfaethedig ar secondiad - roedd y pleidleisio'n unfrydol. 

6. Cofnodion 

Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod Chwefror 2021. 

CGT Arfaethedig KW 

7. Materion yn codi o Gyfarfod Chwefror 2021 – Dim 

8. Diweddariad Coron Llyn 

 Cyfarfu’r Cynghorydd Elwyn Evans ag aelod o Adran Briffyrdd Cyngor Ynys Mon ar 15 

Mawrth. Roedd y Cynghorydd Evans yn falch o allu adrodd bod y twll wedi cael sylw a bod 

tarmac yn cael ei osod. Roedd y ffordd bellach ar agor i'r cyhoedd. Byddai'r arwyddion yn 

cael eu clirio i ffwrdd cyn gynted â phosib. 

 Roedd yr ymsuddiant yn fater mwy ac roedd angen ei ddatrys o hyd. 

 Bu'r Cynghorydd Evans a chynrychiolydd y Priffyrdd hefyd yn trafod mater y gwanwyn yn 

rhedeg i mewn i bwll ar ochr y ffordd. Tynnwyd lluniau. Yn aros am ymateb. 

9. Mapio Cymunedol 

Mae cyfarfod ZOOM yn cael ei sefydlu a bydd y Cynghorydd K Woods, y Cynghorydd C Topps a'r 

Clerc yn dilyn hyn 

10. Rhoddion 

Cais Macmillan am gymorth gyda chyllid. Mae'r cyllid Elusen wedi cymryd diffyg oherwydd 

cyfyngiadau cloi. 

CGT Cynigiwyd bod pleidleisio £ 200, Eiliwyd AH, yn unfrydol. 
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11. Ceisiadau Cynllunio 

 Caniatawyd cynllunio ar gais llawn ar gyfer trosi'r adeilad golchi dillad presennol yn lety 

gwyliau hunangynhwysol ynghyd ag addasiadau ac estyniadau yng Nghanolfan Llety / 

Canolfan Llety, Llys Llewelyn, Stryd y Capel / Chapel Street, Aberffraw 

  Gwrthodwyd cynllunio ar Ymgynghoriad Cynllunio D56 / 2021/1 - Cymeradwyaeth ymlaen 

llaw ar gyfer gosod offer Telathrebu yn Bwlan, Aberffraw 

12. Gohebiaeth 

 Sbwriel / Cnwd Cŵn ac ati., 

Derbyniodd y Clerc e-bost gan aelod o'r gymuned a oedd yn ymwneud â faint o sbwriel, 

baw cŵn a bagiau baw sy'n cael eu gadael o amgylch y pentref a'r ardaloedd cyfagos. 

o Mae gan Gynulliad Cymru fenter Gwanwyn Glân Cymru sy'n cychwyn rhwng 28 

Mai a 13 Mehefin. 

o Gweithredu: Bydd y Clerc i gysylltu ag One Voice Wales a Chyngor Ynys Mon i 

gael cefnogaeth gyda'r fenter hon. 

o Hysbysodd CGT y CC fod Mr, Mrs Ibbotson, a Miss R Morris yn gwneud gwaith 

gwych ar benwythnosau yn clirio'r sbwriel ac ati a adewir ar ardaloedd y Traeth 

a'r Aber. Gweithredu: Y Clerc i ysgrifennu llythyr diolch at bawb. 

o  Awgrymodd CGT y gallai'r Clwb Pêl-droed gynnig cefnogaeth mewn menter 

lanhau. Gweithredu: Y Clerc i gysylltu 

 Maes parcio 

Tynnodd y Cynghorydd Evans sylw at broblem gydag ymwelwyr yn defnyddio'r maes 

parcio yn y Twyni. Yn flaenorol, roedd menter i ymestyn y gofod rhwng y bont hen a 

newydd trwy lefelu'r ddaear a gosod pridd amaethyddol yno. Cafodd y CC grant ar gyfer 

pridd amaethyddol ar gyfer llwybrau ac ati, ac mae hyn yn barod i'w alw i ffwrdd. 

Gweithredu: Clerc i fynd ar ôl y galw i ffwrdd ac adrodd yn ôl. 

 Parcio i Breswylwyr 

Soniodd CGT am y cynnydd mewn Arwyddion Parcio ar waliau pobl i gyfyngu ar barcio 

ymwelwyr. Cynigiodd CGT gysylltu â Chyngor Ynys Mon ynghylch trwyddedau i 

breswylwyr. Gwrthodwyd hyn gan Gyngor Ynys Mon y llynedd. Eiliwyd gan KW 

Cam gweithredu: Y Clerc i gysylltu eto â'r cyngor ynghylch trwyddedau preswylwyr a 

chyfyngu ar barcio ymwelwyr yn ardaloedd y pentref 

 Llwybr Troed yr Arfordir 

Nododd CGT fod llwybr troed yr arfordir mewn cyflwr ofnadwy ac mewn rhai rhannau yn 

beryglus. 

Cam gweithredu: Y Clerc i gysylltu â Swyddog y Llwybr Troed 

13 Materion Priffyrdd 

 Adroddodd y Cynghorydd W Hughes y blwch trydanol ar ochr y Lampost gyferbyn â 

Bragdy. Mae'r Clerc wedi cysylltu â Chyngor Ynys Mon eto. - Mae hwn bellach wedi'i 

dynnu a'i wneud yn ddiogel. 

 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 - yn aros am y wybodaeth 

ddiweddaraf 


