21st Ebrill 2021
Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw
a gynhelir trwy ZOOM, am 7 pm ddydd Mercher, 21ain Ebrill 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 (Chair), E Evans, C G Topps, M J Smithurst
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: MJS, Eiliwyd: RFO - Pleidleisio o blaid – unfrydol
2. Datganiad Budd – Dim
3. Cofnodion
Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod Mawrth 2021.
RFO Eiliedig EE arfaethedig
4. Materion yn codi o gofnodion Mawrth 2021 - Dim
5. Diweddariad Diwedd Blwyddyn Ariannol
 Mae Datganiadau Banc bellach wedi'u derbyn.
 Mae llofnodwyr bellach wedi'u cwblhau gyda'r Banc.
6. Diweddariad Etholiad
 Mae CHWE enwebai. Nododd y Cynghorydd Topps fod hyn yn rhagorol.
7. Neuadd y Pentref
 Bydd y Neuadd yn cael glanhau dwfn Covid-19 cyn yr etholiad i sicrhau ei fod yn
cydymffurfio.
 Bydd y Neuadd yn cael glanhau dwfn Covid-19 eto ar ôl yr etholiad a bydd yn barod i'w
agor i'r cyhoedd ar gyfer digwyddiadau unwaith y bydd y cloi wedi'i godi.
 Nodwyd nad oedd Cyfreithiwr CC Aberffraw wedi clywed gan Gyn Gyfreithiwr VHMC, a
bod y cais am drosglwyddo'r holl gyfrifon, manylion banc / llyfrau ac arian ac ati sy'n
ymwneud â'r Neuadd i CC Aberffraw, hyd yma wedi'i gynnal gan y Cyn VHMC.
8. Cae Chwarae
 Adrodd am sbwriel a chewynnau tafladwy wedi'u gadael yn cael eu gadael ar y cae
chwarae.
 Mae siglenni wedi torri ac mae angen eu newid.
Cam gweithredu: Clerc i gysylltu â Phriffyrdd i gael mwy o Arwyddion Sbwriel a mynd ar ôl
cais am Bin ychwanegol. Hefyd, i ymchwilio i grantiau ac ati, ar gyfer offer newydd.
2 Mortagne sur Gironde
Cysylltwyd â CC Aberffraw ynghylch ailgynnau'r prosiect i gysylltu / efeillio â Mortagne Sur
Gironde. Yn dilyn ymchwil hanesyddol gan Brian Davies a Chymdeithas Owain Lawgoch,
codwyd cerflun ym mhentref Mortagne Sur Gironde er anrhydedd i Dywysog Cymru
blaenorol a laddwyd yn eu pentref. Ym mis Awst 2003, cynhaliwyd Gŵyl Gymreig ar raddfa
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fawr gyda Urddasolion Cymru yn bresennol ar gyfer dadorchuddio'r cerflun. Ar yr un pryd bu
ymgais i Twin eu pentref gydag Aberffraw. Erbyn hyn mae Maire newydd, a hoffent roi
cynnig arall arni ar gyfer Gefeillio'r Pentrefi. Cynigiwyd y byddai'r Clerc yn darganfod mwy o
wybodaeth ac yn dod yn ôl at y CC yn ddiweddarach.
CT arfaethedig, Eiliwyd RFO. Roedd y pleidleisio yn unfrydol.
Rhodd
Cais Radio Gwynedd Radio am gymorth ariannol i barhau i ddarlledu. Rhodd o £ 100 i'w
gyhoeddi.
MJS Arfaethedig CT - pleidleisio'n unfrydol.
Gohebiaeth / Pryderon
 Sbwriel / Cnwd Cŵn ac ati.
Pryder ynghylch faint o fagiau sbwriel a baw sydd ar ôl yn y maes parcio, ar y traeth a'r
aber.
Mae hwn yn bryder parhaus. Cysylltwyd â Chyngor Ynys Mon am fwy o finiau, mwy o
arwyddion, a'r posibilrwydd o warden.
 Symudodd y Cynghorydd Evans y biniau dwbl
 ganol y maes parcio lle maen nhw wedi'u cuddio gan geir wedi'u parcio. Maent bellach
 dan yr hysbysfwrdd mawr. o Gofynnwyd am fin ychwanegol y llynedd - Clerc i fynd ar ôl
hyn.
 Mae hysbysfwrdd CNC bellach wedi'i gwblhau ac mae'n hysbysu defnyddwyr y maes
parcio ac ati, bod y Twyni o ddiddordeb cadwraethol.
 Nid oes digon o weithwyr ar gyfer Warden.

UDATE ARIANNOL EBRILL
2020-2021 balans diwedd blwyddyn

to 31/03/2020 £6,822.09

2021-2022 to 30/04/2021
Taliadau
Chq 745
Chq 746
Chq 748
Chq 750
Chq 751

£250
£121
£11.98
£213.62
£120.96

Tynnu eiddew o'r Fynwent
Aelodaeth – One Voice Wales
Planhigion ar gyfer plannwr y tu allan i'r Fynwent
Cyflog Clerc
Deunydd ysgrifennu

£2,800

Praesept Cyngor Ynys Mon

Derbynebau
AC

Cydbwysedd Ebrill

£8,904.53

Cyfrif Cronfa Wrth Gefn Busnes
Cydbwysedd Ebrill

£1,731.88

