
19th MAI 2021 

Cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberffraw 

a gynhelir yn Neuadd y Pentref, am 7 pm ddydd Mercher, 19eg Mai 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, A Jones, W Hughes,  

B Owen, A Hughes, E Fôn Roberts, D Fowlie, E Roberts, Cllr B Owen, Cllr P Rogers 

Clerk – S Gill 

 

Ymddiheuriadau   Dim 

 

1. Penderfyniad ar Bresenoldeb Cyhoeddus. 

Gwnaed penderfyniad i beidio â chaniatáu presenoldeb y cyhoedd yn dilyn Canllawiau Lockdown 

gan One Voice Wales a Chynulliad Cymru. 

MJS arfaethedig, Eiliwyd: EE - Penderfyniad: Pleidleisio o blaid – unfrydol 

2. Datganiad Budd – Dim 

3. Aelod Newydd 
Croesawyd Eddie Roberts, Douggie Fowlie ac Eric Fôn Roberts i'r pwyllgor. Nodwyd ei bod yn dda cael 

pwyllgor llawn ar ôl amser mor hir. 

4. Munud 

Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod Ebrill 2021. 

MJS arfaethedig Eiliwyd EE 

5. Materion yn Codi o Gofnodion Ebrill 2021 

 Mortagne sur Gironde 

o Mae'r Clerc wedi bod mewn cysylltiad â'r cynrychiolydd o Mortagne sur Gironde i 

gadarnhau bod diddordeb mewn “Gefeillio”. 

o Ysbyty Ysbyty Gwynedd - Mae'r Clerc wedi cysylltu â'u cynrychiolydd i gael cyfeiriad 

i anfon y siec iddo. Ni chafwyd ymateb i nifer o negeseuon e-bost. Bydd y Clerc yn 

ceisio ffonio'r orsaf Radio. 

6. Diweddariad Diwedd Blwyddyn Ariannol 

Anfonwyd yr holl ddogfennau ymlaen ar gyfer yr Archwiliad Mewnol. 

7. Neuadd y Pentref 

 Mae'r Neuadd wedi cael glanhau Covid-19 eto ar ôl yr etholiad. 

 Newyddion Ffug 

o Roedd y Clerc wedi cyhoeddi (gyda chaniatâd cworwm llawn) taflen yn dangos mai'r 

Poster gan y cyn Bwyllgor Rheoli Neuadd Bentref ynghylch ailagor y Neuadd oedd Fake 

News. 

o Diddymodd y Cynghorydd Topps ei gydsyniad i'r daflen Fake News gael ei chyhoeddi ac 

roedd yn poeni y byddai'r daflen yn dwyn anfri ar y Cyngor Cymuned a'i fod yn bryfoclyd. 

o Nododd y Cynghorydd Cyng Smithurst, pe bai'r Clerc wedi gweithredu heb gefnogaeth 

lawn, yna byddai wedi bod yn atebol i feirniadaeth. Cadarnhaodd y Cynghorydd 

Smithurst fod y Clerc wedi gweithredu gyda chefnogaeth lawn y Cyngor Cymuned ac nad 

oedd unrhyw risg o gythrudd nac anfri. Rhoddodd pob aelod gefnogaeth lawn i 

weithredoedd y Clerc. 

o Mewn materion o natur sensitif rhaid i bob Aelod a'r Clerc lynu wrth y Cod Ymddygiad a 

chanfuwyd bod y Clerc wedi dilyn y gofynion. 

 Penderfynwyd bod symud ymlaen gyda'r Neuadd yn hanfodol a chyn gynted ag y byddai'r cloi yn 

cael ei godi, byddai'r Neuadd yn cael ei hailagor. 
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o Ffurfiwyd Is-bwyllgor o Gynghorwyr Cymunedol a'r Clerc i reoli rhedeg y Neuadd a'r 

Digwyddiadau. 

o Gofynnodd y Cyng. Topps a fyddai cyn-aelodau Pwyllgor Rheoli Neuadd y Pentref yn cael 

eu caniatáu i'r pwyllgor newydd hwn. Agwedd gyfreithiol yr Is-bwyllgor yw y dylai 

gynnwys Cynghorwyr Cymunedol yn unig. Gall aelodau'r gymuned wirfoddoli a 

chynorthwyo lle bo angen, ond nid oes ganddynt hawliau pleidleisio. 

 Cadarnhawyd nad oedd y cyn VHMC wedi cyfarwyddo cyfreithiwr i gyflwyno ymateb i Gyfreithiwr 

y Cyngor Cymuned. 

 Cadarnhaodd y Cynghorydd Woods fod y cloeon wedi'u newid ar y drysau allanol. 

 Soniodd y Cynghorydd P Rogers am gyfarfod â'r cyn VHMC. Dywedodd y Cynghorydd Smithurst, 

gyda chefnogaeth Aelodau eraill y Cyngor Cymuned, nad oedd “sail” i'w hennill trwy gael cyfarfod 

ar hyn o bryd. Roedd y cyn VHMC wedi gweithredu heb ganiatâd y Cyngor Cymuned ac wedi 

newid manylion yr Ymddiriedolwyr gyda'r Comisiwn Elusennau. Cafwyd cadarnhad o'r newid hwn 

gan y Comisiwn Elusennau. Rôl y Cyngor Cymuned oedd diogelu'r Neuadd ar gyfer y Gymuned, ac 

roeddent wedi gwneud hyn trwy gyhoeddi llythyr y Cyfreithiwr yn cyfarwyddo'r cyn VHMC na 

fyddent bellach yn gysylltiedig â'r Neuadd. 

8. Randir 

 Byddai'r holl renti yn aros ar y cyfraddau cyfredol ar gyfer 2021. 

MJS arfaethedig, Eiliwyd CT - Roedd y pleidleisio yn unfrydol. 

 Tynnodd y Cyng. Evans sylw at Ionawr 2021 - Rheoliadau Rheoli Llygredd Amaethyddol. Cytunwyd 

yn unfrydol y dylid cyhoeddi hwn ynghyd â'r anfoneb rhent i bob tenant. 

9. Cae Chwarae 

Mae'r siglenni plant bach wedi torri ac mae angen eu newid. Fe'u cymerwyd allan o weithredu a 

gofynnir am rai eraill. 

Mae bin gwastraff wedi'i roi y tu allan i'r gatiau ac mae'n ymddangos ei fod yn lleihau'r mater sbwriel. 

Mae cais am grant wedi'i gyflwyno am gymorth i wella'r Maes Chwarae. 

10. Cynllunio 

25 Mae Maes Llewelyn wedi cyflwyno cynlluniau ar gyfer estyniad. Nid oedd unrhyw sylwadau i'w 

cyflwyno gan y Cyngor Cymuned. 

11. Cymru yn cyllido gyntaf i helpu i amddiffyn ein awyr dywyll. 

Ar ôl darllen yr holl wybodaeth wrth law, cytunodd y Cyngor Cymunedol bod angen bod yn ofalus nes 

y gellir cael mwy o wybodaeth. 

12. Gosodiad arfaethedig offer cyfathrebu electronig yn Nuedd Wen Aberffraw, Ynys Môn, Cymru, LL63 

5EY 

Mae'r Cynghorydd Topps wedi cytuno i drafod hyn ymhellach gyda'r cwmni y tu ôl i'r gosodiad. 

Dywedodd y Cynghorydd Smithurst ei fod yn credu y byddai'r gosodiad yn rhy addysgiadol a 

chefnogodd y Cynghorydd A Jones y Cynghorydd Smithurst. Cytunwyd yn unfrydol y dylid cynnal 

cyfarfod Pentref CYFAN unwaith y byddai gwybodaeth bellach wrth law. Y Cyng. Topps i gysylltu â'r 

Clerc ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

13. Pryder Cymunedol 

 Ymwelwyr yn defnyddio caeau fel Toiledau 
o Mae hyn wedi bod yn broblem yn ystod yr holl gloeon. Mae'r ymddygiad cywilyddus hwn 

yn anodd iawn i'r Heddlu ar y Twyni ac mewn Meysydd Preifat. Mae aelodau o'r 
Gymuned wedi bod yn mynd allan ar y Twyni ac ardaloedd eraill yn glanhau unrhyw 
lanast sydd ar ôl. Nid oes penderfyniad delfrydol. Awgrymwyd y dylai'r Clerc gael 
arwyddion i'w gosod mewn rhai ardaloedd. 

 Bagiau Sbwriel a Chnwd Cŵn 
o Mae trydydd bin wedi'i roi dros y bont sy'n arwain at yr Aber. Roedd yn boblogaidd bod 

y Cyngor Cymuned yn gofyn am Dosbarthwr Bagiau Poop gan Gyngor Ynys Mon. 
AJ arfaethedig, Eiliwyd MJS. 
Cam gweithredu: Clerc i gysylltu â Chyngor Ynys Mon 
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 Mainc yn Trwyn Du 
o Cytunwyd yn unfrydol y byddai'r fainc yn cael ei thrwsio gan y Cyngor Cymuned. Cafwyd 

trafodaeth ynghylch deunyddiau ac awgrymwyd sedd goncrit i osgoi atgyweiriadau yn y 
dyfodol. 
Gweithredu - y Clerc i symud ymlaen. 

 Cŵn yn rhedeg yn rhydd ar y Traeth 
o Cytunodd y Cyngor Cymuned fod y gŵyn am gŵn yn rhedeg yn rhydd ar y Traeth yn 

berygl pan fydd plant yn chwarae ac ar gyfer cŵn eraill ar dennyn. Oherwydd diffyg 
Warden yn yr ardal, byddai plismona statws “Dim Cŵn ar Draeth” yn rhy anodd. 
Awgrymodd y Cyngor Cymuned fod gennym arwyddion i nodi bod yn rhaid cadw cŵn ar 
dennyn. 
AJ arfaethedig, Eiliwyd MJS 
Gweithredu: Clerc i gael Arwyddion. 

 Cais am Arwydd yn Unig 
o Bu digwyddiadau o ymwelwyr yn parcio yn y cilfachau pasio mewn lôn sy'n arwain trwy'r 

Caeau Cymunedol i lawr i'r Aber. Cynigiwyd na ddylid cael arwyddion Mynediad i'r 
Traeth. 
CT arfaethedig, Secondiwyd BO 
Gweithredu: Clerc i gael Arwyddion 

o Ffordd o'r Bont i lawr Waterside. 

 Nododd y Cynghorydd A Jones fod angen atgyweirio'r wyneb a bod problem gyda phobl yn parcio 
yno ac yn cau'r ffordd. Cynigiwyd y dylid tynnu sylw at y mater i Gyngor Ynys Mon - Adran 
Briffyrdd. 
CT arfaethedig, Eiliwyd EFR 
Gweithredu: Y Clerc i gysylltu â'r Adran Briffyrdd. 

14. Diweddariad gan y Cynghorydd Bryan Owen - 

 Byddai Cyngor Ynys Mon yn rhoi chwyn i ladd o amgylch y pentref. 

 Cysylltwyd ag Ystâd Bodorgan i dorri'r gwair ar Llewelyn Street. Mae'r Clerc hefyd wedi cysylltu ag 

Ystad Bodorgan i dorri'r darn hwn o laswellt a hefyd yr Ardal Bicnic. Cytunodd y ddau eu bod wedi 

rhoi cynnig ar sawl gwaith. 

  Coron Llyn. Mae'r ffordd bellach ar agor, ond dim ond gydag atgyweiriad dros dro. Mae CNC yn 

ymwybodol o'r mater. 

 Old Bridge - dylid atgyweirio hyn yn ystod y 3 neu 4 wythnos nesaf. 

15. Adnewyddu SLCC Cymru 

 Disgwylir i aelodaeth Clerc SLCC gael ei hadnewyddu bellach. Cytunwyd bod aelodaeth SLCC yn 

bwysig. 

CT arfaethedig, Eiliwyd EE 

Gweithredu: Clerc i adnewyddu'r aelodaeth 

GALL UDATE ARIANNOL 
 
2021-2022 i 24/05/2021 
 
Taliadau 

Chq 747   £200   Rhodd Elusen Macmillan 
Chq 749   £576   Llwybrau troed 
Chq 755   £219.18   Cyflog Clerc 

 Chq 757   £143.70   deunydd ysgrifennu 

Derbynebau 
100479    £45  Cyfarwyddwr Angladd Rowlands 

Cydbwysedd Ebrill   £7,810.65 
  
Cyfrif Cronfa Wrth Gefn Busnes 
Cydbwysedd Ebrill  £1,731.89 


