
Cyngor Cymuned Llaneilian (347) 
Cofnodion cyfarfod Mai 10, 2022 a gynhaliwyd drwy gynhadledd fideo am 7yh.   
 
Presennol: Ian Evans, Hefina Williams, Carol Whitaker, Dafydd Griffiths, Gordon Hayes, John Griffiths, 
Alan Williams, Patsy Allen, Cyng. Aled Morris Jones, Cyng Derek Owen, Cyng Liz Wood, Carli Evans Thau 
(Clerc)  
 
Ymddiheuriadau: Meinir Bolton 
 
1 Croeso  
 Cadeirwyd y cyfarfod gan Ian Evans a bu iddo groesawu pawb i’r cyfarfod cyntaf wedi’r 

etholiad. Croesawyd Patsy Allen i’w chyfarfod cyntaf yn aelod or’ Cyngor Cymuned, a bu 
llongyfarch y tri aelod sirol newydd ar eu hetholiad. 
 

 

2 Cadarnhau Presenoldeb 
Bu’r aelodau gadarnhau nad oedd unrhyw un arall yn bresennol a hwy yn anwybod i’r 
cyfarfod. 
 

 

3 Datgan Diddordeb  
 Dim  
   
4 Enwebu Cadeirydd ac Is-Gadeirydd  
 Nodwyd byddai lleihau baich ar Gadeirydd y Cyngor Llawn petai’r pwyllgorau gyda 

cadeiryddion eu hunain. Byddai hyn ynghyd a hyfforddiant Un Llais Cymru hefyd yn rhoi 
profiad i aelodau ddatblygu eu sgiliau a chael profiad cadeirio. 
 
Bu’r aelodau yn unfrydol wrth benodi Ian Evans yn Gadeirydd a Hefina Williams yn Is-
gadeirydd. 
  

 

5 Enwebu Pwyllgorau a Chadeiryddion  
 Aethpwyd drwy’r rhestr pwyllgorau ac esbonio eu pwrpas a’u cyfrifoldebau. 

Argymhellwyd nad oedd pob sedd yn cael ei lenwi ar y pwyllgorau nes fod aelodau wedi 
eu cyfethol i’r seddi gwag. 
 
Penodwyd y pwyllgorau fel a ganlyn –  
Cyllid a Personel – Ian Evans, Hefina Williams, Dafydd Griffiths, Meinir Bolton gyda 
Alan Williams yn gadeirydd. 
 
Parciau a Mannau Agored – Ian Evans, Hefina Williams, Carol Whitaker, Patsy Allen 
gyda Gordon Hayes yn gadeirydd. 
 
Mynwent – Dafydd Griffiths, John Griffiths, Hefina Williams, Ian Evans yn gadeirydd ac 
un lle gwag. 
 
Llithrfa – Ian Evans, Hefina Williams, John Griffiths, Dafydd Griffiths yn gadeirydd ac un 
lle gwag. Yn ogystal a’r cynghorwyr, mae hefyd cynrychiolaeth o’r gymuned, aelodau’r 
cynllun a swyddogion morwrol CSYM. 
 
Cronfa Ty Moel Isaf - cadarnhawyd bod pob aelod o’r Cyngor yn ymddiriedolwyr onibai 
eu bod yn tynnu nol. Penodwyd Carol Whitaker yn gadeirydd.  
 
Llwybrau – Dafydd Griffiths, Carol Whitaker, John Griffiths, Meinir Bolton a Hefina 
Williams yn gadeirydd. 
 

 

6 Enwebu Cynrychiolaeth ar Bwyllgorau Allanol  
 Penodwyd yr aelodau canlynol i gynrychioli’r Cyngor ar gyrff allanol –  

Llywodraethwyr yr Ysgol Gynradd – Meinir Bolton 
Pwyllgor Gwaith y Neuadd – Gordon Hayes  
Partneriaeth Cynghorau Gogledd Mon – Dafydd Griffiths a John Griffiths 
Wylfa Magnox (ac unrhyw bwyllgor Wylfa arall) – Dafydd Griffiths a John Griffiths 

 



Un Llais Cymru – Patsy Allen a Hefina Williams 
Cyngrhair Twrcelyn – Dafydd Griffiths a Hefina Williams 
Clwb y Gorlan – Hefina Williams a Carol Whitaker 
 

7 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf   
 Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir; cynnig Hefina Williams, eilio Gordon 

Hayes.  
 

 

8 Materion yn Codi  
8.1 
 
 
8.2 
 
 
 
 
8.3 
 
 
 
 
8.4 

Cafwyd ymateb gan yr Eglwys yng Nghymru ynglyn a pherchnogaeth Hen Eglwys 
Llanwenllwyfo. Cytuno cynnwys yr eitem ar agenda mis nesaf i drafod ymhellach. 
 
Murlun – trafodwyd lleoliadau posib ar gyfer murlun. Patsy Alleni gysylltu a pherchnogion 
Gerallt, byddai talcen y Neuadd Bentref yn opsiwn posib arall yn ogystal a’r wal ym maes 
parcio Gardd Top Rallt. Roedd yr aelodau yn unfrydol o’r syniad ‘hen bentref’ ac 
agweddau ac adeiladau penodol – y clerc i gadw mewn cysylltiad a Caru Amlwch. 
 
Nododd y clerc ei bod yn cwrdd ag Alun Roberts, adran briffyrdd CSYM am 10 o’r gloch 
bore Iau ger giatiau Capel Carmel i drafod posibilrwydd o linellau melyn o’r giat hyd wal 
fynwent a llinell wen ar draws blaen y tai Newydd a’r safle’r hen garej. Bydd Ian Evans a 
Dafydd Griffiths yn ynuno a’r cyfarfod. 
 
Cafwyd ddiweddariad am fwi posib ar gyfer cylchfan Porth Eilian gan nodi ma’r Cyngor 
Cymuned fyddai yn gyfrifol ac yn atebol amdano. Nodwyd bod y cylchfan bresennol yn 
rhy fawr i nifer i gerbydau allu gyrru o’i amgylch a bu cynnig byddai tynnu’r kerb a 
phaentio cylchfan llai o bosib yn gwella’r sefyllfa ac yn ata lpobl rhag parcio ar y canol. 
Byddai cerbydau argyfwng yn gallu parcio yn yr ardal beth bynnag (yn wir byddai mwy o 
le iddynt os nad oes cerbydau wedi eu parcio ym mhobman). Cytuno dod a’r mater at 
sylw Alun Roberts yn y cyfarfod 12/5/22.  
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9 Diweddariadau  
9.1 
 
 

Caeau Chwarae – Cafwyd ebost gan Dwr Cymru yn cadarnhau eu bod wedi ymweld a 
chae Lon Tyddyn Waen a’u bod am wneud ychydig o waith ar y clawr draen, nodwyd 
bod y bibell yn parhau yn rhan o’r rhwydwwaith a byddent yn parhau if od angen 
mynediad ato. 
 
Cafwyd dyfynbris gan Playquest yn dilyn ymweliad cychwynnol i’r parc i drafod 
opsiynnau posib fel oedd wedi eu nodi gan y pwyllgor. Y Clerc i gysylltu a gofyn bod 
prisiau arwahan yn cael eu cyflwyno am y gwaith trin (statudol) a’r offer newydd 
(anstatudol). Byddai angen pris am y gwaith tirlunio a ffensio ar wahan. Y clerc i gysylltu 
a chwmniau lleol ac adnabod grantiau posib i gyfrannu tuag at y gwaith cyn cyfarfod 
nesaf Cronfa TMI.  
 
Bu diolch i Gordon Hayes am baentio’r cysgodfan ym Maes Llwyfo. Cytuno bod angen 
sylw i’r wal ger y giatiau a bod y mater yn llusgo erbyn hyn. Cytuno cael prisiau am y 
gwaith gan saeri cerrig. 
 

 
 
 
 
 

 
* 
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9.2 Llithrfa – Bydd y postyn a’r bwis cyflymder yn cael eu gosod erbyn diwedd yr wythnos. 
Mae nifer o geisiadau am oriadau wedi eu derbyn eisioes. 
 

 

9.3 Mynwent – bu’r pwyllgor drafod prosiect i ddatblygu gardd goffa eisioes. Cytuno cwrdd ar 
y safle 17/5/2022 i gadarnhau’r camau nesaf i allu symud ymlaen a’r prosiect fel bod 
posib cael prisau am rai agweddau o’r gwaith. 
 

pwyllgor 
 
 

9.4 
 
 

Polisi a Chyllid – cadarnhawyd bod nifer o bolisiau angen eu diweddaru cytuno edrych ar 
y polisi GDPR o fewn y mis nesaf a chysylltu ag Un Llais Cymru am y modelau 
diweddaraf ar gyfer polisiau eraill. Bydd y polisiau sydd wedi eu hadolygu yn ddiweddar 
i’w hanfon i gael eu cyfieithu yn unol a’r cynllun iaith. 
  

* 
AW 

 

9.5 Cronfa TMI – nodwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf wedi eu hanfon i’r aelodau er  



gwybodaeth. Bydd y pwyllgor yn cwrdd cyn cyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Mehefin. 
 

9.6 Llwybrau – cadarnhawyd bod y llwybr rhwng Graig Lwyd ac Ael Eilian wedi ei dorri erbyn 
hyn. Cytuno gofyn i CSYM am arwyddion perthnasol ar hyd y llwybr. Bydd angen gofyn 
iddynt hefyd i ail osod y postyn ar lwybr 24/021/2. Bu cytuno trefnu cyfarfod safle gyda 
Don McCallum i drafod llwybr Cadi Rondo cyn gynted a phosib. 

* 
* 
* 
 

   
9.7 Pwyllgorau Allannol 

Cafwyd grynodeb o gyfarfod Clwb y Gorlan gan Hefina Williams gan nodi bydd y corff yn 
cwrdd eto mewn pythefnos i benodi swyddogion newydd. 

 
 

   
10 Cofeb 

Cafwyd wybod bod pris wedi ei dderbyn gan y tirfeddianwr i brynnu’r llecyn bychain o 
amgylch y gofeb. Trafodwyd mewn manylder gwerth am arian, grantiau posib a 
phwerau’r Cyngor i wario arian cyhoeddus.  
 
Cynnig cael barn annibynnol am werth y tir dan sylw fel bod gwell syniad o’r costau i 
edrych am grantiau perthnasol. Cynnig Dafydd Griffiths, eilio Hefina Williams. Ian Evans i 
gysylltu a Terry Young am bris a cynllun. 
 
Nodwyd bod ei bod erbyn hyn yn 9 o’r gloch; bu’r aelodau gadarnhau eu bod yn hapus i 
barhau a’r cyfarfod. 
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11 Cynllunio   
 
 
11.1 

Cadarnhawyd bod unrhyw ddogfennau cynllunio wedi eu hanfon i’r aelodau drwy ebost. 
 
Ceisiadau – ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau gan CSYM i’w trafod 
 

 
 
 

11.2  Penderfyniadau – cafwyd wybod bod yr awdurdod gynllunio wedi caniatau cais Bryn Mor 
(VAR/2022/15). 
 

 
 

11.3 
 
 
11.4 

Gorfodaeth – ni fu diweddariad am y gwyn am ardal Lon Gors. Cytuno dod a’r mater at 
sylw Alun Roberts 12/5/2022 gan fod yr achos yn effeithio ar y briffordd. 
 
Unrhyw Faterion Cynllunio Eraill – nid oes ymateb gan Steven Owen, arweinydd y tim 
gorfodaeth hyn yma yn dilyn cais am wybodaeth pellach ac arweiniad am garafannau 
statig. Nodwyd pryder am y broses o ganiatau carafanau ar gyfer gwyliau a’u rheolaeth 
megis arolygon diogelwch rheolaidd ayyb. Cytuno gwahodd Steven Owen i gwrdd a’r 
Cyngor Cymuned, cynnig Dafydd Griffiths, eilio Hefina Williams. 
 
Cadarnhawyd bod angen i unigolion gysylltu a CSYM yn uniongyrchol os am dynnu sylw 
am faterion cynllunio. Nid yw’r Cyngor Cymuned yn Awdurdod Cynllunio. Unwaith bydd 
cwyn gyda'r Awdurdod, bydd posib i'r cynghorwyr sirol ei ddilyn i fynu gyda'r swyddogion 
perthnasol.  
 

* 
 
 

* 
 

12 Materion Ariannol  
12.1 Taliadau - Cymeradwywyd y taliadau canlynol – 

£900.00 Simcox Tree Services (Maes Llwyfo) 
£381.61 Cyflog Clerc 
£1598.13 HMRC PAYE 
£35.00 Cyngor Cymuned Llanbadrig - Arwyddion Mynwent 
£35.24 Cyngor Tref Amlwch – Offer Gweinyddol 

 
 
 

   
12.2 Ceisiadau am Arian 

Daw cais gan Eglwys Llaneilian am gyfraniad tuag at gosod giatiau newydd i’r maes 
parcio. Cytuno cyfrannu £100 o Gronfa Beddi TMI a phwysleisio i’r Eglwys faint o 
fuddsoddiad mae’r Cyngor yn ei weud yn y fynwent a’r cynlluniau sydd ar y gweill. 

 
 

   
13 Iechyd a Diogelwch  
 Dim materion iechyd a diogelwch penodol.  



   
14 Materion Priffyrdd  
 Nodwyd bod cyfarfod safle gyda Alun Roberts o’r adran briffyrdd 12/5/22, cadarnhawyd 

bod nifer o faterion erbyn hyn angen sylw –  
- Llinellau melyn a gwyn ger Capel Carmel 
- Cylchfan Llaneilian 
- Datblygiadau ar Lon Gors 
- Palmant Dulas/Llaneuddog 

Cadarnhawyd byddai Ian Evans, Dafydd Griffiths a’r clerc yn cwrdd a’r swyddog. 
 

 

15 Hyfforddiant   
 Bu’r clerc dynnu sylw ac atgoffa aelodau am sesiynnau hyfforddiant Un Llais Cymru, a’r 

pwysigrwydd bod pob aelod yn cwblhau’r sesiwn Cod Ymddygiad os nad wedi gwneud 
hynnu o fewn y dwy flynedd diwethaf. Mae angen cadw cofnod o ba hyfforddiant mae 
aelodau wedi ei ddilyn. 
 

 

16 Gohebiaeth  
 Bu’r clerc gadarnhau bod gohebiaeth wedi ei anfon drwy ebost i’r aelodau er 

gwybodaeth.  
 

 

17 Unrhyw Fater ar gyfer Agenda’r Cyfarfod Nesaf  
 Dim 

 
 

15 Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf  
 Gobeithir cynnal y cyfarfod nesaf 14/6/2022 am 7 o’r gloch.  

 
Bu Derek Owen nodi byddai’r tri aelod sirol yn cydweithio ar ran yr ardal gyfan ac y 
byddai oleiaf un aelod yn bresennol ym mhob cyfarfod o hyn allan. 

 

 
Bu’r cyfarfod orffen am 21.30 o’r gloch 
 
Ian Evans 
Cadeirydd, Cyngor Cymuned Llaneilian 


