
Cyngor Cymuned Llaneilian (343) 
Cofnodion cyfarfod Ionawr 11, 2022 a gynhaliwyd drwy gynhadledd fideo am 7yh.   
 
Presennol: Ian Evans, Elfyn Hughes, Carol Whitaker, Glenys Jones, Dafydd Griffiths, Meinir 
Bolton, Hefina Williams, John Griffiths, Cyng Aled Morris Jones, Carli Evans Thau (Clerc)  
 
Ymddiheuriadau: Alan Williams, Gordon Hayes, Cyng Richard Jones 
 
1 Croeso  
 Cadeirwyd y cyfarfod gan Ian Evans a bu croesawu pawb yn bresennol. 

 
 

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

 

3 Datgan Diddordeb  
 Ian Evans a Carli Evans Thau – unrhyw fater yn ymwneud a thal y clerc  
   
4 Cofnodion y Cyfarfodydd Diwethaf   
 Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gywir; cynnig Carol Whitaker, eilio 

Dafydd Griffiths.  
 

 

5 Materion yn Codi  
5.1 Cadarnhaodd y clerc iddi dderbyn cais am blac coffa. Bu cytuno nad oedd 

gwrthwynebiad gyda’r lleoliad ar mainc bresennol.  Cytuno gofyn i’r ymgeisydd 
ystyried geirfa dwyiwithog yn unol a chynllun iaith y Cyngor. Bydd angen cynnwys 
atodiad i’r polisi placiau coffa o hyn allan. Cynnig Dafydd Griffiths, unfrydol 
gefnogol. 

CET 

   
6 Diweddariadau  
6.1 
 
 

Caeau Chwarae – mae’r ffens diogelwch wedi ei osod erbyn hyn a’r gwaith ar fin 
dechrau ym Maes Llwyfo.  Nodwyd bod parti wedi bod yno eto dros y 
penwythnos a photeli alcohol wedi eu gadael yn y gysgodfan.  Trafodwyd 
anghenion arwyddion i’r caeau chwarae. aelodau’r pwyllgor i anfon rhestr o 
reolau posib at y clerc i’w cydlynnu. Byddai posib trafod ymhellach cyn y cyfarfod 
nesaf os oes angen. 
 

CET 
Pwyllgor 

6.2 Llithrfa – dim diweddariad 
 

 

6.3 Mynwent –nid oes anfoneb wedi ei dderbyn am y gwaith y y fynwent hyd yma. 
Aelodau’r pwyllgor i ymweld ac adrodd yn ol.  
 
Cafwyd ymateb gn CSYM yn dilyn ebosti dynnu sylw am y cerrig ar hyd ymyl y 
fynwent (ar y llwybr cyhoeddus). Bu diolch i Hefina Williams am symud sinc a dau 
set toiled i’r sgip dros gyfnod y Nadolig.  
 
Nid oedd diweddariad pellach gan yr Henaduriaeth. 
 

Pwyllgor 

6.4 
 
 
 
 

Polisi a Chyllid – Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y pwyllgor wedi eu hanfon 
allan i’r aelodau er gwybodaeth. Bydd trafod eu cynnwys ymhellach yn y cyfarfod 
(cyllideb). Nodwyd bod Alan Williams yn parhau i weithio ar adolygu polisiau a 
gweithdrefnau diogelu data’r Cyngor.  
 

AW 
CET 

 

6.5 Cronfa TMI – cadarnhaodd y clerc bod rhai placiau wedi cyrraedd erbyn hyn ac 
mae disgwyl y gweddill yn fuan. Bu atgoffa’r aelodau i ymweld a chae chwarae 

 
Pawb 



Lon Goch yn Amlwch i weld yr offer cadw’n heini cyn cyfarfod nesaf y pwyllgor. 
 

6.6 Llwybrau – bu Elfyn Hughes gadeirio’r eitem. Bu gytuno byddai’r pwyllgor yn 
cwrdd ym mis Chwefror ac yn gwahodd Arwel Evans i ymuno a’r trafodaethau. 
Nodwyd bod cynlluniau cychwynnol wedi eu derbyn gan CSYM ar gyfer 
gwelliannau i ddau lwybr yn y pentref (adran priffyrdd). Nid oes diweddariad am 
lwybr Cadi Rondol hyd yma. Cadarnhawyd bod y llwybr ger Cae Donan Las tuag 
at Amlwch wedi ei agor erbyn hyn, cytuno gofyn i CSYM am giat fochyn newydd. 
 
Bu Hefina Williams dynnu sylw bod y gris ar waelod llwybr lletroed wedi dod yn 
rhydd ac angen sylw – y clerc i gysylltu a CSYM. Nododd hefyd bod lori sbwriel 
CSYM yn troi yn y lon ar waelod y llwybr yma ac yn gwneud llanast llithrig yn y 
mwd. Y clerc i dynnu sylw CSYM gyda lluniau gan Hefina Williams. 
 

 
 

Pwyllgor 
CET 

 
 
 
 

HFW 
CET 

 
 

6.7 Cofeb – Cafwyd ddiweddariad gan Ian Evans am y sefyllfa bresennol ynglyn a 
pherchnogaeth cyfreithiol y gofeb. Bydd gwybodaeth pellach i ddilyn. 
 

 

6.8 
 

Pwyllgorau Allannol 
Dim  

 

   
7 Cynllunio   
 
 
 
7.1 

Cadarnhawyd bod unrhyw ddogfennau cynllunio wedi eu hafnon i’r aelodau drwy 
ebost. 
 
Ceisiadau – roedd dau gais wedi eu derbyn: 

- Lane Ends (VAR/2021/91) – trafodwyd y cais mewn peth manylder. Roedd 
yr aelodau yn unfrydol eu gwrthwynebiad yn unol a’r pwyntiau oedd wedi 
eu trafod ers i’r cais gwreiddiol gael ei gyflwyno i ddatblygu’r llecyn. Bu 
cytuno bod yr adeilad erbyn hyn yn annedd ac nid ynghlwm a Lane Ends o 
gwbwl. Cytuno cyflwyno dogfen oedd wedi ei baratoi gan Dafydd Griffiths 
yn gwrthwynebu’r cais a gofyn i’r cynghorwyr sirol dynnu’r cais at sylw’r 
pwyllgor cynllunio. Nododd y clerc bod Richard Jones eisioes wedi cynnig 
gwneud hynnu a bod Aled Jones hefyd yn gefnogol o’r cyngor cymuned. 
 

- Lletroed Fawr (VAR/2021/92) – nodwyd bod yr aelodau wedi 
gwrthwynebu’r cais gwreiddiol ar sail lleoliad anaddas i dai, pryderon 
traenio ac nad oedd y datblygiad yn gweddu i gymeriad y pentref.  Roedd 
yr aelodau yn gwerthfawrogi bod y datblygiad wedi cael caniatad ond yn 
gwrthwynebu codi uchdwr yr adeiladau ymhellach. Nodwyd pryder am 
barcio ar y safle gan nodi bod contractwyr eisioes yn parcio ar hyd y lon 
cyn belled a’r safle bws a’r siop yng nghanol y pentref er gwaethaf cynllun 
traffig. Bu’r aelodau hefyd ofyn beth fydd enw’r datblygiad gan nodi 
pwysigrwydd enw Cymraeg gyda chysylltiad lleol. Hoffai’r cyngor gael 
ymgynghori a chael mewnbwn i’r dewisiadau.  
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ROJ 
AMJ 
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7.2  Penderfyniadau – dim i’w adrodd. 
 

 

7.3 Gorfodaeth – dim i’w adrodd.   
   
8 Materion Ariannol  
8.1 Taliadau - Cymeradwywyd y taliadau canlynol – 

£301.77 Cyflog Clerc (Rhagfyr) 
£245.01 Costau Clerc Hydref – Rhagfyr 
£400.00 Rhys Williams (Llwybr Cae Donan Las) 
£180.00 Planning Aid Wales (Hyfforddiant) 

 



 
Bu’r clerc nodi bod yr hyfforddiant cynllunio wedi newid dyddiad a bod disgwyl 
cadarnhad gan y sawl oedd wedi dangos diddordeb eu bod yn gallu mynychu’r ar 
y dyddiad newydd. Nodwyd bod rhan o’r gost i’w ad-dalu gan Cyngor Amlwch a 
Chyngor Llanbadrig gan fod y clerc wedi archebu lleoedd ar y cyd er mwyn 
diogelu gostyngiad mewn pris. Ni fu gwrthwynebiad. 

   
8.2 Ceisiadau am Arian 

Bu nodi bod Mr Gwyn Roberts wedi tynnu ei gais yn ol. Ni fu ceisadau o’r newydd 
i’w ystyried. 
 

 

8.3 Adroddiad Chwarterol 
Cadarnhawyd bod yr adroddiad wedi ei anfon allan i’r aelodau drwy ebost. Bu 
cadarnhau ei dderbyn, ei gymeradwyo a bu diolch i’r clerc am ei baratoi. Cynnig 
Hefina Williams, eilio Carol Whitaker. 
 

 

8.4 Cyllideb 2022/23 
Cadarnhawyd bod y pwyllgor cyllid wedi cwrdd eisioes a bod cofnodion y cyfarfod 
wedi eu hafnon i’r cyngor llawn er gwybodaeth. Cadarnhawyd bod y daenlen a 
gyfeirwys ato hefyd wedi ei anfon i’r aelodau er gwybodaeth. B cydnabod ostau 
etholiad 2022 a hefyd cynydd cyffredinol yng nghostau cyffredinol y cyngor. 
Derbyniwyd argymhellion y pwyllgor yn unfrydol a chadarnhau mai £27,885 
fyddai cyllideb y cyngor am y flwyddyn i ddod. 
 

 

8.5 Priseb 2022/23 
Wrth ystyried y gyllideb uchod, bu’r cyngor yn unfrydol yn derbyn codi’r dreth 8% 
ar gyfer 2022/23 (priseb o £14000; oddeutu £24 i eiddo band d). Golygai hyn 
£981 yn ychwanegol i’r Cyngor am y flwyddyn. Bydd angen defnyddio £4387 o 
arian y cyngor fydd yn gadael £10,400 wrth gefn. Cynnig Dafydd Griffiths, eilio 
Glenys Jones, cymeradwywyd yn unfrydol. 
  

 

8.6 Penodi Archwiliwr Mewnol 
Bu’r Pwyllgor gytuno yn unfrydol penodi Mr Alun Foulkes yn archwiliwr mewnol 
unwaith eto ar gyfer 2021/22. Cynnig Hefina Williams, eilio Carol Whitaker, 
unfrydol gefnogol. 
 

 
CET 

9 Iechyd a Diogelwch  
 Dim ychwanegol (gweler pryderon Hefina Williams – llwybrau uchod)  
   
10 Materion Priffyrdd  
 Cadarnhawyd derbyn gwybodaeth gan CSYM gan gynnwys cynlluniau 

cychwynnol ar gyfer llwybr cerdded o’r gofeb i fynu at gyfeiriad mynwent Bosra a 
hefyd llwybr yn ymuno’r ddau gae chwarae. 
 
Cadarnhawyd derbyn ebost gan Huw Percy ynglyn a’r palmant yn 
Llaneuddog/Dulas gyda’r un ymateb ag oedd wedi ei dderbyn yn barod. Bu Aled 
Jones gytuno dilyn i fynu i gael cyfarfod safle gyda’r swyddogion perthnasol. 
 
Bu cydnabod ebost arall gan Huw Percy yn ymwneud a’r arwyddion 30mya ger yr 
ysgol gynradd. Mae LLC yn gobeithio newid pob parth 30mya i 20mya erbyn 
2023. 

 
 
 
 

AMJ 

   
11 Cyngrhair Twrcelyn  
 Cadarnhawyd bod yr aelodau wedi derbyn copi o gyfansoddiad y corff ac yn 

fodlon ag o. Cynnig John Griffiths, eilio Hefina Williams. Roedd yr aelodau yn 
 



unfrydol dylai Cyngor Llaneilian fod yn rhan o’r corff wrth symud i’r dyfodol. 
Cytuno dylai Dafydd Griffiths a Hefina Williams barhau i gynrychioli’r Cyngor yng 
nghyfarfodydd y corff.  
 

12 Partneriaeth Cynghorau Gogledd Mon 
Cafwyd wybod gan Dafydd Griffiths bod cais wedi ei dderbyn gan Gyngor Tref 
Amlwch i ail-ymuno a’r Bartneriaeth. Bu’r Cyngor yn unfrydol yn eu cefnogaeth 
i’w croesawu yn ol wrth bwysleisio pwysigrwydd bod y cynghorau yn cydweithio a 
chefnogi’r ardal. Dafydd Griffiths i adrodd yn ol. 
 

 
DG 

13 Gohebiaeth  
 Bu’r clerc gadarnhau bod unrhyw ohebiaeth wedi ei anfon drwy ebost i’r aelodau 

er gwybodaeth. Bu tynnu sylw eto at sesiynnau hyfforddiant Un Llais Cymru. 
 

 

14 Unrhyw Fater ar gyfer Agenda’r Cyfarfod Nesaf  
 Dim 

 
 

15 Dyddiad ac Amser y Cyfarfod Nesaf  
 Bydd y cyfarfod nesaf i’w gynnal drwy Zoom am 7 o’r gloch nos Fawrth Chwefror 

8, 2022.  
 

   
 Bu’r cyfarfod orffen am 8.30 o’r gloch 

 
Arwyddwyd  
Ian Evans 
Cadeirydd 
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