
2020Cofnodion10Chwefror.doc 1 

CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL 
www.llanfaircommunitycouncil.co.uk 
 

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Llanfair nos Lun, 10 Chwefror  
2020 am 7.00 pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Keith Moulsdale [Is-gadeirydd], 
Bob Barton, Owen Evans, Tim Faire, Osian Owen, Ceri Ranson, Steve Whipp ac Eirwen 
Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 2 aelod o’r cyhoedd, Tara Dumas, Rheolwr Gwastraff ac 
Ailgylchu Cyngor Sir Ddinbych.   
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorwyr David Baker, Wini Davies [cyfarfod arall] a’r 
Cynghorydd Sir Hugh H Evans OBE.   
  
RHAN 1 -  646  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd Keith Moulsdale [Ymddiriedolwr 
Neuadd Bentref Llanfair DC].  
 
647  COFNODION -  PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
13 Ionawr 2020 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
648  ADRODDIAD Y CLERC 
648.1 Rali Clwb Moduron Dyffryn Clwyd 16-17/11/19 [626.3,637.4]  Adroddwyd y 
cysylltwyd gydag ysgrifennydd y clwb moduro a gadarnhaodd bod nifer o geir wedi methu 
troad i’r chwith ar ôl Fferm Bryn Chwarae gan olygu eu bod wedi mynd y ffordd anghywir. 
Yn anffodus nid oedd y clwb yn ymwybodol o hyn tan ar ôl y digwyddiad. Os defnyddir y 
ffyrdd hyn eto bydd y clwb yn sicrhau un ai bod stiward neu saeth syml yn dangos y llwybr 
cywir. Pwysleisiwyd wrth y clwb er nad oedd llwybr y rali’n mynd heibio eiddo’n 
uniongyrchol, mae’r sŵn o’r cerbydau’n cario a gallai darfu ar bobl sy’n gweithio patrymau 
shifft. Gofynnwyd i’r clwb hysbysu mwy o gartrefi’n amgylchynu llwybr y rali, am y rheswm 
hwn, fel bod pawb yn ymwybodol o’r digwyddiad ymlaen llaw. Mae’r clwb wedi 
ymddiheuro’n ddiffuant i bawb y gwnaeth hyn darfu arnynt ar y noson a dymuna ddiolch 
iddynt am eu dealltwriaeth.   
 
648.2  Erw Fair, Llanfair DC [641.5]  Mae Swyddog Cynllunio a Chydymffurfio Cyngor Sir 
Ddinbych wedi cadarnhau y bydd yn cynnal archwiliad safle ac yn adrodd yn ôl maes o law.   
 
648.3 Llwybrau cyhoeddus – giatiau wedi cloi [642.3]  [a] Mae Swyddog Mynediad Cefn 
Gwlad Cyngor Sir Ddinbych wedi hysbysu y cynhaliwyd archwiliad. Mae giat wedi’i chloi ar 
Lwybr 75 heibio Fferm Tŷ Coch, yn gyfochrog gyda’r Shilff. Mae’r llwybr hwn yn lwybr troed 
ac mae camfa sy’n hwyluso mynediad ar droed wrth ochr y giât ar glo. Fodd bynnag, mae’r 
Cyngor Sir wedi derbyn cais am ffurflen gais i hawlio llwybr ceffylau ar hyd y llwybr hwn. Os 
cyflwynir cais o’r fath yna bydd y sefyllfa gyda’r giât ar glo’n cael ei hadolygu.  Nodwyd.  
 
[b]  Mae’r Cyngor Cymuned wedi derbyn hysbysiadau am lwybr ceffylau [58] wedi’i rwystro 
hefyd, cyfeirnod grid SJ 14275 51554 rhwng Coed Talwrn a Bryn Aur.  PENDERFYNWYD 
cyfeirio’r mater at Gyngor Sir Ddinbych. 
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648.4 Cyfathrebu gwybodaeth i drigolion ynghylch cau priffyrdd a llwybrau troed   
[642.2]  Atgoffwyd yr aelodau fod y Cyngor Cymuned wedi cytuno trefnu cyfarfod 
cyhoeddus agored, dan gadeiryddiaeth y Cynghorydd Sir Hugh H Evans OBE. Bwriedir 
gwahodd trigolion, yr holl gontractwyr, cwmnïau cyfleustodau, adrannau’r Cyngor Sir â 
phartïon eraill cysylltiedig. Fodd bynnag, mae’r ffordd i ganol Llanfair wedi’i hailagor; mae’r 
gwaith draenio a gosod wyneb newydd ar ffordd Eyarth i Haymakers [Bron y Clwyd] wedi’i 
gwblhau; disgwylir i’r ysgol newydd agor yn dilyn gwyliau hanner tymor Chwefror. Yn y 
cyfamser mae Wynne Construction wedi cynghori bod angen cynnal arolwg camera o’r 
draen a gwblhawyd a fyddai’n golygu gosod goleuadau traffig ar yr A525 Ffordd Wrecsam. 
Adroddwyd bod y gwaith wedi’i gwblhau ar 06/02/20. 
 
PENDERFYNWYD gwneud trefniadau i gynnal cyfarfod agored 6.30pm tan 7.30pm cyn 
cyfarfod cyffredin nesaf y Cyngor Cymuned i’w gynnal ar 09/03/20 yng Nghanolfan Genus, 
Llanrhydd. Gofynnwyd i’r Clerc wirio a fyddai’r Cynghorydd Hugh Evans ar gael i gadeirio’r 
cyfarfod. Awgrymwyd fod Aelodau’n cyflwyno cwestiynau i’r Clerc cyn y cyfarfod.    
 
648.5  Grŵp Cynefin – Elusendai Elizabeth Owen [638.1]  Roedd Pennaeth Tai’r 
Gymdeithas Dai wedi hysbysu ei bod wedi cysylltu gyda chymdeithasau tai eraill, yn 
cynnwys Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ddinbych, i drafod y posibilrwydd o drosglwyddo’r 
eiddo. Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cytuno i sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnwys 
swyddogion o’r timau polisi tai a chynnal a chadw tai i gyfarfod rhywbryd ym mis Mawrth.   
  
649  MATERION CYMUNEDOL 
649.1  Siaradwr gwadd - Tara Dumas, Gwasanaethau Rheoli Gwastraff, Cyngor Sir 
Ddinbych  Mae gan y sir un o’r cyfraddau ailgylchu gorau yng Nghymru ac mae trigolion 
wedi bod yn arwyddocaol yn y llwyddiant hwn https://myrecyclingwales.org.uk. Er gwaetha’r 
holl ymdrechion mae mwy na 5,000 tunnell o ddeunyddiau y gellid eu hailgylchu’n cael eu 
taflu ymaith trwy’r casgliadau gwastraff cyffredinol. Felly mae’r Cyngor Sir yn bwriadu lansio 
prosiect gwastraff newydd i gynyddu ailgylchu a lleihau gwastraff yn y sir ac mae’n dymuno 
gweithio gyda chymunedau i wynebu’r her hon. Bydd y targed a bennwyd gan Lywodraeth 
Cymru yn cynyddu o 64% i 70% erbyn 2024-25 a gyda’r contractau cyfredol yn dod i ben 
mae hyn yn her benodol i Sir Ddinbych. Bydd angen i’r Cyngor ailgylchu mwy a lleihau 
costau gwaredu diangenrhaid. Gellir gwneud hynny’n unig trwy newid y ffordd mae casglu 
gwastraff yn gweithio a thrwy newid y ffordd mae trigolion yn ailgylchu.   
 
Bydd newidiadau arfaethedig i’r gwasanaeth ailgylchu yn golygu casglu eitemau 
ailgylchadwy fel papur, gwydr, caniau a phlastig yn wythnosol; casglu gwastraff bwyd yn 
wythnosol a chasgliad newydd fyddai’n derbyn dillad ac eitemau trydanol bach bob 
pythefnos. Gallai hyn fod trwy gyfrwng pedwar bocs ar droli neu un bin mawr gyda 3 i 6 
adran. Bydd lleoliadau gwledig yn parhau i gael sachau ar gyfer rhai eitemau.   
 
Diolchodd y Cadeirydd i Tara am ei chyflwyniad llawn gwybodaeth. Bydd erthygl yn cael ei 
hanfon at y Clerc i’w defnyddio gan olygydd Cronicl Dyffryn Clwyd.    
 
649.2  Neuadd Eleanor, Llanfair DC  Cysylltwyd gyda CADW ynghylch rhestru adeilad 
neuadd y pentref, sydd wedi mynd trwodd i’r ail rownd ar gyfer cyllid i adnewyddu’r ffenestri. 
Cyflwynwyd cais i’r Cyngor Sir am gyllid symiau cymudol hefyd, ar gyfer polion a ffensio, a 
disgwylir ateb yn fuan.   
 
649.3  Datblygiad tai newydd Llanfair DC  Awgrymodd y Cynghorydd Steve Whipp 

https://myrecyclingwales.org.uk/
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ystyried cynhyrchu pecyn croeso’n cynnwys gwybodaeth leol i drigolion newydd.    
 
650  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU Cyflwynwyd – 
650.1  Neges e-bost dyddiedig 17/01/20 Ymateb Un Llais Cymru – Ymgynghori ar Fil 
Llywodraeth Leol ac Etholiadau [Cymru]  Mae’r Bil hwn yn cynrychioli deddfwriaeth 
arwyddocaol a sylweddol. Yn fras, mae Un Llais Cymru’n cefnogi:   
- y bwriad i ymestyn hawliau llywodraeth leol i ddinasyddion tramor ar y sail eu bod yn 
drigolion cyfreithlon Cymru, beth bynnag fo’u cenedligrwydd  
- y cynnig i ganiatáu i bobl ifanc 16 ac 17 oed fedru cofrestru i bleidleisio yn etholiadau 
llywodraeth leol Cymru   
- yn gyffredinol safiad y Comisiwn Etholiadau y dylid cael system etholiadol gyffredin ar 
draws yr holl awdurdodau lleol i osgoi cymhlethdod a dryswch ymhlith pleidleiswyr ac na 
ddylai awdurdodau lleol fedru dewis eu system bleidleisio eu hunain   
- y cynnig i newid y gylchred etholiadol etholiadau lleol o bedair blynedd i bum mlynedd   
- y bwriad i sefydlu a chynnal cronfa ddata genedlaethol gwybodaeth gofrestru etholiadol   
- y cynnig i ganiatáu i ddinesydd unrhyw wlad sefyll mewn etholiadau llywodraeth leol   
- dulliau i’w gwneud yn haws i fod yn ymgeiswyr mewn etholiadau lleol  
- ac yn croesawu’r darpariaethau ar gyfer y Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol a chyhoeddi 
canllawiau  
- cymhwyster CiLCA fel safon y sector ond bod angen cyllido hyn  
- hyrwyddo a chefnogi ymgysylltu democrataidd, cyfranogiad y cyhoedd a bod yn agored a 
thryloyw   
- y dyletswydd i gyhoeddi cyfeiriadau swyddogol megis cyfeiriad y cyngor yn hytrach na 
chyfeiriad cartref – dylai’r dyletswydd hwn fod yn berthnasol i gynghorau tref a chymuned   
- yr argymhelliad y dylai fod yn ofynnol i’r holl gynghorau cymuned gynhyrchu adroddiad 
blynyddol am eu gwaith [blaenoriaethau, gweithgareddau, cyflawniadau] 
- hysbysiadau electronig a chaniatáu defnyddio mangreoedd trwyddedig   
- pynciau hyfforddiant gorfodol  
- cryfhau hunan asesu a hunan wella  
- edrych ar fecanweithiau i gynghorau tref a chymuned weithio gyda’i gilydd ac annog 
cydweithredu.   
Nododd yr aelodau’r sylwadau a wnaed.   
 
650.2  Negeseuon e-bost dyddiedig 20/01/20 a 23/01/20 gan Gyngor Sir Ddinbych 
ynghylch Siarter rhwng Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned Sir Ddinbych a Chyngor 
Sir Ddinbych [cyfnod ymgynghori 20/01/20 – 27/03/20]  
https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/survey/674  Dywedodd yr aelodau eu bod 
yn croesawu’r ddogfen a’r egwyddorion a’r gweithredoedd a nodwyd ynddi ac y byddent yn 
hapus i fabwysiadu’r Siarter.   
 
650.3 Neges e-bost dyddiedig 29/01/20 ynghylch gwahoddiad i enwebu 
cynrychiolydd o blith Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned Sir Ddinbych i fod yn aelod 
o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych  PENDERFYNWYD 
cyfeirio’r mater at Un Llais Cymru i gael arweiniad ynghylch y broses enwebu, eglurhad 
ynghylch y rôl a disgrifiad swydd.     
 
650.4  Neges e-bost dyddiedig 03/02/20 gan Gyngor Sir Ddinbych ynghylch 
Dathliadau Pen-blwydd 75 Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop Nodwyd bod y Cyngor Sir 
yn bwriadu trefnu Gwasanaeth Sirol ddydd Sul, 10 Mai.   
 

https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/survey/674
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651 Adborth / Adroddiadau o Gynadleddau / Hyfforddiant / Cyfarfodydd  
651.1  Digwyddiad yr Arolygiaeth Gynllunio / Cymorth Cynllunio Cymru 24/01/20 yn 
Venue Cymru Llandudno – adroddodd y Cynghorydd Bob Barton y cafwyd cyfres o 
gyflwyniadau da; gofynnodd am gopïau’r cyflwyniadau a bydd yn eu hanfon at gynghorwyr 
maes o law. Nodwyd mai dim ond traean o apeliadau cynllunio sy’n llwyddiannus.    
 
651.2  Pwyllgor Ardal Conwy a Sir Ddinbych Un Llais Cymru 29/01/20 yn Neuadd y 
Dref Dinbych – adroddodd y Cynghorydd Bob Barton fod y cyfarfod wedi cwmpasu nifer o 
eitemau, yn cynnwys ymateb Un Llais Cymru i Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau [Cymru]; 
newidiadau i grantiau’r Loteri; beth mae angen i gynghorau ei gynnwys yn eu gwefannau; 
disgwylir canllawiau’r Comisiynydd Iaith ynghylch Cynlluniau Iaith Gymraeg yn fuan, ac ati.   
 
651.3  Cyfarfod gyda Mr Darren Millar AC 31/01/20 [Y Cadeirydd a’r Clerc]  Roedd yr 
eitemau a drafodwyd yn cynnwys y datblygiadau adeiladu diweddar yn Llanfair a 
arweiniodd at anghyfleustra cau ffyrdd i’r trigolion; Cynllun Cymdogaeth a gweithredoedd 
cysylltiedig y Cyngor; llwybrau o Lanfair i Ruthun ac o Lanfair i Lysfasi; dyfodol Elusendai 
Elizabeth Owen; arwyddion cyfyngiadau cyflymder – Llanfair; dyfodol y gwasanaeth parcio 
a theithio yn Ysbyty Glan Clwyd a phroblemau gyda ralïau ceir. Dywedodd Mr Millar y 
byddai’n fodlon ymchwilio i grantiau posibl ar gyfer llwybrau diogelach; opsiynau ar gyfer 
dyfodol yr elusendai a pharhau i ymygyrchu i’r gwasanaeth parcio a theithio barhau y tu 
hwnt i fis Mawrth 2020. Dywedodd hefyd y byddai’n hapus cyfrannu erthygl wleidyddol yn 
chwarterol i Gronicl Dyffryn Clwyd.    
 
652 CYNLLUNIO  www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio 
652.1  Nid oedd unrhyw geisiadau i’w hystyried.  
 
652.2  Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych [CDLl 2018-2033 – Ymgynghori ar y 
Safleoedd Ymgeisiol Ychwanegol tan 13.03.20  www.sirddinbych.gov.uk/CDLl  Nodwyd 
nad oedd unrhyw Safleoedd Ymgeisiol ychwanegol yn ardal Cyngor Cymuned Llanfair DC.  
 
653  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau’r materion a ganlyn: 
653.1  Problemau llifogydd  Disgwyl am ymateb gan Reolwr Risg Llifogydd Cyngor Sir 
Ddinbych ynghylch gwelliannau ger Gwesty Gorsaf Eyarth, Llanfair. Adroddwyd bod 
Rheolwr Fferm Llysfasi wedi ymweld â’r ardal o gwmpas Gorsaf Eyarth ar 10/02/20 gan 
gadarnhau nad oedd unrhyw le i’r dŵr ar y ffordd ger Eyarth ddraenio ymaith. Ymddengys 
fod gan Gyngor Sir Ddinbych lori yno ddiwedd yr wythnos flaenorol gyda’r nod o glirio’r 
gwlïau ond canfu nad oedd unrhyw rai yno. Yng nghyswllt y llwybr troed, mae Llysfasi wedi 
dechrau ar y gwaith o roi cerrig yn y ddwy agoriad giât a bydd yn gosod ffens ar hyd y 
llwybr maes o law. Ni fydd y cerrig yn cynorthwyo gyda’r sefyllfa ddraenio, ond mae’n fwy 
na bodlon cyfarfod rhywun ar y safle i drafod cynlluniau eraill. Yn y cyfamser byddant yn 
sicrhau bod unrhyw aredig yn y dyfodol yn ystyried y llwybr. PENDERFYNWYD gwneud 
trefniadau i’r grŵp llywio gyfarfod Rheolwr Risg Llifogydd Cyngor Sir Ddinych i ganfod beth 
yw cynigion y Cyngor Sir.   
 
653.2  Ymgysylltu cyhoeddus ynghylch yr Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol – Neges 
e-bost dyddiedig 05/02/20 gan Gyngor Sir Ddinbych – dyddiad cau’r ymgynghoriad  
25/02/20  Tynnodd y Cynghorydd Steve Whipp sylw at gyfarfod cyhoeddus i’w gynnal ar  
25/02/20, 6-8pm, yn Neuadd y Sir, Rhuthun.  PENDERFYNWYD gofyn i Gyngor Sir 
Ddinbych ymestyn y dyddiad derbyn ymatebion [mae’r Siarter rhwng y ddwy haen 
lywodraeth leol yn awgrymu isafswm o 8 wythnos ar gyfer ymgynghori – paragraff 4.2.2].   

http://www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio
http://www.sirddinbych.gov.uk/CDLl
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RHAN 2  654  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod 
oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 
655  MATERION ARIANNOL 
655.1  Gwelliannau i wefan y Cyngor er mwyn cydymffurfio gyda rheoliadau 
hygyrchedd  Adroddodd y Clerc ei bod wedi gofyn i bump cwmni lleol am brisiau ond dim 
ond dau ddyfynbris a dderbyniwyd. Nododd hefyd bod cwmni wedi’i gymeradwyo gan 
SLCC (Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol), Aubergine, sy’n medru darparu pecyn 
gwefan am gost yn dechrau o £700 + TAW.  PENDERFYNWYD derbyn dyfynbris Doodle IT 
o £700 [mae lletya’r wefan a chymorth parhaus yn ychwanegol].     
 
655.2  Adolygu Rheolau Sefydlog y Cyngor gan gyfeirio’n benodol at ddiwygio 
cymalau 18.3 a 24.1 a dileu 24.6, yn cynnwys diwygiadau i Reoliadau Ariannol y 
Cyngor, os oes angen [Dosbarthwyd y copïau cyfredol i’r aelodau gyda’r agenda a’r 
papurau eraill].  PENDERFYNWYD gohirio’r mater i gyfarfod yn y dyfodol.   
 
655.3  Gwaith trwsio/adnewyddu’r Gofeb Rhyfel, Llanfair DC [594.3, 605.4, 613.3, 
637.1]  Cyflwynwyd er mwyn cael cymeradwyaeth – dogfennau tendr drafft sef yr atodlen, 
hysbysiad cyhoeddus – gwahoddiad i dendro a llythyr tendr i gontractwyr. Nodwyd fod Mr 
John Pugh, Syrfeiwr Siartredig, wedi llunio amserlen ar gyfer y gwaith. Ni dderbyniwyd 
unrhyw ymateb ynghylch y cynigion arfaethedig hyd yma gan yr Ymddiriedolaeth Cofebau 
Rhyfel na’r Comisiwn Beddau Rhyfel.   
PENDERFYNWYD ystyried yr holl ddogfennau drafft fel gwaith sy’n cael ei ddatblygu, a 
gymeradwywyd gan yr aelodau mewn egwyddor.   
 
644.3 655.4 Ceisiadau am Gymorth Ariannol – derbyniwyd gan:  
Ambiwlans Awyr Cymru  
OWL Cymru [Elusen Atal Troseddau] 
Cwmni Theatr Bara Caws 
Homestart Sir Ddinbych 
 
PENDERFYNWYD dyfarnu grantiau fel a ganlyn [£120 i’w drosglwyddo o Weithgareddau 
Cymunedol i’r gyllideb Grantiau a Chyfraniadau]  – 
£200  Owl Cymru [Elusen Atal Troseddau – rhybuddion/cynlluniau gwarchod cymdogaeth – 
diogelwch ac atal troseddau] 
£200  Homestart Sir Ddinbych [gwasanaethau cymorth i blant a theuluoedd] 
 
655.5 Talu Cyfrifon / Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:  
£298.41  AVOW [taliad pro rata Cynghorydd i’r Is-gadeirydd o £291.66 [ynghyd â ffi 
cyflogres £6.75] am y cyfnod hyd at 31/03/20.  
 
656  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL    
09/03/20 [Canolfan Genus] 
 
20/04/20, 18/05/20, 15/06/20, 13/07/20, 14/09/20, 12/10/20, 09/11/20, 14/12/20 
11/01/21, 08/02/21, 08/03/21 [lleoliadau i’w cadarnhau] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9.09pm 
 

___________________ CADEIRYDD _________ DYDDIAD 
            


