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

Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a Chyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol 
Pentrecelyn, nos Lun, 10 Mehefin 2019 am 7.00 pm. 

 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Bob Barton [Rhan 2 y cyfarfod], 
Keith Moulsdale, Osian Owen, Ceri Ranson ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL -  1 aelod o’r cyhoedd; Y Cynghorydd Hugh H Evans, OBE 
[Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych]; Mr Peter McDermott, Arweinydd Tîm – Twristiaeth, 
Marchnata a Digwyddiadau, Cyngor Sir Ddinbych; Mr Iwan Edwards, Ymddiriedolaeth 
Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a Mr Mark Allen, Rheolwr Masnachol a Phartneriaethau, 
Beicio Cymru.  
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorwyr David Baker [profedigaeth], Wini Davies [apwyntiad 
ysbyty], Tim Faire [ymrwymiadau gwaith] a Paul Weston [salwch].   
  
RHAN 1 
561  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr Pwyllgor 
Rheoli Neuadd Eleanor ac fel preswylydd sy’n byw mewn eiddo gerllaw cais cynllunio 
20/2019/0190 Clover Bank, Llanfair DC.  
 
562  COFNODION  PENDERFYNWYD   
Cymeradwyo cofnodion y Cyfarfod Blynyddol/Cyfarfod Cyffredin a gynhaliwyd ar 13 Mai 
2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
563  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  Roedd yr holl eitemau a godwyd 
wedi’u trin benawdau eraill.   
 
564  MATERION CYMUNEDOL 
564.1  Safle’r hen ysgol / Ysgol Llanfair newydd  Adroddwyd bod y Swyddog 
Moderneiddio Addysg wedi anfon neges e-bost yn dweud bod y contractwr wedi datgan, os 
yw popeth yn mynd yn unol â’r cynllun, y dylai Bron y Clwyd fod mewn sefyllfa i ailagor yn 
llawn o nos Wener, 24 Mai [ailagorodd ar 31 Mai mewn gwirionedd]. Fodd bynnag, roedd 
cau’r ffordd wedi’i gynnig am 12 wythnos yn wreiddiol, i gynnwys y gwaith cysylltiedig i 
gysylltu’r draeniau. Mae’r trafodaethau gyda pherchennog tir neuadd y pentref yn parhau. 
Nes bo’r cytundebau cyfreithiol ynghylch y draenio dŵr budr/dŵr arwyneb wedi’u cytuno 
rhwng Cyngor Sir Ddinbych, Dŵr Cymru a thrydydd parti ni ellir cyflawni’r gwaith cysylltiedig 
ac, o ganlyniad, unwaith y bo’r hawddfraint yn ei le a’r gwaith i gysylltu’r draeniau’n dechrau 
bydd ffordd Bron y Clwyd yn cau er mwyn cwblhau’r gwaith sy’n weddill. Mewn ymateb i’r 
problemau gyda’r gwyriad, nid y gwyriad a sefydlwyd gan y contractwr yw’r un a 
grybwyllwyd. Mae’r gwyriad swyddogol ar hyd yr A494 gan mai dyna’r llwybr diogelaf ac, yn 
anffodus, os yw trigolion yn defnyddio’r ffordd heibio Tŷ Gorsaf Eyarth fel y ffordd gyflymaf 
mae hyn y tu hwnt i reolaeth y contractwr. Gan nad dyma’r gwyriad sydd wedi’i sefydlu gan 
y contractwr ni fydd yn rhoi goleuadau traffig dros dro yno. Felly dylai trigolion ddefnyddio’r 
gwyriad swyddogol. Yn y cyfamser roedd cynghorwyr wedi’u gwahodd i ymweld â’r safle 
newydd i weld yr adeilad newydd. Digwyddodd hyn ddydd Llun, 10 Mehefin – Y Cadeirydd, 
Cynghorydd Jayne Mayers, y Cynghorydd Keith Moulsdale a’r Clerc.  
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Mae adeilad yr ysgol newydd yn gwneud argraff, ond mynegodd aelodau bryder a yw’r 
ffigur uchafswm disgyblion o 102 yn ddigon uchel. Serch hynny, cydnabuwyd y byddai 
cynyddu’r lleoedd yn rhoi ysgolion eraill yn yr ardal mewn perygl. Ni ellir penderfynu ar 
ddyddiad agor yr ysgol newydd nes bo’r trefniadau cyfreithiol y cyfeiriwyd atynt uchod 
wedi’u cwblhau.  
 
564.2  Nwy prif gyflenwad  Dim diweddariad.   
564.3  Canlyniadau’r Astudiaeth Ddichonoldeb Mae Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn 
parhau i chwilio am grantiau o wahanol ffynonellau.       
564.4 Cynllun Cymunedol  Cyfarfu is-grŵp y cynllun cymunedol ar 30/05/19. Pwrpas y 
cyfarfod oedd dechrau’r broses o lunio rhifyn diwygiedig wedi’i ddiweddaru erbyn Awst, gan 
ystyried datblygiad a chyfleoedd cyllido Fferm Wynt Clocaenog; canlyniadau arolwg neuadd 
y pentref a chyd-fynd â chynlluniau strategol asiantaethau a chyrff eraill a’r awdurdod lleol. 
Holwyd a yw eu cynlluniau a’u fframweithiau strategol nhw yn gymhathus gyda’r cynllun 
cymunedol lleol, gan alluogi mewnbynnu i’w hadolygiadau cyfnodol. Gwahoddwyd pawb a 
oedd yn bresennol i gyfrannu i’r drafodaeth ar ystod eang iawn o syniadau/materion 
diddorol. Bydd y grŵp yn cyfarfod eto ym mis Awst i barhau gyda’r dasg hon.   
564.5 Cylchlythyr  Mae’r trydydd rhifyn yn cael ei gynhyrchu i’w gyhoeddi’n fuan.   
 
565  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU 
565.1  Ymddiswyddiad Cynghorydd Cymuned  Roedd y Cadeirydd a’r Clerc wedi derbyn 
neges e-bost dyddiedig 07/06/19 gan Moira Edwards yn nodi ei bod hi’n dymuno 
ymddiswyddo o’r Cyngor Cymuned, a hynny’n weithredol ar unwaith. Gofynnwyd i’r Clerc 
ddechrau’r broses o lenwi’r swydd wag gynted ag y bo modd.    
 
565.2 Mabwysiadu Protocol Datrysiad Anffurfiol Enghreifftiol Un Llais Cymru [dyddiad 
cau ar gyfer ymatebion 30/06/19]  PENDERFYNWYD mabwysiadu’r ddogfen mewn 
egwyddor a sicrhau ei bod yn cyd-fynd gyda Chod Ymddygiad y Cyngor.   
 
565.3  Diweddariad adeiladu a Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Clocaenog 
Mae ardal budd y gronfa wedi’i benderfynu’n derfynol yn awr, yn dilyn yr ymgynghoriad, ac 
mae’r manylion i’w cael ar wefan y prosiect www.innogy.com/clocaenogforest . Mae cwmni 
Innogy Renewables UK yn gwahodd tendrau yn awr i ennill y cytundeb i weinyddu Cronfa 
Gymunedol y Fferm Wynt. Mae’r tyrbinau wrthi’n cael eu gosod, mae gosod y ceblau ar y 
safle bron â’i gwblhau ac yna bydd y ceblau’n cael eu cysylltu i’r tyrbinau er mwyn i’r 
tyrbinau gael eu comisiynu. Mae is-orsaf Scottish Power Energy Networks ar y safle yn 
weithredol yn awr ac mae bron y cyfan o’r prif strwythurau wedi’u gosod yn is-orsaf Innogy. 
Mae’r gwaith sifil yn cael ei wneud gan gwmni Jones Bros Ruthin, fel rhan o gytundeb 
gwerth dros £20m. Dylai’r tyrbinau cyntaf ddechrau cynhyrchu trydan ym mis Mehefin, a 
bydd tyrbinau ychwanegol yn cael eu comisiynu’n barhaus trwy gydol yr haf.    
 
555.4 566  Adborth/Adroddiadau o Gynadleddau/Hyfforddiant/Cyfarfodydd  
566.1  Digwyddiad Cyngor Sir Ddinbych – Busnesau dan arweiniad y gymuned a 
chynigion Cyfranddaliadau Cymunedol 16/05/19  Dywedodd y Cynghorydd K Moulsdale 
ei fod yn ddigwyddiad diddorol, yn enwedig y cyflwyniad ar ddatblygu’r dafarn a’r siop 
gymunedol yn Llanarmon yn Iâl ac ymdrechion gwirfoddolwyr lleol yn sicrhau bod y ddwy 
fenter yn parhau i ffynnu.   
 
566.2  Hyfforddiant Deall y Gyfraith Un Llais Cymru 21/05/19  Adroddodd y Clerc bod y 
sesiwn wedi darparu amlinelliad cyffredinol yr ystod o ddyletswyddau deddfwriaethol a 

http://www.innogy.com/clocaenogforest
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chyfreithiol sy’n berthnasol i Gynghorau. Mae’r gyfraith yng Nghymru a Lloegr yn darparu 
canllawiau clir iawn am bwerau, galluoedd a chyfrifoldebau penodol cynghorau tref a 
chymuned. Er enghraifft, [a] mae’n rhaid i gyngor wneud yr hyn sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith 
[b] gall wneud yr hyn y dywed y gyfraith y gall ei wneud yn unig ac [c] ni ddylai wneud 
unrhyw beth oni bai bod ganddo bŵer penodol i weithredu. Gofynnwyd i’r rhai a oedd yn yr 
hyfforddiant nodi bod y Cynulliad Cenedlaethol yn debygol o ystyried Mesur Diwygio 
Llywodraeth Leol yn 2019. 
 
566.3 Hyfforddiant Polisi Cynllunio a Chynlluniau Cymdogaeth 22/05/19  Dywedodd y 
Cynghorydd B Barton ei fod ef a Chynghorwyr eraill a oedd yn bresennol o’r farn bod y 
digwyddiad yn wastraff amser, yn anffodus, ac o fawr ddim budd. Gwnaeth un criw o 
Wrecsam ddefnyddio’r cyfarfod fel cyfle i leisio eu cwynion am y broses gynllunio a chyrff 
eraill, gan adael fawr ddim amser i unrhyw un arall siarad. Roedd y cwrs yn edrych ar 5 
thema – [1] trosolwg ynghylch cynllunio yng Nghymru, [2] polisïau cynllunio cenedlaethol, 
[3] y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, [4] cynlluniau datblygu lleol a [5] Canllawiau 
Cynllunio Atodol a Chynlluniau Cymdogaeth. Dywedodd y Cynghorydd Barton bod tri 
Chyngor Cymuned wedi cytuno i dalu £15 yr un tuag at gost ei bresenoldeb mewn 
digwyddiad arall, ‘Siapio eich Cymuned – Rôl Cynlluniau Cymunedol a Chynlluniau 
Cymdogaeth’ ar 11/06/19 yn Llanrwst.  PENDERFYNWYD bod Cyngor Llanfair yn gwneud 
cyfraniad tuag at gost presenoldeb y Cynghorydd Barton yn y digwyddiad ar y cyd rhwng 
Cynllunio Cymru ac Un Llais Cymru yn Llanrwst ar 11/06/19 a Chynhadledd Un Llais Cymru 
yn Llanelwedd ar 11/07/19.  
 
566.4  Modiwlau Dysgu Un Llais Cymru  Hysbysodd y Clerc bod gan Un Llais Cymru 7 
modiwl dysgu ar-lein sylfaenol ar gael ar ei wefan yn awr [adran cyhoeddus] i’w defnyddio 
gan yr holl Gynghorwyr. Mae’r pynciau’n cynnwys y Cod Ymddygiad, Y Cyngor fel 
Cyflogwr, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Iechyd a Diogelwch, Cynefino, Cyllid Llywodraeth 
Leol a Deall y Gyfraith.  http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/basic_online_training-
7451.aspx 
Bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu gyda’r Cynghorwyr.   
 
567 CYNLLUNIO  www.denbighshire.gov.uk/planning 
Cyflwynwyd - 
567.1 Ymateb yr Adran Gynllunio am wybodaeth yn dilyn sylwadau’r Cyngor 
Cymuned ynghylch cais 20/2019/0318 [datblygiad tai – Llanfair DC]  gan Pure ynghylch 
manylion cynllun tirlunio caled a meddal a gyflwynwyd yn unol ag Amod 5 caniatâd 
cynllunio rhif 20/2016/1137.  Cyfeiriwyd at amodau cynllunio eraill yn gysylltiedig â’r 
caniatâd cynllunio. Amod 5 yw’r manylion tirlunio, Amod 8 yw’r cynllun rheoli’r tirwedd ac 
Amod 9 yw manylion cynllun gosod, tirlunio a chyfrifoldebau rheoli y gwagleoedd agored 
[roedd copi o’r caniatâd cynllunio ynghlwm er hwylustod]. Cyflwynwyd Amod 8 i’w 
gymeradwyo hefyd, wedi’i ddiweddaru ychydig o’i gymharu gyda’r cynllun rheoli a 
gyflwywnwyd gyda’r cais cynllunio gwreiddiol, ond nid oes unrhyw newidiadau arwyddocaol. 
Mae’n esbonio cyfrifoldeb pwy yw cynnal gwahanol elfennau’r safle, y tirlunio, yr ardaloedd 
glaswellt ac ati y tu allan i gwrtilau domestig perchnogion eiddo unigol.      
 
Mae Amod 9 angen mwy o fanylion yng nghyswllt gwagleoedd agored [fel y copïwyd isod] 
ac ni chyflwynwyd hyn eto. Mae’n amod cyn meddiannu. Fodd bynnag, bydd cwmni rheoli 
yn gyfrifol am gynnal a chadw’r ardaloedd, ni fydd y Cyngor Sir yn ymwneud â hyn. “Amod 
9 – Ni chaiff unrhyw un fyw yn unrhyw un o’r anheddau nes cael cymeradwyaeth 
ysgrifenedig yr Awdurdod Cynllunio Lleol ynghylch manylion yr ardaloedd gwagle agored ar 

http://www.denbighshire.gov.uk/planning
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y safle, i gynnwys manylion gosod/rhoi offer yn yr holl ardaloedd, manylion tirlunio, mân 
strwythurau ac arteffactau [e.e. dodrefn/seddi, unedau sbwriel neu unedau storio eraill, 
arwyddion ac ati] yn gysylltiedig â’r gwagleoedd agored, a’r trefniadau ar gyfer darpariaeth, 
rheolaeth a chynnal y gwagleoedd agored yn y dyfodol. Caiff y datblygiad fwrw ymlaen yn 
unol â’r cynllun/trefniadau a gymeradwywyd yn unig.” 
 
Nid oes angen i’r Cyngor Sir ofyn am fondiau yng nghyswllt unrhyw agwedd o’r datblygiad. 
O ran y draeniau, mae’r rhain yn cael eu mabwysiadu gan Ddŵr Cymru Welsh Water. 
 
PENDERFYNWYD [a] nodi’r ymateb gan yr Adran Gynllunio a [b] gwahodd cynrychiolydd o 
Pure i gyfarfod nesaf y Cyngor ar 08/07/19 i roi diweddariad ar y cynllun tai.   
 
567.2  Ymateb yr Adran Gynllunio i sylwadau’r Cyngor Cymuned ynghylch cais 
20/2019/0190 ynghylch adeiladu dau fyngalor dormer ar dir yn Clover Bank, Llanfair DC.  
Mae’r cais blaenorol am un annedd yn parhau i aros gan nad yw’r ymgeisydd wedi cwblhau 
cytundeb cyfreithiol a fyddai’n sicrhau cyfraniad ariannol tuag at ddarpariaeth/gwella 
cylfeusterau gwagle agored ar y safle. Fodd bynnag, mae argymhelliad clir y dylid rhoi 
caniatâd i’r datblygiad. Mae’r cais cyfredol am ddau annedd i’w ystyried, a bydd 
swyddogion yn ymweld â’r safle maes o law. O ran clirio’r safle, dylid nodi nad oedd y coed 
wedi’u gwarchod a bod gan y perchnogion yr hawl i dynnu’r coed ymaith heb ganiatâd. 
Serch hynny, mae’r ffaith eu bod wedi clirio’r safle erbyn hyn yn taflu cysgod ar y caniatâd 
am un annedd – mae cynllun y safle yn dangos cadw’r goeden ffawydden. Mae hon yn 
amlwg yn sefyllfa lle bo angen i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ymchwilio ymhellach. Bydd y 
Cyngor Cymuned yn derbyn diweddariad arall unwaith y bo’r ymweliad safle wedi digwydd.  
PENDERFYNWYD nodi’r ymateb gan yr Adran Gynllunio.    
 
567.3  Ymateb yr Adran Gynllunio i sylwadau’r Cyngor Cymuned ynghylch cais 
20/2019/0329 ynghylch codi adeilad amaethyddol ar gyfer storio gwair/gwellt/porthiant a 
pheiriannau – Pen y Ffordd, Pentrecelyn a ph’un ai yw’n adeilad amaethyddol ardystiedig. 
Disgwyl am ateb; y Clerc i anfon nodyn atgoffa am yr ymholiad a wnaed. 
 
567.4  Cynllun Datblygu Lleol  Dywedodd yr Arweinydd bod yr ymgynghori ynghylch y 
cynllun newydd yn digwydd yn awr, a’i bod yn gyfle da i ystyried cyfleoedd o ran defnydd tir 
wedi’i ddyrannu ar gyfer tai ac efallai unedau diwydiannol llai mewn ardaloedd gwledig [hen 
safle’r ysgol yn Llanfair, er enghraifft]. 
 
568  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD  
Bu’r aelodau’n ystyried y materion a ganlyn:  
568.1  Cyflwyniad gan Mr Iwan Edwards, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd 
Cymru  Mae dwy warchodfa natur yn ardal Graigfechan [safle ger y chwarel] a Phwllglas a 
hanes o fodoli am 52 mlynedd. Mae’r Ymddiriedolaeth yn cynyddu ei ymgysylltu gyda’r 
gymuned, trwy gyfrwng cynllun peilot, i wreiddio cynlluniau fel asedau yn y gymuned, gan 
weithio gyda gwirfoddolwyr yn lleol. Y cynllun tymor hir yw creu tirweddau byw a choridorau 
bywyd gwyllt a fydd yn cysylltu ar draws Dyffryn Clwyd. Cafwyd cyllid gan yr Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol am gyfnod o ddwy flynedd i weithio gyda Gwasanaethau Cefn 
Gwlad Sir Ddinbych ar nifer o gynlluniau. Cyfeiriodd Mr Edwards at ei waith diweddar gydag 
Ysgol Llanfair, gyda’r bwriad o wneud gwelliannau cynefin ar safle’r ysgol newydd. Mae’r 
gwaith yn parhau i reoli safle’r chwarel ger Graigfechan. Ffurfiwyd Grŵp Gwyllt, sy’n 
cyfarfod ar ddydd Sadwrn cyntaf bob mis, gyda’r nod o hyrwyddo cysyniadau 
hunangynhaliol i bobl. Diolchwyd i Mr Edwards gan y Cadeirydd Jayne Mayers am 
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gyflwyno’r trosolwg, gan awgrymu y byddai cyfarfod ar wahân yn fuddiol i edrych ar ffyrdd o 
weithio gyda’n gilydd a chynnwys y gymuned. Cyfeiriwyd hefyd at y cynllun cymdogaeth a’r 
cyfleoedd i gael cynigion cydlynus ynghylch gwagleoedd gwyrdd.    
www.northwaleswildlifetrust.org.uk   nwwt@wildlifetrustswales.org 
 
568.2  Digwyddiad Beicio Cymru [Treialon Amser Cymru a Phencampwriaeth Beicio 
Ffordd Cymru ] 01-2/06/19   
Gwahoddwyd Mr Mark Allen, Rheolwr Masnachol a Phartneriaethau Beicio Cymru, i ddod 
i’r cyfarfod i roi a derbyn adborth yn dilyn y digwyddiad Treialon Amser a Phencampwriaeth 
Beicio Ffordd Cymru a gynhaliwyd yn Rhuthun, yn cwmpasu cylchdaith 42km. Yn anffodus 
roedd y cyfathrebu ymlaen llaw gyda’r Cyngor Cymuned yn rhy hwyr, yn enwedig yng 
nghyswllt y gwaith ffordd yng nghanol Llanfair a’r anghyfleustra dilynol i drigolion. 
Awgrymwyd y dylai’r holl gynghorau tref a chymuned ar hyd llwybr y ras gael eu hysbysu 
ymhell o flaen llaw yn y dyfodol. Nid yw pythefnos cyn digwyddiad yn rhoi digon o amser i 
ymgysylltu, llunio cynlluniau i leihau’r tarfu ac edrych ar ffyrdd o hyrwyddo digwyddiadau o’r 
fath i fusnesau lleol, er enghraifft, gwestai, meysydd carafanau a gwersyllfeydd. Mae gan 
Gyngor Sir Ddinbych becyn ar gyfer sefydliadau sy’n cynnal digwyddiadau, sy’n cynnwys 
amser llawer hirach cyn y digwyddiad i ymdrin â chynllunio, cau ffyrdd ac ati. Fodd bynnag, 
roedd yr adborth cychwynnol a dderbyniodd Beicio Cymru yn dilyn y digwyddiad yn 
gadarnhaol iawn, gyda sylw da yn y wasg leol. Bu Clwb Beicio Rhuthun a Chlwb Rotari 
Rhuthun yn rhan o drefnu’r digwyddiad, a arweiniodd at 60 o bobl yn gwirfoddoli yn ystod y 
penwythnos. Diolchodd y Cadeirydd, Jayne Mayers, i Mr Allen am ddod i’r cyfarfod ac am ei 
gyflwyniad.   
 
568.3  Plannu coed  [557.1]   Adroddwyd bod y Cynghorydd Paul Weston wedi sgwrsio 
gyda thrigolion ym Mron y Clwyd a chael adborth cadarnhaol iawn ynghylch y cynnig i 
blannu coed ar y llecyn gwyrdd o flaen yr ysgol newydd. Serch hynny, awgrymwyd y dylid 
gwirio a yw’r ardal wedi’i dynodi’n wagle agored cyn bwrw ymlaen ag unrhyw gynlluniau.   
   
568.4  Gwasanaethau Bws [445.2, 482.5, 495.2, 499.2  Cyflwynwyd adroddiad gan 
Reolwr Cludiant Teithwyr Cyngor Sir Ddinbych. Yn dilyn cyfarfod gyda thrigolion lleol ym 
mis Hydref 2018 cafwyd cais am wasanaeth i gysylltu gyda’r bws i Wrecsam. O ganlyniad 
darparwyd bws mini o fis Rhagfyr 2018.  Fodd bynnag, mae’r niferoedd sydd wedi bod yn 
defnyddio’r gwasanaeth hwn wedi bod yn siomedig ac mae’r adborth gan y gweithredydd 
yn awgrymu mai dim ond dau sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn rheolaidd, ond nid yw’r 
defnydd yn gyson. Mae cost y teithiau yn golygu nad oes unrhyw ddewis amgen ac eithrio 
terfynu’r gwasanaeth gynted ag y bo’n bosibl ar ôl 31 Mai, yn ddarostyngedig i dderbyn 
cymeradwyaeth y Comisiynydd Traffig. Ni fydd teithiau o Graigfechan a Phentrecelyn i 
Rhuthun yn newid, a gwnaed ymdrechion i wella’r cyhoeddusrwydd yn arosfan bws 
Graigfechan. Mae gwasanaethau amgen o Graigfechan i Rhuthun yn cael eu hystyried, ac 
os yw’n ddichonadwy efallai y bydd lefel gwasanaeth tebyg yn cael ei gynnig ond gydag un 
gweithredydd efallai.  PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad.  
 
568.5  Pont Eyarth [311.3, 431.2]  Derbyniwyd diweddariad fel a ganlyn gan Uwch 
Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych – mae’r awdurdod lleol yn ymgymryd â rhaglen waith dros 
sawl blwyddyn i gryfhau’r bont, neu sicrhau y gall ymdopi â’r cyfyngiad pwysau 18 tunnell 
cyfredol o leiaf, am sawl blwyddyn i ddod. Mae’r swyddogion sy’n gyfrifol am ddatblygiad yr 
ysgol newydd yn Llanfair DC wedi gofyn a oes modd gohirio’r bwriad arfaethedig i gau’r 
ffordd dros Bont Eyarth yr haf hwn i sicrhau cwblhau gwaith cyfleustodau’r ysgol newydd. 
Mae siawns na ellir cau’r ffordd dros y bont tan ar ôl gwyliau hanner tymor yr ysgol yn yr 

http://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/
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Hydref. Mae tymerhedd yr awyr a lefelau’r afon yn golygu bod gwneud y gwaith i ochr isaf y 
bwâu ar ôl Hydref yn annoeth. Y dull gorau fyddai oedi trwsio’r gwaith cerrig tan yr haf 
nesaf. Fodd bynnag, mae gwaith y gellid ei wneud yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol 
a fyddai o fudd i’r gwaith wedi’i oedi. Mae gwahanol fathau o wyneb priffyrdd wedi’u treialu 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf i atal dŵr arwyneb rhag mynd i mewn i ddeunydd llenwi’r 
bwâu. Mae cynllun peilot diweddar ger Betws GG wedi bod yn llwyddiannus iawn ac mae’r 
awdurdod lleol yn ystyried defnyddio’r un math o ddeunydd ar gyfer wyneb newydd dros y 
bont i gynorthwyo gyda sychu’r bwa islaw. Byddai hyn yn galw am gau’r ffordd am oddeutu 
wythnos yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  PENDERFYNWYD nodi’r diweddariad a bod y 
Clerc yn ysgrifennu at yr Uwch Beiriannydd i holi a yw’r traffig sy’n defnyddio’r bont yn cael 
ei fesur neu ei fonitro mewn rhyw fodd i atal cerbydau trwm dros 18 tunnell rhag defnyddio’r 
bont.   
 
568.4  Gwagleoedd agored / Gwasanaethau Cefn Gwlad  [535.5, 545.2, 557.3]  
Adroddwyd y gofynnwyd i’r Gwasanaethau Cefn Gwlad sut mae’r safle yng Nghraigfechan 
yn cael ei rheoli a ph’un ai y gall plant ysgol fod yn rhan o waith cynnal a chadw’r warchodfa 
natur. Parhau i aros am ateb; y Clerc i fynd ar ôl hyn eto.   
 
568.5 Gwelliannau ailwynebu’r ffordd [513.3, 523.3, 535.3, 545.5, 557.4] – y ffordd o 
Bentre Coch i’r Silff - Aros am ateb ynghylch unrhyw fwriad i roi wyneb newydd parhaol ar 
y ffordd. Mynegwyd pryder fod y mater hwn wedi bod yn peri pryder ers cryn amser gyda 
fawr ddim ymateb gan yr Adran Priffyrdd. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu at  
Mr Tim Towers [gyda chopi i’r Arweinydd] ynghylch y mater.  
 
568.6  Waliau / Pontydd anniogel [557.5]  Adroddwyd bod y bont ger y cae pel-droed yn 
Llanfair DC a’r bont/wal ger Y Graig a Bwlch y Llyn, Pentrecoch, yn anniogel ac anfonwyd 
pryderon y Cyngor mewn e-bost i Gyngor Sir Ddinbych trwy’r Gwasanaethau Cwsmer.  Yr 
ymateb gan yr awdurdod lleol oedd bod y materion wedi cael eu trin, ond ymddengys nad 
oes dim neu fawr ddim gwaith wedi’i wneud ar y bont ger Y Graig a Bwlch y Llyn. Diolchwyd 
i’r Cynghorydd Osian Owen am dynnu lluniau. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn 
ysgrifennu at Uwch Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych [copi i’r Arweinydd] yn amgau 
ffotograffau i holi am y materion a godwyd.   
 
568.7 Trwsio camfeydd [513.2]  Roedd y Cynghorydd Osian Owen wedi anfon lluniau 
camfeydd wedi torri yn yr ardal, yng nghyfeirnod grid SJ 145544, SJ146538, SJ146544, 
SJ150555, SJ150557, SJ146537, SJ146543, SJ147529, SJ146545 a SJ145552. Bydd 
Archwilydd Llwybrau Troed Cyngor Sir Ddinbych yn cyhoeddi adroddiad maes o law. 
Diolchwyd i’r Cynghorydd Osian Owen am dynnu lluniau.    
 
RHAN 2  569  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd 
natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:   
 
570 MATERION ARIANNOL 
570.1  Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:  
£40.00  Anfoneb 4831 Un Llais Cymru [Hyfforddiant Deall y Gyfraith y bu’r Clerc ynddo ar 
21/05/19] 
£286.70  Treuliau’r Clerc [Ebrill – Mehefin 2019] 
£16.50  Cynghorydd Jayne Mayers [Ad-daliad – cost blodau a cherdyn i Moira Edwards] 
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570.2 Talu Lwfansau/Treuliau i Gynghorwyr 2019/20  Cyflwynwyd darn o Adroddiad 
Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol Chwefror 2019 ynghylch 
gwneud taliadau i aelodau [tabl 9]. Mae’r taliad o £150 y flwyddyn yn orfodol i bob aelod. 
Caiff unrhyw aelod unigol wneud penderfyniad personol i ddewis peidio â derbyn y cyfan 
neu ran o’r hawl i unrhyw daliadau trwy roi hysbysiad ysgrifenedig i swyddog priodol y 
Cyngor [y Clerc]. PENDERFYNWYD derbyn Penderfyniadau 44 a 45 Panel Annibynnol 
Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, hynny yw, taliad i Gadeirydd y Cyngor o hyd at 
uchafswm o £1,500 a Dirprwy Gadeirydd y Cyngor hyd at uchafswm o £500. 
Cymeradwywyd.  
 
570.3 Ceisiadau am Gymorth Ariannol  PENDERFYNWYD [a] dyfarnu grant fel a ganlyn:   
£100.00  Hosbis Sant Cyndeyrn [gosodiadau mewnol ac offer anabledd arbenigol] 
 
570.4 Trosglwyddo arian o’r Cyfrif Cymunedol i’r Cyfrif Busnes  PENDERFYNWYD 
trosglwyddo £20,000 o’r Cyfrif Cymunedol i’r Cyfrif Busnes.    
 
570.5 Archwiliad Asesiad Risg  Hysbysodd y Clerc bod Mr John Pugh, Syrfeiwr 
Siartredig, wedi cynnal yr archwiliad ar 29/05/19. Mae angen gweithredu ar nifer o eitemau, 
y rhan fwyaf wedi’u nodi fel risg isel [gwaith trwsio’r hysbysfyrddau, profion PAT ar 
beiriannau cludadwy] i ganolig [tir gyda slabiau cerrig anwastad o gwmpas y gofeb rhyfel a 
disgyniad i lawr i’r pafin heb unrhyw ddull gwarchod]. Disgwylir i waith trwsio rhan o wal y 
fynwent, a gafodd sgôr risg uchel, ddechrau ar 15 Gorffennaf 2019 a nodwyd bod y garreg 
gopa wedi’i gwneud yn ddiogel yn Ebrill 2018 nid Hydref 2018.  PENDERFYNWYD derbyn 
yr argymhellion yn yr adroddiad a chadarnhaodd yr aelodau eu bod yn fodlon i Mr John 
Pugh barhau i weithredu fel asiant y Cyngor ar faterion yn ymwneud ag archwiliadau, 
contractau adeiladu a gwaith trwsio. Ni chodir ffi am y gwasanaeth hwn.   
 
571  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL   
2019  08/07/19 [Canolfan Genus], 09/09/19 [Ysgol Llanfair], 14/10/19 [Ysgol Pentrecelyn], 
11/11/19 [Canolfan Genus], 09/12/19 [Ysgol Llanfair] 
2020  13/01/19 [Ysgol Pentrecelyn], 09/03/19 [Canolfan Genus] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9pm   
 
 

_________________CADEIRYDD  ________________ DYDDIAD                                     
 


