
2019Cofnodion11Tachwedd.doc 1 

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

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd, 
nos Lun, 11 Tachwedd 2019 am 7.00pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], David Baker, Bob Barton,  
Wini Davies, Tim Faire, Keith Moulsdale, Osian Owen, Ceri Ranson ac Eirwen Godden, 
Clerc. 
 
Gwnaeth y Cynghorydd Keith Moulsdale lofnodi’r Datganiad Derbyn Swydd yn dilyn ei 
benodi’n Is-gadeirydd.   
 
HEFYD YN BRESENNOL - 6 aelod o’r cyhoedd.  
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorydd Owen Evans [ymrwymiadau teulu]     
  
RHAN 1 
607  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd David Baker [Eglwys Llanfair a Chais 
Cynllunio 20/2019/0884], y Cynghorydd Keith Moulsdale [Ymddiredolwr Neuadd Bentref 
Llanfair DC].   
 
608  COFNODION - PENDERFYNWYD Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
14 Hydref 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
609  ADRODDIAD Y CLERC  
609.1  Diweddariad ynghylch sedd wag ar y Cyngor [565.1, 574.1, 588.1]  Adroddwyd y 
derbyniwyd un llythyr yn mynegi diddordeb gan Mr Steve Whipp. 
PENDERFYNWYD [a] derbyn cais Mr Steve Whipp a’i benodi fel Cynghorydd Cymuned. 
Cafodd y ffurflenni datgan derbyn y swydd a datgan buddiannau eu llenwi a’u llofnodi a [b]  
ychwanegu’r tri enw a ganlyn at restr y llofnodwyr banc – y Cynghorwyr Ceri Ranson, Osian 
Owen a Steve Whipp [c] a thynnu enwau Mrs Moira Edwards a Mr Paul Weston oddi ar y 
rhestr llofnodwyr banc yn dilyn eu hymddiswyddiadau fel Cynghorwyr yn gynharach yn y 
flwyddyn.    
 
609.2  Gwefan hygyrch [577.1]  Adroddwyd bod y Clerc yn y broses o gael dyfynbrisiau ar 
gyfer tudalennau Cymraeg a Saesneg y wefan gyfredol i’w hasesu o ran eu hygyrchedd; 
llunio rhestr o’r gweithredu sy’n ofynnol er mwyn cydymffurfio â’r gofynion hygyrchedd a 
chynhyrchu datganiad hygyrchedd [gan ddefnyddio’r datganiad enghreifftiol gan y 
Llywodraeth]. Esboniodd y Clerc bod angen cael syniad o’r prisiau er mwyn sicrhau 
cynnwys ffigur priodol yng nghyllideb 2020/2021. Cymeradwyodd yr aelodau’r gweithredu 
gan y Clerc.  
 
609.3  Coleg Cambria Llysfasi [606] Gwnaed trefniadau i gynnal cyfarfod pennu praesept 
y Cyngor yng Ngholeg Llysfasi ar 25/11/19.  Roedd Pennaeth y Coleg, Mr Iain Clarke, a 
chydweithiwr wedi cytuno i fod yn bresennol yn rhan gyntaf y cyfarfod. Dywedodd yr 
aelodau y byddent yn hoffi i Mr Clarke annerch yr aelodau ynghylch y cynlluniau ar gyfer yr 
adeilad cymunedol newydd a sut mae’r coleg yn bwriadu ymgysylltu gyda’r gymuned leol. 
Hefyd awgrymwyd anfon copi o Gynllun Cymdogaeth y Cyngor i’r Coleg yn y cyfamser.    
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609.4 Cynllun Cymdogaeth [599.3]  Roedd y grŵp [Mr Steve Whipp [yn gweithredu fel y 
Cadeirydd], y Cynghorwyr Keith Moulsdale [Is-gadeirydd y Cyngor], Bob Barton, Wini 
Davies, y Clerc, Eirwen Godden, ynghyd â Mr Phil Bennett-Lloyd a Mr Phil Webb wedi 
cyfarfod yn gynharach ar 11/11/19 gydag Arweinydd a Fran Rhodes o’r Cyngor Sir, wnaeth 
roi cyngor ynghylch cyfleoedd grantiau ar gyfer cynigion lleol. Rhan o rôl Fran Rhodes yw 
cynorthwyo mudiadau gyda phrosiectau sydd angen cyllid a thynnodd sylw at y cronfeydd a 
ganlyn a allai fod o ddiddordeb ac yn werth ymchwilio iddynt (os nad oeddynt yn hysbys 
eisoes):   
  
Ymddiriedolaeth Eglwysi Cenedlaethol: https://www.nationalchurchestrust.org/our-grants 
Grant Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru: https://gov.wales/community-facilities-
programme 
Grant Adeiladau Hanesyddol Cadw: https://cadw.gov.wales/advice-support/historic-
assets/listed-buildings/historic-buildings-grant 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri y Loteri Genedlaethol: https://www.heritagefund.org.uk/funding 
Cyllid Symiau Cymudol Gwagle Agored: https://www.denbighshire.gov.uk/commuted-sums 
Cyfeiriadur Cyllid Treftadaeth: https://www.heritagefundingdirectoryuk.org/ 
Chwilotwr Cyllid Grant Cyllido Cymru: https://funding.cymru/ 
Cronfa Fferm Wynt Brenig: https://cadwynclwyd.co.uk/other-projects/brenig-wind-farm/ 
Cronfa Fferm Wynt Clocaenog: www.innogy.com/clocaenogforest 
  
Disgwylir cael cyhoeddiad ynghylch gweinyddydd Cronfa Fferm Wynt Clocaenog yn fuan. 
Mae hefyd yn bosibl cofrestru i dderbyn newyddion yn uniongyrchol am Fferm Wynt 
Clocaenog ar eu gwefan. Mae Fran yn fwy na bodlon ymdrin ag ymholiadau ynghylch 
cyllido a chael sgyrsiau dilynol i gynorthwyo i symud pethau ymlaen yn y gymuned leol o 
ran prosiectau a syniadau arfaethedig – fran.rhodes@sirddinbych.gov.uk neu 
strategicplanningteam@denbighshire.gov.uk 01824 708018 neu 01824 712968. 
  
609.5 Bioamrywiaeth [603.3]  Hefyd nodwyd ei bod yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus 
(yn cynnwys Cynghorau Tref a Chymuned) dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 baratoi a chyhoeddi cynllun yn nodi’r hyn mae’n fwriadu ei wneud i gydymffurfio gyda’r 
dyletswydd i gynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth yn eu meysydd gwaith cyfredol. 
Awgrymwyd yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned a gynhaliwyd ar 14/10/19 y dylid cynhyrchu 
atodiad o’r cynllun cymdogaeth sy’n cyfeirio at fioamrywiaeth. Adroddodd y Clerc ei bod 
wedi derbyn neges e-bost gan Un Llais Cymru yn gynharach yn y diwrnod gyda rhagor o 
ganllawiau ynghylch hyn. Cytunodd i anfon hwn at y Cynghorydd Steve Whipp. 
PENDERFYNWYD peidio â gweithredu ar y cam hwn i’r grŵp Cynllun Cymdogaeth ddod yn 
bwyllgor ffurfiol y Cyngor Cymuned.   
 
609.6  Gwahoddiad agored i bleidiau gwleidyddol [600.4]  Nid yw’n ymddangos bod 
dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor yn gyfleus ar gyfer gwleidyddion ac maent yn brysur iawn 
pan fo Llywodraeth Cymru ar gyfnod gwyliau – mae ceisiadau am apwyntiadau’n cael eu 
llenwi’n gyflym. Nodwyd.   
 
610  MATERION CYMUNEDOL  
610.1  Pentref Llanfair DC - Llifogydd – Hysbysodd y Cynghorydd Keith Moulsdale 
ynghylch llifogydd ar y llwybr troed ger yr ysgol newydd ac o flaen gorsaf Eyarth, a 
chyfeiriodd at lythyr a dderbyniwyd gan y perchennog. Mynegwyd pryderon bod y tanc 
gwanhau yng nghyffiniau’r ysgol newydd a Clover Bank yn gorlifo, gan arwain at 
gwestiynau a oedd yn meddu ar gapasiti digon mawr i ymdopi gyda glawiad trwm. 

https://www.nationalchurchestrust.org/our-grants
https://gov.wales/community-facilities-programme
https://gov.wales/community-facilities-programme
https://cadw.gov.wales/advice-support/historic-assets/listed-buildings/historic-buildings-grant
https://cadw.gov.wales/advice-support/historic-assets/listed-buildings/historic-buildings-grant
https://www.heritagefund.org.uk/funding
https://www.denbighshire.gov.uk/commuted-sums
https://www.heritagefundingdirectoryuk.org/
https://funding.cymru/
https://cadwynclwyd.co.uk/other-projects/brenig-wind-farm/
http://www.innogy.com/clocaenogforest
mailto:fran.rhodes@sirddinbych.gov.uk
mailto:strategicplanningteam@denbighshire.gov.uk
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Cytunodd yr aelodau’n unfrydol bod angen adolygiad strategol a datrysiadau cyfannol, gan 
ystyried yr holl fannau llifogydd, y datblygiad tai newydd a’r ffordd ar gau ar hyn o bryd yng 
nghanol y pentref.    
PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc anfon llythyr at y Pennaeth Priffyrdd i dynnu sylw at y 
materion a drafodwyd a gofyn am gyfarfod safle ar frys.   
 
610.2  Elusendai Elizabeth Owen yn Llanfair DC Mae trigolion yn y pentref yn holi am 
ddiweddariad ynghylch gwaith trwsio/uwchraddio. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn 
cysylltu gyda [a] Grŵp Cynefin i gael diweddariad a [b] adain tai gwag Tai Sir Ddinbych i 
ymchwilio i’r sefyllfa.    
 
611  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU  
611.1  Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Drafft 2020-
2021 – ymgynghori’n dod i ben ar 10/12/19.  Anfonwyd copi o’r adroddiad at y Cynghorwyr 
trwy e-bost; tudalennau 41-49 yn cyfeirio at Gynghorau Tref a Chymuned. Mae 
Penderfyniad 47 yng nghyswllt Cynghorau Tref a Chymuned wedi’i ddiweddaru sy’n golygu 
y gallant dalu iawndal colled ariannol i bob un o’r aelodau, lle bo colled o’r fath wedi 
digwydd, am fod yn bresennol ar ddyletswyddau cymeradwy, fel a ganlyn:- hyd at £55.00 
am bob cyfnod heb oresgyn 4 awr a hyd at £110.00 am bob cyfnod dros 4 awr ond heb fod 
yn hwy na 24 awr. Mae’r taliad gorfodol o £150 i bob Cynghorydd yn parhau’r un fath fel y 
mae taliadau o hyd at £1,500 a £500 i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn ôl eu trefn. Mae’n 
rhaid i’r taliadau i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd gael eu cymeradwyo gan y Cyngor. 
PENDERFYNWYD bod angen penderfyniad ynghylch pob adran, yn cynnwys eglurhad 
ynghylch taliadau pro rata ac adfer taliadau os yw cynghorwyr yn ymddiswyddo; cynnwys 
eitem ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod pennu’r praesept ar 25/11/19.     
 
611.2  Symiau Cymudol [neges e-bost dyddiedig 30/10/19 gan Dîm Cynllunio Strategol 
Cyngor Sir Ddinbych]. Swm y cyllid sydd ar gael i Lanfair DC yw £2,480.62. Gall Cynghorau 
Tref/Cymuned, grwpiau/mudiadau cymunedol neu wirfoddol, partneriaeth cyhoeddus/preifat 
neu adran awdurdod lleol wneud cais am y cyllid rhwng 01/11/19 a 31/01/20.  Manylion 
cyswllt: 01824 708018/712968 neu strategicplanningteam@denbighshire.gov.uk  
Adroddwyd bod Pwyllgor Rheoli Neuadd Bentref Llanfair yn bwriadu gwneud cais am gyllid 
symiau cymudol.    
 
611.3  Diweddariad ar y cynigion ar gyfer y grîn gyferbyn â Bron y Clwyd, Llanfair DC 
[557.1, 568.3, 579.2, 593.1, 603.2]  Neges e-bost dyddiedig 08/11/19 gan Heather 
Battison-Howard, Swyddog Datblygu Gwagleoedd Gwyrdd Cyngor Sir Ddinbych, yn dweud 
y trefnwyd cynnal y sesiwn blannu gyntaf yn ystod yr wythnos yn dechrau 25/11/19. Mae hi 
wedi cysylltu gyda’r ysgol ac maent ar gael unrhyw brynhawn yr wythnos honno. Unwaith y 
penderfynir ar ddyddiad bydd yn trefnu cael datganiad i’r wasg a gellir hysbysebu’r 
digwyddiad ar Trydar a Gweplyfr ac yn y blaen.    
 
Hefyd adroddwyd bod un o’r trigolion, yn y cyfamser, wedi anfon neges e-bost at y Clerc ar 
08/11/19, a rhannwyd copi gyda’r Cynghorwyr. Roedd y neges yn ymddangos yn aneglur; 
roedd yn ymddangos bod yr awdur dan yr argraff bod cynlluniau i gael gwared ar y grîn. Nid 
yw hyn yn wir.    
 

PENDERFYNWYD [a] hysbysu’r unigolyn y bydd y prosiect yn bwrw yn ei flaen fel y 
cynlluniwyd gan wneud yn union yr hyn a drafodwyd ac y cytunwyd mewn cyfarfod safle, 
gyda’r unigolyn yn bresennol yn y cyfarfod hwnnw, yn gynharach yn y flwyddyn ac wedi’i 

mailto:strategicplanningteam@denbighshire.gov.uk
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gadarnhau yn llwyr mewn cyfarfod dilynol y cyngor cymuned. Hynny yw, plannu gwrych 
rhywogaeth cynhenid, coed ffrwythau lleol a dôl blodau gwyllt ar y grîn ym Mron y Clwyd.   
[b] byddai cynrychiolwyr y Cyngor Cymuned yn fodlon bod yn bresennol yn y sesiwn blannu 
gyntaf ar ddyddiad i’w ddewis gan yr ysgol a’r Swyddog Datblygu Gwagleoedd Gwyrdd.   
  
612 Adborth / Adroddiadau ynghylch Cynadleddau / Hyfforddiant / Cyfarfodydd 
Cynllunio Cymru / Un Llais Cymru    
612.1  Cyfarfod Cadeiryddion a Chlercod gyda swyddogion Cyngor Sir Ddinbych 
15/10/19  Roedd y Cynghorwyr Jayne Mayers a Bob Barton yn bresennol yn y digwyddiad 
hwn. Cafwyd trafodaeth ynghylch sefyllfa ariannol yr awdurdod lleol a sut mae anawsterau 
gwleidyddol cyffredinol wedi effeithio ar amseriad y setliad drafft. Bydd y gyllideb ddrafft yn 
cael ei llunio yn y drydedd wythnos ym mis Tachwedd, gan obeithio am setliad terfynol ym 
mis Chwefror. Bydd amseriad praeseptau yr un fath â’r llynedd, llythyrau’n cael eu hanfon 
ddiwedd Tachwedd i gael ymateb erbyn 15 Ionawr. Bydd rhaid gwneud arbedion ar draws 
yr holl wasanaethau. Siaradodd Tara Dumas o’r adran rheoli gwastraff am y newidiadau i’r 
casgliadau gwastraff. Mae hi’n fodlon dod allan i’r cymunedau i drafod hyn. Trafododd Tim 
Towers y rhaglen gynnal a chadw yn ystod y gaeaf a bydd Adam Turner, Swyddog 
Cydymffurfiaeth Cynllunio, yn derbyn ymatebion ynghylch y siarter arfaethedig hyd at fis 
Rhagfyr. Soniodd Ffion Angharad am y gwasanaeth hysbysu newydd i gwsmeriaid; mae 58 
o wasanaethau’n fyw ar y system hon a bydd rhagor yn cael eu hychwanegu. Hefyd bydd 
porth ar-lein i gynghorau. Gall Amy Selby a Fran Rhodes ddarparu cymorth gyda ymgeisio 
am grantiau fferm wynt neu unrhyw gyfleoedd grant eraill.   
 
613 CYNLLUNIO www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio 
613.1  Cais 20/2019/0847 Adeiladu annedd newydd ac estyniad i’r cwrtil preswyl yn Fron 
Bach, Graigfechan, a gyflwynwyd gan Mr a Mrs S Williams. 
PENDERFYNWYD cefnogi’r cais mewn egwyddor, ond mynegodd aelodau bryderon bod y 
datblygiad mewn cefn gwlad agored mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a graddfa’r 
datblygiad arfaethedig.    
 
613.2  Cais 20/2019/0855 Adeiladu estyniad ar gyfer yr annedd yn 2 Tŷ Capel, 
Graigadwywynt, a gyflwynwyd gan Mr G Turner. 
PENDERFYNWYD peidio â gwneud unrhyw sylwadau.  
 
613.3  Cais 20/2019/0871 Gwaith trwsio arfaethedig i’r gofeb rhyfel sy’n bodoli eisoes, yn 
cynnwys ailosod cerrig copa, ailbwyntio, arysgrifio, gosod bolardiau, tirlunio a gwaith 
cysylltiedig – Y Gofeb Ryfel, Llanfair DC, a gyflwynwyd gan Gyngor Cymuned Llanfair DC. 
PENDERFYNWYD nad oedd unrhyw wrthwynebiad gan mai’r Cyngor Cymuned yw’r 
ymgeisydd.   
 
613.4  Cais 20/2019/0884 Datblygu 0.125 hectar o dir trwy adeiladu annedd sengl 
anghenion fforddiadwy lleol a gwaith cysylltiedig [cais amlinellol – yr holl faterion wedi’u 
cadw’n ôl] ar dir nesaf at Bwlch y Llyn, Pentre Coch, a gyflwynwyd gan Mr David Baker 
PENDERFYNWYD cefnogi’r cais. 
 
613.5  Cais 20/2019/0885 Amrywio amod 2 caniatâd cynllunio 20/2018/0540/PF i ganiatáu 
dyluniad diwygiedig – tir yn Three Pigeons Inn, Graigfechan, a gyflwynwyd gan Mr/Mrs Paul 
a Debbie Henri. 
PENDERFYNWYD cefnogi’r cais. 
 

http://www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio
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613.6  Cais 20/2019/0036  Gwaith ar ddwy goeden mewn Ardal Gadwraeth – 2 Tan Llan, 
Llanfair DC, a gyflwynwyd gan Mrs Helen Stalford. 
PENDERFYNWYD nad oedd unrhyw wrthwynebiad.  
 
613.7  Dogfen Ymgynghori Siarter Cydymffurfiaeth Cynllunio Drafft Cyngor Sir 
Ddinbych Cyflwynwyd – ymateb drafft. Diolchodd y Cadeirydd i’r Cynghorydd Steve Whipp 
am baratoi’r ddogfen ddrafft. PENDERFYNWYD cyflwyno’r ymateb fel y’i drafftiwyd.     
 
614  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau’r materion a ganlyn:  
614.1  Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus – Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 119 – 
Cais i wyro llwybr cyhoeddus yng nghyffiniau Castell, Graigadwywynt. 
PENDERFYNWYD cefnogi’r cais.  
 
614.1  Byngalos yng Nghraigfechan [593.8, 598.6]  Roedd y Clerc yn aros am ymateb 
gan Glyn Forsdick [Tai Sir Ddinbych] ynghylch cyflwr gwael y llwybrau troed o gwmpas y 
byngalos ac yn arwain at y brif ffordd, yn cynnwys y tyllau yn y maes parcio.   
 
614.2  Parcio yn y gilfan ger Llysfasi a goryrru [603.4]  Mae’r Clerc yn aros am ymateb 
gan yr awdurdod lleol. Atgoffwyd aelodau ei bod yn bwysig gwneud nodyn o rifau cofrestru 
ceir lle bynnag y bo modd wrth hysbysu am ddigwyddiadau goryrru.   
 
RHAN 2  615  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod 
oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:  
 
616  MATERION ARIANNOL  
 
616.1  Talu Cyfrifon / Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn: 
£697.20  Sandra Williams [Gwasanaeth Cyfieithu] 
 
616.2  Prynu coeden Nadolig PENDERFYNWYD [a] y byddai’r Cynghorydd Keith 
Moulsdale yn prynu coeden [b] y Clerc yn cysylltu gyda Grŵp Cynefin i ofyn a ellir darparu 
cyflenwad trydan a [c] ystyried cynnal seremoni goleuo’r goeden.   
 
616.3  Ceisiadau am Gymorth Ariannol Ni chyflwynwyd unrhyw geisiadau ond disgwylir 
dau gan Ysgol Llanfair ac Ysgol Pentrecelyn. 
 
617  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL  
2019   25/11/19 [cyfarfod pennu’r gyllideb praesept – Coleg Llysfasi],  
           09/12/19 [Ysgol Llanfair] 
 
2020  13/01/20 [Ysgol Pentrecelyn], 10/02/20 [Ysgol Llanfair, Siaradwr gwadd - Tara 
Dumas], 09/03/20 [Canolfan Genus] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9pm.                   
 

___________________ CADEIRYDD  _________ DYDDIAD 


