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

Cofnodion cyfarfod cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Pentrecelyn nos Lun, 13 
Ionawr 2020, am 7.00pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Keith Moulsdale [Is-gadeirydd], 
David Baker, Bob Barton, Wini Davies, Owen Evans, Tim Faire, Osian Owen, Ceri Ranson, 
Steve Whipp ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 12 aelod o’r cyhoedd, Noela Jones, Pennaeth Tai Cymdeithas 
Tai Grŵp Cynefin; Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh H Evans OBE; Tim 
Towers, Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ddinbych; Wayne Hope, Rheolwr Risg Llifogydd, 
Cyngor Sir Ddinbych.  
 
YMDDIHEURIADAU  Dim.    
  
RHAN 1 -  635  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd David Baker [Eglwys Llanfair], y 
Cynghorydd Keith Moulsdale [Ymddiriedolwr Neuadd Bentref Llanfair DC].   
 
636  MINUTES -  PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 
Rhagfyr 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
637  ADRODDIAD Y CLERC  
637.1  Y Gofeb Rhyfel – Gwaith adnewyddu/trwsio [594.3, 605.4, 613.3]  Adroddwyd 
bod [a] y Cyngor Cymuned wedi derbyn caniatâd Adeilad Rhestredig [cyfeirnod  
20/2019/0871/LB] ar 11/12/19 a [b] y cysylltwyd gyda’r Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel [ni 
ddisgwylir ateb yn gynharach na 6 wythnos o 20/12/19] a’r Comisiwn Beddau Rhyfel i gael 
eu sylwadau am y gwaith arfaethedig i’r gofeb. Bydd angen cadw at Reol Sefydlog [cymal 
24] a Rheoliadau Ariannol y Cyngor Cymuned wrth ymrwymo i gytundeb i gyflawni’r gwaith. 
Bydd drafft o wahoddiad i dendro a darpar fanyleb yn cael eu cyflwyno gerbron cyfarfod y 
Cyngor Cymuned ar 10/02/20.  
 
637.2  Byngalos yng Nghraigfechan [593.9, 598.6, 614.1 630.5]  Mae Swyddog Tai Sir 
Ddinbych wedi ymweld â’r safle ac yn cytuno y byddai gwelliannau’n fuddiol, a bydd yn 
edrych i weld a ellir sicrhau cyllid i wella’r maes parcio yng ngefn y stad. Yr Adran Priffyrdd 
sy’n gyfrifol am y llwybrau o gwmpas y byngalos. Bydd archwiliad arall yn cael ei gynnal yn 
y Flwyddyn Newydd.       
 
637.3  Parcio yn y gilfan ger Llysfasi a goryrru [603.4, 614.2, 630.6]  Nid yw’n 
anghyfreithlon i fws fod wedi’i barcio yn y lleoliad hwn cyn belled â bod ganddo dreth 
cerbyd, yswiriant ac ati. Hysbyswyd y contractwr am y cwynion am fws ysgol yn goryrru ac 
atgoffwyd gyrwyr y dylent gadw at y terfyn cyflymder [neu gyflymder is mwy priodol yn unol 
â’r amodau gyrru]. Dim ond yr heddlu sy’n medru gweithredu ar hyn, a gallai fod yn 
synhwyrol tynnu eu sylw at hyn. Cytunwyd anfon neges e-bost at Peter Daniels, Rheolwr 
Cludiant Teithwyr, gyda chais i ofyn i berchennog y bws sicrhau bod y bws yn cael ei 
symud ymhellach ymlaen yn y gilfan fel bod modd mynd at y blwch post.   
 
637.4 Rali Clwb Moduron Dyffryn Clwyd 16-17/11/19 [626.3]  Mae Rheolwr Gwaith Stryd 
Cyngor Sir Ddinbych wedi cynghori nad oes gan yr awdurdod priffyrdd unrhyw hawl i 
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gymeradwyo / gwrthod / gwrthwynebu ralïau ceir, gan fod gan yr holl gerbydau’r hawl i 
ddefnyddio’r priffyrdd cyhoeddus [cyn belled â’u bod mewn cyflwr addas ar gyfer y ffordd ac 
yn cadw at Ddeddf Rheoliadau Traffig Ffyrdd]. Mae digwyddiadau moduro’n cael eu 
llywodraethu gan y Gymdeithas Campau Moduro [Motor Sports Association [MSA]] a thra’i 
bod yn ofynnol iddynt ymgynghori gyda’r heddlu, nid yw’n ofynnol cael caniatâd gan yr 
awdurdod priffyrdd. Y Gymdeithas sy’n awdurdodi digwyddiadau [trwy bwerau dirprwyedig 
a roddwyd iddynt gan Lywodraeth Cymru]. Mae’r Clerc mewn cysylltiad gydag ysgrifennydd 
y Clwb Moduro, sy’n cadw cofnod o’r holl eiddo yr ymwelwyd gyda nhw cyn unrhyw 
ddigwyddiad. Mae’r ysgrifennydd wedi gofyn am restr o gyfeiriadau/trigolion a fynegodd 
bryderon, fel y gellir ymchwilio i hyn ac adrodd yn ôl i’r Cyngor Cymuned. Bydd y clwb yn 
anfon hysbysiad at y Clerc cyn cynnal y digwyddiad yn ddiweddarach eleni – gellir 
dosbarthu hwn i bobl â diddordeb a’i gynnwys yng Nghronicl Dyffryn Clwyd.   
 
Gofynnwyd i’r Clerc gael manylion am lwybr y rali gan ei bod yn ymddangos bod 
cystadleuwyr a/neu wylwyr wedi troi’r ffordd anghywir a gyrru heibio eiddo nad oedd wedi 
derbyn ymweliad gan y trefnwyr cyn y digwyddiad. Dywedodd yr aelodau eu bod yn disgwyl 
i’r trefnwyr barhau i hysbysu trigolion ac ymweld â phob eiddo fel rhan o’u harferion arferol 
cyn pob digwyddiad.   
 
637.5  Gwrych wedi gordyfu ger y Three Pigeons Inn, Graigfechan [630.7]  Hysbyswyd 
Cyngor Sir Ddinbych am y mater ac roeddynt yn ymdrin â’r sefyllfa.    
 
638  MATERION CYMUNEDOL  
638.1  Siaradwr gwadd - Noela Jones, Pennaeth Tai, Grŵp Cynefin  Roedd Bwrdd 
Rheoli’r Gymdeithas Tai wedi ystyried dau ddewis ynghylch ymddiriedolaeth Elusendai 
Elizabeth Owen, lle mae un tenant ar ôl. Nid yw strategaeth ystadau bresennol Grŵp 
Cynefin yn addas ar gyfer gwneud unrhyw beth ynghylch yr eiddo, ac maent wedi gofyn am 
gyngor ynghylch eu trosglwyddo i gymdeithas cymuned leol. Mae trafodaethau’n parhau 
gydag Adran Tai Cyngor Sir Ddinbych a bwriedir cysylltu gyda Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestedig eraill hefyd.    
 
Mynegwyd pryder yn y cyfarfod na ddylid caniatáu i’r eiddo ddirywio ymhellach; mae gan y 
Grŵp ymrwymiadau a chyfrifoldebau fel yr ymddiriedolwyr presennol; gofynnwyd a oedd 
prynu gorfodol yn opsiwn; pwysigrwydd dod â chartrefi gwag yn ôl i’w defnyddio fel cartrefi 
eto; yr angen i gadw’r dewisiadau’n agored gan eu bod yn rhan o dreftadaeth yr ardal; y 
posibilrwydd y gellid defnyddio adeilad yr hen ysgol yn y dyfodol yn gysylltiedig â’r tai, trwy 
weithredu fel llety cysgodol neu fan cyfarfod i’r trigolion.   
 
Diolchodd y Cadeirydd i Noela Jones am ddod i’r cyfarfod. Bydd Grŵp Cynefin yn darparu 
diweddariadau misol i’r Clerc i’w rhannu gyda’r Cyngor Cymuned.   
 
638.2  Siaradwr gwadd - Wayne Hope, Rheolwr Risg Llifogydd, Cyngor Sir Ddinbych   
Darparwyd trosolwg ynghylch risg llifogydd a sut mae’n cael ei reoli. Mae mwy na 20 darn o 
ddeddfwriaeth sy’n effeithio ar risg llifogydd yn cwmpasu afonydd, y môr, dŵr arwyneb a’r 
cyfan wedi’u cyfuno. Mae gan Lanfair un o’r risgiau isaf. Mae adnoddau’r Cyngor Sir yn 
gyfyngedig. Mae bellach yn gorff systemau draenio cynaliadwy sy’n cymryd traean o’r 
amser sydd ar gael. Mynegodd Mr Hope barodrwydd i weithio mewn partneriaeth gyda’r 
Cyngor Cymuned ac awgrymodd sefydlu gweithgor i nodi lle mae’r risgiau llifogydd a’r 
ardaloedd sy’n achosi problemau. Rhaid ystyried sefyllfaoedd mewn lleoliadau eraill wrth 
chwilio am ddatrysiadau posibl gan y gall gwlïau neu ddraeniau effeithio ar fannau eraill 
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ymhellach draw. Crybwyllyd cynllun hydro yng Nghraigfechan – gallai storio i fyny’r afon fod 
yn bosibilrwydd yn dilyn astudiaeth asesu. Cytunwyd bod y Cyngor Cymuned yn enwebu 
gwirfoddolwyr i fod yn rhan o’r gweithgor – Mr Phil Bennett Lloyd ynghyd â’r Cynghorwyr 
Bob Barton a Steve Whipp.   
 
Diolchodd y Cadeirydd i Wayne Hope am ei gyflwyniad.   
 
639  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU  
639.1  Cymorth Cynllunio Cymru neges e-bost dyddiedig 02/01/20 ynghylch digwyddiad 
ar 24/01/20 yn Venue Cymru Llandudno 9.30-12.00 [dosbarthwyd manylion i’r Cynghorwyr 
cyn y cyfarfod] 
PENDERFYNWYD cymeradwyo bod y Cynghorydd Bob Barton yn mynd i’r digwyddiad.  
  
640 Adborth / Adroddiadau o Gynadleddau / Hyfforddiant / Cyfarfodydd  
640.1  Pwyllgor Ardal Conwy a Sir Ddinbych Un Llais Cymru 18/09/19 Dosbarthwyd y 
cofnodion i’r Cynghorwyr. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 29/01/20 yn Neuadd y Dref Dinbychh 
am 7pm. Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n mynd i’r cyfarfod.  
 
640.2  Cyfarfod Blynyddol a chyfarfod Cangen Clwyd SLCC 03/03/20 Neuadd y Dref, 
Dinbych a Chyd-gynhadledd SLCC ac Un Llais Cymru 20/05/20 Gwesty Parc Dewi Sant, 
Ewloe.  
PENDERFYNWYD cymeradwyo bod y Clerc yn mynd i’r ddau ddigwyddiad.  
 
641 CYNLLUNIO www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio 
641.1  Cais 20/2019/0962 a gyflwynwyd gan Pure Residential & Commercial Ltd – Amrywio 
amod rhif 2 caniatâd cynllunio cyfeirnod 20/2016/1137 i ddiwygio tai math E [plotiau 
25,28,37,38,41,42,43,46 a 47] a  math F [plotiau 35,36,39,40 a 48] a diwygio trefniant 
plotiau 48 i 55 – Tir i’r gorllewin o Ffordd Wrecsam, Llanfair DC  PENDERFYNWYD 
hysbysu’r Adran Gynlluno nad oedd unrhyw wrthwynebiadau cyn bellad nad yw’r 
diwygiadau arfaethedig yn effeithio ar drigolion cyfredol yn yr ardal. Mae’r newidiadau fel 
y’u dangosir yn ymddangos i fod yn welliant cyffredinol.   

641.2  Cais 20/2019/0855 a gyflwynwyd gan Mr G Turner – Adeiladu estyniad i du ôl yr 
annedd yn 2 Tŷ Capel, Graigadwywynt [cynlluniau diwygiedig]. Derbyniwyd y cais hwn 
rhwng cyfarfodydd a rhannodd y Clerc y manylion gyda’r Cynghorwyr. Gan nad oedd 
unrhyw sylwadau na gwrthwynebiadau anfonodd ymateb i’r Adran Gynllunio yn unol â 
hynny. PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gweithredu gan y Clerc.  

641.3 Cais 20/2019/1097 am Dystysgrif Cyfreithlondeb defnydd cyfredol adeilad fel 
annedd a gyflwynwyd gan Mr a Mrs S Williams – Fron Bach, Graigfechan.  
PENDERFYNWYD hysbysu’r Adran Gynllunio bod dau Gynghorydd wedi cadarnhau, hyd 
eithaf eu gwybodaeth, fod preswylwyr wedi bod yn yr annedd ers 2008. 

641.4  Cais 20/2019/1063 a gyflwynwyd gan yr Eglwys yng Nghymru [Esbogaeth Llanelwy] 
– Gwaredu derwen yn Ardal Gadwraeth Llanfair DC – Y Ficerdy, Ffordd Wrecsam, Llanfair 
DC  PENDERFYNWYD yn sgîl barn yr arbenigwr coedwriaeth ynghylch cyflwr y goeden yn 
dirywio, nad oedd gan yr aelodau unrhyw wrthwynebiad i’w waredu. Serch hynny, mae’r 
Cyngor Cymuned yn dymuno annog plannu yn lle coed sy’n cael eu torri lle bynnag y bo’n 
bosibl.   

641.5  Erw Fair, Llanfair DC  Trafoddodd y Cynghorwyr y sefyllfa gyfredol yn yr eiddo hwn. 
Yn flaenorol bu problem ynghylch honiad bod carafan sefydlog wedi’i gosod yno. Roedd 

http://www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio
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Cyngor Sir Ddinbych wedi dilyn camau gorfodi, nad oedd wedi datrys y sefylla, a chytunwyd 
i gadw llygad ar y sefyllfa. Hysbyswyd yr aelodau bod tair carafan deithiol yn cael eu cadw 
ar y safle yn awr, yn ogystal â’r garafan sefydlog, nwyddau a chelfi amrywiol, cerbydau a 
threlars wedi’u gadael ac unedau storio. Cytunodd y cyfarfod bod y safle’n yn amharu’n 
gynyddol ar amwynder gweledol yr ardal a chytunwyd y dylai’r Clerc ysgrifennu at Swyddog 
Gorfodaeth Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych i ofyn iddo adolygu’r sefyllfa a gwneud 
argymhelliad i’r Cyngor Cymuned ynghylch yr hyn y gellir ei wneud i adfer y sefyllfa.   
  
642  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau’r materion a ganlyn: 
642.1  Gwyro Llwybr Cyhoeddus Rhif 2 – Gorsaf Eyarth, Llanfair DC  
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gweithredu – ni fu unrhyw wrthwynebiad i’r Gorchymyn a 
wnaed gan y Cyngor Sir i wyro’r llwybr fel y dynodwyd yn y Gorchymyn a’r map cysylltiedig.  
 
642.2 Cyfathrebu gwybodaeth i drigolion ynghylch cau priffyrdd a llwybrau troed 
Roedd nifer o gynlluniau’n cael eu datblygu ar yr un pryd gan nifer o wahanol gontractwyr 
dros sawl mis ym mhentref Llanfair a’r cyffiniau, gan achosi problemau a chau ffyrdd. Er 
bod hysbysiadau wedi’u llunio a’u harddangos, roedd oedi oherwydd y tywydd a materion 
cyfreithiol yn golygu nad oedd y contractwyr yn medru cadw at yr amserlen a bennwyd. 
Roedd gwaith ar y bibell nwy newydd ar fin dechrau, byddai ffordd Graigfechan yn cael ei 
chau a disgwylir rhagor o waith ar yr A525 ar gyfer cysylltiadau i’r datblygiad tai newydd. 
Mae’r oedi cyn agor yr ysgolnewydd a chydlynu cau ffyrdd ac ati wedi ychwanegol at y 
sefyllfa.   
 
Crybwyllwyd y posibilrwydd o iawndal i drigolion oherwydd yr anghyfleustrau a’r newidiadau 
cyson yn y pentref yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Mae trigolion yn cwyno am y diffyg 
cydlynu gan nad oes gan unrhyw un reolaeth llwyr. Dywedodd yr Arweinydd y byddai’n 
gofyn am gyngor cyfreithiol ynghylch iawndal.   
 
Cytunwyd trefnu Cyfarfod Cyhoeddus Agored gan y Cyngor Sir, dan gadeiryddiaeth yr 
Arweinydd, i’w gynnal yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC ar nos Iau – y dyddiad i’w 
gadarnhau. Estyn gwahoddiad i drigolion, yr holl gontractwyr, cwmnïau cyfleustodau, 
adrannau’r Cyngor Sir a phartïon eraill â diddordeb.    
 
642.3  Llwybrau Cyhoeddus Dywedodd y Cynghorydd Osian Owen ei fod wedi canfod 
dwy giat wedi’u cloi ar lwybr cyhoeddus ac y byddai’n anfon manylion cyfeirnod grid 
[181517] er mwyn i’r Clerc holi Swyddog Llwybrau Troed Cyngor Sir Ddinbych am hyn.  
 
RHAN 2  643  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod 
oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:  
 
644  MATERION ARIANNOL  
644.1  Cyfrifon – Cyflwynwyd – Crynodeb Incwm a Gwariant, yn cynnwys y llyfr 
Derbyniadau a Thaliadau am y cyfnod 1 Ebrill i 31 Rhagfyr 2019. 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r datganiadau.   
 
644.2 Talu Cyfrifon / Anfonebau Dim.  
 
644.3 Ceisiadau am Gymorth Ariannol – derbyniwyd gan:  
Ambiwlans Awyr Cymru  
OWL Cymru [Elusen Atal Troseddau] 
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Cwmni Theatr Bara Caws 
Homestart Sir Ddinbych 
PENDERFYNWYD gohirio’r mater tan y cyfarfod ar 10/02/20. 
 
644.4  Penodi’r Archwilydd Mewnol  PENDERFYNWYD penodi JDH Business Services 
Limited fel archwilydd mewnol y Cyngor Cymuned.   
 
645  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL    
10/02/20 [Ysgol Llanfair, Siaradwr gwadd - Tara Dumas], 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 8.55pm. 
 

                 ___________________ CADEIRYDD _________ DYDDIAD 


