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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 yng 
Nghanolfan Genus, Llanrhydd, ddydd Llun, 13 Mai 2019 am 7.00 pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], David Baker [Is-gadeirydd], Bob 
Barton [rhan o’r cyfarfod], Wini Davies, Tim Faire, Keith Moulsdale, Osian Owen, Ceri 
Ranson, Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL -  7 aelod o’r cyhoedd  
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorydd Moira Edwards [apwyntiad ysbyty] 
 
549  SYLWADAU’R CADEIRYDD AR FIN YMDDEOL  
Adroddodd y Cynghorydd Jayne Mayers bod y Cyngor wedi ymateb i 33 cais cynllunio yn 
ystod y flwyddyn dan sylw; bod grantiau gwerth £3,350 wedi’u dyfarnu i 13 mudiad ac yn 
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf hwyluswyd gosod diffribrilydd [yn cynnwys hyfforddiant 
defnyddio’r diffibrilydd] ymhob un o’r lleoliadau a ganlyn, sef Llanfair, Graigfechan a 
Phentrecelyn. Mae’r gymuned yn edrych ymlaen at gwblhau’r ysgol newydd a datblygiad tai 
newydd yn Llanfair, a chyllid Fferm Wynt Clocaenog yn dod ar gael tuag at ddiwedd 2019.  
Mae cylchlythyr cymunedol wedi’i sefydlu dan awennau Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor, 
gyda’r Cynghorydd Keith Moulsdale yn olygydd. Prynwyd pedwar bin sbwriel cyffredinol 
newydd ar gyfer y gymuned – dau yn Llanfair ac un yr un yng Nghraigfechan a  
Phentrecelyn. Mae’r Cyngor Cymuned yn parhau i ymateb i neu gyfeirio ymholiadau at 
Gyngor Sir Ddinbych ar faterion fel arafu traffig/mesurau diogelwch priffyrdd; lleoliad 
carafanau; problemau draenio/llifogydd; gwasanaethau bws; argaeledd band eang a thai, i 
enwi rhai yn unig. Er gwaethaf dau gynghorydd profiadol yn ymddiswyddo yn ystod y 
flwyddyn roedd y Cyngor yn ffodus iawn i recriwtio dau gynghorydd newydd rhagorol,     
Ceri Ranson ac Osian Owen. Diolchodd y Cynghorydd Mayers i bawb am eu cymorth a’u 
cefnogaeth yn ystod ei chyfnod fel Cadeirydd a diolchodd i’r Clerc am ei hymroddiad i’r 
gwaith.    
 
550  ETHOL CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD AR GYFER 2019/20 
[a]  Cynigiwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Jayne Mayers i’w hailethol fel Cadeirydd. Cytunwyd 
ar hyn.   
[b]  Cynigiwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Paul Weston i’w ethol fel Is-gadeirydd. Cytunwyd ar 
hyn. Llofnodwyd ffurflenni Derbyn y Swydd.    
   
RHAN 1 
551  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd David Baker fel aelod o Gyngor Eglwys 
Llanfair a’r 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. 
 
552  COFNODION  PENDERFYNWYD   
[a]  Ailgadarnhau cofnodion y Cyfarfod Blynyddol / Cyfarfod Cyffredin a gynhaliwyd ar 21 
Mai 2018.  
[b]  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ebrill 2019 a’u llofnodi fel 
cofnodion cywir.  
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553  MATERION CYMUNEDOL 
553.1  Safle’r hen ysgol / Ysgol Llanfair newydd  Adroddwyd am lifogydd ar y llwybr 
troed gerllaw’r ysgol newydd. Roedd Pensaer Cyngor Sir Ddinbych (Adran Cyfleusterau, 
Asedau a Thai) wedi tynnu sylw rheolwr y safle at y mater ac yn dilyn hynny datganodd 
Wynne Construction eu bod yn aros am gymeradwyaeth gan Dŵr Cymru/Welsh Water i 
gysylltu i’r garthffos gyhoeddus. Mae’r dŵr yn casglu o ganlyniad i’r tanc teneuo a fydd yn 
rheoli’r llif i’r garthffos maes o law fel nad yw’n mynd yn orlawn. Y ffos yw lle y bydd y 
cysylltiad draen i’r garthffos. Roedd problem hefyd gyda chysylltu gyda system neuadd y 
pentref ond ystyrir mai sefyllfa dros dro yw hon a bod popeth o dan reolaeth bellach.     
 
Hefyd hysbyswyd y byddai gwaith ar y ffordd/cau’r ffordd y tu allan i safle’r ysgol newydd 
am bedair wythnos o 23/04/19. Mae hyn oherwydd yr angen i ledu’r llwybr i 2.5 metr i 
gydymffurfio gyda rheoliadau priffyrdd ar gyfer mynediad diogel i’r ysgol i blant. Mae gwaith 
ychwanegol yn cael ei wneud i roi system ddraenio yn y llecyn gwyrdd o flaen Bron y Clwyd 
i atal problemau llifogydd. Bydd mesurau arafu’r traffig, fel twmpathau ffordd, yn cael eu 
gosod maes o law. Yn y cyfamser mae’r Cynghorydd Paul Weston wedi derbyn cwynion 
gan drigolion am gyflwr y ffordd drwy Lanfair, mynediad anniogel i blant i’r ysgol a dim 
llwybr diogel i gerddwyr ar hyd y ffordd tra bo’r gwaith ffordd yn digwydd. Roedd pennaeth 
yr ysgol wedi ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd yn mynegi pryderon am ddiogelwch plant. 
Mynegwyd pryderon hefyd am bobl nad ydynt yn drigolion yn defnyddio’r ffordd wedi’i chau 
a bod y mynediad i’r pentref gan ddefnyddio’r gwyriad i gyffordd Eyarth yn beryglus. Fodd 
bynnag, mae’r contractwr yn ceisio sicrhau defnyddio peiriannau trwm tra bo’r plant yn yr 
ysgol ac i hwyluso pethau i drigolion lle bo’n bosibl. Gwnaed darpariaeth erbyn hyn ar gyfer 
llwybr troed i gerddwyr tra bo’r ffordd ar gau ar gyfer y gwaith a grybwyllwyd. Mae 
trefniadau amgen wedi’u gwneud ar gyfer disgyblion uwchradd sy’n teithio i’r ysgol ar y 
bws.   
 
PENDERFYNWYD   Nodi’r manylion ond cysylltu gyda’r awdurdod lleol i holi a fyddai modd 
gosod goleuadau traffig yng nghyffordd Eyarth.  
 
553.2  Nwy prif gyflenwad  Mae’r trafodaethau’n parhau.    
 
553.3   
[a] Canlyniadau’r Astudiaeth Ddichonoldeb Mae Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn 
parhau i chwilio am grantiau o wahanol ffynonellau.       
[b] Cynllun Cymunedol  Bydd dyddiad ar gyfer cyfarfod nesaf yr is-grŵp cynllun 
cymunedol yn cael ei benderfynu’n fuan.       
[c] Cylchlythyr  Cynhyrchwyd yr ail rifyn a’i ddosbarthu, ac mae ar gael yn electronig ar 
wefan y Cyngor Cymuned, www.llanfaircommunitycouncil.co.uk.  Dywedodd y Cynghorydd  
Keith Moulsdale ei fod yn hapus derbyn awgrymiadau a sylwadau.    
 
554  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU   
554.1  Tai [542.1, 532.1, 520.1, 510.1, 499.1, 482.4]  Bydd Grŵp Cynefin, ymddiriedolwyr 
Elusen Elizabeth Owen, yn gweithredu i wella edrychiad allanol y bythynnod, er enghraifft, y 
gwaith paentio ac yn gosod llenni yn yr eiddo gwag. Mae’r dewisiadau posibl i’r dyfodol yn 
parhau i gael eu hystyried.    
 

Cyfeirnod/ 

Dyddiad 

Gweithred, gan bwy a statws 

351.5 Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul 
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21/05/18 Weston]  Bwriedir trefnu cyfarfodydd y grŵp pan fo prosiectau wedi eu 

nodi. 

362.5 

08/01/18 

Ymgysylltu gyda Phobl Ifanc  Penderfynwyd mae’r Cynghorwyr sy’n 

gyfrifol am ymgysylltu gyda phobl ifanc. 

 Ychwanegu enw ar y Gofeb Rhyfel. Y Clerc – gofyn am ragor o 

wybodaeth gan berthynas. Mae’r gwaith ar gais am grant wedi’i oedi. 

 
555  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU 555.1 Dewis cynghorydd i gynrychioli Un Llais 
Cymru ar Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr  Derbyniwyd 
neges e-bost dyddiedig 16/04/19 gan Un Llais Cymru yn gwahodd y Cyngor Cymuned i 
ddewis cynrychiolydd o’r rhestr o chwech ymgeisydd a gyflwynwyd.   
PENDERFYNWYD cynnig Jackie Allen fel enwebai ar gyfer y rôl.   
 
555.2  Cynigion ar gyfer Cyfarfod Blynyddol Un Llais Cymru 05/10/19.  Derbyniwyd 
neges e-bost dyddiedig 29/04/19 yn gwahodd Cynghorau sy’n aelodau i gynnig uchafswm o 
ddau gynnig i’w trafod yn y Cyfarfod Blynyddol. Nodwyd. Ni chyflwynwyd unrhyw gynigion.   
 
555.3  Plac Coffa i’r criw awyrlu [542.2, 533.1, 526.3]  Derbyniwyd llythyr dyddiedig  
05/05/19 gan Mr E H Edwards yn holi ar ba sail y gwnaeth y Cyngor Cymuned y 
penderfyniad i wrthod cyllido’r plac coffa arfaethedig a ph’un ai oedd y dyfynbris £750 yn 
addas ac yn dderbyniol i’r Cyngor. PENDERFYNWYD anfon llythyr at Mr E H Edwards yn 
ailadrodd bod y Cyngor Cymuned o’r farn na ddylid defnyddio arian cyhoeddus i dalu am y 
plac, ond petai’n dymuno codi arian ni fyddai unrhyw wrthwynebiad i hynny.     
 
555.4 Adborth/Adroddiadau o Gynadleddau/Hyfforddiant/Cyfarfodydd  
[a]  Hyfforddiant Cod Ymddygiad i Gynghorwyr  Derbyniwyd neges e-bost dyddiedig 
29/04/19 ynghylch sesiynau hyfforddiant am ddim ar 11/06/19 yng Nghaledfryn, Dinbych 
am 4pm neu ar 19/06/19 yn Neuadd y Sir, Rhuthun, am 2 pm.  PENDERFYNWYD  Gofyn 
i’r aelodau gysylltu efo’r Clerc os oeddynt yn dymuno mynd i’r hyfforddiant.   
[b]  Cynhadledd Hyfforddiant SLCC 20/06/19 yng ngwesty’r Metropole, Llandrindod. 
PENDERFYNWYD y byddai’r Clerc yn mynd i’r gynhadledd.   
[c]  Hyfforddiant Deall y Gyfraith gan Un Llais Cymru yn yr Wyddgrug 21/05/19 
PENDERFYNWYD y byddai’r Clerc yn mynd i’r digwyddiad hyfforddiant.  
[ch]  Digwyddiad Busnesau dan arweiniad y gymuned a Chyfranddaliadau 
Cymunedol gan Gyngor Sir Ddinbych yn Ninbych 16/05/19 
PENDERFYNWYD y byddai’r Cynghorydd Keith Moulsdale yn mynd i’r digwyddiad.  
[d]  Diolchodd y Cynghorydd Bob Barton i’r Aelodau am gefnogi’r digwyddiad hyfforddiant a 
drefnwyd gan Gyngor Cymuned Llanbedr ym mis Ebrill, gan ychwanegu y bwriedir trefnu 
rhagor o ddigwyddiadau tebyg.   
[dd]  Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n fodlon mynd i’r digwyddiad ar y cyd 
rhwng Un Llais Cymru a Chymorth Cynllunio Cymru yn Llanelwy ar 22/05/19. 
 
556 CYNLLUNIO  www.denbighshire.gov.uk/planning 
Cyflwynwyd - 
556.1  Cais cynllunio 20/2019/0318 a gyflwynwyd gan Pure ynghylch manylion y cynllun 
tirlunio caled a meddal a gyflwynwyd yn unol ag Amod 5 caniatâd cynllunio cyfeirnod 
20/2016/1137.  PENDERFYNWYD bod yr aelodau’n ystyried y datblygiad tai fel y porth i’r 
pentref i adlewyrchu’r gymuned yn ei chyfanrwydd a’u bod yn dymuno cefnogi’r sylwadau 
a’r ymholiadau a godwyd fel a ganlyn – [a] pwy fydd yn berchen ar y gwagleoedd agored a’r 

http://www.denbighshire.gov.uk/planning
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buddsoddiad ecolegol? [b] pwy fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r holl wagleoedd agored, 
ar ôl cwblhau’r datblygiad ac yn y tymor hir? [c] a fydd yr awdurdod lleol yn trefnu bond i 
dalu’r costau? [ch] mae peth amryfusedd ynghylch y math o lwyni fydd yn cael eu plannu [d] 
er gwaethaf rhoi sicrwydd am annhebygolrwydd llifogydd yn y dyfodol, mae rhai amheuon 
yn parhau a theimlwyd y byddai’n ddoeth i’r awdurdod lleol drefnu bond yn gysylltiedig â 
llifogydd hefyd.   
 
556.2  Cais cynllunio 20/2019/0331 a gyflwynwyd gan Mr a Mrs Hughes ynghylch 
adeiladu estyniad ac addasiadau i annedd yn 23 Parc y Llan, Llanfair DC.  
PENDERFYNWYD nad oedd unrhyw wrthwynebiad na phroblemau.   
 
556.3 Cais cynllunio 20/2019/0190 a gyflwynwyd gan Mrs Anne Hughes ynghylch 
adeiladu dau fyngalo dormer ar dir yn Clover Bank, Llanfair DC. Gwnaeth yr aelodau fynegi 
pryderon am ddau fater, sef, ynghylch y cais cyfredol fel y’i cyflwynwyd a methiant yr un 
cyntaf, 20/2018/0448, na ddylai fod wedi’i ddilysu gan ei bod yn ymddangos bod 
adroddiadau gwreiddiol ar yr amodau ecolegol ac amgylcheddol wedi’u hanwybyddu. 
Roedd y Cyngor Cymuned wedi mynegi pryder hefyd bryd hynny am y problemau traffig 
potensial, gan ofyn am addasu’r briffordd er mwyn lleddfu unrhyw broblemau.     
 
Ers hynny mae’r holl goed ar y safle wedi’u torri a bellach mae’r safle wedi’i glirio yn ffurfio 
sail yr ail gais, 20/2019/0190. Nid oes dim neu fawr ddim darpariaeth gardd; byddai’r 
byngalos newydd arfaethedig o flaen llinell eiddo’r cymdogion ac ni fyddai’n cadw mewn 
cymeriad gyda’r rhan hon o’r pentref; ni fyddai’n cadw amwynder gweledol yr ardal; byddai’r 
ffenestri llawr cyntaf tuag at y gorllewin yn edrych dros erddi eiddo cyfagos, gan effeithio ar 
breifatrwydd. Nid yw dwysder y datblygiad arfaethedig yn cyd-fynd â’r nodweddion tirwedd 
lleol. Mae cymaint o bryder fel bod y Cyngor Cymuned yn barod i drefnu cyfarfod arbennig 
yn agored i’r cyhoedd, gyda swyddog cynllunio’n bresennol, i drafod y materion a godwyd 
yn fanwl. PENDERFYNWYD cyflwyno’r pryderon fel a nodwyd i’r Adran Gynllunio, ynghyd â 
chais am gyfarfod arbennig gyda swyddog cynllunio’n bresennol a gohirio gwneud 
penderfyniad ynghylch caniatâd.   
 
556.4  Cais cynllunio 20/2019/0254 a gyflwynwyd gan Mr A Dunne ynghylch newid 
defnydd tir trwy osod 4 pod glampio a gwaith cysylltiedig ar dir yng Ngorsaf  Eyarth,  
Llanfair DC.  PENDERFYNWYD cefnogi’r cais gan gyfeirio at lwyddiant cynllun tebyg ym 
mhentref cyfagos Llandegla. 
 
556.5  Cais cynllunio 20/2019/0329 a gyflwynwyd gan Louise Duff ynghylch codi adeilad 
amaethyddol ar gyfer storio gwair/gwellt/porthiant a pheiriannau – Pen y Ffordd, 
Pentrecelyn. 
PENDERFYNWYD cefnogi’r cais, yn ddarostyngedig ar gael cadarnhau/tystiolaeth bod hwn 
yn adeilad amaethyddol ardystiedig.   
 
556.6  Cais cynllunio 20/2019/0403 a gyflwynwyd gan Wasanaethau Plant ac Addysg 
Cyngor Sir Ddinbych ynghylch manylion llwybr diogel [Bron y Clwyd] yn unol ag amod rhif  
17 caniatâd cynllunio cyfeirnod 20/2017/0819 – Tir yr eglwys gyferbyn â Bron y Clwyd, 
Llanfair DC. 
PENDERFYNWYD cefnogi. 
 
557  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD  
Bu’r aelodau’n ystyried y materion a ganlyn:  
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557.1  Plannu coed  Cyflwynodd y Cynghorydd Weston gynnig i blannu coed ceirios [neu 
rywogaeth addas arall] ar y llecyn gwyrdd gyferbyn â Bron y Clwyd, Llanfair DC. 
Awgrymwyd cynnwys Coed Cadw yn y fenter, cysylltu gyda’r holl drigolion, yr ysgol a Mr 
Iwan Edwards [neu gynrychiolydd arall] Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru i 
ddod i gyfarfod y Cyngor yn y dyfodol. Yn y cyfamser mae’r Clerc wedi cysylltu gyda’r 
awdurdod lleol i sefydlu pwy sy’n berchen ar y llecyn gwyrdd a phwy fyddai’n gyfrifol am 
docio a chynnal a chadw’r coed.  Aros am ateb.  
 
557.2  Cŵn yn rhydd – Llwybr troed ger Erw Fair, Llanfair DC  Adroddwyd bod y sefyllfa 
wedi gwella’n sylweddol, gyda ffens newydd wedi’i osod a pherchennog y cŵn wedi cael 
rhybudd y byddai’r heddlu’n ymwneud â’r achos petai’n digwydd eto.   
 
557.3  Gwagleoedd agored / Gwasanaethau Cefn Gwlad  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. Aros am ateb.   
 
557.4 Gwelliannau ailwynebu’r ffordd – y ffordd o Bentre Coch i’r Silff -  Aros am ateb 
ynghylch unrhyw fwriad i roi wyneb newydd parhaol ar y ffordd.   
 
557.5  Waliau / Pontydd anniogel Adroddwyd bod y bont ger y cae peldroed yn Llanfair 
DC a’r bont/wal ger Y Graig a Bwlch y Llyn, Pentrecoch, yn anniogel. PENDERFYNWYD 
hysbysu’r awdurdod lleol am y materion hyn.   
 
RHAN 2  558  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd 
natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:   
 
559  MATERION ARIANNOL  
559.1  Adnewyddu’r yswiriant  Adroddwyd bod y Clerc wedi gofyn am ddyfynbrisiau, fel a 
ganlyn:  
 

Cwmni 12 mis 3 blynedd  

BHIB £460.97 £437.92 

Came & Co trwy Inspire £606.97 £579.12 

WPS £428.40 £406.98 

Zurich £543.01 £527.77 

 
Roedd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd o’r farn, ar ôl edrych yn fanwl ar y wybodaeth a 
ddarparwyd, y dylid dyfarnu’r cytundeb i Zurich ar gost o £527.77 am becyn tair blynedd.   
PENDERFYNWYD cadarnhau gweithred y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn derbyn y 
dyfynbris a ddarparwyd gan Zurich. 
 
559.2  Cyflwynwyd – Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 2018-19.  Mae’r polisi cronfeydd 
wrth gefn yn datgan bod y cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi yn cynnwys balans o 
£3,000 ar gyfer lwfansau/treuliau Cynghorwyr. Dangosodd adolygiad o’r gyllideb ar gyfer 
2019/20 gan yr Archwilydd bod balans eisoes wedi’i gynnwys ar gyfer hyn. Felly mae’r 
Archwilydd yn argymell bod y swm yma’n cael ei dynnu o’r cronfeydd wrth gefn wedi’u 
clustnodi. PENDERFYNWYD gweithredu yn unol â’r argymhelliad, a bod y swm o £3,000 
yn cael ei ychwanegu at y Cronfeydd wrth gefn Cyffredinol yn lle a’r polisi diwygiedig ar 
gronfeydd wrth gefn i nodi: Cronfeydd wrth gefn Cyffredinol £8,212.03; Cronfeydd wedi’u 
clustnodi £13,000.00 a Rhaglenni Gwariant Cyfalaf yn y dyfodol £2,036.12. 
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559.3   Cyflwynwyd – Datganiad Cyfrifyddu 2018-19 a’r Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol, yn cynnwys dogfennau cefnogol, cysoniad banc ac esboniad o’r 
amrywiadau arwyddocaol 2018/19  PENDERFYNWYD cymeradwyo’r dogfennau a 
llofnodi’r holl bapurau angenrheidiol gan y Cadeirydd cyn eu cyflwyno i’r archwilydd allanol.  
  
559.4  Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:  
£9.00  Cyngor Tref Dinbych [costau rhannu car y Clerc o Rhuthun i Gresffordd ar 14/03/19 i 
gyfarfod Cangen Clwyd SLCC] 
£116.22  Sandra Williams [Gwasanaeth Cyfieithu] 
£13.75  Cyngor Cymuned Llanbedr DC [cyfraniad 25% tuag at bresenoldeb y Cynghorydd  
B Barton yn nigwyddiad Un Llais Cymru ar 28/03/19] 
£153.00  JDH Business Services Ltd [ffi archwiliad mewnol] 
£527.77  Zurich Insurance 
 
559.4 Ceisiadau am Gymorth Ariannol PENDERFYNWYD [a] dyfarnu grantiau fel a 
ganlyn:    
£120.00  Elusen Ambiwlans Awyr Cymru [cyfraniad am gael defnyddio Canolfan Genus ar gyfer 
cyfarfodydd] 
£800.00  Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor [cyfraniad tuag at gostau argraffu Cronicl Dyffryn 
Clwyd] 
£1,000.00 Eisteddfod yr Urdd 2020 [2 bwyllgor apêl lleol - £600 Llanfair a £400 
Graigfechan/Pentrecelyn] 
£150.00  Capel Ebeneser, Graigfechan [tuag at gostau cynnal y capel] 
£150.00  Capel Pentrecelyn [tuag at gostau cynnal y capel] 
[b] dim grant i Ganolfan Therapi Plant Bobath Cymru ar yr achlysur hwn.   
 
560  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL     
2019  10/06/19 [Ysgol Pentrecelyn], 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] 
PENDERFYNWYD trefnu cyfarfodydd ychwanegol fel a phan fo’n ofynnol, yn benodol i 
drafod y gyllideb braesept ddrafft a chynlluniau ar gyfer 2020-2021 yn niwedd 
Tachwedd/dechrau Rhagfyr 2019.   
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9.05 pm  
 

___________________CADEIRYDD ________________DYDDIAD                   


