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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, 14 
Hydref 2019 am 7.00pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], David Baker, Bob Barton,  
Wini Davies [rhan o’r cyfarfod], Owen Evans, Osian Owen, Ceri Ranson [rhan o’r cyfarfod] 
ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Owen Evans i’w gyfarfod Cyngor cyntaf. 
Llofnododd y ffurflen Datgan Derbyn y Swydd.   
 
HEFYD YN BRESENNOL - 2 aelod o’r cyhoedd, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych, y 
Cynghorydd Hugh H Evans Evans OBE a Mr Ben Wilcox-Jones, Uwch Beiriannydd Cyngor 
Sir Ddinbych.  
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorwyr Tim Faire a Keith Moulsdale [Is-gadeirydd] [gwyliau]    
  
RHAN 1 
596  DATGAN BUDDIANNAU Y Cyngorydd David Baker [Eglwys Llanfair]   
 
597  COFNODION -  PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
9 Medi 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.    
 
598  ADRODDIAD Y CLERC  
598.1  Diweddariad ynghylch y sedd wag ar y Cyngor [565.1, 574.1, 588.1]  Adroddwyd 
nad oedd y Cyngor Sir wedi derbyn cais am etholiad yn dilyn ymddiswyddiad Paul Weston 
ac felly bod y Cyngor Cymuned yn rhydd i gyfethol i lenwi’r sedd wag. Cadarnhaodd y Clerc 
bod hysbysiadau wedi’u rhoi ar hysbysfyrddau a gwefan y Cyngor, gyda dyddiad cau 
25/10/19 ar gyfer mynegi diddordeb yn y sedd wag.   
 
598.2  Coleg Cambria Llysfasi Dywedodd y Clerc nad oedd hi wedi cysylltu gyda Choleg 
Llysfasi hyd yma, oherwydd cyfnod gwyliau, i gael cyfarfod i drafod y cynnig ac, os yn 
bosibl, cyfarfod o’r Cyngor Cymuned yn defnyddio’r Coleg fel lleoliad ar 25/11/19. 
 
598.3  Gwagleoedd agored / Gwasanaethau Cefn Gwlad [535.5, 545.2, 557.3, 568.4, 
579.5, 593.3] Cyflwynwyd copi o gofnodion cyfarfod grŵp cadwraeth Llanfair Fyw a 
gynhaliwyd ar 26/09/19.  Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru’n gweithio 
gyda staff yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol i wneud gwaith clirio ym Mhant Ruth yn 
ystod hydref/gaeaf 2019. Bydd yr Ymddiriedolaeth yn gweithio gyda’r grŵp cadwraeth lleol 
[Llanfair Fyw] a’u tudalen Gweplyfr:  
https://www.facebook.com/groups/2013627798742210/ a’r Grŵp Gwyllt hefyd [teuluoedd 
ifanc]. Bydd cyfleoedd gwirfoddoli a digwyddiadau/gweithgareddau i’r gymuned gymryd 
rhan ynddyn nhw yn y warchodfa natur Graig Wyllt yng Nghraigfechan, a byddant yn cael 
eu hyrwyddo ar dudalen Gweplfyr. Mae’r wybodaeth hon wedi’i rhannu gyda’r Cronicl yn 
lleol hefyd. Nodwyd.   
 
598.4  Cronfa Fuddsoddi Cymunedol Fferm Wynt Brenig [590.2]  Cyflwynwyd 
diweddariad gan Gadwyn Clwyd yn datgan bod y gronfa fuddion yn agored ar gyfer 
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ceisiadau’n awr, a’r dyddiad cau yw 11/11/19.  Mae Cadwyn Clwyd wedi sefydlu dwy 
sesiwn galw heibio i’r gymuned ddod i drafod eu syniadau a cheisiadau grant posibl yng 
Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Cerrigydrudion LL21 9TT ar 25/09/19 a 16/10/19 3 – 
5.45 pm. Mae Fran Rhodes, Swyddog Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych, hefyd yn 
fodlon darparu cymorth i ddatblygu prosiect neu syniad cymunedol - 
fran.rhodes@denbighshire.gov.uk  01824 712968.  Nodwyd. 
  
598.5  Fferm Wynt Coedwig Clocaenog Cyflwynwyd diweddariad ar y gwaith adeiladu, 
sy’n mynd rhagddo’n dda. Unwaith y bydd yn gweithredu’n llwyr, mae’r cyllid cymunedol 
cysylltiedig gwerth cyfanswm o £19miliwn dros eu hoes gweithredol yn dod ar gael i 
ymgeiswyr. Mae gan y cyllid hyblyg hwn y potensial i fod o fudd sylweddol i gymunedau, y 
rhai lleol iawn i’r prosiect ac yn fwy eang ar draws Gogledd Cymru. Ar hyn o bryd mae 
proses yn digwydd i sefydlu sefydliad i weinyddu’r gronfa, gyda chyhoeddiad i’w wneud yn 
ddiweddarach yn yr Hydref. Nodwyd.   
 
598.6  Byngalos yng Nghraigfechan [593.8]  Mae’r Clerc yn aros am ymateb gan Emily 
Reddy [Tai Sir Ddinbych] ynghylch cyflwr gwael y llwybrau troed o gwmpas y byngalos ac 
yn arwain at y briffordd, yn cynnwys y tyllau yn eu maes parcio.   
 
599  MATERION CYMUNEDOL  
599.1  Safle’r hen ysgol / Ysgol newydd Llanfair DC  Ymddengys na fydd yr ysgol 
newydd yn agor tan ddechrau 2020 oherwydd materion cyfreithiol yn ymwneud â’r 
draeniau.   
 
599.2  Datblygiad Tai / Pibell nwy prif gyflenwad Mae gwaith ar y safle’n bwrw ymlaen 
yn dda. Mae’r datblygwr wedi cadarnhau y bydd yn sicrhau bod y contractwyr yn cadw’r 
mwd ar y briffordd i’r isafswm.   
 
599.3 Cynllun Cymdogaeth Mae angen penderfyniad ynghylch blaenoriaeth ac amserlen 
ar gyfer y cynigion. Cytunodd Mr Steve Whipp i gymryd cyfrifoldeb i ailgynnull yr is-grŵp, 
Bwriedir ychwanegu eitemau newydd.   
 
600  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU  
600.1  Urdd Cyfeillion Ysbyty Rhuthun Mae’r Urdd Cyfeillion wedi estyn gwahoddiad i’r 
Cyngor Cymuned anfon un neu ddau gynrychiolydd i’w gyfarfodydd pwyllgor, sy’n cyfarfod 
bedair gwaith y flwyddyn. Mae’r Urdd Cyfeillion yn chwarae rôl hanfodol yn cynorthwyo’r 
ysbyty i gyflawni ei nod o ddarparu gwasanaethau o’r ansawdd uchaf i’r holl gleifion yn yr 
ysbyty a’r allgleifion.   
Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton y byddai’n mynd i’r cyfarfod nesaf ar 13/11/19.   
 
600.2  Cofeb i ddioddefwyr y ddamwain awyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd  Llythyr 
dyddiedig 07/10/19 gan Mr E H Edwards [ac yn cynrychioli Mr John Harrop] yn cynnwys 
cynnig i ddarparu sedd gardd ddwbl wedi’i harysgrifio gyda’r geiriau “Er cof am 13 milwr a 
fu farw ar 17 Gorffennaf 1942 pan fu eu hawyren Awyrlu mewn damwain wrth Tŷ’n y Bryn, 
Llanfair DC.” 
PENDERFYNWYD derbyn cynnig hael Mr E H Edwards.   
 
600.3  Bwletin Newyddion Un Llais Cymru 2019  Bwletin briffio wedi’i ddosbarthu i’r 
Cynghorwyr er sylw/gwybodaeth. Nodwyd. 
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600.4  Mr Darren Millar AC  Llythyr dyddiedig 23/09/19 yn mynegi dymuniad i gyfarfod 
gyda’r Cyngor Cymuned eto eleni fel rhan o’i ymrwymiad i weithio’n agos gyda’r aelodau er 
budd trigolion lleol.   
PENDERFYNWYD anfon rhestr yr holl ddyddiadau cyfarfodydd Cyngor Cymuned i’r holl 
bleidiau gwleidyddol gyda gwahoddiad agored i ddod i unrhyw un o’r cyfarfodydd.   
 
600.5  Corff Llywodraethol Ysgol Pentrecelyn Neges e-bost dyddiedig 07/10/19 gan 
Gadeirydd y Llywodraethwyr yn gwahodd y Cyngor Cymuned i enwebu’r Cynghorydd Osian 
Owen i lenwi’r sedd wag yn dilyn ymddiswyddiad Medwen Roberts. 
PENDERFYNWYD cyflwyno enw’r Cynghorydd Osian Owen fel enwebai i’w ystyried fel 
aelod o gorff llywodraethol yr ysgol.   
 
600.6  Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru – ymgynghoriad ar ddatblygu 
Strategaeth Amgylcheddol Tymor Hir Neges e-bost dyddiedig 04/10/19 yn gwahodd y 
Cyngor Cymuned i gyflwyno syniadau am wasanaethau y gallai’r Awdurdod eu darparu yn 
ystod yr 20 – 30 mlynedd nesaf. Dyddiad cau ar gyfer ymatebion – 31/12/19. 
PENDERFYNWYD anfon copi o Gynllun Cymdogaeth y Cyngor Cymuned i Awdurdod Tân 
ac Achub Gogledd Cymru.   
 
600.7  Siarter Cydymffurfiaeth Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych Neges e-bost dyddiedig 
10/10/19 gan Mr Adam Turner, Rheolwr Cydymffurfio Cynllunio. Mae Cyngor Sir Ddinbych 
yn bwriadu cyflwyno siarter cydymffurfiaeth cynllunio, a fydd yn nodi sut y gall y Cyngor 
weithio ochr yn ochr gyda sefydliadau lleol fel cynghorau dinas, tref a chymuned i fynd i’r 
afael â datblygiadau diawdurdod. Dyddiad cau ar gyfer sylwadau – 31/10/19.  Mynegwyd 
pryder ynghylch y cyfnod byr i ddarparu ymatebion.  
PENDERFYNWYD tynnu sylw at yr amser annigonol ar gyfer ymateb yn y cyfarfod i 
Gadeiryddion a Chlercod gyda Chyngor Sir Ddinbych ar 15/101/19.  [Ers y cyfarfod cafodd 
y dyddiad cau ei ymestyn i Ragfyr 2019].  
 
601 Adborth / Adroddiad[au] ynghylch Cynadleddau / Hyfforddiant / Cyfarfodydd 
Cymorth Cynllunio Cymru / Un Llais Cymru    
601.1  Cyfarfod Cangen SLCC 12/09/19  Mae hwn yn darparu cyfle i Glercod gyfarfod a 
rhwydweithio, rhannu syniadau ac arbenigedd ar lu o bynciau fel cofrestrau asedau, 
rheoliadau pensiwn, rheoliadau ariannol enghreifftiol/canllaw ymarferwyr newydd, 
cynadleddau a digwyddiadau hyfforddiant i ddod yn cynnwys ymholiadau cyffredinol a 
gyflwynwyd gan Glercod. Gobeithir y bydd y pwyslais yng nghyfarfod Rhagfyr ar weithio i 
gydymffurfio gyda Deddf Democratiaeth Cymru o ran hygyrchedd gwefannau.     
 
601.2  Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol Un Llais Cymru 05/10/19  Roedd y 
Cynghorydd Bob Barton wedi mynd i’r Gynhadledd a’r Cyfarfod Blynyddol yn ogystal â 
chyfarfod Pwyllgor Ardal yn ddiweddar, a oedd yn canolbwyntio ar rôl cynghorau tref a 
chymuned yn y dyfodol; hyfforddiant gorfodol a chymwysterau clercod yn benodol. 
Pwysleisiodd y Cynghorydd Barton bod angen i Lywodraeth Cymru ddarparu cymorth 
ariannol digonol i dalu’r costau.   
 
601.3  Cyfarfod Cadeiryddion/Clercod gyda swyddogion Cyngor Sir Ddinbych 
15/10/19  Nodwyd y byddai’r Cadeirydd a’r Clerc yn bresennol yn y cyfarfod hwn.   
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602 CYNLLUNIO  www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio 
 
602.1 Cais 20/2019/0745 – cyflwynwyd gan Mr Stephen Emberton – adeiladu porth 
ceir/garej yn Nhŷ’n y Berllan, Pentrecelyn. Nid oedd unrhyw wrthwynebiad.   
  
602.2  Cais 20/2019/0777 – cyflwynwyd gan Lloyd ac Edwards – dymchwel estyniad 
presennol, ystafell haul a balconïau cysylltiedig, ac adeiladu estyniadau newydd yn  
Berthen Gron, Pentrecelyn. Nid oedd unrhyw wrthwynebiad 
 
602.3  Cais 20/2019/0844  - cyflwynwyd gan Goleg Cambria – adeiladu tanc taenellu, 
pwmpdy a gwaith cysylltiedig yn Llysfasi. Nid oedd unrhyw wrthwynebiad 
    
602.4  Ymgynghoriad ynghylch Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru   
Cyflwynwyd – papur briffio ac ymateb drafft y Cyngor Cymuned. Mae’r Fframwaith 
Cynllunio Cenedlaethol yn gynllun datblygu 20 mlynedd sy’n cwmpasu Cymru gyfan. Fe’i 
cynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ac, unwaith y bo wedi’i fabwysiadu, bydd yn 
berthnasol i’r cyfnod 2020 – 2040. Lansiwyd yr ymgynghoriad ar 08/08/19 a gwahoddir 
ymatebion erbyn y dyddiad cau, sef 01/11/19. Diolchwyd i Mr Steve Whipp am lunio ymateb 
drafft i’r aelodau ei ystyried.  
PENDERFYNWYD cyflwyno ymateb fel y’i drafftiwyd.   
 
603  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau y materion a ganlyn:  
603.1  Data / Materion goryrru [593.10]  Siaradwr gwadd - Mr Ben Wilcox-Jones, Uwch 
Beiriannydd, Cyngor Sir Ddinbych. Gwahoddwyd Mr Wilcox-Jones i’r cyfarfod gan fod 
trigolion wedi bod yn gofyn am ddiweddariad ynghylch yr hyn sy’n cael ei wneud a’r camau 
gweithredu y gellir eu cyflwyno i leihau’r goryrru i mewn ac allan o Lanfair DC ar yr A525, yn 
cynnwys y rhan o’r briffordd i mewn ac allan o Fwlch Nant y Garth. Mae cyflwyno 
cyfyngiadau cyflymder ar ffyrdd eraill wedi golygu bod motobeicwyr, er enghraifft, yn osgoi’r 
ffyrdd hynny ac yn defnyddio’r A525 fel ffordd amgen. Cydnabu bod hyn yn fater o bwys i’r 
ardal; cyflwynwyd mesurau yn Llanfair megis arwydd a ysgogir gan gerbydau, terfyn 
cyflymder 20 milltir yr awr cynghorol ac mae cynlluniau i adleoli’r terfyn 30 milltir yr awr 
ymhellach i’r gogledd yn agosach at safle’r datblygiad tai newydd. Mae peth data ar gael 
sy’n awgrymu bod goryrru trwy bentref Llanfair yn cynyddu, yn amrywio o 37-39mya mewn 
terfyn 30mya.  Y drefn arferol yw adolygu hyn dros gyfnod 12 mis ac eto ymhen tair 
blynedd. Mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar gyflwyno terfyn cyflymder 20mya gorfodol 
ymhob ardal drefol yng Nghymru, ond mae’r goblygiadau cost yn uchel iawn. Mae mesurau 
i leihau goryrru’n dibynnu ar fodloni meini prawf deddfwriaethol penodol, gwelededd traffig, 
nifer y gwrthdrawiadau a ffactorau eraill. Gallai cynnig i leihau’r terfyn cyflymder i 40mya 
trwy Lysfasi a Nant y Garth gael eu gyflwyno mewn 3-4 mis os na cheir unrhyw 
wrthwynebiad. Mynegodd yr Arweinydd ddymuniad am berthynas mwy cydlynus gyda’r 
Heddlu.      
 
Diolchodd y Cadeirydd i Mr Wilcox-Jones am ddod i’r cyfarfod.   
 
603.2  Diweddariad ynghylch y cynigion ar gyfer y Grîn gyferbyn â Bron y Clwyd, 
Llanfair DC [557.1,568.3, 579.2, 593.1]  Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn ymateb gan 
Heather Battison-Howard, Swyddog Datblygu Gwagle Gwyrdd Cyngor Sir Ddinbych, am y 
cynnydd a’r camau nesaf ar gyfer plannu coed, bylbiau a/neu dywarchod blodau gwyllt. 
Mae hi wedi llwyddo i gael tua 150 o blanhigion gwrych llydanddail rhywogaethau cynhenid 
ar gyfer y prosiect, am ddim. Nid yw’r nifer yn ddigon a bydd rhaid prynu rhai gan feithrinfa 
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leol; awgrymir y dylid plannu’r gwrych yn fuan mewn rhyw ddwy sesiwn, a gadael y coed a’r 
ddôl blodau gwyllt tan Chwefror 2020. Mae Pennaeth Ysgol Llanfair yn cefnogi’r cynllun yn 
llwyr ac yn hapus i’r disgyblion ysgol gymryd rhan yn y plannu.    
PENDERFYNWYD bwrw ymlaen gyda’r cynllun fel yr argymhellwyd gan y Swyddog 
Gwagle Gwyrdd a rhoi pwerau dirprwyedig i’r Cadeirydd a’r Clerc o ran gwneud cyfraniad 
tuag at gost prynu planhigion/coed.   
 
603.3  Cynllun drafft ar gyfer cynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth yn ardal y Cyngor 
Cymuned.  Mae’n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus (yn cynnwys Cynghorau Tref a 
Chymuned) dan Adran 6 Deddf 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. Mae Llywodraeth Cymru wedi hysbysu Un 
Llais Cymru y bydd canllawiau’n cael eu cyhoeddi’n fuan.   
PENDERFYNWYD  Nodi’r adroddiad ac ystyried cynhyrchu atodiad i’r Cynllun Cymdogaeth 
yn cyfeirio at fioamrywiaeth.   
 
603.4  Parcio yn y gilfan ger Llysfasi  Roedd trigolion lleol wedi holi a oedd gan gerbyd 
Voel Coaches yr hawl i barcio yn y gilfan trwy’r dydd. Roedd cwyn hefyd am y bws ysgol yn 
goryrru ar hyd y ffordd o Graigfechan i Bentrecelyn. Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda 
Chyngor Sir Ddinbych am y ddau fater.   
 
RHAN 2  604  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod 
oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:    
 
605  MATERION ARIANNOL  
605.1  Crynodeb incwm a gwariant am y cyfnod 1 Ebrill – 30 Medi 2019 a gyflwynwyd 
i’w gymeradwyo. PENDERFYNWYD cymeradwyo’r datganiad.  
 
605.2  Talu Cyfrifon / Anfonebau  PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:  
£138.89  Treuliau’r Clerc, Gorffennaf – Medi 2019  
£25.00  Cyngor Cymuned Llanbedr – cyfran 25% o ffi Cynhadledd Un Llais Cymru 05/10/19  
[Cynghorydd B Barton] 
 
605.3  Ceisiadau am gymorth ariannol PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:  
£100.00 Hosbis Tŷ’r Eos  
£200.00  Y Lleng Brydeinig – Apêl Pabi Coch Rhuthun  
Atgoffwyd yr aelodau bod Sul y Cofio ar 10 Tachwedd 2019.   
 
605.4   Gwelliannau / Gwaith trwsio’r Gofeb Rhyfel Cyflwynwyd – darnau o’r cais 
cynllunio a gyflwynwyd i’r Adran Gynllunio gan asiant y Cyngor Sir, Mr John Pugh, Syrfeiwr 
Siartredig. Nid oedd ffi cynllunio’n daladwy.   
  
605.5  Diweddariad ynghylch y broses Archwiliad Allanol Adroddodd y Clerc y cafwyd 
cadarnhad yn datgan nad oedd unrhyw faterion wedi dod i sylw’r archwilydd allanol a oedd 
yn ei gwneud yn ofynnol cyflwyno adroddiad ychwanegol ar wahân. Diolchwyd i’r Cadeirydd 
am roi copïau ar hysbysfyrddau a gwefan a Cyngor yn ystod absenoldeb y Clerc ar wyliau. 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r adroddiad archwilio a’i dderbyn gan y Cyngor.   
 
606  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL  
Gwnaed awgrym i ystyried cael rhan gyntaf cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd am 10 munud.    
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2019  11/11/19 [Canolfan Genus], 25/11/19 [cyfarfod trafod y gyllideb braesept – Coleg 
Llysfasi], 09/12/19 [Ysgol Llanfair] 
 
2020  13/01/20 [Ysgol Pentrecelyn], 10/02/20 [Ysgol Llanfair], 09/03/20 [Canolfan Genus] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 8.45pm                   
 

 ___________________ CADEIRYDD _________ DYDDIAD 


