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CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL 
www.llanfaircommunitycouncil.co.uk 
 
Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Neuadd Eleanor, Llanfair DC, nos 
Lun, 19 Awst  2019 am 7.00 pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], David Baker, Bob Barton, Wini 
Davies, Osian Owen, Ceri Ranson ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 13 aelod o’r cyhoedd  
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorwyr Tim Faire a Keith Moulsdale [datgan buddiannau]; y 
Cynghorydd Hugh Evans, OBE, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych.      
  
583  CYNLLUN DATBLYGU CYMDOGAETH Y CYNGOR CYMUNED  
Cyflwynwyd – cynllun diwygiedig/wedi’i ddiweddaru. Diolchwyd i Mr Steve Whipp, cadeirydd 
is-grŵp y Cynllun Cymunedol, am ei holl ymdrechion a’i fewnbwn i’r rhifyn diweddaraf i’w 
gymeradwyo gan y Cyngor Cymuned. Adroddodd bod yr is-grŵp wedi casglu cyfres o 
syniadau [disgwylir rhagor o gynigion] a chanllawiau mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar  
29/05/19 i gydlynu newidiadau, gyda mwy ynghylch polisi a meddwl yn strategol, 
egwyddorion arweiniol, cydnabod cyrff allanol allweddol, dogfennau awdurdod lleol yn 
cynnwys anghenion Neuadd Eleanor a sefydliadau eraill yn y gymuned ehangach. Y nod 
yw cael dogfen fyw wedi’i chynhyrchu fel sylfaen ar gyfer trafodaeth i weithio tuag at 
gymunedau cydlynus, gyda llesiant a diwylliant yn ganolog i’r hyn sydd angen digwydd. Y 
cam nesaf fydd edrych ar amserlenni ar gyfer y cynigion a restrwyd a bydd y Cyngor 
Cymuned yn ystyried y rhain. Cydnabuwyd y gellid tynnu rhai elfennau allan i’w cynnwys 
mewn cynllun bro yn ymwneud â chynllunio datblygu, fel y cyfeirir ato ym Mholisi Cynllunio 
Cymru, i’w ddatblygu gyda’r Tîm Cynllun Datblygu Lleol ochr yn ochr â’r cynllun 
cymdogaeth sy’n cynnwys tystiolaeth leol.   
 
PENDERFYNWYD  [a]  Cymeradwyo’r fersiwn ddiweddaraf mewn egwyddor, yn 
ddarostyngedig i fan gywiriadau ac ychwanegiadau/diwygiadau i adlewyrchu’r sylwadau a 
wnaed yn y cyfarfod. Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Thîm Cynllun Datblygu Lleol Sir 
Ddinbych ynghylch y posibilrwydd o ddatblygu cynllun bro ac anfon copi o’r cynllun 
cymdogaeth atynt. [b] Dogfen ddiwygedig i’w chyflwyno i’w chadarnhau gan y Cyngor 
Cymuned yn y cyfarfod i’w gynnal ar 09/09/19. 
 
584  STRATEGAETH A FFEFRIR DDRAFFT CYNGOR SIR DDINBYCH -  CYNLLUN 
DATBLYGU LLEOL 2018-2033  - www.denbighshire.gov.uk/ldp   
Cyflwynwyd – ymateb drafft i’w gyflwyno i’r Cyngor Sir o ran y dogfennau/cynigion a restrir 
isod. Nodwyd bod dyddiad cau ymatebion i’r ymgynghoriad wedi’i ymestyn i 27/09/19 ar 
gyfer cynghorau tref a chymuned [30/08/19 ar gyfer trigolion]. Diolchwyd i Mr Steve Whipp 
a Mr Phil Bennett Lloyd am yr holl waith paratoi a wnaed i gynhyrchu’r ymateb drafft.   
 
PENDERFYNWYD [a] anfon yr ymatebion a ganlyn, fel y’u diwygiwyd yn y cyfarfod, i’r 
Cyngor Sir ar ôl cyfarfod nesaf y Cyngor Cymuned i’w gynnal ar 09/09/19 a [b] pharatoi 
nodyn briffio i gefnogi trigolion wrth ymateb i’r ymgynghori ar y Cynllun Datblygu Lleol a’i roi 
ar wefan y Cyngor Cymuned a bod ar gael i rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol lleol.      
   

http://www.denbighshire.gov.uk/ldp
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584.1  Cyflwyniad  Mae’r ymateb hwn yn cynrychioli’r mewnbwn y dymuna Cyngor 
Cymuned Llanfair DC ei gyflwyno i’r ymgynghori ynghylch Cynllun Datblygu Lleol Sir 
Ddinbych. Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn cynrychioli pentrefi Llanfair DC, 
Graigfechan, Pentre Coch a Phentrecelyn yn ogystal â’r cefn gwlad amgylchynol ac mae 
1,048 o drigolion gyda 458 eiddo ar y gofrestr etholiadol. Mae’r Cyngor Cymuned wedi 
datblygu nodyn briffio i’r holl aelodau i alluogi cymryd rhan yn yr ymgynghori ar y Cynllun 
Datblygu Lleol a chynhaliwyd cyfarfodydd arbennig i sicrhau bod y Cyngor Cymuned wedi 
ystyried y cynigion ac yn medru cyflwyno barn gynrychioliadol ar ran y gymuned gyfan.   
 
584.2  Lefelau twf arfaethedig  Noda Cyngor Cymuned Llanfair DC bod nifer o 
sefyllfaoedd yn y dyfodol wedi’u modelu a’u hystyried wrth ddatblygu’r strategaeth twf dros 
gyfnod y cynllun. Mae’r Cyngor Cymuned yn cefnogi’r dull strategol a ffefrir ac mae’n 
ystyried bod hwn yn ddull cyfrifol, darbodus ac ymarferol.    
Mae peth ansicrwydd allweddol ar hyn o bryd a allai effeithio ar y tueddiad cyffredinol o ran 
twf:  

• Effaith gadael yr Undeb Ewropeaidd (‘Brexit’) a’r canlyniadau i’r dyfodol a allai fod yn 

arwyddocaol i’r rhanbarth o ran cynyddu neu leihau twf.    

• Gallai creu Pwerdy Gogledd Lleol gael effaith cadarnhaol hefyd os yw’n darparu 

ysgogiad i ardaloedd cyfagos fel Caer, Lerpwl a Manceinion.   

• Byddai rheilffordd HS2 yn darparu symbyliad i’r rhanbarth wrth alluogi mynediad i 

ranbarthau eraill. Gallai hyn ysgogi gweithgarwch diwydiannol, masnachol, busnes a 

thai.   

 

584.3  Strategaeth Ofodol arfaethedig  Noda Cyngor Cymuned Llanfair DC y dull a 

ddefnyddiwyd i ddatblygu’r strategaeth ofodol ac mae’n cydnabod bod ardal y Cyngor 

Cymuned yn cynnwys pentref (Llanfair DC), pentref heb wasanaethau (Graigfechan) a 

chefn gwlad fel arall, ardaloedd heb eu dosbarthu fel Pentrecelyn a Phentre Coch, yn 

ogystal ag anheddiadau gwledig anghysbell. Mae’r Cyngor Cymuned yn cydnabod y realiti 

y bydd y pwyslais ar gyfer twf yn digwydd yng ngogledd y sir. Fodd bynnag, bydd y 

cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau gwledig yn parhau a byddai hyn yn cynnwys 

gweithgareddau’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth yn bennaf. Mae ardal y Cyngor Cymuned 

yn chwarae rôl allweddol mewn cynhyrchu bwyd, trwy ffermio defaid, gwartheg a chnydau 

âr, ac mae’n cynnwys gweithgareddau cysylltiedig megis Canolfan Fridio Genus a Choleg 

Llysfasi. Mae twristiaeth hefyd yn weithgaredd sy’n cynyddu’n gyson yn yr ardal.      

 
Mae ardal y Cyngor Cymuned wedi gweld lefel arwyddocaol o safleoedd tai bychan (tai 
unigol yn aml) a phrosiectau newid adeiladau a disgwylir i hyn barhau. Mae pentref Llanfair 
DC hefyd wedi gweld cymeradwyo a datblygu safle tai 63 uned a fydd yn dyblu nifer y tai 
nesaf at y pentref. Bydd pobl yn dechrau byw yn y tai ddiwedd 2019 ac mae amod i 
gwblhau’r datblygiad cyfan cyn pen 5 mlynedd. Mae rhai mesurau cynllunio i ddarparu 
seilwaith wedi’u cyflwyno megis darpariaeth ysgol newydd, ond nid oes ganddi’r capasiti i 
dderbyn plant oedran cynradd o’r datblygiad newydd. Bydd yn ofynnol darparu 
gwasanaethau eraill fel gofal iechyd, cludiant, addysg uwchradd a siopau yn Rhuthun neu 
rywle arall. Disgwylir y bydd yn ofynnol i effaith y datblygiad newydd setlo cyn ystyried 
datblygiad arwyddocaol arall. Rhaid i raddfa unrhyw ddatblygu fod yn gyfrannol i raddfa’r 
pentrefi gwledig, gan barchu’r gofynion statudol a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 a sicrhau cynaliadwyedd cymeriad, amgylchedd a diwylliant y 
pentrefi a llesiant y trigolion, yn awr ac yn y dyfodol. Nodir Dyffryn Clwyd fel Tirwedd o 
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Bwysigrwydd Hanesyddol Arbennig, gyda’r adroddiad Nodweddion Tirwedd Hanesyddol 
(Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys) yn diffinio’r pentrefi a’r cymunedau fel 
‘anheddiadau cnewyllog bychan’. Mae’r nodweddion diffiniadol hyn yn hanfodol i’r ardal, ei 
threftadaeth ddiwylliannol a’r naws am le cryf sy’n cefnogi’r cymunedau a llesiant pobl.    
Mae Llanfair DC wedi cynhyrchu Cynllun Cymdogaeth sy’n ystyried ac yn nodi anghenion y 
gymuned, gan ddarparu sail tystiolaeth dan arweiniad y gymuned ac egwyddorion a 
fyddai’n sylfaen ar gyfer Cynllun Bro (Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 10, paragraffau 1.28-
1.29).  
 
584.4  Polisïau Allweddol Drafft   
Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn croesawu’r polisïau allweddol drafft sy’n gyson gyda’r 
dull a ddilynir wrth ystyried cynigion. Bydd y Cyngor Cymuned yn mabwysiadu’r polisïau 
allweddol wrth ystyried cynigion datblygu yn y dyfodol er mwyn sicrhau cysondeb gyda 
nodau a chanllawiau allweddol sirol a chenedlaethol. O ran y polisïau penodol a chyfleoedd 
lleol, gwneir y sylwadau isod:   
  
584.4.1 Tir Cyflogaeth – Un defnydd a gynigiwyd ar gyfer cyn Ysgol Llanfair a fydd yn dod 
yn wag ym mis Medi 2019 yw fel deorfa busnesau, tebyg i Dŷ Technoleg yn Rhewl. Byddai 
angen cydgysylltu gyda Chynllunwyr y sir i benderfynu a oes angen rhagor o unedau 
dechrau busnes yn yr ardal. Cynigiwyd mathau eraill o ddefnydd potensial ar gyfer yr ysgol 
hefyd.   
 
584.4.2 Adwerthu  Mae’r Cyngor Cymuned wedi nodi’r datganiad polisi allweddol ac yn 
cytuno gyda ef yn fras. Fodd bynnag, mae achos dros ddarparu siop leol gyffredinol ac 
awgrymwyd hyn hefyd fel opsiwn ar gyfer safle’r hen ysgol. Mae siop gymunedol ym 
Mhwllglas ar hyn o bryd, ond nid yw’n hygyrch o ardal Llanfair. Mae potensial i sefydlu 
cyfleusterau ‘lloeren’ a gynhelir ar y cyd gyda Siop Pwllglas, yn rhan o’r hen ysgol efallai, 
fod o fudd arwyddocaol i’r ddwy gymuned, heb gyflwyno cystadlu sy’n tarfu ar hyn. Nodwyd 
bod Coleg Llysfasi wedi gwneud cais am gyfleuster cymunedol yn ddiweddar, ac mae’r 
Cyngor Cymuned yn cysylltu gyda nhw i ddeall beth sy’n cael ei gynnig. Mae’n bosibl y 
byddai cyfle ar gyfer siop gyffredinol neu siop fferm. Mantais cael siop yn y pentrefi fyddai 
bodloni’r galw gan y gymuned sy’n tyfu a lleihau allyriadau carbon sy’n gysylltedig gyda 
theithio i Rhuthun. Cydnabyddir y byddai Rhuthun yn parhau’r canol tref lle y byddai 
nwyddau a gwasanaethau mwy arbenigol yn cael eu darparu.   
 
584.4.3 Seilwaith  Mae’r Cyngor Cymuned yn croesawu’r cynnig i sicrhau dilyn dull 
cyfannol o ran cynigion datblygu ac y dylai’r rhain sylweddoli’r angen am gyfraniad i sicrhau 
lleihau effaith datblygiadau newydd. Nid yw’r datblygiad cyfredol sy’n digwydd yn Llanfair i 
adeiladu 63 cartref newydd yn gwneud fawr ddim cyfraniad i’r seilwaith; cynhwysir yr 
isafswm o dai fforddiadwy, amwynderau hamdden ac mae’n meddu ar y potensial i rannu’r 
gymuned ac, yn drist iawn, mae’n dangos sut y gellir cyflwyno datblygu heb fawr ddim 
ystyriaeth i’r effaith y tu hwnt i’r safle ei hun. Byddai Cyngor Cymuned Llanfair DC yn annog 
Cyngor Sir Ddinbych i ystyried mecanweithiau cadarn er mwyn derbyn lefelau cyllid 
rhesymol gan ddatblygwyr (neu dirfeddiannwyr sy’n elwa o gynnydd yng ngwerth y 
datblygiadau) i ddarparu seilwaith a gwasanaethau hanfodol sy’n gysylltiedig â thwf, yn lleol 
ac ar raddfa fwy strategol. Mae seilwaith yn fater sy’n cael ei grybwyll yn gyson yng 
nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned a chanfyddir bod ffyrdd a phontydd yn peri pryder ac 
mae’n amlwg fod y Cyngor Sir yn cael anhawster bodloni’r anghenion hyn.   
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584.4.4 Yr Economi Ymwelwyr  Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC wedi gweld nifer o 
gynigion ar gyfer meysydd carafanau a gwersylla (glampio) yn ystod y cyfnod diweddar ac 
wedi cydgysylltu’n agos gyda’r cynigwyr i sicrhau darparu cyfleusterau ansawdd uchel. 
Mae’r Cyngor Cymuned yn sylweddoli ac yn cydnabod y cyfleoedd y mae twristiaeth yn ei 
gynnig i’r rhanbarth a bydd yn cefnogi cynigion priodol. Un ystyriaeth a gynigiwyd yw cynnig 
llety tŷ bynciau i ymwelwyr sy’n ymweld â’r ardal neu’n cerdded Clawdd Offa neu Lwybr 
Bryniau Clwyd neu’n ymweld â Choed Llandegla. 
  
584.4.5 Cludiant a Hygyrchedd  Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn cynnwys 
darpariaeth yn ei Gynllun Cymdogaeth i wella cyfleusterau llwybrau troed a beicio yn yr 
ardal. Gwnaed peth gwaith dichonoldeb ond disgwylir y bydd angen gwneud rhagor i 
gysylltu’r pentrefi a darparu cysylltiadau. Mae hyn yn cyd-fynd ag agweddau o Gynllun 
Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych megis llesiant, cysylltu cymunedau, hybu newid yn y dull 
trafnidiaeth a lleihau allyriadau.   
 
584.4.6 Yr Amgylchedd Naturiol ac Adeiliedig  Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn 
cefnogi’r polisi allweddol a gynigir yn y ddogfen ymgynghori ar y Cynllun Datblygu Lleol. 
Mae’r Cyngor Cymuned wedi bod yn awyddus i weld cynigion sy’n cryfhau cyfoeth 
naturiolyr ardal. Mae’r Cyngor Cymuned yn sensitif i’r effaith mae nifer o ddatblygiadau 
diweddar yn Llanfair DC wedi’u cael lle bo coed a gwrychoedd wedi’u tynnu ymaith heb 
ystyriaeth ddigonol a darpariaeth wael o ran gwagle gwyrdd. Rhaid i gynigion newydd fod 
yn ddarostyngedig i graffu manylach yng nghyswllt hyn. Gwnaiff y Cyngor Cymuned 
ystyried sut y gall gefnogi diogelu coed a gwrychoedd a bydd yn gweithio gyda’r Cyngor Sir 
i awgrymu lle byddai gorchmynion cadw coed yn addas, ar sail gwybodaeth leol.    
  
Nodir, yn Adroddiad Archwiliad ac Asesiad Gwagleoedd Agored Cyngor Sir Ddinbych, ym 
mhedwar o’r chwech categori mae gan 100% o’r trigolion yn ardal y cyngor cymuned 
fynediad cyfyngedig i gyfleusterau gwagle agored. Mae’r gwagle sydd ar gael ar hyn o bryd 
yn werthfawr iawn ac mae’n cyflwyno cyfleoedd i’w wella a’i gyfoethogi yn hytrach na’i 
ddiraddio neu ei golli.   
 
584.4.7  Y Gymraeg   Bydd cynigion sy’n cynnal neu’n cyfoethogi integriti’r Gymraeg yn 
cael eu cefnogi.   
 
584.5 Arfarniad Cynaliadwyedd  Mae’r ddogfen yn darparu adnodd defnyddiol i’r Cyngor 
Cymuned gyfeirio ato wrth i ni ddatblygu ein Cynllun Cymdogaeth. Nodwn fod rhaid i leoliad 
datblygiad fod yn sensitif i: yr angen i hyrwyddo’r Gymraeg; pocedi amddifadedd; yr Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol; safleoedd cadwraeth; yn ogystal â’r tirweddau a’r 
amgylcheddau naturiol, amaethyddol, hanesyddol a diwylliannol. Rhaid i iechyd a lles pobl, 
yn ogystal â newid yn yr hinsawdd a’i effeithiau potensial, gael eu hystyried fel rhan o 
ddatblygu cynaliadwy.   
 
584.6 Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd  Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn nodi’r 
adroddiad ar reoliadau cynefinoedd a baratowyd ar y cyd gyda Chynllun Datblygu Lleol Sir 
Ddinbych. Dymuna’r Cyngor Cymuned dynnu sylw’r Cyngor Sir i’r ardaloedd o ddiddordeb 
arbennig. Mae ardal Llanfair DC yn cynnwys ardaloedd fel:   

• Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy,   

• Gwarchodfa natur Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Coed Cilygroeslwyd, un 

o warchodfeydd natur cyntaf Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, a 

brynwyd yn 1964 ac sy’n gartref i rywogaethau prin ac yn gyforiog o fywyd gwyllt,   

https://www.northwaleswildlifetrust.org.uk/nature-reserves/coed-cilygroeslwyd
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• Graig Wyllt, safle hyfryd wedi’i gysgodi gan goetir hynafol, sy’n llawn lliwiau yn y 

gwanwyn gyda golygfeydd godidog ar draws Dyffryn Clwyd,   

• Gwarchodfa gloynnod byw Creigiau Eyarth sy’n cynnwys rhywogaethau prin ac 

mewn perygl (Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig).      

Mae rhagor o safleoedd arbennig yn cael eu hystyried ac mae’r Cyngor Cymuned yn 
cydweithio gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yn ogystal â’r Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol. Bydd y Cyngor Cymuned yn edrych ar yr holl ddatblygiadau 
arfaethedig ac yn ceisio sicrhau nad oes unrhyw effaith ar yr ardaloedd arbennig hyn. Hefyd 
mae cynnig i ddatblygu coridor bywyd gwyllt strategol ar draws Dyffryn Clwyd, yn croesi 
Cyngor Cymuned Llanfair DC, i ganiatáu cysylltedd rhwng yr ardaloedd arbennig hyn i 
alluogi parhad rhwng cynefinoedd, creu cydnerthedd ecosystemau a, thrwy hyn, annog 
cynaliadwyedd y rhywogaethau prin a phwysig yn genedlaethol yn ogystal â chynefinoedd 
sy’n fregus yn lleol.    
 
Mae polisïau eraill, yn cynnwys tai, tai fforddiadwy a rheoli gwastraff, o ddiddordeb i Gyngor 
Cymuned Llanfair DC a byddant yn cael eu hystyried wrth ddatblygu ein Cynllun 
Cymdogaeth. Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn croesawu’r polisïau allweddol a bydd 
yn ceisio eu mabwysiadu ac ymdrin â nhw trwy fesurau i’w cynnwys yn y Cynllun 
Cymdogaeth.   
 
584.7  Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol – Sylwadau Cyffredinol  Darperir sylwadau 
penodol i bob safle ynghylch pob un o’r safleoedd ymgeisiol ar y gofrestr yn y Cynllun 
Datblygu Lleol isod. Mae’r isod yn bwyntiau cyffredinol sy’n berthnasol i bob safle:   
 
584.7.1 Gwnaeth Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006 - 2022 gydnabod 

yr ardal leol o gwmpas Llanfair DC fel ‘Tirwedd Hanesyddol’. Mae’n ardal o dir amaethyddol 

gwledig yn bennaf, gydag anheddiadau cnewyllog bach yma ac acw. Mae Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd yn edrych dros y dyffryn i gyfeiriad gorllewinol. 

Mae gan bentref Llanfair DC Ardal Gadwraeth yn ei chanol, ac mae hyn yn darparu naws 

am le i’r holl ardal gyda ffocws cymdeithasol yr eglwys, y gofeb rhyfel, y cyn ysgol gynradd 

a’r elusendai (teras Elizabeth Owen) a thafarn y Ceffyl Gwyn. Byddai’r Cyngor Cymuned yn 

dymuno i unrhyw ddatblygiad gadw’r naws am le, ac yn benodol yr Ardal Gadwraeth yn 

Llanfair DC.  

 

584.7.2 Byddai’r Cyngor Cymuned yn dymuno osgoi unrhyw ddatblygiad a fyddai’n 

cael effaith andwyol ar amwynder gweledol yr ardal, yn enwedig i ac o’r Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol. Mae twristiaeth yn dod yn rhan gynyddol bwysig o’r economi leol yn yr 

ardal ac mae’r angen i gadw’r ymdeimlad o wagle a’r teimlad gwledig heddychlon yn 

ganolog i’r cynnig twristiaeth. Mae mwyafrif yr ardaloedd, a phentrefi Graigfechan, Pentre 

Coch a Phentrecelyn, yn rhan o’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol.    

 

584.7.3 Cyhoeddwyd Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 10, fis Rhagfyr diwethaf. Mae’n 
cyfeirio ar y ffordd y dylid trin tir amaethyddol. Mae’n datgan, o ran y tir amaethyddol gorau 
a mwyaf amlbwrpas:  
3.54   Tir amaethyddol gradd 1, 2 a 3a yn y system Ddosbarthu Tir Amaethyddol yw’r tir 
amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas a dylid ei gadw i genedlaethau’r dyfodol fel adnodd 
y mae pen draw iddo.  
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3.55   Wrth ystyried y dilyniant chwilio ac wrth ddatblygu polisïau’r cynllun datblygu a 
phenderfyniadau rheoli datblygu dylid rhoi pwysau sylweddol ar ddiogelu tir o’r fath rhag 
cael ei ddatblygu, oherwydd ei bwysigrwydd arbennig.   
Dylai tir gradd 1, 2 a 3a gael ei ddatblygu yn unig os oes angen trechol am y datblygiad, a 
bod tir a ddatblygwyd yn flaenorol neu nad oes tir amaethyddol gradd is ar gael, neu bod 
gan dir amaethyddol gradd is werth amgylcheddol sy’n cael ei gydnabod gan ddynodiad 
tirwedd, bywyd gwyllt, amaethyddol neu archeolegol sy’n bwysicach na’r ystyriaethau 
amaethyddol. Os oes angen datblygu tir gradd 1, 2 neu 3a, a bod dewis rhwng safleoedd 
gwahanol raddau, dylid cyfeirio datblygu at y tir gradd isaf. 
 
Mae gan Gyngor Cymuned Llanfair DC bryder y byddai llawer o’r safleoedd ymgeisiol 
arfaethedig yn yr ardal yn golygu colli tir amaethyddol ac awgrymir yn gryf y dylid osgoi hyn 
yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru.   
 

584.7.4 Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn bryderus y gallai cynnwys y safleoedd 

ymgeisiol yn y gofrestr yn y Cynllun Datblygu Lleol fwrw cysgod dros neu felltithio eiddo 

cyfagos. Mae dogfennau ymgynghori Cyngor Sir Ddinbych ynghylch y Cynllun Datblygu 

Lleol yn cydnabod bod gorgapasiti enfawr o ran y safleoedd a gynigir i’w cynnwys. Mae 

Cyngor Cymuned Llanfair DC yn annog Cyngor Sir Ddinbych i ddileu safleoedd ymgeisiol 

o’r gofrestr gynted ag y bo’n ymarferol, unwaith y bo’n amlwg na fyddant yn mynd ymlaen 

i’w hystyried ymhellach yn y Cynllun Datblygu Lleol.    

 

584.7.5 Dengys profiad bod gweithgareddau adeiladwaith yn gysylltiedig â datblygu 

tai yn arwain at niwsans sŵn, dirgrynu a llwch. Ymhellach, mae traffig sy’n gysylltiedig 

gyda’r adeiladwaith yn creu tarfu ar y briffordd. Mae gweithgareddau datblygu yn gwadu’r 

hawl i drigolion fwynhau amgylchedd tawel a heddychlon, yn enwedig y rhai mewn eiddo 

cyfagos, a gall gynrychioli colli’r hawl i fwynhau eu cartrefi a’r amgylchedd amgylchynol yn 

ystod a thu hwnt i’r cyfnod adeiladu. Mae’r straen sy’n deillio o’r ymgynghori ynghylch 

cynllunio, yn ogystal â’r gweithgaredd adeiladwaith, yn difetha iechyd trigolion.   

 

584.7.6 Mae’r Cyngor Cymuned wedi datblygu Cynllun Cymdogaeth. Mae hyn yn 

nodi’r anghenion ar gyfer y dyfodol. Mae’n nodi sut mae’r Cyngor Cymuned yn gweithio 

gydag eraill ac, er enghraifft, yn disgrifio sut mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio i wella’r 

amgylchedd, y bioamrywiaeth naturiol ac ecoleg yr ardal. Mae nifer o warchodfeydd a 

safleoedd bywyd gwyllt y naill ochr i Ddyffryn Clwyd sy’n cynnwys rhywogaethau prin ac 

mewn perygl. Cynigir creu coridorau naturiol ar draws y Dyffryn i annog bywyd gwyllt i fudo i 

ardaloedd ehangach ac i ysgogi amrywiaeth bioamrywiaeth. Byddai angen ystyried unrhyw 

ddatblygu yn y safleoedd ymgeisiol a gynigir i sicrhau nad yw’r amgylchedd adeiledig 

newydd yn gweithredu fel rhwystr i fywyd gwyllt. Mae gan yr holl safleoedd ymgeisiol 

gynefin cyfoethog gyda choed a gwyrchoedd wedi hen sefydlu, ac mae’r rhain yn gartref i 

dylluanod, ystlumod ac amrywiaeth eang o fywyd gwyllt. Er enghraifft, mae gan y 

gwrychoedd draenen wen aeron a ddefnyddir gan esgyll cochion ar gyfer eu mudo 

blynyddol. Mae dyfrgwn yn bresennol yn y dyffryn, a lluniwyd gwâl i annog eu presenoldeb.   

 

584.7.7 Mae angen ystyried effaith hydrolegol unrhyw ddatblygiad arfaethedig yn rhan 

uchaf Dyffryn Clwyd yn ofalus iawn. Mae caledu arwynebau o gaeau gwyrdd i doeon neu 

gerrig pafin yn ganlyniad anochel. Mae datblygiadau cyfredol wedi cynnwys tanciau dâl dŵr 
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draenio, ac fe’u dyluniwyd i leihau effaith a photensial llifogydd oherwydd digwyddiadau 

glawiad. Rhaid gwneud cynigion ar sail bob achos unigol a dylid defnyddio’r egwyddor o 

ddim dirywiad, fel bod rhaid i ddyluniad safle sicrhau nad yw’r amodau yn is i lawr yr afon 

yn cael eu gwaethygu o ganlyiad i unrhyw ddatblygu.   

 

584.7.8 O ran trin carthffosiaeth, gwasanaethir ardal y Cyngor Cymuned gan waith trin 

carthion bychan yn Llanfair DC a Graigfechan, a gan danciau septig fel arall. Cafodd y 

gwaith trin carthion yn Llanfair DC ei uwchraddio gan Dŵr Cymru i ymdrin â’r datblygiad 

newydd yn cynnwys 63 o dai ac i sicrhau ei fod yn bodloni’r safonau caniatâd arllwys 

gofynnol. Byddai rhagor o ddatblygu yn ei gwneud yn ofynnol adolygu a gwella darpariaeth 

y gwasanaeth hwn.   

 

584.7.9 Byddai datblygu’r safleoedd ymgeisiol yn ei gwneud yn ofynnol ehangu 

gwasanaethau i ymdopi gyda’r tai ychwanegol. Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn 

sylweddoli y byddai unrhyw ddatblygiad arall yn y rhan hon o’r sir hefyd yn galw am 

wasanaethau fel addysg a gofal iechyd yn ardal Rhuthun, a byddai angen i gynigion 

datblygu ystyried y gofynion lleol ehangach am wasanaethau.    

 

584.7.10 Mae’r ysgol newydd leol yn Llanfair DC eisoes ar ei lefel capasiti ac nid o’r 

maint i fodloni anghenion y tai sy’n bodoli a’r rhai sydd wedi’u cymeradywo eisoes, a bydd 

angen darparu cyfleusterau ysgol ychwanegol.   

 

584.7.11 O ran gwasanaethau eraill, mae band eang yn yr ardal yn dameidiog ac nid 

oes unrhyw gynlluniau i ymestyn y cysylltiad nwy arfaethedig y tu hwnt i’r datblygiad 63 o 

dai sy’n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd. Mae’r mynediad i ofal iechyd, meddygon teulu a 

deintyddion dan straen yn Rhuthun ar hyn o bryd, a byddai rhagor o dwf yn y boblogaeth yn 

ei gwneud yn ofynnol cael darpariaeth ychwanegol neu i bobl orfod teithio i gael 

gwasanaethu. Darperir addysg uwchradd yn Rhuthun a thu hwnt.    

  

584.7.12 Mae capasiti’r priffyrdd i’r de o Rhuthun eisoes yn cyrraedd y sefyllfa lle bo 

tagfeydd yn digwydd ar adegau llif brig. Byddai datblygu safleoedd ymgeisiol yn ychwanegu 

at y llifau traffig ar y priffyrdd, gan waethygu’r cyfyngiadau ac arwain at oedi arwyddocaol, 

sy’n gwrthdaro gyda’r nod o hyrwyddo a darparu dulliau teithio egnïol a newid yn y dulliau 

teithio. Dylid ystyried yr effeithiau ar y priffyrdd yng nghyswllt unrhyw ddatblygiad 

arfaethedig yn yr ardal.   

 

584.7.13  Mae cludiant cyhoeddus yn eithaf cyfyngedig eisoes a byddai gallu’r 

rhwydwaith i ddarparu unrhyw beth mwy na gwneud y daith symlaf dan y trefniadau 

presennol yn cyfyngu ar ddefnydd cludiant cyhoeddus i drigolion y safleoedd ymgeisiol 

arfaethedig, a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol gwneud rhagor o deithiau mewn ceir a 

chynyddu’r ôl troed carbon. Mae hyn yn gwrthdaro gyda sawl agwedd yng Nghynllun 

Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych 2017 – 2022 o ran cysylltiadau cludiant da a lleihau 

allyriadau carbon.    

 

584.7.14 Byddai Cyngor Cymuned Llanfair DC yn argymell yn gryf bod Cyngor Sir 

Ddinbych yn ystyried modd o’i gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr ddarparu cyllid i gefnogi 
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anghenion seilwaith lleol a strategol, yn cynnwys seilwaith gwyrdd. Byddai hyn yn darparu 

tryloywder i gymunedau ac i ddatblygwyr.   

 

584.7.15 Mae’r datblygiad cyfredol yn Llanfair DC wedi gweld cynllun gosod dwysedd 

uchel yn cael ei gymeradwyo, a byddai’r Cyngor Cymuned yn awgrymu defnyddio 

cymhareb is o ran dwysedd tai yn unrhyw ddatblygiadau’n y dyfodol. Mae’r naws am wagle 

sy’n cael ei greu yn cael ei ddylanwadu’n gryf gan ddwysder y datblygiad.   

 

584.8  Sylwadau ynghylch Safleoedd Ymgeisiol penodol   
584.8.1  Cyfeirnod y safle: CS-20E-098 Tir ger Neuadd y Pentref, Llanfair Dyffryn Clwyd 
(2.85 hectar)  
1. Byddai’r safle ymgeisiol arfaethedig yn cynnwys datblygu ardal o dir amaethyddol 

ansawdd uchel yn y graddau sy’n cael eu hystyried y tir gorau a mwyaf amlbwrpas. 

Gofynna Cyngor Cymuned Llanfair DC i Gyngor Sir Ddinbych ddiogelu tir o’r fath rhag 

datblygu arno.   

 

2. Byddai datblygu’r safle, a allai gynnwys mwy nag 80 eiddo, yn andwyol i amwynder 

gweledol yr ardal, yn enwedig i’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Byddai eiddo ar hyd 

Ffordd Graigfechan, sy’n mwynhau golygfeydd i’r gogledd, yn dioddef effaith andwyol ar eu 

hamwynder gweledol.    

 

3. Er mwyn ystyried datblygiad pellach ar y fath raddfa yng nghyfnod y Cynllun 

Datblygu Lleol nesaf byddai’n rhaid asesu darpariaeth gwasanaethau. Mae’r datblygiad 63 

o dai yn digwydd ar hyn o bryd i’r gorllewin o’r A525 a byddai datblygu ar y safle hwn yn 

cynrychioli effaith sylweddol ar bentref Llanfair DC. Byddai’r Cyngor Cymuned yn pryderu 

am ddatblygu o’r fath faint yn dilyn y datblygiad cyfredol 63 o dai.   

 

4. Mae’r safle nesaf at y gwaith trin carthion lleol a gall datblygiadau sydd wrth ymyl 

cyfleusterau o’r fath arwain at gwynion am niwsans oherwydd pryfed ac arogeluon yn 

ogystal â sŵn yr offer.   

 

5. Mae’r Cyngor Cymuned wedi gweithio’n agos gyda Phwyllgor Rheoli Neuadd 

Eleanor a chynhwyswyd anghenion y neuadd gymuned yn y Cynllun Cymdogaeth. Mae’r 

gofynion i gael arian i uwchraddio a chynnal y neuadd yn sylweddol a bydd yn gosod baich 

ar y gymuned yn y dyfodol.    

 

6. Mae’r gymuned yn mwynhau’r amwynder o ddefnyddio cae ar Ffordd Graigfechan 

sy’n cael ei roi ar gael i’r gymuned trwy haelioni’r ffermwr / perchennog tir. Nid oes unrhyw 

warant y bydd y trefniant hwn yn parhau yn y dyfodol. Defnyddir y safle ar gyfer hamdden, 

gemau pel-droed yn ystod tymor cynghrair pel-droed yr haf yn lleol, ac ar gyfer diwrnod 

chwaraeon hanesyddol a phoblogaidd iawn y pentref. Mae pwyllgor rheoli Neuadd Eleanor 

wedi bod yn ystyried caffael y tir y tu ôl i’r neuadd a’r eglwys i alluogi sicrhau’r amwynder ar 

gyfer y dyfodol tymor hir. Gellid darparu cyfleusterau newid yn Neuadd Eleanor. Mae 

dynodiad arfaethedig y safle ymgeisiol yn cymryd unrhyw dir a fyddai wedi’i ddefnyddio ar 

gyfer y diben hwn, a phetai’n cael ei gadw fel safle ymgeisiol byddai gwerth y tir yn cael ei 

gynyddu fel na fyddai’n fforddiadwy i’w ddefnyddio fel amwynder hamdden.    
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7. Er gwaetha’r pryderon a’r cyfyngiadau sylweddol, mae’n debygol mai’r safle 

ymgeisiol hwn yw’r lleiaf dadleuol o ran y safleoedd ym mhentref Llanfair DC, petai’n cael ei 

fireinio a’i gyflwyno ar raddfa lai. Efallai y byddai’n bosibl ystyried datrysiad lle bo graddfa 

gyffredinol y safle’n cael ei leihau’n arwyddocaol (gan ganolbwyntio ar yr ardal agosaf at yr  

A525) a bod y rhan hon o’r safle’n cael ei ddynodi ar gyfer tai a rhan arall ar gyfer defnydd 

hamdden / chwaraeon awyr agored, yn cynnwys cynnal anghenion y diwrnod chwaraeon 

a’r tîm pel-droed. Gellid defnyddio’r datblygiad tai i ddarparu cyllid tuag at y cyfleuster 

hamdden. Byddai’r Cyngor Cymuned yn gofyn i’r Cyngor Sir newid dyraniad defnydd rhan 

o’r safle ymgeisiol ar gyfer tai a defnydd hamdden, a lleihau ôl troed cyffredinol y datblygiad 

i ardal sydd nesaf at ac yn hygyrch o’r A525 yn unig.  

584.8.2  Cyfeirnod y safle CS-20E-152 Tir Tŷ'n Twll, Llanfair Dyffryn Clwyd (0.37 hectar)  
1. Byddai’r safle ymgeisiol arfaethedig yn cynnwys datblygu ardal o dir amaethyddol 

ansawdd uchel, gradd sy’n cael ei ystyried y tir amaethyddol ‘gorau a mwyaf amlbwrpas’. 

Gofynna Cyngor Cymuned Llanfair DC i Gyngor Sir Ddinbych ddiogelu tir o’r fath rhag 

datblygu arno.   

 

2. Petai datblygu’n bwrw ymlaen a chais yn cael ei gyflwyno i ddatblygu’r safle, 

byddai’n debygol y gallai’r Awdurdod Cynllunio Lleol ganfod y byddai’r tai arfaethedig yn 

ymddangos yn ymwthiol ac anghydweddol yn y Tirlun Hanesyddol, ac felly’n cael effaith 

annerbyniol ar gymeriad, ymddangosiad ac amwynder gweledol y safle a’i amgylchedd 

uniongyrchol. Yn yr achos yma byddai’r cynnig yn gwrthdaro gyda Pholisi RD1, maen prawf 

i) Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Sir Ddinbych a’r canllawiau a gynhwysir yn y Nodyn 

Canllawiau Cynllunio Atodol – Datblygiad Preswyl.   

 

3. Mae’n anodd gweld sut y gellid datblygu’r safle ymgeisiol a gynigir heb gael effaith 

gweledol mawr ar y ddau eiddo sy’n bodoli eisoes, Y Wenallt a Phen yr Ardd. Mae eiddo 

arall cyfagos y byddai datblygu’r safle’n effeithio ar eu hamwynder gweledol yn cynnwys  

Tŷ’n Twll, Gwynle, The Nook, Endicot, Clyd Fan, Hafan, Hafod y Bryn, Bryn a 

Meadowbank. Mae’r ddau eiddo diwethaf yn rhan o Ardal Gadwraeth Llanfair DC.  

 

4. Byddai’n ofynnol cael mynediad i’r safle o’r A525 Ffordd Wrecsam. Byddai angen 

adleoli’r parth terfyn cyflymder 30 milltir yr awr presennol tuag at Wrecsam i sicrhau y gallai 

traffig yn mynd i mewn ac allan o’r safle wneud hynny’n ddiogel. Mae’r A525 wedi bod yn 

peri pryder i Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ddinbych, Heddlu Gogledd Cymru a’r Cyngor 

Cymuned a byddai datblygu’r safle ymgeisiol hwn yn gwaethygu’r sefyllfa.   

 

5. Er mwyn darparu mynediad i’r safle hir a chul hwn, byddai cyfran uwch o’r 

arwynebedd na’r arfer yn cael ei gymryd gan ffordd. Mae gan eiddo cyfagos ar hyd yr A525 

linellau adeiladu wedi’u nodi yn eu gweithredoedd eiddo, a phetai hyn yn cael ei gymhwyso 

i’r safle hwn yna ni chaniateid datblygu hyd at draean yr arwynebedd.   

 

6. Er nad yw’n wynebu perygl llifogydd, mae pen uchaf y safle, sy’n dir amaethyddol 

agored, yn debygol o ddioddef llifogydd dŵr arwyneb ar adegau glawiad uchel. Petai’r 

safle’n cael ei ddatblygu, yna byddai draenio’r tir yn ofynnol, a byddai angen cyfeirio hyn at 

gwrs dŵr lleol addas. Effaith hyn fyddai gwaethygu’r ymateb i ddigwyddiadau llifogydd yn 

Nyffryn Clwyd a chynyddu’r dŵr ffo a’r dŵr arwyneb i’r gogledd. Mae Dyffryn Clwyd yn 
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sensitif i unrhyw newid o ran ymateb i ddigwyddiad glawiad a byddai datblygu’r safle 

ymgeisiol yn ychwanegu at y broblem.   

 

7. Byddai’r safle ymgeisiol ar lefel uwch na’r rhwydwaith draenio dŵr budr presennol yn 

Llanfair DC. Cafodd y gwaith trin carthion lleol ei ddiweddaru’n ddiweddar gan Dŵr Cymru 

er mwyn ymdopi gyda’r llwyth ychwanegol o safle’r 63 o dai newydd sy’n cael eu 

hadeiladu’n y pentref ar hyn o bryd. Gellid gwasanaethu datblygu’r safle ymgeisiol hwn trwy 

un ai ymestyn y rhwydwaith sy’n bodoli eisoes, a allai olygu pwmpio, neu ddefnyddio 

trefniant tanc septig. Byddai’r ddau ddewis yn golygu cost arwyddocaol i’r datblygwr.     

 

8. O ystyried yr uchod, ystyrir bod y safle ymgeisiol yn anaddas ar gyfer datblygu i 

fodloni anghenion y Cynllun Datblygu Lleol yn ystod y cyfnod hwn, ac argymhellir y dylid ei 

dynnu ymaith o’r gofrestr safleoedd ymgeisiol.   

584.8.3  Cyfeirnod y safle CS-20E-169 Llanfair Dyffryn Clwyd, cyn gae chwarae (0.48 
hectar) 
1. Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC wedi mynegi diddordeb yn y penderfyniadau’n 

ymwneud â defnydd y cyn ysgol a’i chae chwarae. Fe’i darparwyd ar gyfer y gymuned yn 

wreiddiol, ac mae yng nghanol Ardal Gadwraeth y pentref ac yn rhan annatod o’i 

chymeriad. Mae ei argaeledd i’w ddefnyddio ar gyfer hamdden cae agored neu hamdden 

tawel yn darparu cymeriad sy’n cael effaith mawr ar naws am le’r pentref. Golyga’r safle 

uchel bod y golygfeydd o’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ymhlith y gorau o’r pentref. 

Cynhaliwyd cyfarfodydd rhwng y Cyngor Cymuned a’r Cyngor Sir ynghylch defnydd y cyn 

ysgol a’r cae chwarae yn y dyfodol, ac awgrymwyd nifer o opsiynau potensial, pe na bai 

gan y Cyngor Sir ddefnydd ar gyfer hen adeilad yr ysgol yn y dyfodol. Mae Cynllun 

Cymdogaeth Cyngor Cymuned Llanfair DC yn cynnwys rhandiroedd, y gellid eu lleoli ar gae 

chwarae’r cyn ysgol.   

 

2. Petai datblygu’n digwydd a chais yn cael ei gyflwyno i ddatblygu’r safle byddai’n 

debygol y byddai’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn penderfynu y byddai’r tai arfaethedig yn 

ymddangos yn ymwthiol ac anghydweddol yn yr Ardal Tirwedd Hanesyddol a’r Ardal 

Gadwraeth, ac felly’n cael effaith annerbyniol ar gymeriad, edrychiad ac amwynder 

gweledol y safle a’i amgylchedd uniongyrchol. Yn yr achos yma byddai’r cynnig yn 

gwrthdaro gyda Pholisi RD1, maen prawf i) Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Sir 

Ddinbych a’r canllawiau a gynhwysir yn y Nodyn Canllawiau Cynllunio Atodol – Datblygiad 

Preswyl.   

 

3. Gallai’r mynediad i’r safle fod yn uniongyrchol o’r A525 neu oddi ar y llwybr ceffylau a 

fyddai’n rhaid ei ddatblygu at y diben hwnnw, gan ddifrodi neu waredu nodweddion 

hanesyddol yn barhaol yn y broses. Yn y naill achos byddai hyn yn achosi perygl traffig yn 

yr hyn sydd eisoes yn gyffordd gymhleth. Byddai angen rhoi ystyriaeth i’r dyluniad ar gyfer 

mynediad diogel i’r safle.   

 

4. Byddai angen i unrhyw ddatblygiad arfaethedig ar y safle ddilyn Nodiadau 

Canllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth a 

gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2015. Byddai angen i unrhyw ddatblygiad barchu a chadw a 

chyfoethogi cymeriad a nodweddion pensaernïol a hanesyddol arbennig Ardal Gadwraeth 
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Llanfair DC. Mae ansawdd lle yn allweddol ac mae datblygiadau eraill yn yr ardal wedi 

cynnwys nodweddion i sicrhau bod hyn yn parhau. Mae’r safle’n cynnwys coed a 

gwrychoedd wedi’u sefydlu a waliau calchfaen hynafol sy’n darparu cynefinoedd i lawer o 

rywogaethau fel tylluanod, ystlumod a madfallod a byddai angen i unrhyw ddatblygiad 

sicrhau bod yr effaith ecolegol yn gadarnhaol. Mae gan y coed cyfagos, yn cynnwys derwen 

hynafol, ganopïau arwyddocaol a byddai’n ofynnol diogelu eu gwreiddiau rhag unrhyw 

ddifrod petai datblygu i’w ystyried.     

 

5. Un defnydd yn y dyfodol a awgrymwyd ac a drafodwyd gan y Cyngor Cymuned yw 

defnyddio safle’r cyn ysgol fel tai cysgodol neu ar gyfer man cyfarfod i drigolion mewn 

fformat preswyl diwygiedig i wasanaethu’r tai a’r elusendai drws nesaf (Teras Elizabeth 

Owen) ar grîn y pentref. Mae’r Cynllun Cymdogaeth a ddatblygwyd gan y Cyngor Cymuned 

yn rhagweld yr angen am wagle gardd tawel lle gall pobl gyfarfod a mwynhau’r pentref a’i 

amgylchedd. Byddai cyn gae chwarae’r ysgol, sy’n rhan o’r Ardal Gadwraeth, yn leoliad 

delfrydol ar gyfer amwynder o’r fath, gyda rhai o’r golygfeydd gorau yn y pentref ar draws y 

Dyffryn.    

 

6. Byddai datblygu’r safle hwn yn meddu ar y potensial i gael effaith andwyol 

arwyddocaol ar amwynder gweledol eiddo sy’n bodoli eisoes o gwmpas y safle. Mae’r rhain 

yn cynnwys Bryn, Hafan, Hafod y Bryn a Chysgod y Bryn, Llanfair House, Silver Birches, 

Llwyn a Theras Elizabeth Owen. Mae’r coed mawr aeddfed yn ac ar ffiniau’r safle, yn 

cynnwys derwen hynafol, leimwydden a chastanwydden yn ychwanegu at gymeriad a 

photensial amgylcheddol yr adnodd gwagle gwyrdd gwerthfawr hwn.    

 

7. Byddai’r Cyngor Cymuned yn dymuno cadw’r opsiwn o ddefnyddio cae chwarae’r 

cyn ysgol fel ardal bwysig a chanolog ar gyfer amwynder dinesig yn y pentref.   

 

8. Dymuna’r Cyngor Cymuned wneud cais i’r safle gael ei dynnu o’r gofrestr safleoedd 

ymgeisiol tai yn y Cynllun Datblygu Lleol i alluogi ystyried ei ddefnyddio at fudd ehangach i’r 

ardal.    

 
584.8.4  Cyfeirnod safle CS-20E-200  Tir y tu ôl i Clover Bank, Llanfair Dyffryn Clwyd (0.6 
hectar) 
1. Byddai’r safle ymgeisiol arfaethedig yn cynnwys datblygu ardal o dir amaethyddol 

ansawdd uchel, gradd sy’n cael ei ystyried y tir amaethyddol ‘gorau a mwyaf amlbwrpas’. 

Gofynna Cyngor Cymuned Llanfair DC i Gyngor Sir Ddinbych ddiogelu tir o’r fath rhag 

datblygu arno.    

 

2. Petai datblygu’n digwydd a chais yn cael ei gyflwyno i ddatblygu’r safle byddai’n 

debygol y byddai’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn penderfynu y byddai’r tai arfaethedig yn 

ymddangos yn ymwthiol ac anghydweddol yn yr Ardal Tirwedd Hanesyddol, y tu allan i 

‘amlen’ naturiol y pentref, ac felly’n cael effaith annerbyniol ar gymeriad, edrychiad ac 

amwynder gweledol y safle a’i amgylchedd uniongyrchol. Yn yr achos yma byddai’r cynnig 

yn gwrthdaro gyda Pholisi RD1, maen prawf i) Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Sir 

Ddinbych a’r canllawiau a gynhwysir yn y Nodyn Canllawiau Cynllunio Atodol – Datblygiad 

Preswyl.  
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3. Byddai datblygu’r safle yn andwyol i amwynder gweledol yr eiddo sy’n cael eu 

hadnabod fel The Bridles a Thyddyn Garreg. Wedi’i leoli ar frig crib byddai’r datblygiad yn 

andwyol i amwynder gweledol o’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol hefyd.   

 

4. Nid oes unrhyw fynediad amlwg i’r safle, ac mae’n debygol y byddai angen prynu 

eiddo a’i ddymchwel er mwyn darparu mynediad.   

 

5. Mae’n debygol y byddai’r mynediad i’r safle trwy Fron y Clwyd, sy’n anaddas ar gyfer 

cludo traffig ychwanegol ac mae nesaf at yr ysgol gynradd newydd. Byddai angen rhoi sylw 

gofalus i drefniadau’r safle o ran mynd i mewn ac allan fel nad yw problemau traffig sy’n 

bodoli eisoes yn cael eu gwaethygu.    

 

6. Byddai’r safle’n cael ei ddraenio trwy ddisgyrchiant ar gyfer dŵr arwyneb i gyfeiriad 

gorllewinol, ond unwaith eto byddai angen cynnwys darpariaeth cadw’r llif er mwyn sicrhau 

dim effeithiau andwyol o ran llifogydd yn deillio o’r datblygiad.    

 

7. Wedi ystyried yr uchod mae Cyngor Cymuned Llanfair DC o’r farn bod y safle 

ymgeisiol yn anaddas i’w ddatblygu i fodloni anghenion y Cynllun Datblygu Lleol yn ystod y 

cyfnod hwn, ac argymhellir ei dynnu o’r gofrestr safleoedd ymgeisiol.   

584.8.5  Cyfeirnod y safle CS-20E-026 Graigfechan, tir nesaf at Paradwys (0.68 hectar) 
1. Byddai’r safle ymgeisiol arfaethedig yn cynnwys datblygu ardal o dir amaethyddol 

ansawdd uchel, yn y graddau a ystyrir y tir gorau a mwyaf amlbwrpas. Gofynna Cyngor 

Cymuned Llanfair DC i Gyngor Sir Ddinbych ddiogelu tir o’r fath rhag datblygu arno.    

 

2. Rhoddwyd caniatâd amlinellol i bron i hanner y safle eisoes (Cyfeirnod 

20/2016/1242) a gwnaeth Cyngor Cymuned Llanfair DC roi mewnbwn i nodi pryderon 

ynghylch draenio yn ogystal â’r effaith potensial ar ffynhonnell dŵr ffrwd ar y safle. Nododd 

y Cyngor Cymuned, ymhellach, gan fod y cynnig i ddatblygu naw o dai ar y safle, nad oedd 

unrhyw ddarpariaeth tai fforddiadwy wedi’i gynnwys yn y cais. Os cytunir ar y safle 

ymgeisiol yna byddai hyn yn galluogi darparu hyd at 20 o dai, mewn dwy ran yn dybiedig. 

Dymuna’r Cyngor Cymuned weld tai fforddiadwy’n cael eu cynnwys yn unrhyw gynigion 

cynllunio manwl ar gyfer y safle yn gyson gyda chanllawiau cynllunio Cyngor Sir Ddinbych.    

584.8.6  Cyfeirnod y safle CS-20E-059 Graigfechan, tir i’r de o Fryn Creigiog (0.17 hectar) 
1. Mae’r safle ymgeisiol yn cynnwys tŷ unllawr sy’n adfail. Mae’r safle yn yr Ardal o 

Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn nodi nad oes hawl i 

ailadeiladu mewn cefn gwlad agored.    

 

2. Mae’r safle’n cael ei gynnwys fel safle ymgeisiol ar sail ei ddefnyddio ar gyfer un 

annedd, a allai fod yn briodol, ond sy’n gyfyngiedig iawn yn strategol yng nghyd-destun y 

Cynllun Datblygu Lleol.   

  

3. Nid oes gan y safle unrhyw anawsterau o ran amwynder gweledol a byddai’r 

datblygiad yn adfer ei ddefnydd blaenorol. Byddai unrhyw gynnig i adeiladu mwy nag un 

eiddo’n achosi problemau yn enwedig o ran yr effaith gweledol yn ogystal â darpariaeth 

mynediad ac ardal wasanaethu.   
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4. Nid yw Cyngor Cymuned Llanfair DC yn gweld unrhyw broblem gyda chynnwys y 

safle hwn yn y gofrestr safleoedd ymgeisiol a byddai’n disgwyl iddo fynd trwy’r 

gweithdrefnau cais cynllunio arferol unwaith y bo bwriad i’w gyflwyno, ac yn ddarostyngedig 

i’r pwyntiau a nodwyd.   

584.9  Unrhyw sylwadau eraill  Mae Cyngor Cymuned Llanfair DC yn cydnabod yr angen 
a’r dull a ddefnyddiwyd i gynnal yr ymgynghoriad hwn. Fel bo pwerau’n cael eu datganoli 
ymhellach, byddai’r Cyngor Cymuned yn croesawu’r cyfle i adolygu’r broses Cynllun 
Datblygu Lleol a sicrhau cydgysylltu agos gyda’r Cyngor Sir i sicrhau bod dull cyfannol a 
llyfrgrwn yn cael ei fabwysiadu sy’n cynnwys strategaeth o’r bôn i’r brig yn ogystal ag ô’rbrig 
i lawr. Byddai perthynas agosach o fudd wrth sicrhau canlyniadau da ac wrth ystyried yr 
opsiynau eraill a datblygu polisïau a strategaethau sy’n cefnogi ei gilydd.    
 
585  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL   
2019  09 Medi [Ysgol Llanfair], 14 Hydref [Ysgol Pentrecelyn], 11 Tachwedd [Canolfan 

Genus], 09 Rhagfyr [Ysgol Llanfair] 
2020 13 Ionawr [Ysgol Pentrecelyn], 09 Mawrth [Canolfan Genus] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9.30pm.                   

 
 

___________________CADEIRYDD _________DYDDIAD 

 


