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

Cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd yng Ngholeg Cambria Llysfasi nos Lun,             
25 Tachwedd 2019 am 7.00 pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Keith Moulsdale [Is-gadeirydd], 
David Baker, Owen Evans, Osian Owen, Ceri Ranson ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL – Mr Rick Bedson [Pennaeth Ystadau] a Dewi Jones [Rheolwr 
Fferm] Coleg Cambria Llysfasi  
 
YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Bob Barton [apwyntiad ysbyty], Wini Davies [salwch 
teuluol] a Tim Faire [ymrwymiad blaenorol] ynghyd â Mr Iain Clarke, Pennaeth Coleg 
Cambria Llysfasi.     
  
618  DATGAN BUDDIANNAU Dim 
 
619  SIARADWYR GWADD Croesawodd y Cadeirydd Mr Rick Bedson a Mr Dewi Jones o 
Goleg Cambria Llysfasi, gan gyfeirio at eu cynlluniau ar gyfer adeilad newydd a fyddai ar 
gael i’r gymuned leol. Mae gan y Cyngor Cymuned ddiddordeb mewn sefydlu perthynas 
gadarnhaol a buddiol rhwng y coleg a’r gymuned leol. Mae’r coleg yn cefnogi nifer o 
grwpiau cymunedol eisoes yn ei gyfleusterau, rhaglenni a digwyddiadau a byddai’n 
croesawu syniadau ar sut y gallai’r cyngor gynorthwyo gyda hyn. Maent yn ymwybodol o 
gyfleusterau a lleoliadau eraill yn yr ardal nad yw’r coleg am gystadlu yn eu herbyn ond yn 
hytrach ategu’r hyn sydd ar gael. Mae’r cynllun ar gyfer yr adeilad newydd [dosbarthwyd 
copïau] yn cael ei hyrwyddo fel canolbwynt cymunedol.   
 
Roedd copi o Gynllun Cymdogaeth y Cyngor wedi’i anfon i’r coleg eisoes; crybwyllyd yr 
arolwg lleol a gynhaliwyd i ganfod beth roedd pawb yn yr ardal yn ddymuno ei gael, gyda 
chryn ymgynghori wedi digwydd. Mae rhai pobl ar y cyrion, mae tystiolaeth o unigrywdd a 
gallai rhai ohonynt fod â diddordeb yn rhai o’r gweithgareddau yn y coleg. Bydd y coleg yn 
100 oed ymhen dwy flynedd; mae’r oes wedi newid; mae’r seilwaith cludiant yn anodd ond 
mae’r ddarpariaeth yn parhau i gael ei hystyried yn bwysig i’r gymuned wledig, yn cefnogi 
amaethyddiaeth, cynaliadwyedd, bioamrywiaeth a thechnolegau ynni adnewyddadwy. 
Dywedodd y Cynghorydd Keith Moulsdale y byddai’n fodlon derbyn hysbysiadau 
cyrsiau/erthyglau gan y coleg ar gyfer y llythyr newyddion lleol, Cronicl Dyffryn Clwyd. 
Holwyd am nifer y llwybrau cyhoeddus ar dir y coleg, yr angen i’w gwneud yn fwy hygyrch, 
gwyro eraill, gwella’r arwyddion ac ymgysylltu mwy gyda gwasanaethau cefn gwlad a 
grwpiau fel Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.     
 
I gloi, penderfynwyd y byddai deialog rheolaidd rhwng y cyngor cymuned a’r coleg i’w 
groesawu, er enghraifft, ynghylch gwneud mwy o ddefnydd o’r adeilad newydd gan y 
gymuned leol, sefydlu cysylltiadau marchnata rhwng y cyngor a’r coleg, mwy o ffocws ar 
wella llwybrau a sut y gellir annog pobl ifanc i fynychu a chymryd rhan yng nghyfarfodydd y 
cyngor. Diolchodd y Cadeirydd i’r ddau siaradwr am eu presenoldeb ac am gael cynnal y 
cyfarfod yn y coleg, gan ychwanegu ei bod yn falch o ddysgu y bydd y coleg yn darparu 
lleoliad ar gyfer cyfarfodydd y cyngor yn y dyfodol.   
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620  CYLLIDEB 2020/2021 Cyflwynwyd – Cyllideb Ddrafft, Datganiad Ariannol am y cyfnod 
1 Ebrill i 30 Medi 2019 [taliadau wedi’u gwneud ers 1 Hydref mewn coch] a’r Polisi 
Cronfeydd wrth Gefn [a gymeradwywyd 13/05/19]. Arweiniodd y Clerc yr aelodau trwy’r 
wybodaeth a gyflwynwyd, gan edrych ar yr incwm a’r gwariant y llynedd, yr alldro a 
amcangyfrifiwyd ar gyfer eleni, fesul categori, ac ystyried beth i’w gynnwys ar gyfer y 
flwyddyn nesaf. Y teimlad cyffredinol oedd y dylid cynnwys dodrefn stryd dan y pennawd 
costau safleoedd dan waith trwsio a chynnal a chadw; roedd angen cynyddu’r gyllideb 
meddalwedd cyfrifiadurol/gwasanaethau rhyngrwyd i gwmpasu costau cydymffurfio gyda 
rheoliadau gwefan hygyrch; cynyddu’r ffigur dan gostau offer er mwyn adnewyddu 
cyfrifiadur y Cyngor; dim darpariaeth i wneud cais i gofrestru fel loteri fach a chynyddu’r 
gyllideb grantiau a chyfraniadau o £2,000 i £2,500. Bydd y swm o £10,000 yn parhau fel 
ffigur ailadroddus tuag at y gwaith trwsio/uwchraddio arfaethedig i’r Gofeb Ryfel nes bo’r 
union gost yn wybyddus; mae’r ffigur hwn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer trwsio waliau 
mynwent yr eglwys fel a phan fo angen. Cafwyd trafodaeth hefyd ynghylch rhoi grant arall i 
Apêl Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2020, yn dibynnu ar y sefyllfa alldro eleni. 
Penderfynwyd cyflwyno ail gyllideb ddrafft ddiwygiedig gerbron y Cyngor ar 09/12/19 i’w 
hystyried ymhellach.    
 
621  TALIADAU PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL 
Cyflwynwyd – darn o Adroddiad Drafft 2020/2021 [tudalennau 41-49]. Mae gan aelodau 
cyngor tref neu gymuned yr hawl i dderbyn taliadau fel y penderfynwyd gan y Panel. Mae’n 
fater i bob cyngor wneud, a chofnodi, penderfyniad polisi o ran p’un ai y gwneir taliad i 
aelod ai peidio; sawl taliad a wneir er mwyn talu’r cyfanswm sy’n daladwy; p’un ai a sut i 
adfer unrhyw daliadau a wnaed i aelod sy’n gadael, neu’n newid eu rôl, yn ystod y flwyddyn 
ariannol. Atgoffwyd yr aelodau ei bod yn ofynnol i gynghorau tref a chymuned gyhoeddi 
manylion am yr holl daliadau a wneir i aelodau unigol ar gyfer pob blwyddyn ariannol.   
 
PENDERFYNWYD Cytunodd yr aelodau mewn egwyddor ar y camau gweithredu isod yng 
nghyswllt Penderfyniadau Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol o ran 
taliadau:- 
Penderfyniad 42 –Talu’r £150 sy’n orfodol i bob aelod oni bai eu bod yn cynghori’n 
ysgrifenedig nad ydynt am dderbyn y taliad   
Penderfyniad 44 – Peidio â gwneud taliad blynyddol o hyd at £500 yr un i hyd at 5 aelod i 
gydnabod cyfrifoldebau penodol  
Penderfyniad 45 – Talu gwir gostau teithio ar gludiant cyhoeddus neu lwfans milltiroedd 
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, pa bynnag un sy’n berthnasol, yn ddarostyngedig i 
gymeradwyaeth ymlaen llaw   
Penderfyniad 46 – Talu treuliau cynhaliaeth dros nos, yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth 
ymlaen llaw a chyflwyno derbynebau  
Penderfyniad 47 – Talu lwfans colled ariannol, lle bo colled o’r fath wedi digwydd, am fod yn 
bresennol mewn dyletswyddau cymeradwy   
Penderfyniad 48 – Gwneud taliad i ad-dalu costau angenrheidiol gofalu am blant ac 
oedolion dibynnol [a ddarperir gan ofalwyr ffurfiol neu anffurfiol] ac ar gyfer anghenion 
cymorth personol. Mae’r taliad hwn yn orfodol ar gyfer pob aelod os ydynt yn gymwys i’w 
hawlio ac yn dymuno gwneud hynny ar sail cyflwyno derbynau gan y gofalwr.  
Penderfyniad 49 – Gwneud taliad o hyd at £1,500 i gadeirydd y cyngor  
Penderfyniad 50 – Gwneud taliad o hyd at £500 i ddirprwy gadeirydd y cyngor  
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Bydd yr holl daliadau dan Benderfyniadau 42, 49 a 50 am y flwyddyn yn cael eu talu ym mis 
Chwefror, a byddant yn cael eu talu ar sail pro rata petai aelod un ai’n dod yn gynghorydd 
neu’n gadael ei rôl fel cynghorydd yn ystod y flwyddyn ariannol.   
 
622  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL  
2019   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 8.55pm. 
                  

___________________ CADEIRYDD _________ DYDDIAD  


