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CYNGOR CYMUNED LLANFAIR DYFFRYN CLWYD COMMUNITY COUNCIL 
 

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Llanfair, nos Lun, 8 Ebrill 2019 
am 7.00 pm. 

 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], David Baker [Is-gadeirydd], Bob 
Barton, Wini Davies [Rhan 1 y cyfarfod], Moira Edwards [Rhan 1 y cyfarfod], Tim Faire, 
Keith Moulsdale, Osian Owen, Ceri Ranson, Paul Weston ac Eirwen Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 5 aelod o’r cyhoedd  
 
YMDDIHEURIADAU   Dim.   
 
RHAN 1 
539  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd David Baker fel aelod o Gyngor Eglwys 
Llanfair a’r Cynghorydd Keith Moulsdale fel ymddiriedolwr Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor.  
 
540  MATERION CYMUNEDOL 
540.1  Safle’r hen ysgol / Ysgol Llanfair newydd Negeseuon e-bost dyddiedig 15/03/19 a 
27/03/19 [yn cynnwys cynllun] gan Swyddog Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Ddinbych yn 
rhoi diweddariad ynghylch adeiladu’r ysgol newydd. Mae’r gwaith adeiladu ar y safle ar 
trywydd cywir i’w cwblhau yn unol â chyfnod y cytundeb. Mae Cyngor Sir Ddinbych yn y 
broses o gytuno ar rwyddfraint gydag ymddiriedolwyr y perchennog tir i gael mynediad i’r 
draen dŵr budr. Yn y cyfamser mae’r gwaith yn parhau yn yr ardaloedd mewnol ac mae 
gwaith gosod cladin a rendro’r ardaloedd allanol bron â’i orffen. Bydd y gwaith yn parhau ar 
yr ardaloedd allanol, addurno mewnol a gosod y dodrefn yn ystod yr wythnosau nesaf. 
Gwnaed darpariaeth i adleoli’r diffibrilydd i’r safle newydd unwaith y bo’r ysgol ar agor, a 
fydd yn caniatáu i’r cyhoedd ei ddefnyddio, bwriedir ei osod ar y wal wrth fynedfa’r ysgol. 
Nid oedd gan yr aelodau unrhyw wrthwynebiad i hyn. Gofynnir hefyd i’r Cyngor Cymuned 
benderfynu lle dylid gosod yr hysbysfwrdd.   
 
PENDERFYNWYD  [a] hysbysu’r Swyddog Moderneiddio Addysg mai Achub Calon y 
Dyffryn sy’n gwirio ac yn cynnal a chadw’r offer, nid Ambiwlans Awyr Cymru [b] gohirio 
penderfyniad ynghylch adleoli’r hysbysfwrdd i gyfarfod yn y dyfodol.   
 
540.2  Nwy prif gyflenwad  Trafodaethau’n parhau.   
540.3   
[a] Canlyniadau’r Astudiaeth Ddichonoldeb  Mae Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn y 
broses o chwilio am grantiau gan yr holl ffynonellau posibl; nid yw cyllid Llywodraeth Cymru 
ar gael tan yr Hydref – hyd at £30,000 sydd ar gael ar gyfer prosiectau penodol yn unig. 
Disgwylir am ragor o fanylion am y broses ymgeisio am grantiau’r fferm wynt.       
[b] Cynllun Cymunedol  Ni threfnwyd dyddiad ar gyfer cyfarfod nesaf yr is-grŵp cynllun 
cymunedol hyd yma. Mae Mr Steve Whipp yn adfer ei iechyd yn dilyn llawdriniaeth.    
[c] Cylchlythyr  Cynhyrchwyd y rhifyn cyntaf a disgwylir cyhoeddi’r ail rifyn ar ddiwedd 
Ebrill 2019.  Trefnir y cylchlythyr dan is-bwyllgor a sefydlwyd gan Bwyllgor Rheoli Neuadd 
Eleanor, a’i gyllido trwy grantiau a refeniw hysbysebion. Mae angen mwy o gynllunio a 
threfnu’r trefniadau dosbarthu. Roedd consensws bod y cylchlythyr yn gyfle i’r Cyngor 
Cymuned gynhyrchu erthyglau rheolaidd i gynyddu ymwybyddiaeth ynghylch cyfansoddiad 
y Cyngor, ei ddyletswyddau, ei gyfrifoldebau a’i weithgareddau.   
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541  COFNODION  PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
11 Mawrth 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.     
 
542  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU  542.1  Tai [532.1, 520.1, 510.1, 
499.1, 482.4]  Nid yw Grŵp Cynefin, sy’n ymddiriedolwyr Elusen Elizabeth Owen, yn 
berchen ar y tai ond maen nhw’n gyfrifol am gynnal a chadw’r elusendai yn Llanfair. 
Disgwylir am ddiweddariad ynghylch yr ymholiad i Homes England. Awgrymwyd gofyn i’r 
gymdeithas dai dacluso drysau ffrynt a blaenau’r tai gwag yn enwedig, gan eu bod wedi’u 
lleoli mewn ardal gadwraeth.    
 
542.2  Plac Coffa’r Awyrlu [533.1, 526.3]]  Adroddwyd bod aelod o’r cyhoedd wedi 
cysylltu gyda nifer o Gynghorwyr yn bryderus am benderfyniad y Cyngor i beidio â bwrw 
ymlaen gyda chomisiynu plac coffa gan ddefnyddio arian praesept. Dywedodd y 
Cynghorydd Bob Barton ei fod wedi cysylltu gyda’r unigolyn arall a gyflwynodd y cais 
gwreiddiol i gael plac.  PENDERFYNWYD anfon llythyr at Mr John Harrop a Mr E H 
Edwards  yn ailddatgan na fydd y Cyngor Cymuned yn comisiynu plac coffa gan ddefnyddio 
cronfeydd praesept. Rhaid i unrhyw gynnig o’r fath gael ei gyllido trwy gyllid preifat.   
 
542.3  Ceisiadau Cefnogaeth i Gynghorau Tref a Chymuned gan Lywodraeth Cymru 
[533.4]  - Cynigir cefnogaeth ar gyfer sefydlu trefniadau ar y cyd yn ymwneud â thair thema 
graidd sef ymgysylltu gyda’r gymuned, cynyddu cyfranogiad ac ymwneud dinasyddion 
mewn democratiaeth leol a gweithio gyda’i gilydd ar wasanaethau ar y cyd, yn cynnwys 
ystyried y sgôp i rannu swyddogaethau swyddfa gefn. Adroddodd y Clerc bod Cyngor 
Cymuned Efenechtyd yn cefnogi cyflwyno cais ar y cyd i gyllido prosiect cylchlythyr pum 
pentref, mewn egwyddor. Mae Cyngor Cymuned Llaneliad yn cyfarfod bob yn ail fis ac nid 
yw wedi cael cyfle i drafod y mater hwn. Felly mae’n annhebygol y gellir cwblhau cais mewn 
pryd ar gyfer y dyddiad cau, 12/04/19. Mae gan Gyngor Cymuned Llanbedr DC ddiddordeb 
mewn datblygu cylchlythyr hefyd. Mynegwyd pryder y gallai fod yn anodd monitro a mesur 
llwyddiant, ond y gellid seilio nifer y darllenwyr ar nifer yr aelwydydd a dargedwyd.   
 

Cyfeirnod/ 

Dyddiad 

Gweithred, gan bwy a statws 

351.5 

21/05/18 

Grŵp Codi Arian [Y Cynghorwyr Jayne Mayers, Keith Moulsdale a Paul 

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. 

 
543  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU 
543.1 SLCC – Sesiwn Briffio ynghylch Cyrff Sector Cyhoeddus [Rheoliadau 
Hygyrchedd Gwefannau a Dyfeisiau Symudol [Rhif 2] 2018.  Mae gan wefannau sy’n 
bodoli eisoes tan 22/09/20 i gydymffurfio. Cytunwyd mewn egwyddor bod angen gwefan 
newydd i’r Cyngor Cymuned ac awgrymwyd efallai y byddai grŵp o Gynghorau’n lleol yn 
dymuno ffurfio clwstwr i ddatblygu gwefan gyffredin gyda dolenni i’w gilydd. Ystyrir yr hyn a 
wnaed yn Higher Kinnerton yn enghraifft dda. Cynigiodd y Cynghorydd Paul Weston 
gynorthwyo gyda datblygu gwefan newydd.   
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543.2 Adborth/Adroddiadau o Gynadleddau/Hyfforddiant/Cyfarfodydd  
Cynhaliwyd sesiwn hyfforddiant cynefino, a drefnwyd gan Gyngor Cymuned Llanbedr DC, 
ar 4 Ebrill 2019 yng Nghanolfan Genus. Roedd pump aelod o Gyngor Cymuned Llanfair yn 
bresennol. Mae rhagor o sesiynau’n cael eu cynllunio gan Gyngor Cymuned Llanbedr. 
Hefyd adroddwyd bod Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ddinbych yn trefnu sesiwn hyfforddiant 
arall am ddim ynghylch y cod ymddygiad maes o law. Dywedodd y Cynghorydd Barton ei 
fod wedi bod mewn cyfarfod diweddar lle y cyhoeddwyd y byddai cyllid Llywodraeth 
Cymru’n cael ei ryddhau ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu gyda’r gymuned a gwefannau 
yn ystod y flwyddyn i ddod.    
 
544 CYNLLUNIO  www.denbighshire.gov.uk/planning 
544.1  Cais Cynllunio 20/2019/0289  Adeiladu gweithdy/storfa amaethyddol – Waen y 
Ffynnon, Pentre Coch, Rhuthun  PENDERFYNWYD cefnogi’r cais.  
 
544.2  Diweddariad ynghylch cydymffurfio gydag Amod 5 – Cais Cynllunio 
20/2016/1137/PF Datblygiad tai arfaethedig yn Llanfair DC. Ymddengys bod camgymeriad 
gan nad yw’r cais wedi’i gofnodi. Mae’r Prif Swyddog Cynllunio’n gwneud ymholiadau 
pellach ynghylch hyn. Yn y cyfamser, mae aelod o’r cyhoedd wedi mynegi pryder ei bod yn 
ymddangos bod y datblygwr wedi dechrau gweithio ar y safle a bod ceisiadau i’r Adran 
Gynllunio ynghylch y ffin gadwraeth wedi’u hanwybyddu.   
  
545  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau ddiweddariadau fel a ganlyn: 
545.1  Cyffordd yr A525 – Lôn Plas Bedw [535.1, 523.1, 510.7, 431.7]  Adroddodd y 
Clerc nad oedd gan adran Strydlun Cyngor Sir Ddinbych unrhyw gynlluniau i dynnu’r 
creigiau sy’n cynnal y clawdd ymaith gan y byddai’n achosi mwy o broblemau i 
sefydlogrwydd y clawdd. Mae’r erydiad wedi’i achosi gan gerbydau mawr o Goleg Llysfasi’n 
defnyddio’r ffordd. PENDERFYNWYD  Nodi’r diweddariad a bod rhaid i osod arwyddion 
oddi ar yr A525 fod yn flaenoriaeth am resymau diogelwch.   
 
545.2  Gwagleoedd Agored  [535.5]  Mae Rheolwr Asedau Cyngor Sir Ddinbych wedi 
cadarnhau bod y cyn chwarel ger Tanyronnen yng Nghraigfechan yn eiddo i’r Cyngor Sir a 
bod y Gwasanaethau Cefn Gwlad yn rheoli’r ardal fel gwarchodfa natur. PENDERFYNWYD  
[a] bod angen asesu darparu ardal chwarae neu drac beicio yn yr ardal hon [b] gofyn i’r 
Gwasanaethau Cefn Gwlad sut mae’r safle’n cael ei rheoli a ph’un ai y gall plant ysgol fod 
yn rhan o waith cynnal a chadw’r warchodfa natur.    
 
545.3  Cais i wyro llwybr troed yng Ngorsaf Eyarth – Neges e-bost dyddiedig 27/03/19 
ynghyd â map gan Swyddog Cefn Gwlad Cyngor Sir Ddinbych. Roedd consensws ei bod 
yn ymddangos bod hwn yn gynnig synhwyrol gan ei fod yn galluogi perchnogion y tŷ i 
fwynhau defnyddio’r eiddo cyfan tra’n gwneud darpariaeth ar gyfer cerddwyr. Cyn belled ag 
y bo’r arwyddion yn glir, camfeydd da yn cael eu darparu a’u cynnal [torri unrhyw ddanadl 
poethion a drain i’w cadw’n glir] dylai fod yn dderbyniol.  PENDERFYNWYD cefnogi’r 
cynnig.   
 
545.4  Llanfair – arwydd 20 milltir yr awr [535.2, 523.2, 513.1]  Derbyniwyd cadarnhad 
gan adran Strydlun Cyngor Sir Ddinbych y byddai’r arwydd yn cael ei adnewyddu maes o 
law.   
 

http://www.denbighshire.gov.uk/planning
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545.5  Y ffordd o Bentrecoch i’r Silff [535.3, 523.3, 513.3]  Parhau i ddisgwyl am ateb 
gan Tim Towers i gadarnhau a oes unrhyw gynigion i gyflawni unrhyw welliannau i wyneb y 
ffordd. Cadarnhawyd bod peth gwaith trwsio wedi ei gyflawni yn y cyfamser.  
PENDERFYNWYD atgoffa’r Adran Briffyrdd am y mater eto.   
 
545.6  Problemau draenio/llifogydd  [a]  Pentre Coch [535.6, 431.5]  Hysbyswyd bod yr 
Arweinydd wedi cyfeirio’r mater at yr Adran Priffyrdd trwy’r Gwasanaethau Cwsmer.  
Tynnwyd sylw at broblemau eraill [b] y llwybr troed gyferbyn â Llysfasi [c] safle’r tai 
newydd, Llanfair [ch] llwybr ceffylau heibio’r ysgol newydd, Llanfair.   
 
RHAN 2  546  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd 
natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn: 
 
547  MATERION ARIANNOL 
547.1  Cyflwynwyd – Crynodeb Incwm a Gwariant a’r Llyfr Cofnodi Derbyniadau a 
Thaliadau am y cyfnod 1 Ebrill 2018 tan 31 Mawrth 2019.   PENDERFYNWYD  [a]  
Cymeradwyo’n unfrydol  [b] Trafod trosglwyddo arian o’r cyfrif cymunedol i’r cyfrif cynilo 
busnes i’w drafod yng nghyfarfod mis Mehefin.   
 
547.2   Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD cymeradwyo gwneud taliadau fel a 
ganlyn: 
£200.00  Cyngor Cymuned Llanbedr DC [Hyfforddiant Un Llais Cymru 04/04/19 – 5 aelod o 
Gyngor Cymuned Llanfair DC yn bresennol] 
£40.00  Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – ffi Diogelu Data   
 
547.3  Ceisiadau am Gymorth Ariannol  Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau’r mis yma.    
547.4  Diweddariad ar Faterion Archwilio  Hysbysodd y Clerc bod trefniadau wedi’u gwneud i 
fynd â’r cyfrifon a’r dogfennau cefnogol at yr archwilydd mewnol ar 25/04/19 a bod y pecyn 
adroddiad ariannol blynyddol wedi’i dderbyn gan yr archwilydd allanol. Mae terfynau amser 
caeth. Rhaid i’r Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol ardystio’r ffurflen ariannol blynyddol erbyn 
30/06/19 a rhaid i’r corff [y Cyngor] gymeradwyo’r ffurflen flynyddol hefyd erbyn 30/06/19. Rhaid i 
gopi o’r ffurflen flynyddol fod ar gael i’r cyhoedd edrych arni [llun yn dangos hysbysiad archwilio 
ar hysbysfyrddau a chyfeiriad gwefan, i gadarnhau arddangos hyn rhwng 16/06/19 a 01/07/19] 
yn dechrau ar 01/07/19 ac yn diweddu ar 26/07/19.  
  
547.5  Polisi Cronfeydd wrth Gefn - Cyflwynwyd – drafft i’w ystyried a’i gymeradwyo . Roedd 
y cronfeydd ar gael ar 31 Mawrth 2019 yn £23,248.15, i’w dyrannu fel a ganlyn: 
Cronfa wrth Gefn Gyffredinol 25% - £5,212.03; Cronfeydd wedi’u clustnodi - £16,000.00 a 
Rhaglenni Gwariant Cyfalaf yn y dyfodol - £2,036.12.  
PENDERFYNWYD  [a]  Cymeradwyo’n unfrydol  [b] ystyried cynyddu’r ffigur o £200 yn y gyllideb 
ar gyfer costau etholiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.   
 
547.6  Cofrestr Asedau – Cyflwynwyd – diweddariad drafft y gofrestr i’w hystyried a’i 
chymeradwyo. Dyddiad adnewyddu’r yswiriant yw 31/05/19.  Dywedodd y Clerc y gofynnwyd am 
ddyfynbrisiau gan Zurich, BHIB a Came & Co. 
PENDERFYNWYD [a] addasu swm yr yswiriant o ran yr eitemau a ganlyn fel y nodir isod, a 
hysbysu’r cwmni yswiriant yn unol â hynny:   
2 gysgodfan bws – Llanfair DC £8,000, Graigfechan £12,000 
3 hysbysfwrdd – Llanfair DC, Graigfechan a Phentrecelyn – cyfanswm o £15,000  
Wal y fynwent a’r rheiliau, Llanfair DC - £30,000 
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[b] penderfyniad ynghylch y dyfynbrisiau yswiriant i’w ddirprwyo i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd.  
 
548  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL     
2019  13/05/19 [Canolfan Genus],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] 
Gorffennodd y cyfarfod am 8.55 pm                   
 

___________________CADEIRYDD ________________DYDDIAD  
  


