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

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan Genus, Llanrhydd, 
nos Lun, 8 Gorffennaf 2019 am 7.00pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Paul Weston [Is-gadeirydd], 
David Baker, Bob Barton, Wini Davies, Keith Moulsdale, Ceri Ranson ac Eirwen Godden, 
Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 5 aelod o’r cyhoedd  
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorydd Osian Owen [ymrwymiadau gwaith]   
  
RHAN 1 
572  DATGAN BUDDIANNAU Y 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; y Cynghorydd Bob Barton yng nghyswllt yr 
Adroddiad Argymhellion Terfynol Mehefin 2019 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 
Cymru – Adolygiad Trefniadau Etholiadol Sir Ddinbych [mae’n aelod o dri Chyngor 
Cymuned arall]. 
 
573  COFNODION  PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y Cyfarfod Cyffredin a 
gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
574  MATERION YN CODI / CAMAU GWEITHREDU    
574.1  Sedd wag ar y Cyngor [565.1]  Gan nad oedd y Cyngor Sir wedi derbyn cais am 
etholiad gellir cymryd camau i lenwi’r swydd wag. PENDERFYNWYD Y byddai’r Clerc yn 
dosbarthu hysbysiad cyfethol i hysbysebu’r swydd wag.   
 
574.2  Cynllun Datblygu Lleol 2018-2033 – Ymgynghori ar y Strategaeth Ddrafft a 
Ffefrir [567.4]   https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-
regulations/local-development-plan/replacement-ldp/replacement-local-development-
plan-2018-2033.aspx  Trefnwyd cyfres o arddangosfeydd ledled y sir i esbonio mwy am y 
broses Cynllun Datblygu Lleol a’r ymgynghoriad Strategaeth Ddrafft a Ffefrir – 
17/07/19 2-7pm Neuadd y Dref Llangollen LL20 8NU 
22/07/19 2-7pm Cyn adeilad Granite Outdoors, 64 Stryd Fawr, Y Rhyl LL18 1TW 
23/07/19 2-7pm Llyfrgell Rhuthun LL15 1DS  
Bydd yr ymgynghoriad yn parhau am gyfnod o wyth wythnos 08/07/19 – 30/08/19.  Gellir 
gwneud sylwadau trwy’r porth ymgynghori  
https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/project/447.  Mynegodd yr aelodau bryder 
bod y cyfnod ymgynghori yn ystod cyfnod gwyliau arwyddocaol ac ni fyddai mewn sefyllfa i 
ymateb erbyn diwedd Awst. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu at yr Awdurdod 
Cynllunio i fynegi pryder bod yr ymgynghori’r cael ei gynnal yn ystod cyfnod gwyliau 
arwyddocaol [copi i’r Aelod Cynulliad] ac yn gofyn am estyniad i’r dyddiad cau tan ar ôl 
cyfarfod nesaf y Cyngor ar 09/09/19. 
 
574.3  Archwiliad Allanol [559.3 13/05/19] – Pwyntiau Adolygu  Adroddwyd bod rhestr 
o’r pwyllgorau a sefydlwyd gan y Cyngor, yn cynnwys eu cylch gwaith, a manylion costau 
staff, ynghyd â chopi o’r cofnodion yn dangos bod y Cyngor wedi cymeradwyo cynyddu’r 

https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/replacement-ldp/replacement-local-development-plan-2018-2033.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/replacement-ldp/replacement-local-development-plan-2018-2033.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/replacement-ldp/replacement-local-development-plan-2018-2033.aspx
https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/project/447
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cyflog/oriau, yn ofynnol. Cadarnhaodd y Clerc y byddai’n cyflwyno’r dogfennau sy’n ofynnol 
i BDO erbyn 18/07/19.   
 
575  MATERION CYMUNEDOL 
575.1  Safle’r hen ysgol / Ysgol Llanfair newydd Adroddwyd am neges e-bost gan 
drigolyn yn cyflwyno awgrymiadau ynghylch defnydd safle’r hen ysgol. Nodwyd eu bod 
eisoes wedi’u cynnwys yn y Cynllun Cymunedol. PENDERFYNWYD anfon llythyr diolch.   
 
575.2  Datblygiad tai / Nwy prif gyflenwad   
Derbyniwyd diweddariad gan Reolwr Dylunio Pure, yn cynnwys cynllun trefn datblygu’r 
safle:   
[a] Disgwylir i Ran 1 gael ei chwblhau erbyn Mehefin 2020 a bydd dyddiad cwblhau Rhan 2 
yn cael ei gadarnhau, yn ddarostyngedig i werthu’r eiddo.   
[b] Tirlunio – ailgyflwynwyd y cynllun diweddaraf i adran Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ar 
14/06/19 a oedd yn cynnwys cynigion i ymdrin â’r prif bryderon a godwyd gan y cymdogion 
yn Barnfold a Crossways. Bydd Cynllunio’n cydgysylltu’n uniongyrchol gyda’r cymdogion i 
ddod i benderfyniad sy’n dderbyniol er mwyn cyflawni amod cynllunio 5 yn llawn. Disgwylir 
am adborth ffurfiol.   
[c]  Tai teras yn nhu blaen y safle [Rhan 1] – cyflwynwyd triniaeth arfaethedig y drychiadau 
i’r adran Cynllunio fel sy’n ofynnol dan amod 15.   
[d] Draenio – mae rhai cysylltiadau wedi’u gwneud eisoes. Ni fydd y gwaith ar y safle yn 
effeithio ar unrhyw un o’r cymdogion, mae’r holl ddraenio wedi’i gysylltu i’r system newydd 
ar hyn o bryd. Bydd y gwaith llwybr troed newydd ar y briffordd [S278] wedi’i gwblhau erbyn 
12/07/19 a’r gwaith ffordd erbyn wythnos gyntaf Awst, pan fydd gwaith adeiladu tai Rhan 1 
yn dechrau, gan ddechrau wrth y fynedfa i’r safle.   
[e] Gosod gwasanaeth nwy – mae Wales & West Utilities [WWU] wedi bod yn cydgysylltu 
gyda’r tirfeddianwyr i ddod i gytundeb ynghylch mynd â phibell nwy prif gyflenwad 
arfaethedig ar draws eu tir. Ceir cadarnhad am hyn [os yw’n cael ei gytuno] ar 19/07/19. Os 
felly, bydd WWU yn cymryd tua tri mis i gwblhau’r holl ddogfennau cyfreithiol a gosod yr holl 
waith oddi ar y safle er mwyn i nwy fod ar gael ar safle datblygiad newydd Pure, lle byddai’n 
ofynnol cael compownd nwy prif gyflenwad uwchben y ddaear – fel y dangosir eisoes ar y 
cynllun tirlunio’r safle a gyflwynwyd i’r Adran Cynllunio eisoes [byddai hyn yn golygu y 
byddai nwy ar gael ar safle Pure tuag at ddiwedd Hydref 2019].  Pe na bai WWU yn medru 
dod i gytundeb gyda’r perchennog tir, byddai’n rhaid i Pure ddibynnu ar osod tanciau nwy 
propan hylifol (LPG) tanddaearol, fel y dangosir eisoes ar y cynllun safle a gymeradwywyd 
eisoes.   
 
PENDERFYNWYD gwahodd Rheolwr Dylunio Pure i ddod i’r cyfarfod Cyngor nesaf ar 
09/09/19. 
 
575.3  Canlyniadau’r Astudiaeth Ddichonoldeb Mae Pwyllgor Rheoli Neuadd Eleanor yn 
parhau i chwilio am grantiau o wahanol ffynonellau. Rhoir blaenoriaeth i osod ffenestri 
gwydr dwbl; mae £4,000 o gymorth grant ar gael eisoes; a bydd ceisiadau’n cael eu 
cyflwyno i Tesco a Chronfa Fferm Wynt Innogy ar gyfer cynlluniau eraill.   
  
575.4 Cynllun Cymunedol  Adroddwyd bod Mr Steve Whipp wedi drafftio ail rifyn gan 
ystyried materion a drafodwyd mewn cyfarfod is-grŵp a gynhaliwyd ar 25/05/19 yn 
cwmpasu gofynion Neuadd Eleanor yn y dyfodol a’r canfyddiadau o’r arolwg a 
gomisiynwyd. Bydd y grŵp yn cyfarfod eto yn ystod mis Awst ac awgrymwyd hefyd bod y 
Cynllun yn ystyried y papurau ymgynghori, polisïau a safleoedd ymgeisiol y Cynllun 



2019 Cofnodion08Gorffennaf.doc 3 

Datblygu Lleol a’r adroddiadau archwilio gwagleoedd agored. Estynnwyd gwahoddiad i’r 
aelodau anfon awgrymiadau/sylwadau at y Clerc ymhell cyn cyfarfod nesaf y Cyngor ar 
09/09/19 pan fydd cais i’r Aelodau gadarnhau rhifyn diweddaraf y Cynllun Cymunedol.   
 
575.5 Cylchlythyr  Adroddodd y Cyngorydd Keith Moulsdale fod y trydydd mater wedi’i 
gyhoeddi a’i fod yn parhau i dderbyn ymatebion cadarnhaol. Awgrymwyd wrtho y dylai 
cynnwys y dudalen flaen a’r penawdau fod yn ddwyieithog.     
 
576  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU 
576.1  Adroddiad Argymhellion Terfynol Mehefin 2019 Comisiwn Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru – Adolygu Trefniadau Etholiadol yn Sir Ddinbych  
www.ldbc.gov.wales – tudalen 10 yn cyfeirio at Lanfair DC. Cynghorodd y Cynghorydd 
Barton, er nad oes unrhyw newidiadau o ran Llanfair ar yr adeg hon, mae newidiadau i 
Gynghorau eraill mae’n aelod ohonynt, a gallai hyn gael effaith ddilynol ar eraill.    
 
576.2  Blychau Blodau’r Gofeb Rhyfel Neges e-bost dyddiedig 17/06/19 gan Mrs Moira 
Edwards yn datgan na all ofalu am y Gofeb Rhyfel a’r blychau blodau eleni. Cynigiodd y 
Cynghorydd Tim Faire ofalu am y blychau blodau. PENDERFYNWYD derbyn cynnig 
caredig y Cynghorydd Faire gyda diolch.   
 
576.3  Gwasanaeth Dinesig Sir Ddinbych 21/07/19  Nodwyd. Cymeradwywyd bod y 
Cadeirydd yn mynd i’r gwasanaeth.  
 
577 Adborth/Adroddiadau o Gynadleddau/Hyfforddiant/Cyfarfodydd   
577.1  Digwyddiad SLCC 20/06/19  Adroddodd y Clerc bod eitemau o ddiddordeb penodol 
yn cynnwys y Rheoliadau Hygyrchedd Gwefannau a’r polisi cyfredol sy’n effeithio ar 
gynghorau lleol [mae angen i gynghorau gydymffurfio erbyn 23/09/20]; yswiriant seibr; rôl yr 
Ombwdsmon wrth ystyried cwynion ynghylch bwlio ac aflonyddu Clercod Cynghorau 
[ychydig iawn o gwynion sy’n cael eu hymchwilio; rhifyn 2019 Llywodraethu ac Atebolrwydd 
i Gynghorau Lleol yng Nghymru: Canllaw Ymarferwyr [ar gael yn fuan]. Adroddodd y Clerc 
y bydd yn gofyn am ragor o arweiniad ynghylch yr hyn mae angen i’r Cyngor ei wneud i 
gydymffurfio gyda’r rheoliadau hygyrchedd gwefannau. Cymeradwyodd yr aelodau bod y 
Clerc yn gweithredu fel bo angen a phrynu copi o’r canllaw ymarferwyr pan fo ar gael.   
 

577.2  Siapio eich Cymuned – Hyfforddiant Rôl Cynlluniau Cymuned a Chynlluniau 
Bro, Llanrwst 11/06/19   Adroddodd y Cynghorydd Bob Barton ei fod yn ddiwrnod 
rhagorol, gan argymell fod pawb yn lawrlwytho manylion y cyflwyniadau’n llawn. Mae 
Llywodraeth Cymru’n dymuno hyrwyddo Cynlluniau Bro i gwmpasu pob agwedd o 
ddatblygu tir o fewn ffiniau cymuned yn y fath fodd fel, trwy weithio gyda thîm Cynllun 
Datblygu Lleol yr awdurdod unedol, bydd yn dod yn ganllawiau atodol i’r Cynllun Datblygu 
Lleol. Esboniodd Prif Weithredwr Cymorth Cynllunio Cymru y materion allweddol yr oedd 
angen i bob cymuned eu hystyried er mwyn cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol bach. Bydd 
Cynlluniau Bro yn dod yn rhan annatod o’r Cynlluniau Cymuned. Mae angen ystod eang o 
ddata i gefnogi’r Cynlluniau Cymuned a Bro. Bydd manylion o’r digwyddiad yn cael eu 
dosbarthu i’r Cynghorwyr fel y gellir defnyddio’r wybodaeth i lywio Cynllun Cymuned 
Llanfair.   
 
577.3  Gweminar Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch Cefnogi Cynghorau Tref a 
Chymuned  

http://www.ldbc.gov.wales/
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Dywedodd y Clerc na allai gymryd rhan yn y weminar a gynhaliwyd ar 02/07/19 oherwydd 
ymrwymiad arall. Fodd bynnag, gall unrhyw un na allant ddilyn y weminar ar y diwrnod 
gofrestru i wrando ar recordiad yn eu hamser eu hunain. Manylion i’w hanfon at y 
Cynghorwyr.   
 
577.4  Hyfforddiant Un Llais Cymru – Sgiliau Cadeirio  16/07/19 yn yr Wyddgrug. 
Cymeradwywyd bod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn mynd i’r hyfforddiant.   
 
577.5  Pwyllgor Ardal Conwy a Sir Ddinbych Un Llais Cymru 03/07/19  Adroddodd y 
Cynghorydd Barton bod Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru wedi rhoi 
cyflwyniad ar raglen yr heddlu i gynorthwyo atal aildroseddu.   
 
578 CYNLLUNIO  www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio 
578.1  Cais 20/2019/0487 a gyflwynwyd gan Goleg Cambria – Adeiladu Adeilad 
Cymunedol ar gyfer Coleg Cambria – Llysfasi, Rhuthun  PENDERFYNWYD  Holwyd sut y 
byddai’r cynnig o fudd i gymuned y coleg a’r gymuned ehangach; a oes cynllun ymgysylltu 
gyda’r gymuned; pa gyfleoedd sydd yna i gynnal deialog gyda’r coleg ynghylch mentrau 
cymunedol, yn enwedig o gofio Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol Drafft i lwyrio 
twf a datblygiad yn y sir yn y dyfodol hyd at 2033?  Hefyd holodd y Cynghorwyr beth yw 
diffiniad adeilad/hwb cymunedol gan Goleg Cambria.   
 
578.2  Cais 20/2019/0510 a gyflwynwyd gan Mr Alun Lewis a Miss Rachel Davies – Torri 
wyth coeden i lawr yn yr Ardal Gadwraeth – Silver Birches, Llanfair DC  PENDERFYNWYD   
Nododd yr aelodau bod y cais i dorri’r coed wedi’i gyflwyno ar sail diogelwch a lles y 
cyhoedd ac y byddent yn cael eu hadnewyddu. Gofynnodd yr aelodau a ymgynghorwyd 
gydag arbenigwr tyfu coed i roi cyngor ac arweiniad ar gyflwr/adnewyddu’r coed gan 
sicrhau edrychiad naturiol, cytbwys, a fyddai’n cyd-fynd gyda’r ardal gadwraeth. Mae’r 
aelodau’n cefnogi creu tirluniau byw a choridorau bywyd gwyllt ar draws Dyffryn Clwyd.   
 
578.3  Cais 20/2019/0558 a gyflwynwyd gan Mr Mike Hall – Dymchwel tai allanol ac 
adeilad allanol yn gysylltiedig ag adeilad, estyniadau ac addasiadau i’r annedd, dymchwel 
tŷ allanol sengl ac adeiladu porth car, gosod tanc septig newydd a gwaith cysylltiedig 
[cynllun diwygiedig] – Castell, Graigadwywynt, Rhuthun  PENDERFYNWYD  Nad oedd 
unrhyw wrthwynebiad.   
 
578.4  Ymateb yr Adran Gynllunio am wybodaeth yn dilyn sylwadau’r Cyngor 
Cymuned ynghylch cais 20/2019/0190 [567.2] Adeiladu dau fyngalo dormer ar wahân ar 
dir yn Clover Bank, Llanfair DC.  Adroddwyd y gwrthodwyd caniatâd ar 10/06/19 ar y sail y 
byddai’r ddau annedd yn cael effaith andwyol ar edrychiad a chymeriad yr ardal. Dywedodd 
aelodau lleol bod trigolion wedi datgan bod eu hyder yn y broses gynllunio wedi’i adfer.   
 
578.5  Ymateb yr Adran Gynllunio am wybodaeth yn dilyn sylwadau’r Cyngor 
Cymuned ynghylch cais 20/2019/0329 [567.3]  Adeiladu adeilad amaethyddol ar gyfer 
storio gwair/gwellt/porthiant a pheiriannau – Pen y Ffordd, Pentrecelyn a ph’un ai yw hwn 
yn adeilad amaethyddol ardystiedig. Adroddwyd y rhoddwyd caniatâd i’r cais ar 13/06/19 yn 
ddarostyngedig i amod i reoli defnydd yr adeilad ar gyfer storio amaethyddol yn unig, ac na 
ddylid defnyddio’r adeilad ar unrhyw adeg i letya da byw. Dylid hysbysu’r Adran Gynllunio 
am unrhyw achos o dorri’r amod. Nodwyd.   
 
579  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau y materion a ganlyn: 

http://www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio
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579.1  Llwybr troed Llanfair DC – Rhuthun Trafodwyd gwelliannau i’r llwybr troed ar sawl 
achlysur yn y gorffennol – ystyrir bod y llwybr yn rhy gul ac mewn cyflwr gwael, a chyfeirir 
ato yn y dogfennau ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol fel llwybr cerdded/beicio. Teimlwyd 
y dylai gwaith i’w wneud yn lletach ac yn ddiogelach gael ei gyflymu, yn enwedig o gofio’r 
datblygiad tai newydd yn Llanfair.  Cyfeiriwyd at lwybr cerdded/beicio wedi’i wella’n ddirfawr 
yn ardal y Bala/Llanuwchllyn fel enghraifft dda. PENDERFYNWYD cyfeirio’r mater at yr 
Arweinydd, gyda gwahoddiad i gerdded ar hyd y llwybr o Lanfair i Rhuthun.   
 
579.2  Plannu coed - Bron y Clwyd, Llanfair DC [557.1, 568.3]   Adroddwyd y 
derbyniwyd ymateb gan Brif Swyddog Buddsoddi Cyngor Sir Ddinbych yn yr Adran 
Cyfleusterau, Asedau a Thai, yn cadarnhau bod y tir yn eiddo i ac yn cael ei gynnal a’i 
gadw gan yr awdurdod lleol. Disgwylir rhagor o wybodaeth am yr angen am ganiatâd 
cynllunio a/neu amodau eraill maes o lawr. Atgoffwyd yr aelodau y dylid gwirio i ganfod a 
yw’r ardal yn wagle agored dynodedig cyn bwrw ymlaen ag unrhyw gynlluniau. Roedd yr 
aelodau’n falch o glywed bod trigolion yn hapus cynorthwyo gyda’r plannu.   
 
Dywedodd trigolyn ei bod yn cyfarfod gyda swyddogion Tai Cyngor Sir Ddinbych ar 
12/08/19 i drafod ei chynnig ar gyfer planwyr ar y llecyn gwyrdd ym Mron y Clwyd.     
   
579.3  Pont Eyarth [311.3, 431.2, 568.5]  Derbyniwyd diweddariad fel a ganlyn gan Uwch 
Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych – mae’r pŵer i orfodi’r terfyn pwysau yn nwylo’r heddlu ac 
nid yr awdurdod priffyrdd. Roedd cydweithwyr wedi mynegi pryder o ran eu hadnoddau i 
orfodi’r gorchymyn ar adeg yr ymgynghori. Nodwyd.   
 
579.4  Waliau / Pontydd anniogel [557.5, 568.6]  Tynnwyd sylw at y bont ger y cae      
pel-droed yn Llanfair DC a’r bont/wal ger Y Graig a Bwlch y Llyn, Pentrecoch, a oedd yn 
ymddangos yn anniogel. Anfonwyd pryderon y Cyngor, yn cynnwys ffotograffau, at y 
Cyngor Sir a chafwyd yr ymateb a ganlyn gan Uwch Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych – 
mae cwlfert 3150 Bwlch y Llyn wedi’i gynnwys yn rhestr cynnal a chadw arferol y Cyngor 
Sir ar gyfer eleni. O ran y bwa ei hun mae mewn cyflwr cymharol dda, ac nid yw mewn 
perygl o ddymchwel, ar hyn o bryd. Mae’r difrod i’r parapet ar restr hir iawn a gallai gael ei 
drwsio eleni, yn dibynnu ar y blaenoriaethau. Nodwyd. 
 
579.5  Gwagleoedd agored / Gwasanaethau Cefn Gwlad  [535.5, 545.2, 557.3, 568.4]  
Adroddwyd y gofynnwyd i’r Gwasanaethau Cefn Gwlad sut mae’r safle yng Nghraigfechan 
yn cael ei reoli a ph’un ai y gall plant ysgol fod yn rhan o waith cynnal a chadw’r warchodfa 
natur. Parhau i aros am ateb. PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc gysylltu gydag 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru sy’n rheoli’r safle ar ran y Gwasanaethau 
Cefn Gwlad.   
 
579.6  Gwelliannau ailwynebu’r ffordd [513.3, 523.3, 535.3, 545.5, 557.4, 568.5]] – y 
ffordd o Bentre Coch i’r Silff -  Adroddwyd bod y Clerc wedi ysgrifennu at Mr Tim Towers 
eto ar y mater hwn. Dim ymateb hyd yma.   
 
579.7 Trwsio camfeydd [513.2, 568.7]  Roedd y Cynghorydd Osian Owen wedi anfon 
lluniau camfeydd wedi torri yn yr ardal. Roedd Arolygydd Llwybrau Troed Cyngor Sir 
Ddinbych wedi ymateb fel a ganlyn – cyfeirnodau grid SJ 145544 a SJ146538 – bydd 
Cyngor Sir Ddinbych yn clirio’r llystyfiant ac un ai’n dod o hyd i’r tirfeddiannwr i drwsio’r gris 
neu bydd Cyngor Sir Ddinbych yn ei thrwsio; SJ146544 – angen gris newydd, bydd Cyngor 
Sir Ddinbych un ai’n dod o hyd i’r tirfeddiannwr neu bydd Cyngor Sir Ddinbych yn ei thrwsio;  
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SJ150555 – giât wedi ei gosod yn lle’r gamfa wedi torri; SJ150557 – giât llaw wedi’i gosod 
yno eisoes; SJ146537 – gris wedi torri i fynd ar y bont – bydd Cyngor Sir Ddinbych yn 
trwsio/adnewyddu hyn; SJ146543 – giât mochyn – bydd Cyngor Sir Ddinbych yn clirio’r 
llystyfiant ac yna’n asesu’r cyflwr, SJ147529 – angen strimio’r llwybr nesaf at Ysgol 
Pentrecelyn ac un ai ddod o hyd i’r tirfeddiannwr i drwsio’r ris neu bydd Cyngor Sir 
Ddinbych yn gwneud hynny; SJ145552 – myndiad dros gamfa garreg nid trwy’r giât – efallai 
y gwneir rhywbeth tra’n gwneud gwaith arall yn yr ardal, bydd Cyngor Sir Ddinbych yn 
clirio’r llystyfiant ger y gamfa arall. Nodwyd.   
 
Gofynnwyd i aelodau a thrigolion nodi pwysigrwydd darparu cyfeirnodau grid wrth adrodd 
am gyflwr llwybrau troed a chamfeydd.    
 
579.8  Torri glaswellt / ymyl y lôn ar lonydd cul Mynegwyd pryder nad yw’r ardaloedd 
hyn yn cael eu torri’n ddigon aml a’i fod yn broblem diogelwch ffyrdd.  PENDERFYNWYD 
bod y Clerc yn ysgrifennu at yr adran Priffyrdd am y mater, ac yn gwahodd y Pennaeth 
Priffyrdd a’r Arweinydd i ymweld â’r lonydd cul yn lleol.   
 
RHAN 2  580  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd 
natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:   
 
581 MATERION ARIANNOL  
581.1  Cyflwynwyd – Crynodeb yr Incwm a’r Gwariant a’r Llyfr Derbyniadau / Taliadau 
am y cyfnod 1 Ebrill 2018 i 30 Mehefin 2019.  Newidwyd y ffigur costau etholiad yn y 
gyllideb braesept o £1800 i £200 gan fod darpariaeth o £2000 wedi chynnwys eisoes yn y 
cronfeydd wrth gefn. PENDERFYNWYD  [a]  cymeradwyo’r dogfennau fel y’u cyflwynwyd, 
yn ddarostyngedig i newid y term ‘Lwfansau Aelodau’ i ‘Taliadau Aelodau’ a [b] bod y 
pennawd Costau Aelodau yn cynnwys llinell ychwanegol i gwmpasu taliadau i Gadeirydd ac 
Is-gadeirydd y Cyngor [mae penderfyniadau 44 a 45 Panel Cydnabyddiaeth Ariannol 
Annibynnol Cymru yn cyfeirio at hyn].  
 
581.2 Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:   
£25.35  Cyngor Tref Dinbych [costau rhannu car – presenoldeb y Clerc yn nigwyddiad 
SLCC 20/06/19] 
 
581.3 Ceisiadau am Gymorth Ariannol  PENDERFYNWYD [a] dyfarnu grant fel a ganlyn:  
£150.00  Capel Salem Llanfair DC [costau cynnal a chadw]  [b] adolygu swm y grantiau i 
gyrff crefyddol yn ddiweddarach yn y flwyddyn wrth drafod y gyllideb braesept ar gyfer 
2020/2021. 
 
581.4 Asesiad Risg – Blaenoriaethau Gweithredu Mae angen gweithredu ar nifer o 
eitemau, ond mae’r mwyafrif wedi’u nodi fel risg isel [trwsio hysbysfyrddau, profion offer 
cludadwy ar beiriannau cludadwy] i risg canolig [tir gyda cherrig pafin anwastad o gwmpas 
y gofeb rhyfel a chwymp heb fesurau diogelu i’r palmant islaw]. Disgwylir i waith trwsio rhan 
o wal mynwent yr eglwys, a nodwyd fel risg uchel, ddechrau yn ystod yr wythnos yn 
dechrau 22 Gorffennaf 2019. PENDERFYNWYD y dylai’r Clerc barhau i ofyn am ragor o 
gyngor gan Syrfeiwr Cadwraeth Cyngor Sir Ddinbych ynghylch y camau y gellir eu dilyn i 
wella’r tir o gwmpas y gofeb rhyfel, yn cynnwys gosod rheiliau.   
 
582  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL   
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2019  09/09/19 [Ysgol Llanfair], 14/10/19 [Ysgol Pentrecelyn], 11/11/19 [Canolfan Genus], 
09/12/19 [Ysgol Llanfair] 
2020  13/01/20 [Ysgol Pentrecelyn], 09/03/20 [Canolfan Genus] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9.15pm. 
 
                    

___________________CADEIRYDD _________DYDDIAD 


