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

Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yn Ysgol Llanfair, nos Lun, 9 Medi  
2019 am 7.00pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], David Baker, Bob Barton, Wini 
Davies [Rhan 1], Tim Faire, Keith Moulsdale, Osian Owen, Ceri Ranson ac Eirwen Godden, 
Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 3 aelod o’r cyhoedd   
 
YMDDIHEURIADAU  Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau     
  
RHAN 1 
586  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorwyr David Baker [Eglwys Llanfair] a Keith 
Moulsdale [Ymddiriedolwr, Neuadd Eleanor]  
 
587  COFNODION  PENDERFYNWYD  Cymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a 
gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf a 19 Awst 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
588  ADRODDIAD Y CLERC  
588.1  Diweddariad ynghylch sedd wag ar y Cyngor [565.1, 574.1]  Adroddwyd y 
mynegwyd diddordeb gan Mr Owen Evans.  PENDERFYNWYD cyfethol Mr Owen Evans 
fel Cynghorydd Cymuned yn lle Moira Edwards. 
 
588.2  Ymddiswyddiad  Adroddwyd bod Paul Weston wedi ymddiswyddo fel Cynghorydd 
Cymuned.  PENDERFYNWYD [a] dechrau ar y broses o lenwi’r sedd wag gynted ag y bo 
modd a [b] ethol Keith Moulsdale yn Is-gadeirydd.     
 
589  MATERION CYMUNEDOL 
589.1  Safle’r hen ysgol / Ysgol Llanfair newydd  Mae Swyddog Moderneiddio Addysg 
Cyngor Sir Ddinbych wedi cadarnhau bod y rhwyddfraint wedi’i gytuno gan yr holl bartïon 
yn awr a bydd y gwaith ar y cysylltiad draen dŵr budr yn dechrau ar 23/09/19. Mae’n aros 
am gadarnhad ynghylch y rhaglen waith, hyd y gwaith ac amcangyfrif o ddyddiad cwblhau’r 
prosiect. Unwaith y cyhoeddir y rhaglen waith bydd y dyddiad symud i mewn i’r ysgol yn 
cael ei gadarnhau. Holodd y Cynghorwyr ynghylch defnydd tymor hir posibl safle’r hen 
ysgol, hynny yw, y posibilrwydd o’i gaffael fel cae chwarae ar gyfer y gymuned.     
 
589.2  Datblygiad tai / Nwy prif gyflenwad  Adroddwyd bod y Cynghorwyr Keith 
Moulsdale a’r Clerc wedi cael cyfarfod cadarnhaol gyda Rheolwr Dylunio Pure a staff eraill 
ar y safle ar 05/09/19.  Yn nechrau Awst dywedodd Pure eu bod wedi cael ymateb 
cadarnhaol gan Wales and West Utilities a bod sicrhau’r bibell nwy prif gyflenwad yn mynd 
i’r cyfeiriad cywir. Mae Pure yn aros i Wales & West Utilities sicrhau’r cytundeb cyfreithiol 
gyda’r perchennog tir cyn bod gosod y bibell nwy yn cael ei gadarnhau’n derfynol. Mae’r 
perchennog tir yn derbyn, mewn egwyddor, y cynnig i groesi’r afon sydd mynd trwy eu tir. 
Yn unol â hynny mae Pure yn bwriadu datblygu’r safle i gynnwys darpariaeth nwy prif 
gyflenwad. Bydd adeiladu tai rhan 1 o 2 yn dechrau ymhen ychydig wythnosau. 
Awgrymwyd trefnu ymweliad safle arall ymhen deufis. Yn y cyfamser gofynnwyd i’r Clerc 
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gysylltu gyda Pure am sicrwydd y bydd y briffordd yn cael ei chadw’n glir o fwd a rwbel gan 
y contractwyr.    
 
589.3 Cynllun Cymdogaeth  Adroddwyd bod y cynllun wedi’i ddiweddaru yn dilyn cyfarfod 
y Cyngor a gynhaliwyd ar 19/08/19.  Gofynnwyd i’r aelodau gymeradwyo’r cynllun a 
gwneud penderfyniadau ynghylch blaenoriaethau ac amserlenni ar gyfer y cynigion. 
Cytunwyd. Nodwyd fod gan Gapel Bethel, Pentrecelyn, restr o gynlluniau/prosiectau ar 
gyfer adnewyddu ac uwchraddio y dylid eu hychwanegu at y cynllun.      
 
590  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU  
590.1 Arolwg ynghylch defnyddio mecanweithiau digidol gan y sector i ymgysylltu, 
trafod a rhannu gwybodaeth gyda chymunedau  Cytunwyd bod y Clerc yn llenwi’r 
holiadur ar ran y Cyngor Cymuned. Cydnabuwyd y gallai fod yn ofynnol comisiynu dylunydd 
gwefannau proffesiynol i asesu a gwneud gwelliannau i wefan y Cyngor er mwyn 
cydymffurfio gyda gofynion y Rheoliadau Hygyrchedd Gwefannau 2018 newydd. Bydd 
angen i’r Cyngor Cymuned gydymffurfio gyda’r Rheoliadau erbyn 23/09/20. 
 
590.2  Cronfa Fuddsoddi Cymunedol Fferm Wynt Brenig  Daeth cwmni Brenig Wind 
Limited yn weithredol ar 30/03/19 a bydd y gronfa flynyddol yn dechrau ar oddeutu 
£152,468 y flwyddyn am hyd at 25 mlynedd. Bydd y gronfa’n cael ei dosbarthu i 
gymunedau a chyrff lleol ar gyfer dibenion amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd ac 
addysgol a bydd canllawiau a ffurflenni cais am grantiau ar gael ar 16/09/19 ar 
www.cadwynclwyd.co.uk.  Comisinwyd Cadwyn Clwyd i gynnal ymgynghori cymunedol i 
sefydlu a gweinyddu’r Gronfa Budd Cymunedol. Bwriedir darparu buddion i’r cymunedau 
sy’n cynnwys ac yn byw gyda ac o gwmpas y fferm wynt. Bydd Cadwyn Clwyd yn ffurfio 
Panel Grantiau a fydd yn gyfrifol am asesu ceisiadau grant. Adroddodd y Cynghorydd 
Barton bod pobl eraill wedi gofyn iddo gynnig ei enw.    
 
Cytunodd yr aelodau y byddent yn hapus i gefnogi cais Mr Steve Whipp i fod yn aelod o’r 
Panel Grantiau.   
 
590.3  Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol Un Llais Cymru 05/10/19 ym 
Mhontrhydfendigaid – Thema – Rôl Cynghorau Tref a Chymuned yn y dyfodol     
Cymeradwywyd bod y Cynghorydd Bob Barton yn mynd i’r digwyddiad, cyn belled ag y bo’r 
gost yn cael ei rhannu gyda Chynghorau eraill; Clerc Cyngor Cymuned Llanbedr i drefnu lle 
iddo yn y gynhadledd.   
 
591 Adborth/Adroddiadau o Gynadleddau/Hyfforddiant/Cyfarfodydd   
591.1  Hyfforddiant Un Llais Cymru – Sgiliau Cadeirio – 16/07/19  Roedd y Cynghorydd  
Jayne Mayers wedi bod yn yr hyfforddiant. Dywedodd bod yr hyfforddiant yn fuddiol a’i bod 
wedi gwerthfawrogi cyfarfod Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion eraill a thrafod sut mae 
Cynghorau eraill yn gweithredu. Cafwyd trafodaethau da ynghylch gwahanol sefyllfaoedd 
anodd y gellid dod ar eu traws. Roedd yr hyfforddwr yn wybodus a gwnaeth gydbwyso’r 
amser rhwng y cyflwyniad a thrafodaeth weithgar.    
 
591.2  Cyfarfod Cangen Clwyd SLCC 12/09/19  Cymeradwywyd bod y Clerc yn mynd i’r 
cyfarfod.    
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591.3  Hyfforddiant ar-lein Un Llais Cymru  Nododd y Cynghorydd Barton bod y 
modiwlau ar-lein yn darparu cyflwyniad yn unig, ac y dylai Cynghorwyr fynd i’r sesiynau 
gyda thiwtor hefyd.    
 
592 CYNLLUNIO  www.denbighshire.gov.uk/planning 
592.1  Ymateb i’r Adran Gynllunio ynghylch y Strategaeth Ddrafft a Ffefrir – Cynllun 
Datblygu Lleol 2018-2033  PENDERFYNWYD cadarnhau’r ymateb drafft fel y’i 
cynhwyswyd yng nghofnodion y Cyngor dyddiedig 19/08/19 a’i gyflwyno i’r Cyngor Sir.   
 
592.2  Cais 20/2019/0608 – Cyflwynwyd diwygiad gan Adran Addysg a Gwasanaethau 
Plant Cyngor Sir Ddinbych ynghylch manylion goleuadau diwygiedig ar y llwybr diogel a 
gymeradwywyd [manylion diwygiedig wedi’u cymeradwyo’n flaenorol gan gais cyfeirnod 
20/2019/0403/AC] a gyflwynwyd yn unol ag amod rhif 17 caniatâd cynllunio cyfeirnod 
20/2017/0819 – Tir yr eglwys gyferbyn â Bron y Clwyd, Llanfair D C.  Cadarnhaodd yr 
aelodau’r gweithredu i anfon yr ymateb a ganlyn h.y. nid oedd unrhyw wrthwynebiad i 
ddiwygio manylion y goleuadau ar y llwybr diogel a gymeradwywyd. Mae unrhyw 
welliannau i’w croesawu a rhagdybir bod trigolion sy’n byw’n gyfagos wedi’u hysbysu.   
  
592.3  Cais 20/2019/0510 – Diwygiad a gyflwynwyd gan Mr Alun Lewis a Miss Rachel 
Davies – Torri tair coeden yn yr Ardal Gadwraeth i lawr – Silver Birches, Llanfair DC.  
Cadarnhaodd yr aelodau’r gweithredu i anfon yr ymateb a ganlyn h.y. nid oedd y Cyngor 
Cymuned wedi derbyn unrhyw wrthwynebiad i’r cais i dorri tair coeden i lawr yn yr eiddo.   
 
592.4  Ceisiadau cynllunio eraill  Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio eraill. 
Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir am wybodaeth a sut i gael gafael ar symiau 
cymudol Adran 106.   
    
592.5  Ymateb yr Adran Gynllunio i sylwadau’r Cyngor Cymuned ynghylch cais 
20/2019/0487 a gyflwynwyd gan Goleg Cambria – Adeiladu Adeilad Cymunedol ar gyfer 
Coleg Cambria – Llysfasi, Rhuthun. Holwyd sut y byddai’r cynnig o fudd i gymuned y coleg 
a’r gymuned ehangach. Roedd yr Adran Gynllunio wedi gofyn i’r asiant ymateb i 
gwestiynau’r Cyngor Cymuned. Mae dogfennau a anfonwyd gan yr asiant yn datgan y bydd 
y prosiect yn darparu canolbwynt dysgu cymunedol a fydd yn darparu asedau ar gyfer eu 
defnyddio gan y gymuned ehangach. Bydd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, gweithdai, 
ystafelloedd Technoleg Gwybodaeth, ystafelloedd cyfarfod, swyddfeydd, man llesiant 
myfyrwyr a gwagle cymdeithasol. Mae dogfen arall yn tynnu sylw at ymdrechion y Coleg i 
ymgysylltu gyda’r gymuned sy’n cyfoethogi dysgu’r myfyrwyr ac yn gwneud cyfraniad 
arwyddocaol i gymunedau gogledd ddwyrain Cymru. Yn ôl yr Adran Gynllunio mae’r cais yn 
dderbyniol yn nhermau cynllunio.   
 
Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Choleg Llysfasi i drefnu cyfarfod i drafod y cynnig 
arfaethedig ac, os yn bosibl, defnyddio’r Coleg fel lleoliad ar gyfer cyfarfod y Cyngor 
Cymuned.     
 
592.6  Ymgynghori ynghylch y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 07/08/19 – 01/11/19  
Cytunodd Mr Steve Whipp gynhyrchu nodyn briffio ar gyfer cyfarfod y Cyngor Cymuned i’w 
gynnal ar 14/10/19. 
 
593  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD Ystyriodd yr aelodau y materion a ganlyn:  

http://www.denbighshire.gov.uk/planning
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593.1  Cynigion ar gyfer y Grîn gyferbyn â Bron y Clwyd, Llanfair D C [557.1, 568.3, 
579.2]  Gwahoddwyd Emily Reddy, Cydlynydd Datblygu Cymunedol, a Heather Battison-
Howard, Swyddog Tirwedd, Cyngor Sir Ddinbych, i’r cyfarfod i drafod cynnig i blannu 
coed/gwrychoedd ar y grîn, gan ystyried lleoliadau y draeniau sy’n bodoli a seilwaith arall. 
Awgrymwyd y dylai’r glaswellt barhau ac ystyried plannu rhes o goed cynhenid, 
rhywogaethau cymysg fel draenen ddu, draenen wen, bedwen arian a/neu rosyn ci. Gellid 
gwneud yr ardal ar hyd y boncyn uchaf yn fwy naturiol gyda bylbiau a/neu dyweirch blodau 
gwyllt. Nid oedd planwyr yn cael eu hystyried yn addas o gofio’r angen i’w rheoli yn y 
dyfodol. Byddai’n rhaid chwilio am gyllid cyfatebol tuag at gost y cynllun [mae gan y Cyngor 
Cymuned gyllideb gweithgareddau cymunedol bychan]; mae gan Cadw Cymru’n Daclus 
wahanol ddyluniadau plannu coed a phecynnau coed/gwrychoedd y gellir eu cael gan Coed 
Cadw.   
 
Dywedwyd nad yw parcio a gyrru dros y glaswellt yn digwydd yn aml yn gyffredinol, ond 
bod angen cyfryngu rhwng dau o drigolion yr ardal. Nid yw’r Cyngor Sir mewn sefyllfa i 
ddyrannu mannau parcio.   
 
Cymeradwywyd y cynnig plannu mewn egwyddor a chytunodd Emily Reddy i gysylltu gyda’r 
ysgol ynghylch plant yn plannu coed fel gweithgaredd gwirfoddol; canfod faint fyddai’r 
cynllun yn ei gostio a lle y gellid chwilio am gyllid cyfatebol. Hefyd cytunwyd y dylai’r gilfan 
newydd y tu allan i’r ysgol newydd fod ar gael ar gyfer parcio dros nos, ac ymgynghori 
gyda’r Adran Priffyrdd a’r Adran Addysg ynghylch y mater hwn.    
 
593.2  Llwybr troed Llanfair DC – Rhuthun [579.1]  Trafodwyd gwelliannau i’r llwybr  
troed ar sawl achlysur yn y gorffennol – ystyrir bod y llwybr yn rhy gul ac mewn cyflwr 
gwael. Cadarnhaodd y Clerc bod y mater wedi’i gyfeirio at Arweinydd y Cyngor Sir gyda 
gwahoddiad i gerdded ar hyd y llwybr o Lanfair i Rhuthun. Dim ymateb hyd yma.   
 
593.3  Gwagleoedd Agored / Gwasanaethau Cefn Gwlad [535.5, 545.2, 557.3, 568.4, 
579.5]  Bydd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Cymru yn 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] trwy 
eu tudalen Gweplfyr:  https://www.facebook.com/groups/2013627798742210/ a’r Grŵp 
Gwyllt hefyd [teuluoedd ifanc].  Bydd cyfleoedd gwirfoddoli a digwyddiadau/gweithgareddau 
i’r gymuned gymryd rhan ynddynt yng ngwarchodfa natur Graig Wyllt yng Nghraigfechan yn 
cael eu hyrwyddo ar y dudalen Gweplyfr hefyd. Nid yw safle Pant Ruth yn ddigon mawr i 
gael criw ysgol yno eto, nes bo’r safle wedi’i glirio. Gofynnwyd i’r Clerc i roi’r ddolen ar 
wefan y Cyngor Cymuned.     
 
593.4  Gwelliannau ailwynebu’r ffordd [513.3, 523.3, 535.3, 545.5, 557.4, 568.5, 579.6] – 
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.   
 
593.5  Trwsio camfeydd [513.2, 568.7, 579.7]  Roedd y Cynghorydd Osian Owen wedi 
hysbysu nad oedd camfa ar berimedr y datblygiad tai newydd wedi’i thrwsio i safon dda. 
Roedd y Clerc wedi cyfeirio’r mater at Reolwr Dylunio Pure, sydd wedi cymryd camau i 
unioni’r sefyllfa.   
 
593.6 Torri glaswellt / ymyl y lôn ar lonydd cul [579.8]  Roedd y Clerc wedi ysgrifennu 
at yr adran Priffyrdd am y mater, gan wahodd y Pennaeth Priffyrdd a’r Arweinydd i ymweld 

https://www.facebook.com/groups/2013627798742210/
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â’r lonydd cul yn lleol. Dim ymateb hyd yma ond roedd y gwrychoedd ac ymyl y ffyrdd 
wedi’u torri. Pwysleisiodd y Cynghorydd Tim Faire fod ei bryderon yn deillio o sicrhau 
diogelwch/gwelededd wrth deithio ar hyd lonydd cefn cul a bod angen torri’r glaswellt yn 
amlach.   
 
593.7  Gwyro Llwybr Cyhoeddus Rhif 19, Castell, Llanfair DC  PENDERFYNWYD anfon 
ymateb at y Swyddog Cefn Gwlad yn nodi nad oes unrhyw wrthwynebiadau i’r cynnig.    
 
593.8 Gwyro Llwybr Cyhoeddus Rhif 2, Gorsaf Eyarth, Llanfair DC  PENDERFYNWYD 
anfon ymateb at yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn nodi nad oes unrhyw 
wrthwynebiadau i’r cynnig. 
 
593.9 Byngalos yng Nghraigfechan  Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gydag Emily Reddy 
[Adran Tai Cyngor Sir Ddinbych] ynghylch cyflwr gwael y llwybrau troed o gwmpas y 
byngalos ac yn arwain at y brif ffordd, yn cynnwys y tyllau yn y maes parcio.   
 
593.10  Goryrru ar yr A525  PENDERFYNWYD gwahodd Ben Wilcox-Jones a 
chynrychiolydd yr Heddlu i ddod i gyfarfod y Cyngor Cymuned yn y dyfodol a chyflwyno 
canlyniadau unrhyw arolygon cyfredol.   
 
RHAN 2  594  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd 
natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:  
 
594  MATERION ARIANNOL 
581.2 594.1 Talu Cyfrifon/Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:   
£358.14  Sandra Williams [Gwasanaeth Cyfieithu] 
£326.64  Sandra Williams [Gwasanaeth Cyfieithu] 
£48.00  SLCC [Ffi Cynhadledd y Clerc 20/06/19] 
£20.00  Un Llais Cymru [Ffi Hyfforddiant y Cadeirydd 16/07/19]  
£11.70  Cynghorydd J Mayers [Costau teithio 16/07/19] 
£1990.00  D P Williams Building Services [gwaith trwsio wal y fynwent] 
£2568.98  Taliadau i Gynghorwyr Panel Cydnabyddiaeth Ariannol Annibynnol ar gyfer 
Cymru  
 
594.2 Ceisiadau am Gymorth Ariannol  PENDERFYNWYD [a] dyfarnu grantiau fel a 
ganlyn:  
£200.00  Marie Curie [Gwasanaethau canser]   
£150.00  Eglwys Llanfair [torri glaswellt] 
 
594.3  Gwelliannau/gwaith trwsio’r Gofeb Rhyfel Cyflwynwyd – cynnig i drwsio/addasu’r 
slabiau pafin a dyluniad ar gyfer bolardiau a chadwyn rhyngddynt. Atgoffwyd yr aelodau y 
gwnaed darpariaeth yn y gyllideb dros y dair blynedd ddiwethaf i sicrhau bod cyllid ar gael i 
gyllido’r prosiect. Byddai angen i’r Cyngor Cymuned gyflwyno cais cynllunio ac ymgynghori 
gyda’r Ymddiriedolaeth Cofebau Rhyfel. PENDERFYNWYD [a] derbyn y cynnig mewn 
egwyddor a [b] rhoi pwerau dirprwyedig i’r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd a’r Clerc fwrw ymlaen 
gyda’r cynllun gyda Mr John Pugh, Syrfeiwr Siartredig, fel asiant y Cyngor.   
 
594.4  Dileu/Ychwanegu llofnodwr banc  PENDERFYNWYD [a] dileu enwau Moira 
Edwards a Paul Weston o’r rhestr yn dilyn eu hymddiswyddiadau fel Cynghorwyr a [b] 
ychwanegu enw Ceri Ranson at y rhestr llofnodwyr.   
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594.5  Diweddariad ar y broses Archwilio Allanol  Adroddodd y Clerc ei bod hi’n disgwyl 
am gadarnhad nad oedd unrhyw faterion a ddaeth i sylw’r archwilydd allanol a oedd yn ei 
gwneud yn ofynnol cyflwyno adroddiad materion yn codi, ar wahân.   
 
595  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL   
PENDERFYNWYD  cynnwys dau ddyddiad ychwanegol yn y rhestr – 25/11/19 [cyfarfod i 
drafod cyllideb praesept 2020/2021] a 10/02/20. 
    
2019  09/09/19 [Ysgol Llanfair], 14/10/19 [Ysgol Pentrecelyn], 11/11/19 [Canolfan Genus], 
25/11/19 [lleoliad i’w gadarnhau], 09/12/19 [Ysgol Llanfair] 
2020  13/01/20 [Ysgol Pentrecelyn], 10/02/20 [lleoliad i’w gadarnhau], 09/03/20 [Canolfan 
Genus] 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 8.55pm. 
                    
 

___________________CADEIRYDD _________DYDDIAD 
 


