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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 Rhagfyr  
2019 am 7.00pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Keith Moulsdale [Is-gadeirydd], 
David Baker, Bob Barton, Wini Davies, Owen Evans, Osian Owen, Steve Whipp ac Eirwen 
Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL - 3 aelod o’r cyhoedd. 
 
YMDDIHEURIADAU Y Cynghorwyr Tim Faire [ymrwymiad blaenorol], Ceri Ranson 
[ymrwymiadau gwaith] ac Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych.     
  
RHAN 1 -  623  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorydd David Baker [Eglwys Llanfair], y 
Cynghorydd Keith Moulsdale [Ymddiriedolwr Neuadd Bentref Llanfair DC]    
 
624  COFNODION - PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd 
ar 11 a 25 Tachwedd 2019 a’u llofnodi fel cofnodion cywir.   
 
625  ADRODDIAD Y CLERC  
625.1 Coleg Cambria Llysfasi [606, 609.3] Mae’r Coleg yn edrych ymlaen at sefydlu 
partneriaeth gadarnhaol a buddiol gyda’r cyngor cymuned. Pennaeth y Coleg a’r Rheolwr 
Fferm sydd yn y sefyllfa orau i gefnogi datblygiad y bartneriaeth bwysig hon. Mae 
Cydlynydd Datblygiad Masnachol Cambria’n hapus i rannu manylion am ddigwyddiadau a 
gweithgareddau yn Llysfasi trwy ddarparu dogfennau A5 dwyieithog ar gyfer Cronicl Dyffryn 
Clwyd.   
 
625.2  Gwahoddiad agored i bleidiau gwleidyddol [600.4, 609.6]  Adroddwyd y byddai’r 
Cadeirydd a’r Clerc yn cyfarfod gyda Mr Darren Millar AC mewn cymhorthfa yn Llyfrgell 
Rhuthun ar 31/01/20. Gofynnwyd am gyfarfodydd briffio rheolaidd gydag Arweinydd Cyngor 
Sir Ddinbych – nid yw’r dyddiadau wedi’u trefnu hyd yma.   
 
625.3  Diffibrilydd Mae’r diffibrilydd yn Llanfair wedi’i symud i safle’r ysgol newydd. Mae 
Sefydliad Prydeinig y Galon wedi datblygu ‘The Circuit’ www.thecircuit.uk – rhwydwaith 
diffibrilyddion cenedlaethol newydd. Daw hwn yn lle cronfa ddata diffibrilyddion 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a bydd angen cofrestru’r holl offer gyda The Circuit. 
Cytunwyd mai’r Clerc fydd y pwynt cyswllt ar gyfer y diffibrilydd yn y  Three Pigeons Inn, 
Graigfechan. 
 
626  MATERION CYMUNEDOL  
626.1  Pentref Llanfair DC - Llifogydd [610.1] – Dim ymateb hyd yma gan yr Adran 
Priffyrdd ynghylch trefnu cyfarfod safle i drafod y materion a godwyd yng nghyfarfod y 
Cyngor Cymuned a gynhaliwyd ar 11/11/19. Fodd bynnag, yn y cyfamser mae peirianwyr 
Cyngor Sir Ddinbych wedi datgan nad yw safle adeiladu’r ysgol newydd wedi cael caniatâd 
i gysylltu i’r draeniau cyhoeddus hyd yma, ond disgwylir y gellir gwneud hyn yn fuan. Dyma 
pam bod yr holl ddŵr glaw yn llifo dros y tir ac ar y ffordd. Mynegwyd pryderon y gellid cael 
perygl go iawn os yw’n rhewi. Yr ymateb gan Wynne Construction oedd bod cysylltu’r dŵr 
arwyneb yn cael ei wneud ym mis Ionawr, cyn belled ag y ceir cymeradwyaeth gan yr 
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Adran Priffyrdd, ac maent yn aros am hynny ar hyn o bryd. Yn anffodus, gan fod y gwaith 
draenio dŵr budr yn parhau ni ellir agor y rhan hon o’r ffordd hefyd. Bydd y dŵr arwyneb yn 
llifo oddi ar y safle yn digwydd yn ystod tywydd eithafol (glawiad eithafol) yn unig, pan na 
fydd y tanc dal dŵr ar y safle’n medru dal rhagor o ddŵr arwyneb.   
 
Fodd bynnag, sylwadau’r Cynghorwyr oedd ei bod yn amlwg fod y tanc dal dŵr yn llawn yn 
awr heb unrhyw le i’r dŵr fynd. Felly mae unrhyw lawiad pellach yn gorlifo ar y ffordd yn y 
cyfamser.   
 
626.2 Datblygiad Tai - Llanfair DC – Derbyniwyd y diweddariad a ganlyn gan Pure ar 
06/12/19: 
[a]  Wales & West Utilities, Nwy – Mae’r hawddfreintiau oddi ar y safle wedi’u cytuno gyda 
pherchnogion tir eraill ac mae’r dyluniad nwy prif gyflenwad ar y safle / oddi ar y safle wedi’i 
gwblhau. Mae gwaith gosod oddi ar y safle ar gyfer y bibell nwy prif gyflenwad i fod i 
ddechrau yn fuan ym mis Mawrth 2020. 
[b]  BT/Openreach – Mae’r siambr newydd i’w llunio ar lwybr troed yr A525 gyferbyn â’r 
fynedfa newydd i safle Pure rhwng 6 ac 8 Ionawr 2020. 
[c]  Gwaith trydan SPEN – Bydd gwaith oddi ar y safle i osod cyflenwad trydan newydd yn 
digwydd rhwng 13 a 15 Ionawr 2020 (o Fron y Clwyd i’r A525 i is-orsaf newydd). Bydd 
cysylltu cymalau a gwaith ar y safle i roi ynni i’r is-orsaf yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 
Ionawr 2020. 
[d] Cynllunio – Mae cais cynllunio Adran 73 i amrywio amod yn bodoli ar hyn o bryd, sy’n 
diwygio rhestr y cynllun a gymeradwywyd. Yn gyffredinol mae hwn yn ddiweddariad o ran 
dyluniad dau fath o dai ac aildrefnu plotiau 48 i 55 (sy’n cefnu ar wagle agored ac oddi wrth 
eiddo cyfagos sy’n bodoli eisoes). Bydd llwybr ffordd y safle’n parhau yn union yr un fath. 
Mae Adran Cynllunio Sir Ddinbych wrthi’n dilysu’r cais yr wythnos hon a bydd y cyngor 
cymuned yn derbyn dogfennau ymgynghori’n uniongyrchol gan Gyngor Sir Ddinbych. Ar 
ddechrau’r flwyddyn nesaf, ac wrth i’r tai gael eu hadeiladu, bydd Pure yn dechrau datblygu 
blaen y safle. Bwriedir trefnu ymweliad safle pan fo’r tywydd yn gwella.        
 
626.3  Clwb Moduron Dyffryn Clwyd [Rali Tlws Farrington Automark] 16/17 Tachwedd 
2019  Mynegwyd pryder ynghylch y diffyg rhybudd i’r cyngor cymuned ac i drigolion lleol a 
fydd yn cael eu heffeithio gan y digwyddiad. Dywedodd y Cynghorydd Jayne Mayers ei bod 
hi wedi cysylltu gyda’r heddlu a oedd hefyd wedi cael eu hysbysu am y digwyddiad ar fyr 
rybudd. Roedd rhai cymdogion oedrannus yn ofnus gan nad oeddynt yn gwybod beth sy’n 
digwydd. Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Chyngor Sir Ddinbych ynghylch y diffyg 
cyfathrebu, pwy roddodd ganiatâd i gynnal y digwyddiad a sut y gellir gwella gweithdrefnau 
ar gyfer digwyddiadau’n y dyfodol.   
 
626.4  Coeden Nadolig Adroddwyd bod Grŵp Cynefin wedi cytuno’n garedig i osod soced 
trydan allanol yn un o’r elusendai i ddarparu pŵer i oleuadau’r goeden Nadolig yn Llanfair 
DC. Diolchwyd i’r Cynghorydd Keith Moulsdale a Mr John Pugh am osod y goeden.  
 
626.5  Goleuadau stryd – Llanfair DC  Adroddwyd bod lampau’n cael eu hadnewyddu 
gyda fersiynau LED. Mae rhai trigolion wedi cwyno, yn methu deall pam bod angen newid y 
lampau gwreiddiol ac yn teimlo y dylent fod wedi cael eu hysbysu ymlaen llaw.   
 
626.6  Gwaith ffyrdd/datblygiadau tai yn Llanfair  Adroddwyd bod anfodlonrwydd ac 
annifyrwch yn cael ei fynegi gan drigolion am yr oedi wrth geisio ymdrin â’r draenio, tyllu 
ffosydd a materion eraill sy’n awrain at ffyrdd ar gau am gyfnodau maith neu’n gyson yn y 
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pentref; diffyg cyfathrebu; a dim digon o feddwl cydlynus rhwng y datblygwyr amrywiol, yn 
cynnwys gwahanol adrannau’r awdurdod lleol. Cytunwyd gofyn i’r Arweinydd ddarparu 
diweddariad ynghylch y trafodaethau a gynhaliwyd gyda gwahanol bartïon yn ddiweddar.   
 
627  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU  
627.1  Adroddiad Blynyddol Pwyllgorau Craffu Cyngor Sir Ddinbych 2018/19 a 
Ffurflen Gais Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gofyn i’r cyngor cymuned sicrhau bod y rhain 
ar gael i drigolion yn y gymuned. Mae’r Cyngor Sir yn hynod o awyddus i dynnu gwaith y 
Pwyllgorau Craffu at sylw’r trigolion, gan bwysleisio eu bod y medru tynnu materion pwysig 
neu sy’n peri pryder iddynt at sylw’r pwyllgorau hyn.  PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc 
gysylltu gyda Chyngor Sir Ddinbych am erthygl esboniadol addas ar gyfer Cronicl Dyffryn 
Clwyd. 
 
627.2 Sedd goffa’r ddamwain awyren Cyflwynwyd llythyr dyddiedig 20/11/19 yn dweud 
bod Mr E H Edwards a Mr John Harrop wedi rhoi rhodd o sedd wedi’i harysgrifio er cof am y 
swyddogion milwrol a fu farw ar 17 Gorffennaf 1942 pan fu eu harwyen Awyrlu mewn 
damwain ger Tŷ’n y Bryn, Llanfair DC. Mae’r sedd wedi ei rhoi wrth y Gofeb Rhyfel, ond 
heb ei gosod yn ei lle’n barhaol eto. PENDERFYNWYD anfon llythyr o ddiolch at Mr E H 
Edwards a Mr John Harrop i gydnabod eu haelioni.    
 
627.3  Rhaglen Adnewyddu Tocyn Bws Cyflwynwyd neges e-bost dyddiedig 25/11/19 
gan Un Llais Cymru’n darparu manylion sut y gall pobl wneud cais am eu tocyn bws 
newydd. Mae Trafnidiaeth Cymru yn rheoli’r rhaglen adnewyddu ar ran y 22 Awdurdod Lleol 
yng Nghymru. Bydd y tocynnau bws cyfredol i gyd yn darfod ar 31/12/19 ac ni fyddant yn 
cael eu derbyn ar fysiau ar ôl y dyddiad hwnnw. Gall y rhai â thocyn bws un ai wneud cais 
ar-lein yn www.tfw.wales/travelcards neu ar bapur, y gellir ei lawrlwytho o’r wefan neu gael 
copi gan eu Hawdurdod Lleol. Gellir gofyn am gopi yn y post hefyd, trwy ffonio 0300 303 
4240. Dywedodd Cynghorwyr y byddent yn dosbarthu’r wybodaeth mor eang ag y bo modd 
yn eu cymunedau.   
  
628 Adborth / Adroddiadau o Gynadleddau / Hyfforddiant / Cyfarfodydd  
628.1  Cyfarfod Cangen SLCC 06/12/19 [Clerc]  Roedd y prif eitemau’n cynnwys atgoffa’r 
aelodau ynghylch cydymffurfio gyda rheoliadau hygyrchedd gwefannau; cytundebau siarter; 
digwyddiadau’r dyfodol; a bod data defnyddiol ar gael ar 
www.understandingwelshplaces.wales i gynghorau/sefydliadau sydd angen tystiolaeth i 
gefnogi cynllun cymuned, cynllun cymdogaeth neu gais cyllido. Un anfantais, fodd bynnag, 
yw bod y data ar gael ar gyfer cymunedau â phoblogaeth o fwy na 2,000. 
   
628.2  Gweithdy band eang 05/12/19 [Y Cynghorwyr David Baker a Bob Barton]  Nod y 
gweithdy oedd cynorthwyo’r cymunedau hynny gyda mynediad band eang gwael i ddeall eu 
hopsiynau’n well trwy rannu gwybodaeth allweddol, pethau i’w hystyried a’r darlun 
diweddaaf o ran lle mae band eang cyflym iawn i’w gael yn Sir Ddinbych. Cynlluniau i’r 
dyfodol yn cynnwys argaeledd cyllid a phenodi swyddog datblygu digidol gan Gyngor Sir 
Ddinbych.   
 
629 CYNLLUNIO  www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio 
629.1  Cais 20/2019/0794  Adeiladu dau fyngalo sengl [cais wedi’i ailgyflwyno] - tir yn Clover Bank, 

Llanfair DC a gyflwynwyd gan Mrs Anne Hughes.  PENDERFYNWYD bod y cyfarfod yn nodi 
ailgyflwyno’r cais a’r ffaith nad oedd fawr ddim newid arwyddocaol ers y cais blaenorol, 
20/2019/0190, adeiladu dau fyngalo dormer sengl ar 1/3/2019, yr oedd Awdurdod Cynllunio 

http://www.tfw.wales/travelcards
http://www.understandingwelshplaces.wales/
http://www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio
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Lleol Sir Ddinbych wedi’i wrthod. Nid oedd y cais yn mynd i’r afael â’r sail dros wrthod y cais 
blaenorol. Mae’r Cyngor Cymuned yn cydnabod bod y safle y tu mewn i ffin datblygu 
pentref Llanfair DC. 
 
Mae’r cais hwn wedi’i ailgyflwyno ar gyfer dau fyngalo ar y safle. Y gwahaniaeth rhwng y 
cais hwn a’r un blaenorol yw bod yr ystafelloedd gwely dormer wedi’u tynnu o’r cynllun a’r 
cynllun gosod a gweddluniau wedi’u newid ychydig. Roedd y Cyngor Cymuned o’r farn y 
byddai’r cynllun arfaethedig yn parhau i gynrychioli gorddatblygu’r safle. Byddai’r eiddo’n 
cael eu gwasgu i mewn i’r gwagle sydd ar gael gyda fawr ddim darpariaeth amwynder.   

Natur y stryd yn yr ardal hon yw bo’r eiddo sy’n bodoli eisoes wedi’u gosod yn ôl oddi wrth y 
briffordd. Byddai’r cynnig hwn yn gweld byngalos yn cael eu hadeiladu o flaen y llinell 
adeiladu sy’n bodoli a byddai’r anheddau nesaf at y briffordd.    

Mae’r cynllun gosod arfaethedig yn dangos darpariaeth ar gyfer chwech lle parcio 
ychwanegol a nodir y rhain ar y ffurflen gais. Dangosir bod y mannau parcio yn rhai 2m x 
4m, maint cerbyd teuluol, ond heb unrhyw lwfans ar gyfer agor drysau car. Ni fyddai’r 
cynllun gosod arfaethedig yn gadael fawr ddim lle i droi ar y dreif. Byddai’r mannau parcio o 
flaen yr eiddo yn uniongyrchol o flaen ffenestri ystafell wely a byddai’n anodd cael 
mynediad at ddrws ffrynt pob eiddo. Eto byddai’r ddau le a ddangosir o flaen y ddau eiddo 
yn ei chael yn anodd derbyn cerbydau. Byddai’r mannau a ddarperir yn medru cynnal tri 
char ar y gorau. Byddai hyn yn golygu y byddai’n rhaid i’r preswylwyr barcio y tu allan i’r 
safle, a chreu niwsans potensial i gymdogion yn ogystal â pherygl petai’r parcio ar y 
briffordd.    

Mynegodd y Cyngor Cymuned bryder ynghylch effaith y datblygiad arfaethedig ar 
ddraeniad. Mae’r rhan hon o’r pentref yn dueddol o ddioddef llifogydd dŵr arwyneb yn ystod 
glawiad trwm, a byddai’r cynnig hwn yn gwaethygu’r sefyllfa gydag arwynebddau caled 
oherwydd presenoldeb toeon a dreifiau.   

Fel y nodwyd uchod, mae’r ffurflen gais yn honni na fu unrhyw ddatblygiad cyn cyflwyno’r 
ffurflen. Gwnaed y cais cyntaf ar y safle hwn, 20/2018/0448, ym mis Mai 2018, a oedd yn 
cynnwys dogfennau’n ystyried y coed a bioamrywiaeth natur y safle. Cafodd y safle ei 
glirio’n dilyn hyn, mewn modd a oedd yn diystyru’r cynnig blaenorol ac yn cael gwared ar 
fwy o goed nag a ystyriwyd yn wreiddiol. Ers y clirio mae’r safle wedi bod yn ddolur i’r llygad 
yn y pentref. Byddai’r Cyngor Cymuned yn ystyried bod clirio’r safle, a ddigwyddodd 
ynghanol 2018, yn gam cyntaf yn y datblygiad. Mae’r datganiad ar ffurflen gais y cynnig 
cynllunio sy’n datgan nad oedd unrhyw waith wedi’i gyflawni’n wallus.     

Mae’r cais wedi’i ailgyflwyno yn parhau i gynrychioli gorddatblygu’r safle, mae’n anghyson 
gyda Chynllun Cymdogaeth y Cyngor Cymuned ac yn benodol, ei nodau bioamrywiaeth. 
Nid yw’n mynd i’r afael â’r seiliau gwrthod y cais blaenorol. Ymhellach, mae’r cynnig yn 
gwrthdaro gyda maen prawf i) Polisi Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych a’r arweiniad a 
gynhwysir yn y nodyn Canllaw Cynllunio Atodol Preswyl.    

Mae’r Cyngor Cymuned o’r farn y byddai Hysbysiad Penderfyniad yr Awdurdod 
Cynllunio Lleol, dyddiedig 11/6/2019, o ran y cais blaenorol, 20/2019/0190 Adeiladu 
dau fyngalo dormer sengl, yn parhau i fod yn berthnasol ac yn gofyn i’r cais wedi’i 
ailgyflwyno gael ei wrthod.   

   
 
 



2019Cofnodion09Rhagfyr.doc 5 

630  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD  Ystyriodd yr aelodau’r materion a ganlyn:  
630.1  Adran 6[7] Deddf yr Amgylchedd [Cymru] 2016  Cyflwynwyd – adroddiad drafft a 
baratowyd gan y Cynghorydd Steve Whipp ynghylch yr hyn mae’r Cyngor Cymuned wedi’i 
wneud i gydymffurfio gyda’i ddyletswydd o ran bioamrywiaeth a chydnerthedd 
ecosystemau. Mae’r Cynghorydd Whipp wedi ychwanegu Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir 
Ddinbych yn y bennod yn y Cynllun Cymdogaeth, yn ogystal â’r ymateb i’r gofyniad Adran 
6. Diolchodd y Cadeirydd i’r Cynghorydd Whipp am ei ymdrechion.  PENDERFYNWYD 
cyflwyno’r ymateb fel y’i drafftiwyd.    
 
630.2  Plannu coed ym Mron y Clwyd, Llanfair DC [557.1, 568.3, 579.2, 593.1, 603.2, 
611.3]  Roedd Heather Battison-Howard, Swyddog Datblygu Gwagle Gwyrdd Cyngor Sir 
Ddinbych, wedi trefnu’r sesiwn blannu gyntaf [gwrych rhywogaeth cynhenid ceirios [cynnar 
a hwyr], draenen wen, rhosyn gwyllt, masarn bach, coed cyll ac Euonymus Europaeus], a 
gynhaliwyd ar 26/11/19 ar y cyd gydag Ysgol Llanfair. Bydd Adran Tai Cyngor Sir Ddinbych 
yn talu costau’r coed. Roedd y Cynghorydd Keith Moulsdale yn bresennol a dywedodd y 
byddai ail sesiwn yn cael ei chynnal ym mis Chwefror 2020 i blannu coed ffrwythau a 
blodau gwyllt.   
 
630.3  Cyfarfod safle cwlfert Graigfechan 05/12/19  Roedd y Cynghorydd Keith 
Moulsdale a Steve Whipp yn y cyfarfod safle hwn, ynghyd ag Arweinydd y Cyngor Sir, 
trigolion, perchnogion tir a swyddogion draenio Cyngor Sir Ddinbych. Dywedodd 
swyddogion y Cyngor Sir, er mwyn rheoli’r disgwyliadau, y gallant gynorthwyo gyda 
phethau maen nhw’n gyfrifol amdanynt ond nid tu hwnt i hynny.    
 
Wedi dweud hynny penderfynwyd bod datblygu’r tai ym mhen uchaf y pentref wedi’i wneud 
gyda’r cwlfert dŵr arwyneb wedi’i amgau mewn pibell gyda diamedr tua 1050mm. Roedd 
hyn yn cynrychioli adeiladu dros y bibell ac ni allai’r Cyngor Sir fod yn gyfrifol am drefniant 
nad oedd wedi ymwneud ag ef. Yn ddiweddar roedd problemau wedi codi gyda blocio’r 
cwlfert gan deiar Land Rover ar olwyn a oedd wedi mynd i mewn i’r cwlfert. Roedd Cyngor 
Sir Ddinbych wedi dod yn ôl a chlymu’r teiar mewn man lle na allai achosi problem. Byddant 
yn ei waredu’n fuan.    
 
Symudodd y cyfarfod o gwmpas y safle i archwilio’r draeniad yn y ffosydd a gweld y 
cwlfertau. Roedd y trigolion lleol yn bryderus y gallai llifogydd ddigwydd eto petai’r cwlfert 
yn blocio. Hefyd roeddynt o’r farn y byddai peth clirio gwrychoedd a ffosydd lle’r oedd 
llystyfiant wedi gordyfu’n cynorthwyo i wneud cyrsiau dŵr yn fwy gweladwy a hygyrch ac y 
byddai’n helpu i gynnal llifau. Cytunodd Peirianwyr Draenio Cyngor Sir Ddinbych i geisio 
cael cyllid (y gellid ei wneud yn gyflym) i gynnal ymchwiliad i’r angen ac yna gynnig 
datrysiad. Byddai eitemau rhydd fel logiau a changhennau wedi disgyn yn cael eu tynnu 
ymaith o ardal y cyrsiau dŵr. Ystyriwyd y byddai gwneud hyn yn ddigonol i gael gwared o 
unrhyw fygythiad ar unwaith o ragor o lifogydd. Byddai’r dadansoddiad anghenion yn nodi 
lle fyddai orau i ymdrin â llifau, ac yna ddatblygu cynllun ac eto dywedwyd y gallai hyn 
ddigwydd ar fyrder, yn y flwyddyn ariannol hon. Gallai hyn gynnwys gwasgaru’r llif yn uwch i 
fyny neu ddarparu griliau i atal deunyddiau rhag mynd i mewn i’r cwlfert.   
  
Bydd swyddogion Cyngor Sir Ddinbych yn paratoi adroddiad a bydd Mr Wayne Hope, y 
Rheolwr Draenio Llifogydd, yn dod i gyfarfod mis Ionawr Cyngor Cymuned Llanfair DC. 
Roedd y cyfarfod yn gyfeillgar iawn, gyda phawb yn datgan eu parodrwydd i weithio gyda’i 
gilydd i ddatrys y broblem.    
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630.4  Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus – Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 119 – 
Cais i wyro llwybr cyhoeddus yng nghyffiniau Castell, Graigadwywynt. Ailgyflwynwyd y map 
gan nad yr un gwreiddiol oedd yr un cywir, y gwahaniaeth oedd bod y llinell a ddangosir 
mewn llinellau gwyrdd wedi’i addasu ychydig i adlewyrchu llwybr newydd arfaethedig y 
llwybr. Mae’r gwyriad yn parhau’n dderbyniol i’r Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol. PENDERFYNWYD nad oedd gan y Cynghorwyr unrhyw wrthwynebiad.    
 
630.5  Byngalos yng Nghraigfechan [593.8, 598.6, 614.1]  Aros am ymateb gan Glyn 
Forsdick [Tai Sir Ddinbych] ynghylch cyflwr gwael y llwybrau o gwmpas y byngalos ac yn 
arwain at y brif ffordd, yn cynnwys y tyllau yn y maes parcio. Gofynnwyd i’r Clerc anfon 
nodyn atgoffa arall.   
 
630.6  Parcio yn y gilfan ger Llysfasi a goryrru [603.4, 614.2] Aros am ymateb gan yr 
awdurdod lleol. Gofynnwyd i’r Clerc anfon nodyn atgoffa arall.    
 
630.7  Gwrychoedd wedi gordyfu – Adroddwyd am wrych uchel iawn yn plygu dros y 
ffordd ger y Three Pigeons Inn, Graigfechan.  PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc ysgrifennu 
at Gyngor Sir Ddinbych i ganfod pwy sy’n gyfrifol am dorri’r gwrych a chlirio’r toriadau 
ymaith.   
 
RHAN 2  631  PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod 
oherwydd natur gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:  
 
632  MATERION ARIANNOL  
632.1 Talu Cyfrifon / Anfonebau PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn:  
£291.66  Y Cynghorydd K Moulsdale [Taliad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol – Taliad Lwfans Is-gadeirydd pro rata] 
£135.22  Treuliau’r Clerc, Hydref – Rhagfyr 2019 
£  35.52  Y Cynghorydd T Faire [Ad-daliad – planhigion a chompost] 
£  83.06  Y Cynghorydd K Moulsdale [Ad-daliad – coeden Nadolig a gwarchodwyr ceblau] 
£109.00  Aelodaeth SLCC 2020 
£223.05  Swyddfa Archwilio Cymru [Ffi archwiliad allanol] 
 
632.2  Ceisiadau am Gymorth Ariannol PENDERFYNWYD dyfarnu grantiau fel a ganlyn  
[arian i’w drosglwyddo o’r gyllideb Gweithgareddau’r Cynllun Cymdogaeth i’r gyllideb 
Grantiau a Chyfraniadau]: 
£450.00  Ysgol Pentrecelyn [tuag at gostau cludiant ar gyfer gweithgareddau nofio a 
chwaraeon] 
£450.00  Ysgol Llanfair [tuag at gostau gwresogi’r eglwys leol yn ystod 
ymarferion/perfformiadau a gweithgareddau allgyrsiol eraill]   
 
632.3  Cyllideb ar gyfer 2020/2021  Cyflwynwyd – Cyllideb ddrafft fersiwn 2 i’w hystyried.  
PENDERFYNWYD pennu’r gofyniad cyllideb ar gyfer 2020/2021 ar £31,227. Gwnaeth y 
Cynghorydd Bob Barton atal ei bleidlais.  
 
633  DYDDIADAU CYFARFODYDD Y DYFODOL 13/01/20 [Ysgol Pentrecelyn, Siaradwr 
gwadd - Wayne Hope, Rheolwr Draenio Llifogydd Cyngor Sir Ddinbych a Noela Jones, 
Pennaeth Tai, Grŵp Cynefin], 10/02/20 [Ysgol Llanfair, Siaradwr gwadd - Tara Dumas], 09/03/20 
[Canolfan Genus] 
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633.1 Cymeradwywyd y calendr cyfarfodydd o Ebrill 2020 – Mawrth 2021 fel a ganlyn:  
20/04/20, 18/05/20, 15/06/20, 13/07/20, 14/09/20, 12/10/20, 09/11/20, 14/12/20 
11/01/21, 08/02/21, 08/03/21 
 
634.1  Dywedodd y Cynghorydd Steve Whipp bod angen slot hanner awr mewn cyfarfod yn 
y dyfodol i benderfynu ar eitemau blaenoriaeth y Cynllun Cymdogaeth. Cytunwyd.   
 
Gorffennodd y cyfarfod am 8.45pm. 
 

                 ___________________ CADEIRYDD _________ DYDDIAD 


