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

Cofnodion Cyfarfod Agored a chyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd yng Nghanolfan 
Genus, Llanrhydd, LL15 2UP nos Lun, 9 Mawrth 2020, yn dechrau am 6.30 pm. 
 
PRESENNOL – Y Cynghorwyr Jayne Mayers [Cadeirydd], Keith Moulsdale [Is-gadeirydd], 
Bob Barton, David Baker, Owen Evans, Tim Faire, Ceri Ranson, Steve Whipp ac Eirwen 
Godden, Clerc. 
 
HEFYD YN BRESENNOL – 11 aelod o’r cyhoedd, y Cynghorydd Sir Hugh H Evans OBE 
ynghyd â Chynrychiolwyr o Gyngor Sir Ddinbych [Tim Towers, Rheolwr Risgiau ac Asedau 
a Tina Davenport, Rheolwr Gwaith Stryd]; Pure; Wales & West Utilities; a Dŵr Cymru. Nid 
oedd cynrychiolydd o gwmni Scottish Power yn bresennol.    
 
YMDDIHEURIADAU – Y Cynghorwyr Wini Davies [profedigaeth teuluol] ac Osian Owen 
[gofal plant] a Joseph Griffiths, Swyddog Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Ddinbych 
[salwch].   
 
658  CYFARFOD AGORED   
[Cadeiriwyd gan y Cynghorydd Sir Hugh H Evans OBE] 6.30 – 7.30 pm 
658.1  EFFAITH DATBLYGIADAU YN LLANFAIR DC Croesawodd y Cynghorydd Sir 
Hugh Evans bawb i’r cyfarfod agored a drefnwyd i drafod pwyntiau a godwyd a’r 
rhwystredigaethau a’r pryderon gan drigolion ynghylch sut roedd yn anodd symud yn y 
pentref oherwydd yr holl waith datblygu. Roedd y trigolion yn teimlo wedi’u hynysu, yn 
pryderu am y diffyg ymgynghori gyda nhw a rhwng y gwahanol gontractwyr ar y safle. 
Roeddent wedi gorfod ymdopi gyda llawer iawn o darfu yn ystod y misoedd diwethaf. 
Pwrpas y cyfarfod oedd ystyried pa wersi a ddysgwyd a beth y gellid ei wneud yn wahanol 
yn y dyfodol.    
 
Gwnaeth rhoi sawl caniatâd cynllunio ar yr un pryd ddatgelu gwendidau a ffaeleddau. Er 
enghraifft, cau ffyrdd dan gais Pure, contractwyr yr ysgol newydd, Parry Development, agor 
a chau tyllau’n y ffyrdd yn gyson ac yn y blaen – ac nid oedd yn ymddangos bod unrhyw un 
yn cydlynu neu’n rheoli’r holl waith. Roedd llawer o gontractwyr yn defnyddio is-gontractwyr 
nad oedd ganddynt reolaeth uniongyrchol. Roedd yr arwyddion a’r hysbysiadau’n 
annigonol, roedd yn teimlo fel petai Amberon yno bob diwrnod. Roedd y gwaith 
carthffosiaeth i’r ysgol newydd wedi achosi cau ffyrdd, cafwyd damwain gwthio, problemau 
gyda’r draeniau, torri’r cyflenwad trydan a tharfu ar y cyflenwad dŵr. Roedd yr effaith ar 
drigolion yn amrywio o anghyfleustra i faterion diogelwch, ynysu ac ailgyfeirio staff y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol at bobl angen cymorth. Pobl yn wynebu arwyddion a ddim yn 
gwybod lle i fynd nesaf. Nowyd y byddai’n ddefnyddiol petai’r contractwyr yn llunio 
datganiad dull cyflawni’r gwaith gyda’i gilydd, ac yn gweld gwrthdaro neu gorgyffwrdd 
potensial.   
 
Gwyriadau traffig yn creu problemau. Gwnaeth yr arwyddion gwyriadau i Bwllglas a 
Rhuthun greu trafferthion, gyda gyrwyr yn gorfod ymdrin â thyllau’n y ffordd a llifogydd i lawr 
y lôn heibio Gwesty Gorsaf Eyarth. Ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i ddigwyddiadau 
blynyddol yn cynnwys gemau peldroed ar y caeau i’w cloddio ar gyfer y bibell nwy – bydd 
dwy bibell nwy prif gyflenwad yn cael eu gosod a fydd yn rhoi cyfle i’r holl bentref gael nwy 
i’w cartrefi’n y dyfodol. Roedd y trigolion o’r farn fod angen i’r cynlluniau fod yn hysbys i’r 
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gymuned ac eisiau gwybod pwy sy’n gyfrifol am ddweud wrthyn nhw. Cadarnhaodd 
Swyddog Risgiau ac Asedau Cyngor Sir Ddinbych mai swyddogaeth yr awdurdod lleol a’r 
datblygwyr yw gwneud hyn. Mae Wales & West Utilities eisoes wedi drafftio llythyr i’w roi i 
bawb yn y pentref a byddant yn curo ar ddrysau hefyd wrth iddyn nhw symud ymlaen. 
Pwysleiswyd fod y trigolion angen gwybodaeth fanwl a mynegwyd pryder eu bod yn 
wynebu mwy o anhrefn yn ystod y misoedd nesaf. Awgrymwyd y gallai’r holl lythyrau gan 
wahanol gwmnïau gael eu postio mewn un amlen.   
 
Holwyd am y posibilrwydd o wneud cais am orchymyn traffig dros dro i gyflwyno terfyn 
cyflymder dros dro ar hyd lôn Gorsaf Eyarth. Roedd angen arwyddion rhybudd llifogydd 
hefyd, yn cynnwys arwydd nad yw’r lôn yn addas ar gyfer mathau penodol o gerbydau. 
Mae’r llifogydd yn effeithio ar fusnes y gwesty gwely a brecwast ac yn anghyfleus i’r 
gwesteion yn ogystal â cherddwyr. Cwestiwn arall a godwyd oedd a fyddai’r gwasanaethau 
brys yn gwybod sut i gyrraedd eiddo pan fo ffyrdd ar gau. Byddai Wales & West Utilities, er 
enghraifft, yn ceisio cynnal mynediad mewn argyfwng bob amser.   
     
Roedd un o drigolion y pentref o’r farn mai ei gartref oedd yr eiddo wedi’i effeithio fwyaf, yn 
gorfod ymdopi gyda goleuadau traffig y tu allan i’w gartref. Roedd wedi gorfod aros ymaith 
am 10 wythnos oherwydd y straen a’r perygl i’w iechyd. Roedd hefyd o’r farn fod Pure yn 
torri’r cytundeb llygredd – is-gontractwyr yn gwneud sŵn ar y safle mor fuan â 7.30 am. 
Dywedodd cynrychiolydd Pure y byddent yn monitro beth mae contractwyr yn ei wneud; 
cysylltwyd ac roedd yn cydnabod fod preswylwyr yn flin iawn.      
 
Gellid dadlau bod achos o blaid yr awdurdod lleol yn cyflogi cydlynydd gan fod ganddo 
ddyletswydd yn unol â deddfwriaeth, ond mae gwahanol gyrff yn ymwneud â’r datblygu. 
Roedd y Cyngor Cymuned wedi derbyn nifer o gwestiynau i’w gofyn yn y cyfarfod ynghylch 
archwilio draeniau, llifoleuadau yn yr ysgol newydd, mapiau gwasanaethau tanddaearol ac 
ati. Mae gan Wynne Contractors fapiau ac roedd Wales & West Utilities wedi gofyn am 
gynlluniau gosod gan bawb. Fodd bynnag, mae damweiniau’n digwydd – bydd Dŵr 
Cymru’n trwsio’r pibellau ac yn hawlio ad-daliad gan gontractwyr eraill am eu 
camgymeriadau. Cafwyd cais am orchymyn ‘dim troi i’r dde’ parhaol ar Ffordd Ffynnogion.   
 
Wrth grynhoi pwysleisiodd y Cynghorydd Evans mae’n rhaid bod ffordd i gydlynu’r 
cyfathrebu i atal lledaenu camwybodaeth. Mae angen bod yn fwy rhagweithiol, a 
gweithredu dilynol i ddigwydd ynghylch y tyllau’n y ffordd, goryrru, llifogydd, arwyddion a 
symud goleuadau traffig oddi wrth du blaen tai. Darperir adborth yng nghyfarfod nesaf y 
Cyngor Cymuned ar 20/04/20. Diolchodd i bawb am eu barn gonest ac i’r cwmnïau 
cyfleustodau am ddod i’r cyfarfod.    
 
CYFARFOD CYFFREDIN Y CYNGOR CYMUNED   
[Cadeiriwyd gan y Cynghorydd Jayne Mayers] 7.30pm ymlaen 
RHAN 1 -  659  DATGAN BUDDIANNAU Y Cynghorwyr David Baker [Eglwys Llanfair] a 
Keith Moulsdale [Ymddiriedolwr Neuadd Bentref Llanfair DC]   
 
660  COFNODION - PENDERFYNWYD Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
10 Chwefror 2020 a’u llofnodi fel cofnod cywir, yn ddarostyngedig i ddiwygio 648.3, 650.1 a 
651.1.  
 
661  ADRODDIAD Y CLERC  
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661.1 Llwybrau Cyhoeddus – giatiau wedi cloi [642.3, 648.3]  Roedd y Cyngor Cymuned 
wedi derbyn adroddiadau am lwybr ceffylau [58] wedi’i rwystro, cyfeirnod grid SJ 14275 
51554, rhwng Coed Talwrn a Bryn Aur. Cyfeiriwyd y mater at Gyngor Sir Ddinbych. 
Dywedodd y Rheolwr Gwybodaeth Priffyrdd fod gwaith wedi’i gynnal ar sawl achlysur i 
glirio’r llwybr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn cynnwys tîm gyda pheiriannau strimio y 
llynedd a phrynu stribed 200m o dir wrth ymyl y llwybr ceffylau gan un perchennog lle’r 
oedd y llwybr wedi mynd yn aneconomaidd i’w drwsio at ddefnydd ceffylau fel y gellid llunio 
llwybr newydd. Bydd y mater cyfredol yn cael ei ymchwilio’n drwyadl; ymddengys bod hyn 
yn ymwneud â nifer o dirfeddianwyr nad ydynt wedi cyflawni eu dyletswydd i gynnal a 
chadw giatiau ar eu tir y mae’r llwybr ceffylau’n mynd trwyddo’n ddigonol i sicrhau nad 
ydynt yn anodd pasio trwyddynt. Mae’r llwybr ceffylau yma’n ffurfio rhan o lwybr 
cenedlaethol sy’n cael ei hyrwyddo gan Gymdeithas Ceffylau Prydain ond nid oes gan yr 
awdurdod lleol yr adnoddau i arolygu’r llwybr cyfan yn rheolaidd, ac roedd hynny’n 
dderbyniol gan Gymdeithas Ceffylau Prydain pan awgrymwyd y syniad yn wreiddiol. Serch 
hynny, gwneir ymdrechion i ddatrys y broblem rhwystro yn ddioed gyda pherchnogion tir yn 
trwsio neu’n adnewyddu giatiau.   
 
661.2  Grŵp Cynefin – Elusendai Elizabeth Owen [638.1, 648.5] Mae Cyngor Sir 
Ddinbych wedi cytuno i sefydlu tasglu grŵp Gorchwyl a Gorffen yn cynnwys swyddogion o’r 
adrannau Polisi Tai a Chynnal a Chadw Tai i gyfarfod rhywbryd ym mis Mawrth. Gofynnodd 
yr aelodau am fanylion cylch gwaith y grŵp gorchwyl a gorffen. Mae dwy gymdeithas dai, 
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru a Chymdeithas Tai Clwyd Alyn, wedi cadarnhau nad oes 
ganddyn nhw ddiddordeb mewn cymryd cyfrifoldeb am yr eiddo. Byddai angen sicrhau 
Grant Tai Cymdeithasol i gynnal unrhyw waith ond nid yw swyddogion Cyngor Sir Ddinbych 
yn hyderus y byddai hyn ar gael. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n adolygu grantiau tai 
cymdeithasol a dosbarthiad cyllid ar hyn o bryd. Ymddengys bod y dewisiadau’n 
gyfyngedig. Ar y llaw arall, mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych yn cynnwys dod 
â chartrefi gwag yn ôl i’w defnyddio ar gyfer lletya.   
   
PENDERFYNWYD [a] cynnal cyfarfod arbennig i drafod y mater; [b] gwahodd Geoff 
Davies, Swyddog Arweiniol Cyngor Sir Ddinbych – Tai Cymunedol, Cymunedau a 
Chwsmeriaid, Noela Jones, Pennaeth Tai Grŵp Cynefin a chynrychiolydd o’r Comisiwn 
Elusennau i fod yn bresennol.   
 
661.3  Enwebiad ar gyfer y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus [650.3] Cyfeiriwyd y 
mater am y broses enwebu at Un Llais Cymru i gael arweiniad. Mae’r mater yn cael ei 
gyfeirio at Brif Weithredwr Cyngor Sir Ddinbych i gael eglurhad manwl. Disgwylir am ateb 
ond mae’n ymddangos y byddai Cyngor Sir Ddinbych yn hapus i Un Llais Cymru ymdrin â’r 
broses ddethol.    
 
661.4  Materion Llifogydd [653.1]  Adroddwyd – disgwylir ymateb gan Reolwr Risgiau 
Llifogydd Cyngor Sir Ddinbych ynghylch cais am gyfarfod gyda’r grŵp llywio i drafod 
cynigion yr awdurdod lleol ar gyfer yr ardal leol. Anfonwyd neges atgoffa. Crybwyllwyd 
cynnwys rhanddeiliaid yn y broses o lunio cynlluniau cymunedol ymateb i argyfwng ac y 
dylid rhoi hyn ar agenda’r Cyngor Cymuned yn y dyfodol. Roedd problemau sylweddol yn 
parhau heb eu datrys, yn y cyfamser, ar y ffordd heibio Gorsaf Eyarth sydd wedi creu llyn 2 
fetr o ddyfnder yn dilyn y tywydd gwlyb diweddar.   
 
661.5  Parcio yn y gilfan ger Llysfasi a goryrru [603.4,614.2,630.6, 637.3]  [a]  
Adroddwyd fod Rheolwr Cludiant Teithwyr Cyngor Sir Ddinbych wedi anfon e-bost at Voel 
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Coaches yn gofyn am sicrwydd y bydd y bws yn cael ei barcio ymhellach ar hyd y gilfan yn 
Llysfasi fel bod pobl yn medru defnyddio’r blwch postio.   
[b]  Cyflwynwyd – llythyr a dderbyniwyd ar 04/03/20 gan breswylydd o Graigfechan yn tynnu 
sylw at y risgiau cynyddol a’r problemau dyddiol sy’n wynebu cerddwyr sy’n cerdded yn y 
pentref heb unrhyw balmentydd oherwydd gyrwyr sy’n goryrru a’r rhai nad ydynt yn arafu’n 
ddigonol. Yn aml mae’r arwyddion ‘arafwch’ a ddefnyddir ar hyn o bryd yn cael eu 
hanwybyddu’n llwyr ac yn ymddangos yn gwbl aneffeithiol.   
PENDERFYNWYD [a] anfon copi o Adroddiad Dewisiadau Arafu Traffig Graigfechan a 
baratowyd gan Gyngor Sir Ddinbych ym mis Gorffennaf 2016 [HT/TT/TS/636] at y 
preswylydd gyda gwahoddiad i ymuno â’r Grŵp Gwylio Cyflymder lleol.   
[b] bod y Clerc yn ysgrifennu at Ben Wilcox-Jones, Uwch Beiriannydd Cyngor Sir Ddinbych 
– Diogelwch Ffyrdd a Thrafnidiaeth Gynaliadwy, yn nodi nad yw’r arwyddion sy’n cael eu 
gweithredu gan symudiad ceir yn ymddangos fel petaent wedi atal goryrru trwy’r pentref a 
holi beth arall y gellir ei wneud i wella’r sefyllfa; p’un ai y gellid cynnal arolwg arall.      
  
662  MATERION CYMUNEDOL  
662.1  Blaenoriaethau ar gyfer y Cynllun Cymdogaeth gan gyfeirio’n benodol at 
ddefnydd posibl safle’r hen ysgol yn Llanfair DC yn y dyfodol  Cyflwynwyd – rhan o’r 
Cynllun Cymdogaeth yn nodi cynigion prosiectau cymunedol posibl ac adroddiad ar 
ddefnydd potensial safle’r hen ysgol yn y dyfodol. Cyfeiriwyd at y posibilrwydd o gysylltu’r 
safle gyda’r elusendai, tai fforddiadwy, cartrefi gwarchodol, offer chwarae ac ati. Mae angen 
i unrhyw gynigion ar gyfer y safle gyd-fynd gyda chynlluniau eraill yn yr ardal; gallai 
ymchwilio i’r hyn y gall y cyngor cymuned ei wneud gymryd amser, ynghyd â chynnig i 
ddefnyddio proses ymgysylltu gyda’r gymuned. Mynegwyd pryder y gallai’r safle ddioddef 
fandaliaeth oni bai y cyflwynir camau i atal hynny.   
 
Cynghorodd y Clerc, petai’r Cyngor Cymuned yn penderfynu ymchwilio i’r posibilrwydd o 
gymryd cyfrifoldeb am y safle, y gweithredu gofynnol fyddai – arfarniad llawn, opsiynau 
ariannol, cynllun busnes, cael cyngor priodol cyn gwneud penderfyniadau ynghylch 
darpariaeth gwasanaethau newydd a deall y sail statudol ar gyfer darparu’r rhain. Mae 
angen i Gynghorau fod yn arloesol wrth ymdrin â materion cymunedol, ond rhaid dilyn 
mesurau rheoli risg priodol bob amser a gweithredu yn unol â’r fframwaith cyfreithiol. 
Gofynnwyd i Gyngor Sir Ddinbych ddarparu gwybodaeth am y broses trosglwyddo asedau 
i’r gymuned. Disgwyl am ateb. PENDERFYNWYD gwneud trefniadau i grŵp bach gyfarfod 
gyda Rheolwr Asedau Cyngor Sir Ddinbych i drafod yn gyffredinol ac ystyried y 
posibilrwydd o wahanu adeilad yr hen ysgol oddi wrth y cae ar y safle.   
 
662.2  Neuadd Eleanor, Llanfair DC [649.2] – Cais am Gronfeydd Cymudol – Mae 
Cyngor Sir Ddinbych wedi gofyn am adborth y Cyngor Cymuned ynghylch y cais erbyn 
27/03/20. PENDERFYNWYD – bod y Cyngor Cymuned yn cefnogi’r cais yn llwyr.     
 
663  GOHEBIAETH / ADRODDIADAU  Cyflwynwyd – 
663.1   Neges e-bost dyddiedig 19/02/20 gan Un Llais Cymru ynghylch cyfleoedd cyllido 
ar gyfer cynghorau tref a chymuned i’w gwario ar brosiectau twf gwyrdd – Rhaglen Twf 
Gwyrdd Cadwch Gymru’n Daclus.  Nodwyd.  
 
663.2  Neges e-bost dyddiedig 19/02/20 gan Dai Sir Ddinbych ynghylch Gwobrau 
Tenantiaid  Nodwyd. Dywedodd y Cynghorydd Bob Barton ei fod yn dymuno mynd i’r 
digwyddiad ym mwyty 1891 yn y Rhyl ar 20/05/20.  
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663.3  Neges e-bost dyddiedig 20/02/20 gan Gyngor Sir Ddinbych ynghylch Cronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru – rhaglen gyllido un tro’n unig yn 
canolbwyntio ar gydnerthedd ieuenctid  
– cyswllt joshua.coles-riley@tnlcommunityfund.org.uk  Nodwyd. 
 
663.4  Neges e-bost dyddiedig 21/02/20 gan Un Llais Cymru ynghylch Adroddiad 
Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2020 - 2021 [Fersiwn 
derfynol – Cynghorau Tref a Chymuned, tudalennau 42-50 ac Adroddiad Atodol ynghylch 
Ad-dalu Costau Gofal]. Yn gryno, mae taliadau i gynghorwyr yn 2020/21 yn cynnwys taliad 
gorfodol o £150 i bob aelod [oni bai eu bod yn cynghori nad ydynt am ei dderbyn]; taliadau 
o hyd at £500 yr un i uchafswm o bump aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol; digolledu 
am golled ariannol am fynychu dyletswyddau cymeradwy; ad-dalu costau gofal; talu hyd at 
£1,500 i’r maer neu gadeirydd y cyngor; hyd at £500 i’r dirprwy faer neu is-gadeirydd ac   
ad-dalu costau teithio a chostau cynhaliaeth. Mae’n ofynnol i gynghorau gyhoeddi manylion 
yr holl daliadau i aelodau unigol ym mhob blwyddyn ariannol. Rhaid i’r Cyngor llawn 
gymeradwyo’r holl daliadau. Mynegodd y Cynghorydd Barton fod y canllawiau penodol 
ynghylch taliadau pro rata yn aneglur.    
PENDERFYNWYD y bydd y Cyngor yn gwneud y taliadau a ganlyn yn 2020-2021 – £150 i 
bob aelod [gorfodol], costau gofal [gorfodol os yn gymwys],  £1,500 i’r cadeirydd, £500 i’r  
is-gadeirydd, yn cynnwys digolledu am golled ariannol, costau teithio a chostau cynhaliaeth 
dros nos lle bo’n berthnasol.    
 
663.5  Llythyr dyddiedig 25/02/20 gan  Urdd Gobaith Cymru ynghylch apêl am 
wirfoddolwyr i stiwardio yn yr Eisteddfod 25-30/05/20. Bydd eitem yn cael ei chyhoeddi yn y 
Dyffryn Clwyd Cronicl nesaf i godi ymwybyddiaeth.   
 
664 Adborth/Adroddiadau ynghylch Cynadleddau/Hyfforddiant/Cyfarfodydd  
664.1  Cyfarfod Cangen Clwyd SLCC 03/03/20 a fynychwyd gan y Clerc. Roedd y prif 
bynciau’n cynnwys cyflwyniad gan Glerc Cyngor Tref Dinbych ar y trafodaethau 
trosglwyddo ased neuadd y dref gyda Chyngor Sir Ddinbych; nodi’r trefniadau archwilio 
newydd o 2020/21 ymlaen; digwyddiadau a gweminarau’n y dyfodol. Cymeradwyodd yr 
aelodau fod y Clerc yn mynd i’r digwyddiad ar y cyd rhwng Un Llais Cymru a SLCC yn 
Ewloe ar 20/05/20 [£80 + TAW]; hefyd y Cynghorydd Barton a nododd y byddai’n gofyn i 
gynghorau cymuned eraill y mae’n aelod ohonynt i gyfrannu tuag at gost ei bresenoldeb yn 
y digwyddiad.   
 
665 CYNLLUNIO  www.denbighshire.gov.uk/planning 
665.1  Cais 20/2020/0120 a gyflwynwyd gan Pure yng nghyswllt tir i’r gorllewin o 
Ffordd Wrecsam, Llanfair DC – [a] Cais am Weithred Amrywio i ganiatáu trosglwyddo 
uned fforddiadwy o blot 23 i blot 21 a chynnydd yn y cyfraniad swm cymudol o £27,816.30 i 
£33,287.70 yng nghyswllt caniatâd cynllunio 20/2016/1137. Dosbarthwyd copi o ganllawiau 
Cyngor Sir Ddinbych yn nodi sut y gellir defnyddio’r cyllid i’r Cynghorwyr cyn y cyfarfod. 
PENDERFYNWYD cefnogi’r cais.  
 
[b]  Adroddwyd fod Pure wedi cyflwyno apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio yn erbyn gorfodi amod 
2 yn ei gwneud yn ofynnol adeiladu wal gerrig mewn darn byr ar hyd y ffin y tu ôl i’r is-orsaf 
drydan. Mae Scottish Power wedi cadarnhau y bydd gwaith gosod oddi ar y safle’n dechrau 
ar 06/04/20 gyda’r nod o gael ynni yn yr is-orsaf erbyn 24/04/20. Mae gan Pure dri mis i 
gydymffurfio gyda’r amod i adeiladu’r wal gerrig. Mae’r Awdurdod Cynllunio’n aros am 

mailto:joshua.coles-riley@tnlcommunityfund.org.uk
http://www.denbighshire.gov.uk/planning
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hysbysiad ynghylch amserlen yr apêl – bydd cyfle i gyflwyno sylwadau i’r Arolygiaeth eu 
hystyried.     
PENDERFYNWYD anfon llythyr i Pure yn mynegi siom ynghylch ei benderfyniad i apelio yn 
erbyn gorfodi amod 2 ynghylch y wal gerrig y tu ôl i’r is-orsaf drydan. Bwriedir gofyn i Pure 
ailystyried mynd â hyn i apêl.    
 
666  PRIFFYRDD A’R AMGYLCHEDD  
666.1  Ymgysylltu Cyhoeddus – Argyfwng Ecolegol a Newid yn yr Hinsawdd – Neges 
e-bost dyddiedig 05/02/20 gan Gyngor Sir Ddinbych – dyddiad cau’r ymgynghoriad 
25/02/20  Cyflwynwyd – sylwadau wedi’u hysgrifennu gan y Cynghorydd Steve Whipp.  
Diolchwyd i’r Cynghorydd Whipp am ei ymdrechion a PHENDERFYNWYD cyflwyno ei 
bapur i Gyngor Sir Ddinbych fel ymateb y Cyngor Cymuned.     
 
RHAN 2  667  PENDERFYNWYD atal y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod oherwydd natur 
gyfrinachol yr eitemau a ganlyn:  
668  MATERION ARIANNOL  
668.1 Talu Cyfrifon/Anfonebau  PENDERFYNWYD gwneud taliadau fel a ganlyn 
£280.00  Doodle IT [Blaendal] – gwasanaethau gwefan  
£423.38  Treuliau’r Clerc [Ionawr – Mawrth 2020] 
£643.20  Sandra Williams [Gwasanaeth Cyfieithu] 
 
668.2  Ceisiadau am Gymorth Ariannol gan 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru  
Eisteddfod Gerddorol Gydwladol Llangollen  
Hysbyswyd fod Owl Cymru [elusen atal troseddau] yn dod i ben ar 31 Mawrth 2020 ac y 
gwnaed trefniadau i ganslo’r siec cymorth ariannol. Cymeradwywyd.   
 
PENDERFYNWYD dyfarnu grantiau fel a ganlyn 
£200  Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru [£120 i’w drosglwyddo o’r gyllideb 
Gweithgareddau Cymunedol i’r gyllideb Grantiau a Rhoddion fel y penderfynwyd ar 
10/02/20] a gohirio penderfyniad ynghylch y cais gan Eisteddfod Gerddorol Gydwladol 
Llangollen am y tro.   
 
668.3  Diweddariad ynghylch y broses Archwilio  Tynnodd y Clerc sylw at adroddiad a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch rheolaeth ariannol a 
llywodraethu Cynghorau Tref a Chymuned 2018-19.  [Gwefan Swyddfa Archwilio Cymru -  
https://www.audit.wales/publications]. Bydd archwiliad 2019-20 yn canolbwyntio ar 
gofnodion swyddogol cyfarfodydd cynghorau ac yn 2020-21 bydd yn canolbwyntio ar y 
trefniadau cyflogi staff a sut mae cynghorau’r ymdrin â’u cyfrifoldebau dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol [lle bo’n berthnasol]. Bydd yr holl archwiliadau allanol cynghorau 
tref a chymuned yn cael eu cyflawni gan staff Swyddfa Archwilio Cymru o 2020-21. Yn y 
cyfamser mae JDH Business Services wedi anfon y cynllun archwilio mewnol ar gyfer  
2019-2020. Gofynnwyd i’r Cynghorwyr nodi’r wybodaeth a chyfeirio unrhyw ymholiadau at y 
Clerc.    
 
669  DYDDIADAU CYFARFODYDD YN Y DYFODOL    
20/04/20 [Coleg Cambria Llysfasi], 18/05/20 [Ysgol Llanfair], 15/06/20 [Ysgol Pentrecelyn], 
13/07/20 [Ysgol Llanfair], 14/09/20 [Coleg Cambria Llysfasi], 12/10/20 [Ysgol Llanfair], 
09/11/20 [Ysgol Pentrecelyn], 14/12/20 [Canolfan Genus Llanrhydd] 
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11/01/21 [Coleg Cambria Llysfasi], 08/02/21 [Ysgol Llanfair], 08/03/21 [Ysgol Pentrecelyn] 
 
 
Gorffennodd y cyfarfod am 9.10pm   

             ___________________ CADEIRYDD _________ DYDDIAD 


