
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANBEDR DYFFRYN CLWYD A 
GYNHALIWYD AR DDYDD LLUN 7 HYDREF 2019 YN NEUADD Y PENTREF, 
LLANBEDR  DYFFRYN CLWYD AM 7.30 Y.H. 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Lyn Evans (Cadeirydd), Tim Baker, Ken Tams, Dave 
Ritchie, Rhian Jones, Nick Smith, Gruff Jones, Bob Barton, Jackie Bird a’r Clerc. 
 
1: YMDDIHEURIADAU: Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau. 
 
2: DATGANIADAU O FUDDIANT. 
Dim. 
 
3. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD BLAENOROL Y CYNGOR. 
Bydd cofnodion cyfarfod 2 Medi 2019 yn cael eu cadarnhau yng nghyfarfod nesaf y Cyngor 
ar ôl i’r Clerc wneud y diwygiadau angenrheidiol. 
 
4. MATERION YN CODI O’R COFNODION. 
A. Cylchgrawn y Link. 
Cost dosbarthu – roedd angen £84.12 ychwanegol i gwblhau'r dosbarthiad. Y rhifyn nesaf 
(Nadolig) fydd yr olaf ar y ffurf bresennol, yn rhannol oherwydd y diffyg cyllid, ond yn 
bennaf oherwydd nad oes ganddynt unrhyw un i ddisodli'r rhifyn cyfredol. O hyn ymlaen, 
bydd y Link yn dosbarthu manylion gwasanaeth yr Eglwys yn ardal grŵp yr Eglwys 
Genhadol fel o’r blaen.  
Trafododd y Pwyllgor a fyddai cylchlythyr gan Gyngor Cymuned Llanbedr Dyffryn Clwyd 
yn addas fel dewis arall. Gwirfoddolodd y Cynghorydd Tim Baker i olygu cylchlythyr, a 
bydd yn cysidro sut i wneud hyn yn y Flwyddyn Newydd.   
B. Yr Ardd Lechi. 
Mae'r Cadeirydd yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ddyfynbris gan drydydd contractwr, ond 
os oes angen, bydd yn cysidro rheoli prosiect y swydd, os gellir arbed costau yn sylweddol 
drwy wneud hyn.   
C. Diweddariad Adran 106. 
Darganfod dyddiad meddiannaeth ar gyfer y 10 tŷ cyntaf a pha fannau gwyrdd sydd ar gael. 
Mae'r Cadeirydd wedi cysylltu â Chymdeithas Tai Pennaf ac wedi trefnu cyfarfod gyda nhw 
a Williams Homes am 9 y bore 16 Hydref yn Neuadd y Pentref. Cytunodd y Cynghorwyr 
Bob Barton a Dave Ritchie i fod yn bresennol. 
D. Unrhyw fater arall. 
Llwybr Eglwys Hynafol Sant Pedr – Mae Gwyn Williams a Lyn Evans wedi torri’r gwair 
wrth y llwybr i’w wneud yn fwy hygyrch. 
 
5. DIWEDDARIAD GAN Y CADEIRYDD. 
A. Modurdy’r Griffin. 
Mae Mr Laderira wedi gorffen tacluso o flaen y modurdy, yn ogystal â gorffen adnewyddu 
lloches bws yr A494 i’r safon a ddisgwyliwyd ganddo. 
B. Dodrefn Stryd. 
Mae Simon Hughes wedi gorffen y gwaith adnewyddu, a bydd siec yn cael ei anfon iddo. 
C. Y Cynghorydd Sir. 
Nid yw wedi ymateb i'n e-bost yn gofyn iddo am ddiweddariadau misol ar ei waith gyda 
Chyngor Sir Dinbych. 
D. Eglwys Hynafol Sant Pedr. 



Cyfarfu’r Cadeirydd â Guy Alford a Fiona Culvar o Bwyllgor Eglwys Hynafol Sant Pedr a 
Huw Roberts, Grŵp Moch Daear Clwyd ar 4 Hydref yn yr Hen Eglwys. 
Yn ddelfrydol, ar gyfer adnewyddu’r fynwent, mae angen clirio daear o flaen yr adeilad sydd 
wedi'i gorchuddio â mieri, er na chafodd ei tharfu arni eto. Cadarnhaodd Mr Roberts nad 
oedd moch daear yn byw yno erbyn hyn, felly gellir clirio’r mieri. 
Manteisiwyd hefyd ar y cyfle i drefnu cyfarfod cyntaf yr is-bwyllgor newydd ar ddydd 
Mawrth 22 Hydref. 
D. Cyllid Grant Fferm Wynt Brenig. 
Cadwyn Clwyd sy’n gyfrifol am ddyrannu'r grantiau blynyddol. Mae Llanbedr yn yr ardal 
gymhwyso 15km allanol ac o'r herwydd mae'n rhaid i ni roi cynllun ar waith sydd o fudd i'r 
rhai sy'n byw yn yr ardal 10km fewnol. Ar hyn o bryd yr unig dderbynnydd posib fyddai 
Neuadd Bentref Llanbedr. 
Cysylltodd y Cadeirydd â Neuadd y Pentref tra gwnaeth Tim Baker gais am aelodaeth 
ymhlith yr 8 person sydd ar Bwyllgor Grant Cadwyn Clwyd. Ni wnaethom unrhyw gynnydd 
ar y naill ymholiad na'r llall. 
 
6. DIWEDDARIAD GWIRIO CYFLYMDER. 
Rhoddodd y Cynghorwyr Gruff Jones a Dave Ritchie ddiweddariad i’r Pwyllgor ar eu 
cynnydd fel a ganlyn:- 
A: Mae ganddynt ddigon o ddata i'w gyflwyno i “Go Safe Cymru” a “Priffyrdd Llywodraeth 
Cymru”. 
B. Maent yn aros i “Go Safe” orffen eu harolwg data traffig parhaus mewn gwahanol 
leoliadau yn y pentref. 
C. Maent wedi cysylltu â “Go Safe Cymru” i egluro fod lleoliadau’r arolwg mewn mannau lle 
mae cerbydau’n gorfod brecio’n sydyn i fynd rownd y corneli. 
Byddant yn gallu sôn wrth y Pwyllgor am unrhyw gynnydd pellach erbyn y cyfarfod nesaf.    
 
7. CAIS GRANT EGLWYS HYNAFOL SANT PEDR. 
Cyflwynodd y Cynghorydd Rhian Jones adroddiad ar sefyllfa bresennol ei chais am grant. 
Bydd yn gweithio gydag Is-bwyllgor newydd y Cyngor i gytuno ar ffordd ymlaen.    
 
8. IS-BWYLLGOR EGLWYS HYNAFOL SANT PEDR. 
Bydd yr Is-bwyllgor yn cyfarfod am y tro cyntaf ar 22 Hydref. Yr aelodau ar hyn o bryd yw 
Guy Alford a Peter Lowe (y Pwyllgor Gwreiddiol), Fiona Culvar (yr Eglwys yng Nghymru) a 
thri Chynghorydd Cymuned (Rhian Jones, Gruff Jones a Lyn Evans). 
 
9. IS-BWYLLGOR SIOE LLANBEDR. 
Eglurodd y Cynghorydd Baker fod y Pwyllgor Sioe presennol, a adweinir bellach fel 
Pwyllgor Digwyddiadau’r Cyngor Cymuned, o blaid cael rhywbeth fel drama gymunedol i’r 
pentref yn hytrach na sioe flynyddol, - a hynny yn 2021.    
Byddai cyfle i lawer o bobl gymryd rhan ar bob cam, a gan mai digwyddiad i’w gynnal yn yr 
awyr agored fyddai hwn, byddai'n manteisio ar ein golygfeydd a'n hamgylchedd ysblennydd.  
Rhoddodd y Cyngor gefnogaeth gref i’r syniad hwn. Dywedodd y Cynghorydd Baker y 
byddai popeth yn dibynnu ar gael mwy o aelodau ar y Pwyllgor, a gobeithir cyflawni hyn 
trwy’r diwrnod agored (gweler eitem 11).     
 
 
10. DIWEDDARIAD Y GOLEUADAU NADOLIG. 
Gofynnodd Alison Goldstein am gael cyfeilydd yn yr Hen Eglwys, ac mae’r Cadeirydd wedi 
trefnu hyn. 



Tynnodd y Cynghorydd Ken Tams sylw’r Aelodau at y peryglon posibl o'r ffensys newydd 
sydd wedi'u codi wrth ochr y llwybr mynediad. Bydd y Cadeirydd yn holi am oleuadau 
addas. 
Y Cynghorydd Jackie Bird fydd yn gwneud y trefniadau bwyd.   
Mae'r Cynghorydd Gruff Jones yn ymchwilio i gael diodydd addas ar gyfer yr achlysur, - 
efallai rhywbeth fel cwrw a gwirodydd ‘gwerthu neu ddychwelyd’. 
 
11. DIWRNOD AGORED Y CYNGOR CYMUNED. 
Dywedodd y Cynghorydd Baker ei fod wedi sicrhau Neuadd y Pentref ar gyfer y diwrnod 
agored ar 30 Tachwedd, ond roedd y Cynghorwyr o’r farn bod hyn yn rhy agos at y Nadolig.     
Dywedodd y Cynghorydd Baker y byddai’n chwilio am ddyddiad arall yn y flwyddyn 
newydd. Cytunodd y Cynghorwyr Jackie Bird a Bob Barton i helpu i drefnu’r digwyddiad.    
 
12. COSTAU CYFALAF / CYNNAL A CHADW’R ARDAL CHWARAE. 
Rhoddodd y Cynghorydd Bob Barton amlinelliad gwerthfawr o'i ran o wrth greu'r man 
gwyrdd trawiadol iawn sydd i’w gael yn Llanferres. Bydd yn gosod rhaglen o’r camau 
angenrheidiol i ddatblygu ein man gwyrdd posib ni, gan ddechrau gyda'i gyfarfod o a Dave 
Ritchie gyda Pennaf ar 16 Hydref. Mae rhai o'r costau dan sylw yn aruthrol, ond mae'r 
Cynghorydd Barton yn hyderus y gallwn greu rhywbeth tebyg. 
 
13. DIWEDDARIAD Y WEFAN ARFAETHEDIG. 
Roedd Marilyn Jeffery o Brown Hen, sef Gwefeistr Cyngor Cymuned Llanbedr, yn 
bresennol.  
Amlinellodd Marilyn y tri maes trafod canlynol:- 
A: Ymddangosiad – edrychiad mwy modern. 
B. Cynnwys – beth ddylai fynd/ beth allai aros pe bai'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd. 
C. Cynnwys – beth ddylid ei ychwanegu.  
Ar ôl trafodaeth fanwl, cytunwyd i ddiweddaru / adnewyddu'r wefan gydag arbenigedd 
Marilyn. Cynigodd roi cyngor drwy hyfforddiant hefyd. 
Diolchodd y Cadeirydd i Marilyn Jeffery am ddod.   
 
14. CYLLID. 
A. Mae’r Clerc bellach yn gallu bancio’n electronig. 
B. Mae ffurflen mandad banc wedi'i derbyn ar gyfer llofnodion ychwanegol y Cynghorwyr 
Tim Baker a Dave Ritchie. 
C. Balansau Banc:- 
1. Cyfrif Cyfredol - £1,072.17. 
2. Cyfrif Cadw - £28,001.59. 
D. Taliadau awdurdodedig:- 
1. Cynhadledd Flynyddol Un Llais Cymru (5 Hydref 2019): ffi dirprwyo (y Cynghorydd  Bob 
Barton) - £100.00. 
2. Simon Hughes: adnewyddu Dodrefn Stryd y gymuned - £400.00. 
3. Brenda Jones: cyfieithu cofnodion mis Medi - £135.00. 
4. Krystal Hosting: ffioedd gwefan - £19.18. 
5. Hywel Evans: penawdau llythyru’r Cyngor - £8.00. 
6. Lyn Evans: costau cylchgrawn y Link - £84.12.  
 
15. CEISIADAU CYNLLUNIO. 
A. Cais: 16/2019/0740 - Adeiladu sied wartheg a gwaith cysylltiedig yn Tyn-y-Celyn, 
Llanbedr Dyffryn Clwyd - dim gwrthwynebiad. 



B.  Cais: 16/2019/0756 – Adeiladu estyniad deulawr yng nghefn annedd yn 2 Tan-yr-Eglwys, 
Llanbedr Dyffryn Clwyd - dim gwrthwynebiad. 
 
16. GOHEBIAETH. 
A. Rhoddodd Julie Baddock, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Llanbedr, fanylion y 
dogfennau ymgynghori am y ffederasiwn arfaethedig rhwng Ysgol Llanbedr ac Ysgol 
Trefnant. Daw'r cyfnod Ymgynghori i ben ar 24 Hydref.   
Mae'n debyg y gofynnir i ni fel Cyngor Cymuned enwebu Llywodraethwr o’n plith i sefyll ar 
y “Corff Llywodraethu Ffederal Sengl”. Mae’r dogfennau ymgynghori ynghlwm wrth y 
cofnodion.   
B. Derbyniwyd dau e-bost gan Mrs Sian Jones (ynghlwm). Atebwyd fel a ganlyn:- 
1. Ni wnaeth Mrs Jones grybwyll yr arsylwadau ar ein cynnig o gymorth gyda chyhoeddi’r 
ased a pha gynllun, os o gwbl, sydd yna i ddatblygu’r cyfleuster ymhellach.     
2. Mae'r Cadeirydd bellach yn ymwybodol y gellir dehongli ei erthyglau yng Nghylchgrawn 
y Link weithiau fel barn gyfunol y Cyngor Cymuned yn hytrach na'i arsylwadau ei hun yn 
unig. Ymddiheurodd am hyn.     
3. Mae sylwadau Mrs Jones ar brinder mannau parcio yn y pentref yn berthnasol iawn. Rhaid 
rhoi blaenoriaeth i’r pwynt hwn wrth drafod y man gwyrdd a’r datblygiad tai arfaethedig y tu 
ôl i'r Ficerdy.    
C. Byddai Darren Millar, Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, yn gwerthfawrogi'r cyfle i 
fynychu cyfarfod o'r Cyngor. Penderfynodd yr aelodau dderbyn cais Mr Millar. 
 
17. MATERION CYNGOR SIR DDINBYCH. 
Ni chafwyd unrhyw adroddiad gan Gyngor Sir Ddinbych. 
 
18. MATER BRYS DAN ADRAN 100B(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972. 
Cyflwynodd y Cynghorydd Bob Barton wybodaeth am y canlynol:- 
A: Ei bresenoldeb yng Nghynhadledd Flynyddol Un Llais Cymru ar 5 Hydref 2019. Y prif 
fater oedd y cynnydd o 5% yn ffioedd aelodaeth 2020/2021.    
B. Y posibilrwydd o gynnwys Maes Derwen a’r Ardd Lechi yng ngwobrau'r Faner Werdd yn 
y dyfodol. 
 
19. CYFARFOD NESAF Y CYNGOR - Dydd Llun 4 Tachwedd 2019 yn Neuadd y Pentref, 
Llanbedr Dyffryn Clwyd am 7.30 y.h.   
 
 


