
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANBEDR DYFFRYN CLWYD A 
GYNHALIWYD AR DDYDD LLUN 4 TACHWEDD 2019 YN NEUADD Y PENTREF, 
LLANBEDR  DYFFRYN CLWYD AM 7.30 Y.H. 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Lyn Evans (Cadeirydd), Bob Barton, Jackie Bird, Dave 
Ritchie, Ken Tams, Nick Smith, Tim Baker a’r Clerc. 
 
1: YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Gruff Jones a Rhian Jones. 
 
2: DATGANIADAU O FUDDIANT. 
Dim. 
 
3. CADARNHAU COFNODION CYFARFODYDD BLAENOROL Y CYNGOR A 
GYNHALIWYD AR 2 MEDI A 7 HYDREF. 
Cadarnhaodd yr aelodau gofnodion 2 Medi a 7 Hydref 2019 fel cofnodion cywir a 
llofnodwyd hwy gan y Cadeirydd. 
 
4. MATERION YN CODI O’R COFNODION. 
A. Gofynnodd y Cadeirydd am gyfraniadau i gylchgrawn y Link, - yr olaf ar ei ffurf 
bresennol. Cadarnhaodd y byddai Mrs Sian Jones yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y 
gwaith adnewyddu yn y Griffin, ac y byddai Mrs Heather Philpott yn rhoi manylion ynglŷn 
newidiadau ailgylchu newydd Cyngor Sir Dinbych. 
B. Y Pla Bambŵ yn yr Ardd Lechi. 
Cafwyd dyfynbris gan drydydd contractwr – Aeron Williams - £4,920 yn cynnwys TAW. 
Roedd y Cyng. Barton o’r farn y dylid cofrestru perchnogaeth o’r safle, ynghyd a Choed y 
Waen, gyda’r Gofrestrfa Tir, fel eiddo’r Cyngor Cymuned. Byddai hyn yn galluogi gwneud 
ceisiadau grant tuag at gost gweithredu adferol i ddileu'r pla bambŵ. Addawodd y 
Cynghorydd Barton ddechrau'r broses gofrestru.       
C. Bydd Mr Darren Millar, Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, yn mynychu cyfarfod y 
Cyngor ar 6 Ebrill 2020. 
 
5. DIWEDDARIAD GAN Y CADEIRYDD. 
A. Trefnwyd cyfarfod cyntaf Is-Bwyllgor Eglwys Hynafol Sant Pedr ar gyfer 22 Hydref. 
B. Trefnwyd cyfarfod rhyngddo ef a Dave Ritchie a Marilyn Jeffery, Gwefeistr Brown Hen, 
ar 30 Hydref. 
C. Cyfarfod Mrs Liv Davies, Woodlands Cottage, ar 31 Hydref i egluro ymateb y Cyngor i'r 
cais cynllunio am fynedfa gyferbyn â'i bwthyn.. 
D. Parhau gyda’r paratoadau ar gyfer y “Goleuadau Nadolig”. 
  
6. DIWEDDARIAD GWIRIO CYFLYMDER. 
Eglurodd y Cyng. Dave Ritchie mai ar 5 Hydref y bu’r gwirio diweddaraf. Ni ddaliwyd 
llawer o yrwyr yn goryrru yn ystod y sesiwn hon - efallai bod gyrwyr yn dechrau dangos 
mwy o ofal wrth fynd drwy’r pentref - sef y canlyniad a ddymunir, wrth gwrs.  
Fodd bynnag, bu digwyddiad o bwys ar ddydd Sadwrn 26 Hydref yn ystod tywydd gwael: 
wrth geisio pasio car arall yn y parth 30mya, trawodd gyrrwr bwll dŵr sylweddol ar y ffordd, 
ac o ganlyniad collodd reolaeth ar ei gar. Gwyrdrowyd y car a thrawodd bolyn telegraff (ger 
yr arhosfan bysiau) gan ei fwrw i lawr. Yn ffodus chafodd neb ei anafu’n ddifrifol. 
Gofynnodd y Cadeirydd i David Ritchie a Gruff Jones gysylltu â Rheoli Traffig Cymru er 
mwyn cyflwyno’r data goryrru a gasglwyd hyd yn hyn iddynt, i wneud achos cryf dros 
weithredu mesurau tawelu traffig ar yr A494 trwy'r pentref. 



7. IS-BWYLLGOR EGLWYS HYNAFOL SANT PEDR. 
Bydd 6 aelod ar y pwyllgor, - tri o’r Cyngor Cymuned, dau o’r pwyllgor gwreiddiol ac un 
cynrychiolydd o’r Eglwys. Rhian Jones fydd Cadeirydd y Pwyllgor, a Gruff Jones fydd yn 
Ddirprwy iddi. 
Bydd angen sortio tri mater cyn datblygu’r prosiect:- 
A: Yr Eglwys yng Nghymru – sefydlu beth sydd ganddyn nhw mewn golwg ar gyfer y safle, 
yn enwedig cyfyngiadau i'w ddatblygu yn y dyfodol. 
B. Mynediad – cysylltu â Mr Cox er mwyn cael cytundeb ffurfiol parthed hawl mynediad. 
C. Clirio’r mieri uwchben hen ddaear y Moch Daear – gwaith i’w wneud gan wirfoddolwyr.  
 
8. IS-BWYLLGOR SIOE LLANBEDR. 
Dywedodd y Cyng. Tim Baker fod Pwyllgor y Sioe wrth eu boddau bod y Cyngor Cymuned 
yn cefnogi’r syniad o Ddrama Gymunedol. Mae’r grŵp yn gobeithio cyfarfod yn ystod mis 
Tachwedd er mwyn gallu rhoi manylion pellach i gyfarfod mis Rhagfyr Cyngor Cymuned 
Llanbedr. 
 
9. GOLEUADAU NADOLIG – NOS WENER 6 RHAGFYR 2019. 
Dywedodd y Cadeirydd fod popeth fwy neu lai ar y gweill, heblaw am y canlynol:- 
A: Goleuadau ar gyfer y llwybr at y fynwent. 
B. Paratoi bwyd, Addurno’r Neuadd a holi am Wirfoddolwyr o’r Ysgol – Bydd y 
Cynghorydd Jackie Bird yn cydlynu hyn gyda chymorth y Cynghorydd Bob Barton a Mrs 
Ritchie. Cytunodd y Cynghorwyr y byddent yn prynu bwyd gan fasnachwyr lleol pan mae  
hynny'n bosibl. 
 
10. DIWRNOD AGORED Y CYNGOR CYMUNED. 
Dywedodd y Cynghorydd Baker fod y dyddiad bellach wedi'i symud i ddydd Sadwrn 25 
Ionawr 10yb – 3yh. Awgrymodd hefyd y dylai’r Cyngor Cymuned gynnal cyfarfod di-agenda 
ym mis Tachwedd/Rhagfyr i roi sylwedd i’n Gweledigaeth ar gyfer y Gymuned. Cytunodd yr 
Aelodau ar hyn a chytunodd y Cyng. Baker y byddai'n chwilio am ddyddiad addas a rhoi 
gwybod iddynt amdano.   
 
11. “ARDAL WERDD” A’R MAN CHWARAE. 
Ardal werdd y tu draw i ddatblygiad Pennaf – Fe wnaeth Bob Barton a Dave Ritchie gyfarfod 
cynrychiolwyr Williams Homes a Grŵp Tai Pennaf ar 16 Hydref. Daethant i’r canlyniad y 
byddai’r man gwyrdd oedd ar gael yn rhy fach i fod yn addas, gan fod y datblygwyr wedi 
defnyddio rhan ohono ar gyfer is-orsaf bwmpio a lle i ddrenio dŵr wyneb ar gyfer yr ystâd 
dai, er nad oedd hyn yn y cynlluniau. Roedd y rhain wedi dwyn y rhan fwyaf o'r Man 
Gwyrdd rhagamcanol. Cysidrodd y pwyllgor gynnig Mr Peter Jones, Plas-yn-Rhal, o’r ardal 
werdd tu ôl i Maes Derwen. Cododd y Cyng. Bob Barton ddau wrthwynebiad i hyn:- 
A: Ei agosrwydd at dai Maes Derwen a'r llethr serth. 
B. Byddai'n cyfyngu'r olygfa o ardd Maes Derwen. 
Penderfynodd y Pwyllgor ysgrifennu llythyr at Mr Jones yn amlinellu'r pryderon hyn. 
 
 
12. DIWEDDARIAD AR Y WEFAN ARFAETHEDIG. 
Eglurodd y Cadeirydd ei fod o a Dave Ritchie wedi cynnal cyfarfod â dylunydd gwefan yr 
wythnos o’r blaen i edrych ar amryw welliannau i'r wefan. Darparodd Dave Ritchie 
ddyfynbrisiau gan gwpl o ddylunwyr gwefannau, a chynigiodd y dylid derbyn yr isaf - a 
gafwyd gan Marilyn Jeffery. Cytunwyd ar hyn.  Dywedodd Dave Ritchie y byddai'n cysylltu 
â Mrs Jeffrey ynghylch y gwelliannau angenrheidiol, gan ddarparu'r holl wybodaeth 



berthnasol yn ôl yr angen. Ar ôl i’r wefan newydd gael ei chwblhau, cynigodd y Cynghorwyr 
Dave Ritchie a Jackie Bird gynnal a chadw’r safle. Cytunwyd ar hyn. 
 
13. MATERION CYLLID. 
A. Balansau Banc:- 
1. Cyfrif Cyfredol y Nat West - £425.87. 
2. Cyfrif Cadw - £28,006.35. 
B. Bydd y Cynghorwyr Tim Baker a Dave Ritchie yn dychwelyd y “Mandad Banc” 
gorffenedig gyda’r ddogfennaeth hunaniaeth berthnasol i’r Gangen Nat West leol yn yr 
Wyddgrug. 
 
14. MATERION CYNLLUNIO. 
A. Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi caniatau’r ceisiadau cynllunio canlynol:- 
1. Cais: 16/2019/0740 – Adeiladu sied wartheg a gwaith cysylltiedig yn Tyn-y-Celyn, 
Llanbedr Dyffryn Clwyd. 
2.  Cais Cynllunio: 16/2019/0756 – Adeiladu estyniad deulawr tu cefn i annedd yn 2 Tan-yr-
Eglwys, Llanbedr Dyffryn Clwyd. 
B. Siarter Cydymffurfiaeth Cynllunio CSDd – gyda chymorth proffesiynol y Cynghorydd 
Nick Smith, eglurwyd goblygiadau’r Siarter yn nhermau lleygwr, fel bod pawb yn deall 
nodau ac amcanion CSDd. 
 
15. CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH. 
Amlinellodd y Cynghorydd Bob Barton fanteision aelodaeth, yn enwedig eu gwybodaeth am 
gyfleoedd rhoi yn lleol. Addawodd y Cynghorydd Barton hefyd ddarparu manylion ar sut i 
ymaelodi. 
 
16. GOHEBIAETH. 
Mrs Liv Davies, Woodlands Cottage:- 
Mewn ateb i gŵyn Mrs Davies na chafodd gefnogaeth gan y Cyngor (gweler yr e-bost), roedd 
y Cyngor yn falch o dderbyn ei hymddiheuriad ar ôl i'r Cadeirydd ymweld â hi i egluro bod y 
Cyngor Cymuned wedi cynnig gwrthod y fynedfa gyferbyn â Woodlands Cottage ac wedi eu  
synnu'n llwyr pan aeth ymlaen. Yn y drafodaeth a ddilynodd, roedd y Cynghorydd Barton yn 
bwriadu cwyno yn y termau cryfaf i Gynllunwyr Cyngor Sir Dinbych am eu proses 
penderfynu, tra bod y Cynghorydd Nick Smith yn dadlau dros ddull mwy cytbwys. 
Penderfynwyd y byddai'r Cynghorwyr Smith a Barton yn ceisio cynhyrchu ymateb cytbwys 
ar gyfer cytundeb y Cyngor cyn cymryd unrhyw gamau pellach. 
 
17. MATERION CYNGOR SIR DDINBYCH. 
A. Dim ateb eto’r mis hwn. Yng ngoleuni'r ffaith mai dim ond un cyfarfod o'r Cyngor 
Cymuned y mae'r Cynghorydd Sir Huw Williams wedi ei fynychu yn ystod y 18 mis 
diwethaf, bu trafodaeth a ddylai'r Cyngor Cymuned ysgrifennu at y Cynghorydd Williams yn 
ei atgoffa o'i rwymedigaethau o dan Siarter 2016 rhwng Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned 
Sir Ddinbych a Chyngor Sir Dinbych. Mae’r Siarter yn annog presenoldeb Cynghorwyr Sir 
yng nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned er mwyn adrodd iddynt ar faterion Cyngor Sir 
Dinbych.  
Yn ôl Siarter Cyngor Sir Ddinbych:- 
“Mae rôl y Cynghorydd Sir fel sianel rhwng CSDd a Dinas, Tref neu Gymuned yn hanfodol i 
berthynas effeithiol.” 



Trodd y drafodaeth at gynigion ar gyfer cymryd agwedd fwy cadarnhaol, gan nad oedd y 
sefyllfa bresennol o fantais i neb. Yn wir, mae'n anfanteisiol i'r gymuned yr ydym ni ac yntau 
i fod i'w chynrychioli. 
Roedd pob Cynghorwr o’r farn y dylid symud ymlaen. Y cam cyntaf fyddai i’r Cadeirydd 
ymddiheuro yng nghylchgrawn y Link am yr hyn a ysgrifennodd am y Cynghorydd Sir, gan 
ei gwneud yn glir mai mynegi ei farn bersonol ei hun oedd o ac nid cyfleu barn y Cyngor 
Cymuned.    
B. Mynychodd y Cyng. Bob Barton gyfarfod ar y cyd rhwng Swyddogion Cyngor Sir 
Ddinbych a Chynghorau Cymuned yn Neuadd y Dref, Rhuthun ar 15 Hydref. Roedd yr 
eitemau canlynol ar yr agenda:- 
1. Croeso a Chyflwyniadau gan Gadeirydd Cyngor Sir Dinbych.  
2. Sefyllfa'r gyllideb. 
3. Cyflwyniad i'r Model Gwastraff Cartref 
4. Diweddariad ar drefniadau cynnal a chadw dros y gaeaf. 
5. Siarter Cydymffurfiaeth Cynllunio 
6. Cofrestru ymholiad / ceisiadau am wasanaethau'r cyngor. 
7. Sesiwn holi ac ateb. 
 
18. MATER BRYS DAN ADRAN 100B(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972. 
A. Cododd y Cadeirydd ddau faes cysylltiedig i'w trafod yn y cyfarfod nesaf:- 
1. Cynllun Cymunedol Llanbedr – mae angen cwblhau prosiectau allweddol a datgan eu 
costau rhagamcanol. 
2. Praesept – ar ba lefel ydym ni’n gosod Praesept y flwyddyn nesaf? Oes angen ei gosod o 
gwbl?   
B. Adroddodd y Cynghorydd Bob Barton fel a ganlyn ar y gwobrau “Baner Werdd” a 
fynychodd:- 
1. Cyflwynodd blac gwobr “Baner Werdd” y Cyngor i'r Cynghorydd Ken Tams. 
2. Gwobr Gwirfoddolwr y Faner Werdd. 
C. Cododd y Cynghorydd Tim Baker y mater nad yw’r arwyddion Coffa a godwyd yn 
ddiweddar yn y pentref yn ddwyieithog.  Eglurodd bod y sefydliad a oedd yn gyfrifol 
amdanynt (ffrindiau a theuluoedd Llanbedr) yn cael ei gredydu’n ddwyieithog, ond mai yn 
Saesneg yn unig y mynegwyd y teimlad allweddol enwog “Fel nad anghofiom”.* 
Cytunodd yr aelodau i'r Cynghorydd Baker fynd ar drywydd hyn fel bod y neges gyfan yn 
ddwyieithog.   
 
19. CYFARFOD NESAF Y CYNGOR - Dydd Llun 2 Rhagfyr 2019 yn Neuadd y Pentref, 
Llanbedr Dyffryn Clwyd am 7.30 y.h.   
 
 
 
(* N.B. Fel nad anghofiom 
            Fel na bo i ni anghofio 
            Rhag inni anghofio. 
 
Ceir y 3 fersiwn yng Ngeiriadur yr Academi.) 
 
 
 
   


