
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANBEDR DYFFRYN CLWYD A 
GYNHALIWYD AR DDYDD LLUN 2 RHAGFYR 2019 YN NEUADD Y PENTREF, 
LLANBEDR  DYFFRYN CLWYD AM 7.30 Y.H. 
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Lyn Evans (Cadeirydd), Nick Smith, Dave Ritchie, Jackie 
Bird, Ken Tams, Tim Baker, Bob Barton (o 8.30 ymlaen) a’r Clerc. 
 
1: YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Gruff Jones a Rhian Jones. 
 
2: DATGANIADAU O FUDDIANT. 
Dim. 
 
3. CADARNHAU COFNODION CYFARFODYDD BLAENOROL Y CYNGOR. 
Cadarnhaodd yr Aelodau gofnodion 4 Tachwedd 2019 fel rhai cywir a llofnodwyd hwy gan y 
Cadeirydd. 
 
4. MATERION YN CODI O’R COFNODION. 
Ymdrinnir â'r holl faterion sy'n codi mewn man arall o fewn y cofnodion.   
 
5. DIWEDDARIAD GAN Y CADEIRYDD. 
A. Mynwent Eglwys Hynafol Sant Pedr.  
Cafodd y mieri eu clirio gan Guy Alford, Dave Ritchie a Lyn Evans. Trefnwyd cyfarfod ar 
gyfer 17 Rhagfyr gyda Mr Alex Glanville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo yr Eglwys yng 
Nghymru i drafod mynediad a throsglwyddiad posibl o berchnogaeth o ryw fath neu 
brydlesu. Mae Mr Cox wedi cysylltu, ac ar hyn o bryd mae am ddod i gyfarfod â Mr Alex 
Glanville, Pennaeth Gwasanaethau Eiddo yr Eglwys yng Nghymru ar 17 Rhagfyr. Mae 
“Cyfrif Is-bwyllgor Gwarchodedig” Nat West wrthi’n cael ei sefydlu fel y gellir trosglwyddo 
cronfeydd y Pwyllgor gwreiddiol. 
B. GWIRIO CYFLYMDER. 
1. GAN BWYLL – gweler yr e-bost atodedig gan yr Arolygydd Jones, Heddlu Gogledd 
Cymru yn amlinellu eu camau arfaethedig. 
2. Rheoli Traffig Priffyrdd Cymru. 
Cyflwynodd Gruff Jones gyfrif manwl iawn o faterion goryrru’r A494 i’r Asiantaeth, gyda 
chymorth cyswllt effeithlon iawn, sef Angela Byrne. Cafwyd ymateb i hyn gan y Gweinidog 
Trafnidiaeth Mr Ken Skates – amgaeedig. 
C. Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. 
Bûm yn trafod gyda Nia Baker, Swyddog Datblygu Sector Cyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Ddinbych. Cyflwynais y cais aelodaeth (mae aelodaeth yn rhad ac am ddim), 
ac o’r herwydd, ar ôl i ni gytuno ar gynllun(iau) neu brosiectau, bydd Nia Baker yn gallu 
trefnu cyfarfod i drafod ceisiadau grant ac argaeledd arian.    
D. Y Goleuadau Nadolig. 
Bu llawer o fan broblemau ynghlwm â hyn, ond gobeithio y bydd pawb yn cael amser da. 
Byddaf yn cyflwyno rhestr gytbwys y mis nesaf o enwau pawb sydd angen diolch iddynt, ond 
hoffwn estyn diolch i Alyson Goldstein, y Cyng Jackie Bird a Mr & Mrs Ritchie ar hyn o 
bryd am eu holl waith caled. 
F. Cyfarfod ynglŷn â’r Man Gwyrdd arfaethedig gyda theulu’r Jonesiaid, Plas-yn-Rhal. 
Cyfarfu’r Cadeirydd a Dave Ritchie â’r partneriaid teulu, ond ar hyn o bryd ni wnaed unrhyw 
gynnydd parthed safleoedd posib.     
G. Diweddariad ynglŷn â’r Wefan: Mae'r wefan newydd arfaethedig yn cael ei chreu ar hyn o 
bryd. Mae'r wefan bresennol yn dal i fod yn weithredol ac yn cael ei defnyddio, a bydd yn 



parhau i fod nes i’r wefan newydd gael ei chwblhau. Mae'r gwaith ar y wefan newydd yn 
mynd rhagddo’n dda – gyda defnydd meddalwedd newydd, bydd ymddangosiad gweledol y 
wefan yn cael ei ddiweddaru a bydd yn haws i’w defnyddio. Fe ychwanegir mwy o 
nodweddion, a'r gobaith yw y bydd y wefan newydd yn gyflawn ac yn ‘fyw’ yn gynnar yn y 
Flwyddyn Newydd. 
Cyflwynwyd enghraifft o'r logo diwygiedig ac awgrymwyd a chytunwyd ar fân ddiwygiadau 
- ynglŷn â lleoli testun. Awgrymwyd hefyd y gellid cynnal cystadleuaeth ymhlith plant yr 
ysgol gynradd i greu logo newydd sbon. Trafodir hyn eto yn y Flwyddyn Newydd. 
Cynigiwyd a chytunwyd y byddai adran yn y wefan newydd yn rhestru grwpiau a busnesau 
lleol lle gallent hyrwyddo a darparu manylion am eu gweithgareddau penodol.  
     
6. CAIS CYNLLUNIO. 
Soniodd Nick Smith am gyfarfod safle a gafodd yn Lilac Cottage gyda Tim Baker a Lyn 
Evans lle penderfynwyd ar yr arsylwadau canlynol:-. 
Cais cynllunio: 16/2019/0969 – Dymchwel yr adeilad presennol ac adeiladu 3 annedd yn 
Lilac Cottage, Llanbedr Dyffryn Clwyd – Cytunodd yr Aelodau fel a ganlyn:- 
Mae Cyngor Cymuned Llanbedr Dyffryn Clwyd yn gwrthwynebu’r cais yn ei ffurf bresennol 
ac yn cefnogi'r dadansoddiad a ddarparwyd gan Bwyllgor yr AHNE.   
Lilac Cottage yw un o'r ychydig adeiladau hanesyddol sydd ar ôl yn Llanbedr DC ac mae 
iddo werth treftadaeth sylweddol. Deallir mai'r adeilad hwn oedd bwthyn porthdy Neuadd 
Llanbedr, gydag olyniaeth o staff yn byw yno, ac yn ddiweddarach bu’n Swyddfa Bost y 
pentref. Dylid ei gadw a'i adfer. Ni dderbyniwyd unrhyw gyfiawnhad dros ei ddymchwel. 
Mae'n amlwg bod angen Asesiad Adeilad Archeolegol cyn penderfynu, a gofynnir i'r asesiad 
gael ei drosglwyddo i'r Cyngor Cymuned, a sicrhau y bydd digon o amser i’w ystyried cyn 
gwneud y penderfyniad.  
Byddai'r cynnig yn gorlenwi a gor-ddatblygu’r safle. Saif Lilac Cottage ar ben rhes o dai 
sengl, mawrion mewn lleiniau cymharol fawr, ac nid yw’r trwch adeiladau a gynigir yn y cais 
yn addas. Nid yw'r gwaith arfaethedig o adeiladu’r nifer mwyaf posibl o dai sengl sy’n union 
fel ei gilydd yn rhoi ystyriaeth briodol i gymeriad yr ardal. Byddai’r trwch arfaethedig yn 
golygu y byddai maint y gerddi’n rhy fach o'i gymharu â maint y tai, ac ni fyddai digon o le i 
barcio. Llechi ddylai fod ar y toeau, ac nid teils concrit. 
Mae’r Cyngor Cymuned yn croesawu datblygiadau newydd cyn belled â’u bod wedi’u 
cynllunio i barchu cymeriad sefydledig y gymuned. Yn amodol ar ail-ymgynghori, ni fyddai 
gan y Cyngor Cymuned wrthwynebiad i gynllun fyddai’n cadw Lilac Cottage ac yn adeiladu 
tŷ wedi’i ddylunio'n briodol, - un fyddai’n parchu ffurf a chymeriad adeiledig presennol y 
rhan yma o'r pentref, - yn y bwlch rhwng y bwthyn a’r Sycamores. 
 
7. MATERION CYLLID. 
A. Balansau Banc:- 
1. Cyfrif Cyfredol y Nat West - £500.87. 
2. Cyfrif Cadw’r Nat West - £28,006.35. 
B. Taliadau awdurdodedig:- 
1. Brenda Jones – Cofnodion mis Hydref 2019 - £62.00. 
2. Cyflog y Clerc am y chwarter a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2019 - £440.00. 
3. Cyllid a Thollau EM, TWE am y chwarter a ddaeth i ben 31Rhagfyr 2019 - £110.00. 
4. Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol - Ffi Aelodaeth y Clerc am 2020 - £161.00. 
5. Harold Smith - Ffi Archwiliad Mewnol am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019 - 
£180.00. 
6. Treuliau'r Cadeirydd (costau deunydd ysgrifennu a’r Goleuadau Nadolig) - £233.97. 
7. Y Cyng Jackie Bird – costau’r Goleuadau Nadolig - £388.17. 



8. Y Cyng Dave Ritchie – costau’r Goleuadau Nadolig - £61.57.   
 
8. GOHEBIAETH. 
A. Cynhelir Gweithdy Gwybodaeth Band Eang Cyngor Sir Ddinbych yng Nghanolfan 
Gymunedol Clawddnewydd ar ddydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 rhwng 9.30 y bore ac 1 o’r 
gloch y prynhawn.     
B. Mae’r Clerc wedi cysylltu â Ben Wilcox-Jones, Uwch Beiriannydd Diogelwch ar y Ffyrdd 
a Chludiant Cynaliadwy Sir Ddinbych, er mwyn cael y “Ddyfais Dangosydd Cyflymder” 
symudol i’w defnyddio ar yr A494 yn Llanbedr Dyffryn Clwyd.  
 
9. MATERION CYNGOR SIR DDINBYCH. 
Dim cyswllt eto gan Huw Williams y Cynghorydd Sir. 
 
10. DIWRNOD AGORED Y CYNGOR CYMUNED. 
Yn dilyn sesiwn “daflu syniadau” lwyddiannus i bennu gweledigaeth y Cyngor, fydd yn cael 
ei datgelu yn ystod y Diwrnod Agored ym mis Ionawr, cyflwynodd y Cyng Tim Baker fap 
o’r pentref yn dangos cynigion seilwaith amrywiol. Bwriad y cynigion hyn yw cynyddu 
cydlyniant cymdeithasol trwy'r gymuned, ac maent yn cynnwys cynigion ar gyfer llwybrau a 
mannau agored, a gwella mwynderau. Cytunwyd mabwysiadu’r cynllun eang yn y cyfarfod, a 
chytunodd y Cynghorwyr Lyn Evans, Jackie Bird a Dave Ritchie y byddent yn cyd-weithio 
â’r Cyng Baker i fireinio, costio a chrefftio'r cynigion ar gyfer cyfarfod y Cyngor ym mis 
Ionawr.   
 
11. DRAMA GYMUNEDOL LLANBEDR. 
Dywedodd y Cynghorydd Tim Baker fod y Pwyllgor Digwyddiadau wedi cyfarfod. Y 
penderfyniad a ddaeth o’r cyfarfod cynhyrchiol hwn oedd gohirio dros dro’r syniad o gael 
drama gymunedol, a chynnal prosiect i gasglu straeon y pentref yn ei le, - straeon fyddai’n 
amrywio o gofnodion hanesyddol, hanes byw ac atgofion i greu archif o “pwy ydym ni” a 
allai fod yn sail i ddrama gymunedol. Roedd y Cynghorydd Baker o’r farn y gallai'r syniad 
hwn ddenu cyllid gan Gyngor y Celfyddydau (ar gyfer cydlynydd prosiect) a gofynnodd am 
gymeradwyaeth y Cyngor Cymuned i gael bod yr ymgeisydd ffurfiol ar gyfer cynnig o'r fath. 
Cefnogwyd y syniad o gasglu straeon ac anfon cais i’r CCC yn unfrydol gan y cyfarfod. 
 
12. PRAESEPT Y CYNGOR. 
Ar ôl cryn drafodaeth, penderfynwyd mewn egwyddor i gynnal praesept y flwyddyn nesaf ar 
y lefel bresennol.   
 
13. MATER BRYS DAN ADRAN 100B(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972. 
Cyflwynodd y Cynghorydd Bob Barton ddiweddaraiad i’r Aelodau ar adroddiad cyfredol 
Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW). 
 
14. CYFARFOD NESAF Y CYNGOR – DYDD LLUN 6 IONAWR YN NEUADD Y 
PENTREF, LLANBEDR AM 7.30 YR HWYR.   
 
 


