CYNGOR TREF RHUTHUN
RUTHIN TOWN COUNCIL

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd
nos Lun 7 o Fawrth 2022 am 7:30pm fel cyfarfod hybrid
(sef yn yr Hen Lys ac ar Zoom).
YN
BRESENNOL:

Cynghorwyr Menna Jones (Cadeirydd), Anne Roberts, Stephen Beach, Heather
Williams, Christine Ellis a Mike van der Eijk,.
Hefyd: Siân Clark – Clerc y Dref, Kate Harcus – Dirprwy Glerc a Marian Rees –
Cyfieithydd.

Croesawodd y Cynghorydd Menna Jones bawb i’r cyfarfod.
100. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbynwyd ymddiheuriadau gan y Cyng. Jim Bryan, Gavin Harris a Rachel Lewington
101. DATGAN BUDDIANNAU
Dim.
102. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL
PENDERFYNWYD: bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd ar 7 o Chwefror
2022 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.
103. MATERION YN CODI
Dim.
104. PRISIAU AR GYFER CYNNAL A CHADW GLASWELLT
Gofynnwyd i'r aelodau ystyried y wybodaeth brisio ar gyfer torri gwair a gyflwynwyd gan Sherratt
Landscape Contractors Ltd a CMC Llanfwrog.
PENDERFYNWYD: argymell bod y Cyngor Tref yn derbyn pris torri gwair gan CMC Llanfwrog ar
gost o £3,828.06.
105. PRISIAU AR GYFER Y BASGEDI CROG
Gofynnwyd i'r aelodau ystyried y wybodaeth brisio ar gyfer y basgedi crog a gyflwynwyd gan Coleg
Derwen,
PENDERFYNWYD: i dderbyn y pris ar gyfer planhigion i’r basgedi crog gan Goleg Derwen ar gost
o £2,070 yn cynnwys TAW
106. PRISIAU AR GYFER DYFRIO Y BASGEDI CROG
Gofynnwyd i'r aelodau ystyried y wybodaeth brisio ar gyfer dyfrio y basgedi crog a gyflwynwyd gan
J a C Brimble a CMC Llanfwrog.
PENDERFYNWYD: argymell bod y Cyngor Tref yn derbyn pris ar gyfer dyfrio y basgedi crog gan J
a C Brimble ar gost o £4,664.00.
107. GRWP ARGYFWNG HINSAWDD AC ECOLEGOL
Yn dilyn penderfyniad y Cyngor Tref ar 21 o Chwefror, bu i’r Aelodau benodi Y Cyng Mike van der

Eijk a Heather Williams i gynorthwyo gyda sefydlu Grwp Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol. Bydd y
Grwp yn canolbwyntio ar gyflawni polisi a gweithredu cynllun hinsawdd ac argyfwng gan adrodd yn
nol i’r Cyngor Tref trwy’r Pwyllgor Amwynderau.
PENDERFYNWYD: penodi y Cyng Mike van der Eijk a Heather Williams fel cynrychiolwyr y cyngor
Tref i gynorthwyo gyda sefydlu Grwp Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol.
108. DYFODOL RHUTHUN – DIWEDDARIAD AR YR ARDDANGOSFA A GWEITHGAREDDAU
Cafwyd adroddiad ar lafar gan y Clerc yn nodi y gweithgareddau a’r diddordeb yng arddangosfa
Dyfodol Rhuthun hyd yn hyn. Nodwyd y bydd yr arddangosfa yn gorffen ar 17 o Fawrth.
PENDERFYNWYD: nodi’r diweddariad.
109. SYMIAU CYMUDOL MANNAU AGORED: CEISIADAU SY’N YMWNEUD Â RHUTHUN
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r ceisiadau yn ymwneud â Rhuthun a oedd wedi’u cyflwyno i
Gyngor Sir Ddinbych am arian Symiau Cymudol Mannau Agored Cyhoeddus, a gwnaethant y
sylwadau a ganlyn:
 Clwb Rygbi Rhuthun – Cais o £10,000: Cefnogwyd y cais gan y pwyllgor. Byddai'r cyllid a
geisir yn cael ei ddefnyddio i ehangu a datblygu'r clwb a oedd yn gyfleuster pwysig yn y dref.
 Pwyllgor Cymdeithas Trigolion Parc Seren – Cais o £73,559: Roedd y Pwyllgor yn gwbl
gefnogol i'r cais. Byddai'r cyllid a geisir yn cael ei ddefnyddio i adnewyddu'r parc chwarae yn
llawn; yr oedd angen ei ddiweddaru.
 Cyngor Sir Ddinbych – Cais o £27,601: Byddai'r cyllid a geisir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer
offer aml-chwarae newydd ac ailosod llwybr ‘trimtrail’. Roedd y Pwyllgor yn dymuno tynnu
sylw at y ffaith bod prosiect cynhwysfawr ar gyfer Cae Ddôl a Choridorau Gwyrdd i'w
gyflwyno fel rhan o'r cais i'r Gronfa Ffyniant Bro; roedd hyn wedi'i gytuno gan Gabinet
Cyngor Sir Ddinbych. O ystyried y sefyllfa, roedd y Pwyllgor o'r farn na fyddai'n briodol
ariannu offer newydd ar hyn o bryd gan bod y cais am Gyllid Ffyniant Bro ar fin ei wneud; ac
yn ogystal, byddai angen i unrhyw gynigion ar gyfer newidiadau i'r cynnig chwarae
presennol yng Nghae Ddol ystyried manylion prosiect Cae Ddol ac ymagwedd gyfannol at
unrhyw welliannau.
PENDERFYNWYD: cyflwyno sylwadau'r Pwyllgor, fel yr amlinellwyd uchod, i Gyngor Sir Ddinbych.
110. ADRODDIADAU AROLYGIAD DIOGELWCH BLYNYDDOL
Nododd yr aelodau fod yr archwiliadau diogelwch blynyddol ar y Parc Sglefrio a'r Caeau Chwarae
Coffa (Parc Seren) wedi'u cynnal ar 23 Chwefror 2022 gan The Play Inspection Company. Roedd
yr adroddiadau archwilio diogelwch wedi'u dosbarthu. Ystyriwyd y canfyddiadau, fel yr amlinellwyd
yn yr adroddiadau arolygu diogelwch, gan yr Aelodau. Amlinellwyd o fewn yr adroddiad fod yr
asesiad risg ar gyfer y Parc Sglefrio yn ‘Risg Isel’ a Chaeau Chwarae Coffa (Parc Seren) fel ‘Risg
Isel’. Gofynnwyd i'r Clerc sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd i unioni'r canfyddiadau ac i
gysylltu â Phwyllgor Cymdeithas Preswylwyr Parc Seren.
PENDERFYNWYD: cymryd camau priodol i unioni canfyddiadau'r archwiliad blynyddol ar y Parc
Sglefrio ac i gysylltu â Phwyllgor Cymdeithas Preswylwyr Parc Seren ynghylch canfyddiadau'r
arolygiad blynyddol ar gyfer Caeau Chwarae Coffa (Parc Seren).
111. GRANT ADFER CANOL TREF COVID- 19 LLYWODRAETH CYMRU
Nododd yr aelodau’r cysoniad mewn perthynas â gwariant ar eitemau a ariannwyd (hyd at 80%)
drwy Grant Adfer Canol Trefi Covid-19 Llywodraeth Cymru. Cymeradwyodd y Pwyllgor ariannu
costau argraffu ar gyfer cyhoeddiad mapiau’r dref a’r llwybrau celf, y byddai 80% o’r gost yn cael ei
hariannu drwy'r Grant. Byddai anfoneb yn cael ei anfon at Gyngor Sir Ddinbych am ad-daliad o
80% o’r costau cyfunol o Grant Adfer Canol Tref Covid-19 Llywodraeth Cymru. Gofynnwyd am
ragor o wybodaeth am y broses o ddosbarthu'r cyhoeddiadau.
PENDERFYNWYD: cymeradwyo ariannu costau argraffu ar gyfer cyhoeddiad y map tref a’r llwybr
celf, gan nodi y byddai anfoneb yn cael ei hanfon i Gyngor Sir Ddinbych yn unol â gwariant ar yr
holl eitemau a ariannwyd (hyd at 80%) gan Grant Adfer Canol Tref Covid-19 Llywodraeth Cymru.
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112. TREF TACLUS
Cynhaliwyd digwyddiad ‘Tref Taclus’ cyntaf 2022 ar 26 Chwefror 2022 rhwng 11.00 a 12.30.
Byddai'r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal yn fisol. Mynegwyd pryderon am y palmant yn arwain
at gofeb Tom Pryce, yn enwedig pan oedd yn wlyb. Gofynnodd yr aelodau am i'r palmant gael ei
jet-olchi a’i drin â hylif gwrthlithro. Nodwyd hefyd y gallai'r ramp y tu allan i'r Hen Lys elwa o gael ei
jet-olchi.
PENDERFYNWYD: bod y palmant sy'n arwain at gofeb Tom Pryce yn cael ei jet-olchi ac
ychwanegu gorchudd gwrthlithro; a bod y ramp y tu allan i'r Hen Lys yn cael ei jet-olchi.
113. LLWYBR AR HYD YR A525 – RHUTHUN I LLANFAIR
Bu'r aelodau'n ystyried gohebiaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Cymuned Llanfair DC yn gofyn
am gefnogaeth i anfon llythyr arall ar y cyd i Gyngor Sir Ddinbych yn gofyn i'r cyfyngiad cyflymder
rhwng Llanfair a Rhuthun gael ei ostwng i 40mya am resymau diogelwch, hefyd i ofyn am
gynrychiolydd o Gyngor Tref Rhuthun i ymuno â grŵp bach i edrych ar lwybrau amgen ee ar hyd yr
hen lwybr rheilffordd.
PENDERFYNWYD: cefnogi Cyngor Cymuned Llanfair DC i anfon llythyr ar y cyd i Gyngor Sir
Ddinbych yn gofyn am ostyngiad yn y cyfyngiad cyflymder rhwng Llanfair a Rhuthun i 40mya; a
chytunwyd y bydd cynrychiolydd o Gyngor Tref Rhuthun yn ymuno â’r grŵp i edrych ar lwybrau
amgen.
114. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
PENDERFYNWYD: mai nos Lun 11 o Ebrill 2022 y cynhelir y cyfarfod nesaf am 7.30 pm.
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