CYNGOR TREF RHUTHUN
RUTHIN TOWN COUNCIL

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd
nos Fawrth, 3 o Fai 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, Gavin Harris a Christine Ellis.
Hefyd: Cyng Jabez Redfern Oakes, Siân Clark – Clerc y Dref, Kate Harcus –
Dirprwy Glerc y Dref a Marian Rees – Cyfieithydd.

Croesawodd y Cynghorydd Menna Jones bawb i’r cyfarfod.
126. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbynwyd ymddiheuriadau gan Gynghorwyr Jim Bryan a Mike van der Eijk.
127. DATGAN BUDDIANNAU
Cyhoeddodd y Cyng Gavin Harris ddatganiad personol posibl yn eitem 5 (cofnod 130) fel
ymgeisydd yn etholiad y Cyngor Sir.
128. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL
PENDERFYNWYD: bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2022
yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.
129. MATERION YN CODI
Cofnod 123 – Cwningar y Castell: Dywedodd y Clerc nad oedd cysylltiad wedi ei wneud eto gyda’r
Cyngor Sir ynglŷn â chyhoeddi datganiad am y sefyllfa bresennol.
130 JIWBILI PLATINWM Y FRENHINES 2022
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod y Cyngor Tref, yn ei cyfarfod diwethaf, wedi
penderfynu bod y Pwyllgor Amwynderau yn rhoi ystyriaeth fanwl i sut i gydnabod Jiwbilî Platinwm
Ei Mawrhydi ac i benderfynu sut yr oedd Cyngor Tref Rhuthun yn coffáu'r digwyddiad hanesyddol
hwn. Atgoffwyd yr aelodau bod dyraniad ychwanegol o £500 wedi'i glustnodi i'w gynnwys ym
mhennawd cyllideb dathliadau'r dref fel rhan o'r broses o bennu'r gyllideb. Cydnabuwyd bod
unigolion a chymunedau'r dref yn bwriadu nodi'r Jiwbilî mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys
partïon stryd a dathliadau o fewn eu cartrefi. Byddai Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal Cyngerdd a
Gwasanaeth i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines, am 2.00 p.m. ar ddydd Sul y 5ed o Fehefin
2022 yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Roedd trefniadau hefyd i gynnal Gymanfa Ganu yn y dref a
chlychau'r eglwys i'w canu yn ystod penwythnos y Jiwbilî. Bydd arddangosfa o ffotograffau o’r
Frenhines yn cael ei chynnal yng Nghloestrau Eglwys San Pedr o ddydd Llun 6 Mehefin.
Bu'r Aelodau'n ystyried yr awgrymiadau a ganlyn fel opsiynau y gellid eu defnyddio i goffau Jiwbilî
Platinwm Ei Mawrhydi:
(i) Prynu rhosyn, wedi'u henwi'n briodol, ar gyfer sefydliadau gofal yn y dref; sef: Ysbyty
Rhuthun, Trem y Feol, Abbeyfield, Llys Awelon, Llys Marchan, Trosnant, Llys Erw a Tan y
Castell

(ii) Cynnig coeden i’r pump ysgol yn y dref (i’w plannu yn yr Hydref)
(iii) Goleuo’r Hen Lys dros benwythnos y Jiwbilî (2 - 5 Mehefin) mewn lliwiau priodol; byddai
lliwiau'r Urdd yn cael eu goleuo rhwng 28 Mai a 1 Mehefin
(iv) Arddangosfa ddigidol o luniau ac atgofion o’r Frenhines gan drigolion y dref yn yr Hen Lys
dros benwythnos y Jiwbilî (2 – 5 Mehefin)
(v) Llyfr coffau cyhoeddus i fod ar gael yn Yr Hen Lys dros Benwythnos y Jiwbilî (2 – 5
Mehefin)
Yn dilyn ystyriaeth, cytunwyd i dderbyn yr holl opsiynau a awgrymwyd uchod i goffau Jiwbilî
Platinwm Ei Mawrhydi. Awgrymwyd bod y coed sydd i'w cynnig i'r ysgolion eisoes wedi'u sefydlu
ac o bosibl o'r un math.
PENDERFYNWYD: I nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi gan:
(i) Brynu llwyni rhosod, wedi'u henwi'n briodol, ar gyfer sefydliadau gofal yn y dref; sef: Yr
Ysbyty, Trem y Feol, Abbeyfield, Llys Awelon, Llys Marchan, Trosnant, Llys Erw, a Tan y
Castell
(ii) Gynnig coeden i’r pump ysgol yn y dref (i’w plannu yn yr Hydref)
(iii) Oleuo’r Hen Lys dros benwythnos y Jiwbilî (2 - 5 Mehefin) mewn lliwiau priodol; byddai
lliwiau'r Urdd yn cael goleuo rhwng 28 Mai a 1 Mehefin
(iv) Arddangos lluniau ac atgofion o’r Frenhines gan drigolion y dref, yn ddigidol yn Yr Hen Lys
dros benwythnos y Jiwbilî (2 – 5 Mehefin)
(v) Gael llyfr coffau cyhoeddus yn Yr Hen Lys dros benwythnos y Jiwbilî (2 – 5 Mehefin)
131. TREF TACLUS
Dywedwyd bod dyddiad ac amser penodol o 11.00a.m ar ddydd Sadwrn olaf y mis ar gyfer Tref
Taclus yn nodi patrwm rheolaidd i fynychwyr y sesiynau, a'r gobaith oedd y byddai'r patrwm misol
hwn yn helpu i annog mwy o gyfranwyr. Cysylltwyd â Chyngor Sir Ddinbych i drefnu cael bagiau
sbwriel i'w defnyddio gan tîm y Tref Taclus.
PENDERFYNWYD: nodi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau Tref Taclus.
132. GRŴP ARGYFWNG HINSAWDD AC ECOLEGOL
Y Cynghorwyr Heather Williams a Mike van der Eijk oedd aelodau arweiniol y Cyngor Tref ar y
Grŵp yma. Awgrymwyd y dylid nodi tri unigolyn ychwanegol â diddordeb i ymuno â'r Grŵp ac i
dasgau gael eu nodi a chamau gweithredu eu pennu. Dywedodd y Cynghorydd Williams y byddai
cyfarfod o'r Grŵp yn cael ei drefnu ac adroddiad cynnydd yn cael ei ddarparu i'r Pwyllgor
Amwynderau maes o law, efallai yn yr Hydref.
PENDERFYNWYD: i dri unigolyn ychwanegol ymuno â'r Grŵp ac i adrodd yn ôl ar y cynnydd maes
o law.
133. GWAITH CYNNAL A CHADW BASGEDI CROG
Dywedodd Clerc y Dref wrth yr Aelodau, cyn gosod yr blodau yn eu basgedi, ei bod yn amserol
gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw ar y basgedi blodau a sicrhau bod y defnydd dyfrio yn
cael ei newid ym mhob basged.
PENDERFYNWYD: bod gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud ar y basgedi arddangos blodau,
gan gynnwys amnewid y defnydd dyfrio.
134. DIGWYDDIAD I GOFFÁU 40 MLYNEDD ERS GWRTHDARO’R FALKLANDS
Hysbysodd Clerc y Dref yr Aelodau am y gwasanaeth oedd wedi’i drefnu i goffau 40 mlynedd ers
Gwrthdaro’r Falklands oedd i’w gynnal wrth y Gofeb Rhyfel ar Ffordd Wynnstay ar ddydd Gwener,
24 Mehefin 2022. Gofynnwyd am gytundeb i gais rhybudd cau ffordd gael ei gyflwyno gan y Cyngor
Tref ar gyfer y cyfnod priodol yn ystod dydd Gwener, 24 Mehefin 2022 i alluogi’r gwasanaeth coffáu
i ddigwydd. Byddai'r Maer yn gwahodd mynychwyr i’r Hen Lys ar ôl y gwasanaeth.
PENDERFYNWYD: bod y Clerc yn cysylltu â Chyngor Sir Ddinbych i wneud cais i gau Ffordd
Wynnstay am gyfnod priodol yn ystod dydd Gwener 24 Mehefin 2022 i alluogi’r gwasanaeth coffáu i
ddigwydd.
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135. PARATOIADAU AR GYFER NADOLIG 2022
Bu’r aelodau’n ystyried sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen bychan i gynorthwyo gyda phenderfynu ar
baratoadau ar gyfer Nadolig 2022.
PENDERFYNWYD: sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i benderfynu ar baratoadau ar gyfer Nadolig
2022 gyda'r aelodau a ganlyn: Y Cynghorwyr Stephen Beach, Christine Ellis, Gavin Harris a Menna
Jones.
136. STATWS RHUTHUN FEL TREF SY’N CROESAWU BYSIAU MOETHUS
Dywedodd y Cyngor Tref wrth yr Aelodau fod trefniadau wedi'u gwneud i gynrychiolydd o'r corff
dyfarnu'r Wobr Statws i Groesawu Bysiau Moethus i ymweld â Rhuthun ym mis Mehefin. Byddai
statws presennol Rhuthun yn parhau. Cytunodd y Cynghorwyr Anne Roberts a Heather Williams i
gefnogi ac arwain ar weithgaredd Statws Cyfeillgar i Hyfforddwyr Rhuthun.
PENDERFYNWYD: bod y Cynghorwyr Anne Roberts a Heather Williams yn darparu cefnogaeth ac
yn arwain ar weithgaredd Statws Groesawu Bysiau Moethus i Rhuthun; a nodi bod cynrychiolydd o
gorff dyfarnu'r Wobr yn ymweld â Rhuthun ym mis Mehefin.
137. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
PENDERFYNWYD: mai nos Lun 13 o Fehefin 2022 y cynhelir y cyfarfod nesaf am 7.30 pm.
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