
CYNGOR TREF RHUTHUN 

RUTHIN TOWN COUNCIL 

   
 

 

 
Cofnodion [DRAFFT] cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd fel cyfarfod hybrid 

nos Lun, 4 o Orffennaf 2022 am 7:50pm  
 

YN 
BRESENNOL: 

Cynghorwyr Anne Roberts (Cadeirydd), Stephen Beach, Oliver Bradley-Hughes, 
Christine Ellis, Gavin Harris, Menna Jones, Jabez Redfern Oakes a Rachel 
Ryland 
 
Hefyd: Kate Harcus – Dirprwy Glerc y Dref a Marian Rees – Cyfieithydd.   

  
11. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Dim. 
  
12. DATGAN BUDDIANNAU   
Dim. 
  
13. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL   
PENDERFYNWYD: bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd ar 13 o Fehefin 
2022 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.    
  
14. MATERION YN CODI   
Dim. 

  
15. STATWS TREF CYFEILLGAR I FYSUS MOETHUS - ADOLYGIAD AC ADNEWYDDU 
Rhoddodd y Cadeirydd ddiweddariad llafar ar weithgareddau yn ymwneud ag adolygu ac 
adnewyddu Statws Cyfeillgar i Bysus Moethus Tref Rhuthun. Roedd Phil Smith, cynrychiolydd o’r 
corff dyfarnu wedi cyfarfod â’r Cadeirydd, Clerc y Dref a Dirprwy Glerc y Dref ar 15 Mehefin 2022 
yn dilyn cyswllt rhagweithiol gan y Cyngor Tref. O ganlyniad i’r cyfarfod hwn, ac yn dilyn asesiad o 
gynnig a chyfleusterau’r dref, cafwyd cadarnhad bod statws Cyfeillgar i Fysus Moethus Tref 
Rhuthun wedi’i adnewyddu’n llwyddiannus am dair blynedd arall hyd at haf 2025. 
 
Cynigwyd, eiliwyd a chytunwyd bod y Cyngor Tref yn ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych i'w 
hysbysu am adnewyddiad llwyddiannus Rhuthun o Statws Cyfeillgar i Fysus Moethus dref ac i 
gychwyn y broses o greu man gollwng bysiau moethus ffurfiol y tu allan i'r Hen Lys (oriau i’w 
cytuno ond awgrymwyd 10a.m – 4.00p.m fel oriau addas posibl, gyda therfyn amser o 10 munud). 
Gallai'r man gollwng bysiau moethus bosib hefyd gael ei ddefnyddio gan dacsis (man gollwng yn 
unig) a'r gwasanaeth Fflecsi Bws newydd. 
PENDERFYNWYD: bod y Cyngor Tref yn ysgrifennu at Gyngor Sir Ddinbych i roi gwybod iddynt 
am adnewyddiad llwyddiannus Rhuthun o Statws Cyfeillgar i Fysus Moethus ac i gychwyn y broses 
o greu man gollwng bysiau moethus ffurfiol y tu allan i'r Hen Lys (oriau i'w cytuno ond 10a.m – 4.00 
awgrymodd p.m fel oriau addas posibl, gyda therfyn amser o 10 munud). Gallai'r man gollwng 
bysiau hefyd gael ei ddefnyddio gan dacsis (man gollwng yn unig) a'r gwasanaeth Fflecsi Bws 
newydd. 
 
16. DIWEDDARIAD AR GYFARFOD GYDA TIM GWASANAETHAU STRYD 
Rhoddodd y Dirprwy Glerc ddiweddariad llafar ar gyfarfod a gynhaliwyd rhwng aelodau tîm 
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Gwasanaethau Stryd CSDd (Dylan Williams, John Andrew, Dylan Barnet), y Cynghorydd Gavin 
Harris, Clerc y Dref a Dirprwy Glerc y Dref. 
 

 Biniau gwastraff cŵn: Nid oedd Cyngor Sir Ddinbych bellach wedi disodli biniau sbwriel a 
gwastraff cŵn ar wahân, yn lle hynny darparwyd biniau amlbwrpas. Byddai arolwg o'r 
ddarpariaeth biniau ledled y dref yn cael ei gynnal i asesu'r biniau sengl presennol a'r 
lleoliadau aml-biniau posibl, a fyddai'n sicrhau effeithlonrwydd gwasanaeth ac yn dileu 
annibendod stryd diangen. Unwaith y byddai'r arolwg wedi'i gwblhau byddai sgwrs bellach 
yn cael ei chynnal gyda Chyngor Sir Ddinbych i benderfynu ar gynllun gwaith (symud a 
gosod) ynghyd â chyfraniad ariannol posibl ar gyfer biniau a chyfraniad parhaus at gostau 
gwagio. 
 

 Torri gwair. Roedd trafodaeth gychwynnol wedi'i chynnal i ystyried effeithlonrwydd presennol 
cyfrifoldebau torri gwair yn y dref o ystyried mewnbwn gan Gyngor Tref Rhuthun, Cyngor Sir 
Ddinbych ac eraill i wahanol ardaloedd glaswelltog yn y dref. Byddai ystyriaeth bellach ac 
opsiynau i’w trafod yn cael eu cynnal ar gyfer hydref 2022. 

PENDERFYNWYD: cynnal arolwg o'r ddarpariaeth biniau presennol a phosibl ac ystyriaeth ddilynol 
o faterion ariannol cysylltiedig; ac i edrych i mewn i faterion yn ymwneud â darpariaeth torri gwair 
yn y dref. 
 
17. SBWRIEL SIGARÉTS 
Roedd cwyn wedi dod i law am faint o sbwriel sigaréts sydd yn y dref, yn enwedig y tu allan i 
Corbetts a The Fat Boar yn On The Hill. Awgrymodd y Cynghorydd Jabez Redfern Oakes, fel 
cynrychiolydd y Cyngor Tref ar Gwarchod Tafarndai, y byddai’n cysylltu â’r holl eiddo trwyddedig yn 
y dref i drafod y mater ac adrodd yn ôl yng nghyfarfod nesaf y pwyllgor Mwynderau. Cytunodd y 
Pwyllgor â'r awgrym hwn. Awgrymwyd hefyd bod y Cyngor Tref yn ystyried cefnogi eiddo 
trwyddedig i brynu biniau sigarét wedi'u gosod ar y wal; a gofyn i finiau newydd a leolir yn y dref 
gynnwys blwch llwch metel ar ei ben. 
PENDERFYNWYD: bod y Cynghorydd Jabez Oakes, fel cynrychiolydd y Cyngor Tref ar Gwarchod 
y Tafarndai, yn dod â mater sbwriel i sylw holl eiddo trwyddedig y dref; bod ystyriaeth yn cael ei 
rhoi i gefnogi eiddo trwyddedig i brynu biniau sigarét wedi'u gosod ar y wal; a gofyn i finiau newydd 
a leolir yn y dref gynnwys blychau llwch metel ar eu pen. 
 
18. MAINC COFFA 
Cafwyd diweddariad llafar gan y Cyng Gavin Harris. Roedd cymeradwyaeth yn ei lle ar gyfer 
lleoliadau'r pum mainc ac roedd y gwaith papur yn cael ei gwblhau. Awgrymwyd mai'r flaenoriaeth 
nesaf oedd cael gwared ar y meinciau a oedd wedi'u difrodi a gosod rhai newydd yn eu lle. 
PENDERFYNWYD: i nodi adroddiad llafar a ddarparwyd. 
 
19. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 
PENDERFYNWYD: mai nos Lun 12 o Fedi 2022 y cynhelir y cyfarfod nesaf am 7.30 pm.    
  
 

 


