
CYNGOR TREF RHUTHUN 

RUTHIN TOWN COUNCIL 

   
 

Cofnodion [DRAFFT] cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhalwyd drwy ffyrf hybrid  
nos Lun 14 o Dachwedd 2022 am 8:00p.m 

YN 
BRESENNOL: 

Cynghorwyr Anne Roberts (Cadeirydd), Stephen Beach, Oliver Bradley-Hughes, 
Peter Daniels, Christine Ellis, Menna Jones, Rachel Ryland, Lisa Thomas a Mike 
van der Eijk. 
Siân Clark – Clerc y Dref a Marian Rees - Cyfieithydd 

 
43. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbynwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Gavin Harris. 
  

44. DATGAN BUDDIANNAU 
Dim. 
  

45. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL   
PENDERFYNWYD: bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd ar 10 o Hydref 
2022 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir. 
  

46. MATERION YN CODI   
Cofnod 40: Meinciau'r Dref – Hysbyswyd yr Aelodau bod y Clerc wedi bod mewn cysylltiad â 
swyddogion Cyngor Sir Ddinbych i nodi'r meinciau Cyngor Tref a oedd yn cael eu storio yn nepo 
Lôn Parcwr; roedd disgwyl am ymateb. Mewn ymateb i sylw a wnaed gan yr Aelodau, byddai'r 
Clerc yn gweithredu i gael gwared ar y ddwy fainc Trem y Foel a Corwen Road. 

  

47. CWNINGAR Y CASTELL 
Dywedodd y Clerc wrth yr Aelodau bod Cwningar y Castell yn parhau ar gau ac y byddai hyd nes y 
clywir yn wahanol gan fod y wal derfyn ar ochr Nant Clwyd y Dre wedi bod yn destun arolwg a 
phenderfynodd fod angen gwneud gwaith adfer sylweddol i sicrhau diogelwch y cyhoedd. 
Mynegodd yr aelodau siom y byddai Cwningar y Castell yn cael ei gau ymhellach, ond cydnabuwyd 
bod diogelwch y cyhoedd yn hollbwysig; Fodd bynnag, awgrymwyd y gallai arolwg fod wedi'i gynnal 
yn gynharach ac felly o bosibl o leiaf cychwyn y gwaith adfer tra bod Cwningar y Castell wedi'i gau. 
Byddid yn gofyn am ddatganiad cyhoeddus gan Gyngor Sir Ddinbych gan y bu diffyg cyfathrebu â'r 
cyhoedd hyd yma ynghylch y sefyllfa Cwningar y Castell, sy'n amwynder pwysig i drigolion ac 
ymwelwyr â'r dref. Hefyd gofynnwyd i Swyddog fynychu cyfarfod y Cyngor Tref ar 28 o Dachwedd i 
roi diweddariad i Gynghorwyr Tref. 
PENDERFYNWYD: (i) gofyn am ddatganiad cyhoeddus gan Gyngor Sir Ddinbych; a (ii) Gwahodd 
Swyddog o Gyngor Sir Ddinbych i fynychu cyfarfod y Cyngor Tref ar 28 Tachwedd 2022 i roi 
diweddariad ar Cwningar y Castell. 
  

48. CAE DDOL 
Dywedodd y Cyng Jones wrth y Pwyllgor fod y tri aelod lleol y Cyngor Sir wedi cyfarfod â 
Swyddogion yng Nghae Ddôl y dydd Gwener blaenorol i drafod ac ystyried nifer o faterion o fewn y 
lleoliad yr oedd angen rhoi sylw iddynt. Dywedwyd bod gwelliannau mwy cynhwysfawr i Cae Ddôl 
ar hyn o bryd yn amodol ar ganlyniad y cais i'r Gronfa Lefelu i Fyny. 
PENDERFYNWYD: nodi y diweddariad ar Gae Ddol 
  

49. CAIS AM GYLLID I WELLA MANNAU AGORED AC ARDALOEDD CHWARAE YN SIR 
DDINBYCH 

Cydnabu'r Aelodau'r swm cymudol o £3,714 a oedd ar gael i Rhuthun ar gyfer gwella mannau 
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agored a mannau chwarae a nodwyd mai'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau oedd 12:00 (canol dydd) 
31 Ionawr 2023. Dywedodd y Clerc y bydd ceisiadau a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ddinbych yn 
cael ei ddosbarthu ar gyfer sylwadau i'r Pwyllgor Amwynderau maes o law. I gynorthwyo gyda 
chyfathrebu'r cyfle ariannu, gofynnodd yr Aelodau i wefan y Cyngor Tref gynnwys gwybodaeth 
berthnasol. 
PENDERFYNWYD: nodi bod swm cymudol o £3,714 ar gael i Rhuthun; a chynnwys gwybodaeth 
berthnasol ar wefan y Cyngor Tref. 
  

50. CROESO CYNNES 
Dywedodd y Clerc wrth yr Aelodau, yn dilyn y cyfarfod blaenorol, fod yr Hen Lys wedi ei gyflwyno i 
Gyngor Sir Ddinbych fel lleoliad cynnal y prosiect Croeso Cynnes. Yn dilyn ymweliad â'r Hen Lys, 
roedd Swyddogion wedi cadarnhau y byddai'r lleoliad yn addas i'w gynnwys yn y fenter gan y gallai 
ddarparu amgylchedd diogel a chynnes i bobl yn ystod y dydd. Nodwyd bod mannau eraill a 
nodwyd yn cynnwys llyfrgelloedd a mannau cymunedol megis y Canolfannau Adnoddau lleol a 
Neuadd y Farchnad. Eglurwyd i'r Swyddog Arweiniol Croeso Cynnes na ellid gwarantu mynediad 
cyhoeddus i'r Hen Lys yn gyson oherwydd ymrwymiadau ymlaen llaw a'r angen i wirfoddolwyr fod 
yn bresennol, o ystyried ymrwymiadau presennol y Clerc a'r Dirprwy Glerc. Unwaith eto, mynegodd 
yr aelodau eu cefnogaeth i'r prosiect a byddent, cymaint â phosibl, yn cynorthwyo ac yn annog 
gwirfoddoli i alluogi llwyddiant y fenter Croeso Cynnes. 
PENDERFYNWYD: nodwyd y diweddariad ar y prosiect Croeso Cynnes. 
  

51. GRŴP ARGYFWNG HINSAWDD AC ECOLEGOL 
Rhoddodd y Cynghorydd van der Eijk ddiweddariad ar faterion Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol 
gan gynnwys: 

 Ei fod ef a’r Cynghorydd Heather Williams, wedi drafftio ymateb i’r ‘Strategaeth Ddrafft ar 
gyfer Cynnwys y Cyhoedd Cyffredinol ar Waith ar Newid Hinsawdd’, sef Ymgynghoriad gan 
Lywodraeth Cymru. Roeddent o'r farn bod y Strategaeth Ddrafft yn uchelgeisiol iawn a 
fyddai'n elwa o nodi camau gweithredu diriaethol a chynlluniau y gellir eu cyflawni. 
Pwysleisiwyd nad oedd yr ymateb drafft yn ymrwymo Cyngor Tref Rhuthun i unrhyw beth, ac 
y byddai'n cael ei ddosbarthu i'w ystyried yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Tref. 

 Roedd nifer o syniadau a chynigion amrywiol wedi'u coladu i helpu i lywio'r gwaith o 
ddatblygu dogfen bolisïau drafft a allai helpu i lywio'r broses o wneud penderfyniadau drwy 
sicrhau bod materion hinsawdd ac ecolegol yn cael eu hystyried. Byddai gwaith pellach ar y 
ddogfen polisïau drafft yn cael ei wneud ac yn cael ei rannu'n ehangach maes o law i annog 
syniadau a chyfraniadau pellach yn ogystal ag ystyried y gallu neu fel arall i weithredu 
cynigion o'r fath. 

 Roedd COP 27 yn cael ei gynnal rhwng 6 a 20 Tachwedd 2022. Byddai digwyddiad, a 
drefnwyd gan Gyfeillion y Ddaear Rhuthun, yn cael ei gynnal yn yr Hen Lys ar 15 Tachwedd 
2022 lle byddai cyflwyniad gan yr Athro Mike Berners-Lee yn cael ei ddangos ac yn fyw. 
sesiwn holi ac ateb wedi'i hwyluso. 

 Byddai wythnos Fawr Werdd Cymru yn cael ei chynnal o 21 Tachwedd 2022.  
PENDERFYNWYD: bod yr Aelodau wedi nodi'r diweddariad a ddarparwyd. 
  

52. PARATOADAU NADOLIG 
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r dyfynbrisiau a dderbyniwyd gan fusnesau i gyflenwi'r Goeden 
Nadolig a gosod a thynnu goleuadau'r Goeden Nadolig ar gyfer 2022. Cysylltwyd â thri chwmni am 
ddyfynbrisiau i gyflenwi'r Goeden Nadolig, a chysylltwyd â thri arall i osod a thynnu'r goleuadau ar y 
Coeden Nadolig. 
 

 Derbyniwyd dyfynbris gan Dr. Peter Spencer, Gwasanaethau Coed Cambrian yn y swm o 
£550.00 ynghyd â TAW am goeden Nadolig 25 troedfedd ar Sgwâr San Pedr. Roedd un o’r 
cwmniau a gysylltwyd ddim mewn sefyllfa i rhoi dyfynbris eleni, a ni atebodd y cwmni arall. 

 Derbyniwyd dyfynbris gan KMT Electrical o £965.00 ynghyd â TAW ar gyfer gosod a 
thynnu'r goleuadau ar y Goeden Nadolig. Hwn oedd yr unig ddyfynbris a dderbyniwyd eleni. 
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Dywedodd y Clerc wrth yr Aelodau bod KMT Electrical wedi cynnig darpariaeth teledu cylch cyfyng 
i'w ddefnyddio dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd i ganolbwyntio ar y goeden Nadolig, 
gyda'r nod o atal unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol a gyfeiriwyd at y goeden; yn unol a 
pholisiau y Comisiynydd Gwybodaeth.  Cysylltwyd â'r Tîm Plismona Lleol ac roeddent yn gefnogol i 
unrhyw ddarpariaeth teledu cylch cyfyng pe bai'n cael ei osod a'i gytuno. Dywedwyd wrth y 
Cynghorwyr y byddai rhwystrau diogelwch yn amgylchynu gwaelod y Goeden Nadolig fel y llynedd.   
PENDERFYNWYD:  

(i) derbyn y pris am ddarpariaeth, tynnu a gwaredu coed Nadolig gan Gwasanaethau Coed 
Cambrian; a 

(ii) derbyn y pris am osod a thynnu'r goleuadau ar y Goeden Nadolig gan KMT Electrical; a 
(iii) cytuno i ddefnyddio TCC, gan ganolbwyntio ar y Goeden Nadolig gyda'r nod o atal 

ymddygiad gwrthgymdeithasol a gyfeirir at y goeden. 
  

53. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF   
PENDERFYNWYD: mai nos Lun, 5 o Ragfyr am 7.30pm y cynhelir y cyfarfod nesaf. 

 


