CYNGOR TREF RHUTHUN
RUTHIN TOWN COUNCIL

Cofnodion (DRAFFT) Cyfarfod Arferol CYNGOR TREF RHUTHUN
a gynhaliwyd mewn modd hybrid nos Lun 20 o Fehefin 2022 am 7:00pm.
YN BRESENNOL:

YN BRESENNOL:

Cynghorydd Menna Jones (Maer),
Cynghorwyr Stephen Beach, Oliver Bradley-Hughes, Christine Ellis,
Gavin Harris, Ian Lewney, Jabez Redfern Oakes, Anne Roberts a Rachel
Ryland
Cynghorwyr Sir, Bobby Feeley, Huw Hilditch-Roberts ac Emrys Wynne.
Siân Clark – Clerc Tref Rhuthun
Kate Harcus – Dirprwy Glerc Rhuthin
Marian Rees - Cyfieithydd

CROESO
Croesawyd pawb yn gynnes gan y Maer. Llongyfarchodd y Maer holl blant a phobl ifanc yr
ardal oedd wedi cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd ac i’r sawl a wirfoddolodd. Diolchwyd
hefyd i'r Cynghorwyr oedd wedi mynychu gan gynrychioli'r Cyngor Tref. Byddai Gŵyl Rhuthun
yn dychwelyd i’r dref ar ôl seibiant o ddwy flynedd ac anogwyd cefnogaeth, ar ffurf
gwirfoddolwyr a stiwardiaid. Byddai noson caws a gwin i’w chynnal yn ystod wythnos yr ŵyl ar
nos Fawrth, 28 Mehefin; digwyddiad cyntaf y flwyddyn i godi arian at elusennau’r Maer; roedd
tocynnau ar gael.
35.
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbynwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Heather Williams
36.
Dim

DATGAN BUDDIANNAU

37.
ADRODDIAD Y MAER
Roedd Adroddiad y Maer wedi'i ddosbarthu o flaen llaw. Yn ogystal â'r digwyddiadau a
restrwyd yn yr adroddiad, hysbysodd y Maer bu i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas
Gefeillio gytuno i barhau am 12 mis arall. Bu ymweliad gan gynrychiolydd o Goleg Derwen,
cyflenwr y blodau basgedi grog, ar 16 Mehefin; byddai ymweliad pellach gyda myfyrwyr o'r
coleg yn cael ei drefnu cyn diwedd tymor yr haf.
PENDERFYNWYD: nodi Adroddiad y Maer.
38.
ADRRODDIADAU’R AELODAU
Roedd Adroddiad yr Aelodau wedi’i ddosbarthu ymlaen llaw. Anogwyd yr Aelodau i ymateb yn
ffurfiol i gais y Clerc naill ai gyda chynnwys i’r adroddiad neu i hysbysu nad oedd dim i’w
adrodd.
PENDERFYNWYD: nodi Adroddiadau’r Aelodau.
39.
ADRODDIAD CYNGHORWYR SIR RHUTHUN
Roedd adroddiad y Cynghorwyr Sir wedi ei ddosbarthu o flaen llaw. Dywedodd y Cynghorydd

Emrys Wynne fod yr adroddiad y tro hwn yn manylu gwybodaeth ffeithiol o ystyried bod y
Cyngor Sir dan weinyddiaeth newydd yn hytrach nag adroddiad ar weithgareddau fel y cyfryw.
PENDERFYNWYD: nodi adroddiad y Cynghowyr Sir..
40.
COFNODION Y CYFARFOD ARFEROL BLAENOROL
PENDERFYNWYD: cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 o Fai 2022 fel cofnod
cywir.
41.
MATERION YN CODI
Cofnod 27: Aelodaeth Pwyllgorau a Chofnod 28: Aelodaeth Cyrff Allanol
Adroddodd y Clerc bod gwaith yn mynd yn ei flaen mewn perthynas â strwythur pwyllgorau’r
Cyngor Tref, gan gymryd i ystyriaeth y canllawiau statudol newydd. Bwriedir ystyried strwythur
amgen yng nghyfarfd y Cyngor Tref ar 11 Gorffennaf 2022.
42.
COFNODION Y PWYLLGOR CYNLLUNIO A DATBLYGU
Trafododd yr Aelodau gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 o Fehefin 2022.
PENDERFYNWYD: derbyn cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu a gynhaliwyd ar 13 o
Fehefin 2022.
43.
COFNODION Y PWYLLGOR AMWYNDERAU
Trafododd yr Aelodau gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 o Fehefin 2022.
PENDERFYNWYD: derbyn cofnodion y Pwyllgor Amwynderau a gynhaliwyd ar 13 o Fehefin
2022.
44.
COFNODION PWYLLGOR RHEOLI’R HEN LYS
Bu'r aelodau'n ystyried cofnodion Pwyllgor Rheoli'r Hen Lys a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2022.
Cafwyd amlinelliad o'r gwaith a wnaed yn yr Hen Lys ers y cyfarfod, gan gynnwys gosod y
sgrin ddigidol, uwchraddio cyflwnwad trydanol i gefnogi digwyddiadau allanol, gwaith i'r prif
ddrws mewnol i sicrhau hygyrchedd a chadwraeth ynni, ail-leoli rhai llechi to, a gwaith chynnal
a chadw cyffredinol.
PENDERFYNWYD: derbyn cofnodion Pwyllgor Rheoli’r Hen Lys ar gyfer 6 o Fehefin 2022.
45.
BROSES O GYFETHOL I GYNGOR TREF RHUTHUN
Atgoffwyd y Cynghorwyr Tref fod pedwar sedd gwag ar y Cyngor Tref ar hyn o bryd. Darparodd
y Clerc drosolwg o’r broses gyfethol a ymgymerwyd hyd yma a oedd yn cynnwys cyhoeddi
rhybydd cyfethol ffurfiol ar y wefan, lleoliadau cyhoeddus ac ar gyfryngau cymdeithasol,
ynghyd ag erthygl yn y Free Press. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn datganiadau o ddiddordeb
gan unigolion cymwys oedd hanner dydd, dydd Mawrth, 28 Mehefin 2022. Bu i’r Maer rhoi
cynnig ger bron yr aelodau, a eiliwyd, i alw cyfarfod o’r Cyngor Tref am 7.00p.m, nos Lun, 4
Gorffennaf, i benderfynu ar hyd at bedwar aelod o blith yr unigolion hynny oedd wedi mynegi
diddordeb yn y seddi gwag.
PENDERFYNWYD: galw cyfarfod o’r Cyngor Tref am 7.00p.m ar nos Lun, 4 Gorffennaf, i
benderfynu hyd at bedwar aelod o’r unigolion hynny oedd wedi datgan diddordeb yn y seddi
gwag.
46.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021: CANLLAWIAU
STATUDOL AR GYFER CYNGHORAU CYMUNED A THREF
Derbyniodd yr aelodau y canllawiau statudol yn ymwneud â sefydlu fframwaith deddfwriaethol
newydd a diwygiedig ar gyfer etholiadau llywodraeth leol, democratiaeth, llywodraethu a
pherfformiad. Roedd y Cynghorwyr Tref yn cydnabod bod yn rhaid i’r Cyngor roi sylw i’r
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canllawiau mewn perthynas ag arfer ei swyddogaethau yn Neddf 2021, fel yr amlinellwyd yn y
ddogfen. Roedd Cynghorwyr Tref wedi derbyn y ddogfen yn electronig ac roedd y rhai yn y
Cyfarfod wedi derbyn copi caled ac yn cael eu hannog i astudio’r ddogfen a chodi unrhyw
ymholiadau neu fanylion gyda'r Clerc. Ymrwymodd Cynghorwyr Tref i gefnogi Clerc y Dref a'r
Dirprwy er mwyn sicrhau bod y rhwymedigaethau newydd yn cael eu hymgorffori yn y rheolau
sefydlog a'r dogfennau priodol.
PENDERFYNWYD: nodi cynnwys y canllawiau statudol a rhoi cymorth i Glerc a Dirprwy Glerc
y Dref i wreiddio'r rhwymedigaethau newydd yn y rheolau sefydlog a'r dogfennau priodol.
47.
CYNLLUN HYFFORDDI CYNGOR TREF RHUHTUN
Cydnabu'r Aelodau'r gofyniad i gydymffurfio ag Adran 67 o Ddeddf 2021 (fel yr uchod yng
nghofnod 46) i lunio a chyhoeddi cynllun hyfforddi ar gyfer Aelodau a staff y Cyngor Tref erbyn
5 Tachwedd 2022. Penderfynodd yr Aelodau bod archwiliad sgiliau yn ddull priodol y gellid dod
o hyd i wybodaeth am ofynion hyfforddi yn y lle cyntaf, ac yna trafodaeth un wrth un gyda
Chlerc y Dref. Cynigiwyd a chefnogwyd bod y Pwyllgor Adnoddau Dynol yn cael y dasg o
weithio ar y Cynllun Hyfforddi Cyngor Tref Rhuthun, mewn ffordd gymesur, i alluogi ystyriaeth
gan gyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Hydref 2022.
PENDERFYNWYD: bod archwiliad sgiliau yn cael ei gynnal wedi'i ddilyn gan drafodaeth unigol
gyda Chlerc y Dref, fel y bo'n briodol, a bod y Pwyllgor Adnoddau Dynol yn bwrw ymlaen â
Chynllun Hyfforddi Cyngor Tref Rhuthun, mewn ffordd gymesur, i'w drafod gan y Cyngor Llawn
ym mis Hydref 2022..
CANLLAW’R CYNGHORYDD DA 2022 AR GYFER CYNGHORWYR CYMUNED A
THREF
Cydnabu Cynghorwyr Tref eu bod wedi derbyn y cyfrol newydd o’r ddogfen ‘Canllaw’r
Cynghorydd Da ar gyfer Cynghorwyr Cymuned a Thref’ a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2022 a
oedd wedi’i ddosbarthu ymlaen llaw.
PENDERFYNWYD: nodi cyhoeddi a derbyn ‘Canllaw’r Cynghorydd Da 2022 ar gyfer
Cynghorwyr Cymuned a Thref’
48.

49.
FELODROM ARFAETHEDIG RHUTHUN
Nododd yr aelodau y diweddariad ysgrifenedig byr a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod. Hamdden
Sir Ddinbych Cyf, oedd y corff arweiniol bellach ac roedd wedi derbyn grant gan Chwaraeon
Cymru ar gyfer datblygiad y Felodrom. Roedd Bwrdd Rheoli Prosiect Strategol, yn cynnwys
cynrychiolwyr o amrywiol randdeiliaid, wedi’i sefydlu a chynhaliwyd ei gyfarfod cyntaf ar 7
Mehefin 2022. Roedd Cyngor Tref Rhuthun wedi’i gynrychioli yng nghyfarfod cyntaf y Bwrdd
gan y Cynghorydd Gavin Harris, ar gais y Maer a’r Dirprwy Maer. Cylch gorchwyl y Bwrdd
oedd cyflwyno'r achos busnes manwl a mynd â'r prosiect i gam 4 RIBA – sicrwydd cost
fforddiadwyedd/hyfywdra. Byddai'r Bwrdd yn cyhoeddi briffiau rheolaidd wrth i'r prosiect fynd
rhagddo. Cynigiwyd ac eiliwyd y Cynghorydd Gavin Harris i wasanaethu fel cynrychiolydd
Cyngor Tref Rhuthun ar y Bwrdd Rheoli Prosiect Strategol ar gyfer 2022/23 a chytunwyd hyn
gan yr Aelodau.
PENDERFYNWYD: nodi’r diweddariad ysgrifenedig a chytuno bod y Cynghorydd Gavin Harris
yn gwasanaethu fel cynrychiolydd Cyngor Tref Rhuthun ar y Bwrdd Rheoli Prosiect Strategol
ar gyfer 2022/23
50.
DYFODOL RHUTHUN
Rhoddodd y Cynghorydd Gavin Harris ddiweddariad byr i Ddyfodol Rhuthun. Roedd yr allbwn
a rennir gan fyfyrwyr prosiect Cyd-Lab Prifysgol Dinas Birmingham wedi'i ddosbarthu. Roedd
cynnal momentwm cadarnhaol Dyfodol Rhuthun yn allweddol a chytunwyd y byddai cyfarfod o
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Weithgor Dyfodol Rhuthun yn cael ei gynnal cyn 4 Gorffennaf a gwahoddir pob Cynghorydd
Tref i’r cyfarfod.
Adroddodd y Dirprwy Faer, yn dilyn cyfarfod â Mr Phil Smith o’r Corff Dyfarnu statws tref sy’n
gyfeillgar i fysiau moethus, fod Rhuthun wedi llwyddo i ymestyn ei statws fel tref sy’n Gyfeillgar
i Fysiau Moethus am dair blynedd arall; Rhuthun oedd yr unig dref yng Ngogledd Cymru ar
hyn o bryd i ennill y wobr hon. Byddai man gollwng bysiau, o flaen Yr Hen Lys, a gynigir fel
rhan o fenter Dyfodol Rhuthun, o fudd sylweddol i annog gweithredwyr bysiau moethus.
Byddai Rhuthun yn ymddangos mewn cylchlythyr oedd yn cael ei rannu â cwmniau bysiau
moethus oedd yn aelodau a’r corff dyfarnu.
PENDERFYNWYD: nodi’r diweddariad a ddarparwyd ar Ddyfodol Rhuthun a chydnabod
ymestyn statws Rhuthun fel tref sy’n Gyfeillgar i Fysiau Moethus am dair blynedd arall hyd at
fis Mehefin 2025.
51.
CAIS AM GYMORTH ARIANNOL
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i gais gan Glwb Pêl-droed Tref Rhuthun am gymorth ariannol
o £2,500 fel cyfraniad i gyflenwi, gosod a brwsio tywod ar y cae pêl-droed. Canmolwyd Clwb
Pêl-droed Tref Rhuthun am ei ymrwymiad i chwaraewyr ifanc lleol a chyfranogiad ac am
weithgareddau o fewn y gymuned yn ogystal â’i lwyddiant yn y gynghrair. Wrth drafod y cais,
cydnabu'r Aelodau bod pob corff cymwys wedi cael cyfle i gyflwyno cais am gymorth ariannol a
bod angen hyrwyddo hyn yn ehangach. Tra bod teilyngdod i'r cais gan Glwb Pêl-droed Tref
Rhuthun, roedd y swm yn sylweddol. Cynigiwyd ac eiliwyd i dderbyn y cais gan Glwb Pêldroed Tref Rhuthun am gymorth ariannol o £2,500, ni chefnogwyd hyn gan y Cyngor.
Cynigiwyd ac eiliwyd darparu cymorth ariannol o £1,000 i Glwb Pêl-droed Tref Rhuthun i
gefnogi eu cais, gyda'r posibilrwydd o swm pellach yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol
(yn amodol ar gais pellach); cytunwyd y Cyngor ar hyn.
Gofynnodd yr Aelodau am adolygiad o'r cynllun cymorth ariannol i sicrhau bod penderfyniadau
ynghylch cyflwyniadau a dderbyniwyd yn gyson ac yn amserol.
PENDERFYNWYD: rhoi cymorth ariannol o £1,000 i Glwb Pêl-droed Tref Rhuthun, ac adolygu
cynllun cymorth ariannol y Cyngor Tref.
52.
DATGANIAD ARIANNOL
Ymddiheurodd y Clerc i’r Aelodau fod y datganiad ariannol ar gyfer y cyfnod yn diweddu 31
Mai 2022 yn dasg heb ei chwblhau oherwydd cyfyngiadau amser ac y byddai’n cael ei adrodd
yn y cyfarfod nesaf.
53.
CYFRIFON I’W TALU
PENDERFYNWYD: cymeradwyo taliad yr eitemau canlynol:
OB

Hill & Roberts

OB

IT Williams

OB

Derwen College

OB

The Don Photography

OB

JB Platform Hire

Gwasanaethau Cyfrifeg a Chyflogres –
07/2022
Teithio i Gobowen parthed Planwyr
(25/05/2022) a gwaith parthed planwyr
blodau (26/05/2022)
Cyflwnwi a phlannu planhigion ar gyfer
planwyr blodau y dref
Lluniau o’r Cyfarfod Blynyddol ac o
Gynghorwyr unigol gan gynnwys
Llogi cherry picker re: cynnal a chadw
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*

£240.00

*

£1,131.00

*

£2,070.00
£150.00

*

£768.00

OB
OB
OB

JB Platform Hire
Fineline
Fineline

OB

BT

OB
OB

Llanfwrog CIC
Sian Clark

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

planwyr
Llogi cherry picker re: gosod y planwyr
Llogi cherry picker re: ail osod rhai planwyr
Baneri x2 ar gyfer yr Urdd
Nwyddau lamineiddio a llyfr cofnodi y
Jiwbili
Ffôn, band eang, rhyngrwyd - Mehefin
2022
Gwasanaethau torri gwair Mehefin 2022
Ad-daliad: Microsoft 365 Mehefin 2022

*
*
*

£192.00
£167.04
£24.00

*

£99.68

*

£638.01
£18.96

O gyfrif Yr Hen Lys
Cyngor Sir Ddinbych
Treth Annomestig (4/10 taliad) hyd at
£524.00
5/7/22
IT Williams
Llogi sgip 4 tunnell
*
£294.00
Oakwood Property
Gwaith cynnal a chadw (09/06 a 13/06)
*
£1,368.00
Oakwood Property
Tynnu ac adnewyddu drws i’r brif neuadd
*
£912.00
Oakwood Property
Cyflenwi, adeiladu a gosod ffenestr tu
*
£1,368.00
blaen i’r Hen Lys
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
57.18
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
13.22
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
100.99
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
4.34
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
39.78
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
69.79
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
3.24
MKM
Nwyddau parthed gwaith cynnal a chadw
*
22.81
(Mae’r eitemau wedi’u dynodi gyda * uchod yn cynnwys TAW adferadwy)

54.
DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
PENDERFYNWYD: Cadarnhau dyddiad cyfarfod nesaf y Cyngor Tref ar 4 Gorffennaf 2022 am
7.00pm i ystyried a phenderfynu ar y datganiadau o ddiddordeb cyfethol a bod cyfarfod arferol
nesaf y Cyngor Tref i'w gynnal ar 11 Gorffennaf 2022 am 7.00. p.m.
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