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                                             Ein Prosiect Tirwedd Darluniadol 

Cofnodion Cyfarfod y Grŵp Llywio 

Cyfarfod Rhithiol trwy Zoom 

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021, 2pm i 3pm 

Aelodau yn Bresennol 

Howard Sutcliffe (HS Chair), David Shiel (DS), Alun Price (AP), Allan Forrest (AF), Kate Thomson (KT), 

Ffion Roberts (FR), Huw Rees (HR) , Hannah Marubbi (HM), Sallyanne Hall (SH), Lynne Jones (LJ) 

Sarah Jones (SJ), Steve Grenter (SG), Rhun Jones (RJ), John Roberts (JR).  

Ymddiheuriadau  

Samantha Williams (SW), Paul Evans (PE), Andrea Fox (AFX), Kerry Williams (KW), Fiona Gale (FG), 

Del Roberts Jones (DRJ), Fiona Grant (FGr), Nicola Lewis-Smith (NLS), Tom Johnstone (TJ), Ros 

Stockdale (RS). 

 

1. 
Croeso ac 
Ymddiheuriadau 

Croesawyd pawb gan y Cadeirydd a diolchwyd iddynt am 
fynychu cyfarfod rhithwir oherwydd cyfyngiadau presennol 
Covid 19. Ymddiheuriadau a nodir uchod. 

Gweithredoedd 

2.  
Diweddariad ar 
gofnodion y 
cyfarfod 
diwethaf 

Rhoddodd DS ddiweddariad cyffredinol i'r grŵp am 

Wenffrwd. Cafwyd adborth da ynglŷn â Gwarchodfa 

Natur Wenffrwd ac mae wedi cael derbyniad da. Mae 

arian y Gronfa Lefelu i Fyny bellach wedi'i sicrhau. Mae'r 

contractwyr wedi bod ar y safle, a disgwylir iddynt 

ddechrau ar y gwaith ym mis Ionawr 2022. Mae 

cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda pherchnogion tir cyfagos 

ynghylch mynediad i lwybr ar hyd yr hen reilffordd, ac 

mae cyfarfod gyda'r Ganolfan Iechyd yn Llangollen i fod i 

gael ei gynnal wythnos nesaf ynglŷn â defnydd o’u maes 

parcio, gan gysylltu’r llwybr arfaethedig â’r warchodfa 

natur. 

Dywedodd RJ wrth y grŵp fod lluniau drôn wedi'u tynnu 

o safle Wenffrwd a fydd yn helpu gyda chynlluniau rheoli 

yn y dyfodol. 

Rhoddodd HM y wybodaeth ddiweddaraf i’r grŵp fod 

byrddau’r artistiaid preswyl bellach wedi’u tynnu o 
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Wenffrwd, ac y byddant yn cael eu hadleoli i rywle arall 

yn ystod gwanwyn 2022. 

Mae dolen ffilm animeiddiedig OPL wedi’i ddosbarthu i’r 

grŵp a bydd hefyd yn cael ei ddangos yng nghyfarfod 

nesaf grŵp VM WHS yfory. 

 
Wrth gysylltu â Wenffrwd, hysbysodd SJ y grŵp fod 

Cadwyn Clwyd wedi bod yn gweithio gyda'r Cynghorydd 

Rondo Roberts o CBSW i weld pa mor ymarferol fyddai 

llwybr sy'n cysylltu Trefor ar hyd yr hen reilffordd â 

Llangollen. Mae astudiaeth dichonoldeb wedi ei threfnu 

ac ymgynghorydd wedi ei phenodi i edrych ar wahanol 

opsiynau a'r posibilrwydd o symud y prosiect hwn 

ymlaen gydag arian o'r Gronfa Lefelu i Fyny. 

 
 

 
3. 
Prosiect EPT 
Diweddariad ar 
y gofrestr risg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Project Update and Risk Register was circulated to the group 
prior to the meeting. KT informed the group that most of the 
projects are in marked green on the register, however those 
marked amber are mainly to keep them raised on the project 
team’s radar.  Community Engagement has been heavily 
impacted by Covid, however the project have worked with 
volunteer groups during the autumn. The Outreach project, 
targeting more vulnerable groups, worked with Dynamic during 
the summer.  The new Covid variant could impact further going 
forward with these projects.  
There is an additional column added on this document as 
ongoing work to the piece is changing some of the outcomes of 
the projects which was discussed in item 4 on the agenda. 
 
Bydd y Gronfa Lefelu i Fyny yn cael ei defnyddio mewn rhai 
agweddau ar brosiectau EPT. Mae’r cyllid wedi’i gymeradwyo a 
bydd yn cael ei ddefnyddio yn Rhaeadr y Bedol, Wenffrwd, Plas 
Newydd a Basn Trefor. Bydd mwy o waith yn cael ei wneud ar 
broffiliau cyflawni a sut bydd hyn yn cael ei amserlennu. Mae 
gan CBSW a Chyngor Sir Ddinbych grwpiau cyflawni sy'n delio â'r 
gronfa Lefelu i Fyny. 
Cyhoeddodd HM i’r grŵp y bydd ar absenoldeb mamolaeth yn 
dechrau ddiwedd mis Mawrth 2022 tan fis Rhagfyr ac mae 
hysbyseb swydd ar gyfer cyfnod mamolaeth 9 mis ar gyfer ei 
swydd yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd. 
Dywedodd KT wrth y grŵp fod NLHF wedi cytuno i ddefnyddio'r 
gronfa wrth gefn ar gyfer y swydd dros dro hon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
4. Canlyniadau 
Prosiect 
Diwygiedig. 
 
 
 
 

 
Esboniodd DS i'r grŵp fod yr NHLF wedi gwahodd y prosiect i 
gael adolygiad canol tymor o allbynnau a chanlyniadau a 
ddyfeisiwyd yn wreiddiol ar gyfer y prosiect yn ystod y cam 
cynllunio. Bydd yr adolygiad yn ystyried canlyniadau arfaethedig 
gwreiddiol pob prosiect i benderfynu a ydynt yn dal yn 
berthnasol neu’n gyraeddadwy ac a oes angen ailosod amcan o 
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ystyried y newidiadau sylweddol dros y 2 flynedd ddiwethaf yn 
ystod y pandemig Covid. 
Dywedodd KT wrth y grŵp fod y darn hwn o waith yn mynd 
rhagddo ar hyn o bryd. Rhannodd KT ei sgrin i ddangos i'r grŵp y 
ddogfen sydd wedi'i chyflwyno i'r monitor, gan ddangos y 
newidiadau i'r prosiect a'r allbwn a'r canlyniadau diwygiedig. 

5. Cyflwyniad 
PowerPoint 

Rhannodd HM a KT sgrin o luniau gyda’r grŵp ac aeth â 

phawb drwy’r prosiectau a’r gwaith Ymgysylltu 

Cymunedol sydd wedi bod yn digwydd yn ystod misoedd 

yr hydref. Yn gryno, y prosiectau dan sylw oedd 

 Rhaeadr y Bedol, gwaith adnewyddu Brilliant 

Basics. 

 Llwybr Clincer, diwrnod clirio gwirfoddolwyr Trefor 

 Diwrnodau Gwirfoddoli Plas Newydd 

 Diwrnodau Rheoli Coetir a Gwirfoddolwyr 

Pontcysyllte 

 Chwarae Cass ar y Gamlas i ysgolion lleol 

 Gweithdai a digwyddiadau Artistiaid Preswyl. 

 
Bydd y prosiect yn agor yr olygfa ym maes parcio Crane Street 
yng Nghefn Mawr. Mae CBSW wedi bod wrthi’n dewis coed i’w 
cwympo i agor yr olygfa o’r dyffryn ehangach, yn ogystal ag 
ychydig o ailadeiladu wal, a chael gwared ar lystyfiant o wely 
blodau sydd wedi gordyfu er mwyn agor y golwg o’r maes 
parcio. Bydd mainc newydd yn cael ei gosod a pheth gwaith 
adnewyddu yn cael ei wneud i fainc bresennol ar y safle. 
Bydd HM yn anfon dolen ar gyfer y daith gylchol farddoniaeth a 
ddyfeisiwyd gan yr Artist Preswyl, Hywel Griffiths at unrhyw un 
sydd â diddordeb. 
  
Diolchodd HM i JR am drefnu i Gyfeillion yr AHNE a gymerodd 
ran yn Nhaith Gerdded y Merched o amgylch y dyffryn yn 
Llangollen yn ystod yr hydref. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HM  

6. Unrhyw Fater 
Arall 

Mynegodd KT ei diolch i Allan Forrest, sy'n ymddeol y mis hwn, 
am ei holl gefnogaeth amhrisiadwy iddi hi a'r prosiect a bydd 
colled fawr ar ei ôl. Diolchodd AF i'r tîm am y gefnogaeth y mae'r 
prosiect wedi'i rhoi i WHS. Diolchodd y Cadeirydd hefyd am yr 
holl brosiect y mae AF wedi cyfrannu ato dros y blynyddoedd. 
 
Dywedodd SG wrth y grŵp fod Cadw wedi cysylltu â CBSW i 
ystyried caffael rhan o Lwybr Clawdd Offa i’r Gogledd o’r A5. 
Mae SG yn ymddeol ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf a bydd yn 
ceisio datblygu'r prosiect hwn cyn iddo adael a rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r grŵp. 

 

7. Dyddiad y 
Cyfarfod Nesaf 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 1 Mawrth 2022 
rhwng 2pm a 3pm. 
Bydd dolen a phapurau'r cyfarfod yn cael eu hanfon cyn y 
cyfarfod hwn trwy TEAMS. 

 
 
FR 

 


