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Rheolwr Gwastraff ac 

Ailgylchu 

Gwybodaeth am swyddi gwag 



Neges gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol 

Diolch i chi am dreulio’r amser yn darllen am y cyfle i ymuno â’n 
tîm.  Ar ôl gweithio i’r Cyngor am fwy na 14 o flynyddoedd, gallaf 
ddweud yn gwbl onest mai Cyngor Sir Ddinbych yw’r sefydliad 
mwyaf cyfeillgar a chefnogol rwyf wedi gweithio iddo erioed.  
Mae ganddo hanes ardderchog o ddatblygu staff a’u galluogi i 
ddringo'r ysgol yrfaol.   

Fe ymunais â’r sefydliad yn 2008 fel Swyddog Polisi 
Cynorthwyol, ac rydw i newydd dreulio’r 6 mlynedd diwethaf yn 
Bennaeth Gwasanaeth Gwasanaethau Priffyrdd a’r 
Amgylchedd, cyn dod yn Gyfarwyddwr Corfforaethol yr 
Amgylchedd a’r Economi yn ddiweddar.    

Rydym ni’n chwilio am y person cywir i ymuno â’n tîm ar ôl i’n Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu 
gael swydd newydd gyffrous mewn awdurdod lleol arall.  Os ydych chi’n arweinydd deinamig 
ac ysgogol, yna fe fyddem ni wrth ein boddau yn siarad gyda chi ynglŷn â dod yn Rheolwr 
Gwastraff ac Ailgylchu newydd. 

Mae hi’n amser cyffrous i fod yn ymuno â’n tîm oherwydd y newidiadau rydym ni’n eu 
gwneud i’n gwasanaeth casglu gwastraff aelwyd y cartref. Rydym ni’n gwneud hyn er mwyn 
gwella ein cyfraddau ailgylchu ymhellach a chyfrannu at yr Argyfwng Newid Hinsawdd rydym 
wedi’i ddatgan fel Cyngor. Er mwyn cefnogi’r newid yma, rydym ni’n adeiladu depo gwastraff 
newydd ac yn buddsoddi mewn fflyd newydd i gasglu gwastraff (yn cynnwys Cerbydau 
Allyriadau Isel Iawn). Felly bydd gennych fynediad at gyfleusterau newydd ac o safon uchel 
i gefnogi eich tîm. 

Mae ein Cyngor yn cefnogi gweithio'n hyblyg, a bydd y swydd hon yn rhoi cyfle i ddeiliad y 
swydd gynnal cydbwysedd iach rhwng gweithio yn y swyddfa a gartref.  Rwy’n edrych 
ymlaen at siarad gyda chi am y cyfle hwn.  

Tony Ward 
Cyfarwyddwr Corfforaethol: Yr Economi a'r Amgylchedd



Ynghylch Sir Ddinbych 

Mae Sir Ddinbych yn lle gwych i fyw a gweithio. Yn harddwch Gogledd Cymru, gall trigolion 
Sir Ddinbych fwynhau Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol sy’n ymestyn ar hyd y sir, yn 
ogystal â mwynhau traethau hardd a threfi marchnad llawn bwrlwm. 

Mae ein sir yn un o amgylcheddau cyferbyniol, o afonydd gwyllt, mynyddoedd a 
choedwigoedd, i gestyll hanesyddol, trefi bywiog a thraethau syfrdanol â statws baner las. 

Ar hyd yr A55, mae Lerpwl a Chaer o fewn awr yn y car, gyda Manceinion dim ond 20 munud 
yn bellach na hynny. I gyrraedd y cyrchfannau hyn hyd yn oed yn gyflymach, fe allech chi 
ddal y trên sydd yn stopio sawl gwaith ar hyd yr arfordir. 

Mae gan Sir Ddinbych boblogaeth o 95,000 o bobl, pris cyfartalog ein tai yw tua £195,000 
(am eiddo ar wahân), ac mae nifer o ysgolion llwyddiannus drwy’r sir.   

Ynghylch y Gwasanaeth 

Fe fydd y model casglu gwastraff newydd yn cynnwys casgliad wythnosol ar gyfer ailgylchu 
sych (gan ddefnyddio system didoli ymyl y ffordd) a chasgliad 4 wythnosol gweddilliol.  

Mae tua 46,000 o aelwydydd yn Sir Ddinbych, ac yn 2021/22 fe wnaethom gasglu tua 11,000 
tunnell o ddeunydd ailgylchu sych; 4,300 tunnell o wastraff bwyd; 5,800 tunnell o wastraff 
gwyrdd a 14,500 tunnell o wastraff gweddilliol. 

Rydym ni’n gweithredu dau Safle Trosglwyddo Gwastraff ar hyn o bryd, yng ngogledd a de’r 
sir, ond rydym ni wrthi’n adeiladu Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff canolog newydd yn 
Ninbych a fydd yn gwasanaethu'r sir gyfan. 

Bydd newid ein gwasanaeth i gyd-fynd â Glasbrint Llywodraeth Cymru yn ein cefnogi i wella 
cyfraddau ailgylchu tuag at darged Llywodraeth Cymru o 70% o 2024/25. Bydd hefyd yn 
darparu ffrydiau deunyddiau o safon y gellir eu marchnata i greu incwm ac i gefnogi’r 
economi gylchol.  



Gwybodaeth i Ymgeiswyr 

Y Rôl 

Prif bwrpas y rôl yw cynnal a datblygu strategaeth rheoli gwastraff y Cyngor ac i reoli’r 
gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu. Bydd y Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu yn gyfrifol am 
reoli holl weithrediadau a gwasanaethau rheoli gwastraff a ddarperir yn uniongyrchol. 
Byddant hefyd yn rheoli ein gwasanaethau a gomisiynir, yn cynnwys gorfodaeth 
amgylcheddol am ollwng sbwriel, baw cŵn a chŵn mewn ardaloedd heb awdurdod. Elfen 
bwysig arall o’r rôl fydd sicrhau bod y Cyngor yn parhau i gyrraedd targedau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer ailgylchu a gwyro o safleoedd tirlenwi.   

Am beth ydym ni’n chwilio? 

Rydym ni’n chwilio am rywun sydd â rhinweddau arwain cryf a phrofiad o hyn. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig oherwydd yr angen i arwain staff yn llwyddiannus drwy’r newid 
gwasanaeth sydd wedi’i gynllunio dros y 12 -18 mis nesaf. Fe fydd hefyd yn bwysig i feddu 
ar sgiliau rheoli rhagorol, ac i fod â phrofiad o weithredu’n effeithiol ar lefel reoli mewn cyd-
destun darparu gwasanaeth gweithredol. Mae gwybodaeth drylwyr a dealltwriaeth am reoli 
gwastraff yn bwysig, fel y mae profiad o reolaeth ariannol ar uwch lefel, ac o ddarparu 
arbedion ac effeithlonrwydd.   

Buddion staff 

Mae ein gweithlu o'r pwysigrwydd mwyaf i ni ac mae Cyngor Sir Dinbych wedi ymrwymo i 
gynorthwyo staff i sicrhau cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith. Felly mae 
gennym nifer o bolisïau cydbwyso bywyd a gwaith mewn grym, gan gynnwys gweithio 
hyblyg, opsiynau gweithio gartref, polisïau rhieni gwell, cynllun pensiwn gwych, a'n Rhaglen 
Cymorth i Weithwyr. Mae gan bob aelod staff hawl i lwfansau gwyliau blynyddol gwell, gyda'r 
cyfle i brynu mwy, ac rydym yn cefnogi ceisiadau am seibiannau gyrfa a secondiadau. 
Rydym hefyd yn gweithredu cynlluniau talebau gofal plant, beicio i'r gwaith, a chynlluniau 
aberthu cyflog car, a chynllun Rhoi wrth Ennill.  

Mae gan ein staff hawl i amrywiaeth o fuddion, gan gynnwys aelodaeth gyda gostyngiad i 
ganolfannau hamdden, cyfleoedd dysgu a datblygu personol a phroffesiynol, gostyngiadau 
mewn cannoedd o fanwerthwyr cenedlaethol, a llawer mwy. 



Manylion yr Hysbyseb 

Teitl y Swydd: Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu 
Lleoliad: Depo Cinmel, Bodelwyddan 

     (bydd angen teithio ar hyd a lled Sir Ddinbych ar gyfer y swydd hon) 
Cyflog: Gradd 13, £49,590 - £53,827
Oriau: 37 awr yr wythnos 
Contract: Parhaol 

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y swydd hon, cysylltwch â Tony Ward (Cyfarwyddwr 
Corfforaethol: Yr Economi a'r Amgylchedd) ar 01824 706397. 

  Llinell amser recriwtio 

Dyddiad Cau: Dydd Iau, 24ain o Dachwedd 2022 

Sut i wneud cais 

I wneud cais am y swydd wag gyffrous hon, llenwch y ffurflen gais ar-lein ar ein gwefan: 
www.sirddinbych.gov.uk/gweithio-gyda-ni 

Amlinellwch ar eich ffurflen gais sut rydych chi'n cwrdd â'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer 
y swydd hon yn eich datganiad ategol. 

Rydym hefo'r hawl i gau'r swydd hon yn gynnar os rydym yn derbyn digon o 
geisiadau am y rôl. Felly, os oes gennych ddiddordeb, gyrrwch eich cais mor gynnar 
â phosibl. 

Am ddulliau eraill o wneud cais cysylltwch â’r Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706101. 

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi ein ffurflen gais er mwyn cael eu hystyried. Mae'n ddrwg 
gennym na allwn ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r 
dyddiad cau, fe ddylech chi gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am 
gyfweliad. 

Cydraddoldeb 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd ac yn ymroddedig i Gyfle 
Cyfartal a Safonau’r Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd 
unrhyw ffurflen gais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na ffurflen gais 
a gyflwynir yn Saesneg. I ganfod dulliau eraill o wneud cais, ffoniwch y Gwasanaeth 
Adnoddau Dynol ar 01824 706200. 

http://www.sirddinbych.gov.uk/gweithio-gyda-ni


Swydd-ddisgrifiad 

Teitl y Swydd: Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu 
Graddfa: Gradd 13, £49,590 - £53,827
Gwasanaeth: Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
Maes Gwasanaeth: Gwastraff ac Ailgylchu 
Yn atebol i: Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
Rhif y Swydd / Dyddiad Cyhoeddi: 03378 

Pwrpas y Swydd 

Rheoli’r holl weithrediadau a gwasanaethau rheoli gwastraff a ddarperir yn uniongyrchol ac 
a gomisiynir. 

Rheoli’r broses o gaffael a rheoli yr holl gontractau gwastraff trefol. 

Sicrhau ein bod yn cyflawni targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer canrannau ailgylchu a 

graddfeydd gwyro o safleoedd tirlenwi. 

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau 

Cynnal a datblygu strategaeth rheoli gwastraff y Cyngor a rheoli’r gwasanaeth gwastraff ac 
ailgylchu. 

Rheoli cyllideb y gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu, ac unrhyw ddyraniadau grant yn unol 
â rheoliadau ariannol y cyngor.    

Rheoli unrhyw wasanaethau a gomisiynir, gan gynnwys gorfodaeth amgylcheddol, e.e. ar 
gyfer taflu sbwriel, cŵn yn baeddu mewn ardaloedd anawdurdodedig. 

Arwain y tîm i ganolbwyntio'n gryf ar y cwsmer a chreu trefniadau a fydd yn sicrhau gwelliant 
parhaus yn y dyfodol. 

Arwain, cymell a datblygu staff. 

Bodloni holl ddyletswyddau statudol perthnasol a chadw at bolisïau’r cyngor.  

Monitro perfformiad y gwasanaeth a sicrhau bod yr holl risgiau sy’n ymwneud â’r 
gwasanaeth yn cael eu rheoli'n briodol.  

Cydweithio gyda Rheolwr Cyfleusterau a Rheolwr Gwasanaethau Stryd y Cyngor er mwyn 
gwneud y mwyaf o adferiad ac ailgylchu holl ffrydiau gwastraff y cyngor er mwyn gwella 
perfformiad ailgylchu gwastraff trefol y Cyngor a sicrhau bod y targedau statudol yn cael eu 
bodloni. 



 

 

 

 

Gweithredu fel y swyddog arweiniol ar gyfer cyflwyno ffurflenni Llif Data Gwastraff y Cyngor 
ac ymholiadau LARTS a chyfathrebu cyflawniadau a thargedau i’r Cyngor a’r tîm ehangach.  
 
Gweithredu fel y swyddog cyfrifol ac arweinydd gyda’r atebolrwydd ar gyfer arferion Iechyd 
a Diogelwch yr adran a ffurfio/adolygu gweithdrefnau gweithio’n ddiogel yn ôl y gofyn. 
 
Gweithredu fel y swyddog cyfrifol ar gyfer gweithgareddau Gorfodi o dan y pwerau a 
roddwyd a sicrhau fod y rhain yn cael eu defnyddio er budd a gwelliant y gwasanaeth. 
 
Cyfrannu tuag at reolaeth gyffredinol y Gwasanaeth fel aelod o Uwch Dîm Rheoli Priffyrdd 
a Gwasanaethau Amgylcheddol. 
 
 

Adnoddau / Offer / Deunyddiau 
 

 Cyllideb Refeniw (£6.6 miliwn 2021/22) 

 Cyllidebau Cyfalaf a Phrosiect (amrywio) 

 55 cerbyd  

 Nifer o Orsafoedd Trosglwyddo Gwastraff / Safleoedd Gwastraff gyda thrwyddedau 

amgylcheddol.  

 Gliniadur 

 Ffôn Symudol 

 
 

Goruchwylio / Rheoli Pobl  
 
Bydd y deiliad swydd yn gyfrifol am reolaeth atebol uniongyrchol o 4-5 o weithwyr (Graddfa 
9-12) ar draws swyddogaethau rheoleiddio a strategol gweithredol. 
 
Bydd gan y deiliad swydd gyfrifoldeb cyffredinol am oddeutu 115 o weithwyr o fewn yr Adran 
Gwastraff ac Ailgylchu. 
 

 
Amodau Gwaith Arbennig  
 
Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith yn y swyddfa/gartref gydag ychydig iawn o waith mewn amodau 
gwaith annymunol. 
 
Mae’n bosibl y bydd deiliad y swydd yn gorfod ymdopi â galwadau sy’n cystadlu yn erbyn ei 
gilydd a sefyllfaoedd anorfod lle bydd eu gwaith yn cael ei dorri ar ei draws gan olygu bod 
yn rhaid ail-flaenoriaethu. 
 
Bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio o fewn terfynau amser tynn ac o fewn cyllidebau 
penodol. 
 

 
 



 

 

 

 

 
Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad  
 

 Cymhwyster lefel gradd, neu gyfwerth. 

 Sgiliau arwain a rheoli cryf, a arddangosir drwy aelodaeth siartredig berthnasol, 
cymhwyster rheoli cydnabyddedig, neu brofiad cyfwerth. 

 Profiad o weithredu’n effeithiol ar lefel rheoli mewn cyd-destun darparu gwasanaeth 
gweithredol. 

 Gwybodaeth a phrofiad manwl o brif agweddau rheoli gwastraff. 

 Prawf o allu darparu gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.  

 Gwybodaeth am fethodoleg rheoli prosiectau, a phrofiad o reoli prosiectau yn 
llwyddiannus. 

 Profiad o gynllunio gwasanaeth a rheoli perfformiad. 

 Profiad o reolaeth ariannol ar lefel uwch, ac o ddarparu arbedion effeithlonrwydd. 

 Gallu arddangos sgiliau trefnu cryf a’r gallu i flaenoriaethu. 

 Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da. 

 Yn hyddysg mewn TG neu’n hyfedrus wrth ddefnyddio pecynnau TG safonol. 

 Gallu teithio. 
 
 
Gwiriadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol  
 
Mae gofyn i weithwyr newydd fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; 2 eirda boddhaol 
yn cwmpasu 3 blynedd o gyflogaeth, tystiolaeth o gymwysterau hanfodol, tystiolaeth o'r 
Hawl i Weithio yn y DU.  
 
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal 
caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal 
caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o fewn ei fusnesau. Mae sawl math o gaethwasiaeth 
fodern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur gorfodol, caethiwed a chaethwasiaeth.  
 
Mae diogelu yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl gyflogeion Sir Ddinbych weithio yn unol 
â pholisïau a gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt i roi 
gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi wrth gyflawni eu dyletswyddau a bod yn ymwybodol 
o arwyddion cam-fanteisio. Dylid codi unrhyw bryderon â’r Rheolwr Diogelu Penodedig er 
mwyn i’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff cam-fanteisio ei adnabod. 

 
  



 

 

 

 

 
Gweledigaeth / Cyd-destun  
 
Mae gan y gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu broffil uchel iawn.  Mae’n effeithio ar bob 
aelwyd yn y sir yn wythnosol, ac mae’n wasanaeth y mae trigolion yn ei gysylltu agosaf at y 
cyngor yn gyffredinol.  Felly, mae gan y Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu rôl hanfodol i’w 
chwarae o ran diogelu a gwella enw da’r cyngor.  Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud 
penderfyniad i newid ei fodel casglu gwastraff y cartref er myn cynyddu cyfraddau ailgylchu; 
gwella ansawdd y deunyddiau ailgylchu; a lleihau ôl-troed y gwasanaeth.  Rydym bellach 
yn y cam cynllunio manwl ar gyfer y newid gwasanaeth hwn a’r nod yw cyflwyno’r 
gwasanaeth newydd o Fedi 2023.  Bydd y Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu yn chwaraewr 
allweddol i sicrhau llwyddiant y gwasanaeth newydd. 
 
Bydd dy Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu yn ymdrin yn rheolaidd ag amrywiaeth o faterion 
cymhleth a dadleuol, a bydd angen cydbwyso canllawiau gweithredu ac anghenion o fewn 
yr amgylchedd gwleidyddol cyfredol a chyfyngiadau cyllidol.   Bydd yn ofynnol cael sgiliau 
cyfathrebu a negodi ardderchog ac ymwybyddiaeth wleidyddol gadarn. 
 
Bydd y deiliad swydd yn gyfrifol am sicrhau fod y casgliad gwastraff a systemau ailgylchu a 
ddefnyddir ar draws y sir yn addas i fodloni targedau ailgylchu statudol y cyngor.   Bydd y 
deiliad swydd hefyd yn gyfrifol am reoli gwasanaethau a gomisiynir, megis gorfodi 
amgylchedd, e.e. ar gyfer taflu sbwriel, baw ci a chŵn mewn ardaloedd anawdurdodedig.  



 

 

 

 

Manylion Am Yr Unigolyn 
 
Mae'r Manylion yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad a ystyrir yn hanfodol er mwyn 
ymgymryd â dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Caiff ei defnyddio wrth lunio rhestr fer ac ar 
gyfer y broses o gyfweld am y swydd hon. Dylech ddangos ar eich ffurflen gais sut rydych 
yn bodloni'r meini prawf hyn.  Byddwch ddim ond yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer os 
ydych yn bodloni pob un o’r meini prawf hanfodol (â’r meini prawf dymunol lle bo’n 
berthnasol). 
 

 

Meini prawf hanfodol Meini prawf dymunol 

Dull Asesu 
(Ffurflen Gais / 

Cyfweliad / 
Cymwysterau) 

1. Addysg A 
Chymwysterau 

Cymhwyster lefel gradd, neu 
gyfwerth. 
 
Cymhwyster rheoli 
cydnabyddedig, aelodaeth 
siartredig berthnasol neu 
brofiad cyfwerth. 

Cymhwyster rheoli prosiect 
cydnabyddedig. 

Ffurflen Gais / 
Cyfweliad 

2. Profiad 
Perthnasol 

Profiad o weithredu’n effeithiol 
ar lefel rheoli mewn cyd-destun 
gwasanaeth gweithredol. 
  
Prawf o allu darparu 
gwasanaethau sy'n 
canolbwyntio ar gwsmeriaid. 

Profiad o weithredu’n 
effeithiol ar lefel rheoli 
mewn cyd-destun rheoli 
gwastraff. 
 
Profiad o weithio mewn 
cyd-destun awdurdod lleol. 
 
Profiad o ddarparu mentrau 
gorfodi amgylcheddol gyda’r 
nod o wella ansawdd yr 
amgylchedd lleol. 

Ffurflen gais/ 
Canolfan 
Asesu / 
Cyfweliad  

3. Gwybodaeth 
A Sgiliau  
Cysylltiedig Â’r 
Swydd 

Gwybodaeth a phrofiad manwl 
o brif agweddau rheoli 
gwastraff. 
 
Gwybodaeth am fethodoleg 
rheoli prosiectau, a phrofiad o 
reoli prosiectau yn 
llwyddiannus. 
  
Profiad o gynllunio gwasanaeth 
a rheoli perfformiad. 
 

Gwybodaeth ymarferol 
cyfredol o ddeddfwriaeth 
amgylcheddol a pholisi 
gwastraff perthnasol i 
ofynion Rheoli Gwastraff yr 
Awdurdod Lleol.  

Ffurflen gais/ 
Canolfan 
Asesu / 
Cyfweliad  



 

 

 

 

Profiad o reolaeth ariannol ar 
lefel uwch, ac o ddarparu 
arbedion effeithlonrwydd. 
 
Yn hyddysg mewn TG neu’n 
hyfedrus wrth ddefnyddio 
pecynnau TG safonol 

4. Nodweddion 
Personol 

Sgiliau arweinyddiaeth a 
rheolaeth cryf. 
 
Sgiliau rhyngbersonol a 
chyfathrebu cadarn. 
 
Sgiliau trefniadol, a’r gallu i 
flaenoriaethu. 

Ymwybyddiaeth wleidyddol.  Ffurflen gais/ 
Canolfan 
Asesu / 
Cyfweliad  

5. Gofynion 
Eraill 

Empathi at y Gymraeg a 
diwylliant Cymru. 
 
Gallu teithio. 

Rhugl yn y Gymraeg. Ffurflen gais/ 
Canolfan 
Asesu / 
Cyfweliad  

 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Diolch am eich 

diddordeb    

 

Cyngor Sir Ddinbych 

Gwefan: www.sirddinbych.gov.uk 

Facebook: @CyngorSirDdinbych 

Twitter: @CyngorSDd 

Pencadlys: Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, 
Rhuthun, LL15 1YN 


