
Diweddariad Cymunedol Rhuthun 
Wythnos 9 Sadwrn Mai 23 

Croeso i wythfed diweddariad cymunedol wythnosol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 23 Mai gan 
Yr Hen Lys yn Rhuthun. Bydd y diweddariad yn cael ei ffrydio'n fyw a'i recordio bob dydd 
Sadwrn am 5.30pm yn Gymraeg a 6.00pm yn Saesneg, gyda thrawsgrifiad a recordiadau 
wedyn yn cael eu postio ar-lein yn www.rhuthun.com 

Wrth i'r cloi barhau yn ei 10fed wythnos gyda rhywfaint o obaith am rywfaint o leddfu yn ystod 
yr wythnos neu ddwy nesaf, mae'n dal yn bwysig ail-bwysleisio'r rhesymau allweddol ac 
edrych ymlaen at leddfu rhywfaint ar y cyfyngiadau yr wythnos nesaf, yn enwedig gan ei fod yn 
ymddangos bod ein rhanbarth ychydig yn hwyrach o ran cyrraedd ei anterth. 

Fel y nodwyd yn flaenorol cyngor, defnyddiwch y gwefannau amrywiol gan ein hasiantaethau 
llywodraethol, iechyd cyhoeddus a diogelu'r cyhoedd. 

Llywodraeth y DU www.gov.uk. 

Llywodraeth Cymru www.gov.wales. 

Gwaethygir rhywfaint o ddryswch rhwng cyhoeddiadau llywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru gan y cyfryngau, ond mae'n bwysig gwerthfawrogi bod rheoliadau cloi ac iechyd yn 
cael eu datganoli ac mae Llywodraeth Cymru yn ymateb yn ôl sut mae brig heintiau firws yn 
effeithio arnom fel rhanbarth, lle mae'n ymddangos ein bod ychydig wythnosau y tu ôl i 
Lundain a dinasoedd eraill yn Lloegr. Dylem werthfawrogi'r gwahaniaeth hwn gan fod rhai 
rhanbarthau yn Lloegr yn cwyno bod eu cyfyngiadau'n cael eu codi yn rhy fuan gan eu bod yn 
seiliedig ar Lundain, tra bod y Gogledd Ddwyrain / Lerpwl ac ati yn cael eu gohirio yn eu 
hanterth o'u cymharu. Efallai y bydd dull un maint i bawb yn gweithio ar bapur ond mewn 
gwirionedd yn erbyn bio-berygl nad yw'n gwybod unrhyw ffiniau gallai ymatebion lleol 
rhanbarthol fod yn fwy effeithiol. Felly i bwysleisio y dylem ddilyn cyngor Llywodraeth Cymru a 
pharhau i aros gartref. 

phw.nhs.wales 

Cyngor Sir Dinbych 
Ymholiadau cyffredinol - 01824 706000 
Pryderon ynghylch lles preswylwyr (SPOA) ar 0300 456 1000 
Argyfyngau Allan o Oriau 0345 053 3116 www.denbighshire.gov.uk 

Mae IN partnero gyda DVSC Denbighshiure yn hyrwyddo mis o ysbrydoliaeth a chefnogaeth i’r 
gymuned trwy eu hymgyrch ‘Byddwch yn Feddwl ym mis Mai’, gyda gwahanol themâu bob 
wythnos. Mae'r wythnos hon wedi bod yn Wythnos Darllen Cariad, ac yna o yfory gan Wythnos 
Eich Cymuned. Mae gwybodaeth am y rhain ar gael ar wefan CSDd. 

a hefyd DVSC - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. . 
www.dvsc.co.uk 

Er bod trafodaeth barhaus ar draws llywodraethau ac yn y cyfryngau ynghylch pryd y gallai 
ysgolion ddychwelyd, mae'n ymddangos na fydd ysgolion yng Nghymru yn ailagor tan y tymor 
newydd. Yn y cyfamser mae rhieni'n parhau i fynd adref i'r ysgol. Mae nifer o adnoddau ar gael i 
rieni naill ai trwy ysgol eu plentyn neu asiantaethau eraill. Mae’r BBC yn ffynhonnell boblogaidd 
o newyddion a gwybodaeth, ac ers y cloi i lawr maent wedi ymateb i’w cylch gwaith darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus i ‘addysgu’ gyda’u Gwefan Bitesize Learning. Mae ganddo gyfoeth o 
wersi sy'n cael eu postio'n ddyddiol ar gyfer grwpiau oedran Cynradd, Uwchradd ac ôl-16, a 



rhaid iddo fod yn amhrisiadwy i gynifer o rieni sy'n dysgu eu plant gartref. Mae gwersi ar gael yn 
Gymraeg a Saesneg yn ogystal ag ieithoedd eraill y DU. Os nad ydych wedi ei weld eisoes, 
edrychwch. 

https://www.bbc.co.uk/bitesize 

Cyngor Tref Rhuthun 

Diolch i bawb a ymunodd â chyfarfod ar-lein cyntaf Cyngor Tref Rhuthun ddydd Llun. Fe 
wnaethom gynnal cyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Mai ar gyfer cynghorwyr trwy Zoom, ac yna 
ffrydio'r cyfarfod i dudalen Facebook The Old Courthouse - ac roedd dros 80 o bobl yn ei weld 
- cymaint mwy nag a fyddai fel arfer yn mynychu. Dim ond yn fyw y mae'r fideos yn cael eu 
ffrydio'n fyw ond mae'r cofnodion yn cael eu postio ar-lein ar wefan y cyngor tref ar ôl iddynt 
gael eu paratoi a'u cytuno. 

Un o'r eitemau y cytunwyd arnynt oedd gohirio ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gwneud y 
Maer (a gynhelir ar ddechrau mis Mai fel rheol) tan ddechrau mis Tachwedd. Felly mae fy 
nghyfnod fel Maer wedi cael ei estyn am 6 mis oherwydd y Pandemig a'i effeithiau. Yna ym mis 
Tachwedd bydd ein Dirprwy Faer / Maer Etholedig Heather Williams yn cymryd y rôl am 18 mis 
nes bydd y CCB canlynol yn dychwelyd i fis Mai yn 2021. Gobeithio y dylai hyn ganiatáu i'r Maer 
nesaf barhau i fwynhau cymryd rhan mewn digwyddiadau dinesig a chymunedol pan fyddant, 
gobeithio, yn dychwelyd tuag at diwedd y flwyddyn ac i mewn i 2021. Mae'r ddau ohonom yn 
ystod y cyfnod hanesyddol ac anghyffredin hwn yn falch o fod yn gweithio gyda'n gilydd a 
gyda chefnogaeth y Dirprwy Faer etholedig Menna Jones. 

Bydd cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn am 7.00pm ddydd Llun 15 Mehefin. 

Cystadleuaeth Bwgan Brain Rhuthun 

Mae Ruthin Forward a gwirfoddolwyr eraill yn gweithio’n ddiflino bob blwyddyn i drefnu 
digwyddiadau yn y dref, a gyda chymaint wedi’u canslo - mae wedi bod yn wych gweld yr ŵyl 
Bwgan Brain yn dal i gael ei chynnal. Eleni crëwyd 16 ymgais ac maent i'w gweld mewn 
gwahanol leoliadau o amgylch y dref. y rhai sy'n gallu ymarfer o amgylch Rhuthun a'r cyffiniau. 

Gan fod Lockdown wedi effeithio ar allu pawb i'w gweld, gofynnwyd i bob cais gyflwyno llun 
o'u bwgan brain. Mae'r rhain bellach wedi'u rhoi mewn arolwg barn ar-lein, ac er eu bod fel 
rheol yn farnwyr gan y Maer, eleni rydym yn gofyn i'r cyhoedd bleidleisio dros eu ffefryn trwy 
arolwg barn ar-lein. Bydd hyn ar agor tan ddydd Sadwrn nesaf a bydd yn darparu 50% o'r 
marciau. Bydd y 50% sy'n weddill yn cael ei ddyrannu trwy sgorio yn erbyn meini prawf fel 
creadigrwydd, y cymeriad a ddewisir, ansawdd adeiladu, cyflwyniad ac ati ac oedran y crewyr. 
Rhoddir y sgorau hyn gennyf i a hefyd y Dirprwy Faer Heather Williams. 

Felly cymerwch gip a dywedwch wrthym pa rai y credwch ddylai ennill. Bydd gwobr gyntaf, ail 
a thrydedd wobr. Gellir gweld y bleidlais a bwrw pleidleisiau ar dudalen Facebook Ruthin 
Forward, a hefyd trwy dudalennau eraill sydd wedi rhannu. Os gwelwch yn dda cael pleidleisio. 
Diolch i'r trefnwyr ond yn bwysicaf oll pawb sydd wedi cymryd yr amser a'r ymdrech i greu 
bwgan brain eleni. Amrywiaeth hyfryd ac adlewyrchiad gwych o greadigrwydd Cymuned 
Rhuthun. 

Ac i orffen - ar ddechrau’r wythnos roedd Eisteddfod yr Urdd i fod i gael ei gynal yn Ninbych - 
neges Heddwch ad Ewyllus Da 2020 gan blant yr URDD. 

https://www.youtube.com/watch?v=OztstvtsFt0 


