
Diweddariad Cymuned Rhuthun 
Wythnos 10 Dydd Sadwrn 30 Mai 2020 

Croeso i ddegfed diweddariad cymunedol wythnosol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 30 Mai o 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 rywfaint o leddfu’r cloi gael ei gyhoeddi, mae’n bwysig dilyn canllawiau Llywodraeth 
Cymru ynglŷn â chloi i lawr ac iechyd y cyhoedd sy’n wahanol i ganllawiau llywodraeth y DU 
sy’n cynrychioli Lloegr yn yr achos hwn. 

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

Llywodraeth y DU www.gov.uk. 

Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi ac egluro'r sefyllfa sy'n ymwneud â chynllun Furlough, a 
estynnir tan fis Hydref ond gyda llai o gyfraniad fel canran gan Lywodraeth Ganolog y DU. 

I'r rhai sy'n hunangyflogedig, mae'r cynllun SISS wedi'i estyn ar gyfer swp arall o geisiadau i 
gwmpasu'r rhai y mae'r Pandemig Covid-19 yn effeithio arnynt. Mae'r grant gwreiddiol o 80% ar 
agor tan 13 Gorffennaf, ac mae ail grant 70% ar gael o fis Awst. 

Mae gwybodaeth am holl gefnogaeth y Llywodraeth Ganolog i weithwyr a hunangyflogedig ar 
gael ar wefan gov.uk. 

Llywodraeth Cymru www.gov.wales. 

Bydd dydd Llun yn gweld llacio rhai rheolau cloi, ond ar amserlen a natur fwy gofalus yma yng 
Nghymru nag yn Lloegr. Mae hyn yn adlewyrchu'r oedi o ran sut mae'r pandemig wedi effeithio 
ar Gymru o'i gymharu â Llundain a Lloegr. O ddydd Llun ymlaen bydd yn bosibl i deulu / 
ffrindiau gwrdd y tu allan - gan gynnal y pellter diogel 2m rhwng gwahanol aelwydydd, a 
theithio o fewn pellter rhesymol uchaf (awgrymir 5 milltir. Bydd mannau harddwch a lleoedd i 
ymweld â nhw ar gau felly ni awgrymir y bydd mae'r ymlacio hwn yn sail ar gyfer 'diwrnodau 
allan' neu debyg, ond fel cyfle i aelwydydd a allai fod yn ynysig ac aelodau o'r teulu allu siarad 
eto gyda theulu a ffrindiau. Wrth symud ymlaen, bydd yn bwysicach fyth deall a chydymffurfio 
â'r cmesurau pellhau ymdeithasol, glendid dwylo, a hylendid manwl ac osgoi cyffwrdd ag 
arwynebau a rennir ac ati. 

Mae gwybodaeth ar wefan gov.wales. 

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 



Mewn partneriaeth gyda DVSC Mae Cyngor Sir Ddinbych yn hyrwyddo mis o ysbrydoliaeth a 
chefnogaeth i’r gymuned trwy eu hymgyrch ‘Byddwch yn Feddylgar ym mis Mai’, gyda 
gwahanol themâu bob wythnos. Mae'r wythnos hon wedi bod yn wythnos Eich Cymuned ac 
mae eu gwefan yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, llyfrynnau a Gwybodaeth gan 
gynnwys llyfrynnau gweithgaredd Celf, ymarferion Cadair Fraich, ac ati. 

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

Cyngor Tref Rhuthun 

Fel y nodais yr wythnos diwethaf, cafodd Cyngor Tref Rhuthun eu cyfarfod cyngor llawn ar-lein 
cyntaf erioed yn gynharach y mis hwn, ac yn amodol ar ychydig o drydariadau technegol, 
byddwn yn edrych ymlaen at gyfarfod arall ym mis Mehefin. Ymunwch â ni trwy ffrwd fyw 
Facebook o Yr Hen Lys ddydd Llun 11 Mehefin am 7.00pm 

Mae gweithgor yr Hen Lys yn dal i gwrdd o bell bob pythefnos i barhau â'r cynnydd a chyda 
nifer fach o eitemau ffitio terfynol i'w comisiynu a'u gosod (yn amodol ar ganllawiau cloi), rydym 
yn falch o allu cadarnhau bod y prosiect adeiladu / adnewyddu (er gwaethaf mae'r oedi 
covid-19) yn parhau o fewn y gyllideb ac y bydd Cyngor Tref Rhuthun wedi cyflwyno'r 
cyfleuster hwn ar ran y gymuned am gyfanswm o £ 241,000 - sy'n cynnwys cost prynu'r adeilad 
a'i adnewyddu a'i ffitio. A gaf i gymryd y foment hon i ddiolch i'r holl wirfoddolwyr o bob rhan o'r 
gymuned sydd wedi rhoi eu harbenigedd a'u cyngor am ddim, pawb sydd wedi cefnogi'r 
prosiect ac yn arbennig y rhai sydd wedi rhoi neu noddi, i gefnogi uchelgeisiau Cyngor Tref a 
Chynghorwyr Rhuthun ar eu cyfer. yr adeilad. 

Ar hyn o bryd mae Kate ein rheolwr yn coladu ein cronfa ddata o gysylltiadau o bob rhan o'r 
sbectrwm o gefnogwyr, cyfranwyr Crowdfunding ac ati, fel y gallwn anfon diweddariad 
prosiect llawn yn fuan a fydd yn darparu mwy o fanylion a chais am wybodaeth i'r rheini sydd â 
phecynnau noddi sy'n cynnwys noddwyr. cydnabyddiaeth, llogi canmoliaethus ac ati. Felly 
cadwch lygad allan yn eich e-bost am hyn yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. 

Rydym hefyd yn gweithio ar ffyrdd i weld sut y gellir defnyddio / ymweld â'r adeilad ac ati gyda 
mesurau pellhau cymdeithasol ar waith, a sut y gall ddod yn ganolbwynt digidol ar gyfer rhai 
gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol na allant ddigwydd oherwydd cyfyngiadau 
casglu. 

ruthintowncouncil.gov.uk 

Dechrau'r Haf 

Gyda'r Haf yn dda ac yn wirioneddol arnom ni a'r Gwanwyn hwn wedi bod y mwyaf heulog ers 
i'r cofnodion ddechrau, mae wedi caniatáu i lawer ohonom ddefnyddio ein gerddi a'n lleoedd 
awyr agored yn ystod y broses gloi. I deuluoedd rwy'n siŵr bod gallu i gael i phlant chwarae y 
tu allan wedi bod yn ffordd bwysig o ymdopi a'u diddanu. Rhag ofn bod rhai syniadau a 
gweithgareddau cychwynnol y mae teuluoedd wedi'u defnyddio i ddiddanu plant yn ystod y 
broses gloi yn dechrau dod yn ailadroddus. Mae gan wefannau a sefydliadau amrywiol 
syniadau fel Save The Children's Creative Play page ar eu gwefan savethechildren.org.uk, neu 
am dâl, mae'r Ymddiriedolaeth Gwersylloedd Haf wedi cynhyrchu llyfr y gellir ei lawrlwytho 
'Llyfr pethau i'w wneud' sy'n cynnwys gweithgaredd y gellir ei lawrlwytho taflenni, gyda dros 
150 o bethau i'w gwneud yn ystod y broses gloi. 

http://ruthintowncouncil.gov.uk


Tref Rhuthun ac O Gwmpas 

Mae Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch yn gweithio'n galed trwy gydol y flwyddyn gyda 
digwyddiadau i aelodau a'r cynhyrchiad bob chwarter o'u cylchgrawn ar-lein y gellir ei 
lawrlwytho - Town and Around. Maent hefyd yn bartner offerynnol yn y Penwythnos Drysau 
Agored blynyddol a gynhelir fel arfer ym mis Medi, ond eleni bu'n rhaid canslo yn ei ffurf arferol. 
Gobeithiwn y gall rhyw fath o ddigwyddiad neu weithgaredd ddigwydd o hyd i hyrwyddo 
treftadaeth adeiledig fendigedig ein tref, ond yn y cyfamser, a gaf i argymell ichi ymweld â'r 
rhifyn diweddaraf o Town and Around sydd newydd ei gyhoeddi a'i lawrlwytho. Gan gwmpasu'r 
misoedd ers cloi, mae pob stori a chyfraniad yn rhoi mewnwelediad hyfryd i sut mae cymuned 
Rhuthun wedi dod at ei gilydd ac wedi addasu i'r arferol newydd. 

Ewch i http://www.townandaround.org.uk 

Cystadleuaeth Bwgan Brain Rhuthin 

Diolch i bawb a gymerodd ran a hefyd i drefnwyr Cystadleuaeth Bwgan Brain Rhuthun. Yn dilyn 
pleidlais gyhoeddus ar dudalen FB Ruthin Forward a hefyd a barnu gennyf i a'r Dirprwy Faer, y 
Cynghorydd Heather Williams, rwy'n falch o gyhoeddi'r enillwyr. 

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a phob bwgan brain yn wych, a daethant â hwyl a sbri 
angenrheidiol i'r dref yn ystod yr amser anodd hwn. 

Ond mae'n rhaid i ni ddewis enillydd a dod yn ail, felly yn seiliedig ar bleidlais y cyhoedd a 
barnu'r canlyniadau mae: 

Trydydd Lle  Y Preifat- Borthyn 
Ail le Emmet LEGO - LLanfair Road 
Gwobr Gyntaf CAPTAIN (Syr) Tom - Mount Street 

Llongyfarchiadau i chi i gyd a bydd rhywun o Ruthin Forward mewn cysylltiad. 

O'r diwedd i chwarae allan rydw i - gan fy mod i'n gogwyddo, ond mae Chris yn dal i berfformio 
bob nos Wener ar y piano o manorhaus am 7.00pm am hanner awr gyda cherddoriaeth goctel. 
Rydym wedi cael ymateb gwych gyda pherfformiad bob wythnos yn cronni miloedd o 
olygfeydd gyda chefnogwyr o'r DU, Ewrop a'r Unol Daleithiau. O berfformiad neithiwr - “Ni 
fyddwch byth yn cerdded ar eich pen eich hun”. 

Welwn ni chi wythnos nesaf. Diolch 


