
Diweddariad Cymuned Rhuthun 
Wythnos 8 Dydd Sadwrn 16 Mai

Croeso i wythfed diweddariad cymunedol wythnosol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 16h 
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'r cloi barhau i'w 9fed wythnos gydag o leiaf 2 wythnos arall ar ôl hynny mae'n 
bwysig ail-bwysleisio'r rhesymau allweddol ac edrych ymlaen at leddfu rhywfaint ar y 
cyfyngiadau yr wythnos nesaf. 

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. 

Yr wythnos hon, bu rhai newidiadau i'r canllawiau ynghylch aros gartref a phryd y 
gallwch fynd allan i wneud ymarfer corff ac ati. Yn anffodus gyda rhai gwahaniaethau 
rhwng y canllawiau rhwng cenhedloedd y DU, mae'r cyfryngau Cenedlaethol wedi 
canolbwyntio ar y newidiadau sy'n effeithio ar Loegr yn fwy na gwledydd eraill, felly 
mae'n bwysig pwysleisio bod Canllawiau Llywodraeth Cymru yn parhau i aros gartref, 
a mentro allan i gael gafael yn unig. cyflenwadau / bwyd hanfodol ac ati; i fynd allan i 
ymarfer yn LLEOL gyda'r teulu neu ofalwr, i ymweld â gwasanaethau iechyd, i 
ddefnyddio banc neu swyddfa bost, i gynorthwyo unigolyn bregus, teithio i'r gwaith ac 
yn ôl (lle nad yw'n ymarferol i chi weithio gartref), ymweld â mynwent neu gofeb i roi 
parch, i fynd i angladd os ydych chi'n aelod gwahoddedig, neu i ddefnyddio 
cyfleusterau ailgylchu neu waredu gwastraff, gan ymweld â llyfrgell neu ganolfan 
arddio. 

Rydym yn deall y bydd Sir Ddinbych yn cyhoeddi rhai newidiadau i'w gwasanaethau 
llyfrgell mewn ymateb i ymlacio yr wythnos hon. 

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 CSDd yn partneru efo DVSC Sir ddinbych yn hyrwyddo mis o ysbrydoliaeth a 
chefnogaeth i’r gymuned trwy eu hymgyrch ‘Byddwch yn ystyriol ym mis Mai’, gyda 
gwahanol themâu bob wythnos. Mae'r wythnos hon wedi bod yn wythnos Caru eich 
Ardal Leol, gan gynnwys gwybodaeth ddiddorol a hygyrch am ein hardal y gallwch 
ddarllen amdani a'i dysgu wrth gysgodi gartref. Yr wythnos nesaf fydd Wythnos Caru 
Cariad, ac yna'r 24ain gan Wythnos Eich Cymuned. Mae gwybodaeth am y rhain ar gael 
ar wefan Sir Ddinbych. 

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

Mae llawer o bobl wedi bod yn defnyddio’r cloi i lawr i gyflawni gwelliannau cartref neu 
arddio, ac mae rhywfaint o leddfu cyfyngiadau yn caniatáu i gwmnïau lleol fel 
masnachwyr Adeiladwyr Richard Williams, a Chanolfan Arddio Sevenoaks ac ati agor 
mewn ffordd ddiogel ‘gymdeithasol bell’ gyfyngedig. Mae manwerthwyr eraill yn y 
sector cartref a Diy hefyd wedi bod yn gweithredu naill ai trwy archebu a chasglu ar-
lein, neu gyda gwasanaeth pell diogel yn y siop - gan gynnwys Ruthin Decor a Kings 
Ironmongers. 

Fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, bydd gwasanaeth casglu Gwastraff Gardd 
Denbighshires yn ail-ddechrau, ac mae'r cwmni sgipiau lleol I T Williams hefyd wedi 
ailddechrau eu gwasanaethau. 

Yn ein busnes ein hunain, rydym wedi bod yn cyflawni rhai gwelliannau ac ailaddurno 
wrth ynysu, ac mae'n dda ein bod bellach yn gallu defnyddio rhai busnesau lleol i 
gasglu deunyddiau a chasglu gwastraff. 

Rwy'n falch hefyd o ddarparu gwybodaeth ychwanegol am fenter Yr Hen Lys i gynnal 
arddangosfa pan fydd llacio cloi yn caniatáu, straeon a chyfraniadau'r gymuned 
ynghylch y broses gloi 2020. Gwnaed galwad i gymuned Rhuthun gyflwyno eu profiad 
trwy ba bynnag gyfryngau maent yn barnu eu bod yn briodol, boed yn farddoniaeth, 
neu'n straeon ysgrifenedig; caneuon, cerddoriaeth, gweithiau celf fel collage, tecstilau 
neu baentio, neu trwy ffotograffiaeth, fideos neu gomedi. Gellir cyflwyno trwy Fai, 
Mehefin a Gorffennaf trwy anfon trwy e-bost at kate.harcus@theoldcourthouse.wales. 
Bydd yr arddangosfa yn cael ei chynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn amodol ar 
fesurau a chanllawiau pellhau cymdeithasol. 

Gan fod traffig ceir a cherbydau wedi gostwng yn ddramatig yn ystod y broses gloi, 
mae llawer mwy o deuluoedd ac unigolion wedi bod yn dechrau beicio a cherdded o 
amgylch y dref ar gyfer eu hymarfer yn ystod y gwlypach rhyfeddol yr ydym wedi bod 
yn ei gael. Mae wedi bod yn wych gweld cymaint o’r llwybrau cerddwyr a beicio ‘teithio 
egnïol’ cymharol newydd sydd wedi’u gosod gan Gyngor Sir Ddinbych yn cael eu 
defnyddio gan gynifer o bobl. Mae Cyngor Tref Rhuthun wedi bod yn gefnogol i 

http://www.dvsc.co.uk


uchelgeisiau i wella llwybrau mwy diogel ar gyfer beicio a cherddwyr - y rhai sydd â 
bygis / cymorth symudedd ac ati fel bod y dref yn ddiogel, yn ddymunol ac yn hawdd 
ei chroesi a mynediad gan bawb heb orfod troi at fynd mewn car. Mae nifer o drefi a 
dinasoedd yn manteisio ar y newidiadau unwaith mewn oes sydd wedi effeithio ar 
ddefnydd ffyrdd, ac roeddwn yn falch o weld Llywodraeth Cymru yn cynnig cyllid i 
gymunedau i helpu i gynnwys y cynnydd hwn mewn teithio egnïol, a gobeithio y gall y 
gymuned gefnogi pawb. mentrau a all ein helpu ni i gyd fwynhau cerdded a beicio 
mwy. Os ydych chi ar Facebook ac yn cefnogi datblygiad gwell llwybrau beicio / teithio 
egnïol yn y Sir, ymunwch â Grŵp facebook newydd o'r enw Grŵp Cymorth Llwybr 
Beicio Sir Ddinbych - sydd mewn cwpl o wythnosau wedi tyfu i oddeutu 1500 o 
aelodau. Byddai eu nodau yn arbennig i weld llwybr beicio pwrpasol fel rhan o 
rwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans yn cael ei ymestyn o St Asaph i'r de tuag at 
Ddinbych a Rhuthun yn wych i'r dref ac mae'n gyfle allweddol a nodwyd yng nghais 
buddugol Cyngor Tref Rhuthun i Rhuthun fod yn cartref dewis felodrom awyr agored 
newydd Gogledd Cymru. Mae'r prosiect cyffrous hwn yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd mewn cam Dichonoldeb, ac mae'n dod yn fwy amserol fyth wrth i fwy a mwy o 
bobl ddewis beicio. I'r rhai sy'n dewis beicio mwy, mae Beicio Cymru sy'n bartneriaid i 
ni ar y prosiect Felodrom wedi cyhoeddi canllawiau penodol ar feicio yn gyfrifol yn 
ystod y cyfnod hwn. 

Mae CTRh hefyd yn parhau i wneud y cynnydd gorau ym mhrosiect yr Hen Lys, gyda'r 
gweithgor yn cyfarfod ar-lein bob pythefnos i barhau i ddatblygu agweddau ar ein 
harddangosfa ddehongli, gwefannau ac ati y gallwn eu gwneud wrth gloi. Rwy’n falch 
hefyd y bydd Cyngor Tref Rhuthun yn cyfarfod am y tro cyntaf eto ers mis Mawrth trwy 
gyfarfod Cyngor Llawn ar-lein nos Lun am 7.00pm. Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal 
trwy blatfform ar-lein gyda'r cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw i'r cyhoedd trwy dudalen 
Facebook Yr Hen Lys _ Yr Hen Lys. Mae Agenda Cyfarfod a phapurau ar gael fel arfer i'w 
gweld neu eu lawrlwytho o wefan Cyngor Tref Rhuthun: 

www.cyngortrefrhuthun.gov.uk 

Ar y wefan fe welwch hefyd ffurflenni i'w lawrlwytho ar gyfer Dinesydd a Grŵp y 
flwyddyn Rhuthun. Roedd hyn i fod wedi dod i ben ac wedi'i ddyfarnu yn ein Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol, ond oherwydd y cloi mae wedi'i ymestyn. Yn wreiddiol, dydd 
Llun diwethaf fyddai fy niwrnod olaf fel Maer Rhuthun, gan fod cyn-gloi ein Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol i fod i ddigwydd ar Fai 11eg. Fe ddylen ni wybod mwy ar ôl 
cyfarfod dydd Llun pryd y bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gallu cael ei gynnal 
a byddwn yn gallu rhoi gwybod am unrhyw amserlen ddiwygiedig ar gyfer gwobr 
Dinesydd y Flwyddyn ar ôl y cyfarfod hwnnw. 

Diolch i chi i gyd unwaith eto ac arhoswch yn ddiogel. 



i gloi dwi am ddangos clip sydd wedi ei weld gan bron i hanner miliwn wedi i Paul 
Simon ei ranu - Cor rhithiol sy’n cynnwys staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
Ysbytu Enfus Llandudno yn cany ‘Bridge over troubled Water’, ac yn cynnwys cyfraniad 
yn Gymraeg gan enwogion lleol a byd eang. 

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52647864

Gavin  


