
Diweddariad Cymuned Rhuthun
Wythnos 3 Dydd Sadwrn 11eg Ebrill

Helo a Chyfarchion y Pasg i chi i gyd.

 Croeso i drydydd diweddariad cymunedol wythnosol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 11 
Ebrill 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 3 wythnos gychwynnol ‘Lockdown’ gael ei estyn (am ba hyd nad ydym yn gwybod 
o hyd) gobeithio bod pawb wedi addasu i’r sefyllfa ac wedi gallu datblygu arferion a dulliau 
i ddelio â’r sefyllfa bresennol. Os ydych chi'n cael trafferth neu angen rhywfaint o 
gefnogaeth, byddaf yn darparu rhai dolenni a chysylltiadau i gael rhywfaint o help yn 
ddiweddarach yn y diweddariad.

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

Iechyd Cyhoeddus Cymru www.phw.nhs.wales

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi lansio ymgyrch yn benodol i fynd i’r afael â’n lles 
meddyliol - Galwyd ‘Sut ydych chi'n gwneud?” mae'r sefydliad wedi cydlynu gwybodaeth, 
cyngor a ffynonellau cymorth mewn un man ar eu gwefan a'u tudalennau facebook.

NHS Direct Cymru www.nhsdirect.wales.nhs.uk

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 Cyngor Sir Dinbych wedi ehangu eu tudalennau Gwybodaeth Coronafirws gydag 
adrannau penodol i gefnogi gwahanol sectorau o'r gymuned.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth i fusnesau am y gwahanol fenthyciadau grant, rhyddhad 
ardrethi a busnes sydd ar gael, a sut i geisio cefnogaeth.



Gwybodaeth am Adnoddau Cymunedol ar gyfer grwpiau a sefydliadau sy'n darparu 
cefnogaeth.

Gwybodaeth i Ofalwyr

Gwybodaeth i bobl agored i niwed - yn benodol cyngor i’r rheini y mae Llywodraeth Cymru 
wedi cysylltu â nhw gyda ‘llythyr cysgodi’

Yr wythnos diwethaf cyfeiriais hefyd at DVSC - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Ddinbych. Mae gwefan DVSC hefyd wedi addasu i ganolbwyntio gwybodaeth ar yr 
achosion o Covid-19, gyda gwybodaeth am y rhai sy’n ceisio cefnogaeth gwirfoddolwyr, 
sut i wirfoddoli a hefyd yn adnodd defnyddiol o bosteri argraffu. Gallant hefyd gynnig 
cyngor trwy leuad sgwrsio ar-lein rhwng 9.00am a 4.00pm ar gyfer y rhai sy'n ceisio cyngor 
yn ymwneud â Gweithredu Cymunedol a Gwirfoddoli yn ystod yr achosion.
www.dvsc.co.uk 01824 702441 Heddlu Gogledd Cymru
Mae'r Rhingyll Martin Jones yng Ngorsaf Heddlu Rhuthun a'i dîm wedi bod yn weladwy o 
amgylch y dref ac yn gweithio gyda'u cydweithwyr yn ystod yr hyn a fyddai wedi bod yn 
wyliau'r Pasg i atal ymwelwyr a theithio diangen. Gobeithio bod pobl nawr yn cael y neges.

Cyngor Tref Rhuthun

Er na all Cyngor Tref Rhuthun gwrdd am gyfarfodydd, mae Clerc ein Tref - Sandra 
Williams yn parhau i fod yn gyffyrddadwy trwy e-bost a ffôn wrth weithio gartref. Gellir 
cysylltu â'n 15 Cynghorydd trwy fanylion cyswllt ar ein gwefan 
www.ruthintowncouncil.gov.uk a gellir cysylltu â mi trwy e-bost yn gavin.harris@me.com.

Facebook
I'r rhai sy'n defnyddio Facebook fel dull o gyfathrebu, cyngor a newyddion - mae'n amlwg 
bod ganddo fuddion ac anfanteision - yn benodol pa mor hawdd y gellir rhannu a lledaenu 
straeon ffug a cham-gyngor. Mae Facebook eu hunain wedi creu canolfan wybodaeth 
Coronavirus (Covid-19) benodol sydd â gwybodaeth gywir a chysylltiadau am y sefyllfa 
bresennol.

Yn lleol ein Grŵp Cymorth Coronavirus wedi'i leoli yn Rhuthun
wedi bod yn diweddaru ac yn cydlynu gwybodaeth yn rheolaidd am wasanaethau lleol, 
busnesau ac ati, a chyn bo hir bydd hyn yn cael ei ategu gyda diweddariad 'beth sydd bron 
iawn' a fydd yn cael ei rannu trwy dudalen Facebook Yr Hen Lys, yn cael ei goladu a'i 
baratoi gan ein Rheolwr yr hyb Kate Harcus. Os oes gennych unrhyw ddigwyddiadau 
rhithwir ‘ar-lein’ penodol yr hoffech eu rhannu, cysylltwch â Kate trwy ei e-bost 
kate.harcus@theoldcourthouse.wales



Pasg Hapus
Mae'n wyliau Pasg swreal a rhyfedd iawn, a diolchwn i bawb am wrthsefyll yr awydd i 
gwrdd â theulu a ffrindiau, ac yn lle hynny aros gartref, i achub bywydau ac i gefnogi'r GIG.

Mae gwasanaethau crefyddol ar gael ar-lein a thrwy Facebook yn fyw a dulliau eraill, a 
gobeithio y gall hyn ganiatáu i bawb sy'n nodi Wythnos Sanctaidd y Pasg a Sul y Pasg
gan gynnwys Eglwys Sant Pedr a Chenhadaeth Dyffryn Clwyd. I gyrchu a mynychu ‘bron’ 
ymwelwch â thudalen Facebook AC Dyffryn Clwyd MA.

Yn draddodiadol, mae'r Pasg yn wyliau gwerthfawr arall ac yn haeddiannol cyn tymor yr 
haf efo arholiadau a gweithgareddau diwedd blwyddyn. Mae eleni yn wahanol iawn, a 
bydd yn brofiad rhyfedd i blant, sydd â byd addysgol wedi newid yn ddramatig. Rydym yn 
dymuno'r diolch calonog i'r holl rieni hynny sy'n dysgu gartref wrth reoli'r dasg ychwanegol 
hon, ac i athrawon naill ai gartref neu'n dal i gefnogi plant gweithwyr allweddol yn ein 
hysgolion am eu hymdrechion. Mae wedi bod yn bleser gweld wrth gerdded ein ci o 
amgylch y dref, y lluniau a'r paentiadau Enfys hyfryd ledled y dref, a'r neges bwysig maen 
nhw'n ei chyfleu y bydd popeth yn iawn.

Mewn ymateb i’r ymdrech ryfeddol hon, a syniadau Gwirfoddolwr y gymuned leol Jayne 
Williams am lwybr y tedi bêr mewn ffenestri rwy’n falch o fod yn ymuno â Jayne (2m ar 
wahân) ar orymdaith Pasg o amgylch y dref brynhawn yfory. Byddaf yn gwisgo'r wisg 
faerol gydag ychwanegiad Enfys arbennig, ac ynghyd â'r bwni Pasg byddaf yn ymweld â 
phob stryd a cul de sac (mae yna lawer ohonyn nhw felly bydd yn daith gerdded 6-7 milltir) 
o 2.00pm yfory. Dewch allan i chwifio (ond arhoswch yn eich cartref neu'ch gardd i gynnal 
rheolau ynysu cymdeithasol). Byddwn hefyd yn cymryd ychydig o hunluniau gyda rhai 
wyau Pasg a roddwyd yn garedig gan Co-op Ruthin. Yna bydd y lluniau'n cael eu 
huwchlwytho er mwyn i'r plant ddyfalu'r lleoliad. Ar gyfer pob llun / wy, bydd y rhai sy'n 
dyfalu'n gywir yn cael eu rhoi mewn raffl i ennill yr wy pasg - y byddwn wedyn yn ei drefnu i 
gael ei ollwng yn ddiogel ddydd Llun y Pasg.

Bydd gwybodaeth am hyn yn cael ei rhannu ar Facebook a thudalennau FB tref amrywiol 
yn ogystal â gwefan rhuthun.com.

Soniais yr wythnos diwethaf am y gystadleuaeth i bobl ifanc dynnu llun ‘Superhero’ 
newydd. Mae'r dyddiad cau ar gyfer hyn wedi'i ymestyn tan ddechrau mis Mai.

Felly edrychaf ymlaen at ddweud Pasg Hapus yfory a gobeithio pob un ohonoch

Arhoswch yn ddiogel, arhoswch yn gryf ac arhoswch gartref 


