Diweddariad Cymuned Rhuthun
Wythnos 16 Dydd Sadwrn 11 Gorffennaf
Croeso i ddiweddariad cymunedol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 11eg Gorﬀennaf o Yr Hen Lys
yn Rhuthun. Mae'r diweddariad yn cael ei baratoi bob pythefnos ac yn cael ei ﬀrydio'n fyw a'i
recordio bob yn ail ddydd 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
Coﬁd-19
Fel y nodwyd yn ﬂaenorol defnyddiwch y gwefannau amrywiol gan ein hasiantaethau
llywodraethol, iechyd cyhoeddus a diogelu'r cyhoedd.
Llywodraeth y DU www.gov.uk.
Mae gan wefan Llywodraeth y DU wybodaeth allweddol am y pandemig, ac yn benodol
dolenni i gyngor ariannol ledled y DU ac ati gan Gyllid a Thollau EM.
Llywodraeth Cymru www.gov.wales.
Mae'r negeseuon allweddol gan Lywodraeth Cymru wedi addasu i adlewyrchu rhywfaint o
leddfu rheoliadau cloi:
Cadwch Gymru yn ddiogel:
arsylwi ar bellter cymdeithasol bob amser
golchwch eich dwylo yn rheolaidd
os ydych chi'n cwrdd â chartref arall, y tu allan i'ch cartref estynedig, arhoswch yn yr awyr
agored
• gweithio gartref os gallwch chi
• Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref estynedig
symptomau.
•
•
•
•

Mae’r canllawiau lleol arhosiad ‘5 milltir’ wedi cael eu llacio ac mae amrywiaeth o reolau cloi
wedi eu lleddfu, ac yn amodol ar y gostyngiad parhaus mewn achosion Covid, mae ymlaciadau
eraill yn edrych i ddilyn.
Mae gan y BBC grynodeb defnyddiol o'r hyn y mae rheoliadau ac ymlaciadau yn ei olygu:
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52416541
Gall pobl yng Nghymru wneud mwy nawr ar ôl llacio mesurau cloi ymhellach.
O ddydd Llun 13 Gorﬀennaf ymlaen bydd gerddi cwrw a thrinwyr gwallt yn gallu agor am y tro
cyntaf. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae mesurau cloi wedi cael eu lleddfu'n raddol, gyda
siopau nad ydynt yn hanfodol yn cael eu hailagor, codi cyfyngiadau teithio a phobl bellach yn
gallu ﬀurﬁo "cartreﬁ estynedig".
Yn ystod u cloi mae tafarndai, caﬃs, bwytai a bariau wedi cau, ond efallai y gallwch chi fwynhau
peint, neu ddiod feddal, yn eich lleol eto o 3 Awst.
Efallai ei bod yn beth amser ers i'ch plentyn weld ei neiniau a theidiau, ewythrod a modrybedd
a dyma un o'r prif ystyriaethau y tu ôl i "aelwydydd estynedig" Ers y 6ed Gorﬀennaf yn debyg i
"swigod cymorth" mewn rhannau eraill o'r DU, gall pobl gael cyswllt corﬀorol, ymarfer corﬀ,
coginio a bwyta gyda'i gilydd, a hefyd aros yng nghartreﬁ un cartref arall. Nid oes cyfyngiad ar

nifer y bobl a all fod yn y ddwy aelwyd, ond ni ellir eu newid unwaith y cânt eu ﬀurﬁo a rhaid i
bob aelod o'r ddau gartref hunan-ynysu os bydd rhywun yn mynd yn sâl.
O ddydd Llun, 13 Gorﬀennaf bydd pobl yn gallu ymarfer mewn grwpiau, gyda hyd at 30 o bobl
yn cael chwarae chwaraeon y tu allan ar unwaith.
Erbyn hyn, gall pobl fynd i addoldai i weddïo preifat, cyn belled â bod pellter cymdeithasol yn
cael ei gynnal ac nad yw cynulliadau'n digwydd.
O 13 Gorﬀennaf bydd arweinwyr ﬀydd yn gallu ailddechrau gwasanaethau yn raddol, unwaith y
byddant yn teimlo'n barod i wneud hynny'n ddiogel, a gellir cynnal gwasanaethau y tu allan.

Iechyd Cyhoeddus Cymru
ailadroddir negeseuon allweddol yn ymwneud ag aros yn lleol a chadw Cymru yn ddiogel.
Mae'n bosibl i unrhyw un â symptomau wneud cais am brawf, neu Weithwyr Allweddol, a'r rhai
a nodwyd yn y broses Trace fel rhai sydd mewn perygl. Mae gwybodaeth ar sut i wneud cais
am brawf a chanllawiau eraill ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
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
Yn ogystal â chynnig amrywiaeth o ddolenni i wefannau amrywiol a gwybodaeth am grantiau,
cefnogaeth, gwirfoddoli a chymorth sydd ar gael ac ati, mae gwefan CSDd ar hyn o bryd yn
tynnu sylw at Brawf Llywodraethau Cymru. Olrhain. Amddiﬀyn strategaeth. Mae awdurdodau
lleol yn chwarae rhan allweddol yn y strategaeth Proﬁ, Olrhain ac Amddiﬀyn ac rydym yn falch
bod CSDd a'u swyddogion wedi bod yn cyfathrebu ac yn cysylltu â busnesau yr eﬀeithiwyd
arnynt a'n cymunedau yng nghanol y dref i gynnig cyngor a chefnogaeth.
a hefyd DVSC - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. . www.dvsc.co.uk
Cyngor Tref Rhuthun
Mae Cyngor Tref Rhuthun yn cael eu cyfarfod cyngor llawn nesaf y dydd Llun hwn a fydd yn
cael ei ﬀrydio'n fyw, ac yn agenda, ac mae i'w weld ar wefan y Cyngor Tref.
http://www.ruthintowncouncil.gov.uk
Ymateb Cymllun Cludiant Cynaliadwy i Coﬁd-19
Yn ystod y diweddariad cymunedol diwethaf, nodais fod Llywodraeth Cymru wedi cynnig bron i
£ 1 miliwn mewn cyllid i wneud newidiadau tymor byr, dros dro i ganol treﬁ a fydd yn helpu i
wneud iddynt deimlo'n ddiogel ac yn groesawgar ac i hybu teithio egniiol. Sicrhawyd yr arian
hwn ar gyfer Rhuthun, Dinbych, Llangollen a Rhyl.
Mae Cyngor Tref Rhuthun wedi croesawu'r fenter hon.
I grynhoi, mae'r cynigion ar gyfer Rhuthun i:1. Cefnogi pellter cymdeithasol yn Market Street
a Well Street trwy gyﬂwyno system draﬃg unﬀordd i ganol y dref ar hyd rhan fer uchaf y
llwybrau hyn. Bydd hyn yn galluogi ehangu palmantau mewn ardaloedd problemus

2. Cefnogi tafarndai, caﬃs a bwytai yng nghanol tref Rhuthun i greu ardaloedd eistedd y tu
allan lle mae'n ddiogel ac yn ymarferol gwneud hynny.
3. Cydnabod y diddordeb cynyddol mewn teithio egnïol a buddion iechyd cysylltiedig, ac
annog a chefnogi pobl i ddewis teithio egnïol fel ﬀordd o fynd o gwmpas yng nghanol y dref
trwy weithredu newidiadau i'r seilwaith sy'n gwneud teithio egnïol yn haws.
Mae menter cynllunio lle cymunedol Dyfodol Ruthin Cyngor Tref Ruthin a ddatblygwyd trwy
ﬂynyddoedd o ymgynghori â Chymuned Rhuthun hyd at 2012 ac eto yn 2018, yn cynnwys
uchelgeisiau ar gyfer unﬀordd o'r natur hon, gan y bydd yn gwella mynediad ac amwynder ac
amgylchedd canol y dref wrth gynnal mynediad cyﬂeus gyda cherbydau ac i rhai ar droed,
beic, gyda pram neu cherbydau cymorth a chadeiriau olwyn. Mae rhai sylwebyddion wedi
cyfeirio at y syniadau a gynigiwyd fel gweledigaeth y Maer ', ond gallaf eich sicrhau bod y
syniadau wedi'u datblygu gyda'r gymuned a chan y gymuned trwy ymgynghoriadau, gweithdai
ac arddangosfeydd wythnosau o hyd ac ati fel rhan o'r fenter hon, ac fe'i cydnabuwyd am ei
ymdrechion trwy ennill gwobr Gweithredu dros Dreﬁ Marchnad yn 2012, ac ers hynny mae wedi
bod yn sylfaen ar gyfer sut y dylai treﬁ sefydlu cynlluniau lle a phrosiectau a yrrir gan y
gymuned. Mae fy angerdd a'm cefnogaeth leisiol i'r syniadau hyn yn seiliedig yn llwyr ar yr
awydd i'w gweld yn cael eu cyﬂwyno ar gyfer Cymuned Rhuthun. Mae hyn wedi cynnwys
gwelliannau i'r fynedfa i Barc Cae Ddol, Llwybr Celf Rhuthun, gwell llwybrau teithio egnïol i
feicwyr a chreu canolbwynt cymunedol yn yr Hen Lys, sydd, er bod y cloi yn eﬀeithio arno, yn
cael ei baratoi i agor yn ddiweddarach eleni. .
Mae'r dogfennau llawn sy'n dangos uchelgeisiau'r gymuned ar gyfer gwella'r dref wedi'u
cynnwys mewn dogfennau y gellir eu lawrlwytho o tudalen Dyfodol Rhuthun ar
www.rhuthun.com
Rydym fel Cyngor Tref yn cefnogi'r ymateb Cludiant Cynaliadwy hwn i gynllun Covid-19 trwy
drefnu cynnal a chadw planwyr tirwedd gyda chefnogaeth Tîm y Dref Daclus a sefydliadau
eraill. Ar y sail honno, mae Cyngor Tref Rhuthun wedi gallu rhoi cyngor ar yr arddull plannu a
ﬀefrir sy'n ymateb i gyd-destun sensitif Rhuthun, ac i ddewis planhigion fel lafant a rhosmari a
all ychwanegu lliw a persawr, wrth gynnal a chadw isel a gofyn am lai dyfrio. Mae'r cynllun i
gael ei osod dros dro gan ddefnyddio elfennau craﬀ ond anymwthiol y gellir eu symud neu eu
defnyddio mewn man arall yn hawdd. Bydd hyn hefyd yn caniatáu i unrhyw addasiadau neu
drydariadau gael eu gwneud yn ystod y cyfnod o 18 mis i ganiatáu treial prawf a dysgu, ac i
lywio unrhyw gynllun parhaol posib yn y dyfodol neu fel arall. Mae'n gyﬂe unigryw i dreialu
newidiadau gyda chynllun dros dro wedi'i ariannu'n llawn.
Mae CTRh wedi cael delweddau wedi'u creu i ddangos sut y gallai'r cynigion edrych, ac rwyf
hefyd yn rhannu delweddau o arddulliau bolard, planwyr a phlanhigion yr ydym wedi'u cysylltu
â CSDd i sicrhau dyluniad sensitif a deniadol.
Mae'n hanfodol ein bod fel cymuned yn rhannu ein barn, ein cefnogaeth neu fel arall trwy borth
ymgynghori CSDd. A gaf i bwysleisio bod y prosiect hwn yn cael ei ariannu'n llawn gan
Lywodraeth Cymru ac os na fydd yn mynd yn ei ﬂaen bydd yr arian yn cael ei wario naill ai
mewn treﬁ eraill yn Sir Ddinbych neu'n cael ei ddychwelyd i Gaerdydd heb ddarfod.
Mae'r ymgynghoriad ar agor am 8 diwrnod arall trwy
https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/KMS/DMart.aspx
Helpwch ni i gefnogi ein busnesau yng nghanol y dref a gwneud canol tref fwy diogel trwy
gefnogi'r fenter hon. Diolch - Diolch

