Diweddariad Cymuned Rhuthun
Wythnos 12 Dydd Sadwrn 13 Meheﬁn
Croeso i ddiweddariad cymunedol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 13 Meheﬁn or Yr Hen Lys yn
Rhuthun. Ers dechrau ym mis Mawrth, mae 10 diweddariad wythnosol wedi cael eu ﬀrydio, ond
er mwyn osgoi diweddariadau ailadroddus yr wythnos diwethaf, newidiwyd y patrwm i fod bob
yn ail wythnos. Bydd y diweddariad 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
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.
Fel y soniwyd yn ﬂaenorol, mae natur ac amserlen ar gyfer llacio cloi yn amrywio ledled y DU
yn ôl llywodraethau datganoledig. Mae gan wefan Llywodraeth y DU wybodaeth allweddol am
y pandemig, ac yn benodol cysylltiadau â chyngor ariannol ledled y DU ac ati gan Gyllid a
Thollau EM, ond dim ond â Lloegr y mae'r canllawiau cloi i lawr yn berthnasol.
I ni yng Nghymru y wefan y mae'n rhaid i ni ei chael am wybodaeth cloi yw saﬂe Llywodraeth
Cymru:
Llywodraeth Cymru www.gov.wales.
Yn benodol, er bod Lloegr yn caniatáu teithio, y neges yng Nghymru o hyd yw Aros adref ac
aros yn lleol wrth deithio i gael mynediad at wasanaethau, siopa ac i gwrdd ag aelwyd arall yn
yr awyr agored. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu diweddariadau ar leddfu cloi bob tair
wythnos dan arweiniad y gyfradd R a gwybodaeth am yr achosion o Feirysau yng Nghymru.
Iechyd Cyhoeddus Cymru - negeseuon allweddol yw:

Arhos yn lleol a diogelu Cymru:
•
•
•
•

cadwch bellter cymdeithasol drwy'r amser
golchwch eich dwylo'n rheolaidd
os ydych yn cyfarfod un cartref arall, arhoswch tu allan
ac arhoswch yn lleol
gweithiwch o gartref os gallwch chi

Arhoswch gartref os oes gennych chi neu
rywun rydych chi'n byw gyda:
•
•
•

tymheredd uchel
peswch newydd, parhaus
colli synnwyr blas neu arogl (anosmia)

Gall unrhyw un ledaenu'r feirws:

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 strategaeth Llywodraeth Cymru at Proﬁ. Olrhain. Diogelu.
a hefyd DVSC - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. .
www.dvsc.co.uk
Cyngor Tref Rhuthun
Bydd RTC yn cynnal eu cyfarfod Cyngor Llawn ym mis Meheﬁn y dydd Llun hwn am 7.00pm
trwy Zoom i Gynghorwyr a'i ﬀrydio'n fyw ar Facebook i'r gymuned. Mae agenda'r cyfarfod ar
gael ar wefan y cyngor tref.
http://www.cyngortrefrhuthun.go.uk
Dyfodol Rhuthun
Un o fentrau CTRh yw Dyfodol Rhuthun - roedd cynllun y dref a digwyddiadau Wythnos y
Dyfodol Ruthin ym mis Chwefror yn cynnwys digwyddiad i gasglu gwybodaeth am y
ddarpariaeth Chwaraeon a Hamdden yn y dref. Oherwydd Covid-19 seibiwyd y casglu data.
Rydym bellach wedi creu ar holiadur ar-lein ar gyfer y clybiau, grwpiau a threfnyddion hynny
unrhyw weithgaredd chwaraeon, hamdden neu les / clwb / dosbarth ac ati ac yn gofyn yn
garedig y gallwch chi lenwi'r ﬀurﬂen (dim ond 10 cwestiwn) a'n helpu i ddeall yn well beth yw ar
gael yn Rhuthun. Bydd hyn yn ein helpu i ddatblygu syniadau neu gefnogi gwelliannau, yn
ogystal â chaniatáu hyrwyddo'r holl weithgareddau chwaraeon a hamdden yn Rhuthun i'r
gymuned trwy ddulliau digidol a thrwy Hyb Cymunedol Yr Hen Lys. Rydym yn gwerthfawrogi'r
ansicrwydd ar hyn o bryd, ond rydym yn ceisio'r wybodaeth hon i helpu i adeiladu
gweledigaeth strategol a thymor hir ar gyfer darpariaeth chwaraeon a lles yn y dref y tu hwnt i
Pandemig Covid-19.
Tîm Tref Taclus Rhuthun
Mae'r Tîm Tref Taclus - menter gan CTRh ac sydd bellach wedi'i leoli o Yr Hen Lys - wedi cael ei
oedi yn ystod y cyfnod cloi, ond mae ein rheolwr YHL, Kate Harcus, wedi bod yn trafod gyda
grŵp Cyfeillion y Ddaear Rhuthun ynglŷn â chynnig peth o'r oﬀer i'w fenthyg ar gyfer unigolion
neu deulu / cartreﬁ i allu casglu sbwriel ac ati. Mae manylion am hyn yn cael eu cwblhau gyda
gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu'n fuan trwy dudalen Facebook y Dref Daclus a dulliau

eraill. Rydym hefyd yn edrych ar ﬀyrdd y gall y grŵp gwrdd yn ﬀurﬁol eto (Arsylwi pellter
cymdeithasol ac ati) a byddwn yn eich hysbysu.
Gweinyddir Tîm y Dref daclus gan Kate Harcus o dan arweiniad pwyllgor Amwynderau CTRh. Ar
hyn o bryd mae ein cyfarfodydd pwyllgor yn cael eu seibio, ond bydd hyn yn cael ei adolygu
ddydd Llun gan fod cyﬂeoedd yn codi a allai ganiatáu inni weithredu rhai mentrau hirsefydlog.
Penderfynodd pwyllgor Amwynderau CTRh. y llynedd i leihau’r arian a werir ar Goed Nadolig o
amgylch y dref ac yn lle hynny i fuddsoddi mewn plannu coed parhaol - ac mae hyn wedi
gweld nifer wedi’u plannu ger maes parcio Ffordd y Parc a Theithiau Cerdded Rheilﬀordd. Mae'r
dref wedi defnyddio nifer o fathau o goed yn dibynnu ar leoliadau, gyda rhai coed ceirios gwyn
ar strydluniau canol tref, a mathau derw yn nodi llwybrau a gofodau gwyrdd. Yng ngoleuni
cyhoeddiad diweddar Llywodraethau Cymru am gyllid ar gyfer prosiectau amgylchedd
cymunedol i Gymru mewn partneriaeth â Chronfa Treftadaeth y Loteri, rydym yn awyddus i
gael syniadau Cymunedau Rhuthun ar gyfer ardaloedd o'r dref y gellid eu gwella trwy blannu
coed. Gallai hyn gynnwys mannau gwyrdd presennol mewn ystadau a cul de sacs, strydoedd a
allai elwa o goed stryd ﬀurﬁol tebyg i'r rhai a gyﬂwynwyd yng nghanol y dref (lleoliadau a
chymeradwyaeth yn amodol ar gyswllt DCC), neu ardaloedd sy'n addas ar gyfer plannu coetir.
Mae ceisiadau ar agor tan ganol mis Hydref felly byddem yn eich annog i roi gwybod i ni am
leoliadau y credwch fyddai o fudd. Anfonwch e-bost atom gyda llun o'r lleoliad a beth / pam
rydych chi'n meddwl y byddai'n elwa o blannu rhywfaint o goed / coed a gallwn ddod â
syniadau pawb ynghyd i wneud cais am Rhuthun. e-bostiwch post@theoldcourthouse.wales
neu drwy glerc y dref i clerk@ruthintowncouncil.gov.uk.
Yn olaf - er mwyn eich chwarae chi allan heddiw mae ein Cwmni Opera cenedlaethol o fri
rhyngwladol - mae WNO yn cynnal nifer o berﬀormiadau cloi trwy eu gwefan yn ogystal â
chynnig gweithgareddau Play Opera i blant yn ystod y broses gloi.
WNO.org.uk.
Rwy'n eich gadael gyda'u cerddorion a'u perﬀormwyr yn canu Gwahoddiad.
Diolch.

