Diweddariad Cymuned Rhuthun
Wythnos 14 Dydd Sadwrn 27 Meheﬁn
Croeso i ddiweddariad cymunedol Rhuthun ar DDYDD SADWRN 27 Meheﬁn 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

Yn gyntaf - a gaf nodi y bydd cymuned Rhuthun ac Efenechtyd yn ymwybodol heddiw o benblwydd blwyddyn y digwyddiad trasig y llynedd a arweiniodd at farwolaeth Olivia Alkir, ac y
bydd teulu Alkir yn ein meddyliau heddiw. Gyda'u cymeradwyaeth, a gaf i annog rhieni i
ddarllen y ple personol y maent wedi'i rannu trwy'r erthygl yn The Daily Post i sicrhau nad yw'r
drasiedi hon yn cael ei hailadrodd.
https://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/parents-olivia-alkir-killedboy-18467838
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.
Fel y soniwyd yn ﬂaenorol, mae natur ac amserlen ar gyfer llacio cloi yn amrywio ledled y DU
yn ôl llywodraethau datganoledig, ac mae mesurau cloi yn Lloegr wedi cael eu lleddfu yn
llawer cyﬂymach nag yng Nghymru neu rywle arall, ac mae'n ymddangos eu bod yn
dominyddu cyfryngau'r DU, fodd bynnag ni yng Nghymru y wefan i gyrraedd er mwyn
gwybodaeth yw saﬂe Llywodraethau Cymru :.
Llywodraeth Cymru www.gov.wales.
Erys y negeseuon allweddol gan Lywodraeth Cymru
• Cadwch yn lleol a chadwch Gymru'n ddiogel:
• arsylwi ar bellter cymdeithasol bob amser
• golchwch eich dwylo yn rheolaidd
• os ydych chi'n cwrdd ag un cartref arall, arhoswch yn yr awyr agored ac arhoswch yn lleol
• gweithio gartref os gallwch chi
• Arhoswch gartref os oes gennych chi neu unrhyw un rydych chi'n byw gyda nhw symptomau.
Erys y canllawiau aros lleol ‘5 milltir’.
Ers y diweddariad cymunedol diwethaf, mae llacio cloi wedi'i gyhoeddi o'r blaen wedi digwydd
- yn fwyaf arbennig agor siopau manwerthu nad yw'n hanfodol ddydd Llun 22ain Gorﬀennaf.
Roeddwn yn falch o ymweld â chynifer o siopwyr gwych Rhuthun a chroesawu yn ôl a gweld
llawer o'r newidiadau y mae ein siopwyr lleol wedi'u gwneud i gadw cwsmeriaid yn ddiogel a

chaniatáu i Covid siopa yn ymwybodol, a hefyd llawer sydd wedi cymryd y cau i lawr fel cyﬂe i
ail-baentio, adnewyddu neu newid eu storfeydd. Byddwn yn annog pawb a all nawr fentro allan
i’r siopau i gefnogi ein manwerthwyr lleol oherwydd yn yr amser heriol hwn bydd yn achos o
“Defnyddiwch nhw neu eu Colli”.
Iechyd Cyhoeddus Cymru
ailadroddir negeseuon allweddol yn ymwneud ag aros yn lleol a chadw Cymru yn ddiogel.
Gydag achosion diweddar mewn gweithfeydd prosesu cig ar Ynys Môn ac yn Wrecsam, mae
prosesau Prawf, Olrhain ac Amddiﬀyn Cymru wedi bod ar waith gyda phroﬁon ar raddfa fawr yn
cael eu cynnal. 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.
a hefyd DVSC - Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. . www.dvsc.co.uk

Cyngor Tref Rhuthun
Mae Cyngor Tref Rhuthun bellach yn ddilyn ein rhaglen o gyfarfodydd 2020, gyda
chyfarfodydd cyngor a phwyllgor llawn yn cael eu cynnal trwy Zoom. Mae ein cyfarfodydd
Cyngor Llawn yn cael eu ﬀrydio'n fyw ar Facebook, ac fel bob amser mae cofnodion ac
agendâu ar gyfer pob cyfarfod ar gael ar wefan y cyngor tref:
http://www.ruthintowncouncil.gov.uk
Bydd llawer ohonoch wedi clywed yr wythnos hon am y cyhoeddiad o bron i £ 1 miliwn o gyllid
i Gyngor Sir Dinbych i fuddsoddi mewn gwelliannau cysylltiedig â Covid-19 ar gyfer teithio
egnïol a phellter cymdeithasol ac ati yng nghanol ein treﬁ a ger ysgolion. Mae Rhuthun ar ﬁn
elwa ac mae cynigion yn cael eu datblygu ar hyn o bryd gan adran briﬀyrdd DCC i gyﬂwyno
rhai newidiadau llif traﬃg dros dro - tymor canolig a fydd yn caniatáu i gerddwyr a beicwyr
ymweld â chanol y dref, ac i siopa a defnyddio gwasanaethau canol tref yn ddiogel mewn
ﬀordd ddiogel wrth ystyried pellter cymdeithasol. Mae ein strydoedd cul a'n palmentydd yn
proﬁ'n anodd i lawer o bobl, naill ai fel cerddwyr, gwthio bygis neu'r rhai sydd â cherbydau
hygyrchedd, a bydd yn gam ymlaen i weld gwelliannau a fydd yn gwella diogelwch i bawb ac
yn caniatáu i bobl cadw bellter cymdeithasol wrth basio srth ymweld i canol y dref. Bydd
mynediad i gerbydau ar gyfer eiddo, danfoniadau, ac i ddod i ganol y dref yn cael ei gynnal ond
bydd angen rhai newidiadau sy'n addasu dulliau a blaenoriaethau. Mae Cyngor Tref Rhuthun
wedi croesawu’r cyllid a byddant yn cysylltu â CSDd, yn ogystal â’r gymuned fusnes a’r rhai yr
eﬀeithir arnynt wrth ddatblygu a gweithredu cynigion, a chan eu bod yn seiliedig ar elfennau

dros dro symudol, bydd yn bosibl adolygu, addasu a trydar unrhyw newidiadau os oes angen i
gyﬂawni'r canlyniad gorau. Mae hwn hefyd yn gyﬂe i'r newidiadau dros dro gael eu gwerthuso
ac i lywio unrhyw welliannau mwy parhaol y gellir eu gwneud wedyn yn unol ag uchelgeisiau'r
gymuned trwy fenter Dyfodol Rhuthun i weld canol y dref a'r sgwâr yn fwy hygyrch ac a lle
bywiog i ymweld ag ef.
Bydd Cyngor Tref Rhuthun hefyd yn trafod sut y gallwn gefnogi mentrau, fel grŵp Adferiad
Canol Treﬁ Sir Ddinbych a sefydliadau eraill i sicrhau y gall ein busnesau a cymuned lleol wella
ar ôl y cloi i lawr ac addasu i normal newydd anhnenion bellhau'n gymdeithasol hyd y gellir
rhagweld.
Dyfodol Rhuthun - Chwaraeon, Hamdden a Lles
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 ni 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.
Carnifal / Gŵyl Rhuthun a Chymdeithas Panto Rhuthun
Ar yr adeg o'r ﬂwyddyn dylem fod wedi bod yn mwynhau Carnifal Rhuthun a Gŵyl Rhuthun, a
chan fod ein holl ddigwyddiadau blynyddol yn cael eu trefnu gan dimau gwirfoddolwyr
ymroddedig bach a gwn y bydd Ruthin Ymlaen a Phwyllgor Gŵyl Rhuthun yn teimlo colled i'w
wneud ar hyn o bryd gyda’u digwyddiadau wedi’u canslo oherwydd Covid. Fodd bynnag,
mae'n wych gweld aelodau ymroddedig cymdeithas Ruthin Panto yn gweithio i gynhyrchu
fersiwn cloi o'u perﬀormiad lliwgar arferol yng Ngharnifal Ruthin. Ffordd hwyliog iddyn nhw
gadw mewn cysylltiad â'i gilydd ac i'n hatgoﬀa ni i gyd o fod yn grŵp cymunedol gwych. Da
iawn i Polly, Dave a phawb yn Ruthin Panto am eu hymdrechion trwy gydol y ﬂwyddyn.
Fe'ch gadawaf â rhagﬂas o Ruthin Panto a Dancing Queen - gwyliwch y fersiwn lawn eich hun
ar dudalen Facebook Cymdeithas Panto Ruthin neu trwy dudalen Fans of Ruthin.
Diwrnod #Balchder hapus i chi gyd! !
Diolch yn fawr.

