
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod 30 Mehefin 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Hugh Evans, Arweinydd, Judith Greenhalgh, Prif Weithredwr 

Awdur yr Adroddiad Judith Greenhalgh, Prif Weithredwr  

Teitl Ymateb Cyngor Sir Ddinbych i’r Coronafeirws 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r adroddiad yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet ynglŷn ag effaith 

pandemig y coronafeirws ar Sir Ddinbych a gogledd Cymru. Mae’r adroddiad hefyd 

yn cynnwys gwybodaeth am reoli’r broses adfer. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

Cyflwynir yr adroddiad hwn er mwyn i'r Cabinet ystyried a chytuno ar elfennau 

amrywiol o'r ymateb.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Argymhellir bod y Cabinet yn nodi cynnwys yr adroddiad, yn cefnogi’r camau 

gweithredu sydd wedi eu cymryd ac yn cytuno ar y camau nesaf (gweler isod).   

4. Manylion yr Adroddiad 

Ymateb Brys  

4.1. Ar 16 Mawrth rhoddodd Cyngor Sir Ddinbych ei Dîm Rheoli Argyfwng Strategol 

(SEMT) ar ddyletswydd i ymateb i bandemig y coronafeirws. 

4.2. Mae gan y Cyngor drefniadau cynllunio rhag argyfwng cadarn i ddelio’n 

effeithiol gydag argyfyngau tymor byr fel llifogydd neu dân a chyda ffliw 

pandemig. Oherwydd natur y coronafeirws roedd yn rhaid addasu’r cynlluniau 

hyn yn gyflym.   



 
 

4.3. Y Prif Weithredwr sy’n cadeirio’r SEMT ac mae’n cynnwys Cyfarwyddwyr 

Corfforaethol, Penaethiaid Gwasanaeth, Uwch Swyddog AD y Cyngor a 

Swyddogion TGCh. Mae’r Arweinydd a'r Dirprwy Arweinydd hefyd yn rhan o’r 

cyfarfodydd. Ar ddechrau’r pandemig roedd y SEMT yn cwrdd deirgwaith yr 

wythnos; sydd wedi lleihau i unwaith yr wythnos erbyn hyn. Mae’r cyfarfodydd 

wedi’u cefnogi gan swyddog o’r Tîm Cynllunio Rhag Argyfwng Rhanbarthol a 

swyddog i gadw cofnod o’r penderfyniadau a'r camau gweithredu.   

4.4. Gyda’r holl gyfarfodydd ffurfiol yr Aelodau wedi’u hatal, mae’r SEMT wedi bod 

yn adrodd yn ôl i’r Cabinet sy'n cwrdd yn anffurfiol. Mae penderfyniadau wedi’u 

gwneud yn bennaf gan Benaethiaid Gwasanaeth neu Aelodau Arweiniol dan 

bwerau wedi’u dirprwyo iddynt ac mewn ymgynghoriad gyda’r Cabinet pan fo’n 

briodol.   

4.5. Mae cylch gorchwyl y SEMT yn atodiad 1. Yn fras, mae’r cyfarfodydd yn 

canolbwyntio ar faterion strategol a gweithredol mewn perthynas â nifer o 

themâu allweddol; mae’r themâu cychwynnol, sydd wedi esblygu wrth i’r sefyllfa 

newid, wedi’u nodi yn atodiad 2.  

4.6. Y dasg gyntaf i’r SEMT oedd cau neu ailfodelu gwasanaethau yn ddiogel yn sgil 

y cyfyngiadau ar symud. Ddiwedd mis Mawrth caewyd yr holl wasanaethau nad 

oeddynt yn hanfodol, gan drosglwyddo nifer o’r staff i gefnogi gwasanaethau 

hanfodol neu i ddarparu gwasanaethau newydd a oedd yn berthnasol i Covid-

19. 

4.7. Mae absenoldebau oherwydd salwch wedi parhau’n isel ymhlith staff ers 

dechrau’r pandemig. Mae nifer yr achosion o Covid-19 wedi bod yn weddol isel 

ymhlith ein grŵp staff. Fodd bynnag, mae’r cyfarwyddyd i bob aelod o staff gyda 

chyflyrau iechyd penodol hunan-ynysu, sef y peth cywir i’w wneud, wedi rhoi 

pwysau ar rai gwasanaethau ac achosi prinder staff, yn enwedig yn ein 

gwasanaethau gwastraff.   

4.8. Mae’r Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i her Covid-19. Mae gwasanaethau a 

dulliau darparu newydd ac arloesol wedi'u datblygu, mae penderfyniadau wedi’u 

gwneud yn gyflym ac mae staff ac undebau llafur yn cydweithio ac yn hyblyg 

wrth i ni weithredu’r camau i ddiogelu ein dinasyddion.   

4.9. Mae’r camau gweithredu a’n hymateb arloesol yn cynnwys: 



 
 

- Sefydlu ysgolion ‘hyb’ ar gyfer plant gweithwyr allweddol 

- Gwneud taliadau uniongyrchol i bawb sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol 

am ddim 

- Dosbarthu PPE ar draws y sir, gan gynnwys i gartrefi gofal a darparwyr 

preifat  

- Ffonio pawb sy’n gorfod gwarchod eu hunain; a chysylltu â phreswylwyr 

dros 70 oed i gynnig cymorth gyda siopa a thasgau eraill, neu i gael sgwrs 

- Gweithio gyda’r sector gwirfoddol i gyfeirio preswylwyr diamddiffyn at 

wasanaethau cymunedol  

- Prosesu a thalu grantiau i fusnesau bach 

- Cysylltu â busnesau, darparu cyngor a chyfeirio pobl at gymorth sydd ar 

gael yng Nghymru 

- Sefydlu ‘swyddfa adleoli’ sydd wedi symud dros 200 aelod o staff i rolau 

newydd, gan gynnwys rolau gofal cymdeithasol rheng flaen, ymateb galw a 

chefnogaeth gymunedol, gyrwyr a phrofi ac olrhain cysylltiadau   

- Cyfathrebu’n rhagweithiol drwy ein gwefan, cyfryngau cymdeithasol a 

datganiadau i’r wasg 

- Cefnogi pobl sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty 7 diwrnod yr wythnos 

- Sefydlu ‘cell’ profi, tracio ac olrhain i ddarparu gwasanaeth olrhain 

cysylltiadau yn Sir Ddinbych  

4.10. Yn rhanbarthol, mae’r ymateb i’r argyfwng wedi’i oruchwylio gan y Grŵp 

Cydgysylltu Strategol sydd wedi’i gadeirio gan yr heddlu ac sy’n cynnwys Prif 

Weithredwyr yr Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cymru, Iechyd y Cyhoedd, 

Cyfoeth Naturiol Cymru, BIPBC, gwasanaethau golau glas ac asiantaethau 

partner allweddol eraill. Ar ran y rhanbarth, mae’r grŵp hwn wedi cydlynu:  

- Rhannu gwybodaeth  

- Sefydlu tri ‘ysbyty maes’ sydd wrth gefn os digwydd i ni gael ail ‘don’ o 

Covid-19 ac i gynorthwyo gyda phwysau eraill 

- Dull rhanbarthol ar gyfer profi, tracio ac olrhain  

- Goruchwylio a chydlynu PPE 

4.11. Ar y cyfan, mae’r trefniadau lleol a rhanbarthol wedi gweithio’n dda yn ystod y 

cyfnod rhyfeddol a heriol hwn. 



 
 

Adfer 

4.12. Mae’r rhan fwyaf o argyfyngau yn symud o gam ‘ymateb’ byr i gam ‘adfer’ 

hirach. Mae natur pandemig Covid-19 yn golygu bod yr 'ymateb’ yn debygol o 

bara am beth amser i ddod. Serch hynny, bydd arnom ni angen dechrau'r 

broses ‘adfer’ drwy ailagor gwasanaethau yn ddiogel, cydweithio ar lefel 

ranbarthol gyda phartneriaid, cynllunio ar gyfer y dyfodol a chanolbwyntio ar sut 

y gall ein sefydliadau, ein busnesau a’n cymunedau ddechrau ailgodi ar eu 

traed yn dilyn effeithiau Covid-19.  

4.13. Mae’r Cyngor wedi cadarnhau ei drefniadau llywodraethu mewnol ar gyfer 

adfer, gyda’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn trafod materion gweithredol - a’r 

gwaith unwaith eto yn canolbwyntio ar nifer o ‘themâu’ allweddol, pob un gyda 

swyddog arweiniol ac aelod arweiniol penodol. Mae’r cynigion llywodraethu yn 

atodiad 3, ond mae’r materion allweddol i’r Cyngor eu hystyried yn cynnwys: 

- Sut i ailgychwyn gwasanaethau wyneb yn wyneb ac ailagor adeiladau’r 

Cyngor yn ddiogel yn y tymor byr a chanolig 

- Cynnal lles ac iechyd a diogelwch staff, a symud staff yn ôl i’w rolau 

gwreiddiol  

- Ailgychwyn gweithrediadau democrataidd y Cyngor drwy weithio o bell 

- Rheoli’r diffyg tebygol yn y gyllideb o ganlyniad i gostau ychwanegol a cholli 

incwm, a chynllunio cyllidebau blynyddoedd i ddod 

- Delio gyda gwaith cynnal a chadw adeiladau, stoc dai, priffyrdd a phontydd 

sydd wedi cronni  

- Cefnogi busnesau Sir Ddinbych ac ailgychwyn y sector twristiaeth  

- Cefnogi ein cymunedau  

- Ailagor ysgolion fesul cam, gan gynnwys cludiant i’r ysgol a phlant gydag 

anghenion arbennig   

- Gweithio gyda Denbighshire Leisure (DLL) i reoli effaith ariannol a 

gweithredol Covid-19 ar y cwmni 

- Ail-werthuso ein prosiectau a’n blaenoriaethau corfforaethol, o ystyried y 

sefyllfa ariannol, blaenoriaethau’r cyhoedd a’r cwtogi sydd wedi bod ar 

adnoddau yn sgil rheoli’r ymateb a’r broses adfer yn dilyn y pandemig 

- Ymgorffori gwersi sydd wedi’u dysgu a ffyrdd newydd o weithio yng ngwaith 

y Cyngor i’r dyfodol  



 
 

4.14. Yn rhanbarthol, bydd y broses adfer yn cael ei harwain gan Grŵp Cydlynu 

Adferiad amlasiantaeth. Gan adlewyrchu’r sefyllfa o fewn y Cyngor, bydd yr 

ymdrech adfer rhanbarthol yn gorfod rhedeg ochr yn ochr â’r ymateb parhaus.  

Mae’r themâu adfer rhanbarthol yn cynnwys: 

- Adfer busnesau a’r economi 

- Iechyd a gofal cymdeithasol 

- Cefnogaeth a chadernid cymunedol 

- Iechyd y cyhoedd a thracio, olrhain a diogelu  

 

4.15 Dylid nodi y bydd angen gwneud y rhaglenni ymateb a’r broses adfer yn brif 

ffocws yng ngwaith y Cyngor am o leiaf 12 mis. Ar ben hynny, ni fydd llawer o allu i 

ddatblygu mentrau newydd yn ddiogel. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae Covid-19 wedi cael effaith sylweddol a pharhaol ar wasanaethau, 

preswylwyr a busnesau Sir Ddinbych. Bydd ymateb effeithiol i ddelio â’r 

pandemig a chynllun adfer wedi’i roi ar waith yn dda yn hollbwysig i ddiogelu 

iechyd a ffyniant y sir.  

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae effaith ariannol Covid-19 ar y Cyngor eisoes wedi bod yn un sylweddol, 

gyda cholli ffrydiau incwm mawr a chostau ychwanegol.  

6.2. Mae’n bosibl y bydd rhagor o gostau yn gysylltiedig â’r camau adfer nad ydynt 

eto wedi’u cadarnhau. Mae graddfa unrhyw incwm pellach y byddwn yn ei golli 

yn dibynnu pryd fydd y cyfnod clo yn dod i ben, awch dinasyddion i ddychwelyd 

i ddefnyddio gwasanaethau a chyflwr cyffredinol economi Sir Ddinbych. 

6.3. Hyd y gellir ei ragweld, bydd yn rhaid canolbwyntio adnoddau cyfunol y Cyngor, 

gwasanaethau rheng flaen a chefn swyddfa, ar y darn mawr o waith hwn. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Dim ei angen. 



 
 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Yn niffyg cyfarfodydd craffu ffurfiol, mae arweinwyr grwpiau gwleidyddol wedi 

derbyn gwybodaeth ac wedi bod yn rhan o’r ymgynghoriad ynghylch y materion 

a nodir yn yr adroddiad hwn.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Wrth gwrs, mae’r ffocws ar hyn o bryd ar yr ymateb ariannol a’r broses adfer yn sgil 

pandemig Covid-19. Er bod y pwysau yn sylweddol iawn, mae’r Cyngor yn dechrau’r 

cyfnod hwn gyda’r manteision canlynol:   

 Enw da iawn am reoli cyllid ac ymateb i dros 10 mlynedd o ostyngiadau yn y 

gyllideb mewn termau real. Dylai’r systemau a’r prosesau sydd ar waith helpu 

Cyngor Sir Ddinbych yn ei ymateb 

 Cronfeydd ariannol wrth gefn a balansau cymharol iach  

 Roedd y setliad a’r gyllideb a osodwyd ar gyfer 2020/21 yn caniatáu i’r Cyngor fynd 

i’r afael â llawer o bwysau o fewn Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Gwastraff, 

Cludiant Ysgol, Addysg ac Ysgolion. Nid yw hyn yn golygu nad oes pwysau busnes 

fel arfer parhaus, ond mae’n golygu ein bod mewn sefyllfa well na’r blynyddoedd 

blaenorol   

Bydd yr Adroddid Cyllideb rheolaidd i’r Cabinet yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 

Aelodau a darperir diweddariadau rheolaidd i gyfarfodydd anffurfiol o’r Cabinet.   

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau? 

10.1. Mae Covid-19 wedi ac yn parhau i achosi risg sylweddol i iechyd a lles ein 

dinasyddion, staff, darpariaeth ein gwasanaethau ac i economi’r sir. 

10.2. Mae’r ansicrwydd ynghylch cyllid yn risg sylweddol i’r Cyngor. Mae rhywfaint o 

gyllid wedi bod ar gael i wneud iawn am ddiffygion ond nid yw'r sefyllfa gyfan yn 

glir o bell ffordd. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 2 Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004 


