
Atodiad A – Cynllun Thema Adfer: Cydnerthu Cymunedol 
 
Yn debyg i’r cam argyfwng, bydd y cam adfer yn dilyn dull thematig gydag uwch 
swyddog arweiniol yn gyfrifol am ddarparu ac adrodd ar gynnydd. Bydd bob swyddog 
arweiniol hefyd yn gyfrifol am lunio cynllun, gydag amcanion a cherrig milltir ar gyfer y 
maes thematig, ar y cyd gyda’r aelod arweiniol priodol.  
 

Teitl y Thema Adfer: Cydnerthu Cymunedol 

Swyddog Arweiniol: Nicola Stubbins 

Aelod Arweiniol: Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau 
Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd; Tony Thomas, Aelod Arweiniol Tai a 
Chymunedau; Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth.   

Crynodeb o’r Thema Adfer: 

Cydnerthu Cymunedol yw un o’r Themâu Adfer a nodwyd gan y Prif Weithredwr yn 

yr adroddiad a rannwyd gyda’r Cabinet ym  mis Ebrill. 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi meysydd sydd angen sylw penodol o ran Cydnerthu 

Cymunedol wrth gefnogi pobl a chymunedau diamddiffyn i adfer ar ôl y cyfnod clo 

ac addasu i amgylchedd lle mae Covid a’r risgiau cysylltiedig yn parhau i fod yn 

her. 

Mae’r thema yn gyd-ddibynnol ar themâu adfer eraill, megis Tai, Adferiad 

Economaidd, Gweithio'n Hyblyg ac ati. 

Prif Amcanion: 

1.1. Gweithio’n agosach gyda'r Trydydd Sector a Grwpiau Cymunedol: gan 

ddysgu gwersi o Covid a gweithredu dulliau newydd 

1.2. Galw gweithredol: dysgu gwersi o Covid a datblygu achos busnes i 

ddatblygu dull newydd wrth fynd ymlaen.   

1.3. Diamddiffynedd Economaidd:  

Cefnogi pobl i gyflogaeth; mynd i’r afael â thlodi bwyd; gwneud y mwyaf o gyllid 

LlC sydd ar gael i elwa trigolion Sir Ddinbych 

1.4. Dysgwyr Diamddiffyn: adolygu’r gwaith sydd wedi cael ei ddarparu mewn 

ysgolion hyd yn hyn i alluogi cefnogaeth barhaus i ddysgwyr diamddiffyn 

  



Cerrig Milltir Allweddol (gan gynnwys unrhyw bwyntiau penderfynu e.e. 
Cabinet): 

 Digwyddiad Ymgysylltu gyda’r Trydydd Sector – erbyn mis Rhagfyr 

 Gwersi a ddysgwyd ac argymhellion ar gyfer adroddiad datblygu o brosiect 

Galw Gweithredol – erbyn diwedd mis Awst 

 Gwersi a ddysgwyd ac argymhellion ar gyfer adroddiad datblygu o weithio’n 

strategol gyda Banciau Bwyd – erbyn diwedd mis Hydref 

Risgiau a Chyfleoedd: 

1. Risg y bydd cynnydd pellach a chyfnodau clo pellach a fydd yn niweidio 

cadernid pobl ddiamddiffyn ymhellach, 

2. Risg y bydd mwy o alw nac y gellir ei ddiwallu. 

3. Risg y bydd arbedion angenrheidiol yn cyfyngu ar gyfleoedd i weithio mewn 

meysydd nad ydynt yn statudol. 

4. Cyfle i adeiladu perthnasau gweithio agos a ddatblygwyd gydag amrywiaeth 

eang o Grwpiau Cymunedol drwy Covid  

5. Cyfle i adeiladu ar berthnasau agosach a adeiladwyd gyda phobl ddiamddiffyn 

yn ystod y cyfnod clo drwy ddatblygu model newydd o ymgysylltiad a 

chefnogaeth 

Sut mae llwyddiant yn edrych? 

 Mae gan Sir Ddinbych ddull corfforaethol wedi’i ffocysu i ymyrraeth gynnar ac 

atal. 

 Mae Sir Ddinbych yn gweithio’n strategol gyda grwpiau cymunedol a’r trydydd 

sector ar draws y sir a thu hwnt er mwyn gwneud y mwyaf o fuddion y 

gymuned. 

 Mae trigolion Sir Ddinbych yn cael eu cefnogi er mwyn gwneud y mwyaf o’u 

hannibyniaeth a’u cadernid. 

 Mae pobl a chymunedau diamddiffyn yn cael eu canfod a’u cefnogi cyn iddynt 

gyrraedd argyfwng. 

 Ysbryd cymunedol ar draws cymunedau Sir Ddinbych sy’n cael ei gynnal tu 

hwnt i’r cyfnod clo. 



 


