
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 10 Medi 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Y Cynghorwyr Bobby Feeley, Huw Hilditch Roberts a 

Tony Thomas/Nicola Stubbins 

Awdur yr Adroddiad Nicola Stubbins 

Teitl Thema Adferiad: Cydnerthu Cymunedol 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. I roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu ar gynnydd y themâu adfer 

Cydnerthu Cymunedol fel y nodir yn adroddiad ‘Ymateb Coronafeirws Cyngor 

Sir Ddinbych: Cynllunio ar gyfer Adfer’ a gytunwyd gan yr Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth a’r Cabinet.  

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

2.1. Rhoi gwybodaeth ynglŷn â’r amcanion allweddol: 

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

gwersi o Covid a gweithredu dulliau newydd 

 Galw gweithredol: dysgu gwersi o Covid a datblygu achos busnes i ddatblygu dull 

newydd wrth fynd ymlaen. 

 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 

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

hyd yn hyn i alluogi cefnogaeth barhaus i ddysgwyr diamddiffyn 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Y pwyllgor i gefnogi’r cynllun adfer, fel yr amlinellir yn Atodiad A. ac; 



 
 

3.2. os yw’n briodol, canfod unrhyw agweddau o’r gwaith adfer a allai elwa o 

archwiliad manwl yn y dyfodol 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae’r cynllun adfer, yn Atodiad A, yn canolbwyntio ar 4 amcan allweddol, fel 

cerrig milltir allweddol, y risgiau a chyfleoedd, a beth yw llwyddiant. 

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

5.1. Mae’r thema adferiad hwn yn cyfrannu tuag at y Flaenoriaeth Gorfforaethol 

Cymunedau Cadarn: Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i 

gynyddu annibyniaeth a chadernid. 

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

6.1. Roedd mwyafrif o’r costau dechreuol yn gallu cael eu hawlio gan Gronfa Caledi 

Awdurdod Lleol COVID-19 Llywodraeth Cymru (LlC). Bydd angen i unrhyw 

gostau pellach gael eu nodi yn yr achos busnes sy’n datblygu. 

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

7.1. Teimlir nad oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn.  

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

8.1. Mae cynnwys yr adroddiad hwn wedi cael ei drafod gydag Aelodau Arweiniol, yr 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth a’r Cabinet Anffurfiol 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Amherthnasol 

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

10.1. Mae adran mewn perthynas â risgiau o fewn yr adroddiad cynllun adfer, yn 

Atodiad A 



 
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae pwerau Craffu mewn perthynas â’r materion a nodir yn yr adroddiad hwn 

yn ôl: 

 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol (2000);  

 Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor 
 
 


