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Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector – Is-grŵp Adfer ar Covid-19  

Cylch Gorchwyl  

1. Diben 

 

Cyflwyno strwythur ffurfiol i gefnogi’r ymgysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru a’r 

sector gwirfoddol yng Nghymru mewn perthynas ag adfer o Covid-19. Bydd yn 

cefnogi’r ymgysylltu ar y daith tuag at ddyfodol gwell.    

 

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) yn fforwm ffurfiol i’r sector 

gwirfoddol yng Nghymru ymgysylltu â Llywodraeth Cymru. Caiff ei gadeirio gan Jane 

Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol. Bydd yr is-grŵp yn darparu trefn ar 

gyfer ymgysylltu’n strategol ar gynlluniau adfer.  

 

Bydd yr is-grŵp yn defnyddio mewnbwn y TSPC llawn i gyflwyno barnau a chyngor i 

Weinidogion Cymru ar gynllunio’r adferiad. Bydd yn cyflwyno adroddiadau i’r TSPC i 

lywio ei waith. Nod yr is-grŵp yw sicrhau bod lleisiau’r sector gwirfoddol yn cael eu 

clywed a’u bod yn cyfrannu ar draws y ffrydiau gwaith adfer a gefnogir gan Lywodraeth 

Cymru. Mae hyn yn cynnwys y gwaith ar ymateb i argyfwng a gydlynir gan y Cwnsler 

Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ac a gefnogir gan Fwrdd Adfer 

Llywodraeth Cymru.   

 

Nid yw’r is-grŵp yn ceisio bod yn ffrwd waith ar wahân. Pan fo’n berthnasol, bydd yn 

rhoi cyngor ar ble gellir datblygu ffrydiau gwaith manwl drwy drefniadau cyfredol 

(e.e. Is-grŵp y Cyngor Partneriaeth, yr Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio). 

 

Bydd ymgysylltu â rhwydweithiau amrywiol y sector gwirfoddol yn cryfhau ein 

hymdrech gyfuno tuag at adferiad, gan adeiladu ar eu hasedau: 

 

- Mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr wedi’u hymwreiddio yn y cymunedau 

y maen nhw’n gweithio o’u mewn ar y cyfan, waeth a yw’r rhain yn gymunedau 

buddiant neu’n gymunedau lle. Maen nhw’n gysylltiedig â lleisiau amrywiol pobl 

ledled Cymru. 

- Mae rhwydweithiau’r TSPC yn gweithio ar draws yr amrywiaeth o faterion 

amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sy’n bwysig i bobl.  

- Trwy weithio gyda’i gilydd fel un corff, gall rhwydweithiau’r TSPC gefnogi 

meddylfryd integredig er mwyn datblygu datrysiadau arloesol.   

- Mae ymgysylltu â’r sector gwirfoddol yn hanfodol i wireddu uchelgais 

Llywodraeth Cymru am adferiad sy’n cryfhau gweithredu gwirfoddol a 

chymunedol.  
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2. Cylch gwaith ac amcanion  

 

Yn Arwain Cymru allan o’r pandemig coronafeirws: fframwaith ar gyfer adferiad, 

nododd y Prif Weinidog ei ddull o fod yn agored am benderfyniadau ac i gynnwys 

pobl a chysylltu â nhw. Mae gan fudiadau gwirfoddol rôl bwysig i’w chwarae ar 

draws pob agwedd ar adfer.  

 

Yn Llacio’r cyfyngiadau ar ein cymdeithas a’n heconomi: dal i drafod, pwysleisiodd 

Llywodraeth Cymru ei chred fod angen i ni gynllunio ar gyfer ein dyfodol fel rhan o 

ymdrech gyfunol sy’n cydnabod y cyfraniad y gall pob un ohonom ei wneud, gan 

gynnwys y sector gwirfoddol.  

 

‘Mae’r sector gwirfoddol wedi ymateb yn rhagorol i’r heriau enfawr dros y misoedd 

diwethaf ac mae’n bartner hanfodol wrth inni wynebu ein dyfodol.’ 

 

Wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio ymhellach ac wrth i ni ganolbwyntio mwy ar adfer, 

mae’r ddogfen yn nodi’n glir na fyddwn ni’n symud yn ôl i’r byd cyn Covid. Bydd 

angen i ni i gyd ddysgu, addasu ac arloesi. Wrth adeiladu’r dyfodol newydd hwnnw, 

mae Llywodraeth Cymru eisiau pwyslais cryf a chyson ar gyfraniad gweithredu 

gwirfoddol a chymunedol. Bydd rhoi cyngor ar hyn yn un o’r pethau y bydd gwaith yr 

is-grŵp yn canolbwyntio arno.    

Bydd yr is-grŵp yn gwneud y canlynol:  

• nodi uchelgeisiau cyffredin am adferiad a rhoi cyngor ar sut gellir mesur y rhain  

• nodi dysgu sy’n gallu cyflawni canlyniadau gwell, nawr ac yn y cyfnod mwy 

hirdymor  

• cynghori ar bwy sydd angen gwneud beth i gyflawni ein huchelgeisiau cyffredin a 

galluogi mudiadau gwirfoddol i chwarae eu rôl lawn yn yr adferiad  

Bydd yn canolbwyntio ar y canlynol:  

• Ein helpu i weithio gyda’n gilydd ar draws ein sectorau a meysydd diddordeb 

tuag at adferiad gwyrdd, cyfiawn a chyfartal.   

• Helpu mudiadau gwirfoddol i addasu fel y gallant barhau i gynorthwyo pobl a 

chymunedau yn wyneb argyfyngau gwahanol.  

• Adeiladu ar ddysgu yn ystod argyfwng Covid lle y cydweithiodd cyrff cyhoeddus, 

mudiadau gwirfoddol, busnesau a dinasyddion yn dda ac ystyried sut gallwn ni 

gadw’r newidiadau cadarnhaol yn yr hirdymor.   

• Adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd o argyfwng Covid-19 er mwyn cryfhau gwirfoddoli 

a gweithredu dan arweiniad y gymuned.  

Bydd yr is-grŵp yn ystyried goblygiadau cyfleoedd a heriau digidol ar draws ei holl waith.  
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3. Dull gweithredu  

 

Bydd yr is-grŵp yn cwrdd yn aml dros weddill tymor y llywodraeth hon. Bydd yr 

amlder yn cael ei bennu gan y busnes a disgwylir iddo fod bob mis, os nad yn amlach.  

 

Bydd yr is-grŵp yn sicrhau y gall meysydd blaenoriaethol gael eu datblygu’n gyflym 

ac o fewn yr amserlenni angenrheidiol i gefnogi’r gwaith adfer.  

 

Dylai’r grŵp ddefnyddio prosesau agored a chynhwysol sy’n cynnwys holl 

rwydweithiau’r TSPC lle bynnag y bo’n bosibl. Bydd y grŵp yn defnyddio’r dystiolaeth 

ehangach sydd ar gael, gan gynnwys data a gwaith ymchwil y llywodraeth. Bydd yn 

adrodd i gyfarfodydd y TSPC.  

 

4. Adnoddau  

 

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn cael ei darparu gan Lywodraeth Cymru. 

 

5. Aelodaeth  

 

Bydd y grŵp yn cynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr o 

rwydweithiau gwirfoddol y TSPC. Ni fydd yr aelodaeth yn cynnwys mwy na 10 

unigolyn.  

 

Bydd y grŵp yn cael ei gadeirio gan Claire Bennett, Cyfarwyddwr yr Adran 

Cymunedau a Threchu Tlodi. Bydd yn cynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru o’r Is-

adran Cymunedau, gyda swyddogion o isadrannau eraill yn ymuno yn unol â’r 

agenda. Dylai’r rheini sy’n bresennol wneud yn siŵr bod cysylltiad clir i drafodaethau 

perthnasol yn y Bwrdd Adfer ac is-grŵp Adfer y Cyngor Partneriaeth. 

 

Dylai’r aelodau hynny o’r grŵp a ddaw o’r sector gwirfoddol adlewyrchu llais cyfunol 

y TSPC a’r sector ehangach, yn hytrach na’u rhwydweithiau neu fudiadau eu hunain. 

Bydd CGGC yn gwahodd cynrychiolwyr i roi eu hunain ymlaen, ond dylai’r rhain 

geisio cyflwyno amrywiaeth o safbwyntiau ac arbenigeddau ar draws y maes ffocws 

penodol. Nid oes yn rhaid i aelod fod yr un un â chynrychiolydd y TSPC os oes pobl 

eraill yn y rhwydwaith yn y sefyllfa orau i arwain y gwaith hwn.  

 

Bydd y grŵp yn defnyddio dulliau cyfranogol lle bynnag y bo’n bosibl fel y gall holl 

rwydweithiau’r TSPC gyfrannu at ei waith ac fel y gall datrysiadau gael budd o 

ymdrechion integredig ar draws y sector. 
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6. Dirprwyaethau  

 

Gall y grŵp sefydlu dirprwyaethau i edrych ar faterion penodol. Bydd yr aelodaeth yn 

seiliedig ar wybodaeth ac arbenigedd a gall gynnwys pobl y tu allan i’r TSPC neu’r 

gweithgor.  

 

 

7. Amserlen 

 

Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen hwn yn cwblhau ei waith erbyn 31 Mawrth 2021.  

 

8. Adolygu  

 

Bydd cylch gorchwyl a chynllun gwaith yr is-grŵp yn cael eu hadolygu bob chwarter 

a’u haddasu os bydd angen.  

 

9. Cyfathrebiadau  

 

Fel arfer, bydd agenda, papurau a chofnodion holl gyfarfodydd yr is-grŵp ac unrhyw 

adroddiadau a gomisiynir gan yr is-grŵp yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar 

ei gwefan, yn unol â’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli mynediad cyhoeddus at wybodaeth. 

Byddant hefyd yn cael eu cyhoeddi gan CGGC i gefnogi didwylledd a thryloywder ac 

annog ymglymiad ehangach.  

 

 


