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9.30am, Dydd Llun 25ain Mawrth 2019 
SCC, Pencadlys yr Heddlu, Caerfyrddin 

 

COFNODION 

 

Presennol 

Enw Sefydliad 

Barry Liles (Cadeirydd) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Ian Jones Cyngor Sir Caerfyrddin  

Huwel Manley Cyfoeth Naturiol Cymru  

Rob Quin Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Kevin Jones  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Athro Jean White Llywodraeth Cymru 

Carys Morgans Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Uwcharolygydd Gary Mills Heddlu Dyfed Powys 

Julian Atkins Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Anna Bird Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Matt Morden Coleg Sir Gâr 

Jane Davidson Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Marie Mitchell  Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin 

Jonathan Feild Adran Gwaith a Phensiynau 

 

Hefyd yn bresennol 

Enw Sefydliad 

Gwyneth Ayers Cyngor Sir Caerfyrddin 

Kate Harrop Cyngor Sir Caerfyrddin  

Wendy Phillips Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jane Lewis Cyngor Sir Caerfyrddin 

Joanna Jones Cyngor Sir Caerfyrddin 

Amy Richmond-Jones Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Emma Northcote Heddlu Dyfed Powys 

 

1. Croeso ac Ymddiheuriadau 

 

Ymddiheuriadau  

Enw Sefydliad 

Cyng. Emlyn Dole Cyngor Sir Caerfyrddin 

Wendy Walters Cyngor Sir Caerfyrddin 

Judith Hardisty Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

Ros Jervis Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

Sarah Jennings Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
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Andrew Cornish Coleg Sir Gâr 

Cyng. Jan Curtice Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Christine Harley Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

 
Croesawodd Barry Liles bawb i’r cyfarfod. Nodwyd fod Bernardine Rees wedi ymddeol yn ddiweddar 
o Gadeiryddiaeth y Bwrdd Iechyd ac mai Judith Hardisty oedd y Cadeirydd Dros Dro presennol. 
Gofynnodd Barry a ellid cyfleu ein diolch diffuant i Bernardine Rees am ei chefnogaeth i’r BGC dros 
nifer o flynyddoedd a dymunodd yn dda iddi. 
Nodwyd hefyd y bydd Rob Quin yn ymddeol ar ddiwedd yr wythnos. Diolchodd Barry yn ddiffuant i 
Rob Quin am ei gyfraniad i waith y BGC, o ran y cyfarfodydd hyn a hefyd ei ymwneud â nifer o 
grwpiau cyflawni.  Nododd Rob Quin yntau gefnogaeth a gwaith caled Joanna Jones yn y grŵp 
Ymyrraeth Gynnar. 
 

2. Cofnodion a Materion yn Codi: 14 Ionawr 2019 

 Derbyniwyd y cofnodion yn gywir. 

 Gweithred 12 – cadarnhaodd Gwyneth Ayers y trefnir cyhoeddusrwydd ar gyfer ‘Gwneud i Bob 
Cysylltiad Gyfrif’ (MECC) a dywedodd wrth y partneriaid fod adran ‘Newyddion’ ar wefan y BGC 
erbyn hyn. Cytunwyd y dylai’r BGC ystyried ar ddiwedd pob cyfarfod pa negeseuon y dylid eu 
hyrwyddo. Nodwyd fod MECC yn cael ei gyflwyno mewn ardaloedd eraill, megis Caerffili, ac y 
byddai’n fuddiol meithrin cysylltiadau â’r ardaloedd hynny.  Cadarnhaodd Kate Harrop fod rhai 
cysylltiadau’n cael eu gwneud gyda BGCau eraill ynghylch MECC ac y caiff hyn ei ddatblygu 
ymhellach. 

 Gweithred 14 – dywedodd Gwyneth Ayers fod trafodaethau’n parhau gydag Academi Wales ar 
gyfer trefnu sesiwn ddatblygu bwrpasol i’r BGC. 

 Gweithred 15 – cyfeiriodd Jane Davidson at lansio cynllun ‘Ffyniant i Bawb – Cymru Carbon Isel’ 
Llywodraeth Cymru a’i fframwaith statudol fyddai’n berthnasol i bob BGC. Cytunwyd y byddai hyn 
yn cael ei drafod o dan Unrhyw Fater Arall. 
 

GWEITHRED 

Cysylltu â BGCau eraill am MECC i rannu gwybodaeth yn ôl y galw Tîm Cefnogi’r BGC 

 
 

3.   Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin – Cynlluniau Prosiect y Grŵp Cyflawni 

Cyflwynwyd cylch cyntaf diweddariadau’r cynlluniau prosiect gan y Grwpiau Cyflawni i’r BGC. 
 
Amgylchedd Iach  

 Diolchodd Huwel Manley i Tom Yearley, yr Is-gadeirydd, a Wendy Phillips am y cymorth 
gweinyddol a roddwyd i’r grŵp.   

 Bu’r grŵp yn canolbwyntio’n bennaf ar gael gwell dealltwriaeth o newid hinsawdd yn y sir. Roedd 
CNC wedi comisiynu ymgynghorydd i gynnal Asesiad Tywydd Difrifol ar draws y tri BGC. 
Datblygwyd holiadur i gasglu barn y cyhoedd a chafodd ei brofi yn Sir Benfro. Mae’r holiadur ar 
gael i’w ddosbarthu gan bartneriaid y BGC.   

 Bydd £15-20k ar gael i’r tri BGC yn y De Orllewin i gefnogi’r gwaith hwn i’r dyfodol.   

 Roedd Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r Ymddiriedolaeth Garbon i gynnal arolwg o’r holl 
sefydliadau sector cyhoeddus yng Nghymru ar barodrwydd hinsawdd ac allyriadau. Yn anffodus, 
cafodd y gwaith o gynhyrchu’r wybodaeth ei oedi ond bydd yn cael ei thrafod gan y grŵp pan 
fydd ar gael.   

 Trafodwyd materion yn gysylltiedig â llifogydd, gan nodi ei bod yn bwysig fod y cyhoedd sy’n 
wynebu risg yn gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael iddynt a sut i ddiogelu eu heiddo. 
Awgrymwyd y gellid defnyddio dull MECC i ymgysylltu â phobl sy’n wynebu risg. 



3 

 

 Trafodwyd yr angen i symud at drafnidiaeth fwy cynaliadwy. Mae partneriaid yn edrych ar gaffael 
pwyntiau gwefru, a bydd yn bwysig ceisio cael trefniadau ar y cyd er mwyn lleihau ôl troed 
carbon y sefydliadau unigol.  Cyfeiriodd Kevin Jones at grŵp seilwaith trafnidiaeth ym Mhowys 
sy’n cynnwys partneriaid yn ystyried defnyddio arian rhaglenni cyfalaf neu geisiadau am arian i 
gaffael pwyntiau gwefru ar y cyd. Dywedodd Gwyneth Ayers fod prosiect LEADER hefyd yn edrych 
ar ariannu pwyntiau o’r fath ar draws y Sir. Mae angen gwneud mwy o waith i gytuno ar 
anghenion cyffredin.  

 Cyfeiriodd Jean White at y risgiau iechyd i bobl nad ydynt ar y prif gyflenwad dŵr a dywedodd fod 
angen mwy o waith codi ymwybyddiaeth o’r risgiau sydd ynghlwm â chael eich cyflenwad dŵr 
eich hun. 

 Dywedodd Gwyneth wrth y Bwrdd fod Cyngor Sir Caerfyrddin, yng nghyfarfod y Cyngor ym mis 
Chwefror 2019, wedi cefnogi’n unfrydol gynnig gan y Cyng Aled Vaughan-Owen; roedd elfennau 
ohono’n cynnwys datgan Argyfwng Hinsawdd, ymrwymiad i wneud y cyngor yn awdurdod lleol 
carbon sero net erbyn 2030 a gweithio gyda’r BGC i ddatblygu cyfleoedd i wneud arbedion 
carbon. Sefydlwyd gweithgor mewnol a bydd Gwyneth yn codi mater ymglymiad partneriaeth 
ehangach. Bydd gan y grŵp Amgylchedd rôl yn mynd â’r gwaith hwn yn ei flaen mewn 
partneriaeth. Dosberthir manylion i’r Bwrdd a chaiff hyn ei drafod ymhellach yng nghyfarfod 
nesaf y BGC.   

 Awgrymodd Jane Davidson y dylai siarad ar y pryd am gynllun ‘Ffyniant i Bawb – Cymru Carbon 
Isel’ Llywodraeth Cymru yn hytrach na’i godi o dan Unrhyw Fater Arall fel y trafodwyd ynghynt. 
Lansiwyd y Cynllun yr wythnos ddiwethaf gan y Prif Weinidog. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi 
fframwaith statudol ar waith cyn y Nadolig a bydd yn cyflwyno ei gynllun gweithredu i fynd i’r 
afael â newid hinsawdd a’r meysydd a amlygwyd gan y grŵp Amgylchedd Iach. Bydd y Prif 
Weinidog yn alinio prosesau cyflawni ariannol a charbon erbyn 2021 ac mae’r Cynllun yn gosod 
disgwyliadau cryf ar y sector cyhoeddus. Bydd newidiadau i drefniadau caffael yn allweddol. 
Anogir yr holl bartneriaid i gofrestru gyda’r Gydweithfa Egni erbyn diwedd y mis er mwyn cael 
mynediad at FITS am y flwyddyn. Nid oes unrhyw ymrwymiad wrth gofrestru, dim risgiau ond 
cyfle i gynhyrchu incwm sylweddol. Cytunwyd y dylid dosbarthu gwybodaeth ar Gynllun 
Llywodraeth Cymru a’i thrafod yng nghyfarfod nesaf y BGC. 

 Roedd Gwyneth Ayers a Barry Liles wedi cyfarfod â Neil Lewis ac fe drefnir trafodaeth mewn 
cyfarfod i’r dyfodol am y gefnogaeth sydd ar gael. 

 Cyfeiriodd Anna Bird at sesiwn i ddatblygu Cymuned Arferion ynghylch gweithgareddau 
ymgysylltu y cymerodd nifer o bartneriaid ran ynddi. Dywedodd Huwel Manley yr hoffai CNC fod 
yn rhan o’r trafodaethau hynny a dywedodd Gwyneth Ayers ei bod yn bwysig ystyried sut i fynd â 
llawer o’r gwaith hwn yn ei flaen trwy’r BGC a’i Grwpiau Cyflawni. 
 

GWEITHRED 

Darparu holiadur digwyddiadau Tywydd Difrifol i Dîm Cefnogi’r BGC i’w 
ddosbarthu i bartneriaid i’w ddosbarthu’n ehangach yn ôl y galw 

Huwel Manley 

Ystyried cynnwys neges MECC ynghylch llifogydd mewn ardaloedd perygl 
llifogydd 

Tîm Cefnogi’r BGC  

Codi mater gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ar draws sefydliadau 
i’w gynnwys yn rhaglen ariannu LEADER 

Gwyneth Ayers 

Dosbarthu copi o’r rhybudd gynnig ar Argyfwng Hinsawdd a basiwyd gan 
y Cyngor ar yr 20fed Chwefror a’r ddolen i’r drafodaeth. Trafodir hyn 
ymhellach yng nghyfarfod nesaf y BGC. 

Tîm Cefnogi’r BGC  

Dylai pob sefydliad rag-gofrestru gyda’r Gydweithfa Egni er mwyn cael y 
potensial o gael mynediad at FITS dros y flwyddyn nesaf 

PAWB 

Trafod ‘Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel’ yng nghyfarfod nesaf y BGC Tîm Cefnogi’r BGC  

Trafod ymglymiad CNC mewn trafodaethau ynghylch datblygu Cymuned 
Arferion ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu 

Anna Bird / 
Huwel Manley 

 

https://gov.wales/written-statement-publication-prosperity-all-low-carbon-wales
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Ymyrraeth ac Atal Cynnar  

 Rhoddodd Rob Quin drosolwg o’r trafodaethau hyd yn hyn, gan ddweud y cytunwyd ar feysydd 
i’w blaenoriaethu, fel y nodwyd yn y cynllun prosiect, sy’n cynnig llwybr clir ar gyfer symud 
ymlaen. Roedd gweithdy ar y 18fed Chwefror wedi cael cyflwyniadau ar feysydd allweddol, rhai 
ohonynt wedi’u hamlygu gan y BGC e.e. Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Codwyd nifer o 
faterion gan y grŵp ar gyfer eu cyflwyno i sylw’r BGC. Roedd y rhain yn cynnwys y tir canol rhwng 
gwaith y BPR (Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol) a’r BGC a’r gobaith oedd y ceir mwy o eglurder 
unwaith y bydd Ros Jervis yn dechrau cadeirio’r grŵp cyflawni. Mae nifer o drafodaethau’n cael 
eu cynnwys am rannu gwybodaeth – mae’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn arwain ar 
lwyfan, mae’r llwyfan digidol rhanbarthol yn cael ei drafod, un dan arweiniad yr heddlu a’r 
Byrddau Partneriaeth Ranbarthol. Cadarnhaodd Anna Bird fod trafodaethau’n cael eu cynnal 
gyda’r BPR ynghylch y llwyfan rhanbarthol. 

 Amlinellodd Rob Quin y cynnydd a wnaed yn erbyn y cerrig milltir, fel y’u nodwyd yn y cynllun 
prosiect, a dywedodd na fydd canlyniad y cais i’r Gronfa Iach a Gweithgar yn hysbys tan ddiwedd 
mis Mai gan y bu oedi.  Cyflwynwyd cais am £400,000 dros 3 blynedd.   

 Cyfeiriodd Barry Liles at ddigwyddiad ar y cyd rhwng y BPR a’r BGC yng Nghaerdydd y bu ynddo yr 
wythnos flaenorol, ac felly hefyd Jean, Kevin a Gwyneth. Roedd yn ddigwyddiad cenedlaethol 
defnyddiol ac amserol a chadarnhaodd Gwyneth fod cynrychiolaeth dda o’r BPR yn bresennol 
(Martyn Palfreman, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol) a chan y BGC hwn. Roedd Llywodraeth 
Cymru yn cydnabod fod angen i’r ddau Fwrdd weithio gyda’i gilydd, wedi iddynt gael eu creu gan 
ddau ddarn gwahanol o ddeddfwriaeth – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Dywedodd fod perthynas waith dda rhwng swyddogion 
arweiniol y tri BGC, tîm cefnogi’r BPR a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a bod trafodaethau’n 
digwydd ar sut i symud ymlaen gyda meysydd o ddiddordeb cyffredin. Mae cais y BPR i’r Gronfa 
Drawsnewid am £18 miliwn ar gyfer 8 prosiect. Dywedodd Anna Bird y cafodd y BPR gadarnhad 
am werth £11 miliwn o gyllid a bod gweithgorau’n datblygu’r gwaith o ail-gyflwyno’r ceisiadau 
eraill na chawsant eu cymeradwyo y tro cyntaf. Bydd gwybodaeth am y cais yn cael ei rhannu pan 
mae modd gwneud hynny.   

 Fe nodwyd y cynhwyswyd y llwyfan rhanbarthol ar gyfer rhannu gwybodaeth ddigidol a 
ddatblygwyd gan y BGCau yng nghais y BPR ond na chafodd ei gymeradwyo hyd yn hyn, ac o’r 
herwydd gwnaed cais am Grant Rhanbarthol Cefnogi BGCau ar gyfer 2019/20 er mwyn 
defnyddio’r arian i ddatblygu’r system, ac mae’r BPR yn gobeithio cefnogi’r prosiect trwy amser 
swyddogion i gefnogi ei ddatblygiad. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod yn gefnogol i’r 
cais am Grant Rhanbarthol Cefnogi BGCau a rhaid aros i weld a gaiff ei gymeradwyo. Mae’r BPR 
yn awyddus i ddatblygu’r system i rannu gwybodaeth wedi’i phersonoleiddio. Dywedodd Rob 
Quin fod angen i bartneriaid rannu gwybodaeth, a rhoddwyd sicrwydd iddo fod capasiti rhannu 
gwybodaeth corfforaethol yn y system ranbarthol. 

 Cytunwyd i wahodd cynrychiolydd o’r BPR i fynychu cyfarfodydd y BGC a chynnwys y BPR yn 
eitem barhaol ar yr agenda. 

 Siaradodd Jean White am lansio cynllun newydd ‘Gweledigaeth Mamolaeth i Gymru’ sy’n annog 
bwydo o’r fron. Y nod yw gwneud Cymru yn ‘Genedl Cefnogi Bwydo o’r Fron’ ac mae’n edrych ar 
yr hyn y mae angen i gymdeithas a chyflogwyr ei wneud i gyflawni hynny. Cyfeiriwyd at sefyllfa 
Casnewydd, lle y cysylltwyd â chyflogwyr a lleoedd fel caffis a bwytai. Gofynnwyd a allai prosiect y 
1000 Diwrnod Cyntaf gynnwys elfen gref o fwydo o’r fron. 

 Cadarnhaodd Carys Morgans fod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn awyddus i gefnogi’r 
gwaith sy’n cael ei wneud yn Ty-isa a’i fod wedi neilltuo arian ar gyfer y fenter hon.   

 Cyfeiriodd Jane Davidson at y ffordd yr oedd Llywodraeth Cymru yn ceisio gweithio gyda BGCau 
pan gytunwyd rôl bendant i’r BGCau wrth weithredu’r agenda atal a llesiant. Nododd fod diffyg 
ymwybyddiaeth o Ddeddf LlCD yn lansiad y cynllun Carbon Isel. Soniodd Jane am y deunyddiau 
hyfforddiant ar-lein ar Ddeddf LlCD a ddatblygwyd gan PCYDDS y gallai aelodau’r BGC eu 
defnyddio. 
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 Aeth Jane Davidson ymlaen i nodi fod Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli yn farw erbyn 
hyn a bod cynlluniau’n cael eu hail-ystyried. Ymatebodd Gwyneth Ayers trwy ddweud na fyddai 
am i aelodau adael yr ystafell yn meddwl fod prosiect y Pentref Llesiant yn farw, gan fod yr 
uchelgais i gyflwyno’r prosiect yn parhau ond bod dulliau cyflawni gwahanol yn cael eu datblygu 
erbyn hyn. Roedd ymrwymiad pendant gan bartneriaid i gyflawni’r prosiect. Cadarnhaodd Ian 
Jones fod gwaith yn mynd yn ei flaen ar y ganolfan hamdden/Hwb Llesiant a bod hyn yn 
gysylltiedig â’r Gronfa Iach ac Egnïol. 

 

GWEITHRED 

Gwahodd cynrychiolydd o’r BPR i fynychu cyfarfodydd y BGC a chynnwys 
y BPR yn eitem barhaol ar yr agenda 

Tîm Cefnogi’r BGC  

Dosbarthu crynodeb o’r cais i’r Gronfa Drawsnewid Tîm Cefnogi’r BGC  

Cydlynu trafodaethau rhannu gwybodaeth sy’n digwydd ar hyn o bryd i 
sicrhau y gwneir y cysylltiadau angenrheidiol 

Gwyneth Ayers 

Dylai prosiect y 1000 Diwrnod Cyntaf gynnwys elfen gref o fwydo o’r fron Ros Jervis / Beth 
Cossins 

Egluro sut bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r BGCau i’r dyfodol, 
lle y mae gan BGCau rôl gyflawni glir 

Jean White 

Darparu gwybodaeth ar hyfforddiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru a ddatblygwyd gan PCYDDS i weld a all y BGC ei 
fabwysiadu 

Jane Davidson 

 
 
Cysylltiadau Cadarn 

 Rhoddodd Marie Mitchell wybod fod y grŵp wedi canolbwyntio ar gael gwell dealltwriaeth o’r 
tirlun gwirfoddoli ymhlith partneriaid. Roedd trefniadau gwahanol ar waith ar draws y 
partneriaid a’r gobaith yn awr oedd y daethpwyd o hyd i’r cynrychiolwyr cywir o blith y partner 
asiantaethau. Y cam nesaf yw gweithdy ar ddiwedd mis Ebrill i rannu’r wybodaeth a gasglwyd 
gan y partneriaid. Bydd hyn yn gymorth wrth gynllunio gwaith i ddatblygu Strategaeth 
Wirfoddoli. Nid oes cyfleoedd o ansawdd da bob tro ar gael i bobl sy’n awyddus i wirfoddoli. 

 Cyfeiriodd Jonathan Feild at y prosiect profiad gwaith yn Sir Benfro ac awgrymodd y dylai’r grŵp 
ystyried a ellid rhannu unrhyw arfer da. 

 

GWEITHRED 

Darparu gwybodaeth arfer da o Sir Benfro i Menna Davies i’w rhannu 
gyda’r grŵp gwirfoddoli 

Jonathan Feild / 
Menna Davies 

 
Pobl a Llefydd Llewyrchus 

 Dywedodd Jane Lewis fod y grŵp wedi cytuno ar dri maes allweddol:  
(1) datblygu a chadw poblogaeth ddawnus,  
(2) prentisiaethau, a  
(3) caffael a buddion cymunedol. 

 1 – mae’r grŵp yn dal i weithio drwy’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Bydd grŵp o 
bartneriaid gwasanaethau cyhoeddus yn cyfarfod mewn pythefnos i drafod anghenion sgiliau. 

 2 – mae’r defnydd o brentisiaethau gan bartneriaid a datblygiadau posib yn cael ei ystyried yn 
rhanbarthol a bydd yn cyfrannu at y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau. Mae gwybodaeth yn cael ei 
rhannu trwy’r is-grŵp Darparwyr. 

 3 – mae’r prosiect caffael bwyd ar gyfer y sir yn un elfen o’r gwaith hwn. Mae arian LEADER ar 
gael i fapio’r cynhyrchwyr bwyd sydd wrthi ar hyn o bryd. Buddion cymunedol – edrych ar sut i 
sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl ifanc i gael eu cyflogi gan gontractwyr i wneud gwaith 
adeiladu. 
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 Nododd JL ei bod yn gwybod am y prosiect profiad gwaith yn Sir Benfro y cyfeiriwyd ato gan 
Jonathan Feild , dan arweiniad y Coleg. Mae potensial i gyflwyno hwn ar draws siroedd eraill.    

 Bydd y gwaith a nodir uchod yn cyfrannu at gynllun gweithredu’r Grŵp Cyflawni fydd yn cael ei 
gytuno yn y cyfarfod nesaf ar y 9fed Ebrill. 

 Dywedodd Barry Liles fod egwyddorion caffael yn cael eu datblygu ar gyfer y Fargen Ddinesig, ac 
wedi iddynt gael eu cytuno fe’u cyflwynir i gyfarfod y BGC. Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar y 
drafodaeth gyda Steffan Jenkins yng nghyfarfod y BGC fis Medi diwethaf. 

 Dywedodd Gwyneth Ayers y bydd grant ‘Economi Sefydliadol’ Llywodraeth Cymru ar gael o’r mis 
nesaf. Bydd y BGC yn cyflwyno cais er mwyn ceisio mynd â’r agenda hon yn ei blaen yn lleol fel y 
trafodwyd yng nghyfarfod y BGC ym mis Ionawr 2019. Bydd y BGC yn gwneud gwaith mapio 
cychwynnol o ran lle y mae partneriaid yn sefyll yng nghyswllt yr egwyddorion adeiladu cyfoeth 
cymunedol. 

GWEITHRED 

Bydd yr egwyddorion caffael ar gyfer y Fargen Ddinesig yn cael eu trafod 
mewn cyfarfod i’r dyfodol unwaith y cawsant eu cwblhau 

Barry Liles 

Cynnal gwaith mapio cychwynnol o weithgarwch trefniadol y BGC yn 
erbyn egwyddorion Adeiladu Cyfoeth Cymunedol 

Gwyneth Ayers 

 
Partneriaeth Cymunedau Mwy Diogel 

 Dywedodd Gary Mills fod y grŵp wedi cyfarfod eto ar y 19eg Chwefror. Roedd y drafodaeth wedi 
cynnwys cytuno eu Cylch Gorchwyl, adroddiad terfynol ar Adolygiad Llofruddiaethau yn y Cartref 
a chytuno cynllun gweithredu drafft. Nododd Kate Harrop fod gan y Bartneriaeth gynllun 
gweithredu ar wahân gan nad oedd yn uniongyrchol gyfrifol am gyflawni elfennau penodol o’r 
Cynllun Llesiant. Rhoddodd drosolwg o’r cynllun gweithredu oedd yn targedu pum blaenoriaeth 
y grŵp –  

o Cyffuriau Dosbarth ‘A’ a Llinellau Sirol, 
o Troseddau Treisgar gan gynnwys Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol, 
o Atal Terfysgaeth,  
o Seibr Droseddu, ac 
o Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE).  

Ar gyfer nifer o’r rhain, roedd gwaith i’w wneud i sicrhau bod y bartneriaeth yn cefnogi’r gwaith 
lleol o gyflawni amcanion a gweithredoedd a gynhwyswyd yn y cynlluniau rhanbarthol. 

 Roedd y gweithredoedd a gymerwyd yn cynnwys: 
- Pedwar digwyddiad esboniadol aml-asiantaethol ar gyfer partneriaid ar Linellau Sirol ac Atal 

Terfysgaeth ar y 6ed a’r 7fed Mawrth, gyda dros 200 o staff yn bresennol. 
- Cyflwyniadau i Fforymau Penaethiaid Cynradd ac Uwchradd ar Linellau Sirol gan CI Jolene 

Mann 
- Datblygu cydweithio agosach rhwng yr heddlu a Phrosiect Cymorth i Oroeswyr sy’n Fenywod 

yng Nghaerfyrddin 
- Bu’r Seibr Fws yng Nghanol Tref Caerfyrddin ar y 19eg Mawrth yn rhan o daith hyrwyddo ar 

draws Cymru i godi ymwybyddiaeth o’r peryglon o ddioddef seibr droseddau a rhoi gwybod 
i’r cyhoedd sut i leihau’r risg o fod yn ddioddefwr. 

- Cynhaliodd Grŵp Llywio MECC ragor o drafodaethau i gynllunio cyflwyno hyfforddiant i 
grwpiau o staff. 

- Cynhaliwyd sesiwn hyfforddiant ar ymwybyddiaeth amddiffyn ar gyfer eiddo trwyddedig a 
staff drysau ym mis Chwefror ac fe’i cyflwynir ar draws y sir. Trefnwyd y sesiwn gan yr 
Heddlu a thîm trwyddedu’r Cyngor ac roedd yn cynnwys CSE, Llinellau Sirol a’r Ymgyrch 
Rhuban Gwyn. 

Cytunwyd y byddai dau o’r grwpiau yn rhoi diweddariadau yng nghyfarfodydd y BGC o hyn ymlaen, 
sef Pobl a Llefydd Llewyrchus a Chysylltiadau Cadarn ar gyfer cyfarfod mis Mai. 
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GWEITHRED 

Cyflwyno adroddiad diweddaru gan Pobl a Llefydd Llewyrchus a 
Chysylltiadau Cadarn yn y cyfarfod nesaf  

Jane Lewis a 
Marie Mitchell 

 

 Nodwyd fod Cyngor Sir Powys yn rhan o’r BGC Rhanbarthol ac y bydd BPR Gorllewin Cymru 
hefyd yn cael gwahoddiad i fynychu’r cyfarfod rhanbarthol ar y 7fed Mehefin. Cytunwyd y dylid 
gwahodd BPR Powys hefyd. 

 Roedd Gwyneth Ayers wedi dosbarthu rhestr o eitemau awgrymedig ar gyfer yr agenda ar gyfer 
cyfarfod Mehefin, ac yn dilyn trafodaeth cytunwyd mai’r eitemau agenda a argymhellir fydd: 

- Prif eitem –gwella’r ddealltwriaeth rhwng y BGCau a’r Byrddau Partneriaeth Ranbarthol 
ar flaenoriaethau, tir cyffredin a chytuno meysydd i’w datblygu’n rhanbarthol. Yn 
cynnwys sesiwn weithdy. 

- Credyd Cynhwysol – diweddariad gan Jonathan Feild. 
- Prosiect mapio asedau ledled Dyfed Powys – Jonathan Fearn. Cafodd yr asedau sydd ar 

gael eu nodi gan bartneriaid, cynhyrchwyd adroddiad yn ystyried materion megis 
cyfleoedd ar y cyd, gweithio ystwyth a rhannu ystadau. 

- Prosiect caffael bwyd – codi ymwybyddiaeth BGCau eraill. 
 

 Yna cafwyd trafodaeth ynghylch Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Dywedodd Rob Quin 
fod ffocws y prosiect dan arweiniad yr Heddlu ar wella prosesau atgyfeirio a delio ag 
atgyfeiriadau nad oeddent yn cyrraedd y trothwy yn golygu nad oedd yn delio ag atal Profiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod – sef ffocws y BGC. Cyfeiriodd Jean White at offeryn cydnerthedd 
a ddefnyddir gan Ymwelwyr Iechyd i asesu anghenion teuluoedd a materion maent yn eu 
dioddef. Mae’n bwysig defnyddio’r wybodaeth hon wrth lunio’r ymyriadau y mae angen eu rhoi 
ar waith. Trafodwyd rôl bosib Cynllun Braenaru Integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar wrth atal 
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.   

 Derbyniwyd nad yw pawb yn gwbl gefnogol i gyfarfod rhanbarthol a chytunwyd y byddai 
hwylusydd annibynnol yn ddefnyddiol ar gyfer y cyfarfod er mwyn osgoi’r teimlad fod BGC neu 
bartner unigol yn arwain. Awgrymwyd Keith Moultrie, yr hwylusydd yn y digwyddiad BGC/BPR 
cenedlaethol. Mae wedi gwneud gwaith i BPR Gorllewin Cymru ac mae Martyn Palfreman wedi 
cadarnhau y gallai’r BPR ariannu costau trefniant o’r fath. Cytunwyd y dylid cefnogi hwylusydd 
annibynnol. 

 Fe nodwyd y byddai’r Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub a CNC yn croesawu mwy o 
symleiddio i helpu osgoi dyblygu ar gyfer eu haelodau BGC. Derbyniwyd er hynny mai dim ond 
yr ail gyfarfod rhanbarthol fyddai hwn. 

 

GWEITHRED 

Gwahodd BPR Powys i’r cyfarfod BGC Rhanbarthol Gwyneth Ayers 

Cadarnhau’r agenda drafft gyda chydweithwyr rhanbarthol yn seiliedig ar 
drafodaethau 

Gwyneth Ayers 

Gellir cynnwys ystyried sut i atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 
rhag digwydd yn y lle cyntaf yng nghynllun braenaru integreiddio’r 
Blynyddoedd Cynnar 

Gwyneth Ayers 

Gwahodd Keith Moultrie i hwyluso cyfarfod Rhanbarthol y BGCau Gwyneth Ayers 

 

4. Cyfarfod BGCau Rhanbarthol 
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 Amlinellodd Anna Bird y Strategaeth ugain mlynedd newydd a gymeradwywyd gan y Bwrdd 
Iechyd ym mis Tachwedd 2018. Cyflwynwyd y Strategaeth hon yn dilyn y rhaglen ‘Trawsnewid 
Gwasanaethau Clinigol’ (TCS) fu’n cymryd golwg hirdymor ar wasanaethau iechyd a gofal gyda 
ffocws ar waith atal, ymyriadau cynnar a symud gofal i ffwrdd o ysbytai ac i mewn i gartrefi a 
chymunedau. Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar TCS o fis Ebrill-Gorffennaf 2018, 
cymeradwywyd un ar ddeg o argymhellion clinigol gan y Bwrdd Iechyd fis Medi diwethaf. 

 Mae’r Strategaeth newydd yn cynnig gweledigaeth hirdymor ac ymrwymiad i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Mae’n cydnabod yr 
angen i drawsnewid y system gyfan gan fod ei heffeithiau yn llawer ehangach - yr amgylchedd a 
swyddi er enghraifft. Mae’n hysbys y gall gwasanaethau gofal iechyd yn gweithio ar eu pen eu 
hunain gael llai na 10% o ddylanwad ar lesiant.  Mae’r Strategaeth yn cynnig model cymunedol a 
model ysbytai. Mae’r model cymunedol yn seiliedig ar rwydwaith o staff yn darparu ystod 
gyffredinol o wasanaethau iechyd a gofal amlddisgyblaethol mor agos i gartref ag y bo modd. Fe 
fydd pwyntiau mynediad unigol - Hybiau Llesiant - yn adeiladu ar dimau adnoddau cymunedol, o 
gwmpas meddygon teulu, ac mae trafodaethau’n cael eu cynnal gyda phartneriaid i gynnwys 
gwasanaethau eraill, megis yr heddlu a llyfrgelloedd. 

 Mae’r model ysbytai yn cynnwys ysbyty gofal brys ac wedi’i gynllunio newydd rhwng Arberth a 
Sanclêr. 

 Datblygwyd lens llesiant gyda phartneriaid i gyflawni’r Bum Ffordd o Weithio. 

 Dywedwyd y defnyddiwyd y dull cwestiynau ‘gwirio a herio’ a ddangosir yn y Strategaeth yn rhan 
o’r gweithdy Ymyriadau Cynnar a Gwaith Atal ac y bu’n ddefnyddiol wrth benderfynu i ba 
gyfeiriad y dylid mynd. Mae’r Gronfa Iach ac Egnïol wedi cael ei llunio ar sail y dull hwn hefyd. 

 Cytunwyd fod tai yn elfen allweddol o lesiant ac fe nodwyd y bydd cynrychiolwyr tai ac addysg 
yn gynrychiolwyr newydd ar y BPR a bod tai yn aelodau o’r Grŵp Cyflawni Ymyriadau Cynnar a 
Gwaith Atal. Dywedodd Carys Morgans fod y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throseddu a’r Prif 
Gwnstabliaid yng Nghymru yn cyfarfod yr wythnos hon i drafod digartrefedd. Yn Sir Gaerfyrddin, 
mae’r stoc tai cymdeithasol yn dal ym meddiant y Cyngor. Cytunwyd y dylid gwneud cysylltiadau 
gyda Chefnogi Pobl yng Ngwasanaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel y Cyngor. 
 

GWEITHRED 

Dosbarthu taflen wybodaeth ar y lens llesiant Anna Bird 

Gweithredu ar gysylltiadau gyda threfniadau Cefnogi Pobl yn lleol Gwyneth Ayers 

 

 Dywedodd Jonathan Feild fod dwy sefyllfa o ddiswyddiadau sylweddol wedi effeithio’r ardal. Y 
gyntaf oedd Schaeffler yn Llanelli lle y collir 200 o swyddi. Rhoddwyd sicrwydd i aelodau’r BGC 
fod gwaith yn mynd rhagddo gyda Gyrfa Cymru, Llywodraeth Cymru a chydweithwyr Adfywio’r 
Cyngor i gynnig cefnogaeth. Yr ail oedd Dawnus yn Llansamlet, lle’r effeithiwyd 530 o weithwyr ar 
draws Cymru, 85 ohonynt o Sir Gaerfyrddin.   

 Dywedodd Jane Davidson fod PCYDDS yn gwneud diswyddiadau – cyfanswm o 170; 70 ohonynt 
yn wirfoddol. Dywedodd fod pob prifysgol yng Nghymru yn wynebu sefyllfa debyg. Bydd pob 
campws yn aros ar agor.   

 Fel y cytunwyd ar ddechrau’r cyfarfod, cafwyd trafodaeth am bynciau posib ar gyfer eitemau 
newyddion a chytunwyd y pynciau perthnasol. 

 Cynhelir cyfarfod nesaf y BGC ar ddydd Llun 20fed Mai ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân ac 
Achub, 9.30am. 

 Dywedodd Rob Quin y bu’n aelod o sawl BGC ac nad oedd yr un o’r lleill yn gweithio cystal â hwn 
oherwydd lefel yr ymroddiad a’r arbenigedd a ddangoswyd gan aelodau. Canmolodd Barry Liles 
fel Cadeirydd ac felly hefyd Dîm Cefnogi’r BGC. 

5. Cenedlaethau’r Dyfodol yn Byw’n Dda: Fframwaith Iechyd a Llesiant ar gyfer Hywel Dda 

6.    Unrhyw Fater Arall 
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GWEITHRED 

Materion a gytunwyd i’w cyfathrebu: 

 ‘Ffyniant i Bawb – Cymru Carbon Isel’  

 Cyfleoedd ariannu sy’n datblygu o’r Gronfa Drawsnewid a’r BPR 

Emma Northcote 
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 Crynodeb o Bwyntiau Gweithredu Pwy Diweddariad 

 Gweithredoedd o gyfarfod y 25ain Mawrth 

1 Cysylltu â BGCau eraill am MECC i rannu gwybodaeth yn ôl y galw  Tîm Cefnogi’r BGC  Yn parhau 

2 Darparu holiadur digwyddiadau Tywydd Difrifol i Dîm Cefnogi’r BGC i’w ddosbarthu i 

bartneriaid i’w ddosbarthu’n ehangach yn ôl y galw  

Huwel Manley  

3 Ystyried cynnwys neges MECC ynghylch llifogydd mewn ardaloedd perygl llifogydd  Tîm Cefnogi’r BGC  Yn parhau 

4 Codi mater gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ar draws sefydliadau i’w 

gynnwys yn rhaglen ariannu LEADER  

Gwyneth Ayers Yn parhau 

5 Dosbarthu copi o’r rhybudd gynnig ar Argyfwng Hinsawdd a basiwyd gan y Cyngor ar 
yr 20fed Chwefror a’r ddolen i’r drafodaeth. Trafodir hyn ymhellach yng nghyfarfod 
nesaf y BGC 
Gwylio o 28 munud 43 eiliad – eitemau 6 a 7 
https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/405826 

Tîm Cefnogi’r BGC  Wedi ei gwblhau 

6 Dylai pob sefydliad rag-gofrestru gyda Chydweithfa Egni er mwyn cael y potensial o 
gael mynediad at FITS dros y flwyddyn nesaf   
http://egni.coop/egni-co-op-looking-for-new-roofs-for-solar/ 

PAWB Wedi ei gwblhau 

7 Trafod ‘Ffyniant i Bawb – Cymru Carbon Isel’ yng nghyfarfod nesaf y BGC Tîm Cefnogi’r BGC  Wedi ei gwblhau 

8 Trafod ymglymiad CNC mewn trafodaethau ynghylch datblygu Cymuned Arferion ar 

gyfer gweithgareddau ymgysylltu  

Anna Bird /  
Huwel Manley 

 

9 Gwahodd y BPR i fod yn aelod o’r BGC a chynnwys y BPR yn eitem barhaol ar yr 

agenda  

Tîm Cefnogi’r BGC  Wedi ei gwblhau 

10 Dosbarthu crynodeb o’r cais i’r Gronfa Drawsnewid  Tîm Cefnogi’r BGC  Wedi ei gwblhau 

11 Cydlynu trafodaethau rhannu gwybodaeth sy’n digwydd ar hyn o bryd i sicrhau y 

gwneir y cysylltiadau angenrheidiol  

Gwyneth Ayers Yn parhau 

12 Dylai prosiect y 1000 Diwrnod Cyntaf gynnwys elfen gref o fwydo o’r fron  Ros Jervis / Beth 

Cossins 

Yn parhau 

13 Egluro sut bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r BGCau i’r dyfodol, lle y mae 

gan BGCau rôl gyflawni glir  

Jean White  

14 Darparu gwybodaeth ar yr hyfforddiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a 

ddatblygwyd gan PCYDDS i weld a all y BGC ei fabwysiadu  

Jane Davidson  

https://carmarthenshire.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/405826
http://egni.coop/egni-co-op-looking-for-new-roofs-for-solar/
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 Crynodeb o Bwyntiau Gweithredu Pwy Diweddariad 

15 Darparu gwybodaeth arfer da o Sir Benfro i Menna Davies i’w rhannu gyda’r grŵp 

gwirfoddoli  

Jonathan Feild / 

Menna Davies 

 

16 Bydd yr egwyddorion caffael ar gyfer y Fargen Ddinesig yn cael eu trafod mewn 

cyfarfod i’r dyfodol unwaith y cawsant eu cwblhau  

Barry Liles Yn parhau 

17 Cynnal gwaith mapio cychwynnol o weithgarwch trefniadol y BGC yn erbyn 

egwyddorion Adeiladu Cyfoeth Cymunedol  

Gwyneth Ayers Yn parhau 

18 Cyflwyno adroddiad diweddaru gan Pobl a Llefydd Llewyrchus a Chysylltiadau Cadarn 

yn y cyfarfod nesaf  

Jane Lewis a Marie 

Mitchell 

Wedi ei gwblhau 

19 Gwahodd BPR Powys i’r cyfarfod BGC Rhanbarthol  Gwyneth Ayers Wedi ei gwblhau 

20 Cadarnhau’r agenda drafft gyda chydweithwyr rhanbarthol yn seiliedig ar 

drafodaethau  

Gwyneth Ayers Yn parhau 

21 Gellir cynnwys ystyried sut i atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod rhag 

digwydd yn y lle cyntaf yng nghynllun braenaru integreiddio’r Blynyddoedd Cynnar  

Gwyneth Ayers Yn parhau 

22 Gwahodd Keith Moultrie i hwyluso cyfarfod Rhanbarthol y BGCau  Gwyneth Ayers Wedi ei gwblhau 

23 Dosbarthu taflen wybodaeth ar y lens llesiant  Anna Bird Wedi ei gwblhau 

24 Gweithredu ar gysylltiadau gyda threfniadau Cefnogi Pobl yn lleol  Gwyneth Ayers Yn parhau 

25 Materion a gytunwyd i’w cyfathrebu 

 ‘Ffyniant i Bawb – Cymru Carbon Isel’  
Cyfleoedd ariannu sy’n datblygu o’r Gronfa Drawsnewid a’r BPR 

Emma Northcote  

 


