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9.30am, dydd Llun 20 Mai 2019 

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Caerfyrddin 
 

COFNODION 

 

Yn bresennol  

Enw Trefniadaeth  

Barry Liles (Cadeirydd)  Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Y Cynghorydd Emlyn Dole Cyngor Sir Caerfyrddin 

Ruth Mullen Cyngor Sir Caerfyrddin  

Huwel Manley Cyfoeth Naturiol Cymru   

Kevin Jones Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Y Cynghorydd Jan Curtice   Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Carys Morgans Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Prif Arolygydd  Jolene 
Mann 

Heddlu Dyfed-Powys 

Stephen Gray Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

Ros Jervis Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Sarah Jennings Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Anna Bird Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Andrew Cornish Coleg Sir Gâr  

Jane Davidson Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Marie Mitchell  Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr 

Alyson Phillips Adran Gwaith a Phensiynau 

Martyn Palfreman Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru  

 

Yn bresennol: 

Enw Trefniadaeth  

Gwyneth Ayers Cyngor Sir Caerfyrddin 

Kate Harrop Cyngor Sir Caerfyrddin  

Wendy Phillips Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jane Lewis Cyngor Sir Caerfyrddin 

Kendal Davies Cyngor Sir Caerfyrddin 

Clare Pilborough Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr 

Amy Richmond-Jones Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 

Emma Davies Cyfoeth Naturiol Cymru   

Y Rhingyll Dawn Fencott-
Price 

Heddlu Dyfed-Powys 

Alex Hicks Llywodraeth Cymru 

Richard Evans Llywodraeth Cymru 
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1. Croeso ac Ymddiheuriadau 

 

Ymddiheuriadau  

Enw Trefniadaeth  

Wendy Walters Cyngor Sir Caerfyrddin 

Yr Athro Jean White Llywodraeth Cymru 

Judith Hardisty Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Uwch-arolygydd  
Craig Templeton 

Heddlu Dyfed-Powys 

Jonathan Feild Adran Gwaith a Phensiynau 

Julian Atkins Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Rhian Lovell Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru 

Christine Harley Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 

Beth Cossins Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Croesawyd pawb i'r cyfarfod gan Barry Liles. Mynegodd ei longyfarchiadau i Wendy Walters ar ei 
phenodiad yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin. Diolchodd Barry i'r Uwch-arolygydd Gary Mills 
am ei waith ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a dywedodd wrth y Bwrdd fod Craig Templeton 
wedi ymgymryd â'r rôl a'i fod yn cael ei gynrychioli heddiw gan y Prif Arolygydd Jolene Mann. 

2. Cofnodion a Materion yn Codi: 25 Mawrth 2019 

 Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir. 

 Dywedodd Gwyneth Ayers bod hysbysiad wedi'i dderbyn yr wythnos diwethaf nad oedd cais i'r 
Gronfa Iach ac Egnïol wedi bod yn llwyddiannus. 

 Ailadroddodd y Cynghorydd Emlyn Dole fod y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli yn 
mynd rhagddo ac y byddai'n cael ei ddarparu mewn ffordd wahanol. 

 Cyfeiriwyd at y sefyllfa mewn perthynas â 'Llinellau Sirol' lleol a chadarnhaodd y Prif Arolygydd 
Jolene Mann fod llawer iawn mwy o waith wedi'i gyflawni, roedd mewnbwn o ran codi 
ymwybyddiaeth yn cael ei roi i staff mewn asiantaethau partner ac roedd gweithgarwch tarfu yn 
parhau. Nid oedd unrhyw un yn weithredol ar hyn o bryd yn y Llinellau Sirol yn Llanelli. 

 Cam Gweithredu 2 - Dywedodd Huwel Manley fod yr holiadur Tywydd Garw yn cael ei gwblhau 
cyn cael ei ddosbarthu i bartneriaid i'w ddosbarthu'n ehangach fel y bo'n briodol. 

 Cam Gweithredu 8 – Cadarnhaodd Anna Bird fod y cam wedi'i gwblhau, cafwyd trafodaeth â 
Huwel Manley o ran Cyfoeth Naturiol Cymru yn cymryd rhan mewn Cymuned Ymarfer ar gyfer 
gweithgareddau ymgysylltu.   

 Cam Gweithredu 13 - Dywedodd Kate Harrop fod Jean White wedi cadarnhau iddi godi'r mater 
gydag arweinwyr polisi Llywodraeth Cymru ynghylch egluro sut y bydd y Llywodraeth yn gweithio 
yn y dyfodol gyda'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus pan fo rôl wedi'i nodi ar gyfer y Byrddau. 
Roedd hwn eisoes yn fater a oedd wedi'i nodi, a bydd y Gweinidogion yn cael briff am hyn.  

 Cam Gweithredu 14 – Soniodd Jane Davidson am yr hyfforddiant ar gyfer y Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol a ddatblygwyd gan PCYDDS, sy'n hygyrch i asiantaethau allanol a 
dywedodd fod y Bwrdd Iechyd wedi gweithio gyda'r Brifysgol ar yr hyfforddiant. Cytunwyd y dylai 
partneriaid gadarnhau a fyddent yn hoffi cael gwybod rhagor am yr hyfforddiant ac y dylai Anna 
Bird roi adborth ar y gwaith ar y cyd.  

 Cam Gweithredu 15 - Cadarnhaodd Kate Harrop y cafwyd cytundeb i anfon y wybodaeth am arfer 
da ynglŷn â phrofiad gwaith yn Sir Benfro ymlaen i'r Grŵp Cyflawni Pobl a Lleoedd Ffyniannus. 

 Cam Gweithredu 25 – Disgwyl gwybodaeth am y materion y cytunwyd arnynt i'w gyfathrebu. 

CAMAU GWEITHREDU 

Cysylltu â Thîm Cymorth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus os oes 
ganddynt ddiddordeb mewn dysgu rhagor am yr hyfforddiant Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a ddatblygwyd gan Brifysgol y Drindod 
Dewi Sant 

Pawb 

Adrodd yn ôl mewn cyfarfod yn y dyfodol ar waith y Bwrdd Iechyd gyda Anna Bird 
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Phrifysgol y Drindod Dewi Sant ar hyfforddiant ynghylch Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol 

 

3.  Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon Isel 

Estynnodd Barry Liles groeso i Alex Hicks a Richard Evans i'r cyfarfod i gyflwyno'r eitem sylweddol 
hon.   

 Rhoddodd Alex Hicks drosolwg o gynllun Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ar ddiwedd mis Mawrth 
2019, a oedd yn cynnwys 100 o eitemau polisi. Bydd y cynllun hwn yn cynnwys Cymru gyfan ac yn 
cynnwys gweithredu ar y cyd. Cyfeiriodd at adroddiad Pwyllgor y DU ar Newid yn yr Hinsawdd a 
oedd yn argymell 95% o ostyngiad yn y targed ar gyfer Cymru o'i gymharu â'r targed presennol o 
80% o ran lleihau allyriadau erbyn 2050. Roedd Llywodraeth Cymru wedi datgan Argyfwng 
Hinsawdd bythefnos yn ôl ac roedd yn ymwybodol bod cyrff eraill wedi gwneud yr un fath, gan 
gynnwys Cyngor Sir Caerfyrddin. Ni fyddai'r targed ar gyfer Cymru yn sero net oherwydd yr heriau 
unigryw a wynebir gan gynnwys y gyfran uchel o'r sector amaethyddol. Er mai dim ond 1% o 
allyriadau oedd yn deillio o'r sector cyhoeddus, nodwyd bod gan y sector rôl arweiniol i'w 
chwarae mewn nifer o feysydd megis caffael. Mae pedair blaenoriaeth o ran datgarboneiddio ar 
gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus wedi'u nodi: adeiladau, symudedd a thrafnidiaeth, defnydd tir a 
chaffael.   

 Gofynnodd Sarah Jennings a allai Llywodraeth Cymru fod yn bartner yn y rhaglen adeiladu cyfalaf 
arfaethedig sy'n cynnwys adeiladau newydd a rhoi pwrpas newydd i safleoedd sy'n bodoli eisoes. 
Dywedodd Alex Hicks y byddai hyn yn cael ei ystyried fesul achos ac y gallai helpu i gynllunio'n 
strategol.  Roedd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Phentref Llesiant Llanelli fel cyfaill 
beirniadol, gan herio'r prosiect i fod yn garbon isel. Cadarnhaodd Sarah Jennings y byddai'r Bwrdd 
Iechyd yn croesawu cyfraniad gan Lywodraeth Cymru. 

 Dywedodd Jane Davidson fod cynllun Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at y ffaith bod angen i 
wasanaethau cyhoeddus fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2030 ond erbyn hyn y targed oedd 
2025. Byddai hyn yn cael ei egluro yn y cyfarfod nesaf.  

 Roedd data yn ymwneud ag allyriadau fesul awdurdod lleol yn 2014 yn dangos mai Sir 
Gaerfyrddin oedd yr ail ardal uchaf y tu ôl i Gaerdydd, a'r 6ed fesul pen o'r boblogaeth. 
Dangoswyd hefyd yr amcangyfrifon defnydd ar gyfer Cymru ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru ar 
gyfer 2015. Cafodd y data ei gwestiynu gan Aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
chytunodd Alex i gynnal dadansoddiad pellach ar yr ystadegau a rhoi gwybod am y canlyniad i'r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 Mewn ymateb i gwestiwn am y strwythur cymorth a ddarperir i wasanaethau cyhoeddus, 
dywedodd Richard Evans fod Energy Service wedi cael ei sefydlu flwyddyn yn ôl i gefnogi 
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau i greu buddion i Gymru drwy newid i fod yn economi 
carbon isel.  Cyfeiriodd at brosiect gan y Bwrdd Iechyd a'r Cyngor yn Nhyddewi ar gyfer ynni solar 
ar y ddaear a oedd wedi bod yn mynd rhagddo'r llynedd ond a oedd bellach wedi'i ohirio 
oherwydd materion cynllunio. Mae'r gwasanaeth yn cydweithio â phartneriaid ar gyfleoedd i 
ddefnyddio a chynhyrchu ynni'n effeithlon, yn cefnogi datblygu a chaffael hyd at y broses 
weithredu. Mae angen i gleientiaid roi cymorth digonol o ran noddi a rheoli'r prosiectau. 
Cyfeiriwyd at ddau brosiect: 

1. Cyfleuster Rheoli Gwastraff Cwm Environmental yn ymwneud â chyfleoedd 
cynhyrchu solar yn Nant-y-caws. Byddai Bwrdd Cwm yn ystyried hyn yn cyn hir.   

2. Cyngor Sir Caerfyrddin: Rhaglen Re:Fit a oedd yn cynnwys 35 o safleoedd yng Ngham 
1.  

 Cyfeiriodd Richard Evans at gynllunio ynni rhanbarthol a'r adroddiad 'Dinas-ranbarth Bae 
Abertawe – Ynni Adnewyddadwy i'r Dyfodol' ym mis Ebrill 2018 a gynhyrchwyd gan Regen. Roedd 
hyn yn cynnwys gweledigaeth ynni ar gyfer De Cymru erbyn 2025. Roedd yn bwysig bod y 
gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad.   

 Gofynnodd Stephen Gray sut y gallai'r cynllun Carbon Isel gael ddiogelu yn sgil Brexit, oherwydd y 
byddai defnydd tir yn newid yn dibynnu ar ganlyniad Brexit. Cadarnhaodd Alex Hicks y cyfeiriwyd 
at hyn yng nghynllun Llywodraeth Cymru. 
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 Dywedodd Huwel Manley mai'r her i Lywodraeth Cymru, gyda Brexit, yw'r newid o 30-40% mewn 
defnydd tir tuag at amaethu dwys. Mater i'r Llywodraeth a'r Gwasanaethau Cyhoeddus fydd 
ystyried cymryd perchnogaeth gyfan o fferm wynt ar eu hystâd neu ymyrryd dim ond pan nad 
yw'r sector preifat yn llwyddo i gyflawni. Ymatebodd Alex Hicks drwy ddweud ei fod yn 
gadarnhaol i gynyddu perchnogaeth y sector cyhoeddus a chymunedol o asedau ar raddfa fawr ac 
y gellid archwilio modelau i gael mwy o arian gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer prosiectau o'r 
fath. Cyfeiriodd at gais gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i'r sector preifat 
ynghylch cyfleoedd solar a bod Llywodraeth Cymru wedi awgrymu i'r Bwrdd Iechyd gymryd 
perchenogaeth.  

 Cyfeiriodd Jane Davidson at werth Energy Service gan dynnu sylw at derfynau amser perthnasol, 
megis y tariff cyflenwi trydan Egni Coop, sydd wedi cael ei ymestyn am flwyddyn arall. Nid yw'r 
rhan fwyaf o wasanaethau cyhoeddus yn manteisio ar hyn felly cânt eu hatal rhag cael cyfleoedd 
yn y dyfodol.   

 Bydd Energy Service yn cysylltu â chydlynwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch yr 
arolwg diweddar o wasanaethau cyhoeddus sydd wedi dangos y gwaith rhagorol sy'n mynd 
rhagddo. Bydd cyrff cyhoeddus yn cael gwybod am y camau nesaf yn ystod yr haf. 

 Cytunwyd bod cyfle enfawr i ymgorffori cyfleoedd datgarboneiddio gydag adeiladau newydd ond 
bod rhoi pwrpas newydd i safleoedd sy'n bodoli eisoes yn fwy heriol ac y gallant fod yn llai 
deniadol o ran buddion o gymharu â buddsoddi neu leihau'r defnydd o ynni. Cyfeiriwyd at y 
cyflwyniad Cydweithredu ar Asedau a nodwyd a fyddai modd cael hwn ar gyfer y cyfarfod 
Rhanbarthol ar 7 Mehefin, a chytunwyd y dylid ychwanegu datgarboneiddio at y drafodaeth.  

 Soniodd Huwel Manley am fferm wynt Coedwig Brechfa a'r cyfle i wasanaethau cyhoeddus 
fuddsoddi. 

 Cytunwyd i ystyried y pwnc hwn ymhellach ar ôl y cyfarfod rhanbarthol ar 7 Mehefin ac i rannu 
gwybodaeth am y camau sy'n cael eu cymryd ar ddatgarboneiddio. 

 Dywedodd Carys Morgans fod y ddalfa newydd yn Sir Gaerfyrddin yn cynnwys ystyriaethau o ran 
carbon isel yn y cynlluniau. 

CAMAU GWEITHREDU 

Rhoi rhagor o wybodaeth i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn dilyn 
dadansoddiad o'r data ar allyriadau a'r amcangyfrifon o ran defnydd fesul 
ardal Awdurdod Lleol 

Alex Hicks 

Rhoi awgrymiadau i Richard Evans Richard.evans@energyservice.wales 
ynghylch sut y gall gwasanaethau cyhoeddus ail-ymgysylltu â'r adroddiad 
'Dinas-ranbarth Bae Abertawe - Ynni Adnewyddadwy i'r Dyfodol ' (Ebrill 
2018) 

Pawb 

Sicrhau bod y cyflwyniad Cydweithredu ar Asedau i'r BGC Rhanbarthol a'r 
Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn cyfeirio at fodloni blaenoriaethau 
datgarboneiddio'r gwasanaethau cyhoeddus. 

Gwyneth Ayers 

Ailystyried gweithredu ar y cyd ar ddatgarboneiddio ar ôl y cyfarfod 
rhanbarthol ar 7 Mehefin 

Tîm Cymorth y BGC 

Rhoi gwybod i bartneriaid am gamau sefydliadol sy'n ymwneud â 
datgarboneiddio 

Pawb 

 

Cysylltiadau Cryf 

 Cadarnhaodd Marie Mitchell na fu unrhyw gyfarfodydd pellach o'r grŵp ers yr adroddiad i 
gyfarfod diwethaf y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, ond cynhaliwyd gweithdy Darganfod 
Gwirfoddoli ar 30 Ebrill. Y nod oedd dod â phartneriaid ynghyd i drafod yr ymatebion i'r arolwg 
ar agweddau'r partneriaid tuag at wirfoddoli a'r prosesau sy'n gysylltiedig â hynny. Roedd 
adroddiad ar y gweithdy wedi'i gylchredeg i'r aelodau. Roedd un neu ddau o gynrychiolwyr y 
partneriaid heb gael mewnbwn ond roedd cysylltiadau wedi'u gwneud â'r holl gynrychiolwyr a 
nodwyd. Roedd y gweithdy wedi edrych ar amrywiaeth o feysydd gan gynnwys rhwystrau, 

4. Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin – Grŵp Cyflawni Cynlluniau Prosiect 

mailto:Richard.evans@energyservice.wales
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polisïau, hyfforddiant, recriwtio, gwirfoddoli gan weithwyr a'r hyn sy'n gwneud cymuned 
gydlynus.  

 Ymhlith y meysydd gwaith a nodwyd yn y dyfodol oedd person canolog i gydlynu cydweithio, 
cysondeb o ran hyfforddiant a pholisïau, cronfa o wirfoddolwyr, platfform ar-lein ar gyfer rhannu 
gwybodaeth a'r angen i rannu adnoddau megis darparu hyfforddiant. Er bod gan Cymdeithas 
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr - CAVS ganolfan wirfoddoli, nid oes ganddo'r adnoddau i 
gyflawni ym mhob un o'r meysydd hyn. Y camau nesaf yw datblygu cynllun strategol, cael 
gweithgor i ddatblygu'r meysydd a nodwyd ar gyfer gweithio mewn partneriaeth, ac edrych ar 
gyfleoedd ariannu ar gyfer swydd wirfoddoli i gydlynu'r gweithgaredd - neu gallai partneriaid 
gyfrannu.   

 Nodwyd bod swydd wirfoddoli yn y Gronfa Trawsnewid a fydd yn ategu gwaith y Grŵp Cyflawni 
ond bod y cylch gwaith hwn yn llawer ehangach na phrosiect y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol. 

 Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch cwblhau'r Strategaeth Wirfoddoli, cadarnhaodd Marie 
Mitchell y byddai'n cael ei chwblhau yn y Gwanwyn.  

 Pan ofynnwyd am y gwerth o gael rhywun canolog a'r hyn y byddai'r rôl hon yn ei gydgysylltu, 
atebodd Marie Mitchell fod angen edrych ar hyfforddiant, polisïau, sefydlu gwirfoddolwyr ac 
achredu. 

 Soniodd Ruth Mullen am gronni gwirfoddolwyr a chyfeiriodd at y Fforwm Lleol Cymru Gydnerth, 
sy'n cynnwys grŵp cyd-nerthu cymunedol sy'n ystyried defnyddio cronfa o wirfoddolwyr i'w 
defnyddio mewn argyfwng. Byddai'n darparu'r manylion cyswllt i Marie.  

 Cafwyd trafodaeth ar y ffynonellau o wybodaeth gymunedol sydd ar gael megis Infoengine a 
Dewis. Y rhain yw'r llwyfannau a ffefrir gan y BGC Rhanbarthol Mae'r Bwrdd Iechyd yn bwriadu 
penderfynu pa system i'w defnyddio i gyfeirio pobl at y wefan newydd. Eglurodd Martyn 
Palfreman fod ganddynt lefelau gwahanol o wybodaeth ond deallwyd y gellid rhannu 
gwybodaeth berthnasol ar draws y ddau adnodd. Roedd BGC Sir Benfro wedi cael cyflwyniad yn 
ddiweddar ar ymarferoldeb Dewis a chytunwyd y byddai'n ddefnyddiol cael gwybodaeth am yr 
adnoddau hyn. Roedd angen system a oedd yn crynhoi data gan roi darlun o lesiant ledled y 
partneriaid, gyda mynediad hawdd i'r cyhoedd at gysylltiadau. 

 Trafodwyd y System Wybodaeth Ddigidol, a gobeithir y bydd y casglu data ar gyfer hyn yn cael ei 
ariannu gan y BGC Rhanbarthol sydd ar gael ac mae'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi 
ailgyflwyno cais i'r Gronfa Trawsnewid i rannu data cleientiaid a data ansoddol yn dilyn 
ymgysylltu â dinasyddion. Bydd hyn yn cefnogi'r Asesiad Llesiant wrth symud ymlaen. 

 Cyfeiriwyd at 'Fy Nghyfrif' y Cyngor, oherwydd gellid ehangu hyn i bartneriaid gwasanaethau 
cyhoeddus eraill.  

 Soniodd Alyson Phillips am y Gronfa Cymorth Hyblyg a byddai'n gwirio a yw'n bosibl i 
wirfoddolwyr gael mynediad iddi. Cyfeiriodd at y ffaith fod 'Cymunedau am Waith' yn gallu 
ariannu costau teithio, yn cynnwys ar gyfer gwirfoddolwyr. 

CAMAU GWEITHREDU 

Darparu manylion cyswllt ar gyfer Fforwm Lleol Cymru Gydnerth i Marie 
Mitchell ar gyfer trafodaeth ynghylch cronfa o wirfoddolwyr 

Ruth Mullen 

Trefnu arddangosiad o Dewis a Infoengine yn y cyfarfod nesaf Tîm Cymorth y BGC 

Cadarnhau a all y gwirfoddolwyr ddefnyddio Cronfa Cymorth Hyblyg yr 
Adran Gwaith a Phensiynau. 

Alyson Phillips 

Pobl a Lleoedd Ffyniannus 

 Rhoddodd Jane Lewis drosolwg o'r cynnydd a wnaed gan y Grŵp Cyflawni fel yr amlinellwyd yn y 
Cynllun Prosiect a ddosbarthwyd. Y meysydd allweddol sy'n cael eu datblygu yw caffael bwyd 
lleol gan ddefnyddio cyllid LEADER, Cynyddu Cyfoeth Cymunedau, sgiliau ac addysg gan weithio 
gyda'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol. Mae grŵp clwstwr gwasanaethau cyhoeddus yn 
ystyried y sgiliau sydd eu hangen a chaiff hyn ei ddefnyddio i lywio cynllun y Bartneriaeth i 
Lywodraeth Cymru. Mae'r arferion gorau o ardaloedd eraill yn cael eu hystyried.   

 Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 10 Mehefin a bydd yn cynnwys siaradwyr ar ddatblygu cyfleoedd 
caffael. 
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 Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cronfa Her yr Economi Sylfaenol gwerth 
£3miliwn, manylion i'w dosbarthu. Cyllid i gefnogi profi ffyrdd arloesol o ddarparu gwasanaethau 
o ddydd i ddydd.  Bydd cais yn cael ei ddatblygu ar ran y BGC i gefnogi'r gwaith ar gaffael bwyd. 
Nid yw hyn yn atal sefydliadau rhag ymgeisio am eu prosiectau eu hunain hefyd. Mae hyd at 
£100mil ar gael ar gyfer pob cais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Gorffennaf a bydd y cais 
drafft yn dod gerbron y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i'w gymeradwyo ar 8 Gorffennaf, cyn ei 
gyflwyno. 

CAMAU GWEITHREDU 

Dosbarthu'r ddolen i Gronfa Her yr Economi Sylfaenol  Tîm Cymorth y BGC 

Ystyried cais drafft i'r Gronfa ar gyfer y prosiect caffael bwyd yn y 
cyfarfod ar 8 Gorffennaf 

Tîm Cymorth y BGC 

 

 Dywedodd Huwel Manley fod y drafft yn ddogfen dda. Teimlai fod angen iddi gynnwys cyfeiriad 
hefyd, o dan y prosiect caffael bwyd,   at gynaliadwyedd, cynnyrch o ansawdd lleol a mynd i'r 
afael â newid yn yr hinsawdd.   

 Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole fod angen cyfeirio at yr ochr ddiwylliannol, yr iaith 
Gymraeg a dwyieithrwydd.   

CAMAU GWEITHREDU 

Diwygio'r adroddiad drafft fel y trafodwyd Kate Harrop 

 

 Dywedodd Gwyneth Ayers y byddai'r cyfarfod rhanbarthol ar gyfer y pedwar BGC a oedd yn cael 
ei gynnal ar 7 Mehefin yn canolbwyntio'n bennaf ar ddatblygu cysylltiadau pellach rhwng y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol, gan nodi meysydd ar 
gyfer cydweithredu. Byddai cyfarfod â swyddogion arweiniol BGC Ceredigion a'r BGC Rhanbarthol 
yn cael ei gynnal y prynhawn yma i drafod cynllunio'r digwyddiad.    

 Cafodd agenda ddrafft ei dosbarthu a'i hystyried. Cynigiwyd y bydd Ros Jervis yn cynnal 
trafodaeth/gweithdy ar ddatrysiadau cymdeithasol a gwyrdd i ddatblygu a chyd-gynllunio'r 
agenda.   

 Bydd sesiwn y prynhawn yn cynnwys cyflwyniadau ar nifer o faterion rhanbarthol er mwyn atal yr 
un cyflwyniadau rhag cael eu rhoi i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus unigol. Y pynciau hyn yw 
'Cydweithredu ar Asedau' yn dilyn adroddiad drafft sy'n mapio asedau ar draws Dyfed Powys, 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r wybodaeth ddiweddaraf am y Credyd Cynhwysol.   

 

 Diolchodd Martyn Palfreman i'r Bwrdd am y gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a rhoddodd amlinelliad byr o brosiectau'r Gronfa Trawsnewid a 
chynigiodd roi cyflwyniad mwy sylweddol yn ystod y cyfarfod nesaf. 

 Cyflwynwyd cais gan y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol am £18m ac roedd £ 11.8m wedi'i 
ddyfarnu hyd yn hyn. Cefnogwyd tair rhaglen: 

 Gwella Bywydau drwy Dechnoleg – defnyddio technoleg i ennyn diddordeb pobl yn fwy 
effeithiol ar gyrion gofal 

 Cyflymu'r broses o gydleoli iechyd a gofal cymdeithasol 

 Creu cysylltiadau i bawb – gwirfoddoli, rôl cysylltydd cymunedol. 

 Mae cynlluniau cyflawni manwl wrthi'n cael eu datblygu a bydd y Bwrdd Gweithredol yn cytuno 
arnynt ddechrau mis Mehefin. Mae rhaglenni ychwanegol, a oedd yn aflwyddiannus i ddechrau, 
wedi cael eu hailgyflwyno i'w hystyried, ac mae'r rhain yn cynnwys datblygu system cofnodion 
cleientiaid a rennir sy'n cysylltu â'r System Gwybodaeth Ddigidol a'r broses o ymgysylltu â 
dinasyddion ar draws yr agenda llesiant gan gysylltu â'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a'u 
rhwydweithiau ymgysylltu. 

5. Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin Adroddiad Blynyddol 2018-19 

6.    Cyfarfod y BGC Rhanbarthol  

7.    Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru - y wybodaeth ddiweddaraf 
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 Mae gan y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol hefyd yn ychwanegol £11m o Gyllid Gofal Integredig a 
£10m o gyllid cyfalaf Gofal Integredig dros y 18 mis-2 flynedd nesaf, sy'n amserlen heriol ar gyfer 
gwariant.  

 Mae gan y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol hefyd strwythur llywodraethu priodol ar gyfer y 
rhaglen ac wrth symud ymlaen, bydd cynrychiolaeth o'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar y 
grwpiau perthnasol a chynrychiolaeth o'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ar Grwpiau Cyflawni y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fel y bo'n briodol. 

 Dywedodd Martyn Palfreman mai bwriad gwirioneddol y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol oedd 
ceisio rhannu'r adnoddau a geir o'r Gronfa Trawsnewid gyda'r Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 

CAMAU GWEITHREDU 

Cyflwyno trosolwg o'r Gronfa Trawsnewid a'r cynnydd yn y cyfarfod nesaf Martyn Palfreman 

 

 Roedd yr Awdurdod Lleol wedi cael gwybod am Raglen Astudiaethau Llywodraeth Leol Swyddfa 
Archwilio Cymru sydd i'w chynnal yn ystod y 12 mis nesaf. Mae'r rhain yn astudiaethau o 
lywodraeth leol ond yn cynnwys y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Roedd briff y prosiect wedi'i 
gylchredeg a nodwyd na fydd gwaith maes uniongyrchol yn Sir Gaerfyrddin. 

 Fel rhan o'r ymarfer bwrdd gwaith, gellir gellir cyflwyno cais a chaiff hwn ei gylchredeg er 
gwybodaeth.  

CAMAU GWEITHREDU 

Dosbarthu'r cais o ran elfen ymarfer bwrdd gwaith yr adolygiad er 
gwybodaeth 

Gwyneth Ayers 

 

 Amlinellodd Carys Morgans y tair ffrwd ariannu sydd ar gael, a bydd y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus y wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol:  

o Arian diogelwch cymunedol ar gyfer ardal Glanymôr a Thyisha 
o £25,000 ar gyfer y Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel ar gyfer prosiectau yn unol â 

chynllun y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
o Y Gronfa Gymunedol sy'n dod i ben ddiwedd yr wythnos. 

 Gwnaed cais am drosolwg o'r cyfleoedd ariannu hyn gyda gwybodaeth am y swm, y meini prawf 
a'r terfynau amser er mwyn gallu llunio barn strategol ar sut y gellid / sut yr oedd gwaith yn mynd 
rhagddo ar y cyd. 

 Cadarnhaodd Alyson Phillips wrth yr Aelodau fod cymorth yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cael 
ei gynnig i'r rhai yr effeithiwyd arnynt gan y diswyddiadau yn Calsonic yn Llanelli.   

 Dywedodd Marie Mitchell wrth yr Aelodau fod Wythnos y Gwirfoddolwyr yn cael ei chynnal yn 
ystod wythnos gyntaf mis Mehefin a bod croeso i bartneriaid fod yn bresennol ar y daith o 
amgylch y sir. 

 Dywedodd Jane Davidson y byddai'n cyfweld â Sophie Howe a Jane Hutt yng Ngŵyl y Gelli ar 31 
Mai 5.30-6.30pm. Byddai Mark Drakeford yn siarad yn y digwyddiad y flwyddyn nesaf pan fydd 
Sophie Howe wedi adrodd yn ôl ar y cynnydd o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol. 

CAMAU GWEITHREDU 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau sy'n elwa ar Gronfa 
Gymunedol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac ariannu diogelwch 
cymunedol  

Carys 
Morgans/Gwyneth 

Ayers 

Rhoi trosolwg o'r cyfleoedd ariannu y cyfeirir atynt Tîm Cymorth y BGC 

Cysylltu â Marie Mitchell os oes gan rywun ddiddordeb mewn cymryd 
rhan yn y daith o amgylch y Sir gyda'r uned symudol yn ystod yr Wythnos 
Gwirfoddolwyr 1 – 7 Mehefin 

Pawb 

 

8.    Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygu'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac effeithiolrwydd 
gweithio mewn partneriaeth 

9.    Unrhyw Fater Arall  
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CAMAU GWEITHREDU 

Materion y cytunwyd arnynt ar gyfer cyfathrebu: 

 Cyfleuster rheoli gwastraff Cwm Environmental (ar ôl ei 
gymeradwyo) a rhaglen Re:Fit y Cyngor  

 Adroddiad blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Clare Pilborough 
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 Crynodeb o'r pwyntiau gweithredu Pwy Diweddaru 

 Camau gweithredu yn dilyn y cyfarfod ar 20 Mai  

1 Cysylltu â Thîm Cymorth y BGC os oes ganddynt ddiddordeb mewn dysgu rhagor am 

yr hyfforddiant Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a ddatblygwyd gan Brifysgol y 

Drindod Dewi Sant 

Pawb  

2 Adrodd yn ôl mewn cyfarfod yn y dyfodol ar waith y Bwrdd Iechyd gyda Phrifysgol y 

Drindod Dewi Sant ar hyfforddiant ynghylch Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

Anna Bird  

3 Rhoi rhagor o wybodaeth i'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn dilyn dadansoddi'r 

data ar allyriadau a'r defnydd fesul ardal Awdurdod Lleol.  

Alex Hicks Mae’r wybodaeth yn cael ei gasglu ac fe’i rennir 

mewn cyfarfod yn y dyfodol 

4 Rhoi awgrymiadau i Richard Evans Richard.evans@energyservice.wales ynghylch sut y 

gall gwasanaethau cyhoeddus ail-ymgysylltu â'r adroddiad 'Dinas-ranbarth Bae 

Abertawe – Ynni Adnewyddadwy i'r Dyfodol' (Ebrill 2018) 

Pawb  

5 Sicrhau bod y cyflwyniad Cydweithredu ar Asedau i'r BGC Rhanbarthol a'r Bwrdd 

Partneriaeth Ranbarthol yn cyfeirio at fodloni blaenoriaethau datgarboneiddio'r 

gwasanaethau cyhoeddus. 

Gwyneth Ayers Wedi'i gwblhau 

6 Ailystyried gweithredu ar y cyd ar ddatgarboneiddio ar ôl y cyfarfod rhanbarthol ar 7 

Mehefin 

Tîm Cymorth y 

Bwrdd 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

I’w drafod yng nghyfarfod mis Medi 2019 y BGC 

7 Rhoi gwybod i bartneriaid am gamau sefydliadol sy'n ymwneud â datgarboneiddio Pawb Gwybodaeth i’w gasglu 

8 Darparu manylion cyswllt ar gyfer Fforwm Lleol Cymru Gydnerth i Marie Mitchell ar 

gyfer trafodaeth ynghylch cronfa o wirfoddolwyr 

Ruth Mullen Wedi'i gwblhau  

9 Trefnu arddangosiad o Dewis a Infoengine yn y cyfarfod nesaf Tîm Cymorth y BGC Parhaus 

10 Cadarnhau a all y gwirfoddolwyr ddefnyddio Cronfa Cymorth Hyblyg yr Adran Gwaith 

a Phensiynau. 

Alyson Phillips Diweddariad wedi ei dderbyn ac fe’i gyflwynir 

yng nghyfarfod mis Gorffennaf 2019  

11 Dosbarthu'r ddolen i Gronfa Her yr Economi Sylfaenolhttps://llyw.cymru/yr-economi-
sylfaenol 

Tîm Cymorth y BGC Wedi'i gwblhau 

12 Ystyried cais drafft i'r Gronfa ar gyfer y prosiect caffael bwyd yn y cyfarfod ar 8 

Gorffennaf 

Tîm Cymorth y BGC Wedi'i gwblhau 

13 Diwygio'r adroddiad blynyddol drafft fel y trafodwyd Kate Harrop Wedi'i gwblhau 

mailto:Richard.evans@energyservice.wales
https://gov.wales/foundational-economy
https://gov.wales/foundational-economy


10 

 

 Crynodeb o'r pwyntiau gweithredu Pwy Diweddaru 

14 Cyflwyno trosolwg o'r Gronfa Trawsnewid a'r cynnydd yn y cyfarfod nesaf Martyn Palfreman Wedi'i gwblhau  

15 Dosbarthu'r elfen ymarfer pen bwrdd yr adolygiad er gwybodaeth Gwyneth Ayers Wedi’i gwblhau 

16 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau sy'n elwa ar Gronfa Gymunedol 

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac ariannu diogelwch cymunedol 

Carys 

Morgans/Gwyneth 

Ayers 

 

17 Rhoi trosolwg o'r cyfleoedd ariannu y cyfeirir atynt Tîm Cymorth y BGC  

18 Cysylltu â Marie Mitchell os oes gan rywun ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y daith 

o amgylch y Sir gyda'r uned symudol yn ystod yr Wythnos Gwirfoddolwyr 1 – 7 

Mehefin 

Pawb  

19 Materion y cytunwyd arnynt ar gyfer cyfathrebu: 

 Cyfleuster rheoli gwastraff Cwm Environmental (ar ôl ei gymeradwyo) a 
rhaglen Re:Fit y Cyngor  

 Adroddiad blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Clare Pilborough  

 


