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9.30am, Dydd Iau 12 Medi 2019 

Ystafell Teifi, Canolfan Gynadledda Halliwell,  
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin  

 

COFNODION 

 

Yn bresennol  

Enw Sefydliad 

Barry Liles (Y Cadeirydd)
  

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Y Cynghorydd Mair 
Stephens 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Ruth Mullen  Cyngor Sir Caerfyrddin 

Maria Battle Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Huwel Manley Cyfoeth Naturiol Cymru   

Kevin Jones  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

Carys Morgans Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

Uwcharolygydd Craig 
Templeton  

Heddlu Dyfed-Powys 

Julian Atkins Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

Jonathan Feild Adran Gwaith a Phensiynau 

Andrew Cornish Coleg Sir Gâr  

Marie Mitchell Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin 

Rhian Lovell  Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru 

 

Yn bresennol: 

Enw Sefydliad 

Y Cynghorydd Cefin 
Campbell 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Y Cynghorydd Carys Jones Cyngor Sir Caerfyrddin 

Gwyneth Ayers Cyngor Sir Caerfyrddin 

Kate Harrop Cyngor Sir Caerfyrddin  

Helen Morgan Cyngor Sir Caerfyrddin 

Jane Lewis Cyngor Sir Caerfyrddin 

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

Angela Phillips  Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru  

Sue Smith  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 
 

1. Croeso ac Ymddiheuriadau 

 



2 

 

Ymddiheuriadau  

Enw Sefydliad 

Y Cynghorydd Emlyn Dole  Cyngor Sir Caerfyrddin 

Ros Jervis Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Sarah Jennings Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Beth Cossins Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Yr Athro Jean White Llywodraeth Cymru 

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

Christine Harley  Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol  

Jane Davidson Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

Martyn Palfreman   Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru 

 
Estynnodd Barry Liles groeso i aelod newydd i'r cyfarfod – Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda. Roedd y Cynghorydd Cefin Campbell hefyd yn bresennol i gyflwyno'r adroddiad 
'Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen' ac estynnwyd croeso hefyd i'r Cynghorydd Carys Jones a 
oedd yn bresennol fel sylwedydd o Bwyllgor Craffu y Cyngor – Polisi ac Adnoddau, ac Angela Phillips 
o'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol.  
 
Diolchwyd i Jane Davidson a oedd wedi cael rôl newydd fel uwch-swyddog gweithredol yn PCDDS ac 
na fyddai'n aelod o'r BGC o hyn ymlaen. Cadarnhaodd Barry Liles ei fod bellach yn cynrychioli PCDDS 
yn lle Jane. Nodwyd ei bod hi wedi arwain nifer o fentrau, yn enwedig rhai oedd yn ymwneud â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 

2. Cofnodion a Materion yn Codi: 8 Gorffennaf 2019 

 Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir. 

 Cam Gweithredu 3 – dywedodd Barry Liles ei fod wedi cwrdd â'r saith o Gynghorau Tref a 
Chymuned yn gynharach yr wythnos honno i roi adborth am eu hadroddiadau ac roedd y 
cynrychiolwyr wedi bod yn gefnogol a brwd iawn.  

 Cam Gweithredu 4 – trafodwyd cynrychiolaeth yn y BGC ac nid oedd y cynghorau lleol yn 
cefnogi'r dewis o gael eu cynrychioli gan Un Llais Cymru, fel sy'n digwydd yn Sir Benfro, gan nad 
oedd un ohonynt yn aelod o'r sefydliad hwnnw. Daethpwyd i gytundeb ynghylch argymell i'r BGC 
fod dau gynrychiolydd yn mynychu cyfarfodydd y BGC yn y dyfodol, ac y byddai'r gynrychiolaeth 
yn dibynnu ar gynnwys yr agenda. Roedd y Cynghorydd Mair Stephens wedi datgan buddiant fel 
Cadeirydd Ardal Un Llais Cymru a gofynnodd am i adborth o drafodaethau'r BGC gael ei roi i'r 
Grŵp Ardal ynghyd â'r saith cyngor yn unol â'r Ddeddf. Roedd croeso i aelodau'r BGC fynychu'r 
cyfarfodydd cydgysylltu a gynhelir gan y cynghorau lleol hyn.  

 Roedd y cynnig am blannu coed wedi cael ei drafod â'r cynrychiolwyr a byddai hyn yn cael ei roi 
ar waith.  

 Cam Gweithredu 15 – cadarnhaodd Gwyneth Ayers y dylid gwybod am ganlyniad y cynnig am 
Gronfa Her yr Economi Sylfaenol erbyn diwedd mis Medi. Cyflwynwyd cannoedd o geisiadau a 
nodwyd bod tebygrwydd rhwng cynigion Sir Benfro ac Abertawe a oedd yn ymwneud â chaffael. 
Rhoddodd y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cynnydd y prosiect caffael bwyd – roedd Menter a 
Busnes yn gwneud gwaith cwmpasu gyda phartneriaid y BGC ynghylch y gwariant ar fwyd a'r 
gweithdrefnau caffael presennol. Y cam nesaf, a fydd yn cael ei ariannu os bydd y cais yn 
llwyddiannus, yw mapio'r gweithdrefnau caffael a darparu trosolwg o gyflenwad lleol. Os nad 
yw'r arian yn cael ei ddyfarnu, bydd angen adolygu sut y gellir gwneud cynnydd.  
 

CAMAU GWEITHREDU 

Anfon agendâu'r dyfodol at y saith Cyngor Tref A Chymuned yn unol â'r 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i'w galluogi nhw i enwebu 
cynrychiolaeth gan swyddog ac aelod yng nghyfarfodydd y BGC yn y 

Tîm Cymorth y BGC  
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dyfodol.  

Cynrychiolydd y Cyngor Tref a Chymuned i roi adborth i Un Llais Cymru Cynrychiolwyr y 
Cynghorau Tref a 

Chymuned 

Aelodau'r BGC i roi gwybod os ydynt yn dymuno mynychu'r cyfarfodydd 
cydlynu gyda'r Cynghorau Tref a Chymuned  

PAWB 

Mynd ar drywydd prosiect plannu coed Cyfoeth Naturiol Cymru gyda'r 
Cynghorau Tref a Chymuned   

Huwel Manley a 
Gwyneth Ayers 

 
 

3.   Symud Sir Gaerfyrddin Wledig Ymlaen  

 Diolchodd y Cynghorydd Cefin Campbell i'r BGC am y gwahoddiad i gyflwyno adroddiad y Cyngor. 
Dywedodd fod y Cyngor ddwy flynedd yn ôl wedi penderfynu canolbwyntio ar gefn gwlad Sir 
Gaerfyrddin er mwyn adfywio cymunedau lleol. Bu'n cadeirio gweithgor trawsbleidiol a chafodd 
adroddiad y grŵp ei gymeradwyo y diwrnod cynt gan y Cyngor Llawn. Roedd y gweithgor wedi 
cwrdd 22 o weithiau a chafwyd tystiolaeth gan nifer o bartneriaid y BGC. Gwnaethpwyd arolwg i 
ganfod beth yw anghenion cymunedau gwledig.  

 Rhoddwyd ffeithiau am y Cyngor ac roedd y rhain yn cynnwys y canlynol:  
o Roedd 60% o'r boblogaeth yn byw mewn ardaloedd gwledig 
o Mae nifer y boblogaeth dros 65 oed yn hŷn na chyfartaledd Cymru  
o Mae nifer y boblogaeth rhwng 16 a 24 oed yn llai na chyfartaledd Cymru  
o Mae pobl ifanc yn gadel y sir ar gyfradd o 1,000 bob blwyddyn 
o Mae lefelau'r cyflog cyfartalog yn is na chyfartaledd Cymru.  

 Mae'r adroddiad yn gwneud 55 o argymhellion mewn ystod o feysydd polisi gan gynnwys 
datblygu economaidd, band eang, tai, trafnidiaeth, amaethyddiaeth, gwasanaethau cymunedol, 
ynni adnewyddadwy, yr amgylchedd a rheoli gwastraff.  

 Un o'r argymhellion yw sefydlu prosiect 10 Tref Wledig, lle y mae cyfres o drefi gwledig wedi cael 
eu clustnodi a bydd cynllun twf yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob un o'r trefi a'r ardaloedd 
cyfagos.  

 Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn adolygu ei Gynllun Datblygu Lleol a fydd yn adlewyrchu'r angen i 
alluogi datblygiadau ystyriol i ddiwallu anghenion lleol mewn ardaloedd gwledig.  

 Bydd pwyslais ar greu swyddi i gadw pobl ifanc yma ac i ddenu'r rheiny sydd wedi gadael i 
ddychwelyd.  

 Nid oes gan rai mannau mewn ardaloedd gwledig fynediad i fand eang cyflym iawn. Mae ar gael 
ar gyfer 86% o'n trigolion yn unig.  

 Mae amaethyddiaeth yn ganolog i'r adroddiad a bydd angen rhoi sylw i heriau o ganlyniad i 
Ymadael â'r UE.  

 Mae nifer o argymhellion yr adroddiad yn berthnasol i bartneriaid y BGC. Mae'r rhain yn cynnwys 
gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â sgiliau, datblygu system dracio ar gyfer pobl ifanc sy'n 
gadael yr ardal a'u cyfeirio nhw at swyddi lleol a chyfleoedd entrepreneuriaeth, datblygu 
trafnidiaeth gymunedol, datblygu prosiectau cymunedau drwy fentrau cymdeithasol, datblygu 
ffynonellau ynni adnewyddadwy newydd a rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru i ariannu camau 
uniongyrchol i fynd i'r afael â phroblemau sy'n ymwneud â llygredd dŵr.  

 Mae angen rhoi pwysau ar Lywodraeth Cymru a chyrff cenedlaethol eraill i wella dealltwriaeth o'r 
heriau sy'n wynebu ardaloedd gwledig ac ailystyried y diffiniad o amddifadedd i adlewyrchu'n 
well amddifadedd cudd. Bydd cydweithio ar draws y partneriaid yn allweddol i ddod o hyd i ateb.  

 Y cam nesaf i'r Cyngor yw sefydlu Panel Ymgynghorol trawsbleidiol i fonitro cynnydd yn erbyn yr 
argymhellion a chadw llygad ar effaith Brexit yn y dyfodol. Diolchodd Cefin Campbell i'r holl 
bartneriaid am eu cyfraniad a dywedodd fod y Cyngor am i'r adroddiad hwn fod yn Strategaeth a 
rennir yn Sir Gaerfyrddin a fydd yn cynnwys yr holl bartneriaid. Bydd yr adroddiad yn cael ei 
lansio mewn digwyddiad ar 8 Hydref yng Ngwesty'r Emlyn, Castellnewydd Emlyn.  
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 Rhoddodd Helen Morgan amlinelliad o'r Fenter 10 Tref Wledig. Y trefi arfaethedig yw 
Llanymddyfri, Sanclêr, Hendy-gwyn ar Daf, Castellnewydd Emlyn, Talacharn, Cwmaman, 
Llanybydder, Cydweli, Llandeilo a Cross Hands. Bydd hon yn ymagwedd sy'n seiliedig ar 
ganlyniadau a bydd cynlluniau unigol yn darparu gweledigaeth strategol tymor hir ar gyfer twf 
economaidd. Bydd gwybodaeth am y gwaith a wnaed yn Llanymddyfri yn cael ei throsglwyddo i'r 
trefi eraill a bydd cyfleoedd cyllido allanol gan y sector cyhoeddus a'r sector preifat yn parhau i 
gael eu nodi i gynorthwyo'r trefi a'r busnesau gwledig lleol. Bydd y fenter yn cael ei lansio ar 16 
Hydref yn Llanymddyfri.  

 Nododd Barry Liles ei fod o'r farn fod tri maes lle y gallai'r BGC gefnogi'r gwaith hwn:  
1. Punt Sir Gaerfyrddin gan gynnwys y cais Economi Sylfaenol posibl ynghylch caffael bwyd 
2. Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd ar gyfer Iechyd 
3. Gofynnwyd i aelodau'r BGC gymryd camau i gefnogi datganiad y Cyngor ynghylch 

Argyfwng Hinsawdd.  

 Cafwyd trafodaeth ynghylch yr angen i fuddsoddi mewn offer coedwigaeth arbenigol; i edrych ar 
gontractau tymor hir, prentisiaethau coedwigaeth, cynnig Gelli Aur ar gyfer canolfan STEM i 
Lywodraeth Cymru, prosiect puro slyri yng Ngholeg Sir Gâr, pwysigrwydd cyfarwyddyd gyrfaoedd 
a sefydlu gwell cysylltiadau â chyflogwyr.  

 Cytunwyd y dylai'r BGC ddangos i Lywodraeth Cymru ei gefnogaeth i fenter Sgiliau a Thalentau y 
Fargen Ddinesig.  

 Siaradodd Julian Atkins ynghylch rôl prentisiaethau, profiad o ran Ymddiriedolaeth y Tywysog ym 
Mannau Brycheiniog a thrafodwyd pa mor bwysig yw cael cyfleoedd i feithrin sgiliau i'r rheiny 
sy'n byw mewn ardaloedd gwledig. Un maes oedd wedi cael ei anwybyddu yn ei farn ef oedd yr 
angen i annog ffermwyr, coedwigwyr a rheolwyr tir eraill i fod yn fwy entrepreneuraidd. Gall 
Cyswllt Ffermio gynorthwyo â'r gwaith o edrych ar arallgyfeirio a rhoi cymorth a chyngor i 
ffermwyr.  

 Mae cyfarfod wedi cael ei drefnu wythnos nesaf i drafod model cydweithredol posibl ar gyfer 
prosesu llaeth er mwyn osgoi bod llaeth o Sir Gaerfyrddin yn mynd i Loegr i gael ei brosesu ac 
yna'n dychwelyd i Gymru. Mae Sir Gaerfyrddin yn cynhyrchu 38% o'r holl laeth sy'n cael ei 
ddefnyddio yng Nghymru.  

 Yn dilyn sylw ynghylch Ymadael â'r UE yn cael effaith ar iechyd meddwl ffermwyr, dywedodd 
Helen Morgan fod gan y Cyngor gofrestr risg ar gyfer Ymadael â'r UE ac mae hyn wedi cael ei 
gydnabod.   

 Mae angen ystyried y cysylltiadau rhwng yr adroddiad a gwaith Grwpiau Darparu'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  

 Mae amddifadedd cudd yn ofid. Mae 8,800 o bobl yn Sir Gaerfyrddin ar fudd-daliadau tymor hir 
sy'n gysylltiedig ag analluogrwydd ac mae nifer ohonynt yn ardaloedd y 10 Tref.  

 Gofynnir i'r holl bartneriaid ystyried sut y gallant gefnogi'r agenda hwn a thrafodir hyn ymhellach 
yn y cyfarfod nesaf. Bydd y Cynghorydd Cefin Campbell yn bresennol unwaith eto.  

 

CAMAU GWEITHREDU  

Anfon llythyr at Lywodraeth Cymru i gefnogi'r angen am gyllid ar gyfer 
menter Sgiliau a Thalentau Bargen Ddinesig Bae Abertawe 

Barry Liles / 
Gwyneth Ayers 

Trafod ynghylch datblygu sgiliau mewn cyd-destun gwledig yng 
nghyfarfod nesaf y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol 

Jane Lewis  

Ystyried gorgyffwrdd rhwng gwaith y Grwpiau Cyflawni a'r adroddiad  Tîm Cymorth y BGC 

Cyflwyniad pellach ar y Prosiect 10 Tref Wledig a'r gwaith yn Llanymddyfri 
mewn cyfarfod yn y dyfodol  

Stuart Walters a 
Helen Morgan 

Yr holl sefydliadau i ystyried sut y gallant, fel corff unigol ac fel aelod, o'r 
BGC roi cefnogaeth i'r adroddiad a'r argymhellion hyn – i'w drafod yng 
nghyfarfod mis Tachwedd 2019  

PAWB 

Gwahodd y Cynghorydd Cefin Campbell i ddod i'r drafodaeth yng Tîm Cymorth y BGC 
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nghyfarfod nesaf y BGC.  

  
 

 Cytunwyd bod angen cynnal gweithdy i ystyried ymateb gan sefydliadau i'r newid yn yr 
hinsawdd a mapio'r hyn sy'n cael ei wneud mewn ymateb. Gellir rhannu gwybodaeth a nodi 
cyfleoedd i gydweithio. Dylai aelodau'r BGC a'r swyddogion perthnasol o bob sefydliad sydd â 
chyfrifoldeb am yr agenda hwn fod yn bresennol yn y gweithdy. Mae rheoli asedau yn faes 
allweddol.  

 Gofynnwyd am awgrymiadau am hwyluswyr annibynnol. Cynigiwyd Alan Netherwood gan 
Huwel Manley.  

 Dywedodd Huwel Manley y bydd y Datganiad Ardal, y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ei 
baratoi, yn rhoi blaenoriaeth i heriau llesiant amgylcheddol a wynebir yn lleol. Mae gweithdy yn 
cael ei gynnal ar 10 Hydref yng Nghaerfyrddin ar gyfer Gorllewin Cymru. Bydd gwybodaeth yn 
cael ei dosbarthu i aelodau'r BGC.  

 

CAMAU GWEITHREDU 

Trefnu dyddiad ar gyfer gweithdy lle y bydd aelodau'r BGC a swyddogion 
perthnasol o'r partneriaid yn bresennol  

  Tîm Cymorth y BGC 

Cytuno ar gwmpas gweithdy Gwyneth Ayers 

Dosbarthu gwybodaeth am weithdy Datganiad Ardal Cyfoeth Naturiol 
Cymru a fydd yn cael ei gynnal ar 10 Hydref  

Tîm Cymorth y BGC a 
Huwel Manley 

  
 

 Cyfeiriodd Gwyneth Ayers at y papur, a oedd yn crynhoi'r trafodaethau yn y cyfarfod rhanbarthol 
a gynhaliwyd ar 6 Mehefin. Mae'r papur yn cynnwys pedwar cynnig sy'n ymwneud ag ardaloedd 
rhanbarthol Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Mae'r un cyntaf yn ymwneud â datblygu'r 
rhaglen Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd ar gyfer Iechyd. Y cam cyntaf fydd cynnal gweithdy, a'r 
ail gam fydd datblygu ymagwedd tuag at ymgysylltu â dinasyddion. Mae'r trydydd a'r pedwerydd 
cam yn gyfleoedd mwy penagored mewn meysydd eraill ar gyfer y dyfodol.  

 Cefnogwyd a chytunwyd ar bob un o'r pedwar cynnig yn yr adroddiad gan y BGC, yn amodol ar 
gael cymeradwyaeth gan y BGC eraill a'r BPR.  
 

CAMAU GWEITHREDU 

Rhoi gwybod i'r BPR a BGC Ceredigion a Sir Benfro fod y BGC wedi 
cymeradwyo'r pedwar cynnig.  

Gwyneth Ayers 

 
 

Pobl a Lleoedd Ffyniannus 

 Dywedodd Jane Lewis y byddai cyflawni cynllun y prosiect ar gyfer y grŵp hwn yn diwallu nifer yr 
argymhellion yn adroddiad Cefn Gwlad Sir Gaerfyrddin. Canolbwyntiwyd ar ddau faes gan y grŵp:  

o Entrepreneuriaeth 
o Profiad gwaith a Gwirfoddoli 

 Entrepreneuriaeth – angen sicrhau bod hyn yn cael ei ymgorffori'n llawn yn rhaglen y 10 tref 
wledig.  

 Profiad gwaith a Gwirfoddoli – gofynnwyd bod model Sir Benfro yn cael ei gyflwyno i gyfarfod 
BGC Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol. Mae'r prosiect yn Sir Benfro wedi galluogi partneriaid y BGC i 
nodi cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli ystyrlon. Cefnogwyd y syniad o 
gael cyflwyniad yng nghyfarfod nesaf y BGC.  

4.  Ymateb i Newid yn yr Hinsawdd – Cyfleoedd i Weithio Mewn Partneriaeth 

5. Cyfarfod Rhanbarthol y BGC a'r BPR 

6.  Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin – Cynlluniau Prosiect y Grŵp Cyflawni  
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CAMAU GWEITHREDU  

Rhoi cyflwyniad ar fodel profiad gwaith Sir Benfro yng nghyfarfod nesaf y 
BGC 

 Jonathan Feild 

 
Ymyrraeth Gynnar ac Atal 

 Rhoddodd Kate Harrop grynodeb ynghylch yr ardaloedd oedd wedi eu cynnwys yng nghyfarfod y 
grŵp.  

 Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch 'Gwneud i Bob Cysylltiad Gyfrif'. Mae tîm y 
prosiect yn bwriadu gweithredu'r rhaglen ac maent yn ystyried atebion posibl o ran TG. Mae'r 
negeseuon oddi wrth y partneriaid yn cael eu hadolygu a'u diweddaru ac mae rhagor o 
hyfforddiant ar gyfer staff rheng flaen yn cael ei drefnu rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020.  

 Rhaglen ledled y sir sy'n ymwneud â gwytnwch – cynhaliwyd dau weithdy, yr un olaf ym mis 
Mehefin a ddefnyddiodd y cwestiynau o'r lens llesiant i nodi'r meysydd blaenoriaeth a'r camau 
gweithredu ar gyfer gweithio mewn partneriaeth. O ganlyniad, bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar 
atal ac ymyrraeth gynnar, cydweithio a newid diwylliannol. Mae'r gweithdy olaf wedi'i gynllunio 
ar gyfer mis Hydref/Tachwedd i gynllunio'r rhaglen waith ar y cyd.  

 Dull seiliedig ar leoedd – penderfynwyd bwrw ymlaen â'r dull hwn drwy ei uno â'r gwaith 
gwytnwch o'r gweithdai a'i gysylltu â Rhaglen 7 y Gronfa Drawsnewid. Mae'r Grŵp bellach yn 
mapio'r holl gyfleoedd sydd yn y system ar gyfer dull seiliedig ar leoedd a meithrin cydnerthu 
cymunedol, gan gynnwys rhaglenni allweddol eraill, arian ac adnoddau sydd ar gael, 
cydweithrediadau a phartneriaethau sydd yn eu lle, gwybodaeth a systemau a'r holl wasanaethau 
ar draws y system.  

 Nododd y Grŵp y cysylltiadau posibl â gwaith y Grwpiau Cyflawni eraill.  
 

 

CAMAU GWEITHREDU  

Archwilio cyfleoedd i gysylltu dull seiliedig ar leoedd a'r 'Menter 10 Tref 
Wledig'  

Ros Jervis /  
Beth Cossins 

  
Cysylltiadau Cryf 

 Cadarnhaodd Marie Mitchell fod yr arolwg mapio ynghylch gwirfoddoli wedi'i gwblhau, ac yn 
dilyn gweithdy byddai Grŵp Gwaith yn cael ei sefydlu i edrych ar y modd y gallai partneriaid 
gydweithio. Byddai hyn yn cynnwys ystyried meysydd megis cynefino a hyfforddiant ar gyfer 
gwirfoddolwyr er mwyn atal lleoedd gwag ar raglenni hyfforddi.  

 Cyfeiriodd yr adroddiad diwethaf i'r BGC at chwilio am gyllid pellach ar gyfer swydd i ddatblygu 
peth o'r gwaith hwn, ond penderfynwyd aros hyd nes y mae'r Gweithgor wedi gorffen ei waith 
cyn penderfynu a oes angen cyllid ar gyfer darn penodol o waith.  

 Bydd y cyfarfod nesaf yn ystyried newid gwirfoddoli i gyflogaeth. Nodwyd bod un o bartneriaid 
presennol y BGC yn cynnig swyddi i'w wirfoddolwyr hefyd. Ystyrir hyn yn arfer da o ran cymell 
pobl i wirfoddoli. Bydd hefyd yn edrych ar arferion da ar gyfer prosiectau cymunedol a'r modelau 
gwahanol sydd eisoes ar waith yn lleol.  

 Mae'r prosiect Gwirfoddoli Gwledig wedi datblygu rhai cyfleoedd newydd ond mae dal yr angen 
amdanynt, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.  

 Mae elfen y gwaith o ran rheoli Asedau y Grŵp Cyflawni ar wahân i'r rhan wirfoddoli. Mae'r 
adnodd 'Dod o Hyd i Leoliad' wedi cael ei ddatblygu.  

 Cyfeiriwyd at 'Pasbort' i Wirfoddoli, a gallai hyn fod o fantais o ran osgoi dyblygu gwaith o wneud 
gwiriadau ar wirfoddolwyr. Mae angen rhoi rhagor o ystyriaeth i hyn.  

 

CAMAU GWEITHREDU  

Ystyried dichonoldeb Pasbort i Wirfoddoli Marie Mitchell  
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Cafwyd egwyl fer am 11.15am a gadawodd rhai aelodau'r cyfarfod – y Cynghorydd Mair Stephens, y 
Cynghorydd Carys Jones, Craig Templeton, Rhian Lovell a Jane Lewis.  
 

 Rhoddodd Angela Phillips, Rheolwr y Rhaglen Ranbarthol a Sue Smith, Cydgysylltydd Cydnerthu 
Cymunedol, gyflwyniad ar 'Creu Cysylltiadau i Bawb: Dewis ac InfoEngine'. Cyflwynwyd y BPR gais 
o £18 miliwn ar gyfer 'Gorllewin Cymru Iachach' i 'Gronfa Drawsnewid' Llywodraeth Cymru gyda 
phedwar maes allweddol a'r un sy'n cael ei ystyried heddiw yw 'Pobl Gysylltiedig'. Roedd ychydig 
llai na £12m wedi dod i law ar gyfer tair o'r wyth rhaglen -  

- Rhaglen 1: Gofal Rhagweithiol trwy Gymorth Technoleg 
- Rhaglen 3: Integreiddio Cyflym a Chyson  
- Rhaglen 7: Creu Cysylltiadau i Bawb   

 
Mae rhaglen 7 yn cynnwys cyflwyno 'Mae Sir Gaerfyrddin yn Garedig' fel 'Mae Gorllewin Cymru 
yn Garedig', gan hyrwyddo gwirfoddoli a chymunedau cydnerth. Bydd tîm o 'Gysylltwyr 
Cymunedol a Mwy' yn cael ei sefydlu ym mhob sir. Mae angen cwmpasu swyddi sy'n mynd i'r 
afael â rhagnodi cymdeithasol ac edrych ar y modd y maent yn cael eu hariannu.  

 Themâu yn Rhaglen 7:  
o 'Cymell Gwirfoddoli' – cysylltiadau rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chynghorau Tref 

a Chymuned i greu hybiau gweithredu lleol sy'n darparu fframwaith ar gyfer cefnogaeth.  
Gallai platfform digidol alluogi a chynorthwyo pobl i rannu sgiliau personol er mwyn i 
bobl allu bod yn garedig a chymryd rhan yn y gymuned leol.  

o 'Rhaglen gyfeillio rhwng y Cenedlaethau' – partneru pobl ifanc a phobl hŷn, a chefnogi 
sgiliau TG. Efallai y bydd cyfle i ymgorffori hyn yn y 'Rhaglen Ysgolion Iach'.  

 Mae platfform Dewis wedi cael ei hyrwyddo gan Lywodraeth Cymru. Y nod yw rhoi dewis i bobl a 
rheolaeth dros wasanaethau er mwyn iddynt allu archwilio a chael mynediad i'r hyn sydd ar gael 
yn lleol yn ogystal â hyrwyddo annibyniaeth. Un cyfeirlyfr yw Dewis Cymru, sy'n gysylltiedig â rhai 
eraill megis Galw Iechyd Cymru ac InfoEngine (y trydydd sector). Mae angen i wasanaethau 
statudol ddarparu gwybodaeth am Dewis. Mae adnoddau lleol a chenedlaethol ar gael, a gall 
grwpiau a gwasanaethau lleol ychwanegu gwybodaeth a digwyddiadau. Mae'r wybodaeth yn cael 
ei diweddaru bob 6 mis neu'n cael ei harchifo.  

 Mae ap newydd wedi cael ei ddatblygu, sef 'Iechyd a Llesiant Cymru'. Mae gwybodaeth ar gael i 
ddefnyddwyr sydd wedi'u cofrestru a gallai fod yn adnodd hynod werthfawr i'n staff rheng flaen a 
chysylltwyr cymunedol. Mae'n costio pob awdurdod lleol £8,000 i'w gynnal.  

 Mae cael rhagor o wybodaeth ynghylch gwasanaethau awdurdod lleol ar draws y sbectrwm 
llesiant yn gyfan gwbl yn cael ei gydnabod fel maes sydd angen ei ddatblygu. Mae angen cymryd 
mwy o berchnogaeth corfforaethol dros Dewis ac mae angen rhagor o olygyddion mewn 
awdurdodau lleol.  

 Dim ond cyfeiriadau e-bost sydd ar y rhestr wen sy'n gallu cyrchu hwn. Cadarnhaodd Andrew 
Cornish nad oedd yn gallu cael mynediad iddo gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost y Coleg.  

 Gan ymateb i gwestiwn ynghylch sut y mae cwmnïau masnachol yn cael eu gwirio, cadarnhawyd 
bod y golygyddion yn gwneud y gwaith gwirio.  

 Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi i'r BGC ynghylch dwy raglen arall y BPR sydd wedi 
cael eu hariannu.  

 Cytunwyd ynghylch rhoi gwybodaeth am y rhaglenni Cronfa Drawsnewid i'r Grwpiau Cyflawni.  
 

CAMAU GWEITHREDU 

Codi ymwybyddiaeth ymysg Cynghorau Tref a Chymuned ynghylch Dewis. Sue Smith 

Cyngor Sir Caerfyrddin i nodi golygyddion addas mewn adrannau Angela Phillips, Sue 
Smith a Ruth Mullen 

7.    Y newyddion diweddaraf ynghylch Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru 
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Rhoi'r newyddion diweddaraf yng nghyfarfodydd y BGC yn y dyfodol 
ynghylch dwy raglen arall y BPR sydd wedi'u cyllido 

Martyn Palfreman 

Rhannu gwybodaeth berthnasol am raglenni Cronfa Drawsnewid â 
Grwpiau Cyflawni 

Martyn Palfreman 

Cydgysylltu ag Uned Ddata Cymru ynghylch caniatáu i golegau ddefnyddio 
Dewis  

Angela Phillips a Sue 
Smith 

 

Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei ddosbarthu i aelodau'r BGC.  
 

 Cyfeiriodd Carys Morgans at gyllid y Comisiynydd Heddlu a Throseddu o £50,000 i Glan-y-môr a 
Thy-isa. Bu cyfarfod rhwng y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rhai Cynghorwyr Tref a Sir a 
swyddogion. Cynhelir trafodaethau â'r gymuned leol i roi gwybod am ddatblygu'r cynnig, yn unol 
â Chynllun y Comisiynydd Heddlu a Throseddu.  

 Dywedodd Huwel Manley wrth y BGC am y gweithdy i drafod y Datganiad Ardal lleol a fydd yn 
cael ei gynnal yng Nghaerfyrddin ar 10 Hydref rhwng 9.30 a 3.30. Bydd manylion yn cael eu 
dosbarthu ynghyd â nodiadau gweithredu'r cyfarfod hwn. Gofynnwyd i aelodau'r BGC anfon 
cynrychiolwyr i'r cyfarfod.  

 Cynhelir cyfarfod nesaf y BGC ar 25 Tachwedd yng Ngholeg Sir Gâr, Llanelli.  

8.   Ynghlwm er Gwybodaeth: Adroddiad ynghylch Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad yr RSA: 
Canllaw ar gyfer y Dyfodol ac Ein Dyfodol yn y Tir 

9.    Unrhyw fater arall  
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 Crynodeb o'r Camau Gweithredu Pwy Y Wybodaeth Ddiweddaraf 

 Camau gweithredu yn dilyn y cyfarfod ar 12 Medi  

1 Anfon agendâu'r dyfodol at y saith Cyngor Tref A Chymuned yn unol â'r Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i'w galluogi nhw i enwebu cynrychiolaeth gan 

swyddog ac aelod yng nghyfarfodydd y BGC yn y dyfodol. 

Tîm Cymorth y BGC 

 

Wedi ei gwblhau 

2 Bydd cynrychiolwyr y Cynghorau Tref a Chymuned yn rhoi adborth i Un Llais Cymru.  Cynrychiolwyr y 

Cynghorau Tref a 

Chymuned 

 

3 Aelodau'r BGC i roi gwybod os ydynt yn dymuno mynychu'r cyfarfodydd cydlynu 

gyda'r Cynghorau Tref a Chymuned 

PAWB Yn parhau 

9 Mynd ar drywydd prosiect plannu coed Cyfoeth Naturiol Cymru gyda'r Cynghorau Tref 

a Chymuned 

Huwel Manley a 

Gwyneth Ayers 

 

5 Anfon llythyr at Lywodraeth Cymru i gefnogi'r angen am gyllid ar gyfer menter Sgiliau 

a Thalentau Bargen Ddinesig Bae Abertawe 
Barry Liles a 

Gwyneth Ayers 

Wedi ei gwblhau 

6 Trafod ynghylch datblygu sgiliau mewn cyd-destun gwledig yng nghyfarfod nesaf y 

Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol 

Jane Lewis  

7 Ystyried gorgyffwrdd rhwng gwaith y Grwpiau Cyflawni a'r adroddiad Tîm Cymorth y BGC Yn parhau 

8 Cyflwyniad pellach ar y Prosiect 10 Tref Wledig a'r gwaith hyd yn hyn yn Llanymddyfri 

mewn cyfarfod yn y dyfodol  
Stuart Walters a 

Helen Morgan 

Cyflwyniad yng nghyfarfod PSB mis Tachwedd 

9 Yr holl sefydliadau i ystyried sut y gallant, fel corff unigol ac fel aelod, o'r BGC roi 

cefnogaeth i'r adroddiad a'r argymhellion hyn – i'w drafod yng nghyfarfod mis 

Tachwedd 2019 

PAWB Wedi ei ohirio tan Ionawr 2020 

10 Gwahodd y Cynghorydd Cefin Campbell i ddod i'r drafodaeth yng nghyfarfod nesaf y 

BGC. 

Tîm Cymorth y BGC Wedi ei ohirio tan Ionawr 2020 

11 Trefnu dyddiad ar gyfer gweithdy lle y bydd aelodau'r BGC a swyddogion perthnasol 
o'r partneriaid yn bresennol 

Tîm Cymorth y BGC Dyddiad i’w gadarnhau 

12 Cytuno ar gwmpas gweithdy  Gwyneth Ayers I’w gadarnhau 

13 Dosbarthu gwybodaeth am weithdy Datganiad Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru a 

fydd yn cael ei gynnal ar 10 Hydref 

Huwel Manley a 

Thîm Cymorth y 

Wedi ei gwblhau 
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 Crynodeb o'r Camau Gweithredu Pwy Y Wybodaeth Ddiweddaraf 

BGC 

14 Rhoi gwybod i'r BPR a BGC Ceredigion, Sir Benfro a Phowys fod y BGC wedi 

cymeradwyo'r pedwar cynnig.  

Gwyneth Ayers 

 

Wedi ei gwblhau 

15 Rhoi cyflwyniad ar fodel profiad gwaith Sir Benfro yng nghyfarfod nesaf y BGC Jonathan Feild Ar agenda PSB mis Tachwedd 

16 Archwilio cyfleoedd i gysylltu dull seiliedig ar leoedd a'r 'Menter 10 Tref 

Wledig'  

Ros Jervis a  
Beth Cossins 

Yn parhau 

17 Ystyried dichonoldeb Pasbort i Wirfoddoli Marie Mitchell  

18 Codi ymwybyddiaeth ymysg Cynghorau Tref a Chymuned ynghylch Dewis. Sue Smith  

19 Cyngor Sir Caerfyrddin yn nodi golygyddion addas mewn adrannau Angela Phillips, 

Sue Smith a Ruth 

Mullen 

 

20 Rhoi'r newyddion diweddaraf yng nghyfarfodydd y BGC yn y dyfodol ynghylch 

dwy raglen arall y BPR sydd wedi'u cyllido  

Martyn Palfreman  

21 Rhannu gwybodaeth berthnasol am raglenni Cronfa Drawsnewid â Grwpiau 

Cyflawni 

Martyn Palfreman  

22 Cydgysylltu ag Uned Ddata Cymru ynghylch caniatáu i golegau ddefnyddio 

Dewis 

Angela Phillips a 

Sue Smith 

 

  


