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9.30am, Dydd Llun 25 Tachwedd 2019
Yr Egin, Caerfyrddin 

COFNODION

Presennol 
Enw Sefydliad
Barry Liles (Cadeirydd) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Yr Athro Jean White Llywodraeth Cymru
Ruth Mullen Cyngor Sir Caerfyrddin
Sarah Jennings Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Huwel Manley Cyfoeth Naturiol Cymru  
Sean Lloyd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Carys Morgans Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu
Prif Arolygydd Chris Neve Heddlu Dyfed-Powys
Jonathan Feild Adran Gwaith a Phensiynau
Andrew Cornish Coleg Sir Gâr 
Marie Mitchell Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr
Martyn Palfreman Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru
Alun Harries Cyngor Tref Caerfyrddin

Hefyd yn bresennol
Enw Sefydliad
Y Cyng. Deryk Cundy Cyngor Sir Caerfyrddin
Gwyneth Ayers Cyngor Sir Caerfyrddin
Kate Harrop Cyngor Sir Caerfyrddin 
Anna Bird Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Beth Cossins Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Amy Richmond-Jones Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Clare Pilborough Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr - CAVS
Jonathan Fearn Cyngor Sir Caerfyrddin
Mike Bull Cyngor Sir Caerfyrddin

1. Croeso ac Ymddiheuriadau

Ymddiheuriadau
Enw Sefydliad
Y Cynghorydd Emlyn Dole Cyngor Sir Caerfyrddin
Maria Battle Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Ros Jervis Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Julian Atkins Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
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Rhian Lovell Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
Kevin Jones Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Y Cynghorydd Jan Curtice  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Christine Harley Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol 
Uwch-arolygydd Craig 
Templeton

Heddlu Dyfed-Powys

Croesawodd Barry Liles Alun Harries o Gyngor Tref Caerfyrddin a'r Cynghorydd Deryk Cundy o Bwyllgor 
Craffu - Polisi ac Adnoddau'r Cyngor Sir.  

2. Cofnodion a Materion yn Codi: 8 Gorffennaf 2019
 Derbyniwyd y cofnodion yn gywir.
 Trafodaethau'n cael eu cynnal yn lleol ar y posibilrwydd i gael model cydweithredol ar gyfer prosesu 

llaeth.  Dywedodd Mike Bull fod ymweliad â Gogledd Cymru i weld y model yno wedi arwain at 
ddysgu gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys y gost sylweddol o ran adnoddau.

 Cam Gweithredu 1 – Croesawyd Alun Harries eto i'r cyfarfod a chadarnhawyd y bydd y cyfathrebu 
â'r saith Cyngor Tref a Chymuned sy'n destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn parhau i 
gynyddu.

 Cam Gweithredu 2 – Mae angen trafodaeth bellach er mwyn sicrhau adborth i Un Llais Cymru.
 Cam Gweithredu 4 – Cadarnhaodd Huwel Manley y dylai'r fenter plannu coed gael ei chynnal y 

flwyddyn nesaf yn dilyn trafodaeth â'r Cynghorau Tref a Chymuned.
 Cam Gweithredu 6 – camau i'w cyflawni yn ymwneud â datblygu sgiliau mewn cyd-destun gwledig.
 Camau 9 a 10 – Yn anffodus, nid oedd y Cynghorydd Cefin Campbell yn gallu bod yn bresennol yn 

y cyfarfod heddiw, bydd trafodaethau pellach ar gyfraniadau'r BGC a phartneriaid i'r Strategaeth 
Wledig ar agenda'r cyfarfod nesaf ym mis Ionawr.  

 Cam Gweithredu 11 – Nododd Gwyneth Ayers ymddiheuriadau nad yw'r gweithdy ar y newid yn yr 
hinsawdd wedi cael ei ddatblygu. Roedd BGC Sir Benfro wedi gofyn am gynnal gweithdy ar y cyd, a 
bydd hyn yn cael ei drefnu.

 Cam Gweithredu 13 – Dywedodd Huwel Manley y bydd y prif faterion a gododd yn y gweithdy 
Datganiad Ardal a gynhaliwyd ym mis Hydref yn cael eu hystyried a'u datblygu ymhellach.

 Cam Gweithredu 17 – O ran dichonolrwydd 'Pasbort i Wirfoddoli ', cadarnhaodd Marie Mitchell fod 
y Grŵp Cyflawni Cysylltiadau Cadarn wedi sefydlu is-grŵp i edrych ar wella gwaith partneriaeth ar 
wirfoddoli.

 Dywedodd Ruth Mullen fod rhai trafodaethau cychwynnol wedi cael eu cynnal i gynyddu nifer y 
golygyddion adrannol ar gyfer Dewis a byddai'n datblygu hyn.

 Cam Gweithredu 21 – Cadarnhaodd Martyn Palfreman fod y Grwpiau Cyflawni yn cael eu cynnwys 
yn arbennig y Grŵp Ymyriadau Cynnar ac Atal.

 Cafwyd diweddariad gan Carys Morgans ar Gronfa Gymunedol y Comisiynydd Heddlu a Throseddu. 
- Dyfarnwyd £40,000 i Glanymôr a Thy-isha a oedd yn cynnwys prosiectau'n ymwneud â rhaglen 

'Fearless' Crimestoppers ar gyfer pobl ifanc, Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed a menter 
arddio. 

- Roedd cyllid wedi'i ddyfarnu i'r Bartneriaeth Cymunedau Mwy Diogel o ychydig dros £7,000 ar 
gyfer prosiect 'Fearless', ac roedd cais arall am ymarfer pen bwrdd ar gyfer Troseddau Difrifol 
a Chyfundrefnol yn cael ei ystyried.  

CAMAU GWEITHREDU
Trafod y dull o ddarparu adborth i Un Llais Cymru Cynrychiolwyr y 

Cynghorau Tref a 
Chymuned

Cyfarfod â Chynghorau Tref a Chymuned i ddatblygu prosiect plannu 
coed Cyfoeth Naturiol Cymru

Huwel Manley
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Cynnydd o ran y cam gweithredu canlynol - Trafod ynghylch datblygu 
sgiliau mewn cyd-destun gwledig yng nghyfarfod nesaf y Bartneriaeth 
Ddysgu Ranbarthol

Jane Lewis

Bydd cyfraniad gan y BGC a sefydliadau unigol i adroddiad 'Symud Sir 
Gaerfyrddin Wledig Ymlaen' yn cael ei drafod yng nghyfarfod mis 
Ionawr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gyda'r Cynghorydd Cefin 
Campbell

Tîm Cefnogi’r BGC 

Symud ymlaen a'r gwaith o drefnu gweithdy ar y cyd ar Newid yn yr 
Hinsawdd gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro

Gwyneth Ayers

Parhau i nodi golygyddion adrannol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ar 
gyfer Dewis

Ruth Mullen

3.   Y diweddaraf ar ymweliad partner i Bromley by Bow
 Rhoddodd Sarah Jennings drosolwg o ymweliad gan uwch gynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion, 

y Bwrdd Iechyd a'r Heddlu â'r prosiect yng nghanol Tower Hamlets a gafodd ei sefydlu 30 mlynedd 
yn ôl ac sy'n cael ei redeg gan elusen arloesol. Mae'n cynnwys canolfan yn y gymuned gyda phractis 
meddyg teulu ac ymchwil gymunedol ac mae'n enghraifft o'r modd y gall rhagnodi ym maes iechyd, 
gofal cymdeithasol a rhagnodi gwyrdd weithio. Ymgymerodd y gwirfoddolwyr cymunedol ag 
eglwys adfeiliedig, a rhoddwyd gwahoddiad i'r gwasanaethau cyhoeddus ddod i mewn. Nid oes 
unrhyw weithwyr cymdeithasol yn rhan o'r prosiect (ac roedd y cynrychiolwyr a oedd yn ymweld 
o'r farn fod hon yn fwlch). Nid oedd unrhyw werthusiad meintiol, ac mae'r grantiau'n cael eu didoli 
yn ôl effaith yn hytrach na niferoedd, ond cynhaliwyd gwerthusiad ansoddol i ddangos sut roedd 
defnyddwyr y Ganolfan yn teimlo cyn ac ar ôl ymweld. Nid oedd angen apwyntiadau i gael 
mynediad i'r cyfleuster.  

 Cafwyd trafodaeth ar y pwyntiau canlynol: 
- Ariannu: derbynnir gan yr Ymddiriedolaeth Sefydledig, ceir rhagor o wybodaeth yn adroddiad 

y prosiect. Derbynnir grantiau llai eraill. Mae'r caffi yn fenter gymdeithasol. Codir tâl am 
ymweliadau gan sefydliadau sydd am ddysgu o'r prosiect.

- Staffio: Mae tri aelod o staff, gan gynnwys Rheolwr y Ganolfan, yn goruchwylio'r prosiect ac yn 
dod o hyd i gyllid. Mae 150 o wirfoddolwyr. 

- Diogelu: roedd y gwirfoddolwyr, dysgwyr ac unrhyw un a oedd yn rhedeg grŵp wedi cael 
hyfforddiant yn cynnwys diogelu. Mae'r elfennau statudol yn destun y drefn arolygu arferol.

- Capasiti mewn cymunedau: yn amrywio yn dibynnu ar y gymuned leol. Gellid adeiladu capasiti 
i alluogi perchnogaeth ar lawr gwlad. Mae enghreifftiau o drosglwyddo asedau cymunedol yn 
bodoli yn Sir Gaerfyrddin megis Excel Bowl a Calon y Fferi gyda phrydlesu hir yn cael eu rhoi 
heb unrhyw gost i grwpiau cymunedol. Gellid mynd at gymunedau lleol sydd wedi'u hysgogi, 
gellid ystyried Glanymôr a Thy-isha ar gyfer y model hwn. Bydd gwybodaeth bellach am 
enghreifftiau o'r canolfannau hyn sy'n cael eu harwain gan gymunedau ac unrhyw rai eraill yn 
gallu cael eu casglu i'w hystyried yn y dyfodol. Mae'r Grŵp Cyflawni Cysylltiadau Cadarn wedi 
mapio lleoliadau cymunedol lleol i'w llogi ac mae gwefan y Cyngor yn cynnwys map 
rhyngweithiol.

CAMAU GWEITHREDU
Dosbarthu copi o'r cyflwyniad i aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Tîm Cefnogi'r BGC
Mynd ati i gael gwybodaeth bellach am fodelau ' Calon y Fferi ' ac ' Excel 
Bowl' ar gyfer canolfannau a arweinir gan y gymuned ac ystyried 
cyflwyniad posibl i gyfarfod y BGC yn y dyfodol

Tîm Cefnogi’r BGC

Mapio mentrau cyfredol a arweinir gan gymunedau i lywio trafodaethau 
yn y dyfodol

Kate Harrop – yn 
gysylltiedig â Grŵp 

Cyflawni Cysylltiadau 
Cadarn



4

 Yn dilyn y drafodaeth yn y cyfarfod diwethaf ar Strategaeth Wledig y Cyngor, 'Symud Sir 
Gaerfyrddin Wledig Ymlaen', rhoddodd Mike Bull, Rheolwr Ardal Datblygu Economaidd, 
gyflwyniad ar y fenter hon sy'n un o'r themâu allweddol yn y Strategaeth. Bydd gweledigaeth 
strategol hirdymor ar gyfer twf economaidd a chynllun twf yn cael eu datblygu ar gyfer pob un 
o'r trefi.  Bydd ffocws y cynlluniau yn adlewyrchu anghenion y cymunedau lleol. Ariennir hyn gan 
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a'r Cyngor Sir. Cam 1 yw'r cam cyfredol sy'n cynnwys wyth 
o'r trefi - Hendy-gwyn ar Daf, Sanclêr, Talacharn, Llanybydder, Castellnewydd Emlyn, 
Llanymddyfri, Llandeilo a Chwmaman - wedi'u rhannu'n dair lot gan fod cysylltiad rhwng eu 
cymunedau. Bydd Cam 2 yn dechrau ym mis Ebrill 2020 ac yn cynnwys y ddwy dref sy'n weddill – 
Cydweli a Cross Hands. Bydd y gwaith yn cael ei gyflawni mewn sawl cam gan gynnwys casglu a 
dadansoddi data, cynnal arolygon canfyddiad a sefydlu timau cynlluniau twf, gweithdy 
blaenoriaethau allweddol, adroddiadau drafft cychwynnol erbyn Mawrth 2020, cynllun drafft ar 
gyfer ymgynghori, ymgynghori â'r gymuned ym mis Mehefin, a bydd y drafft terfynol a'r lansiad 
yn cael ei cyflawni ym mis Gorffennaf.

 Cafwyd trafodaeth ar y pwyntiau canlynol: 
- ymgysylltu â phartneriaid BGC a theimlwyd y byddai hyn yn ymwneud â chymryd rhan yn yr 

arolygon canfyddiad a'r timau'r cynlluniau twf. Byddai hefyd yn bwysig i'r ymgynghorwyr 
gyfarfod ag aelodau'r BGC.

- Ar ôl i'r cynlluniau twf gael eu datblygu, bydd themâu cyffredin yn cael eu nodi y gellir gweithio 
arnynt yn strategol.

- Eglurwyd nad ymgynghoriad cyfreithiol ffurfiol yw'r cyfnod ymgynghori ond ymgysylltu â'r 
cyhoedd. Bydd y rhaglen yn cysylltu â'r Cynllun Datblygu Lleol sydd, ar hyn o bryd, yn ei gyfnod 
ymgynghori ffurfiol tan fis Gorffennaf.  

- Roedd y materion allweddol a drafodwyd yn cynnwys yr ysbyty newydd, poblogaeth sy'n 
heneiddio a chludiant.

GWEITHRED
Dosbarthu copi o'r cyflwyniad i aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus

Tîm Cefnogi’r BGC

Aelodau'r BGC i gyfrannu at yr arolwg canfyddiad er mwyn llywio'r cynllun 
twf ar gyfer Hendy-gwyn ar Daf, Sanclêr, Talacharn, Llanybydder a 
Chastellnewydd Emlyn

PAWB

Cylchredeg dolen i'r arolwg canfyddiad yn ymwneud â Llanymddyfri, 
Llandeilo a Chwmaman pan fydd ar gael

Mike Bull

Dylid cysylltu â Mike Bull mabull@sirgar.gov.uk i gymryd rhan yn y timau 
cynllun twf

PAWB

Trefnu i aelodau'r BGC gyfarfod â 10 o ymgynghorwyr y trefi gwledig Mike Bull & Gwyneth 
Ayers

 Cadarnhaodd Martyn Palfreman fod yr Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cymeradwyo'r 
meysydd cydweithio y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod rhanbarthol y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus a'r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ym mis Mehefin.  

 Roedd Llywodraeth Cymru wedi sefydlu tasglu cenedlaethol i ddatblygu fframwaith hunanasesu ar 
gyfer Byrddau Partneriaeth Ranbarthol, gydag arolygiadau ar y cyd yn cael eu cynnal gan 
Arolygiaethau Iechyd a Gofal. Roedd y fframwaith drafft wedi cael ei drafod gan y Bwrdd 
Partneriaeth Ranbarthol ac roedd pryderon yn ymwneud â'r ffocws ar broses, ac er ei bod yn 

4. 10 Rhaglen Trefi Gwledig  

5. Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru

mailto:mabull@carmarthenshire.gov.uk
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anochel yn ystod y cam cynnar hwn, teimlwyd y gellid gofyn cwestiynau mwy effeithiol am yr effaith 
o ddod ynghyd fel Bwrdd. Roedd gwerth yn yr hunanasesiad, ond barnwyd ei bod yn rhy gynnar i'w 
archwilio. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r fframwaith ar sail y trafodaethau, er bydd yr 
arolygiadau'n cael eu cynnal. Mae'r Byrddau Partneriaeth Ranbarthol yn awyddus i fod yn rhan o 
gynllun peilot.

 Bydd rhagor o wybodaeth fanwl am y tair rhaglen a ariannwyd gan y Gronfa Trawsnewid yn cael ei 
rhoi o bryd i'w gilydd. Mae'r dair rhaglen yn mynd rhagddynt:
- Rhaglen 1: Gofal Rhagweithiol trwy Gymorth Technoleg – ail-drafod y contract estynedig â 

Llesiant Delta i ddarparu asesiad. Gwella'r platfform digidol. Mae'r broses recriwtio wedi'i 
chwblhau yn Sir Gaerfyrddin ar gyfer asesiadau llesiant rhagweithiol ar y cohort.

- Rhaglen 3: Integreiddio Cyflym a Chyson  - datblygwyd yr achos busnes a'r fanyleb, cytunwyd 
ar hyn yn Sir Gaerfyrddin, ac aeth yn fyw yn gynharach y mis hwn.

- Rhaglen 7: Creu Cysylltiadau i Bawb – datblygu hwb gweithredu lleol ym mhob sir, gan weithio 
gyda chynghorau tref a chymuned, a chynyddu gwirfoddolwyr. System gymeradwy ar gyfer 
sgiliau gwirfoddoli pobl i helpu bancio amser o berson i berson.

 Gwnaed y cais cyntaf i Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru ym mis Hydref am £375,000. Bydd 
angen gwario'r £12m a ddyrannwyd erbyn diwedd mis Mawrth 2021.  

 Penodwyd gwerthuswyr annibynnol a byddant yn edrych ar yr effaith ar y galw yn y system, a'r 
effaith ansoddol sy'n dangos y gwahaniaeth a wneir i fywydau pobl. Bydd yr offer hyn yn cael ei 
rannu â'r BGC.   

 Cynhaliwyd cynhadledd flynyddol y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ar 10 Hydref ac roedd rhai 
aelodau o'r BGC yn bresennol. Bydd y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol yn edrych ar sut y gall 
ymgysylltu â'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i rannu'r dysgu. Bydd gweithgor i gynllunio 
cynhadledd y flwyddyn nesaf yn cynnwys cynrychiolwyr o'r BGC. 

 Ystyriwyd y risgiau ar gyfer y rhaglen, o ran sicrhau gwariant a'r her o recriwtio i gyflawni'r 
prosiectau. Cadarnhaodd Martyn Palfreman fod cynnydd da wedi'i wneud yn lleol ac mae 
cyfarfodydd strategol wythnosol yn ystyried risgiau gan gynnwys strategaethau ymadael i alluogi 
i'r gwaith barhau ar ôl i'r cyllid ddod i ben. Bydd trafodaeth â Llywodraeth Cymru, sydd wedi'i 
gohirio oherwydd yr etholiad, yn cael ei chynnal ganol mis Chwefror. Mae lliniaru yn erbyn risgiau 
a gwersi eraill sy'n cael eu dysgu o'r broses hefyd yn berthnasol i'r BGC a byddant yn cael eu 
rhannu.

CAMAU GWEITHREDU
Rhannu offeryn gwerthuso ansoddol gyda'r BGC ar ôl iddo gael ei 
ddatblygu

Martyn Palfreman

Cysylltu â Gwyneth Ayers ynghylch cynrychiolaeth o'r BGC ar y gweithgor 
i gynllunio cynhadledd flynyddol nesaf y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol 

Martyn Palfreman

Rhannu'r dysgu yn dilyn lliniaru yn erbyn risgiau, ailfodelu a thrawsnewid 
gwasanaethau gyda'r BGC

Martyn Palfreman

Pobl a Lleoedd Ffyniannus
 Rhoddodd Jonathan Feild gyflwyniad ar gynnig y Rhaglen Profiad Gwaith sydd wedi bod yn 

llwyddiannus yn Sir Benfro gyda chynnydd yn y math a nifer y lleoliadau a gynigir gan y 
gwasanaethau cyhoeddus. Mae'n bwysig dod o hyd i'r lleoliad cywir ar gyfer yr unigolyn a phobl 
ifanc ac mae nodweddion gwarchodedig yn ffocws i'r prosiect. Cytunodd y rhan fwyaf o bartneriaid 
BGC i gynnig lleoliadau. Byddai'n hawdd copïo’r ymagwedd hon ledled y Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Ceir lefel uchel o ddiweithdra ymysg ieuenctid yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin ac mae 
diddordeb cenedlaethol yn y prosiect.  

 Mae gan y Bwrdd Iechyd raglen sef 'Gwaith yn y Dyfodol' sy'n rhaglen 13 wythnos ar gyfer y rhai y 
mae anableddau a chyflyrau sylweddol yn effeithio arnynt ac mae hyn yn arwain at gyfweliad ar 

6.  Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin – Cynlluniau Prosiect y Grŵp Cyflawni 
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gyfer swyddi gwag mewnol.  Mae gan Goleg Sir Benfro 'Goleg Arbenigedd' gyda biwro cyflogaeth 
llwyddiannus ac mae ganddo'r fantais o fod ar un safle, yn hytrach na saith safle fel a geir yng 
Ngholeg Sir Gâr. Caiff biwro cyflogaeth Sir Benfro ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.  

 Mae gan Sir Benfro Grŵp Gweithredol, ac mae Jonathan wedi siarad â Jane Lewis am y Grŵp 
Cyflawni Pobl a Llefydd Llewyrchus sy'n ymgymryd â'r rôl honno yn Sir Gaerfyrddin. Mae Grŵp 
Gweithredol Sir Benfro yn cyfarfod nesaf ar 21 Ionawr ac mae'n agored i arsylwyr os hoffai 
partneriaid fod yn bresennol.

 Trafodwyd amrywiaeth o leoliadau gwaith a gynigir gan rai partneriaid a chytunwyd i ystyried sut 
y gallai hyn weithio'n lleol o ran y seilwaith sydd ei angen ac i bob partner gadarnhau ei barodrwydd 
i ymgysylltu â'r prosiect.

 Y wybodaeth ddiweddaraf am Gronfa Her yr Economi Sylfaenol: Cadarnhaodd Gwyneth Ayers fod 
y cais am arian gan y BGC am £100,000 wedi'i gymeradwyo ac y byddai'n cael ei hyrwyddo ar ôl yr 
etholiad. Nod y prosiect yw gwella ansawdd y bwyd a ddarperir mewn gwasanaethau cyhoeddus a 
sefydlu cadwyni cyflenwi o fewn y sir. Mae angen gwario'r arian cyn diwedd Mawrth 2021 a'r cam 
nesaf fydd sefydlu Grŵp Llywio.  

CAMAU GWEITHREDU
Cysylltwch â Jonathan Feild os oes diddordeb mewn arsylwi cyfarfod o 
Grŵp Gweithredol Sir Benfro ar 21 Ionawr

PAWB

Dosbarthu deunydd hyrwyddo i gyflogwyr ac unigolion Jonathan Feild
Andrew Cornish a Jane Lewis i gyfarfod i drafod sut i sefydlu seilwaith 
wedi'i ariannu i reoli prosiect lleoliadau profiad gwaith

Andrew Cornish a Jane 
Lewis

Ceisio barn eich sefydliad eich hun am ymgysylltu â'r prosiect lleoliadau 
profiad gwaith cyn y cyfarfod nesaf y BGC

PAWB

Sefydlu Grŵp Llywio ar gyfer prosiect Cronfa Her yr Economi Sylfaenol Gwyneth Ayers

Cysylltiadau Cadarn 
 Cafodd Jonathan Fearn, Pennaeth Eiddo Cyngor Sir Caerfyrddin, y wybodaeth ddiweddaraf am 

'Adolygiad o Asedau Strategol Canolbarth a Gorllewin Cymru’. Mae'r darn hwn o waith wedi'i 
ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i ddarparu gan Arcadis, ac wedi'i gomisiynu gan y grŵp 
cydweithredu rhanbarthol sy'n cwmpasu ardaloedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Phowys. 
Datblygwyd porth data rhyngweithiol newydd sy'n rhoi gwybodaeth am holl ystadau'r 
gwasanaethau cyhoeddus. Mae sawl prosiect cydweithredol arfaethedig:

- Edrych ar sut y gall timau rheoli ystadau gefnogi'r amcanion llesiant. Wedi bod yn gweithio 
gyda'r Grŵp Cyflawni Cysylltiadau Cadarn i nodi eiddo sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau 
gwirfoddoli a lluniwyd map lleoliadau.

- Rhesymoli swyddfeydd a gweithio ystwyth
- Swyddfa Parc Dewi Dant a'r Campws Addysg  – rheoli adeiladau sy'n eiddo i'r Cyngor, 

Iechyd, y Brifysgol a'r Coleg
- Canolfannau llesiant gan gynnwys Llanelli a Cross Hands
- Gwasanaethau symudol wedi'u cydlynu mewn ardaloedd gwledig e.e. Llyfrgelloedd, 

banciau, yr heddlu
- Ysbyty gofal brys a gofal wedi'i gynllunio ar gyfer Hywel Dda yn Sir Gaerfyrddin neu Sir 

Benfro. 
- Depos sy'n eiddo i wasanaethau cyhoeddus.

 Daeth yr adolygiad i'r casgliad bod angen adnoddau ychwanegol ar gyfer rheoli prosiectau.
 Bydd yr adroddiad ar yr adolygiad yn cael ei rannu â phartneriaid ond nid yw'n ddogfen gyhoeddus 

gan ei bod yn cynnwys gwybodaeth fasnachol sensitif.
 Cafwyd trafodaeth yn dilyn hyn ynglŷn â sut y gall partneriaid symud ymlaen â lleoliadau ystwyth 

a lleoliadau y gellid eu rhannu. Wrth ystyried asedau, mae angen cynnwys y rhai sy'n eiddo i 
gynghorau tref a chymuned. Dywedodd Ruth Mullen fod y Cyngor Sir ar fin adolygu ei raglen 
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gweithio ystwyth ac y bydd yn sicrhau bod dysgu ar y cyd yn cael ei rannu drwy drefnu i elfen o'r 
adolygiad gynnwys cyfraniad partneriaid. Cytunwyd y dylid ystyried cyfleoedd yn y trefi gwledig a 
chanol trefi i symud ymlaen y maes gwaith hwn.

CAMAU GWEITHREDU
Cylchredeg yr adroddiad 'Adolygiad Strategol o Asedau Canolbarth a 
Gorllewin Cymru' i bartneriaid

Tîm Cefnogi’r BGC 

Trefnu bod adolygiad y Cyngor Sir ar weithio ystwyth yn cynnwys maes 
sy'n gofyn i bartneriaid edrych ar y dysgu hyd yma a chyfleoedd i 
gydweithio

Ruth Mullen

Nodi asedau mewn 10 o Drefi Gwledig a thair canol tref lle mae cyfleoedd 
i ddatblygu gwaith partneriaeth agosach

Mike Bull, Jonathan 
Fearn a Gwyneth 

Ayers

Cymunedau Mwy Diogel
 Rhoddodd Chris Neve y wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn y cyfarfod partneriaeth ar 7 Tachwedd. 

Blaenoriaethau'r bartneriaeth y cytunwyd arnynt yw: 
·         Cyffuriau Dosbarth A a Llinellau Sirol
·         Troseddau Treisgar gan gynnwys Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol
·         Gwrthderfysgaeth
·         Seiberdroseddu
·         Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

 Y diweddaraf am y cynllun gweithredu – Mehefin i Dachwedd  
-      Wythnos Ddwys - Llinellau Sirol – nodwyd bod ystod o weithgarwch a bod y lefel honno o 

weithgarwch yn Sir Gaerfyrddin yn fwy eang nag mewn ardaloedd lleol eraill. Cyflwynwyd 
llawer o sesiynau hyfforddi SOC/CL i dros 700 o staff gan bartneriaid yn ystod y cyfnod. Mae'r 
sesiynau hyn wedi cael eu cynnig i bartneriaid y BGC ac mae sawl aelod wedi manteisio ar y 
cynnig, ond os hoffai unrhyw bartneriaid eraill gael hyfforddiant i staff, cysylltwch â Kate 
Harrop.

-      Mae heddiw'n ddiwrnod y Rhuban Gwyn a gweithiwyd mewn partneriaeth i gynllunio'r 
ymgyrch a'r 16 diwrnod nesaf o weithredu. Y nod yw codi ymwybyddiaeth a gweithio i ddod â 
thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben.  Mae'r Heddlu, y Gwasanaeth Tân ac Achub, y 
Cyngor, y Bwrdd Iechyd a'r Coleg ymhlith y partneriaid sy'n gweithio gyda gwasanaethau lleol 
sy'n darparu cymorth i ddioddefwyr a goroeswyr ac mae llawer o weithgarwch hyrwyddo 
wedi'i gynllunio. Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i aelodau'r bartneriaeth ar sawl 
digwyddiad a oedd wedi'i drefnu gan gynnwys y daith gerdded a sgwrs blynyddol a gynhaliwyd 
yng Nghaerfyrddin ddydd Iau diwethaf ac mae gêm bêl-droed ar y gweill, manylion i'w 
cadarnhau. Gofynnwyd i'r aelodau wisgo Rhuban Gwyn, gyda phob rhodd yn mynd tuag at 
helpu dioddefwyr a goroeswyr lleol, a gwneud yr addewid-i "beidio byth â rhwymo, esgusodi 
neu aros yn ddistaw am drais gwrywaidd yn erbyn menywod.”  Gall dynion gofrestru i fod yn 
Llysgennad Rhuban Gwyn neu gall menywod gofrestru i fod yn Hyrwyddwyr er mwyn helpu i 
hybu ymwybyddiaeth ynghylch yr ymgyrch ac ymgysylltu â dynion a bechgyn er mwyn iddynt 
weithredu a rhoi terfyn ar ymddygiad treisgar ymhlith eu ‘cyfoedion’.  

-     Mae Paul Pugh, sydd wedi goroesi ymosodiad treisgar erchyll y tu allan i dafarn yn Rhydaman 
bron i 13 mlynedd yn ôl, yn cael ei gefnogi gan y bartneriaeth i siarad â grwpiau o bobl ifanc 
am effaith ymddygiad treisgar ar noson allan. Mae hefyd wedi bod yn siarad yng 
nghyfarfodydd deiliaid trwyddedau yn Rhydaman a Llanelli am yr hyn y gallant ei wneud i atal 
digwyddiadau treisgar.  

-      Mae gweithiwr ieuenctid Crimestoppers o'r gwasanaeth ieuenctid gwrth-droseddu o'r enw 
'Fearless' wedi parhau i ddarparu sesiynau mewn ysgolion a grwpiau ieuenctid i siarad am 
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faterion sy'n effeithio arnynt megis llinellau sirol a chamfanteisio troseddol ar blant a 
phwysigrwydd adrodd am droseddau yn ddienw i Crimestoppers. Cynhaliwyd ymgyrch 
ddigidol 'Fearless' yn ystod gwyliau'r haf ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o faterion megis 
camfanteisio. 

-      Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Prevent wedi'i drefnu i staff y  gwasanaethau cyhoeddus. 
Trefnwyd dros 20 o sesiynau hyd at fis Mawrth 2020 i helpu staff i fod yn fwy ymwybodol o 
fygythiad eithafiaeth yn lleol, adnabod arwyddion o radicaleiddio a dysgu sut i roi gwybod am 
unrhyw bryderon. 

-      Mae codi ymwybyddiaeth o seiberdroseddu ymhlith y cyhoedd, ysgolion, busnesau lleol a staff 
gwasanaethau cyhoeddus yn cael ei ystyried gyda phartneriaid a chydweithwyr yn Uned 
Cyfathrebu Digidol a Seiberdroseddu yr heddlu. Cyflwynodd yr uned sgwrs yn y Fforwm 50+ 
ar 12 Medi, ac roedd ganddi stondin i roi gwybodaeth a chyngor. Mae erthygl yn cael ei 
pharatoi ar gyfer cylchlythyr nesaf y Fforwm.

-      Cynhaliwyd sesiynau hyfforddi 'Diogelu' pellach yn Llanelli a Rhydaman gyda deiliaid 
trwyddedau, staff bar a staff drws. Partneriaeth yw hon rhwng adran drwyddedu'r Cyngor a'r 
heddlu ac mae'n cynnwys codi ymwybyddiaeth ar amrywiaeth o faterion gan gynnwys llinellau 
sirol, cam-fanteisio’n rhywiol ar blant, cam-drin domestig a'r 'Ymgyrch Rhuban Gwyn’.  

CAMAU GWEITHREDU
Cylchredeg manylion gêm bêl-droed y Rhuban Gwyn ar ôl cael y manylion 
terfynol. 

Kate Harrop

Cadarnhau unrhyw staff ychwanegol i fynychu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o Prevent i'r Tîm Cefnogi’r BGC 

PAWB

Amgylchedd Iach 
 Dywedodd Huwel Manley fod swyddog arweiniol y grŵp cyflawni o Cyfoeth Naturiol Cymru 

wedi symud i rôl newydd ac y byddai'r gwaith hwn yn cael ei ddatblygu ar i ôl i rywun gael ei 
benodi i'r swydd.  

 Addasu i newid yn yr hinsawdd – mae'r rhaglen waith hon yn cael ei chynnal yn Sir Benfro a 
Sir Gaerfyrddin. Mae cyfle i wasanaethau cyhoeddus fuddsoddi mewn prosiectau portffolio 
ynni yn y dyfodol.

 Roedd yr adroddiad wedi'i gylchredeg a gofynnwyd i'r aelodau roi sylwadau ar y ddogfen a'i 
hargymhellion.

 Nodwyd bod pwynt 1.4 ar dudalen 15 o ran y sefydliadau y mae Cadeiryddion Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn deillio ohonynt yn anghywir gan na chyfeiriwyd at Gadeirydd Addysg 
Uwch fel y gwneir yn Sir Gaerfyrddin. 

 Cafwyd trafodaeth ddilynol mewn perthynas â'r fethodoleg nad oedd yn cynnwys arsylwi Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus, y ffaith nad yw naws y Byrddau'n cael eu hadlewyrchu, y llwyddiannau 
lleol a welwyd o ran cydweithredu, ymgysylltu â'r cyhoedd a'r gwaith a wnaed ac y dylai'r adolygiad 
fod wedi canolbwyntio ar graffu ar effeithiolrwydd yr hyn a gyflawnwyd hyd yma. 

 Y BGC sydd i benderfynu sut i symud ymlaen yn dilyn yr adolygiad ac awgrymwyd bod cyfle i 
gychwyn trafodaeth ynghylch gosod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus lleol yn rhanbarthol. 
Cytunwyd i ysgrifennu at Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a Sir Benfro mewn 
perthynas â hyn.

 Byddai ymateb i'r adroddiad yn cael ei baratoi ar sail y drafodaeth.

CAMAU GWEITHREDU

7.    Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad o'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
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Ysgrifennu at BGC Ceredigion a Sir Benfro i gychwyn trafodaeth am y 
posibilrwydd o uno'r ddau Fwrdd. 

Barry Liles

Paratoi ymateb gan y BGC i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru Gwyneth Ayers

 Cadarnhaodd Gwyneth Ayers y byddai diweddariad ysgrifenedig yn cael ei ddarparu i gyfarfodydd 
yn y dyfodol. 

 Roedd y drafodaeth wedi datblygu yn dilyn y cytundeb yn y cyfarfod rhanbarthol ym mis Mehefin 
i ddatblygu ymagwedd ranbarthol at ragnodi cymdeithasol a gwyrdd. Bydd digwyddiad yn cael ei 
gynnal ym mis Ionawr 2020, a bydd manylion yn cael eu cylchredeg.

 Mae manyleb y System Gwybodaeth Ddigidol yn cael ei hysbysebu ar 'Gwerthwch i Gymru' a bydd 
yn cau ddechrau mis Rhagfyr. Fodd bynnag mae'n rhaid gwario cyllid Llywodraeth Cymru cyn 
diwedd mis Mawrth 2020.

 Mae trafodaethau rhwng partneriaid wedi parhau mewn perthynas ag ymgysylltu ac ymgynghori 
ac mae potensial i bartneriaid y BGC ddatblygu dull cyson. 
 

CAMAU GWEITHREDU
Cylchredeg dyddiad y digwyddiad Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd ar gyfer 
Iechyd

Tîm Cefnogi’r BGC

 Cynhelir cyfarfod nesaf y BGC ar 22 Ionawr am 9.30am, lleoliad i'w gadarnhau. Dyddiadau'r dyfodol 
i'w dosbarthu.

 Digwyddiad cyfnewid Cenedlaethau'r Dyfodol – 10 Ionawr. Manylion i'w cylchredeg.
 Diolchodd Alun Harries i'r BGC am y gwahoddiad ac am gydnabod rôl y cynghorau tref a chymuned 

wrth sicrhau llesiant. Dywedodd fod lefel yr ymgysylltu yma yn unigryw yng Nghymru.

CAMAU GWEITHREDU
Cylchredeg holl ddyddiadau cyfarfodydd 2020 Tîm Cefnogi’r BGC 
Cylchredeg manylion digwyddiad Cyfnewid Cenedlaethau'r Dyfodol ar 10 
Ionawr

Tîm Cefnogi’r BGC 

8.   Diweddariad ynghylch y cydweithio rhanbarthol rhwng y BGC a'r BPR

9.    Unrhyw Fater Arall 
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Crynodeb o'r Pwyntiau Gweithredu Pwy Diweddaru

Camau gweithredu o'r cyfarfod ar 25 Tachwedd 
1 Trafod y dull o ddarparu adborth i Un Llais Cymru Cynrychiolwyr y 

Cynghorau Tref a 
Chymuned

2 Cwrdd â'r Cynghorau Tref a Chymuned i ddatblygu prosiect plannu coed CNC Huwel Manley
3 Cynnydd o ran y cam gweithredu canlynol - Trafod ynghylch datblygu sgiliau 

mewn cyd-destun gwledig yng nghyfarfod nesaf y Bartneriaeth Ddysgu 
Ranbarthol

Jane Lewis Mae datblygu sgiliau yn y cyd-destun gwledig 
wedi'i gynnwys yn y Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau
http://online.flipbuilder.com/itet/kycm/mobil
e/index.html

Mae Cynllun Sgiliau Sir Gâr hefyd yn cael ei 
baratoi a'r nod yw cyhoeddi yn gynnar yn 
2020

4 Bydd cyfraniad gan y BGC a sefydliadau unigol i adroddiad 'Symud Sir Gaerfyrddin 
Wledig Ymlaen' yn cael ei drafod yng nghyfarfod mis Ionawr y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus gyda'r Cynghorydd Cefin Campbell

Tîm Cefnogi’r BGC Ar yr agenda ar gyfer cyfarfod Ionawr 2020

5 Symud ymlaen â'r gwaith o drefnu gweithdy ar y cyd ar Newid yn yr Hinsawdd 
gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro

Gwyneth Ayers Gweithred heb ei wneud, bydd yn cael ei 
symud ymlaen ar frys

6 Parhau i nodi golygyddion adrannol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer Dewis Ruth Mullen
7 Dosbarthu copi o'r cyflwyniad i aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Tîm Cefnogi’r BGC Wedi ei gwblhau
8 Mynd ati i gael gwybodaeth bellach am fodelau 'Calon y Fferi ' ac ' Excel Bowl' ar 

gyfer canolfannau a arweinir gan y gymuned ac ystyried cyflwyniad posibl i 
gyfarfod y BGC yn y dyfodol

Tîm Cefnogi’r BGC I'w drafod yn y Grŵp Gweithredu Cysylltiadau 
Cadarn fel rhan o fapio mentrau a arweinir 
gan y gymuned

9 Mapio mentrau cyfredol a arweinir gan gymunedau i lywio trafodaethau yn y 
dyfodol

Kate Harrop – yn 
gysylltiedig â Grŵp 

Cyflawni Cysylltiadau 
Cadarn

Trafodwyd yng nghyfarfod y Grŵp 
Gweithredu ar 9 Ionawr 2020

10 Dosbarthu copi o'r cyflwyniad i aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Tîm Cefnogi’r BGC Wedi ei gwblhau

http://online.flipbuilder.com/itet/kycm/mobile/index.html
http://online.flipbuilder.com/itet/kycm/mobile/index.html
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Crynodeb o'r Pwyntiau Gweithredu Pwy Diweddaru

11 Aelodau'r BGC i gyfrannu at yr arolwg canfyddiad er mwyn llywio'r cynllun twf ar 
gyfer Hendy-gwyn ar Daf , Sanclêr, Talacharn, Llanybydder a Chastellnewydd 
Emlyn - https://www.economicgrowthplans.co.uk/

PAWB Cylchredwyd y ddolen. Gweithdy ar Raglen 10 
Trefi Gwledig i ddilyn cyfarfod BGC

12 Cylchredeg dolen i'r arolwg canfyddiad yn ymwneud â Llanymddyfri, Llandeilo a 
Chwmaman pan fydd ar gael

Mike Bull Wedi ei gwblhau

13 Dylid cysylltu â Mike Bull mabull@sirgar.gov.uk i gymryd rhan yn y timau cynllun 
twf

PAWB Yn parhau

14 Trefnu i aelodau'r BGC gyfarfod â 10 o ymgynghorwyr y trefi gwledig Mike Bull & Gwyneth 
Ayers

Gweithdy i ddilyn cyfarfod BGC Ionawr 2020

15 Rhannu offeryn gwerthuso ansoddol gyda'r BGC ar ôl iddo gael ei ddatblygu Martyn Palfreman I'w gwblhau pan fydd ar gael
16 Cysylltu â Gwyneth Ayers ynghylch cynrychiolaeth o'r BGC ar y gweithgor i 

gynllunio cynhadledd flynyddol nesaf y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol
Martyn Palfreman I’w gwblhau canol 2020 

17 Rhannu'r dysgu yn dilyn lliniaru yn erbyn risgiau, ailfodelu a thrawsnewid 
gwasanaethau gyda'r BGC

Martyn Palfreman I’w gwblhau pan fydd ar gael

18 Cysylltwch â Jonathan Feild os oes diddordeb mewn arsylwi cyfarfod o Grŵp 
Gweithredol Sir Benfro ar 21 Ionawr

PAWB

19 Dosbarthu deunydd hyrwyddo i gyflogwyr ac unigolion Jonathan Feild Wedi ei gwblhau
20 Andrew Cornish a Jane Lewis i gyfarfod i drafod sut i sefydlu seilwaith wedi'i 

ariannu i reoli prosiect lleoliadau profiad gwaith
Andrew Cornish &

Jane Lewis
Wedi cwrdd i drafod a chytuno ar gynllun i 
symud ymlaen. Cyfarfod i'w drefnu gyda 
Choleg Sir Benfro.

21 Ceisio barn eich sefydliad eich hun am ymgysylltu â'r prosiect lleoliadau profiad 
gwaith cyn y cyfarfod nesaf y BGC

PAWB I’w drafod yng nghyfarfod BGC Ionawr 2020

22 Sefydlu Grŵp Llywio ar gyfer prosiect Cronfa Her yr Economi Sylfaenol Gwyneth Ayers Yn parhau
23 Cylchredeg yr adroddiad 'Adolygiad Strategol o Asedau Canolbarth a Gorllewin 

Cymru' i bartneriaid
Tîm Cefnogi’r BGC Wedi ei gwblhau

24 Trefnu bod adolygiad y Cyngor Sir ar weithio ystwyth yn cynnwys maes sy'n gofyn 
i bartneriaid edrych ar y dysgu hyd yma a chyfleoedd i gydweithio

Ruth Mullen

25 Nodi asedau mewn 10 o Drefi Gwledig a thair canol tref lle mae cyfleoedd i 
ddatblygu gwaith partneriaeth agosach

Mike Bull, Jonathan Fearn 
a Gwyneth Ayers

https://www.economicgrowthplans.co.uk/
https://www.economicgrowthplans.co.uk/
mailto:mabull@carmarthenshire.gov.uk
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Crynodeb o'r Pwyntiau Gweithredu Pwy Diweddaru

26 Cylchredeg manylion gêm bêl-droed y Rhuban Gwyn ar ôl cael y manylion 
terfynol.

Kate Harrop Cynhaliwyd y gêm rhwng Rhydaman a 
Chaerfyrddin ar 6 Rhagfyr

27 Cadarnhau unrhyw staff ychwanegol i fynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth o 
Prevent i'r Tîm Cefnogi’r BGC

PAWB Yn parhau

33 Ysgrifennu at BGC Ceredigion a Sir Benfro i gychwyn trafodaeth am y 
posibilrwydd o uno'r ddau Fwrdd.

Barry Liles Dosbarthwyd llythyr at Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar 9 Ionawr 2020

29 Paratoi ymateb gan y BGC i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru Gwyneth Ayers
30 Cylchredeg dyddiad y digwyddiad Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd ar gyfer Iechyd Tîm Cefnogi’r BGC Wedi ei gwblhau
31 Cylchredeg holl ddyddiadau cyfarfodydd 2020 Tîm Cefnogi’r BGC Wedi ei gwblhau
32 Cylchredeg manylion digwyddiad Cyfnewid Cenedlaethau'r Dyfodol ar 10 Ionawr Tîm Cefnogi’r BGC Wedi ei gwblhau


