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2.00pm, Dydd Mercher 28 Medi 2022 

Cyfarfod Aml-leoliad – YGD, Neuadd y Sir, Caerfyrddin a Zoom  
 

COFNODION 

 

Yn bresennol  

Enw Corff/mudiad  

Y Cynghorydd Darren Price (Cadeirydd) Cyngor Sir Caerfyrddin 

Noelwyn Daniel Cyngor Sir Caerfyrddin 

Huwel Manley Cyfoeth Naturiol Cymru (ar-lein)  

Mydrian Harries Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
(ar-lein) 

Y Cynghorydd Elwyn Williams Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 
Gorllewin Cymru (ar-lein) 

Andrew Cornish Coleg Sir Gâr (ar-lein) 

Carys Morgans Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd (ar-lein) 

Dr Daniel Warm Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (ar-lein) 

Marie Mitchell Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin 
(ar-lein) 

Andrew Charles Llywodraeth Cymru (ar-lein) 

 

Hefyd yn bresennol 

Enw Corff/mudiad 

Gwyneth Ayers Cyngor Sir Caerfyrddin 

Llinos Evans Cyngor Sir Caerfyrddin 

Kate Harrop Cyngor Sir Caerfyrddin (ar-lein) 

Wendy Phillips Cyngor Sir Caerfyrddin 

Mark Howard Cyngor Sir Caerfyrddin (ar-lein) 

Owain Enoch Cyngor Sir Caerfyrddin (ar-lein) 

Beth Cossins Iechyd Cyhoeddus Cymru (ar-lein) 

 

1. Croeso, Cyflwyniadau ac Ymddiheuriadau 

 

Ymddiheuriadau  

Enw Corff/mudiad  

Barry Liles Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Maria Battle  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Yr Uwch-arolygydd Clark Jones-John Heddlu Dyfed Powys 

Mark Bowling Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

Jo McCarthy Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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Dr Michael Thomas Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Wyn Morris Adran Gwaith a Phensiynau 

Christine Harley  Gwasanaeth Prawf  

 
Croesawodd Darren Price, y Cadeirydd, bawb i’r cyfarfod hybrid cyntaf. 
 

2.  Cyd-bwyllgor Corfforedig y De Orllewin 

 
Cyflwynodd Mark Howard gyd-destun y gwaith o ran Ffyrdd Newydd o Weithio ac amcanion y 
prosiect. Sefydlwyd is-grŵp gyda nifer o bartneriaid y BGC er mwyn edrych ar y cyfleoedd posib o 
ran cydweithredu yn y dyfodol. Mae nodau ac amcanion llawer o’r partneriaid yn debyg iawn wrth 
i ni symud allan o’r pandemig, gan gynnwys gwneud y defnydd gorau o adeiladau a lleoliadau gwaith. 
 
Mae gan y sector cyhoeddus nifer o amcanion ar y cyd o ran gweithleoedd, costau ynni, gwneud y 
defnydd gorau o leoliadau a sicrhau gwasanaethau o safon i’n cwsmeriaid. Mae gwahaniaethau 
mewn diwylliant, offer TG, cyllideb, ac arferion gwaith; fodd bynnag, mae partneriaid wedi cytuno i 
ddod â’r cyfleoedd gorau posibl i’r bwrdd o ran y trafodaethau o’r cychwyn cyntaf. 
 
Mae her barhaus wedi bod o ran caniatáu mynediad i leoliadau. Cytunwyd bod Llandeilo yn leoliad 
delfrydol ar gyfer treialu'r ffordd newydd hon o weithio. Bydd y gofod ar gael o 9-5 o ddydd Llun i 
ddydd Gwener ac mae system cadw lle yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Bydd y cyfleusterau diwifr 
yn cysylltu unigolion â'u sefydliadau eu hunain. Ni gofod swyddfa parhaol sydd mewn golwg ond 
mae cyfle i drafod hynny, pe bai angen. 
 
Mae camau positif wedi deillio o’r gwaith hyd yn hyn a nodwyd un enghraifft diweddar lle bu modd 
i GTACGC gynnig gofod swyddfa i unigolyn sy’n cefnogi partner a oedd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty 
Glangwili er mwyn arbed straen teithio a gwella lles emosiynol. 
 
Nodwyd nad oes gan Cyfoeth Naturiol Cymru ofod swyddfa yn Llandeilo ers nifer o flynyddoedd ond 
byddai aelodau o staff yn ei ddefnyddio pe bai ar gael. Mae heriau o ran fflyd y sefydliad a gofynnwyd 
a oedd modd rhannu mannau parcio a gwefru rhwng y partneriaid hefyd. Trafodwyd parcio 
hanesyddol ar stad Beechwood a’r posibilrwydd o edrych ar y lleoliad hwnnw. Cytunwyd y byddai 
Mark Howard a Huwel Manley yn cael trafodaeth bellach a gwahoddir Huwel i fynychu cyfarfodydd 
prosiect yn y dyfodol. 
 
Mae nifer o safleoedd gwefru yn cael eu datblygu gan GTACGC a bydd modd ystyried ymhellach sut 
y gellir rhannu adnoddau ar gyfer y dyfodol. Mae gwaith hefyd ar y gweill o fewn y Cyngor Sir o ran 
fflyd drydan a gellid archwilio cyfleoedd i rannu fflyd drydan ar gyfer y dyfodol. Cytunodd Mark 
Howard y bydd modd mapio safleoedd gwefru cyfredol mewn cyfarfod prosiect yn y dyfodol.  
 

GWEITHREDU 

Gwahodd Huwel Manley i'r is-grŵp Ffyrdd Gwell o Weithio Mark Howard 

Cysylltu â Mydrian Harries ynglŷn â defnyddio pwyntiau gwefru cerbydau 
trydan mewn Gorsafoedd Tân 

Huwel Manley 

Mapio lleoliadau pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn y cyfarfod Ffyrdd Gwell 
o Weithio nesaf 

Gwyneth Ayers / 
Mark Howard 
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3.  Ffordd Newydd o Weithio Llandeilo – Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Eglurodd Owain Enoch, Rheolwr Busnes a Phortffolio, y cyd-destun ar gyfer y Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig a sefydlu'r strwythur newydd. Rhoddwyd amlinelliad o lywodraethu'r Cyd-Bwyllgor 
Corfforedig (CJC). Y Cadeirydd yw'r Cynghorydd Rob Stewart o Gyngor Dinas a Sir Abertawe, a'r Is-
Gadeirydd yw'r Cynghorydd Darren Price.  
 
Mae'r CJC wedi mabwysiadu dau gynllun i weithio tuag atynt - Cynllun Datblygu Economaidd 
Rhanbarthol a Chynllun Ynni Rhanbarthol. Bydd y rhain yn rhoi fframwaith i'r CJC. Bydd ardoll 
Awdurdod Lleol yn seiliedig ar faint y boblogaeth a bydd pob Sir yn arwain ar rai elfennau h.y. 
Cyfreithiol, TGCh, Gwasanaethau Democrataidd, Archwilio Mewnol, Cyllid a Chyfathrebu. 
 
Bydd nifer o ffrydiau gwaith yn cynnwys ymyriadau polisi yn seiliedig ar lleoliad ar y Cynllun Datblygu 
Strategol, y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a Llesiant Economaidd. Y camau nesaf yw datblygu'r 
ffrydiau gwaith fel rhan o ddull portffolio, datblygu strwythur Pwyllgorau, datblygu brandio a chodi 
ymwybyddiaeth. 
 
Gofynnwyd a oedd potensial i amcanion y Cynllun Llesiant gael eu cynnwys yn ffrydiau gwaith y CJC? 
Eglurodd Owain Enoch fod amcanion y CJC yn canolbwyntio ar y meysydd statudol ond bod 
ystyriaeth i Gynlluniau Llesiant lleol wrth symud ymlaen. Bydd ystyriaeth hefyd o ran cyllid Lefelu i 
Fyny a'r Gronfa Ffyniant Gyffredin. Mae her barhaus o ran ôl troed y bartneriaeth ranbarthol ac ôl 
troed y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, ond y pwynt pwysig yw sicrhau ein bod yn hyblyg o ran 
y partneriaethau hynny wrth symud ymlaen. Yn yr un modd, mae angen trafodaeth o ran ôl troed y 
Fargen Ddinesig a sut mae hyn yn cysylltu â’r CJC. 
 
Tybir y bydd y CJC yn cysylltu â'r Rhaglen Ynni Genedlaethol. Mae potensial y bydd un o’r safleoedd 
cyntaf yn Sir Gaerfyrddin ac mae disgwyl cyhoeddiad gan Weinidog Llywodraeth Cymru yn y 
misoedd nesaf. Dywedodd Owain Enoch y bydd y Strategaeth Ynni Rhanbarthol yn ffocws i waith is-
bwyllgor penodol o'r CJC. 
 

ACTION 

Gwahodd Owain Enoch i gyfarfod yn y dyfodol i roi diweddariad ar Ffrydiau 
Gwaith CJC 

Tîm Cefnogi BGC  

 

4.   Cofnodion a Materion yn codi 

12 Gorffennaf 2022 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir. 
 
Cofnod o’r Camau Gweithredu 
Darparwyd y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu blaenorol. 
 

Rhoddodd Llinos Evans drosolwg o’r Cynllun Llesiant Drafft yn dilyn cytuno ar yr Asesiad Llesiant 
mewn cyfarfod blaenorol. 
 
Mae strwythur yr adroddiad yn gryno ac yn glir o ran ei nod, gweledigaeth y BGC, camau posibl a 
sut mae’r pum ffordd o weithio wedi’u hystyried wrth ei baratoi. Wrth i'r Cynllun gael ei ddatblygu 
ymhellach ac ymgynghori arno, y nod yw datblygu camau gweithredu tymor byr, canolig a hir. 
Darparwyd crynodeb o'r ffrydiau adborth sydd wedi bwydo i mewn i'r Cynllun. 
 

5.   Cynllun Lles 2023-28 (drafft) 
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Y cam nesaf yw cynnwys unrhyw adborth ychwanegol a ddaw i law cyn 17 Hydref yn y Cynllun drafft 
a pharhau i drafod camau gweithredu gyda Swyddfa WBFGC. Bydd ymgynghoriad 12 wythnos yn 
rhedeg o 25 Hydref tan 17 Ionawr ynghyd â digwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori amrywiol. 
 
Gofynnwyd cwestiynau ynghylch data penodol i Gymru ac effaith benodol Covid-19 ar grwpiau Du 
a Lleiafrifoedd Ethnig. Cadarnhaodd Beth Cossins fod data lleol ar gael ac y byddai'n cysylltu â Llinos 
Evans dros yr wythnos nesaf. 
 
Dywedodd y Cyng Darren Price ei fod, fel Cadeirydd newydd, ac oherwydd nifer yr ymddiheuriadau 
a dderbyniwyd, yn teimlo y byddai'n fanteisiol i'r Bwrdd gynnal gweithdy i drafod gwerth 
ychwanegol cyfarfod fel Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac i ddatblygu rhaglen waith i'r dyfodol. 
Cytunwyd i gynnal cyfarfod wyneb yn wyneb cyn y cyfarfod nesaf a drefnwyd ar 23 Tachwedd. 
 

GWEITHREDU 

Darparu sylwadau ar y Cynllun Llesiant drafft erbyn 17 Hydref Pawb  

Cysylltwch â Beth Cossins a Huwel Manley ynghylch y Cynllun Llesiant Llinos Evans 

Trefnu Gweithdy Myfyrio cyn y cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd Tîm Cefnogi BGC  

 

 
Rhoddwyd diweddariad ar gynnydd GTACGC ar ddod yn sefydliad Cyflog Byw Gwirioneddol. Bydd 
hyn yn cael ei drafod ymhellach yng nghyfarfod mis Tachwedd ynghyd â gwahoddiad i 
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu fel Cadeirydd Grŵp Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin 
Cymru o Go Iawn Cymru, a Mari Arthur o sefydliad Cynnal Cymru i fynychu’r cyfarfod. 
 

GWEITHREDU 

Gwahodd Dafydd Llywelyn a Mari Arthur i drafod y Cyflog Byw Gwirioneddol 
yn y cyfarfod nesaf 

Gwyneth Ayers  

 

6.   Unrhyw fater arall 


