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 26 Hydref 2021 
 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD o Cabinet yn Siambr y Cyngor 
- Penmorfa Dydd Mawrth, 2 Tachwedd 2021 am 10.00 am i drafod y materion 
canlynol: 
 
1.   

 
Ymddiheuriadau 

 
2.   

 
Materion Personol 

 
3.   

 
Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

 
4.   

 
Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
ER GWYBODAETH  

 
5.   

 
Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 
faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 5 - 10) 

 
6.   

 
Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 

 a) Deiseb am loches bws  
ER GWYBODAETH (Tudalennau 11 - 14) 

 
7.   

 
Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

 
8.   

 
Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar 
yr agenda. 

 a) Adroddiad gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
ar ddarpariaeth Gofal Cartref 

b) Adroddiad gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
ar y Gwasanaeth Canolfannau Lles a datblygiadau yng Nghanolfan 
Lles Llambed 

ER GWYBODAETH (Tudalennau 15 - 18) 
 
9.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ar drefniadau tâl y Crwner 
2021/22 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 19 - 22) 

 
10.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Economi ac 
Adfywio ar Adolygiad Blynyddol y Cynllun Rheoli Carbwn 2017/18 i 
2022/23 (Blwyddyn 3 2020/21) 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 23 - 38) 
 

Pecyn Cyhoeddus



11.   Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Siarad, Gwrando a Gweithio 
gyda'n Gilydd - Polisi Ymgysylltu Ddrafft gyda adborth gan y Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 39 - 86) 

 
12.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Lythyr Blynyddol gan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 87 - 100) 

 
13.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar fabwysiadu priffyrdd - Cae'r Odyn 
Bow Street 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 101 - 104) 

 
14.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar fabwysiadu priffyrdd - Foel Goch, 
Bow Street 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 105 - 108) 

 
15.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ar gadarnhau enwebiadau Cynrychiolwyr ALl ar Fyrddau 
Llywodraethu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 109 - 110) 

 
16.   

 
Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Lesiant Anifeiliaid (Trwyddedu 
Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021 gyda 
adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 111 - 144) 

 
17.   

 
Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar adroddiad cynydd Is-grŵp Tlodi 
BGC - Strataegaeth mynd i'r Afal â Chaledi Gorffennaf 2021 gyda 
adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 145 - 178) 

 
18.   

 
Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Adroddiad Blynyddol Cynllun 
Llesiant Lleol BGC Ceredigion 2020-21 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 179 - 210) 

 
19.   

 
Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol Chwarter 4 2020/21 
gyda adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 211 - 244) 



 
 
20.   

 
Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnar ar 
Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-21 gyda 
adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 245 - 270) 

 
21.   

 
Nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnar ar 
Adroddiad Blynyddol y Grŵp Datblygu Gofalwyr Rhanbarthol 2020-21 
gyda adborth gan Bwyllgor Troslwg a Chraffu 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 271 - 292) 

 
22.   

 
Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
 
  
 

 

  
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 

croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 
Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 

Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol
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Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET 
A gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor - Penmorfa Dydd Mawrth, 5 Hydref 2021 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm ddydd Dydd Iau, 7 Hydref 2021. Y dyddiad 
olaf i dderbyn cais i alw unryw benderfyniad i mewn yw 5.00pm Dydd Iau, 14 Hydref 
2021 drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r 
penderfyniadau i rym (os na fydd yna gais dilys i’w galw i mewn) Dydd Gwener, 15 
Hydref 2021 
 
YN BRESENNOL;  Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd), Y Cynghorwyr 
Cynghorydd Dafydd Edwards, Cynghorydd Rhodri Evans, Cynghorydd Catherine 
Hughes, Cynghorydd Gareth Lloyd, Cynghorydd Catrin Miles, Cynghorydd Ray 
Quant MBE a/ac Cynghorydd Alun Williams 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Bryan Davies, Ceredig Davies, Keith 
Evans, Rowland Rees-Evans, John Roberts a Lynford Thomas  
 

(10.00 - 11.35 am) 
 

83 Ymddiheuriadau 
Dim 
 

84 Materion Personol 
Dim 
 

85 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 
Dim 
 

86 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
Rhoddodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, 
ddiweddariad ar lafar o ran COVID-19.  Nododd yr adroddwyd am 46 o 
achosion positif ddoe, gyda 19 y bore yma.  
 
Ar hyn o bryd mae cyfradd yr achosion yng Ngheredigion yn 365.9 fesul 
100,000 o'r boblogaeth, gyda chyfradd positifedd 11.9%.  Mae achosion yn 
fwyaf cyffredin ymhlith pobl ifanc 10 i 19 oed. Nodwyd bod myfyrwyr wedi 
dychwelyd i'r Sir ond nad oeddent yn destun pryder ar hyn o bryd ond bydd 
hyn yn cael ei fonitro.  Er y bu rhywfaint o darfu ar addysg, nid oedd yr un o'r 
ysgolion yng Ngheredigion wedi gorfod cau.  Nododd yr Arweinydd, yn ystod 
cyfarfod gyda'r Gweinidog Addysg, fod awgrym bod Fframwaith ar waith sy'n 
caniatáu i fesurau lleol gael eu cyflwyno lle bo angen. 
 
Bu cynnydd yn nifer yr achosion yn ardal Tregaron yn ddiweddar, gyda nifer 
yr achosion yn parhau i fod yn uchel yn ardal Aberteifi.  Ar hyn o bryd mae 8 
achos yn Ysbyty Bronglais. Dechreuwyd cyflwyno'r brechiad ar gyfer pobl 
ifanc 12 i 15 oed ddoe ac mae llythyrau apwyntiad yn cael eu rhoi. Nodwyd 
hefyd y dylai unrhyw un sydd wedi cael apwyntiad am frechlyn atgyfnerthu 
fynd i’w canolfan agosaf yn Llanbadarn neu Gwmcou ar yr amser a'r dyddiad 
a bennir ar lythyr yr apwyntiad, ac nad oes angen iddynt deithio ymhellach i 
ffwrdd. 
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Rhoddodd yr Arweinydd ddiweddariad ar wasanaethau'r Cyngor gan nodi 
bod tri chartref gofal yn y categori coch oherwydd achosion ymhlith staff, sy'n 
golygu nad yw'r cartrefi gofal yn gallu cael derbyniadau newydd.  Nododd 
hefyd fod problemau gyda recriwtio gweithwyr gofal, yn ddarparwyr 
cyhoeddus a phreifat, ac anogodd bawb i hyrwyddo'r cyfleoedd hyn. 
 
Atgoffodd yr Arweinydd bawb fod angen masgiau o hyd mewn mannau 
cyhoeddus dan do ac ailadroddodd bwysigrwydd diheintio dwylo a sicrhau 
awyru da. Nodwyd hefyd y gellir cynnal digwyddiadau bellach ond, yn destun 
asesiadau risg priodol, a nodwyd bod staff ar gael i gynghori trefnwyr 
digwyddiadau. 
 

87 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
PENDERFYNIAD 
Cadarnhau yn gofnod cywir Gofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 7 
Medi 2021 
 
Materion sy’n Codi: 
Dim 
 

88 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd 
Dim 
 

89 Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu 
Dim 
 

90 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda. 
Dim 
 

91 I ystyried adroddiad y Prif Weithredwr ar fersiwn ddrafft Achos Busnes 
y Portffolio ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru 
PENDERFYNIAD 

i. Cymeradwyo fersiwn ddrafft Achos Busnes y Portffolio ar gyfer 
Bargen Twf Canolbarth Cymru er mwyn ei chyflwyno i Lywodraeth y 
DU a Llywodraeth Cymru, fel y nodir yn atodiadau canlynol yr 
adroddiad: 

 Atodiad 1: Achos Busnes y Portffolio (fersiwn 1)  

 Atodiad 2: Crynodeb Amlinellol o'r Rhaglen - Digidol (fersiwn 1 drafft)  

 Atodiad 3: Crynodeb Amlinellol o'r Rhaglen – Tir ac Eiddo (fersiwn 1 
drafft) 

 Atodiad 4: Astudiaeth Gymhwysol Ymchwil ac Arloesi (fersiwn 1 
terfynol) 

ii. Os cymeradwyir fersiwn ddrafft Achos Busnes y Portffolio, i roi'r 
awdurdod i gyflwyno fersiwn ddrafft Achos Busnes y Portffolio i 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru: 
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 I'w hadolygu'n ffurfiol trwy Adolygiad y Swyddog Cyfrifyddu, ar ran 
Bwrdd Gweithredu Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf Cymru – y 
Cyd-Fwrdd rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru sy'n 
llywodraethu Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf Cymru.  

 I'w defnyddio fel sail ar gyfer drafftio Cytundeb Terfynol y Fargen – a 
fydd yn cael ei drafod gyda'r ddwy Lywodraeth a'i ddwyn yn ôl i Fwrdd 
Tyfu Canolbarth Cymru ac i Gabinetau'r ddau Awdurdod i'w adolygu 
a'i gymeradwyo'n derfynol. 

 Awdurdodi'r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Arweinydd, y 
Swyddog Monitro a Swyddog Adran 151 (ynghyd â swyddogion 
cyfatebol yng Nghyngor Sir Powys) i wneud mân ddiwygiadau i Achos 
Busnes y Portffolio a allai fod eu hangen cyn eu cyflwyno i 
Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

 
Rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn sicrhau bod Achos Busnes y Portffolio’n cael ei gyflwyno mewn 
pryd er mwyn cyflawni Cytundeb Terfynol y Fargen o fewn blwyddyn galendr 
2021 
 

92 I ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar Adroddiad 
Strategaeth Gydol Oes a Lles 2021 - 2027 gyda adborth o'r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach a Chymunedau sy'n Dysgu 
PENDERFYNIAD 
Argymell y Strategaeth Gydol Oed a Lles 2021-2027 a'r Cynllun Gweithredu 
i'w cymeradwyo gan y Cyngor 
 
Rheswm dros y penderfyniad: 
Argymell bod y Strategaeth Gydol Oed a Lles 2021-2027 yn cael ei 
chymeradwyo gan y Cyngor 
 

93 I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Adroddiad Blynyddol Amcanion 
Llesiant a Gwella gyda adborth o'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu 
PENDERFYNIAD 
Cytuno ar Adroddiad Blynyddol drafft 2020-21 yr Amcanion Llesiant a Gwella  
 
Rheswm dros y penderfyniad: 
Symud ymlaen â chyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2020-21 yr Amcanion 
Llesiant a Gwella 
 

94 I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol,Polisi, 
Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd ar Adroddiad Monitro'r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol gyda adborth o'r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu 
PENDERFYNIAD 
Cael a chymeradwyo Adroddiad Monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
Ebrill 2020 i Fawrth 2021 a chymeradwyo bod yr adroddiad yn cael ei 
gyhoeddi ar ein gwefan gyhoeddus. 
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Rheswm dros y penderfyniad:- 
Mae'n ofynnol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb ein bod yn cynhyrchu 
Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020-
21 ac yn ei gyhoeddi ar ein gwefan gyhoeddus erbyn 31/3/22 
 

95 I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Economi ac 
Adfywio ar Adroddiad sefyllfa Ffosffadau a'r Cynllun Datblygu Lleol 
PENDERFYNIAD 

i. Argymell bod y Cyngor yn cytuno ar saib hyd dros dro 
ond amhenodol hyd yma ar gyfer mabwysiadu'r cynllun datblygu lleol 
newydd, a  

ii. Ysgrifennu at Weinidogion Cymru Julie James, Vaughan 
Gething a Leslie Griffiths yn tynnu sylw at bryderon. 

 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Caniatáu i waith pellach gael ei wneud o amgylch sefyllfa’r ffosffadau ar gyfer 
casglu tystiolaeth a chasglu data ac er mwyn dyfeisio atebion lliniaru, a 
sicrhau bod y cynllun newydd yn cwrdd â phrofion cadernid, yn gyflawnadwy 
ac yn addas i’r diben. 
 

96 I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Priffyrdd a 
Gwasanaethau Democrataidd ar wahardd parcio a therfyn cyflymder ar 
B4548 Ffordd Gwbert 
PENDERFYNIAD 
Cymeradwyo gwneud y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig angenrheidiol a 
chyhoeddi Hysbysiad Gwneud wedi hynny yn y wasg 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Mae'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig arfaethedig yn rhan o gynllun a 
ariennir gan Grant Teithio Llesol a Grant Diogelwch ar y Ffyrdd 
 

97 I ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Ysgolion a 
Diwylliant ar: cynrychiolwyr ar Fwrdd Llywodraethu Ysgolion 
PENDERFYNIAD 
Cadarnhau enwebiad Jeremy Holmes fel cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar 
Gorff Llywodraethu Ysgol Uwchradd Aberteifi. 
 
Rheswm dros y penderfyniad:- 
Enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethu 
 

98 I nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Pobl a 
Threfniadaeth ar Adroddiad y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2021 ac 
Adroddiad Cydraddoldeb y Gweithlu 2021 
Nododd y Cabinet yr adroddiad 
 

99 I nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Porth Cynnal ar 
Lythyr Sicrwydd Arolygaeth Gofal Cymru 
Nododd y Cabinet yr adroddiad 
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100 I nodi adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Gwasanaethau 
Democrataidd ar gofnod o gamau gweithredu a penerfyniadau'r Grŵp 
Ymgynghori Trawsbleidiol ar drawsnewid ac effeithlonrwydd 
Nododd y Cabinet yr adroddiad 
 

101 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
Dim 
 

Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 
2021 

 
Cadeirydd:   

 
Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Pwrpas yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Amherthnasol 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb canlynol: 
 

Teitl y ddeiseb Nifer y 
llofnodwyr 

Aelod 
Cabinet  

Aelod Lleol (os 
ydyw’n 

berthnasol) 

Deiseb am loches bws – y 
flwyddyn nesaf mae llochesi bws 
newydd yn cael eu codi yn y 
pentref. Mae angen un tu allan i’r 
ysgol arnom yn wael. 

68 Cyng 
Dafydd 

Edwards 

Cyng Paul 
Hinge 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 

 
Argymhelliad: Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb canlynol a ddaeth i law 

- Deiseb am loches bws – y flwyddyn nesaf mae 
llochesi bws newydd yn cael eu codi yn y pentref. Mae 
angen un tu allan i’r ysgol arnom yn wael. 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb / deisebau 
a ddaeth i law a gofyn i’r gwasanaeth / gwasanaethau 
perthnasol eu hystyried ymhellach. 
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Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Amherthnasol 
 

Pwerau Statudol: Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Atodiad A - Llythyr a dderbyniwyd gyda’r ddeiseb 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 5 Hydref 2021 
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CERF.OluiJM COUNTY COUNCIL
~ECEIVED

- 4 OCT 2021

CANOIJAN RHEIDOL

~~lr- ~~
Annwyl C.ynst.l0f\1J't'f,

Wedi sylwi fod rhai llochesi bysiau yn y gymuned yn cael eu dymchwel a

bod rhai newydd yn dod yn eu Ile.

A oes modd cael lloches bws yn y safle bws ger yr ysgol?

Mae plant yn y bore i gyd yn gorfod mynd ir lloches gyferbyn ar siop

sglodion. Fi'n siwr hefyd y bydde plant Ysgol Rhydypennau yn

ddiolchgar am lloches pan ydynt yn teithio ar y bws.

Hefyd rwyf yn pryderi am y croesfan sebra, rwyf wedi ei ddefnyddio

nifer o weithiau ac ddim yn teimlo yn saff wrth groesi.

Ni wedi colli y ddynes lollipop ac y byddem yn llawer hapusach pe bai y

groesfan yn cael ei newid i fod yn croesfan pelican, gwasgu bwtwm ar

goleuadau yn goch a pawb yn saffach i groesi eu plant ir Ysgol.

A wnewch chi ystyried y ddau beth yma yn eich cyfarfod nesa'?

Hefyd rwyf yn deall fod deiseb yn mynd o amgylch yr ardal.

Yn gywir

Medi 25 2021
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Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

2 Tachwedd 2021  

LLEOLIAD: Siambr y Cyngor, Penmorfa 
 

TEITL: 
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach ynglŷn â’r ddarpariaeth Gofal Cartref 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach yn dilyn y cyfarfod ar 6  Hydref 
2021 
 

CEFNDIR: 
 
Ystyriodd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ddiweddariad am y ddarpariaeth 
bresennol o ran Gofal Cartref.  
 

Cyflwynodd Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth Gofal yr adroddiad. 
Hefyd, roedd  Heather West, Rheolwr Corfforaethol, Porth Gofal, yn bresennol i ateb unrhyw 
gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.  
 
Dros nifer o flynyddoedd, mae’r ddarpariaeth Gofal Cartref yng Ngheredigion wedi parhau i 
gael ei ddiwallu drwy’r Fframwaith Comisiynu ar gyfer Caffael, er mwyn darparu gofal i 
ddefnyddwyr gwasanaeth unigol. Yr enw ar y broses hon yw e-dendro. Ar ôl bodloni cyfres o 
ofynion caffael, mae holl ddarparwyr Ceredigion yn cael eu cofrestru ar gyfer y Fframwaith ac 
yna maent yn gallu derbyn contractau am wasanaethau gyda Chyngor Sir Ceredigion.  
 
Cyn gynted ag y bo gweithiwr cymdeithasol wedi nodi anghenion gofal cymwys, yn sgil Asesiad 
yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, mae cais am wasanaeth yn cael ei 
wneud. Cyn gynted ag y bo hwn wedi ei gadarnhau, mae hysbysiad yn cael ei roi ar borthol 
caffael e-dendro ar GwerthwchiGymru. Yna, mae’r darparwyr sydd wedi’u cofrestru i ddarparu 
gofal yng Ngheredigion yn gallu edrych ar y pecynnau gofal sydd eu hangen yn y gymuned a 
chyflwyno cynigion er mwyn darparu’r gofal hwnnw. Mae’r cynigion hyn yn cael eu gwneud i’r 
teulu ac unwaith y byddant wedi’u derbyn, bydd trefniadau yn cael eu gwneud er mwyn 
dechrau ar y gofal. Os bydd y teulu yn gwrthod y cynnig (er enghraifft os na fydd yr amserau 
gofal yn bodloni eu dewis personol ac os na fydd modd dod o hyd i gyfaddawd), yna bydd y 
cais am ofal yn parhau ar y porthol caffael hyd nes y bydd cynnig arall yn dod i law. O ran 
anghenion gofal cymhleth iawn, gallai’r pecyn gofal a chymorth gynnwys anghenion gofal a 
fydd yn gofyn am 2 aelod o staff gofal am hyd at 4 gwaith y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, 52 
wythnos y flwyddyn. Mae’r anghenion gofal eraill yn cynnwys yr holl anghenion hyd at yr 
ymyraethau ar lefel is, sef gofal unwaith neu ddwywaith yr wythnos i gynorthwyo gyda rhoi bath 
a chawod, er enghraifft. Mae Gofal a Chymorth yn y cartref yn canolbwyntio ar gyflenwi sgiliau 
er mwyn darparu gofal personol ac anghenion llesiant. 
 
Drwy gydol pandemig y Covid-19, mae’r Darparwyr Gofal Cartref wedi gweithio’n ddiflino i 
ddiwallu anghenion gofal a chymorth ein cymunedau. Mae’r staff yn parhau i ddarparu cymorth 
i unigolion bregus er eu bod yn cynyddu’r risg iddynt hwy eu hunain a’u teuluoedd wrth iddynt 
roi gofal a chymorth sy’n golygu eu bod yn agos atynt. Mae ymdrechion y staff hyn wedi eu 
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cydnabod, ac yn parhau i gael eu cydnabod, yn ymdrechion eithriadol ar adeg nas gwelwyd ei 
thebyg o’r blaen. 
 
Yn dilyn trafodaeth hir, cynigiodd un o Aelodau’r Pwyllgor argymhelliad i’r Cabinet a chafodd y 
cynnig ei eilio gan aelod arall. Nid oedd rhai o’r aelodau yn gyfforddus â’r argymhelliad hwn am 
amrywiol resymau ac felly cynhaliwyd pleidlais ymhlith aelodau’r Pwyllgor.  
 
Roedd canlyniad y bleidlais fel a ganlyn:- roedd 4 o blaid y cynnig, 1 yn erbyn ac 8 wedi 
ymatal. 
 
 ARGYMHELLIAD: 
 Gan fod 4 o blaid y cynnig, cytunwyd i argymell bod y Cabinet: 
 

 yn ymchwilio i’r posibilrwydd o ddefnyddio cyllid o gronfeydd wrth gefn y Cyngor i 
ddarparu pecyn ariannu arloesol er mwyn cefnogi’r broses o recriwtio staff i’r Sector 
Darparwyr Gofal Cartref lle mae’r angen yn fawr.  

 
 
Yn ystod y drafodaeth, rhoddodd un o aelodau’r Pwyllgor enghraifft o Gynllun Taliad Bonws 
am Atgyfeirio a ddefnyddiwyd mewn cartref Gofal Preswyl i annog gweithwyr i’r maes gofal. 
Mae Aelodau’r Pwyllgor yn cefnogi gwaith y Swyddogion wrth iddynt ymchwilio ymhellach i’r  
mater hwn.   

 
  
 
   
 
                                                                                                     Y Cynghorydd Bryan Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  02 11 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Diweddariad – Gwasanaeth Canolfannau Lles a datblygiadau 
Canolfan Lles Llambed 

 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  
I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 
Medi 2021. 
 

CEFNDIR: 
Yn ei gyfarfod ar 22 Medi 2021, bu Aelodau Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach yn ystyried adroddiad ar y Gwasanaeth Canolfannau Lles a datblygiadau yng 
Nghanolfan Lles Llambed. 
 
Croesawydd Carwyn Young, y Rheolwr Corfforaethol gan y Cadeirydd i gyflwyno’r 
adroddiad, a chroesawodd Elen James y Swyddog Arweiniol Corfforaethol i’r cyfarfod. 
 
Dywedodd Carwyn Young wrth Aelodau’r Pwyllgor fod Swyddogion y Gwasanaeth 
Canolfannau Lles y Cyngor wedi bod yn adolygu dros y misoedd diwethaf y cynnydd a 
wnaed yn erbyn “Strategaeth Chwaraeon a Gweithgareddau Hamdden 2014 – 2920” wrth 
baratoi ar gyfer datblygu cynllun newydd.  Oherwydd y pandemig Coronafeirws, cytunwyd 
i ymestyn amserlen y strategaeth hyd at diwedd 2021.  Y bwriad yw i’r cynllun newydd 
gael ei weithredu o 2022 – 2027. 
 
Yn unol â Pholisi Ymgysylltu’r Cyngor cynhelir ymarfer ymgysylltu cychwynnol  â’r 
cyhoedd a fydd yn cau ar 17 Hydref 2021. 

 
Yn dilyn trafodaeth hir, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymhelliad canlynol: 
 
ARGYMHELLIAD:  

 Rhannu gwybodaeth a derbyn barn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach 
 

Cytunodd yr aelodau i argymell y canlynol i Cabinet: 

 Mae’r Pwyllgor yn parchu bod y penderfyniad ynghylch datblygu’r 
Canolfannau Llew wedi’i wneud gan y Cabinet 
Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn argymell bod yr holl wybodaeth a ddarperir 
gan Swyddogion i Aelodau’r Cabinet yn cael ei rannu’n llawn â’r Aelodau 
perthnasol. Mae’r Pwyllgor hefyd o’r farn ei bod yn bwysig bod gwybodaeth 
hefyd yn cael ei rannu a bod safbwyntiau’n cael eu ceisio gan yr holl ran-
ddeiliaid pan fo hynny’n briodol. 

Cynghorydd Bryan Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r:  

  
CABINET 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 

 
2 Tachwedd 2021 

 
Teitl: 

 
Trefniadau Tâl y Crwner 2021/22 
 

Pwrpas yr Adroddiad:   Cymeradwyo trefniadau tâl y Crwner a'r Crwner 
Cynorthwyol 

 
Er  

 
Penderfyniad:  

 
Portffolio Cabinet 
 
 

  
Cyfreithiol a Llywodraethu  

CEFNDIR:   
 
Cyflwynwyd Adroddiad ar drefniadau tâl Uwch Grwner a Chrwner Cynorthwyol Ceredigion i’r 
Cabinet ar 16eg Mawrth 2021.   (Gweler yr Adroddiad ar: 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings_Public/Coroner%20and%
20Assistant%20Coroner%20Pay%20(Dwyieithog).pdf ) 
 
Cymeradwyodd y Cabinet bod cyfraddau tâl 2020/21 yn parhau’n weithredol o 1af Ebrill 2021 i 
31ain Mawrth 2022, gan na dderbyniwyd arweiniad pellach gan y Cydgyngor Trafod Telerau 
(“JNC”):   
(1) Uwch Grwner Rhan-amser:  
a) Cyflog Cadw o £20,808 y flwyddyn i gwmpasu cadw/argaeledd gwasanaeth y tu allan i oriau 
swyddfa 
b) Defnyddio'r gyfradd ddyddiol a gytunwyd o £459 i dalu cyflog blynyddol o £11,475 y flwyddyn 
i'r Crwner, gan gynnwys diwrnodau hyfforddi (noder yr amryfusedd bychan o £459 a gytunwyd 
yn hytrach na £458 fesul cyfradd ddyddiol y JNC).  
c) Costau swyddfa/lwfans cymorth busnes – £5,000 y flwyddyn   
(2) Crwner Cynorthwyol: cyfraddau dyddiol o: 
 • diwrnod llawn: £391; a  
• hanner diwrnod: £195.  
(gweler Cofnodion y Cyfarfod ar: 
https://council.ceredigion.gov.uk/documents/s1257/Minutes%2016032021%20Cabinet.pdf?L
LL=0) 
 
Y SEFYLLFA GYFREDOL 
 
Mae’r JNC yn awr wedi rhyddhau gwybodaeth ynghylch cyfraddau tâl y Crwner a’r Crwner 
Cynorthwyol o 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022 (gweler 66ain cylchlythyr y JNC ar:   
https://www.local.gov.uk/jnc-circular-no66-coroners-pay-202122). 
 
Mae’r 66ain cylchlythyr yn cyfeirio’n benodol at gynnydd o 1.5% ar gyfer cyflogau lleol a 
chyfraddau dyddiol ac mae’n cyflwyno’r cyfraddau a ganlyn:  

 Uwch Grwner rhan-amser - cyflog cadw sylfaenol o £21,120 y flwyddyn. 
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 Cyfraddau dyddiol Uwch Grwner rhan-amser £465 - £528 (£458-£520 yn flaenorol – cynnydd 
o £7- £8)  

 Cyfraddau dyddiol Crwner Cynorthwyol £397 - £479 (£391-£472 yn flaenorol – cynnydd o £6 
- £7) 

 
Cynnig - ffioedd 2021/2022 
Argymhellir bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cyfraddau tâl arfaethedig a ganlyn ar gyfer y 
Crwner a’r Crwner Cynorthwyol am y cyfnod 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022, i adlewyrchu 
canllawiau Cylchlythyr 66 y JNC, a thaliadau dilynol wedi’u hôl-ddyddio i 1af Ebrill 2021).  
 
Uwch Grwner rhan-amser 

1) a) Cyflog Cadw - i gwmpasu argaeledd a chadw gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa: 
£21,120  (cynnydd o £312 y flwyddyn ar gyfraddau tâl 2021/2022 a gytunwyd gan y 
Cabinet).  
 
b) Cyfradd ddyddiol: £465 (codiad @ 1.5%/£7 o gyfradd ddyddiol o £458 y JNC / £6 o 
£459 cyfraddau cyfredol) wedi’i gyfalafu i gynrychioli cyflog blynyddol (gan gynnwys 
diwrnodau hyfforddi) o  £11,625 (£465 y diwrnod x 25 diwrnod = £11,625). Mae hwn yn 
gynnydd o £150 y flwyddyn ar gyfraddau tâl 2021/2022  

 
2) Crwner Cynorthwyol: 

 
 cyfradd diwrnod llawn: £397   
 cyfradd hanner diwrnod: £199   
 

 
 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 
 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Na  
Os na, nodwch pam 

 

Crynodeb: Nid yw’r adroddiad hwn yn cynrychioli newid mewn 
polisi neu strategaeth. 
  

  

ARGYMHELLIAD/ARGYMHELLION:  
Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cyfraddau tâl a ganlyn yn weithredol o 1af Ebrill 2021 (gan 
gynnwys y symiau ôl-daliad cysylltiedig sy’n ddyledus i’r Uwch Grwner a’r Crwner Cynorthwyol): 

 
                                         1) Uwch Grwner rhan-amser: 

i) Cyflog Cadw o £21,120 y flwyddyn i gwmpasu 
argaeledd/cadw gwasanaeth y tu allan i oriau swyddfa o 1af Ebrill 
2021 i 31ain Mawrth 2022. 
 
ii) Defnyddio’r gyfradd ddyddiol o £465 a gytunwyd i dalu 
cyflog blynyddol o £11,625 i’r Crwner gan gynnwys 
diwrnodau hyfforddi - o 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022 
 
iii) Costau swyddfa/lwfans cymorth busnes -  
£5,000 y flwyddyn o 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022. 
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2) Crwner Cynorthwyol: 
O 1af Ebrill 2021 i 31ain Mawrth 2022 bydd y cyfraddau dyddiol yn: 

 diwrnod llawn: £397; a  

 hanner diwrnod: £199. 
 
RHESWM/RHESYMAU DROS Y PENDERFYNIAD:   
 
Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a Chylchlythyron JNC, lliniaru her  a diogelu cronfeydd 
cyhoeddus.    
 
Trosolwg a Chraffu:  
 
Fframwaith Polisi:  
 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol:   
 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:   
 
 
Goblygiadau Cyfreithiol:   
 
Goblygiadau Staffio:  
 
 
Goblygiadau 
Eiddo/Asedau:  
 
Risg/Risgiau:  
 
 
 
Pwerau Statudol:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papurau Cefndir: 
 
 
 
 
 
 

Dim.  Penderfyniad i’r Cabinet.  
 
Amherthnasol 
 
Hybu’r Economi (darparu gwasanaeth crwner effeithlon) 
 
 
Parhau â’r trefniadau cyfredol, potensial ar gyfer cynnydd yng 
nghostau cyflogau a goblygiadau i’r gyllideb yn ymwneud â thâl y 
Crwner a’r Crwner Cynorthwyol. 
 
Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol 
 
Dim - Nid yw'r Crwner a'r Crwner Cynorthwyol wedi'u dosbarthu 
fel cyflogeion y Cyngor.  
 
Dim  
 
 
Her gyfreithiol gan y Crwner a'r Crwner Cynorthwyol  
os na ddilynir yr argymhellion. 
 
Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/contents 
JNC Cylchlythyron 61 (Tachwedd 2017) a 62 (Ionawr 2018): 
https://www.coronersociety.org.uk/_img/pics/pdf_1603105193-
615.pdf 
JNC Cylchlythyr 63 Tachwedd 2018 
https://www.coronersociety.org.uk/_img/pics/pdf_1603105217-
232.pdf 
JNC Cylchlythyr 66 - Tâl Crwner 2021/2022 
https://www.local.gov.uk/jnc-circular-no66-coroners-pay-202122  
 
Canllaw'r Weinyddiaeth Gyfiawnder i Wasanaethau Crwneriaid; 
https://www.gov.uk/government/publications/guide-to-coroner-
services-and-coroner-investigations-a-short-guide;  
Rheoliadau Treuliau, Ffioedd a Lwfansau Crwneriaid 2013 
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1615/made; 
Canllaw'r Prif Grwner i'r Ddeddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 
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Atodiadau:  
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  
Swyddog Adrodd:  

https://www.judiciary.uk/wp-
content/uploads/JCO/Documents/coroners/guidance/chief-
coroners-guide-to-act-sept2013.pdf 
Adroddiad Blynyddol y Prif Grwner 2015/16; 
https://www.judiciary.uk/publications/chief-coroners-annual-report-
2015-16/ 
Adroddiad Blynyddol y Prif Grwner 2016/17; 
https://www.judiciary.uk/publications/chief-coroners-annual-report-
2016-17/ 
Adroddiad Blynyddol y Prif Grwner 2017/8; 
https://www.judiciary.uk/publications/chief-coroners-annual-report-
2017-18/ 
Adroddiadau Blynyddol ar y cyd y Prif Grwner ar gyfer 2018/19 a 
2019/2020; 
https://www.judiciary.uk/publications/chief-coroners-combined-
annual-report-2018-to-2019-and-2019-to-2020/ and 
Adroddiadau'r Cabinet 4/9/2018, 5/2/2019 a 9/6/2020; 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings
_Public/10ii.%20DEC%20Coroner%20Service%20Review.pdf 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings
_Public/12i.%20Coroner%20Pay%20Arrangements.pdf 
http://www.ceredigion.gov.uk/cpdl/Democratic_Services_Meetings
_Public/11i.%20Coroners%20Pay%20Arrangements%202020.21-
June%202020.docx.pdf 
 
Dim  
 
Elin Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol - Cyfreithiol a 
Llywodraethu (a Swyddog Monitro) 

Teitl:  

Dyddiad yr Adroddiad:  5ed Hydref 2021 
 

Acronymau:   p/a: y flwyddyn  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 
  
Dyddiad y cyfarfod: 02 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Adolygiad Blynyddol o'r Cynllun Rheoli Carbon 

2017/18 i 2022/23.  Blwyddyn 3 (2020/21). 
  
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i'r Cabinet am gynnydd a 

chyflawniadau Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor 
hyd yma 

  
Er: Penderfyniad 
  
Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams – Aelod y Cabinet dros 
Wasanaethau Oedolion a Hyrwyddwr 
Cynaliadwyedd 
Y Cynghorydd Rhodri Evans – Aelod y Cabinet dros 
yr Economi ac Adfywio 

 
Diweddarwyd Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor yn 2018 ac mae'n cynnwys targedau 
ar gyfer gostyngiadau mewn allyriadau CO2 o ddefnyddio ynni, defnyddio tanwydd 
a milltiroedd busnes.  Mae'n nodi'r prif feysydd o ran defnyddio ynni ac mae'n 
cynnwys strategaeth y Cyngor ar gyfer lleihau allyriadau carbon o leiaf 15% rhwng 
2017/18 a diwedd 2022/23. 
 
Fel rhan o'r broses barhaus o ran monitro ac adrodd, cytunwyd y byddai'r Cynllun 5 
mlynedd yn cael ei adolygu a'i adrodd bob blwyddyn i'r Cabinet. 
 
Mae'r ddogfen hon yn cynrychioli adolygiad blynyddol Blwyddyn 3 y Cynllun, a 
gynhaliwyd yn ystod 2021 ac mae'n rhoi dadansoddiad o ddefnydd ynni ac allyriadau 
carbon 2020/21 yr Awdurdod.  Mae'n rhoi diweddariad o'r cynnydd hyd yma o'r 
flwyddyn waelodlin gyfredol yn 2017/18, ond mae hefyd yn edrych yn ôl i 2007/08 
pan wnaethom gyflwyno'r Cynllun Rheoli Carbon cyntaf a dechrau cyfrifo ein hôl 
troed carbon blynyddol yn gyntaf. 
 
Allyriadau gwirioneddol Ceredigion yn ystod 2020/21 oedd 6,616 t/CO2 - sy'n cyfateb 
i ostyngiad 1,478t mewn CO2 yn erbyn y flwyddyn flaenorol a 2,488 t/CO2 o'i 
chymharu â blwyddyn waelodlin 2017/18.  Mae hyn gyfwerth â gostyngiad 19.35% 
o un flwyddyn i'r llall a gostyngiad 28.77% mewn allyriadau carbon dros gyfnod y 
Cynllun, sy'n fwy na'r targed 15% a nodwyd yn y Cynllun 5 mlynedd. 
 
Mae'r pandemig presennol wedi cyfrannu'n sylweddol at y gostyngiadau hyn, gyda 
holl feysydd yr allyriadau yn gweld gostyngiad mewn allyriadau a gwariant 
cyffredinol.  Mae'r tabl isod yn dangos allyriadau a chostau ar gyfer 2020/21 o'u 
cymharu â 2019/20. 
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Categori 
2019/20 2020/21 

tCO2 Cost £ tCO2 Cost £ 

Adeiladau a 
Goleuadau Stryd 

Adeiladau dinesig 502 £289,722 373 £171,490 

Addysg 2,689 £915,166 2,391 £782,179 

Hamdden 523 £191,275 389 £135,156 

Gofal Cymdeithasol 565 £187,067 510 £164,633 

Llyfrgelloedd a'r 
Gymuned 

236 £84,074 173 £60,034 

Adeiladau eraill 232 £90,014 198 £73,793 

Amrywiol arall 162 £99,224 91 £37,085 

Goleuadau stryd 326 £188,917 255 £163,362 

Trafnidiaeth 
Fflyd 1,762 £660,763 1,602 £530,142 

Milltiroedd Busnes 642 £1,032,307 180 £297,738 

Cyfanswm 7,639 £3,738,529 6,161 £2,415,610 

 
Yn 2020/21, roedd gostyngiadau o ran allyriadau o un flwyddyn i'r llall yn sylweddol 
ar 19.35%, er y nodir bod cyfran fawr o'r arbedion hyn yn gysylltiedig â phandemig 
cyfredol COVID a'r ffordd newydd yr ydym yn gweithio ar hyn o bryd, rhaid i ni 
sicrhau bod cymaint â phosibl o'r arbedion hyn yn cael eu cynnal wrth symud 
ymlaen, fel arall mae'n debygol y gwelwn gynnydd mewn allyriadau gweithredol ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.   Gellid ystyried methu â chynnal yr arbedion hyn 
fel cyfle a gollwyd, yn enwedig gan fod y gwasanaethau ar y cyfan yn gweithredu'n 
dda iawn tra bod staff yn parhau i weithio o bell.  Mae technoleg hefyd wedi chwarae 
rhan fawr yn hyn, gyda chyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal trwy lwyfannau ar-
lein, gan leihau'r angen i deithio rhwng lleoliadau.  
 
Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os nad oes, dywedwch pam 
 

Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Nid ar gyfer yr adolygiad 
blynyddol, fodd bynnag, 
cynhaliwyd Asesiad Effaith 
Integredig ar gyfer y Cynllun 5 
Mlynedd. 

 

 
Crynodeb: 
Hirdymor: Cyflawni Cynllun Rheoli 

Carbon 5 mlynedd y Cyngor 
Integreiddio: Integreiddio mesurau 

effeithlonrwydd ynni ar 
draws portffolio eiddo 
gweithredol y Cyngor 

Cydweithio: Gweithio gyda Gwasanaeth 
Ynni Llywodraeth Cymru a 
gweithwyr proffesiynol 
trydydd parti i sicrhau 
effeithlonrwydd ynni ac 
arbed costau ym mhortffolio 
gweithredol y Cyngor. 
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Cynnwys: Ymgysylltu â rhanddeiliaid, 
contractwyr lleol, rheolwyr 
gwasanaethau ac adeiladau 
i gyflawni gostyngiadau o 
ran allyriadau a mesurau 
arbed ynni 

Atal: Gweithredu mesurau 
effeithlonrwydd ynni i leihau 
effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd 

 
Argymhelliad: ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn i) monitro maint 

Gostyngiad Carbon y Cyngor yn ystod a hyd at flwyddyn 
3 o gyfnod cyfredol 5 mlynedd y Cynllun Rheoli Carbon, 
a oedd yn ostyngiad 28.77% mewn CO2 yn erbyn 
blwyddyn waelodlin 2017/18; ii) nodi a chymeradwyo 
cynnydd a chyflawniadau Cynllun Rheoli'r Cyngor hyd 
yma. 

  
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Yng Nghynllun Rheoli Carbon 2017/18 – 2022/23 a 
gymeradwywyd gan y Cabinet ar 11 Mehefin 2019 
cytunwyd y byddai Adolygiad Cynnydd Blynyddol yn cael 
ei gynnal a bod adroddiad diweddaru yn cael ei roi i'r 
Cabinet bob blwyddyn. 

  
Trosolwg a Chraffu: Rhoddwyd adolygiadau blynyddol i'r Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Cymunedau Ffyniannus mewn blynyddoedd 
blaenorol. 

  
Fframwaith Polisi:  
  
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
Cymryd rhan weithredol mewn rhaglenni i leihau 
cyfraniad Ceredigion at y newid yn yr hinsawdd a cholli 
bio-amrywiaeth a delio â'i effeithiau.  Cynhyrchu Cynllun 
Rheoli Carbon 5 mlynedd i leihau'r defnydd o garbon yn 
fewnol ac yn allanol. Pennu targedau realistig ar gyfer 
lleihau carbon 
 

  
Goblygiadau ariannol: Angen buddsoddiad cyfalaf i gyflawni prosiectau a nodir 

yn y cynllun 5 mlynedd - mae'r ddogfen hon yn nodi'r 
arbedion a wnaed yn ystod 2020/21. 

  
Pwerau Statudol: Deddf yr Amgylchedd 

Deddf Newid yn yr Hinsawdd 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
Niwtraliaeth carbon y sector cyhoeddus erbyn 2030 
Cyfarwyddeb Arbed Ynni'r UE 
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Papurau Cefndir: Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 – Adolygiad 

Blynyddol Blwyddyn 3 (2020/21) 
 

 

  
Atodiadau:  
  
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering 

  
Swyddog Adrodd: Bethan Lloyd-Davies 
  
Dyddiad: 12/10/2021 
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Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 

Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

 

1. Cyflwyniad 

Cyflwynodd y Cyngor ei drydydd Cynllun Rheoli Carbon yn 2018, mae'r ddogfen hon yn manylu ar 

sefyllfa Cyngor Sir Ceredigion ar hyn o bryd ac yn ceisio’i dadansoddi o ran y targed allyriadau 15%, a 

bennwyd yng Nghynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23.  Bydd yn rhoi ffigurau CO2 ar hyn o bryd, 

ynghyd â dadansoddiad o ddefnydd ynni ac allyriadau 2020/21 yr Awdurdod yn erbyn y ffigurau 

sylfaenol.  Yn amlwg mae pandemig cyfredol COVID wedi chwarae rhan fawr mewn gostyngiadau mewn 

allyriadau eleni, bydd y data a gyflwynir yma yn ceisio edrych ar y gostyngiadau hynny yn fwy manwl, yn 

ogystal â nodi sut rydym yn sicrhau bod yr arbedion hynny'n cael eu cynnal yn y blynyddoedd i ddod (ee 

gweithio o bell, cyfarfodydd ar-lein ac ati).  

 

2. Allyriadau Sylfaenol  

2.1 Cwmpas  

Mae targed lleihau’r Cyngor wedi'i bennu yn erbyn gwaelodlin ôl troed carbon 2011/2012 sy'n cwmpasu 

allyriadau uniongyrchol o'r ffynonellau canlynol: - 

 Defnydd o drydan mewn adeiladau  

 Defnydd o danwydd ffosil mewn adeiladau (olew, nwy, LPG) 

 Defnydd o danwydd gan gerbydau fflyd 

 Defnydd o danwydd gan offer 

 Milltiroedd busnes 

 Trydan a ddefnyddir gan Oleuadau Stryd, arwyddion wedi'u goleuo a bolardiau 

 

2.2  Ôl-troed Sylfaenol 

Yn seiliedig ar y cwmpas, cyfrifwyd bod ôl troed sylfaenol Cyngor Sir Ceredigion yn 8,649 tunnell o 

gyfwerth â CO2 (tCO2e) 2017/18. Defnyddiwyd hwn fel ffigur allyriadau sylfaenol ôl troed carbon y 

Cyngor ar hyn o bryd.   

 

3.  Cynnydd Hyd Yma  

Mae adolygiad o ffigurau allyriadau'r Cyngor ar gyfer 2020/21 yn dangos bod y Cyngor wedi, yn 

llwyddiannus, gyflawni ei darged lleihau 15% a nodwyd yn y Cynllun Rheoli Carbon ac wedi rhagori arno.  

Cyflawnwyd gostyngiad CO2 gwirioneddol 2,488t/CO2, sy'n cyfateb i ostyngiad 28.77% mewn allyriadau 

erbyn diwedd 2020/21, o'i gymharu â blwyddyn waelodlin 2017/18.   
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Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 

Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

 

 

Cynllun Rheoli Carbon 3 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Adeiladau 5,557 5,177 4,909 4,125     

Goleuadau Stryd 518 436 326 255     

Fflyd 1,867 1,802 1,762 1,602     

Milltiroedd Busnes 761 735 642 180     

 8,649 8,150 7,639 6,161     

  5.77% 6.27% 19.35%   
 

Mae'r uchod yn cyfateb i ostyngiad cronnol 28.77% yn erbyn targed 15% (2017/18 i 2020/21) 

 

Gwelwyd gostyngiadau mewn allyriadau ym mhob maes gwasanaeth yn ystod 2020/21, o'u cymharu â'r 

flwyddyn ariannol flaenorol.  Mae'r tabl isod yn nodi allyriadau a chost yn ôl categori/maes gwasanaeth. 

 

Categori 
2019/20 2020/21 

tCO2 Cost £ tCO2 Cost £ 

Adeiladau a 
Goleuadau Stryd 

Adeiladau dinesig 502 £289,722 373 £171,490 

Addysg 2,689 £915,166 2,391 £782,179 

Hamdden 523 £191,275 389 £135,156 

Gofal Cymdeithasol 565 £187,067 510 £164,633 

Llyfrgelloedd a'r 
Gymuned 

236 £84,074 173 £60,034 

Adeiladau eraill 232 £90,014 198 £73,793 

Amrywiol arall 162 £99,224 91 £37,085 

Goleuadau Stryd 326 £188,917 255 £163,362 

Trafnidiaeth 
Fflyd 1,762 £660,763 1,602 £530,142 

Milltiroedd Busnes 642 £1,032,307 180 £297,738 

Cyfanswm 7,639 £3,738,529 6,161 £2,415,610 

 

Oherwydd y gostyngiadau mewn allyriadau ar draws adeiladau a milltiroedd busnes, rydym wedi gweld 

newid yn % yr allyriadau o bob categori.  Ar ddechrau'r Cynllun Rheoli Carbon cyfredol (2017/18), roedd 

adeiladau Addysg yn cyfrif am 33% o gyfanswm yr allyriadau gweithredol, ond yn 2020/21 fe wnaethant 

gyfrannu 30% at gyfanswm yr allyriadau er gwaethaf gostyngiad 15.24% mewn allyriadau ers y flwyddyn 

waelodlin.  Yn yr un modd, cyfrannodd milltiroedd busnes 9% at gyfraniadau'r allyriadau yn 2017/18, 

ond yn 2020/21 gostyngwyd hyn i lai na 3% yn 2020/21 yn dilyn gostyngiad 76% mewn allyriadau dros y 

cyfnod. 
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Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

Mae'r siart gylch isod yn dangos % yr allyriadau y mae pob categori yn eu cyfrannu at ôl troed carbon 

2020/21: 

 

 

4.  Ôl-troed Carbon 2020/21  

4.1  Adeiladau 

Roedd allyriadau o ynni a ddefnyddiwyd gan holl eiddo gweithredol y Cyngor (adeiladau a ddefnyddir i 

ddarparu gwasanaethau) yn cyfrif am 66.95% o allyriadau carbon y Cyngor yn 2020/21.  

Roedd yr Ynni a ddefnyddiwyd gan adeiladau gweithredol y Cyngor yn ystod 2020/21 fel a ganlyn:- 

 

Adeiladau  kWh  CO2 (tunelli) £ 

Trydan (grid) 6,068,933 1,536 £980,861 

Nwy naturiol 7,583,131 1,544 £212,126 

Olew nwy 681,442 186 £27,153 

Cerosîn 222,344 57 £6,646 

LPG 3,373,500 776 £107,068 

Pren(Sglodion) 1,847,240 26 £90,515 

Cyfanswm 19,776,591 4,125 £1,424,369 
 

O'r ôl troed hwn sy’n cynnwys adeiladau’n unig, mae'r defnydd o drydan yn cyfrif am 33.05% o 

allyriadau carbon, mae'r defnydd o nwy yn cyfrif am 33.23%, defnydd olew/LPG 33.12% a biomas 0.6%.   

Mae'r Cyngor wedi lleihau'r defnydd o ynni yn gyson er 2007/08, pan gyfrifwyd y waelodlin wreiddiol ar 

gyfer y cynllun rheoli carbon cyntaf: Mae defnydd adeiladau o ynni wedi lleihau fel a ganlyn dros y 

cyfnod: 

Adeiladau dinesig
6%

Addysg
39%

Hamdden
6%

Gofal 
cymdeithasol

8%

Llyfrgelloedd a'r 
gymuned

3%

Adeiladau eraill
3%

Amrywiol arall
2%

Goleuadau stryd
4%

Fflyd…

Busnes
3%
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Gwaelodlin 
Cynllun 
Rheoli 

Carbon 1  

Gwaelodlin 
Cynllun 
Rheoli 

Carbon 2    

Gwaelodlin 
Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3    

Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3 
Bl1 

Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3 
Bl2 

Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3 
Bl3 

Adeiladau 2007/08 2011/12 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Trydan 12,822,336 10,982,521 8,545,767 8,365,101 7,627,024 6,068,933 

Nwy Naturiol 10,736,015 8,653,384 7,509,427 7,798,767 8,336,137 7,583,131 

Olew 7,329,932 4,254,047 1,938,590 1,498,666 1,213,486 903,786 

LPG 580,720 609,870 2,962,206 3,550,871 3,164,457 3,373,500 

Biomas 1,712,922 2,005,809 2,982,748 2,610,840 2,824,750 1,847,240 

Cyfanswm 33,181,924 26,505,631 23,938,738 23,824,245 23,165,854 19,776,590 

Gostyngiad o un 
flwyddyn i'r llall   -20.12% -9.68% -0.48% -2.76% -14.63% 

Arbediad cronnol   -20.12% -27.86% -28.20% -30.19% -40.40% 
 

Roedd y gostyngiadau cysylltiedig mewn allyriadau yn ystod y cyfnod hwn fel a ganlyn:- 

 

Mae defnydd o adeiladau yn ystod y pandemig wedi lleihau, gyda chyfnodau clo’n cael eu cyflwyno a 

staff yn gweithio gartref - mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng nghyfanswm y ffigurau o ran defnydd ynni 

ar gyfer 2020/21.  Mewn rhai adeiladau, rydym wedi gweld y defnydd o ynni yn cynyddu ychydig yn 

ystod misoedd y gaeaf, sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r galw cynyddol am wres oherwydd yr angen i 

gadw ffenestri ar agor. Mae hyn wedi gwrthbwyso peth o'r ynni a arbedwyd yn ystod cyfnodau llai o 

ddefnydd, ond roedd angen y gofynion hyn o ran awyru i sicrhau bod trosglwyddiad y feirws yn 

gyfyngedig – e.e. ysgolion/cartrefi gofal ac ati. 
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4.2  Goleuadau Stryd 

Roedd y trydan a ddefnyddiwyd i ddarparu goleuadau stryd ar ffyrdd a fabwysiadwyd ac a gynhelir gan y 

Cyngor, ynghyd ag arwyddion wedi'u goleuo a bolardiau yn ystod 2020/21 yn cyfateb i 1,005,790 kWh. 

Yr allyriadau o ganlyniad oedd 255 tunnell o CO2 sy'n cyfateb i 4% o gyfanswm ôl troed carbon y Cyngor 

yn ystod 2020/21    

 

Yn ystod 2020/21, gostyngwyd allyriadau goleuadau stryd 71 t/CO2 arall, sy'n cyfateb i 9.08% o'u 

cymharu â'r flwyddyn flaenorol.  Mae'r gostyngiad hwn yn bennaf oherwydd cynllun parhaus o ran 

goleuadau stryd, sy'n ystyried disodli hen lusernau aneffeithlon gydag unedau LED mwy modern.  

Mae allyriadau Goleuadau Stryd wedi gostwng 83.03% er 2007/08. 

 

4.3  Fflyd 

Cyfrannodd tanwydd a ddefnyddiwyd gan fflyd y Cyngor 26% o gyfanswm yr allyriadau carbon 

gweithredol yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21. 
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Gostyngodd allyriadau fflyd yn ystod 2020/21 160 t/CO2 sy'n cyfateb i ostyngiad 9.08% o'u cymharu â'r 

flwyddyn flaenorol.   Bydd y pandemig presennol wedi cael effaith fach ar allyriadau, ond nid i'r lefelau a 

welir mewn meysydd eraill.  Parhaodd llawer o'r gwasanaethau a'r gweithrediadau a gyflawnwyd gan y 

fflyd (e.e. casgliadau sbwriel) trwy gydol y pandemig ac er bod rhai gwasanaethau wedi'u lleihau/eu 

hatal dros dro yn ystod y cyfnodau clo, cyflwynwyd gwasanaethau ychwanegol fel cyflenwadau PPE a 

chyflenwadau parseli bwyd.   

 

4.4  Milltiroedd Busnes 

Teithio oherwydd busnes yw'r defnydd o gerbydau preifat gan staff y Cyngor i gyflawni eu 

dyletswyddau.  Yn ystod 2020/21 teithiodd gweithwyr y Cyngor 662,695 milltir busnes, gostyngiad dros 

1.6 miliwn o filltiroedd ar y flwyddyn flaenorol – mae milltiroedd busnes eleni yn cyfrif am ddim ond 

2.9% o gyfanswm allyriadau'r Cyngor. Mae'r maes hwn wedi gweld y gostyngiad mwyaf mewn allyriadau 

a chost ar draws y portffolio gweithredol.   

Mae'r Pandemig wedi newid y ffordd yr ydym yn gweithio, gyda chyfran fawr o'r gweithlu'n gweithio o 

bell. Ar y cyfan mae hyn wedi gweithio'n dda, gyda chyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal yn bennaf 

trwy lwyfannau ar-lein, gan leihau'r angen am deithio. Gellir dadlau hefyd bod staff bellach yn fwy 

cynhyrchiol, gan nad yw amser gwaith yn cael ei golli wrth deithio rhwng lleoliadau cyfarfodydd.  Mae'r 

ffordd newydd hon o weithio wedi cael effaith gadarnhaol ar allyriadau'r Awdurdod, yn ogystal â rhoi 

arbediad sylweddol oddeutu £730,000 o ran cost  yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21. 
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Gostyngwyd allyriadau milltiroedd busnes yn sylweddol 462 t/CO2 yn 2020/21, o gymharu â'r 

flwyddyn flaenorol – gostyngiad 71.96% o un flwyddyn i'r llall. 
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5.  Costau Refeniw 

Roedd y defnydd o ynni o ffynonellau llonydd, sy'n cynnwys adeiladau, goleuadau stryd, arwyddion a 

bolardiau yn 20,782,380 kWh yn ystod 2020/21, sy'n ostyngiad 3,559,866 kWh ar y flwyddyn flaenorol – 

gostyngiad 14.62%.   

Er bod gwariant cyffredinol ar ynni wedi gostwng yn ystod 2020/21, rydym wedi gweld cynnydd o un 

flwyddyn i'r llall ym mhrisiau cyfleustodau a thanwydd yn ystod blynyddoedd cychwynnol y Cynllun hwn.  

Mae prisiau contract yn debygol o godi ymhellach yn y blynyddoedd i ddod, ond dylai'r ffordd yr ydym 

yn caffael ynni olygu ein bod yn cyfyngu ar y codiadau mawr mwy nag erioed o’r blaen mewn prisiau yr 

ydym yn eu gweld ar hyn o bryd.   

Mae'r codiadau sylweddol hyn ym mhrisiau cyfleustodau a thanwydd, yn tynnu sylw ymhellach at yr 

angen am effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd ynni a'u pwysigrwydd.  Bydd lleihau'r defnydd o ynni 

a'n dibyniaeth ar danwyddau ffosil nid yn unig â budd amgylcheddol, ond bydd hefyd yn helpu i leihau 

pwysau ar gyllidebau wrth symud ymlaen. 

Yn 2020/21 cyfanswm cost ynni a thanwydd yr adroddwyd amdano o fewn cwmpas y Cynllun hwn 

oedd £2,415,610.  Gwariodd Cyngor Sir Ceredigion £1,322,919 yn llai ar ynni yn 2020/21 nag a wnaeth 

yn y flwyddyn ariannol flaenorol (2019/20) – mae hyn yn cyfateb i ostyngiad 35.39% o ran gwariant. 

 

6.   Casgliad 

Mae Rheoli Carbon yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau'r Cyngor ac mae wedi ymrwymo i gyrraedd y 

targed lleihau a nodwyd yn y Cynllun Rheoli Carbon hwn a rhagori arno, fel y gwnaeth gyda'r ddau 

gynllun blaenorol. 

Mewn ymateb i argyfwng presennol yr hinsawdd ac i gydnabod bod angen i ni fynd ymhellach, ar 5ed 

Mawrth 2020, cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion argyfwng hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i ateb yr 

her fwyaf sylweddol sy'n wynebu ein sir a'n planed.  Ynghyd â hyn, bydd Ceredigion yn gweithio tuag at 

ddod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030 ac mae Cynllun Gweithredu Sero-Net wedi'i 

gynhyrchu, gan ystyried sut rydyn ni'n mynd i gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn.   

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llwyddo i leihau'r defnydd gweithredol o ynni ac allyriadau gweithredol 

er 2007/08, pan gyfrifwyd y waelodlin gychwynnol ar gyfer y Cynllun Rheoli Carbon cyntaf.  Ers hynny, 

mae Ceredigion wedi lleihau allyriadau gweithredol 9,659 tunnell o CO2, sy'n cyfateb i ostyngiad 61%.  

Yn 2020/21, roedd gostyngiadau o ran allyriadau o un flwyddyn i'r llall yn sylweddol ar 19.35%, er y 

nodir bod cyfran fawr o'r arbedion hyn yn gysylltiedig â phandemig cyfredol COVID a'r ffordd newydd yr 

ydym yn gweithio ar hyn o bryd, rhaid i ni sicrhau bod cymaint â phosibl o'r arbedion hyn yn cael eu 

cynnal wrth symud ymlaen, fel arall mae'n debygol y gwelwn gynnydd mewn allyriadau gweithredol ar 

gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.   Gellid ystyried methu â chynnal yr arbedion hyn fel cyfle a gollwyd, 

yn enwedig gan fod y gwasanaethau ar y cyfan yn gweithredu'n dda iawn tra bod staff yn parhau i 

weithio o bell.  Mae technoleg hefyd wedi chwarae rhan fawr yn hyn, gyda chyfarfodydd bellach yn cael 

eu cynnal trwy lwyfannau ar-lein, gan leihau'r angen i deithio rhwng lleoliadau. 
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Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 

Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

Yn ystod y blynyddoedd sy'n weddill o'r Cynllun hwn bwriedir adolygu ymhellach y prosiectau sydd 

wedi'u cynnwys yn y Cynllun Rheoli Carbon, er mwyn gweithredu cynlluniau lleihau allyriadau a 

chynhyrchu ynni a fydd yn cyfrannu ymhellach at Gynllun Rheoli Carbon y Cyngor, ond hefyd uchelgais 

Sero-Net y Cyngor ar gyfer 2030.  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’n Gilydd - fersiwn 

ddrafft y Polisi Ymgysylltu  
 

Diben yr adroddiad: Cyflwyno fersiwn ddrafft y polisi ymgysylltu newydd, sef 
‘Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda’n Gilydd’ - er mwyn i’r 
Cabinet ei hystyried. 
 

Er: Penderfyniad. Er mwyn sicrhau bod fersiwn ddrafft y 
Polisi Ymgysylltu yn addas i’r diben, gan sicrhau bod yr 
Awdurdod yn bodloni’r gofynion ymgysylltu statudol, 
gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a cheisio 
cymeradwyaeth y Cabinet i fynd allan i ymgynghoriad 
cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021/22.   

 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Polisi a Pherfformiad  
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
 

CEFNDIR: 

Mae ‘Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’n Gilydd’, sef fersiwn ddrafft polisi 
Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion, yn amlinellu ein hymagwedd gorfforaethol at 
ymgysylltu â phobl Ceredigion.   Wrth sôn am ymgysylltu, rydym yn golygu’r ffyrdd yr 
ydym yn gwneud y canlynol – 
 

- Rhoi gwybod.  Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i’r cyhoedd.  
- Ymgynghori. Cael adborth y cyhoedd ynghylch cynigion. 
- Cynnwys. Gweithio’n uniongyrchol â’r cyhoedd drwy gydol y broses, er mwyn 

sicrhau cysondeb o ran deall ac ystyried pryderon a dyheadau’r cyhoedd  
- Cydweithio. Gweithio law yn llaw â’r cyhoedd ym mhob agwedd ar 

benderfyniad neu’r y modd y darperir y gwasanaeth, gan gynnwys diffinio’r 
broblem, datblygu dewisiadau eraill a nodi a darparu’r atebion a ffefrir.   

- Galluogi. Byddwn yn ystyried y ffyrdd y gallwn roi camau terfynol y broses 
benderfynu a chamau terfynol y broses ddarparu gwasanaeth yn nwylo’r 
cyhoedd - dirprwyo.  
 

Mae’r polisi yn cynnwys dulliau arloesol o ymgysylltu, gan gynnwys defnyddio 

platfformau ymgysylltu ar-lein.   Mae’r polisi yn cynnwys pecyn cymorth o adnoddau 

a thechnegau.  Mae’r polisi hefyd yn cynnwys cynllun gweithredu sy’n amlinellu 

gwell rheolaeth gorfforaethol a gwell rheolaeth ar ymgysylltu ac atebolrwydd, er 

enghraifft drwy amserlen ymgysylltu gorfforaethol ac adroddiadau blynyddol.    
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, nodwch 
pam  
 

Do 

Crynodeb: 
Hirdymor: Gall ein hymgysylltu gynnwys sgyrsiau 

ynglŷn â syniadau hirdymor pobl, eu 
hanghenion a’u problemau, yn ogystal 
â’r ymgysylltu sy’n digwydd yn y tymor 
byr.  Mae angen cynnal proses 
ymgysylltu o ansawdd da gyda phlant 
a phobl ifanc, er mwyn gallu diwallu 
anghenion cenedlaethau’r dyfodol.  
 

Cydweithio: Rydym yn bartneriaid gweithredol 
mewn amryw o bartneriaethau 
ymgysylltu sy’n bodoli neu sydd wrthi’n 
cael eu sefydlu.  Bydd hyn yn ein 
galluogi ni i rannu arfer orau ac 
adnoddau a chynnal gweithgareddau 
ymgysylltu ar y cyd.  
 

Cynnwys: Mae cynnwys yn gyfystyr ag 
ymgysylltu.  Rydym yn anelu at 
gynnwys yr holl randdeiliaid 
perthnasol.  Gallai hyn olygu pobl 
ledled Ceredigion neu randdeiliaid 
penodol, gan gynnwys pobl â 
Nodweddion Gwarchodedig y Ddeddf 
Gydraddoldeb a grwpiau nas clywir eu 
llais yn aml.  Byddwn yn defnyddio’r 
dull ymgysylltu gorau, yn ddibynnol ar 
y sefyllfa.  Byddwn yn ymgysylltu 
mewn modd  amserol, lle gall 
safbwyntiau’r rhanddeiliaid 
ddylanwadu ar ganlyniadau a 
phenderfyniadau.  Byddwn hefyd yn 
darparu adborth i randdeiliaid yn dilyn 
unrhyw broses ymgysylltu y byddwn 
yn ei chynnal.  
 

Atal: Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau yn ffordd effeithiol iawn 
o nodi, dileu a lleihau effeithiau unrhyw 
broblemau neu er mwyn i bobl fod yn 
rhan o’r ateb wrth i ni fynd ati i orchfygu 
rhwystrau.   Pan fo ymgysylltu yn 
digwydd yn gynnar iawn yn y broses, 
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gall hyn rwystro problemau rhag 
digwydd o gwbl.  
 

Integreiddio: Mae ymgysylltu yn thema 
drawsbynciol yn ein Strategaeth 
Gorfforaethol.  Un o nodau’r Polisi 
Ymgysylltu hwn yw bod ymgysylltu yn 
cael ei  brif-ffrydio ar draws Cyngor Sir 
Ceredigion.  Byddwn hefyd yn 
gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill 
ar integreiddio’r Amcanion Llesiant 
Cenedlaethol a’r Amcanion Llesiant 
Sefydliadol drwy’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  
 

 
Argymhelliad/ 
Argymhellion: 

Argymhellir bod y Cabinet yn cytuno i fersiwn ddrafft y Polisi 
Ymgysylltu ac yn cymeradwyo ei bod yn mynd allan i 
ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod gaeaf 2021-22  

 

Y rhesymau dros y 
pederfyniad: 

Mae’r polisi sydd gennym ar hyn o bryd ‘Polisi Ymgysylltu â 
Chymunedau’ yn dyddio’n ôl i 2012 ac yn lle’r polisi hwnnw,  
mae angen polisi newydd a fydd yn ystyried dulliau newydd o 
ymgysylltu, ac a fydd hefyd yn ystyried deddfwriaeth a 
chanllawiau diweddar.  Yn ogystal â hynny, mae angen rhoi 
ystyriaeth i’r defnydd cynyddol o ymgysylltu digidol.  
 

 
Trosolwg a Chraffu: Cyflwynwyd fersiwn ddrafft y Polisi Ymgysylltu i Bwyllgor 

Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 14 Hydref 2021.   
 

Fframwaith Polisi: 
 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol yn y Strategaeth 
Gorfforaethol.   
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol:  
 

Gan fod ymgysylltu yn thema drawsbynciol, mae pob un o’r 
Blaenoriaethau Corfforaethol yn berthnasol  
Hybu’r Economi  
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl  
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 

 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Amcangyfrif o £2,000 y flwyddyn am blatfform ymgysylltu 
digidol, fel arall, nid oes unrhyw oblygiadau ariannol, gan fod 
Ymgysylltu wedi ei brif-ffrydio ar draws gwasanaethau’r 
Cyngor.    

 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Cydraddoldeb 2010 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021  
Unrhyw ddeddfwriaeth arall lle cyfeirir yn benodol at ymgysylltu 
neu ymgynghori  

 
Goblygiadau Staffio: Enwebwyd Rheolwyr Corfforaethol yn brif bwyntiau cyswllt yn 

y cynllun gweithredu.   
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Goblygiadau o ran 
eiddo/asedau:  
 

Dim 

Risg(iau):  
 

Her gyfreithiol a risg i’w enw da os na fydd Cyngor Sir 
Ceredigion yn ymgysylltu ac yn ymgynghori drwy broses deg.  
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Cydraddoldeb 2010 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
Unrhyw ddeddfwriaeth arall lle cyfeirir yn benodol at ymgysylltu 
neu ymgynghori. 

 
Papurau Cefndir: 
 

Fersiwn Ddrafft y Polisi Ymgysylltu ‘Siarad, Gwrando a 
Gweithio gyda’n Gilydd’ 

 
Atodiadau:  

 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol:  

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi, 
Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd  

 
Swyddog Adrodd: Michael Smith, Swyddog Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

 
Dyddiad: 8 Hydref 2021 
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Siarad, Gwrando a Gweithio Gyda'n Gilydd 

Polisi Ymgysylltu Drafft 

Cyngor Sir Ceredigion 

 Yn dechrau yn 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awdur a gwasanaeth: MS, Polisi a Pherfformiad 

Dyddiad cymeradwyo gan y Cabinet: 

Asesiad Effaith Integredig: 

Dyddiad cyhoeddi: 

Dyddiad adolygu’r polisi: 
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Rhagair 

 

Mae’n hollbwysig bod Cyngor Sir Ceredigion yn ymgysylltu’n effeithiol â 

phobl Ceredigion. I wneud hynny, mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio i’r 

Cyngor ysgwyddo cyfrifoldeb dros ymgysylltu’n dda. Mae cyfathrebu’n 

broses ddwy ffordd, ac mae’n bwysig ein bod yn gwrando ar y cyhoedd a’u 

syniadau, yn ogystal â rhoi gwybodaeth glir iddynt. Mae ein Polisi 

Ymgysylltu yn nodi sut y byddwn yn gwneud hyn. I ategu’r polisi, ceir 

cynllun gweithredu ac adnoddau amrywiol i’r staff eu defnyddio. 

 

Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu’n effeithiol, ac mae’r ymrwymiad hwn yn 

seiliedig ar ddeddfwriaeth amrywiol, gan gynnwys 

- Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, 

- Deddf Cydraddoldeb 2010, 

- Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, 

- Mesur y Gymraeg 2011, 

- Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

 

Byddwn hefyd yn dilyn arferion gorau a safonau cenedlaethol, fel y Safonau 

Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc a’r Egwyddorion 

Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru. Byddwn yn 

parhau i fabwysiadu arferion gorau newydd sy’n dod i’r amlwg, fel 

llwyfannau ymgysylltu digidol, a byddwn yn cydweithio â’n partneriaid ar y 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar weithgareddau ymgysylltu. O ran 

ymgysylltu, rydym yn arbennig o awyddus i fanteisio ar ein profiad o fynd i’r 

afael â phandemig COVID-19 a’r gwersi a ddysgwyd gennym yn ystod y 

cyfnod hwnnw. 

 

Yn bennaf oll, rydym yn credu y bydd y Polisi Ymgysylltu hwn yn ein helpu i 

osod sylfaen gadarn o ran y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â phobl 

Ceredigion. Mae hyn yn golygu y byddwn yn ymgysylltu yn ystod camau 

cynnar unrhyw broses a thrwy gydol y broses honno. Byddwn yn ymgysylltu 

dros gyfnod rhesymol a byddwn yn cynnwys pawb â diddordeb yn y broses 

ymgysylltu, gan gynnwys grwpiau o bobl sydd ar y cyrion neu leisiau nas 

clywir yn aml. Bydd y gwaith ymgysylltu’n dylanwadu ar y penderfyniadau y 

byddwn yn eu gwneud. Byddwn hefyd yn rhoi adborth am yr holl waith 

ymgysylltu y byddwn yn ymgymryd ag ef. 

 

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion 
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Cyflwyniad 

Mae’r polisi hwn yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i ymgysylltu â phobl Ceredigion. 

Ystyr ymgysylltu yw’r ffyrdd y byddwn yn – 

 

- Hysbysu. Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i’r cyhoedd. 

 
- Ymgynghori. Cael adborth gan y cyhoedd am ein cynigion. 

 
 

- Cynnwys. Cydweithio’n uniongyrchol â’r cyhoedd drwy gydol y broses i 

sicrhau ein bod yn deall ac yn ystyried pryderon a dyheadau’r cyhoedd. 

 
 

- Cydweithio. Meithrin partneriaeth â’r cyhoedd o ran pob agwedd ar y 

penderfyniad neu’r gwasanaeth a ddarperir, gan gynnwys diffinio’r broblem, 

llunio opsiynau, pennu’r atebion a ffefrir, a’u rhoi ar waith. 

 
 

- Grymuso. Byddwn yn pwyso a mesur ffyrdd o roi’r penderfyniad terfynol a’r 

gwasanaeth terfynol yn nwylo’r cyhoedd – drwy ddirprwyo. 
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Hysbysu 

Rydym am sicrhau bod pobl Ceredigion yn cael gwybod am ein gwasanaethau a’n 

bod yn rhannu gwybodaeth â nhw. Rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd yw’r ffordd fwyaf 

cyffredin o ymgysylltu â nhw. Er enghraifft, gall hyn gynnwys rhoi gwybod i bobl am 

wasanaethau ar ein gwefan a thrwy’r cyfryngau cymdeithasol. 

 

 

Ymgynghori 

Rydym am sicrhau bod gan bobl lais cryf a bod modd iddynt ddylanwadu’n effeithiol 

ar ein prosesau penderfynu a’n hymgyngoriadau. Rydym am gynnwys pobl yn ein 

prosesau penderfynu, yn enwedig pan fyddwn yn bwriadu newid gwasanaethau a 

llunio polisïau newydd. Rydym yn ymgynghori’n aml â phobl Ceredigion. Gellir gweld 

enghreifftiau o’n hymgyngoriadau cyfredol ar ein tudalen ymgynghori ar ein gwefan. 

http://www.ceredigion.gov.uk/eich-cyngor/ymgynghoriadau/ 

 

 

Cynnwys 

Rydym am gydweithio â phobl Ceredigion ac ystyried eu pryderon a’u dyheadau. 

Byddwn yn gwneud hyn mewn ffyrdd amrywiol, gan gynnwys drwy fforymau a 

phaneli defnyddwyr a thrwy gasglu straeon. Un enghraifft o’r ffordd yr ydym wedi 

cynnwys pobl yn ein gwaith yw drwy ddefnyddio efelychydd Her y Gyllideb ar-lein. 

Fe’n cynorthwyodd i ddeall barn y cyhoedd pan oeddem yn pennu ein cyllideb.  

 

 

Cydweithio a grymuso 

Rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd, ymgynghori â nhw a’u cynnwys yn ein gwaith yw ein 

dulliau mwyaf cyffredin o ymgysylltu â’r cyhoedd. Drwy’r polisi hwn, byddwn yn 

gwneud ein gorau glas i gynyddu ac i ddatblygu’r modd yr ydym yn cydweithio â’r 

cyhoedd a’u grymuso. Rydym am gydweithio â phobl Ceredigion a’u grymuso i 

gydgynllunio, cydgynhyrchu a chyd-ddarparu gwasanaethau. Rydym wedi cydweithio 

â phobl ar brosiectau amrywiol, er enghraifft Ymgyrch Cymhennu Ceredigion i 

sicrhau nad oes rhwystrau ar ein strydoedd. Mae’r prosesau o drosglwyddo asedau 

canolfannau hamdden Tregaron a Llandysul i’r gymuned yn enghreifftiau o rymuso, 

a hynny drwy inni roi’r penderfyniadau terfynol a’r gwaith o ddarparu’r gwasanaethau 

yn nwylo’r cyhoedd. 
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Ceredigion: Pwy ydym ni, ble ydym ni’n byw, a beth ydym ni’n ei 

wneud fel Cyngor Sir Ceredigion.  

Mae gan Geredigion boblogaeth o 73,000. 

Aberystwyth yw’r dref fwyaf gyda phoblogaeth o 

oddeutu 16,200. Aberteifi, gyda phoblogaeth o 

4,200, yw’r ail dref fwyaf, a Llanbedr Pont Steffan, 

gyda phoblogaeth o 3,000, yw’r drydedd dref 

fwyaf. Mae Aberaeron, Llandysul a Thregaron yn 

drefi llai o faint. Mae 62% o’r boblogaeth yn byw 

mewn pentrefi neu aneddiadau gwledig 

gwasgaredig. Gyda 41 o bobl i bob cilometr sgwâr, 

Ceredigion yw’r sir â’r dwysedd poblogaeth lleiaf 

ond un yng Nghymru. Er mai sir wledig yw hon yn 

bennaf, mae’r trefi’n ganolfannau pwysig i’r 

boblogaeth ehangach. Mae Ceredigion hefyd yn 

gartref i nifer o gyrff o bwys rhyngwladol, er 

enghraifft, Prifysgol Aberystwyth, campws 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr 

Pont Steffan, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 

Mae 97% o’r boblogaeth yn wyn, ac mae 47% o’r boblogaeth yn gallu siarad 

Cymraeg. Mae gan 21% o’r boblogaeth salwch hirdymor neu anabledd, ac mae 11% 

yn darparu gofal di-dâl. Mae 15% o’r boblogaeth yn blant ac yn bobl ifanc o dan 16 

oed. Mae 25% o’r boblogaeth yn 65 oed neu’n hŷn. Mae gan 3% gefndir ethnig heb 

fod yn wyn. 

 

Cymunedau daearyddol. Gallem ymgysylltu â phobl mewn nifer o leoliadau 

penodol, yn ogystal â ledled y sir gyfan. Gallem fynd ati i ymgysylltu â phobl yn ein 

trefi, yn ogystal â’r ardal wledig ehangach. 

 

Cymunedau buddiant. Byddwn hefyd yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu â 

chymunedau buddiant perthnasol. Cymunedau sy’n rhannu nodwedd, profiad neu 

fuddiant yw’r rhain, er enghraifft, gofalwyr, pobl anabl, neu bobl o leiafrif ethnig. 

 

 

Cyngor Sir Ceredigion 

Gwleidyddol 

Mae Ceredigion yn cynnwys 40 ward etholiadol a gynrychiolir gan 42 aelod 

(cynghorydd). Fe’u hetholir gan bobl Ceredigion bob pum mlynedd. Mae’r Cyngor 

wedi mabwysiadu trefn lywodraethu sy’n seiliedig ar fodel “Arweinydd a Chabinet”. 

Mae’r Cabinet yn cynnwys Arweinydd y Cyngor a saith Aelod Cabinet sy’n gyfrifol 

am bortffolios amrywiol. Ceir pum pwyllgor trosolwg a chraffu thematig hefyd. 
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Gwasanaethau 

Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cyflogi oddeutu 3,400 aelod staff neu oddeutu 2,400 

aelod staff cyfwerth ag amser llawn ar draws 12 maes gwasanaeth. 

o Ysgolion a Diwylliant 

o Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 

o Cyllid a Chaffael 

o Gwasanaethau Democrataidd 

o Pobl a’r Sefydliad 

o Porth Cymorth Cynnar, Llesiant Cymunedol, a Dysgu 

o Porth Gofal, Ymyriadau wedi’u Targedu 

o Porth Cynnal, Gwasanaethau Arbenigol 

o Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

o Yr Economi ac Adfywio 

o Cyswllt Cwsmeriaid 

o Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 

 

O ystyried y manylion uchod, gallwn weld bod angen inni fod yn gynhwysol ar draws 

yr ystod eang o bobl sy’n byw yng Ngheredigion ac ar draws yr ystod eang o 

wasanaethau a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion. Am y rheswm hwnnw, mae 

ymgysylltu’n thema drawsbynciol yn Strategaeth Gorfforaethol 2017-22. Mae’r 

Strategaeth Gorfforaethol yn datgan fel hyn: ‘Ymgysylltu – Bydd ein polisïau ar gyfer 

y dyfodol yn annog cydweithrediad a gweithio mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid 

sydd â diddordeb. Rydym yn gweld rhyngweithio effeithiol â'n cymunedau yn gydran 

hanfodol wrth sicrhau cymdeithas iach a bywiog.’ Byddwn yn mabwysiadu’r 

datganiad hwn fel Datganiad Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion. 

 

Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod grwpiau o bobl sydd ar y cyrion neu nas clywir 

yn aml yn cael eu cynnwys yn ein prosesau ymgysylltu. O ystyried yr amrywiaeth o 

bobl y mae angen inni ymgysylltu â nhw, mae’n hanfodol ein bod yn cynnal 

dadansoddiadau effeithiol o’n rhanddeiliaid, (tudalen 17). 

 

 

Nodau’r polisi 

 

1. Prif-ffrydio gwaith ymgysylltu effeithiol ar draws Cyngor Sir Ceredigion. 

I wneud hyn, mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio inni ysgwyddo cyfrifoldeb 

dros ymgysylltu. 

 

2. Sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau. Mae 

hyn yn cynnwys –  

o Defnyddio’r dull ymgysylltu gorau ar gyfer y sefyllfa o dan sylw. 
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o Ymgysylltu’n gynnar ac am gyfnod digonol i sicrhau bod modd cael 

ymateb da. 

o Bod yn gynhwysol a chynnwys pobl o ystod eang o gefndiroedd, gan 

gynnwys grwpiau o bobl sydd ar y cyrion ac nas clywir yn aml. 

o Mynd ati i ddarparu gwybodaeth ac i ymgysylltu mewn ffordd hygyrch, 

drwy ein gwefan a hefyd drwy ddarparu fformatau hygyrch eraill pan 

ofynnir amdanynt (er enghraifft, fformat hawdd ei ddarllen neu brint bras). 

o Darparu gwybodaeth mewn fformatau sy’n addas i blant a phobl ifanc pan 

fo angen. Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael gwybodaeth sy’n hawdd 

ei deall ac yn caniatáu iddynt wneud penderfyniadau gwybodus. 

o Sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n dylanwadu ar ein penderfyniadau. 

o Rhoi adborth ar ôl ymgysylltu. 

 

3. Bodloni ein cyfrifoldebau a’n dyletswyddau statudol o dan 

ddeddfwriaeth 

o Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

o Deddf Cydraddoldeb 2010. 

o Mesur y Gymraeg 2011. 

o Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

o Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. 

o Byddwn hefyd yn cydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth arall sy’n peri iddi 

fod yn ofynnol ymgynghori neu ymgysylltu. 

 

4. Cadw llygad ar y datblygiadau a’r arferion gorau diweddaraf ym maes 

ymgysylltu, a diwygio’r polisi hwn, ein cynllun gweithredu a’n pecyn 

adnoddau pan fo angen. 

 

Egwyddorion Gunning 

Mae Egwyddorion Gunning yn pennu’r disgwyliadau cyfreithiol o ran ymgynghori 

priodol, gan roi pwyslais ar ‘degwch’. Gellir defnyddio’r egwyddorion yn y llys i 

bennu a yw corff cyhoeddus wedi ymgysylltu, ymgynghori a gwneud penderfyniadau 

mewn ffordd deg. Mae’r egwyddorion hefyd yn darparu fframwaith ymarferol da ar 

gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd. Rhaid ymgysylltu’n gynnar a darparu digon o 

wybodaeth i bobl ei hystyried. Rhaid i ddeunydd ymgysylltu ac ymgynghori hefyd fod 

ar gael am gyfnod digonol. Rhaid i’r wybodaeth a gesglir yn ystod ymarfer ymgysylltu 

a’i ganlyniadau allu dylanwadu ar y broses benderfynu. Mae Egwyddorion Gunning 

yn ategu’r Polisi Ymgysylltu hwn. 

 

Pedair egwyddor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yw Egwyddorion Gunning, 
gyda phwyslais ar degwch. 
 

Rhaid ymgynghori pan fo’r cynigion yn dal i fod ar eu ffurf ffurfiannol. 
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Rhaid nad ydych eisoes wedi penderfynu. 
 

Rhaid rhoi digon o resymau gerbron pobl er mwyn iddynt eu hystyried mewn 
ffordd ddeallus ac ymateb iddynt. 
A yw pobl wedi cael yr wybodaeth a’r cyfle y mae eu hangen arnynt i ddylanwadu? 
 

Rhaid darparu digon o amser i bobl ystyried yr wybodaeth ac ymateb. 
A yw’r ymgynghoriad yn ddigon hir o ystyried yr amgylchiadau? 
 

Rhaid mynd ati mewn ffordd gydwybodol i ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad 
pan fydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud. 
Rhaid i benderfynwyr gynnal proses sy’n dangos eu bod yn barod i bobl 
ddylanwadu arnynt cyn iddynt wneud penderfyniadau. 
 

 

Deddfwriaeth 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae’r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru. I wneud hyn, mae’r Ddeddf yn cynnwys pum 

ffordd o weithio. 

 

1. Hirdymor 

‘Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen am 
ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd.’ Yn ein gwaith ymgysylltu, 
gallwn gynnwys sgyrsiau am syniadau, anghenion a phroblemau pobl yn y tymor hir, 
yn ogystal â’r ymgysylltu sy’n digwydd yn y tymor byr. Mae angen ymgysylltu’n dda â 
phlant a phobl ifanc i sicrhau bod modd ateb gofynion cenedlaethau’r dyfodol. 
 

2. Atal 

‘Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff 
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.’ Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau’n ffordd effeithiol iawn o bennu, dileu a lleihau effeithiau unrhyw 
broblemau neu o roi cyfle i bobl fod yn rhan o’r ateb er mwyn goresgyn rhwystrau. O 
ymgysylltu’n gynnar iawn, gall atal problemau rhag digwydd o gwbl. 
 

3. Integreiddio 

‘Ystyried sut gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau 
llesiant, ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill.’ Mae 
ymgysylltu’n thema drawsbynciol yn ein Strategaeth Gorfforaethol. Nod y Polisi 
Ymgysylltu hwn yw prif-ffrydio gwaith ymgysylltu ar draws Cyngor Sir Ceredigion. 
Byddwn hefyd yn cydweithio â chyrff cyhoeddus eraill ar integreiddio’r nodau llesiant 
cenedlaethol ac amcanion llesiant sefydliadol drwy’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 
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4. Cydweithio 

‘Gallai cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y corff ei 

hun) helpu’r corff i fodloni ei amcanion llesiant.’ Rydym yn bartneriaid gweithredol 

mewn partneriaethau ymgysylltu amrywiol sy’n bodoli eisoes neu’n cael eu sefydlu. 

Bydd hyn yn gyfle inni rannu arferion gorau ac adnoddau a mynd ati i roi 

gweithgareddau ymgysylltu ar waith ar y cyd. 

 

5. Cynnwys 

‘Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a 

sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal maent yn ei 

gwasanaethu.’ Mae cynnwys yn cael ei ddiffinio fel ymgysylltu. Ein nod yw cynnwys 

pob rhanddeiliad perthnasol. Gallai’r rhain fod yn bobl ledled Ceredigion neu’n 

rhanddeiliaid penodol, gan gynnwys pobl â nodweddion gwarchodedig o dan y 

Ddeddf Cydraddoldeb a grwpiau nas clywir yn aml. Byddwn yn defnyddio’r dull 

ymgysylltu gorau, gan ddibynnu ar y sefyllfa (gweler tudalennau 17 ac 18 o ‘Lefelau 

Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion’). Byddwn yn ymgysylltu’n amserol i sicrhau bod 

modd i safbwyntiau rhanddeiliaid ddylanwadu ar ganlyniadau a phenderfyniadau. 

Byddwn hefyd yn rhoi adborth i randdeiliaid am unrhyw waith ymgysylltu y byddwn 

yn ymgymryd ag ef. 

 

Deddf Cydraddoldeb 2010 

Bu i’r Ddeddf hon ddisodli ac uno deddfau blaenorol ym maes atal gwahaniaethu. O 

dan y Ddeddf, rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gynnwys pobl â nodweddion 

gwarchodedig yn ei waith ac ymgysylltu â nhw. Y nodweddion gwarchodedig yw 

o Oedran 

o Anabledd 

o Ailbennu rhywedd 

o Beichiogrwydd a mamolaeth 

o Hil – gan gynnwys tarddiad ethnig neu wladol, hil neu genedligrwydd 

o Crefydd neu gred – gan gynnwys diffyg cred 

o Rhyw 

o Cyfeiriadedd rhywiol 

o Priodas a phartneriaeth sifil (o ran rhoi terfyn ar wahaniaethu mewn 

cyflogaeth) 

 

Rhaid ymgysylltu pan fyddwn 

o yn pennu amcanion cydraddoldeb 

o yn paratoi neu’n adolygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

o yn cynnal Asesiadau Effaith Integredig 

o yn ystyried sut y mae ein gwaith yn cyfrannu at gyflawni Dyletswydd 

Gyffredinol y Ddeddf 

 

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, rhoddwyd Dyletswydd Gyffredinol ar gyrff yn y 

sector cyhoeddus i roi ‘sylw dyledus’ i’r angen i wneud yr hyn a ganlyn:  
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o Rhoi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac 
ymddygiad arall a waherddir gan y Ddeddf  

o Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r 
rheiny nad ydynt yn ei rhannu 

o Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r 
rheiny nad ydynt yn ei rhannu drwy fynd i’r afael â rhagfarn a hybu 
dealltwriaeth  

 

Nodir sut y bydd Cyngor Sir Ceredigion yn mynd ati i sicrhau cydraddoldeb, tegwch a 

pharch yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ‘Ceredigion Deg a Chyfartal 2020-

24’. 

 

Mesur y Gymraeg 2011 

Yng Nghymru, ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Dylai fod modd i 

bobl yng Nghymru fyw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dewis 

gwneud hynny. Ieithoedd swyddogol y Cyngor yw’r Gymraeg a’r Saesneg. Pan 

fyddwn yn ymgymryd â gwaith ymgysylltu, rhaid inni weithio yn unol â gofynion 

Safonau’r Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys mynd ati i ymgysylltu’n ddwyieithog. Pan 

fyddwn yn ymgynghori, byddwn yn gofyn am farn y cyhoedd am unrhyw effaith y 

byddai ein penderfyniadau’n ei chael ar y Gymraeg ac ar gyfleoedd i ddefnyddio’r 

Gymraeg. 

 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn darparu 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer gofal a chymorth sy’n seiliedig ar yr egwyddorion 
a ganlyn: 

o Cynorthwyo pobl i greu eu llesiant eu hunain. 
o Rhoi unigolion a’u hanghenion wrth wraidd eu gofal, a rhoi llais a rheolaeth 

iddynt o ran y cymorth y maent yn ei gael. 
o Cynnwys pobl yn y broses o gynllunio a darparu gwasanaethau. 
o Datblygu gwasanaethau sy’n gallu atal, gohirio neu leihau’r angen i gael 

gofal a chymorth. 
o Hybu modelau cyflawni nid-er-elw. 
o Cydweithio ar draws asiantaethau i ddarparu gofal a chymorth. 
o Hybu camau i integreiddio gwasanaethau allweddol, gan gynnwys 

gwasanaethau i bobl hŷn ag anghenion cymhleth, plant ag anghenion 
cymhleth, pobl ag anableddau dysgu, a gofalwyr a gofalwyr ifanc. 

 

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae’n ofynnol i bob 

un o’r prif gynghorau annog pobl leol i gymryd rhan ym mhroses benderfynu’r 

Cyngor drwy ddatblygu cynllun e-ddeisebau, cyhoeddi cyfeiriad post electronig ar 

gyfer pob Aelod, darlledu trafodion cyfarfodydd sy’n agored i’r cyhoedd, a rhoi cyfle i 

bobl fynd i gyfarfodydd o bell. Bydd yr agweddau hyn ar y ddeddfwriaeth yn dod i 

rym ym mis Mai 2022, ac mae’r Cyngor wrthi’n rhoi mesurau ar waith i fodloni’r holl 

ofynion hyn. Bydd yn cwblhau’r gwaith pan ddaw dogfennau canllaw Llywodraeth 

Cymru i law. 
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Deddfwriaeth arall 

Pan fyddwn yn paratoi cynlluniau a strategaethau, gall deddfwriaeth amrywiol beri 

iddi fod yn ofynnol inni ymgynghori ac ymgysylltu, er enghraifft, Deddf Cydraddoldeb 

2010 pan fyddwn yn paratoi ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol neu Ddeddf Tai 

(Cymru) 2014 pan fyddwn yn paratoi ein Strategaeth Digartrefedd. 

Strategaethau a chynlluniau Cyngor Sir Ceredigion 

 

Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2017-2022 

Mae’r Strategaeth Gorfforaethol yn cynnwys pedair blaenoriaeth. 

 

1. Hybu’r economi 
2. Buddsoddi yn nyfodol y bobl 
3. Galluogi cydnerthedd unigolion a theuluoedd 
4. Hyrwyddo cydnerthedd amgylcheddol a chymunedol 

 

Strategaeth Gyfathrebu Gorfforaethol Cyngor Sir Ceredigion 2019-2022 

Nod y strategaeth hon yw ‘cyfathrebu’n effeithiol â phreswylwyr, cwsmeriaid, staff, 

aelodau, partneriaid a rhanddeiliaid i gefnogi blaenoriaethau corfforaethol’. Mae ein 

strategaeth yn nodi sut y byddwn yn mynd ati i gyfathrebu ac i ymgysylltu’n effeithiol. 

Rhaid rhoi gwybod i’r Tîm Cyfathrebu am unrhyw weithgaredd ymgysylltu. Bydd 

modd i’r Tîm hyrwyddo’r gweithgaredd ymgysylltu a’ch cynorthwyo i baratoi 

cynlluniau cyfathrebu ac ymgysylltu os oes angen. 

 

Strategaeth Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cyngor Sir Ceredigion 2018-2021 

Mae ein dull o weithredu’n seiliedig ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 

Hawliau’r Plentyn (y Confensiwn). Mae erthygl 12 o’r Confensiwn yn datgan ‘bod gan 

blant hawl i ddweud beth y maent yn meddwl ddylai ddigwydd pan fydd oedolion yn 

gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a hawl i gael eu safbwyntiau wedi’u 

hystyried’. 

 

Mae’r Confensiwn wedi’i ymgorffori ym Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 

2011. Yn un o’i gyfarfodydd llawn, penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion roi sylw i’r 

Confensiwn yn ei broses benderfynu a mabwysiadu’r Safonau Cenedlaethol ar gyfer 

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc fel model arfer da pan fydd yn cynnwys plant a 

phobl ifanc yn ei waith ac yn ymgysylltu â nhw. 

 

Egwyddorion a safonau cenedlaethol 

Byddwn yn mabwysiadu’r egwyddorion a’r safonau cenedlaethol a ganlyn yn ein 

gwaith a’n gweithgareddau ymgysylltu. 
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Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc 

1. Gwybodaeth 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael gwybodaeth sy’n hawdd ei deall ac yn 

caniatáu iddynt wneud penderfyniadau gwybodus. 

2. Eu dewis nhw 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael eu cynnwys mewn pethau sy’n bwysig 

iddynt ac i weithio ar y pethau hynny. 

3. Dim gwahaniaethu 

Mae pob plentyn a phob person ifanc yn wahanol ac mae ganddynt hawl i 

gael eu trin yn deg. 

4. Parch 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i ddweud eu dweud. Mae eu safbwyntiau’n 

bwysig a byddant yn cael eu parchu. 

5. Bod ar eu hennill o gymryd rhan 

o Mae gan blant a phobl ifanc hawl i ddysgu ac i fod y gorau y gallant 

fod. 

o Mae ganddynt hawl i gydweithio ag eraill ac i wneud gwahaniaeth. 

o Mae hyn yn cynnwys sicrhau eu bod yn cael profiadau cadarnhaol. 

6. Adborth 

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i wybod pa wahaniaeth y maent wedi’i 

wneud a sut yr ydym wedi gwrando ar eu syniadau. 

7. Gweithio’n well drostynt 

Dylai’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc 

roi hawliau plant wrth galon popeth y maent yn ei wneud. 

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://www.childreninwales.org.uk/children-young-people/young-wales/our-

work/national-participation-standards/ 

 

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru 

Lluniwyd yr egwyddorion hyn gan Gyfranogaeth Cymru ac fe’u cymeradwywyd gan 

Lywodraeth Cymru. Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn ystyried bod yr egwyddorion hyn 

yn arferion gorau pan fydd yn ymgymryd â gwaith ymgysylltu. 

 

1. Cynllunio’r ymgysylltu’n effeithiol i wneud gwahaniaeth 

2. Annog a galluogi pawb yr effeithir arnynt i gymryd rhan, os ydynt yn 

dewis gwneud hynny 

3. Cynllunio a chyflwyno’r ymgysylltu mewn ffordd amserol a phriodol 

4. Gweithio gyda sefydliadau partner perthnasol 

5. Darparu gwybodaeth heb jargon sy’n briodol ac yn hawdd ei deall 

6. Ei gwneud yn hawdd i bobl gymryd rhan 

7. Galluogi pobl i gymryd rhan yn effeithiol 

8. Darparu adnoddau a chefnogaeth briodol ar gyfer gwaith ymgysylltu er 

mwyn iddo fod yn effeithiol 
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9. Rhoi gwybod i bobl beth yw effaith eu cyfraniad 

10. Dysgu a rhannu gwersi i wella’r broses o ymgysylltu 

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://participation.cymru/wp-content/uploads/2017/02/PC-National-Principles-

Poster3.pdf 

 

Pum egwyddor cydgynhyrchu 

Dull o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar sail asedau yw cydgynhyrchu. Mae’n 
galluogi pobl sy’n darparu gwasanaethau a phobl sy’n cael gwasanaethau i rannu 
pŵer a chyfrifoldeb, ac i gydweithio mewn perthynas gyfartal, cyfatebol a gofalgar. 
Mae’n creu cyfleoedd i bobl gael gafael ar gymorth pan fydd ei angen arnynt, a 
chyfrannu at newid cymdeithasol. 
Mae cydgynhyrchu’n seiliedig ar bum egwyddor: 
 

1. Rhoi gwerth ar bob cyfranogwr, ac adeiladu ar eu cryfderau. 
2. Datblygu rhwydweithiau i roi cymorth i’r naill a’r llall. 
3. Gwneud yr hyn sydd o bwys i bawb sy’n cymryd rhan. 
4. Meithrin perthnasoedd sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth; a rhannu pŵer a 

chyfrifoldeb. 
5. Gall pobl ysgogi newid, a gall sefydliadau alluogi hyn. 

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://copronet.cymru/ 

Sut y byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion 

 

Trosolwg 

Mae Polisi Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion yn nodi y byddwn yn defnyddio’r dull 

ymgysylltu gorau o ystyried y sefyllfa. Mae hyn yn cynnwys – 

- Hysbysu 

- Ymgynghori 

- Cynnwys 

- Cydweithio 

- Grymuso 

I ategu’r camau i roi’r Polisi Ymgysylltu hwn ar waith yn ymarferol, mae gwybodaeth, 

canllawiau a thechnegau ymgysylltu amrywiol ar gael i’r staff yn ein pecyn adnoddau 

ymgysylltu ar ein mewnrwyd. Rydym hefyd yn cyflogi Swyddog Ymgysylltu a 

Chydraddoldeb i helpu i roi’r Polisi Ymgysylltu ar waith ac i roi cyngor ac arweiniad i’r 

staff. I sicrhau bod gwaith ymgysylltu’n cael ei reoli’n gorfforaethol, bydd angen mynd 

ati yn y lle cyntaf i anfon pob cynnig ymgysylltu at y Swyddog Ymgysylltu a 

Chydraddoldeb. Bydd Cynllun Gweithredu Ymgysylltu hefyd yn cael ei roi ar waith, 

(gweler tudalennau 23 i 25). Bydd hyn yn cynnwys amserlen ymgysylltu ar gyfer 
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gwaith ymgysylltu a gynllunnir, ac adroddiad ymgysylltu blynyddol a gyflwynir i’r 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ac i’r Cabinet. 

 

Lefelau ymgysylltu 

Byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion yn y ffordd orau a’r ffordd fwyaf addas ar 

gyfer y sefyllfa o dan sylw. Mae’r model isod yn amlinellu sut y byddwn yn mynd ati i 

ymgysylltu. Mae’r model yn seiliedig ar egwyddor cynnwys Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd y ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu’n amrywio o roi 

gwybodaeth i bobl ac ymgynghori â nhw i gynnwys pobl, cydweithio â nhw a’u 

grymuso. Mae lefel gyfranogi’r cyhoedd yn cynyddu ar draws yr ystod hon. 

 

Lefelau ymgysylltu 

 
Mae’r tabl isod yn nodi’r ffyrdd y byddwn yn ymgysylltu â phobl Ceredigion. 

 

Lefelau ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
 
Byddwn yn defnyddio’r dull ymgysylltu gorau ar gyfer y sefyllfa. 
 

 Pwrpas Byddwn yn … Enghreifftiau o’r 
dulliau sydd 
fwyaf tebygol o 
fod yn effeithiol 

Hysbysu Rhoi gwybodaeth 
gytbwys a gwrthrychol i’r 
cyhoedd. 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi. 
 
Ni fyddwn yn cadw 
gwybodaeth berthnasol yn 
ôl. 
 

Gwefan 
 
Cyfryngau 
cymdeithasol 
 
Ymgyrchoedd yn y 
cyfryngau 
 
Cyhoeddiadau 
 
Diwrnodau codi 
ymwybyddiaeth 
 
Strategaethau 
cyfathrebu 
 

Ymgynghori  Cael adborth gan y 
cyhoedd am ein 
cynigion. 

Byddwn yn ymgynghori ar 
ddechrau’r broses ac ym 
mhob cam perthnasol yn y 
broses. 

Arolygon 
 
Pleidleisiau 
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Byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi. 
 
Byddwn yn gwrando ar eich 
pryderon a’ch dyheadau, a’u 
cydnabod. 
 
Byddwn yn barod ichi 
ddylanwadu arnom ni. 
 
Byddwn yn rhoi adborth am 
y ffordd y mae’ch cyfraniad 
chi wedi dylanwadu ar y 
canlyniad. 
 

Ymgyngoriadau 
ffurfiol 
 
Sioeau teithiol 
 
Grwpiau ffocws 
 

Cynnwys Cydweithio’n 
uniongyrchol â’r 
cyhoedd drwy gydol y 
broses i sicrhau ein bod 
yn deall ac yn ystyried 
pryderon a dyheadau’r 
cyhoedd. 
 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi. 
 
Byddwn yn cydweithio â chi 
i ystyried eich pryderon a’ch 
dyheadau. 
 
Byddwn yn rhoi adborth am 
y ffordd y mae’ch cyfraniad 
chi wedi dylanwadu ar y 
canlyniad. 
 

Fforymau 
 
Syniadau 
 
Lleoedd 
 
Straeon 
 
Llyfr gwesteion 
 
Cwestiynau 
 
Paneli defnyddwyr 

Cydweithio Meithrin partneriaeth â’r 
cyhoedd o ran pob 
agwedd ar y 
penderfyniad neu’r 
gwasanaeth a ddarperir, 
gan gynnwys diffinio’r 
broblem, llunio opsiynau, 
pennu’r atebion a ffefrir, 
a’u rhoi ar waith. 
 

Byddwn yn dod atoch i gael 
syniadau a chyfraniadau 
blaengar er mwyn llunio 
atebion. 
 
Byddwn yn cynnwys eich 
syniadau a’ch argymhellion 
yn y broses benderfynu i’r 
graddau mwyaf posibl. 
 

Grwpiau rhanddeiliaid 
 
Cydgynhyrchu 
 
Fforymau 
 
 
 

Grymuso Byddwn yn pwyso a 
mesur ffyrdd o roi’r 
penderfyniad terfynol a’r 
gwasanaeth terfynol yn 
nwylo’r cyhoedd. 
 

Byddwn yn cydweithio â chi 
a’ch cefnogi drwy’r broses. 

Trosglwyddo asedau 
cymunedol 
 
Datblygu cymunedol 
ar sail asedau 
 
 

Addasiad o wybodaeth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a chyhoeddiad y 

Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Cyfranogiad gan y Cyhoedd, ‘Spectrum of Public 

Participation’. 

 

Ymgysylltu parhaus a phenodol 

Gellir ymgymryd â gwaith ymgysylltu ar gyfer prosiectau ac ymgyngoriadau penodol 

neu gellir ymgymryd â gwaith ymgysylltu parhaus. Er enghraifft, mae gwaith 

ymgysylltu penodol yn cynnwys ymgyngoriadau ffurfiol neu brosiectau a ariennir ag 

arian grant. Gellir ymgysylltu’n barhaus â grwpiau rhanddeiliaid, ac mae dulliau o 

ymgysylltu’n barhaus drwy lwyfannau digidol hefyd yn cael eu datblygu. Ymhlith y 
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grwpiau yr ydym yn ymgysylltu’n barhaus â nhw mae Fforwm Anabledd Ceredigion a 

Fforwm Gofalwyr Ceredigion.  

 

Mae llwyfannau digidol yn offerynnau effeithiol i ymgysylltu’n barhaus â phobl. Mae 

rhai datblygiadau cyffrous iawn wedi dod i’r amlwg o ran casglu straeon a hanesion 

pobl mewn ffordd hygyrch a deniadol. Mae gwasanaethau cyhoeddus y rhanbarth yn 

cydweithio i dreialu llwyfan ymgysylltu digidol, ac maent hefyd yn rhannu 

gwybodaeth i sicrhau nad ydynt yn dyblygu gwaith. Bydd hyn yn golygu bod modd 

inni weithio mewn ffordd ddoethach ac osgoi gorlethu’r cyhoedd a grwpiau 

cymunedol â gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. 

 

Mae’n bwysig osgoi gorlethu pobl â gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori. 

Yn aml, bydd pobl yn rhoi o’u hamser eu hunain ac yn teithio cryn bellter i ddod i 

ddigwyddiadau ymgysylltu. Mae’n bosibl bod gennym ni neu’n partneriaid mewn 

gwasanaethau cyhoeddus eraill ddata perthnasol a gasglwyd drwy weithgareddau 

ymgysylltu neu arolygon blaenorol. Gall hefyd fod modd inni ddefnyddio data a 

gwybodaeth a gesglir drwy waith ymgysylltu parhaus. 

 

Dadansoddi rhanddeiliaid, cynhwysiant a hygyrchedd 

Gallem ymgysylltu â’r holl bobl sy’n byw yng Ngheredigion neu’n ymweld â’r sir, neu 

gallem ymgysylltu â grwpiau penodol o bobl. Rhanddeiliaid yw’r bobl a chanddynt 

fuddiant yn y gwaith ymgysylltu yr ydym yn ymgymryd ag ef neu’r rheiny y gallai 

unrhyw benderfyniadau a wneir gennym effeithio arnynt. Gall rhanddeiliaid hefyd 

gynnwys Aelodau etholedig a staff. O ddadansoddi’r rhanddeiliaid, gall ein helpu i 

bennu’r rhanddeiliaid allweddol a hyd a lled eu dylanwad (gweler y pecyn adnoddau 

ar dudalen 22). Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n cynnwys yr 

holl bobl amrywiol sy’n rhan o’n cymunedau. Byddwn yn cynnwys pobl â nodweddion 

gwarchodedig a phobl a chymunedau sydd ar y cyrion neu nas clywir yn aml yn ein 

gwaith ymgysylltu. Mae’r pecyn adnoddau’n cynnwys dogfen o’r enw ‘Ymgysylltu â 

Defnyddwyr Gwasanaethau’ sy’n rhestru grwpiau a sefydliadau amrywiol. Byddwn 

hefyd yn sicrhau bod ein gwaith ymgysylltu’n hygyrch, drwy ddarparu gwybodaeth 

mewn fformatau hygyrch pan ofynnir amdanynt (er enghraifft, dogfennau mewn 

fformat hawdd ei ddarllen neu brint bras). 

 

Ymgysylltu ag Aelodau etholedig 

Mae Aelodau etholedig yn arweinwyr yn eu cymunedau a gallant fod yn ddolen 

gyswllt bwysig i ymgysylltu ag ystod eang o bobl. Yn ogystal â materion sydd o 

ddiddordeb i’w wardiau, gall Aelodau etholedig fod yn aelodau o bwyllgorau amrywiol 

y Cyngor yn ogystal â’r Cyngor llawn. Bydd ein gwaith ymgysylltu hefyd yn rhoi sylw i 

bortffolios Aelodau’r Cabinet. 

 

Gall aelodau o’r cyhoedd awgrymu materion neu destunau i’r pwyllgorau trosolwg a 

chraffu eu hystyried, a gallant hefyd wneud cais i siarad mewn cyfarfod pwyllgor i roi 

eu barn am eitem ar yr agenda. Mae protocol ar waith sy’n amlinellu’r broses hon. 
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Caiff aelodau o’r cyhoedd hefyd annerch y Pwyllgor Rheoli Datblygu ynghylch 

ceisiadau y mae’n eu hystyried. Mae protocol ar waith sy’n amlinellu’r broses hon. 

Pan fo’n berthnasol, dylid ymgysylltu â chynghorau tref a chymuned. 

 

Dylid ymgysylltu ag Aelodau etholedig drwy’r Swyddog Arweiniol Corfforaethol 

priodol. Rhaid rhoi gwybod i’r Aelodau am unrhyw waith ymgysylltu neu ymgynghori, 

ac yn enwedig am unrhyw waith ymgysylltu neu ymgynghori sy’n effeithio ar eu 

wardiau neu’u cyfrifoldebau. Rhaid i swyddogion ddilyn y protocol pan fyddant yn 

ymgysylltu ag Aelodau etholedig a rhoi sylw i amserlenni’r protocol cyn etholiadau. 

 

Ymgysylltu â staff 

Rydym yn cyflogi oddeutu 3,400 o bobl. Mae gan ein staff brofiad eang iawn ac 

maent yn dod o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn ymgysylltu â’n staff drwy nifer o 

ddulliau, gan gynnwys bwletinau newyddion i’r staff. Cafodd mewnrwyd newydd ei 

datblygu sy’n gwella’r broses o ymgysylltu â’r staff a’u cynnwys yn ein gwaith. Mae’r 

gwasanaeth Adnoddau Dynol yn ymgysylltu’n uniongyrchol â’r staff a’r undebau o 

ran materion cyflogaeth. Mae llawer o’n staff yn byw yng Ngheredigion a gall fod 

ganddynt ddiddordeb mewn gwaith ymgysylltu ac ymgynghori ehangach a gynhelir 

gennym. 

 

Asesiadau Effaith Integredig 

Cafodd offeryn Asesu Effaith Integredig ei ddatblygu i osod sylfaen ar gyfer proses 

benderfynu effeithiol. Mae’r offeryn yn integreiddio 

- Amcanion strategol Cyngor Sir Ceredigion  

- Egwyddorion datblygu cynaliadwy a nodau llesiant Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

- Deddf Cydraddoldeb 2010 

- Mesur y Gymraeg 2011 

- Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 

Mae’r offeryn yn nodi sut y byddwn yn rhoi sylw dyledus i faterion penodol (yn rhoi 

pwyslais priodol arnynt) pan fyddwn yn penderfynu. 

- Byddwn yn ystyried tystiolaeth berthnasol i ddeall effeithiau tebygol neu 

wirioneddol polisïau neu arferion ar bobl yn ein cymunedau sy’n agored i 

niwed. 

- Byddwn yn ystyried meysydd lle y gall fod modd inni leihau unrhyw effeithiau 

negyddol. 

- Byddwn yn pennu cyfleoedd a gollwyd ac yn manteisio ar effeithiau 

cadarnhaol. 

- Byddwn yn ystyried hawliau’r plentyn pan fyddwn yn asesu’r effeithiau ar 

nodwedd warchodedig oedran. 

 

Ceir mwy o fanylion am ein hofferyn Asesu Effaith Integredig, a chanllawiau ar sut 

i’w ddefnyddio, ar ein mewnrwyd. 
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Egwyddorion Brown 

Gellir defnyddio Egwyddorion Brown yn y llys i bennu a yw corff cyhoeddus wedi 

rhoi ‘sylw dyledus’ i ddeddfwriaeth, ac mae cysylltiad agos rhyngddynt a’r broses o 

Asesu Effaith Integredig. Mae dilyn yr egwyddorion yn ffordd dda o roi arferion gorau 

ar waith, yn ogystal â helpu i sicrhau bod ein prosesau ymgysylltu a phenderfynu yn 

gyfreithiol gadarn. 

Egwyddorion Brown a sylw dyledus 
 

Gwybodaeth 
A yw’r penderfynwyr yn gwybod am eu dyletswydd i roi sylw dyledus? 
 

Gwybodaeth ddigonol 
A oes gan y penderfynwyr ddigon o wybodaeth i ganiatáu iddynt ystyried cynnig 
mewn ffordd ddeallus? 
 

Prydlondeb 
A gafodd yr Asesiad Effaith Integredig ei gynnal tra’r oedd y cynnig yn cael ei 
ystyried a chyn i unrhyw benderfyniad terfynol gael ei wneud? 
 

Ystyriaeth ddilys (proses benderfynu) 
A gafodd y cynnig ei ystyried yn gydwybodol? 
 

Atebolrwydd (peidio â dirprwyo) 
Mae cyrff cyhoeddus yn gyfrifol am sicrhau bod unrhyw drydydd parti sy’n cyflawni 
swyddogaethau ar ei ran yn cydymffurfio ag Asesiadau Effaith Integredig. 
 

Monitro ac adolygu 
A yw nodau’r Asesiad Effaith Integredig yn parhau tu hwnt i’r camau cynllunio a 
phenderfynu i’r camau gweithredu, monitro ac adolygu? 

 

Gwerthuso, rhoi adborth, dod i gasgliadau a gwneud argymhellion 

Byddwn yn rhoi gwybod am ganlyniadau ein gwaith ymgysylltu. Gallem wneud hyn 

drwy gyhoeddi adroddiadau ar ein gwefan a thrwy roi adborth uniongyrchol i grwpiau 

neu sefydliadau a fu’n rhan o’n gwaith ymgysylltu. Bydd yr adborth yn crynhoi 

gwerthusiad o’n gwaith ymgysylltu ac yn dangos sut y bu iddo ddylanwadu ar ein 

proses benderfynu a chael ei ystyried yn ystod y broses honno. Ceir adnoddau yn 

ein pecyn adnoddau i’ch helpu i werthuso adborth, i ddod i gasgliadau, ac i wneud 

argymhellion ar sail y dystiolaeth a ddaeth i law drwy’r gwaith ymgysylltu. 

 

Swyddog Polisi Ymgysylltu a Chydraddoldeb 

Mae’r swyddog yn darparu cyngor a chymorth polisi ac ymchwil o ran ymgysylltu a 

chydraddoldeb. Mae hyn yn cynnwys datblygu a goruchwylio dull cyson o fynd ati i 

ymgysylltu ar draws adeiniau Cyngor Sir Ceredigion, yn unol â gofynion Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ymhlith prif gyfrifoldebau eraill y 

swyddog mae goruchwylio fframwaith o grwpiau ymgysylltu a’r broses Asesu Effaith 

Integredig. Mae dyletswyddau’r swyddog o ran cydraddoldeb yn cynnwys sicrhau 

cydymffurfiaeth â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus, a chydgysylltu’r 

Tudalen 61



 

20 
 

gwaith o lunio ac o fonitro ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n hamcanion 

cydraddoldeb. 

 

Dweud Eich Dweud Ceredigion / Meddalwedd EngagementHQ 

Yn ystod 2021/22, mae Cyngor Sir Ceredigion yn treialu llwyfan ymgysylltu ar y we 

o’r enw EngagementHQ. Gallai’r llwyfan hwn fod yn ffordd ddeniadol a hygyrch o roi 

gwybodaeth i bobl Ceredigion, ymgynghori â nhw, a’u cynnwys mewn prosesau 

ymgysylltu ac ymgynghori. Os bydd y treial yn llwyddiannus, gall fod opsiwn inni 

barhau i ddefnyddio’r llwyfan ymgysylltu. Mae EngagementHQ yn cynnwys wyth 

offeryn i ymgysylltu â’r gymuned. Fe’u rhestrir isod.  

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch ar y ddolen isod. 

https://www.bangthetable.com/engagementhq-community-software/ 

 

Rydym wedi defnyddio meddalwedd EngagementHQ i adeiladu ein llwyfan 

ymgysylltu ar-lein ein hunain, Dweud Eich Dweud Ceredigion. I ymweld â’r 

gwefannau hyn, cliciwch ar y dolenni a ganlyn. 

- Dweud Eich Dweud Ceredigion 

- https://haveyoursay.ceredigion.gov.uk/ 

 

Mae’r offer a ganlyn ar gael ar lwyfan EngagementHQ. 

Fforymau 

Mae’r offeryn Fforymau yn creu lle i gael trafodaeth, deialog a dadl. Gall 

pobl rannu eu profiadau ag eraill, gofyn cwestiynau, a sgwrsio mewn 

man diogel a rhyngweithiol. 

 

  Syniadau 

Mae’r offeryn Syniadau yn darparu nodiadau gludiog ‘rhithiol’ y gall 

unigolion eu defnyddio i ychwanegu eu syniadau at fwrdd cyfun. Gall 

pobl hoffi’r syniadau sy’n eu hysbrydoli fwyaf, gan ein helpu i sicrhau 

bod ein blaenoriaethau’n gydnaws â’r pethau sydd bwysicaf i’r 

gymuned. 

 

 Lleoedd 

Mae’r offeryn Lleoedd yn ffordd syml o gasglu adborth a syniadau gan 

gymunedau yn uniongyrchol ar fap. Gall cyfranogwyr osod ‘pin’ yn y 

mannau sy’n peri pryder iddynt, ychwanegu lluniau, a llenwi arolwg 

cyflym. 

 

Straeon 

Pan fyddwn yn dweud neu’n clywed stori, mae niwrowyddoniaeth yn 

awgrymu ein bod yn profi pethau ar lefel uwch. Mae straeon yn helpu 

cymuned i ddeall yn well, i deimlo empathi, ac i uniaethu ag eraill, yn 

ogystal â nodau prosiect. 
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  Llyfr Gwesteion 
Mae’r offeryn Llyfr Gwesteion yn cadw pethau’n syml; y cyfan y gall 
pobl ei wneud yw llwytho sylwadau sy’n cael eu cymedroli i reoli’r hyn 
sydd i’w weld yn gyhoeddus. Nid oes modd rhyngweithio mewn unrhyw 
ffordd arall. 
 
Cwestiynau 
Offeryn rheoli problemau a lliniaru risgiau cyfathrebu yw’r offeryn 
Cwestiynau. Mae’n ofod sy’n cael ei reoli lle y gall cymunedau ofyn 
cwestiynau er mwyn inni ateb yn gyhoeddus neu’n breifat. 
 

Pleidleisiau 

Mae pleidleisiau’n annog pobl i roi ateb cyflym i un cwestiwn drwy 

ddewis o blith detholiad o atebion. Gallant weld canlyniadau’r bleidlais 

ar unwaith, ac mae hyn yn ennyn eu diddordeb ac yn rhoi cipolwg 

uniongyrchol iddynt ar yr ymateb i’r cwestiwn. 

 

Arolygon 

Mae’r offeryn Arolygon yn tywys pobl i leisio’u barn mewn ffordd 

gyfleus. Yn hanesyddol, mae’r dull hwn wedi arwain at gyfraddau 

ymateb uwch na fformatau eraill. 

 

 

 

 

 

 

Pecyn adnoddau 

Ar ein mewnrwyd, ceir pecyn adnoddau i gynorthwyo’r staff i ddefnyddio’r Polisi 

Ymgysylltu hwn. Nodir cynnwys y pecyn adnoddau yn y tabl trosodd. Gall staff glicio 

yma i weld y pecyn adnoddau.
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Pecyn Adnoddau Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
Lefelau ymgysylltu 

Hysbysu Ymgynghori Cynnwys  Cydweithio Grymuso 

Gwefan 
Cyhoeddiadau 
Ymgyrchoedd yn y 
cyfryngau 
Cyfryngau cymdeithasol 
Diwrnodau codi 
ymwybyddiaeth 
Strategaethau 
cyfathrebu 

Arolygon 
Pleidleisiau 
Ymgyngoriadau ffurfiol 
Sioeau teithiol 
Grwpiau ffocws 

Fforymau 
Syniadau 
Lleoedd 
Straeon 
Llyfr gwesteion 
Cwestiynau 
Paneli defnyddwyr 
 

Grwpiau rhanddeiliaid 
 
Cydgynhyrchu 
 
Fforymau 

Trosglwyddo asedau 
cymunedol 
 
Datblygu cymunedol ar 
sail asedau 

EngagementHQ – wyth offeryn i ymgysylltu â’r gymuned 

1 - Fforymau 2 - Syniadau 3 - Lleoedd 4 - Straeon 5 - Llyfr Gwesteion 6 - Cwestiynau 7 - Pleidleisiau 8 - Arolygon 

Dadansoddi rhanddeiliaid 

Data cydraddoldeb Ceredigion Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau (rhestr 
o’r prif enwau cyswllt) 

Matrics dylanwadu 

Asesiadau Effaith Integredig 

Offeryn Asesu Effaith Integredig Canllawiau Asesu Effaith Integredig i Reolwyr 

Canllawiau Asesu Effaith Integredig i Aelodau Etholedig 

Monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Nodiadau canllaw Ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth Data cydraddoldeb Ceredigion 

Gwerthuso, dod i gasgliadau, gwneud argymhellion a rhoi adborth 

Pecyn Cymorth Gwerthuso Cyfranogaeth Cymru - Dod i gasgliadau, gwneud argymhellion a rhoi adborth 

Canllawiau eraill 

Canllawiau fformatau hygyrch Rhestr wirio ymgysylltu ac ymgynghori 

Dogfennau ymgynghori a gofynion Safonau’r Gymraeg 

Dolenni at wybodaeth a chanllawiau allanol 
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Cynllun Gweithredu 

 

Byddwn yn rhoi ein Polisi Ymgysylltu ar waith drwy’r cynllun gweithredu isod. 

 

Cyngor Sir Ceredigion 
Cynllun Gweithredu’r Polisi Ymgysylltu  

 

Cam gweithredu 
 

Canlyniad 
 
 

Amserlen Cyfrifoldeb 

E1. Bydd pob rheolwr 
corfforaethol yn brif 
bwynt cyswllt ar gyfer 
pob adain yn y Cyngor 
Sir. 

Cydgysylltu gwaith 
ymgysylltu’n effeithiol 
ar draws adeiniau’r 
Cyngor Sir. 

Parhaus, gan 
ddechrau yn yr 
haf 2022 

Rheolwyr 
Corfforaethol 

E2. Rhoi gwybod i’r 
Swyddog Ymgysylltu 
a Chydraddoldeb cyn 
dechrau ar unrhyw 
waith ymgysylltu. 

Sicrhau bod yr holl 
waith ymgysylltu’n 
cael ei ddeall a’i reoli 
ar lefel gorfforaethol. 

Parhaus, gan 
ddechrau yn yr 
haf 2022 

Pwyntiau cyswllt yr 
adeiniau o ran 
ymgysylltu 
 

E3. Amserlen 
ymgysylltu 
 

Gwybod pa bryd y 
mae’r holl waith 
ymgysylltu a 
gynlluniwyd yn 
digwydd a gwneud 
unrhyw addasiadau 
strategol os oes 
angen.  
 
Cynnwys gwaith 
ymgysylltu mewn 
cynlluniau busnes. 

Rhestr fyw. 
Rhaid 
cyflwyno’r holl 
waith 
ymgysylltu a 
gynllunnir i’r 
Swyddog 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb. 
  

Bydd y Swyddog 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb yn 
dilyn trywydd yr 
wybodaeth sy’n dod i 
law gan bwyntiau 
cyswllt yr adeiniau o 
ran ymgysylltu. 
 

E4. Adroddiad 
Ymgysylltu Blynyddol 
 

Paratoi adroddiad 
blynyddol am ein 
gwaith ymgysylltu a’i 
gyflwyno i’r Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau 
Corfforaethol ac i’r 
Cabinet cyn ei 
gyhoeddi ar ein 
gwefan gyhoeddus. 

Paratoi 
adroddiad am y 
flwyddyn 
flaenorol bob 
haf, gan 
ddechrau yn 
2022.  

Bydd y Swyddog 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb yn 
dilyn trywydd yr 
wybodaeth sy’n dod i 
law gan bwyntiau 
cyswllt yr adeiniau o 
ran ymgysylltu. 
  

E5. Asesiadau Effaith 
Integredig 

Ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu priodol ac 
amserol a all 
ddylanwadu ar 
benderfyniadau a 
newidiadau i bolisïau. 

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am gyflawni 
Asesiadau Effaith 
Integredig. 
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Cam gweithredu 
 
 

Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

E6. Pan fyddwn yn 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu, byddwn yn 
ystyried arferion gorau 
a’u rhoi ar waith drwy 
ddilyn: 
 
Ein Polisi Ymgysylltu 
 
Ein Pecyn Adnoddau 
Ymgysylltu 
 
 
 

Sicrhau ein bod yn 
defnyddio’r dull 
ymgysylltu gorau, gan 
ddibynnu ar y sefyllfa.  
 
Sicrhau ein bod yn 
ymgymryd â’r gwaith 
ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid 
perthnasol yn ystod 
cam ffurfiannol a thrwy 
gydol y broses.  
 
Gall y gwaith 
ymgysylltu 
ddylanwadu ar 
benderfynwyr a chael 
ei ystyried ganddynt. 
  

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu. 

E7. O ran prosiectau 
ac ymgyrchoedd 
mawr, byddwn yn 
paratoi Cynllun 
Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 
 

Rhannu’r prif 
negeseuon â’r 
gynulleidfa iawn ar yr 
adeg iawn. 

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu, a’r Tîm 
Cyfathrebu. 
 

E7. Byddwn yn rhoi 
adborth i randdeiliaid 
sydd wedi cymryd rhan 
yn ein gwaith 
ymgysylltu ac yn 
cyhoeddi’r canlyniadau 
ar ein gwefan. 
 
Bydd hyn hefyd yn 
cynnwys gwerthuso’r 
gwaith ymgysylltu, dod 
i gasgliadau a gwneud 
argymhellion. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gall rhanddeiliaid, 
cyfranogwyr a’r 
cyhoedd weld 
canlyniadau’r gwaith 
ymgysylltu, y ffordd y 
cafodd y canlyniadau 
hynny eu hystyried yn 
y broses benderfynu, 
a’r ffordd y bu iddynt 
ddylanwadu ar 
benderfyniadau. 
 
Bydd gwaith 
ymgysylltu’n cael ei 
werthuso, byddwn yn 
dod i gasgliadau, a 
byddwn yn gwneud 
argymhellion. 

Parhaus Rheolwyr sy’n 
gyfrifol am 
ymgymryd â gwaith 
ymgysylltu. 
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Cam gweithredu 
 

Canlyniad Amserlen Cyfrifoldeb 

E8. Gwell cyfleoedd i 
ymgysylltu. 
 
Byddwn yn datblygu 
gwell cyfleoedd i 
ymgysylltu, gan 
gynnwys: 
 
Datblygu dulliau 
ymgysylltu parhaus, er 
enghraifft, casglu 
straeon a fforymau 
rhanddeiliaid 
 
Datblygu’r defnydd o 
lwyfannau digidol 
 
Adeiladu ar y 
cydweithio â’n 
partneriaid 
 
Llunio a chynnal rhestr 
o’r prif grwpiau a 
sefydliadau i ymgysylltu 
â nhw 
 
Cadw llygad ar y 
technegau a’r 
canllawiau diweddaraf 
ym maes ymgysylltu 
 

Mae Cyngor Sir 
Ceredigion yn parhau i 
wella’i waith 
ymgysylltu ac mae’n 
cadw llygad ar y 
canllawiau a’r arferion 
gorau diweddaraf. 
 
 

Parhaus Swyddog Polisi 
Ymgysylltu a 
Chydraddoldeb 

E.9 Mae pecyn 
adnoddau ymgysylltu 
ar gael i’r staff ar ein 
mewnrwyd ac mae’n 
cael ei ddiweddaru’n 
gyson. 
 

Mae’r wybodaeth a’r 
adnoddau gorau ar 
gael i Gyngor Sir 
Ceredigion er mwyn 
iddo ymgymryd â 
gwaith ymgysylltu 
effeithiol a da. 

Parhaus Holl staff Cyngor Sir 
Ceredigion sy’n 
ymwneud â gwaith 
ymgysylltu. 
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Testun ychwanegol – polisi ymgysylltu – tudalen/page 15 

 

 

 

Inform Hysbysu 

Consult Ymgynghori 

Involve Cynnwys 

Collaborate Cydweithio 

Empower Grymuso 

Low level of public engagement Ymgysylltu â’r cyhoedd ar lefel isel 

Mid level of public engagement Ymgysylltu â’r cyhoedd ar lefel ganolig 

High level of public engagement Ymgysylltu â’r cyhoedd ar lefel uchel 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Mae’r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau’r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Siarad , Gwrando a Gweithio Gyda’n Gilydd – Polisi Ymgysylltu Cyngor Sir Ceredigion 
 

Maes 
gwasanaeth 

Polisi a pherfformiad 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Alun Williams 
Cyfarwyddwr 
Corfforaethol 

Barry Rees  

 

Enw’r swyddog sy’n cwblhau’r 
AEI 

Michael Smith E-bost Michael.Smith2@ceredigion.gov.uk  Ffôn 01545 570881 

 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

 
Mae'r polisi hwn yn nodi ein dull corfforaethol o ymgysylltu â phobl Ceredigion. Pan fyddwn yn sôn am ymgysylltu, rydym yn golygu'r ffyrdd yr 
ydym yn gwneud y canlynol – 
 

- Hysbysu. Rhoi gwybodaeth gytbwys a gwrthrychol i'r cyhoedd. 
- Ymgynghori. Cael adborth gan y cyhoedd am gynigion. 
- Cynnwys. Gweithio'n uniongyrchol gyda'r cyhoedd drwy gydol y broses i sicrhau bod pryderon a dyheadau'r cyhoedd yn cael eu deall a'u 

hystyried yn gyson. 
- Cydweithio. Gweithio mewn partneriaeth â'r cyhoedd ym mhob agwedd ar y gwaith o wneud penderfyniad neu ddarparu gwasanaeth, gan 

gynnwys diffinio'r mater dan sylw, datblygu dewisiadau eraill, nodi’r atebion a ffefrir a’u rhoi ar waith 
- Grymuso. Byddwn yn archwilio ffyrdd y gallwn ni roi'r broses derfynol o wneud penderfyniadau a darparu gwasanaethau yn nwylo'r 

cyhoedd –  h.y. dirprwyo. 
 

Mae'r polisi'n cynnwys ffyrdd arloesol o ymgysylltu, gan gynnwys defnyddio llwyfannau ymgysylltu ar-lein. Mae'r polisi'n cynnwys pecyn cymorth 
ar ffurf adnoddau a thechnegau. Mae'r polisi hefyd yn cynnwys cynllun gweithredu sy'n nodi gwell rheolaeth gorfforaethol a rheolaeth dros 
ymgysylltu ac atebolrwydd, er enghraifft, drwy gael amserlen ymgysylltu corfforaethol ac adroddiadau blynyddol. 
 

Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio’n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy’n defnyddio’r 
ffyrdd, pobl sy’n defnyddio parciau gwledig, pobl sy’n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy’n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae’n rhaid i’r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Pawb y mae’r Cyngor Sir yn ymgysylltu â hwy. 
  

 

RHEOLI’R DDOGFEN: Dylid defnyddio’r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae’n bwysig cadw cofnod o’r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Michael Smith Craffu 1 14/10/21  

     

     

     

AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae’r cynnig yn mynd i’r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol. 
 
 
 

Mae ymgysylltu’n thema drawsbynciol yn ein Strategaeth Gorfforaethol 2017-22. Mae'r Strategaeth 
Gorfforaethol yn nodi, 'Ymgysylltu – Bydd ein polisïau ar gyfer y dyfodol yn annog cydweithrediad a 
gweithio mewn partneriaeth â'r holl randdeiliaid sydd â diddordeb. Rydym yn gweld rhyngweithio effeithiol 
â'n cymunedau yn gydran hanfodol wrth sicrhau cymdeithas iach a bywiog. 
 
Felly mae angen prif ffrydio ymgysylltu i bedwar amcan strategol y Cyngor 
 

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi’r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu’ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a’r astudiaethau sydd wedi llywio’ch ffordd o feddwl, a’r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi’r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy’n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy’n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o’r gwasanaeth/polisi a’u barn amdano e.e dadansoddiad o gŵynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon  
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau’r cyfrifiad (megis Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o’r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu’r 
sectorau gwirfoddol a chymunedol, dogfen ‘A yw Cymru’n Decach’ 

• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 

 

2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y’u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi’u hymgorffori a’u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy’r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni’r egwyddor hon? Os yw’n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw’n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor  
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a’r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Gall ein proses ymgysylltu gynnwys 
sgyrsiau am syniadau, anghenion a 
materion hirdymor pobl yn ogystal â'r 
gwaith ymgysylltu sy'n digwydd yn y 
tymor byr. Mae angen ymgysylltu'n dda 
â phlant a phobl ifanc er mwyn diwallu 
anghenion cenedlaethau'r dyfodol. 

  

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Rydym yn bartneriaid gweithredol 
mewn amrywiaeth o bartneriaethau 
ymgysylltu. Bydd hyn yn ein galluogi i 
rannu arfer gorau ac adnoddau a 
chynnal gweithgareddau ymgysylltu ar 
y cyd. 

  

Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Mae cynnwys gyfystyr ag ymgysylltu. 
Ein nod yw cynnwys yr holl randdeiliaid 
perthnasol. Gallai hyn fod yn bobl ar 
draws Ceredigion neu randdeiliaid 
penodol, gan gynnwys pobl â 
Nodweddion Gwarchodedig a grwpiau 
nas clywir yn aml. Byddwn yn 
defnyddio'r dull gorau o ymgysylltu gan 
ddibynnu ar y sefyllfa. Byddwn yn 
ymgysylltu mewn ffordd amserol lle gall 
barn y rhanddeiliaid ddylanwadu ar 
ganlyniadau a phenderfyniadau. 
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Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

Byddwn hefyd yn rhoi adborth i 
randdeiliaid ar unrhyw ymgysylltu a 
gyflawnir gennym. 

Atal 
Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

Mae ymgysylltu â phobl a defnyddwyr 
gwasanaethau yn ffordd effeithiol iawn 
o nodi problemau, cael gwared arnynt a 
lleihau eu heffeithiau a gall fod yn ffordd 
o ganiatáu i bobl fod yn rhan o'r ateb 
gan oresgyn rhwystrau. Pan fydd 
ymgysylltu'n digwydd yn gynnar iawn, 
gall atal problemau rhag digwydd. 

  

Integreiddio 
Effeithio’n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

Mae ymgysylltu yn thema drawsbynciol 
yn ein Strategaeth Gorfforaethol. Un o 
nodau'r Polisi Ymgysylltu hwn yw prif 
ffrydio ymgysylltu ar draws Cyngor Sir 
Ceredigion. Byddwn hefyd yn gweithio 
gyda chyrff cyhoeddus eraill i 
integreiddio'r Nodau Llesiant 
Cenedlaethol a'r Amcanion Llesiant 
Sefydliadol drwy'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

  

 
 

3.  NODAU LLESIANT:  Ydy’r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu’n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gyflawni un o’r nodau’n niweidio’r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy’r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgiedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda gyda 
busnesau a rhanddeiliaid lleol. 

  

T
udalen 72



Cyngor Sir Ceredigion – Asesiad Effaith Integredig (AEI) 
 

Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy’n ategu 
cydnerthedd ac sy’n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda yn 
gyda’r rhanddeiliaid. 

  

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy’n effeithio ar 
iechyd 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda yn 
gyda’r rhanddeiliaid.. 

  

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Bydd ymgysylltu da yn gwella 
ymddiriedaeth aelodau’r Gymuned yn 
yr Awdurdod Lleol ac yn gwella 
cydlyniant cymunedol. 

Y dangosydd cydlyniant - 
teimlo bod modd cymryd 
rhan a bod yn rhan o'r 
broses o wneud 
penderfyniadau lleol. 

Rhoi’r Polisi Ymgysylltu ar waith i wella 
cydlyniant cymunedol. 

3.5. Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i’r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Niwtral yn bennaf, ond bydd effaith 
gadarnhaol os ymgysylltir yn dda yn 
gyda’r rhanddeiliaid. 

  

 

3.6. Cymru sy’n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo’u cefndir neu’u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
Ydych chi wedi ystyried sut allai’r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y’u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae’r rhain yn cynnwys y grwpiau a 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o’r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw’r grwpiau 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu’r farn hon? 
 
 
 
 
Mae’n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth neu bwy 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu’n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i’r sefydliad drin 
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Anabledd 

ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb - Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw’n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 
fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i’r amlwg. 

sy’n debygol o’i ddefnyddio. Os 
na fyddwch yn defnyddio data nac 
yn ymgysylltu os ydych yn 
bwriadu cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â’r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

unigolion yn unol â’u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny’n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â’r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae’n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu’r 
camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
Ymgysylltu yn cael effaith 
gadarnhaol. Mae hawliau 
plant a phobl ifanc a'r Safonau 
o ran Cyfranogiad Plant a 
Phobl Ifanc yn cael eu prif 
ffrydio yn y polisi. 
 
Yn gyffredinol, bydd y polisi'n 
gwella’r broses o ymgysylltu â 
phobl Ceredigion, gan 
gynnwys pobl hŷn. Mae angen 
cymryd gofal i sicrhau y gall y 
rhai sydd wedi'u hallgáu'n 
ddigidol barhau i gymryd rhan. 
 

 
Mae gan Geredigion un o'r 
cyfrannau uchaf o bobl hŷn 
yng Nghymru. 
 
Mae 25% o bobl Ceredigion o 
oedran pensiwn, (Cyfrifiad 
2011). 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran ymgysylltu. 
 
Darparu fformatau ar gyfer 
plant a phobl ifanc pan fo 
angen. 
 
Atal allgáu digidol, er 
enghraifft, darparu copïau 
papur os gwneir cais 
amdanynt neu wasanaethau 
digidol a gynorthwyir. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
Ymgysylltu yn cael effaith 
gadarnhaol. 
 
Mae'r polisi'n cynnwys 
darparu fformatau eraill os 
gwneir cais amdanynt, er 
enghraifft fersiynau print bras 
neu fersiynau Hawdd eu 
Darllen. 
 
Mae angen cymryd gofal i 
sicrhau y gall y rhai sydd 
wedi'u hallgáu'n ddigidol 
barhau i gymryd rhan 

Mae gan 21% o'r bobl sy'n 
byw yng Ngheredigion 
salwch cyfyngus hirdymor 
(Cyfrifiad 2011). 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Darparu fformatau eraill pan 
fo angen. 
 
Atal allgáu digidol, er 
enghraifft, darparu copïau 
papur os gwneir cais 
amdanynt neu wasanaethau 
digidol a gynorthwyir. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

 

Trawsrywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys pobl 
sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
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Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
    

 

 

Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys pobl 
sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hil 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 

Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? ( Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae hil yn cynnwys 
cenedligrwydd, ethnigrwydd 
a diwylliant. 
 
Mae 3% o'r bobl sy'n byw 
yng Ngheredigion o gefndir 
nad yw'n wyn, (Cyfrifiad 
2011). 
 
Ganwyd 4% o bobl 
Ceredigion yn un o wledydd 
yr UE. Mae hyn yn fwy na 
chyfartaledd cenedlaethol 
Cymru o 3%. SYG, 
(Poblogaeth y DU yn ôl 
gwlad eu geni a 
chenedligrwydd Mehefin 
2018) 
 
Mae Sipsiwn a Theithwyr yn 
cael eu hystyried yn Grŵp 
Ethnig o dan Ddeddf 
Cydraddoldeb 2010. 
 
Mae Ceredigion hefyd yn 
gartref i nifer o bobl a ddaeth 
i’r Sir o dan y Rhaglen 
Ailsefydlu Ffoaduriaid o 
Syria. 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig 
cymysg / aml-
ethnig 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon.. 

Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 
 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Rhyw 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon. 

Mae 50% o bobl Ceredigion 
yn ddynion a 50% yn 
fenywod, (Cyfrifiad 2011). 

Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

   

 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi’n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Yn gyffredinol, bydd y Polisi 
yn gwella’r broses o 
ymgysylltu â phobl 
Ceredigion, gan gynnwys 
pobl sydd â’r nodwedd 
warchodedig hon.. 

 Gweithredu'r polisi i ysgogi 
gwelliannau o ran 
ymgysylltu. 
 
Mae'r polisi'n gynhwysol ac 
yn nodi dadansoddiad o’r 
rhanddeiliaid sy’n cael ei 
gefnogi gan ddata am 
gydraddoldeb, matrics 
dylanwad a rhestr gyswllt. 
 

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol                                                   
 

Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu’n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 

3.6.2. Sut allai/mae’r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn:  ● Dileu neu leihau anfantais  ● Diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  ● Annog 

pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran 

 
Nod y Polisi Ymgysylltu yw bod yn gynhwysol ac yn hygyrch ac felly bydd yn hyrwyddo cyfle cyfartal. 
 

3.6.3. Sut allai/mae’r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon?  
Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy’n dangos:  ● Y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  ● Y gallai’r cynnig arwain at 

wahaniaethu anuniongyrchol  ● Bod y cynnig yn fwy tebygol o’ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu’ch rhwystro rhag gwneud hynny 
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Bydd y Polisi Ymgysylltu yn helpu i leihau gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth drwy gefnogi cynwysoldeb a hygyrchedd ar draws y 
nodweddion gwarchodedig.  
 

3.6.4. Sut allai/mae’r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn :  ● Mynd i’r afael â rhagfarn   ● Hybu dealltwriaeth 

 
Os yw pobl yn teimlo bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau, bydd hyn yn cyfrannu at ymdeimlad o 
berthyn a lefelau uwch o gydlyniant cymunedol. 
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Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010.  
Mae Anfantais Economaidd-gymdeithasol yn golygu byw dan amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill o fewn 
yr un gymdeithas.  
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae’n ofynnol bod Cyngor Sir Ceredigion yn rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 
I bob pwrpas, mae hynny’n golygu cynnal asesiad o’r effaith ar dlodi. Mae’r ddyletswydd yn cynnwys pawb sy’n dioddef o anfantais economaidd-gymdeithasol, gan 
gynnwys rhai sydd â nodweddion gwarchodedig.  

 

 
3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych am anfanteision economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau o ran canlyniad mewn 
perthynas â’r cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith bositif/negyddol neu effaith ddibwys.  
  

 

 
Bydd y Polisi Ymgysylltu yn helpu i hyrwyddo cyfranogiad a'i nod yw cynnwys yr holl randdeiliaid gan gynnwys pobl o dan anfantais economaidd-
gymdeithasol. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi’r farn hon?  
 

 
Bydd pobl sy'n ymwneud â’r broses o wneud penderfyniadau yn helpu i ysgogi gwelliannau gan gael effaith gadarnhaol ar ffactorau economaidd-
gymdeithasol. 
 

Pa gam/camau gweithredu allwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu’n well at effeithiau positif?  
 

 
Hybu effeithiau cadarnhaol drwy weithio i gynyddu cyfranogiad, cynwysoldeb a hygyrchedd. 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a’r Gymraeg yn cael 
eu hybu a’u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy’n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na’r cyfleoedd sydd ar gael i’r rheini sy’n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu’r farn 
hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu’n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi Ymgysylltu 
ar gael yn ddwyieithog. 
 

Mae ymgysylltu'n cael ei 
brif ffrydio ar draws Cyngor 
Sir Ceredigion a chaiff ei 
gyflwyno'n ddwyieithog. 
 

Bydd ymgysylltu'n 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg.    

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Ni fydd y Polisi 
Ymgysylltu yn newid 
natur ieithyddol y 
gymuned. 

O ran meithrin 
cysylltiadau da ac 
adeiladu cydlyniant 
cymunedol, gallai mwy o 
gysylltedd cymdeithasol o 
ganlyniad i ymgysylltu da 
arwain at fwy o gyfle i 
bobl ddefnyddio'r 
Gymraeg mewn mannau 
cymdeithasol. 

 

 

Theori cydlyniant 
cymunedol o ran cysylltedd 
(er enghraifft cysyniad 
Cantle o fywydau 
cyfochrog). 

Byddai mwy o gysylltedd 
cymdeithasol yn cael effaith 
gadarnhaol.    
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Offeryn integredig sy’n sylfaen ar gyfer proses benderfynu effeithiol 
  

 
 

 

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu’n lleihau’r 
cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y gwaith ymgysylltu 
a chyfranogi ar gael yn 
ddwyieithog. 

 

Bydd darparu’r 
gwasanaethau yn 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg. 

Bydd darparu’r 
gwasanaethau yn 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol ar y Gymraeg. 

   

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na’r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi Ymgysylltu 
ar gael yn ddwyieithog. 

 

Mae ymgysylltu'n cael ei 
brif ffrydio ar draws Cyngor 
Sir Ceredigion a chaiff ei 
gyflwyno'n ddwyieithog. 
 

Bydd ymgysylltu’n 
ddwyieithog yn cael effaith 
gadarnhaol at y Gymraeg.    

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
lleol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Polisi Ymgysylltu 
yn berthnasol ar draws 
pob maes gwasanaeth. 
Gall meithrin cysylltiadau 
da gynyddu ymdeimlad o 
berthyn a gall hyn 
ymwneud â diwylliant a 
threftadaeth. 

Dangosyddion 
Cenedlaethol ar 
ymdeimlad o berthyn, 
Arolwg Cenedlaethol 
Cymru. 

Dim effaith negyddol. 

       

4.  ATGYFNERTHU’R CYNNIG: Os yw’r cynnig yn debygol o effeithio’n negyddol ar unrhyw rai o’r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o’r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi’n ei wneud? Pryd fyddwch chi’n ei wneud? Pwy sy’n gyfrifol? Cynnydd 
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4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru’r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i’r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio’r cynnig.) 

 
 
 
 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi’n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Mae Cynllun Gweithredu’r Polisi Ymgysylltu yn cynnwys proses adrodd flynyddol. 
 
 

 

5.  RISG:  Beth yw’r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   

Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf  
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o’r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Pe na fyddai’r Polisi Ymgysylltu yn 
cael ei fabwysiadu. 

3 1 4 

    

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Mae'r cynnig yn un trawsbynciol ar draws pob maes gwasanaeth. 
 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 
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Rheolwr y Gwasanaeth Diana Davies 

 

22-09-2021 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Alun Williams 

 

22-09-2021 

Y Cyfarwyddwr Corfforaethol Barry Rees 
 

1/10/2021 

Deiliad y Portffolio Y Cynghorydd  Ellen ap Gwynn 

 

1/10/2021 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  02 11 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’r gilydd – Polisi Ymgysylltu  
Ddrafft 

 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  
I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2021. 
 

CEFNDIR: 
 
Yn ei gyfarfod ar 14 Hydref, ystyriwyd y Polisi Ymgysylltu Ddrafft – Siarad, Gwrando a 
gweithio gyda’n gilydd gan Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol. 
 
Mae ‘Siarad, Gwrando a gweithio gyda’n gilydd’, sef Polisi ddrafft Ymgysylltu Cyngor Sir 
Ceredigion yn amlinellu arddull gorfforaethol yr Awdurdod i ymgysylltu gyda phobl 
Ceredigion. 
 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymelliadau canlynol: 
 

 
ARGYMHELLIAD:  
 

 Derbyn a chymeradwyo Polisi Ymgysylltu Ddrafft Cyngor Sir Ceredigion, 
‘Siarad, Gwrando a gweithio gyda’n gilydd’ cyn ymgynghori gyda’r cyhoedd yn 
ystod Gaeaf 2021-22, a 

 I argymell fel sy’n briodol pan bydd yr adroddiad yn cael ei chyflwyno i Cabinet 
ar 2 Tachwedd 2021. 
 

Yn dilyn ystyriaethau, cytunodd yr Aelodau i argymell bod y Cabinet yn derbyn ac yn 
cymeradwyo Polisi Ymgysylltu ddrafft yr Awdurdod ‘Siarad, Gwrando a gweithio gyda’n 
gilydd’ cyn ymgynghori gyda’r cyhoedd yn ystod Gaeaf 2021-22 

 
Diolchodd y Cadeirydd i Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd Ellen ap Gwynn am gyflwyno’r 
adroddiad, a diolchodd i Michael Smith, y Swyddog Cydraddoldeb ac Ymgysylltu, am 
baratoi adroddiad llawn gwybodaeth.  

 
Cynghorydd Bryan Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Llythyr Blynyddol 2020/21 Ombwdsmon Gwasanaethau 

Cyhoeddus Cymru (PSOW) 
 

Pwrpas yr Adroddiad: Hysbysu Aelodau Cabinet o berfformiad y Cyngor parthed 
cwynion a gyfeiriwyd at Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru (PSOW) yn ystod 2020/21 fel y 
nodwyd yn Llythyr Blynyddol PSOW a chytuno ar y camau 
a nodwyd yn y llythyr hwnnw.   
 

I’w :  Benderfynu 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

 
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd 
 

 
Bu i’r Cyngor dderbyn ei Lythyr Blynyddol oddi wrth Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru, Mr Nick Bennett ar 1 Hydref 2021 a oedd yn nodi manylion holl 
weithgareddau’r PSOW o ran cwynion a wnaed yn erbyn Cyngor Sir Ceredigion.   Er 
bod Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru hefyd yn cynnwys manylion 
am Godau Ymarfer Cynghorwyr ymdrinnir â hyn mewn fforwm gwahanol gan y 
Swyddog Monitro.   Felly bydd yr adroddiad hwn ond yn ymdrin â chwynion a wnaed 
i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gan ddinasyddion a defnyddwyr 
gwasanaeth y Cyngor.    
 
Mae cyfnod yr adroddiad yn cwmpasu 2020 - 2021 a oedd yn flwyddyn eithriadol yn 
ei hun yn sgil Pandemig COVID-19.   Caiff effaith y pandemig ar y ganmoliaeth, 
cwynion a cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth a dderbyniwyd gan y Cyngor ei 
archwilio’n fwy manwl yn Adroddiad Blynyddol y Cyngor bydd yn cael ei gyflwyno i 
bwyllgorau amrywiol yn yr wythnosau nesaf.   Bydd llythyr yr Ombwdsmon gyda’r 
adroddiad ac yn darparu mwy o gyd-destun i’r data sy’n rhan o weithgareddau’r 
Ombwdsmon.  
 
Mae llythyr blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn bositif 
iawn ar gyfer y Cyngor.  Dyma’r ail cyfnod adrodd yn olynol lle na fu unrhyw 
archwiliadau ffurfiol gan swyddfa’r Ombwdsmon ac o’r herwydd ni chyflwynwyd 
unrhyw adroddiadau ffurfiol yn erbyn y Cyngor.    
 
Bu i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru gofnodi cyfanswm o 32 o 
gwynion yn erbyn y Cyngor yn ystod 2020-2021 ac y mae hyn ychydig yn uwch na’r 
cyfnod adrodd blaenorol.   Bu i’r PSOW gau cyfanswm o 31 o gwynion yn ystod 
2020-2021  O’r nifer yma dim ond pedwar achos oedd angen ymyrraeth gan y 
PSOW drwy broses ‘Datrys yn gynnar / Setliad Gwirfoddol ac y mae hyn gymesur â 
13% o’r holl achosion gan fod yn unol â nifer yr achosion cafodd eu cau yn y dull 
yma yn ystod 2019 - 2020.    
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Cafodd y 27 (87%) achos arall a oedd yn weddill eu cau heb unrhyw ran gan y 
Cyngor - naill ai am fod y gwyn yn :  

 ‘Cyn amser’ (hynny yw nid oeddent wedi cyflwyno cwyn i’r Cyngor yn gyntaf) 
= 29% 

 ‘Nid o fewn ein awdurdod’ (hynny yw roedd camau eraill i’w dilyn o ran apêl) 
= 19% 

 ‘Achos wedi cau ar ôl ystyriaeth gychwynnol’ (hynny yw nid yw Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o’r farn y gellir cyflawni unrhyw beth 
pellach drwy archwilio’r gwyn sy’n awgrymu fod y camau a gymerwyd o dan 
y weithdrefn gwyno’n rhesymol ac yn gymesur â’r achos) = 39% 

 
Fel y cyfeiriwyd ato yn llythyr yr Ombwdsmon ffurfiwyd Awdurdod Safonau 
Cwynion  yn dilyn cyflwyno Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
(Cymru) 2019  Yn dilyn ag Awdurdodau cyfatebol ar draws Cymru bu Gwasanaeth 
Cwynion a Rhyddid Gwybodaeth y Cyngor yn cyflwyno adroddiad chwarterol i’r 
Awdurdod Safonau Cwynion ar gwynion a dderbyniwyd.   Bu i’r CSA gyhoeddi’n 
ddiweddar y data ar gyfer chwarter cyntaf 2021-2022, a gellir gweld y manylion 
yma. 

Yn ogystal mae’r CSA yn cynnig ystod o raglenni hyfforddiant i Gynghorau yn rhad 
ac am ddim.   Ym mis Chwefror 2021 bu i’r CSA ddarparu dwy sesiwn hyfforddiant 
i Reolwyr Corfforaethol ar sut i archwilio cwynion yn effeithiol.   Bu hyn yn 
llwyddiant mawr a chafwyd adborth positif ymhlith Rheolwyr Corfforaethol ac 
edrychir ar sesiynau hyfforddi pellach ar gyfer staff yn 2021- 2022  

Mae’r Cyngor yn parhau’n ymrwymedig i ddysgu gwersi o’r cwynion a dderbynnir yn 
enwedig yr achosion hynny sydd angen ymyrraeth gan Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o dan eu mesurau Ymyrraeth Gynnar / Setliad 
Gwirfoddol a gobeithir y bydd y gwelliant yma mewn perfformiad yn parhau mewn 
adroddiadau yn y dyfodol. 
 
Caiff Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ei gynnwys 
fel rhan o Adroddiad Blynyddol y Cyngor ar gyfer Canmoliaeth, Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth 2020-2021.   Caiff yr adroddiad ei drafod yn y Cyfarfod Trosolwg a 
Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar 27 Hydref 2021 cyn cael ei gyflwyno i Gyfarfod 
y Cyngor ar 9 Rhagfyr 2021.  
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
esboniwch pam 

Na nid yw’r adroddiad 
yma’n ymwneud â 
pholisi newydd na 
newid mewn 
gwasanaeth.  

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio:  Amherthnasol 
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Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio:  Amherthnasol 

 
 
 
 
 
 
Argymhelliad: 

 
 
 
 
 
Nodi cynnwys Llythyr Blynyddol Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a chytuno ar y tri 
cham a nodwyd ynddo: 
 

 Cyflwyno’r Llythyr Blynyddol i’r Cabinet er mwyn 
cynorthwyo aelodau wrth graffu perfformiad y Cyngor 
ac unrhyw gamau a gymerwyd o ganlyniad.  

 Parhau i ymgysylltu â gwaith CSA yr Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - gan gynnwys cael 
mynediad i hyfforddiant a darparu data perfformiad.  

 Hysbysu’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 
Cymru o ganlyniad ystyriaethau’r Cyngor a’r camau 
gweithredu arfaethedig ar y materion uchod erbyn 15 
Tachwedd 2020.  

 
Rheswm dros y 
penderfyniad:  

Sicrhau gwelliant parhaus a sicrhau bod aelodau 
etholedig yn ymwybodol o berfformiad y Cyngor o ran 
cwynion.  
 

Trosolwg a Chraffu:  Caiff y Llythyr Blynyddol ei ychwanegu fel Atodiad i’r 
Adroddiad ar Ganmoliaethau, Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth ar gyfer 2020/21 

 
Fframwaith Polisi: 
 

 
Polisi Pryderon a Chwynion  
Polisi Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol 

 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

 
Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  

 
Amherthnasol 
 
 

 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 
Amherthnasol 

Goblygiadau Staffio: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Eiddo / 
Asedau  

Amherthnasol 
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Risg (au):  
 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir : 
 

 

Atodiadau: Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru i Gyngor Sir Ceredigion (2020/2021) a 
dderbyniwyd ar 1 Hydref 2021. 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

 
Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi, 
Perfformiad ac Amddiffyn y Cyhoedd  

 
Swyddog Adrodd:  

 
Marie-Neige Hadfield, Rheolwr Cwynion a Rhyddid 
Gwybodaeth  

 
Dyddiad: 

 
8 Hydref 2021 
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  Gofynnwch 
am: 

Cyfathrebu  

          01656 641150 

Dyddiad: 
  

Medi 2021       cyfathrebu@ombwdsmon.cymru  

 
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
Cyngor Sir Ceredigion 
 
Trwy Ebost yn unig: ellen.apgwynn@ceredigion.gov.uk 
 
Llythyrau Blynyddol 2020/21 
 
Annwyl Gynghorydd ap Gwynn 
 
Mae’n bleser gennyf ddarparu’r Llythyr Blynyddol (2020/21) i Gyngor Sir 
Ceredigion. 
 
Mae'r llythyr hwn yn trafod gwybodaeth o flwyddyn a fu’n wahanol i unrhyw un 
arall yn y cof diweddar, ac felly efallai na fydd yn ddefnyddiol ar gyfer sefydlu 
tueddiadau neu batrymau.  Fodd bynnag, bydd gwybodaeth a dderbyniwyd yn 
ystod y flwyddyn ryfeddol hon yn dod â mewnwelediadau ar sut ymatebodd 
gwasanaethau cyhoeddus i alw digynsail a'r amgylchiadau anoddaf a fu.  
 
Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, rydym wedi ymyrryd (cadarnhau, setlo 
neu ddatrys yn y cam cynnar) yn yr un gyfran o gwynion am gyrff cyhoeddus, sef 
20%, o gymharu â 2019/20.   
 
O ran cwynion newydd a dderbyniwyd yn ymwneud ag Awdurdodau Lleol, mae’r 
cyfanswm wedi gostwng o 12.5% o gymharu â’r llynedd.   Mae hyn yn 
adlewyrchu'r gostyngiad yn y cwynion sy'n cael eu hadrodd arnynt gan 
Awdurdodau Lleol yn ystod pandemig Covid-19.  Ymyrrodd fy swyddfa mewn 
cyfran debyg o'r achosion a gaewyd ag yn y flwyddyn flaenorol (13%). 
  
Fodd bynnag, cyfeiriasom hefyd gyfran uwch o gwynion y Cod ymddygiad at 
Bwyllgor Safonau neu Banel Dyfarnu Cymru:  3.4% o'i gymharu â 2% yn y 
flwyddyn flaenorol.  Daw’r gyfradd atgyfeirio uwch hon hefyd law yn llaw â 
chynnydd sylweddol yn nifer y cwynion y Cod Ymddygiad a dderbyniwyd. 
 
Yn ystod 2020/21, er gwaethaf heriau a achoswyd gan y pandemig, cymerwyd 
camau breision gan fy swyddfa wrth wneud cynnydd â gwaith yn ymwneud â 
Safonau Cwynion ac Ymchwiliadau ar ei Liwt ei Hun.  Lansiwyd thema a chyfnod 
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ymgynghori’r Ymchwiliad ar ei Liwt ei Hun Ehangach cyntaf - i Asesiadau 
Digartrefedd Awdurdodau Lleol - ym mis Medi 2020 a disgwylir yr adroddiad yn y 
misoedd nesaf.   Cychwynnom hefyd 4 Ymchwiliad ar ei Liwt ei Hun estynedig, lle 
gwnaethom ymestyn cwmpas ein gwaith ar gŵyn sydd eisoes yn destun ymchwil.  
 
Y llynedd, bwriodd fy swyddfa ymlaen hefyd â dau gyhoeddiad newydd - ‘Ein 
Canfyddiadau’ a’n Hadroddiad Cydraddoldeb cyntaf.   
 
Bydd modd cyrchu ‘Ein Canfyddiadau’ trwy wefan OGCC a bydd yn disodli’r 
coflyfrau chwarterol.   Bydd Ein Canfyddiadau yn cael ei ddiweddaru’n amlach, a 
bydd yn offer mwy defnyddiol wrth rannu canlyniadau ymchwiliadau.   Mae ein 
Hadroddiad Cydraddoldeb cyntaf yn tynnu sylw at y gwaith a wnaed i wella 
cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac i sicrhau bod ein gwasanaeth ar gael i bobl o 
bob rhan o’r gymdeithas.  
 
Yn ystod 2020/21, parhaodd Awdurdodau Lleol yng Nghymru i  gyflwyno data i’r 
Awdurdod Safonau Cwynion (CSA) am y cwynion a ymdriniwyd ganddynt. 
Cawsant hefyd weithdrefn gwynion enghreifftiol a mynediad at 76 sesiwn 
hyfforddi rithwir.  
 
Mae’r data a gyflwynwyd ar gyfer 2020/2021 yn dangos:  
 

• Cofnodwyd bron i 12,000 o gwynion gan Awdurdodau Lleol 

• Mae hyn yn cyfateb i 3.77 ar gyfer pob 1000 o drigolion.  

• Cadarnhawyd bron i hanner (44%) y cwynion hynny.  

• Ymchwiliwyd i oddeutu 75% ohonynt o fewn 20 diwrnod gwaith.  

• Cyfeiriwyd oddeutu 9% (6.91%) o’r holl gwynion a gaewyd at OGCC.   
 
Bydd y CSA yn cyhoeddi data i wefan OGCC  am y tro cyntaf yn y flwyddyn i 
ddod, gan nodi cyflawniad allweddol yng nghynnydd y gwaith hwn. Rhoddwyd 
sesiynau hyfforddi i bron pob Awdurdod Lleol yng Nghymru, ac mae ein cynnig o 
hyfforddiant yn parhau i fod yn benagored a rhad ac am ddim. 
 
Gweler ynghlwm grynodeb o’r cwynion o gamweinyddu/methiant gwasanaeth a 
dderbyniwyd mewn cysylltiad â’ch Cyngor.   
 
Hefyd ynghlwm y mae crynodeb o’r cwynion y Cod Ymddygiad mewn cysylltiad 
ag aelodau’r Cyngor a’r Cynghorau Tref a Chymuned yn eich ardal. 
 
Gofynnaf i’r Cyngor gymryd y camau canlynol:   
 
• Cyflwyno fy Llythyr Blynyddol i’r Cabinet i gynorthwyo’r aelodau i graffu ar 
berfformiad cwynion y Cyngor ac unrhyw gamau i'w cymryd o ganlyniad.   
•  Ymgysylltu â’m gwaith Safonau Cwynion, rhoi hyfforddiant i’ch staff a darparu 
data cwynion.  
• Rhoi gwybod imi am ganlyniad ystyriaethau a chamau gweithredu arfaethedig y 
cyngor yng nghyswllt y materion uchod erbyn 15 Tachwedd.  
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Mae’r ohebiaeth hon yn cael ei chopïo i Brif Weithredwr eich Cyngor a’ch 
Swyddog Cyswllt.  Yn olaf, bydd copi o’r holl Lythyrau Blynyddol yn cael eu 
cyhoeddi ar fy ngwefan.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
Nick Bennett  
Yr Ombwdsmon 
 
cc.Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion  
Trwy ebost yn unig: Eifion.evans@ceredigion.gov.uk 
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Taflen Ffeithiau 
 
 

Atodiad A - Cwynion a Gafwyd 
 
 

Awdurdod Lleol 
Cywnion a 

Gafwyd 

Derbyniwyd 
fesul 1000 o 

drigolion 

Cyngor Bwrfeitstref Sirol Blaenau Gwent 15 0.21 

Cyngor Bwrfeitstref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 31 0.21 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 46 0.25 

Cyngor Caerdydd 96 0.26 

Cyngor Sir Gâr 27 0.14 

Cyngor Sir Ceredigion 32 0.44 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 32 0.27 

Cyngor Sir Ddinbych 32 0.33 

Cyngor Sir y Fflint 59 0.38 

Cyngor Gwynedd 30 0.24 

Cyngor Sir Ynys Môn 18 0.26 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 15 0.25 

Cyngor Bwrdeistref Sir Fynwy 20 0.21 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot 19 0.13 

Cyngor Dinas Casnewydd 31 0.20 

Cyngor Sir Penfro 28 0.22 

Cyngor Sir Powys 38 0.29 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 40 0.17 

Cyngor Abertawe 73 0.30 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 12 0.13 

Cyngor Bro Morgannwg 39 0.29 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 43 0.32 

Cyfanswm 776 0.25 

   
* yn cynnwys 2 Rhentu Doeth Cymru   
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Atodiad B - Cwynion a Gafwyd yn ôl Pwnc 
 

Cyngor Sir Ceredigion 

Cwynion a 
Gafwyd 

% 
rhannu 

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion 5 16% 

Gweinyddu Budd-daliadau 1 3% 

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 3 9% 

Cyfleusterau Cymunedol. Adloniant a 
Hamdden 

0 
0% 

Ymdrin â Chwynion 5 16% 

Covid19 3 9% 

Addysg 0 0% 

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd 1 3% 

Cyllid a Threthiant 2 6% 

Tai 2 6% 

Trwyddedu 0 0% 

Cynllunio a Rheoli Adeiladu 8 25% 

Ffyrdd a Thrafnidiaeth 2 6% 

Amrywiol Eraill 0 0% 

Cyfanswm 32  
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Atodiad C - Canlyniadau Cwynion 
(* yn dynodi ymyrraeth) 

 
 

Tu hwnt i 

Awdurdodaeth 
Cynamserol

Achosion eraill 

wedi’u cau ar 

ôl ystyriaeth 

gychwynnol

Datrys yn Gynnar/Setliad Gwirfoddol*
Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Adroddiadau 

Eraill – Ni 

Chadarnhawyd

Adroddiadau 

eraill a 

gadarnhawyd*

Adroddiadau 

er Budd y 

Cyhoedd*

Cyfanswm

Cyngor Sir Ceredigion 6 9 12 4 0 0 0 0 31

% Share 19% 29% 39% 13% 0% 0% 0% 0%
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Atodiad D - Achosion lle ymyrrodd OGCC 
 

  
Nifer yr 
ymyriadau 

Nifer y 
cwynion 
a 
gaewyd 

% o 
ymyriadau 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 1 17 6% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2 30 7% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 3 45 7% 

Cyngor Caerdydd 26 100 26% 

Cyngor Caerdydd - Rhentu Doeth Cymru 0 2 0% 

Cyngor Sir Caerfyrddin 6 29 21% 

Cyngor Sir Ceredigion 4 31 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 5 31 16% 

Cyngor Sir Ddinbych 2 31 6% 

Cyngor Sir y Fflint 11 62 18% 

Cyngor Gwynedd 5 27 19% 

Cyngor Sir Ynys Môn 1 17 6% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 0 14 0% 

Cyngor Sir Fynwy 1 19 5% 

Cyngor Castell-nedd Port Talbot 1 17 6% 

Cyngor Dinas Casnewydd 5 29 17% 

Cyngor Sir Penfro 3 26 12% 

Cyngor Sir Powys 4 47 9% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 2 43 5% 

Cyngor Abertawe 9 67 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 0 11 0% 

Cyngor Bro Morgannwg 5 38 13% 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 6 48 13% 

Cyfanswm 102 781 13% 
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Atodiad E - Cwynion Y Cod Ymddygiad 
 
 

 
 
 
 
 

Atodiad F - Cwynion Cod Ymddygiad Cynghorau Tref/Cyngor Cymuned 

 

Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Dim 

tystiolaeth o 

dorri’r cod

Dim angen 

gweithredu 
Cyfeiriwyd at y Panel Dyfarnu

Cyfeiriwyd at 

y Pwyllgor 

Safonau

Tynnwyd yn ôl Cyfanswm

Cyngor Sir Ceredigion 0 2 0 0 0 0 2

Wedi rhoi'r 

gorau iddi

Dim 

tystiolaeth o 

dorri’r cod

Dim angen 

gweithredu 
Cyfeiriwyd at y Panel Dyfarnu

Cyfeiriwyd at 

y Pwyllgor 

Safonau

Tynnwyd yn ôl Cyfanswm

Cyngor Cymuned Llanfair Clydogau 0 1 0 0 0 0 1

Cyngor Cymuned Trefeurig 1 0 0 0 0 0 1
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Taflen Wybodaeth  
 
Mae Atodiad A yn dangos nifer y cwynion a dderbyniwyd gan OGCC ar gyfer pob Awdurdod Lleol yn 2020/2021.  Caiff y 
cwynion hyn eu rhoi mewn cyd-destun yn seiliedig ar nifer y bobl y mae pob bwrdd iechyd yn eu gwasanaethu yn ôl pob sôn. 
 
Mae Atodiad B yn dangos categori pob cwyn a dderbyniwyd, a pha gyfran o'r cwynion a dderbyniwyd sy'n cynrychioli ar gyfer 
yr Awdurdod Lleol. 
 
Mae Atodiad C yn dangos canlyniadau’r cwynion a gaeodd OGCC mewn cysylltiad â’r Awdurdod Lleol yn 2020/2021. Mae’r 
tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad yn ei chynrychioli ar gyfer yr Awdurdod Lleol.  
 
Mae Atodiad D yn dangos Cyfraddau Ymyrru ar gyfer pob Awdurdod Lleol yn 2020/2021.  Mae ymyrraeth yn cael ei 
gategoreiddio naill ai gan gŵyn a gadarnhawyd (naill ai cadarnhawyd er budd y cyhoedd neu cadarnhawyd nid er budd y 
cyhoedd), penderfyniad cynnar, neu setliad gwirfoddol. 
 
Mae Atodiad E yn dangos canlyniadau cwynion y Cod Ymddygiad a gaewyd gan OGCC mewn perthynas ag Awdurdod Lleol 
yn 2020 / 2021. Mae’r tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad yn ei chynrychioli ar gyfer yr Awdurdod 
Lleol.  
 
Mae Atodiad F yn dangos canlyniadau cwynion y Cod Ymddygiad a gaewyd gan OGCC mewn perthynas â Chynghorau Tref 
a Chynghorau Cymuned yn ardal yr Awdurdod Lleol.  Mae’r tabl hwn yn dangos y niferoedd, a’r gyfran y mae pob canlyniad 
yn ei chynrychioli ar gyfer Cynghorau Tref a Chynghorau Cymuned. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 02/11/2021 
  
Teitl: Mabwysiadu Priffordd - Cae’r Odyn, Bow Street. 

 
Pwrpas yr Adroddiad: Argymell y dylai’r ffordd a nodwyd isod gael ei 

mabwysiadu fel priffordd caiff ei chynnal a’i chadw ar gost 
y cyhoedd. 

I’w :  Benderfynu  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Dafydd Edwards – Aelod Cabinet 
Gwasanaethau Amgylcheddol a Phriffyrdd, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid.  
 

Argymhellir y dylai ffordd y stad Cae’r Odyn, Bow Street fel y nodwyd isod yn Atodiad 
A yr adroddiad gael ei mabwysiadu fel ffordd caiff ei chynnal a’i chadw ar gost y 
cyhoedd.  
  

 Deddfwriaeth:  Cytundeb Adran 38, Deddf Priffyrdd 1980.  

 Enw’r ffordd:   Cae’r Odyn, Bow Street 

 Hyd y ffordd: 233 Metr  

 Goleuadau: Priffyrdd 

 Troedffordd: 485 metr 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
esboniwch pam 

 
Na  

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio:  Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio:  Amherthnasol 

 
Argymhelliad: Cymeradwyo mabwysiadu Cae’r Odyn drwy broses 

Adran 38 Deddf Priffyrdd 1980 a chynnal a chadw’r ffordd 
ar gost y cyhoedd.  
 

Rheswm dros y 
penderfyniad:  

Er mwyn sicrhau y caiff y ffordd ei chynnal a’i chadw ar 
gost y cyhoedd.  
 

Trosolwg a Chraffu:  Amherthnasol 
Fframwaith Polisi: 
 

Creu gwell ffyrdd a ffyrdd mwy diogel 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol Pobl 
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 Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  

Cyllideb Cynnal a Chadw’r Priffyrdd, Asesiad Gwariant 
Safonol Ychwanegol 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Priffyrdd 1980 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau Eiddo / 
Asedau  
 

Cyllideb Cynnal a Chadw’r Priffyrdd, Asesiad Gwariant 
Safonol Ychwanegol 

Risg (au):  
 

Dim 

Pwerau Statudol: 
 

Rhybudd o dan Adran 137 Deddf Priffyrdd 1980 

Papurau Cefndir : 
 

ED4229. 

Atodiadau: Atodiad A - Cynllun yn dangos y ffordd caiff ei 
mabwysiadu.   

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Rhodri Llwyd 
 

Swyddog Adrodd:  Steve Hallows 
 

Dyddiad:  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 02/11/2021 
  
Teitl: Mabwysiadu Priffordd - Foel Goch, Bow Street. 

 
Pwrpas yr Adroddiad: Argymell y dylai’r ffordd a nodwyd isod gael ei 

mabwysiadu fel priffordd caiff ei chynnal a’i chadw ar gost 
y cyhoedd. 

I’w :  Benderfynu  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

Y Cynghorydd Dafydd Edwards – Aelod Cabinet 
Gwasanaethau Amgylcheddol a Phriffyrdd, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid.  
 

Argymhellir y dylai ffordd y stad Foel Goch, Bow Street fel y nodwyd isod yn Atodiad 
A yr adroddiad gael ei mabwysiadu fel ffordd caiff ei chynnal a’i chadw ar gost y 
cyhoedd.  
  

 Deddfwriaeth:  Cytundeb Adran 38, Deddf Priffyrdd 1980.  

 Enw’r ffordd:  Foel Goch, Bow Street 

 Hyd y ffordd: 91 Metr  

 Goleuadau: Priffyrdd 

 Troedffordd: 175 metr 

 Llain ymyl y ffordd: 33 metr 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
esboniwch pam 

 
Na  

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio:  Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio:  Amherthnasol 

 
Argymhelliad: Cymeradwyo mabwysiadu Foel Goch drwy broses Adran 

38 Deddf Priffyrdd 1980 a chynnal a chadw’r ffordd ar 
gost y cyhoedd.  
 

Rheswm dros y 
penderfyniad:  

Er mwyn sicrhau y caiff y ffordd ei chynnal a’i chadw ar 
gost y cyhoedd.  
 

Trosolwg a Chraffu:  Amherthnasol 
Fframwaith Polisi: 
 

Creu gwell ffyrdd a ffyrdd mwy diogel 
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Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol Pobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  

Cyllideb Cynnal a Chadw’r Priffyrdd, Asesiad Gwariant 
Safonol Ychwanegol 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Priffyrdd 1980 

Goblygiadau Staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau Eiddo / 
Asedau  
 

Cyllideb Cynnal a Chadw’r Priffyrdd, Asesiad Gwariant 
Safonol Ychwanegol 

Risg (au):  
 

Dim 

Pwerau Statudol: 
 

Rhybudd o dan Adran 137 Deddf Priffyrdd 1980 

Papurau Cefndir : 
 

ED4333. 

Atodiadau: Atodiad A - Cynllun yn dangos y ffordd caiff ei 
mabwysiadu.   

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Rhodri Llwyd 
 

Swyddog Adrodd:  Steve Hallows 
 

Dyddiad:  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 02 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff 

Llywodraethol  
 

Pwrpas yr adroddiad: Cadarnhau enwebiadau cynrychiolwyr yr Awdurdod 
Lleol ar Gyrff Llywodraethol  
 

 Er Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Catrin Miles, Gwasanaeth Ysgolion, 
Dysgu Gydol Oes a Hamdden. 
 
 
 

Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Aberystwyth: Ail-ethol Hywel Griffiths yn 
Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol ar gais Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd 
Gymunedol Gymraeg Aberystwyth. 
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfihangel y Creuddyn: Ethol Iestyn Leyshon yn 
Llywodraethwr yr Awdurdod Lleol ar gais Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd 
Gymunedol Llanfihangel y Creuddyn. 
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Ciliau Parc: Ail-ethol Iris Hawkins yn Llywodraethwr yr 
Awdurdod Lleol ar gais Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Ciliau Parc. 
 
Ysgol Gynradd Gymunedol Llanarth: Ail-ethol Nerys Vobe yn Llywodraethwr yr 
Awdurdod Lleol ar gais Corff Llywodraethol Ysgol Gynradd Gymunedol Llanarth. 
 
 
 
 
  

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 

Integredig? Naddo - nid yw'r 

adroddiad yn cyfeirio at bolisi na 

newid mewn gwasanaeth. 

 
 

 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  
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Argymhelliad: Gofynnir i’r Aelodau gadarnhau enwebu’r sawl a 

enwir uchod yn gynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar 
Gyrff Llywodraethol yr ysgolion perthnasol. 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar 
Gyrff Llywodraethol. 

 
Trosolwg a Chraffu: Ddim yn berthnasol 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

 
Ddim yn berthnasol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

 
Dim 

 
Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau o ran 
staffio: 
 

 
Dim 

Goblygiadau o ran 
Eiddo / Asedau: 
 

 
Dim 

Risgiau:  
 

Ddim yn berthnasol 
 

Pwerau Statudol: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Atodiadau: Ddim yn berthnasol 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Meinir Ebbsworth – Swyddog Arweiniol Corfforaethol - 
Ysgolion 
 

Swyddog Adrodd: Nia James  
 

Dyddiad:                                 20 Hydref 2021 
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Cyngor Sir Ceredigion 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 2/11/21 
  
Teitl: Hysbysu’r Cabinet o Reoliadau Lles 

Anifeiliaid(Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag 
Anifeiliaid) (Cymru)2021; Mae’r rheoliadau yma’n 
gwahardd gwerthiant trydydd parti o ran cwn bach (a 
chathod bach) (Cyfraith “Lucy” ) yng Nghymru.  
 

Pwrpas yr Adroddiad: Hysbysu’r  Cabinet  o’r ddeddfwriaeth newydd a’r gofynion 
ychwanegol hynny.  Darparu amlinelliad o’r sefyllfa 
gyfredol o ran sefydliadau trwyddedig i fagu cŵn.  
 

Er:  gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet:  

 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd – Cyllid ac Amddiffyn y 
Cyhoedd  

 
CEFNDIR: 
 
Yn 2018 bu i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach a’r Cyngor 
gymeradwyo cynnig i gefnogi’n llawn yr Ymgyrch Genedlaethol ar Gyfraith Lucy i 
wahardd trydydd partïon rhag gwerthu cŵn bach. Bydd Rheoliadau Lles 
Anifeiliaid(Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021 
yn sicrhau bod y gwahardd yma’n ddeddfwriaeth ar 10 Medi 2021   Bydd y 
ddeddfwriaeth yn gwahardd trydydd parti rhag gwerthu cŵn bach a chathod bach ac 
yn ogystal mae’n gofyn am safonau lles uwch ar “siopau anifeiliaid anwes”.  
 
 
Y SEFYLLFA GYFREDOL 
 
Mae ar hyn o bryd 6 siop anifeiliaid anwes trwyddedig, a 25 sefydliad magu cân 
trwyddedig yng Ngheredigion.    Cânt eu trwyddedu’n flynyddol a chânt eu archwilio 
gan Swyddogion Amddiffyn y Cyhoedd o’r Tîm Amddiffyn y Cyhoedd.   Gwnaed y 
ddeddfwriaeth o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 felly ffocws y drwydded yw diogelu 
iechyd a lles anifeiliaid sy’n magu a’r ifanc a ddaw o hynny.   
 
Yn y gorffennol bu i nifer o fridwyr cŵn trwyddedig masnachol werthu cŵn bach i’r 
rheiny a oedd yn delio ynddynt a oedd yn eu tro yn eu gwerthu i siopau anifeiliaid 
anwes.    O’r herwydd effeithir ar y busnesau hynny gan y ddeddfwriaeth newydd 
am y bydd yn rhaid i bob un o’u cŵn bach gael eu gwerthu o’r eiddo.   Hefyd ni fydd 
hawl gan y sawl sy’n deilio a siopau anifeiliaid anwes werthu cŵn bach na chathod 
bach o dan y ddeddfwriaeth.    
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Y Sefyllfa newydd 
 

Mae potensial felly y bydd yn ofynnol i nifer o sefydliadau lleol sy’n gwerthu anifeiliaid 
fel anifeiliaid anwes i feddu ar drwydded.   Mae’r canllawiau statudol yn awgrymu 
nad yw’r canlynol yn rhan o’r meini prawf cwmpas:-  
 

 Gwerthiant anaml nifer fach o epil dros ben/stoc ormodol gan unigolyn preifat 
sy’n bridio anifeiliaid fel hobi, er pleser, i’w harddangos am wobr, neu ar gyfer 
addysg, astudio neu ddatblygiad gwyddonol.  Efallai nad yw bridwyr hobi yn 
bridio gyda’r bwriad o wneud elw.  

 Digwyddiadau wedi’u trefnu lle mae pobl yn cyfarfod i werthu anifeiliaid dros 
ben sydd wedi eu bridio ganddynt, neu anifeiliaid sydd y tu hwnt i’w gofynion. 

 Busnesau Cynnyrch Dyframaethu sydd wedi’u hawdurdodi o dan reoliad 5(1) 
o Reoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol (Cymru a Lloegr) 2009 

 Ail-letya anifeiliaid ar sail anfasnachol, gan gynnwys cŵn bach a chathod 
bach.  

 

Wrth benderfynu a oes angen i unigolyn feddu ar drwydded bydd prawf busnes 
mewn lle a bydd yn sicrhau nad yw pawb sy’n gwerthu anifeiliaid anwes angen 
trwydded (bydd hyn yn darparu eithriad i rywun sy’n gwerthu yr hyn y mae eu 
hanifeiliaid anwes wedi eu magu ayb)    
 

(a) yn gwneud unrhyw werthiant drwy’r gweithgaredd, neu’n cynnal y 
gweithgaredd fel arall, gyda’r bwriad o wneud elw, neu   

(b) yn ennill unrhyw gomisiwn neu ffi o’r gweithgaredd 
 

Gwerthwyr Trydydd Parti (Cyfraith Lucy) 
 

Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn darparu eithriad i fridwyr cŵn sydd wedi eu 
trwyddedu o dan Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014  Mae hyn 
yn osgoi’r angen i sefydliadau magu cŵn feddu ar ddwy drwydded (a’r costau 
cysylltiedig a r gyfer pob un ohonynt). Fodd bynnag bydd gwerthu cŵn bach fe 
trydydd parti yn parhau wedi ei wahardd ar gyfer bridwyr cŵn trwyddedig o dan y 
ddeddfwriaeth newydd.  
 

Mae’r ddeddfwriaeth yn nodi amodau i’w gosod ar drwydded a nodir eu manylion 
isod fel a ganlyn:-  
 
 

Ni chaniateir i unrhyw anifail o’r disgrifiadau a ganlyn gael ei werthu  

fel anifail anwes, neu ei werthu gyda’r bwriad o’i ailwerthu fel anifail anwes, gan 
ddeiliad y drwydded neu ar ei ran— 

(a) mamaliaid heb eu diddyfnu;   

(b) mamaliaid a diddyfnwyd ar oedran na ddylent fod wedi eu diddyfnu arno;  

(c) anifeiliaid nad ydynt yn famaliaid nad ydynt yn gallu bwydo eu hunain;  

(d) cŵn bach, cathod bach, ffuredau neu gwningod iau nag 8 wythnos oed;  

(e) cŵn bach neu gathod bach nad oeddent wedi eu bridio gan ddeiliad y drwydded 
yn y fangre.   
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Mae’r canllawiau statudol yn esbonio ymhellach 
 

 Gall y bridiwr ond werthu cŵn bach neu gathod bach oddi ar eu heiddo.   
Rhaid i’r bridiwr fod yr un unigolyn penodol â deiliad y drwydded ar y 
drwydded gwerthu anifeiliaid anwes.   

 Er mwyn dangos ei fod wedi bridio’r anifeiliaid, rhaid i ddeiliad y drwydded 
allu dangos tystiolaeth bod ganddo reolaeth dros y penderfyniadau a wnaed 
ar gyfer y broses atgenhedlu gyflawn o ddethol mam/tad, beichiogi, y cyfnod 
cario, i’r esgor.   

 Bydd yn ofynnol i’r Arolygydd weld manylion o’r paru (gan gynnwys lle y gallai 
hyn fod wedi digwydd mewn mangre arall),manylion adnabod y tad (lle y bo’n 
hysbys), yn ogystal â dangos sut a ble cafodd yr anifeiliaid eu geni, eu magu 
a’u cadw nes eu gwerthu.  

 Disgwylir y bydd prynwyr posib yn gofyn i weld y cŵn bach gyda’i mam cyn 
gwneud unrhyw benderfyniadau i brynu, a dylai’r arolygydd hefyd weld y fam 
a’r epilyn yr amgylchedd a fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer darpar brynwyr.  

 Gall deiliaid trwyddedau ddarparu tystiolaeth gefnogi eraill megis lluniau, 
cofnodion microsglodynnu a chofnodion milfeddygol i ddangos eu bod wedi 
rhoi llety a gofal i’r anifail a’i fam am 8 wythnos gyntaf ei fywyd. 

 
 Ymgysylltu, Addysg, Anogaeth a Gorfodaeth  
 
Mae’n bosib y bydd y system trwyddedu newydd yn achosi gwaith ychwanegol i’r 
Tîm Amddiffyn y Cyhoedd am y bydd o bosib yn golygu y bydd yn rhaid i rai bridwyr 
llai dderbyn trwydded.   Gall y bridwyr hynny sy’n disgyn yn is na’r trothwy o angen 
trwydded bridio cŵn basio “prawf busnes” a bod angen iddynt feddu ar drwydded i 
werthu anifeiliaid anwes.  Yn ogystal mae’n bosib y bydd hyn yn achosi mwy o lwyth 
gwaith i fridwyr anifeiliaid  caiff eu cadw fel anifeiliaid anwes.  Mae’n debygol y bydd 
y broses o asesu prawf busnes yn un llafurus fodd bynnag mi fyddai o fudd i bawb 
sy’n gwerthu anifeiliaid anwes (yn enwedig cŵn bach) fod yn hysbys/ wedi eu 
cofrestru/ eu trwyddedu er sicrhau safonau lles.  
 
Ar hyn o bryd mae nifer fach o fridiwr cŵn trwyddedig sydd hefyd yn meddu ar 
drwydded siop “anifeiliaid anwes”.  Byddent yn gwerthu cŵn bach bridwyr eraill fel 
rhan o’u busnes eu hunain.   Fodd bynnag mae’r newidiadau mewn deddfwriaeth yn 
glir yn atal hyn rhag ddigwydd ymhellach.   Nid oes unrhyw bryderon na fydd y 
deiliaid trwyddedau hynny yn cydymffurfio â’r gofynion.    
 
Mae’r diwydiant magu cŵn lleol wedi bod yn ymwybodol o’r ddeddfwriaeth sy’n dod 
i rym sy’n atal pobl rhag gwerthu fel trydydd parti ac y maent wedi addasu mewn 
ymateb i hynny.   Mae nifer y bridwyr sy’n gwerthu cŵn bach i’r rheiny sy’n delio 
ynddynt wedi lleihau’n fawr iawn ac y mae bridwyr wedi bod yn buddsoddi mewn 
mannau i arddangos cŵn yn eu sefydliadau eu hyn er mwyn eu dangos i brynwyr 
posib.  
 
Sefyllfa gyffredinol ar Drwyddedau Magu Cŵn  
 
Mae’r Tîm Amddiffyn y Cyhoedd wedi gweithio’n galed iawn gyda’r sefydliadau 
magu cŵn i sicrhau eu bod i gyd yn ymwybodol o’r hyn sy’n ddisgwyliedig o ran  
safonau’r drwydded.  O ganlyniad i waith diweddar bu i’r Swyddogion Amddiffyn y 
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Cyhoedd adrodd bod cydymffurfio ag amodau’r drwydded wedi gwella ar draws pob 
sefydliad trwyddedig.   Mae rhai wedi mabwysiadu safonau lles uwch drwy sicrhau 
achrediad gan y Kennel Club . Er enghraifft mae nifer o sefydliadau yn ymddeol ast 
fagu ar ôl cael 4 tored (yn unol ag argymhellion y Kennel Club) ac mae’n bosib y gall 
ast gael 6 tored yn ei gyrfa.  Yn ogystal bydd nifer o sefydliadau yn darparu ardal 
fagu ac ystafelloedd chwarae sy’n ychwanegol i ardaloedd  cenau er mwyn gwella 
cymdeithasu i gŵn bach.  Yr unig beth sy’n ofynnol iddynt wneud yw darparu ardal 
genau ar gyfer cŵn bach.    Mae dealltwriaeth y diwydiant o’r pwysigrwydd o 
gymdeithasu ayb er mwyn sicrhau bod cŵn bach yn gweddu â bywyd teuluol wedi 
gwella.    
 
Bridwyr Heb Drwydded  
 
Bydd yr awdurdod yn parhau i fonitro ar gyfer bridwyr heb drwydded yn yr ardal.  
Ymdrinnir ag unrhyw fridwyr a nodwyd fel rhai fyddai o bosib angen trwydded  o dan 
Bolisi Gorfodi’r Cyngor. 
 
Crynodeb 
 
Bydd gweithredu “Cyfraith Lucy” yn gwella safonau lles y bydd Cyngor Sir 
Ceredigion yn ceisio eu cynnal ar draws holl sectorau’r diwydiant anifeiliaid.    Mae 
cyflwyno Cyfraith Lucy yn dod i’r adwy ar ôl i’r awdurdod weithio’n galed i weld gwir 
welliant o fewn y diwydiant magu cŵn yng Ngheredigion ac y mae hyn yn fater sy’n 
galonogol iawn i adrodd.    
 
Fodd bynnag mae deddfwriaeth newydd trwyddedu anifeiliaid anwes yn cyflwyno 
pryderon o ran goblygiadau adnoddau ychwanegol ac o’r herwydd bydd angen 
monitro gofalus i asesu’r effaith ar y gwasanaeth.   
  
 

 
 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
esboniwch pam 
 
 Na, gan fod y rheoliadau yma 
wedi eu cyflwyno gan Lywodraeth 
Cymru  

 

 
Crynodeb: 
Hirdymor:   
 
 
 

Mae Amddiffyn y Cyhoedd, lles 
anifeiliaid yn ddyletswydd statudol yr 
awdurdod ac yn cyfrannu tuag at 
nodau lles o fewn y Deddf Llesian 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

 
Cydweithio:  

 
Mae Amddiffyn y Cyhoedd yn 
cydweithio’n eang gydag asiantaethau 
partner gan gynnwys yr Asiantaeth 
Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion, 
Awdurdodau Lleol eraill Heddlu Dyfed-
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Powys, Llywodraeth Cymru, a’r 
RSPCA. 
 

Cynnwys: Mae gwaith gorfodi Amddiffyn y 
Cyhoedd yn dechrau gydag ymgysylltu 
ac anogaeth gan hyrwyddo 
cydymffurfiaeth â deddfwriaeth.    
 

Atal: Mae pwyslais ar atal am fod prosesau 
yn sicrhau fod nifer o wiriadau a 
mesurau diogelu mewn lle cyn y caiff 
gweithgaredd ei gymeradwyo neu ei 
drwyddedu .  
 

Integreiddio:  Mae gwaith Amddiffyn y Cyhoedd yn 
unol ag amcanion partneriaid iechyd 
gan hefyd gyfrannu at nifer o nodau 
lles o fewn Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015  
 

 
Argymhelliad: Gofynnir i’r Cabinet nodi cynnwys a goblygiadau’r 

rheoliadau gan gynnwys gofynion gorfodi ychwanegol ar 
y gwasanaeth amddiffyn y cyhoedd.  
 

Rheswm dros y 
penderfyniad:  

 

 
Trosolwg a Chraffu:  Bu i Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 

Iachach ystyried yr adroddiad ar 22 Medi a byddant yn 
cyflwyno eu hadborth i’r Cabinet.    

 
Fframwaith Polisi: 
 

 
Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

 Buddsoddi yn Nyfodol Pobl 

 Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael:  
 

Dim 
 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Goblygiadau cyfreithiol ychwanegol  
 
 

Goblygiadau Staffio: 
 

Mae’n bosib y bydd llwyth gwaith ychwanegol yn rhoi 
straen ar adnoddau staff petai angen gwaith trwyddedu 
ychwanegol.  

 
Goblygiadau Eiddo / 
Asedau  
 

 
Dim 
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Risg (au):  
 

Her cyfreithiol / niwed i enw da - mae Llywodraeth 
Cymru wedi rhoi dyletswydd arnom i drwyddedu’r eiddo 
yma a gorfodi’r gwaharddiad ar werthiant trydydd parti o 
ran cŵn bach a chathod bach.  
 

Pwerau Statudol: 
 

Gwneir Rheoliadau Lles Anifeiliaid(Trwyddedu 
Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 
2021 o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 sy’n cynnwys 
dyletswyddau gorfodi ar yr Awdurdod Lleol 
 

Papurau Cefndir : 
 

 Rheoliadau Lles Anifeiliaid(Trwyddedu 
Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) 
(Cymru) 2021  

 
Atodiadau:  

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams (Polisi, Perfformiad ac Amddiffyn y 
Cyhoedd ) 
 

Swyddog Adrodd:  Heddwyn Evans (Rheolwr Iechyd Amgylcheddol)  
 

Dyddiad: 15 Hydref 2021 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru 

yn unol ag adran 61(2) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, 

i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2021 Rhif (Cy. ) 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau Lles Anifeiliaid 

(Trwyddedu Gweithgareddau sy’n 

Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 

2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer 

trwyddedu personau sy’n ymwneud yng Nghymru â 

gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes. 

Mae rheoliad 3 yn pennu’r gweithgareddau hyn at 

ddibenion adran 13(1) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 

(“Deddf 2006”) ac yn darparu i awdurdodau lleol fod 

yr awdurdodau trwyddedu. Canlyniad y pennu hwn, yn 

ddarostyngedig i feini prawf cymhwyso, yw bod rhaid 

i unrhyw berson sy’n dymuno cynnal unrhyw un neu 

ragor o’r gweithgareddau hyn yng Nghymru gael 

trwydded oddi wrth yr awdurdod lleol o dan y 

Rheoliadau hyn. Mae’r gofynion hyn yn disodli’r 

gofynion, yng Nghymru, i gael trwydded o dan Ddeddf 

Anifeiliaid Anwes 1951. 

Mae person sy’n cynnal unrhyw un neu ragor o’r 

gweithgareddau hyn yng Nghymru heb drwydded o 

dan y Rheoliadau hyn yn cyflawni trosedd o dan adran 

13(6) o Ddeddf 2006 ac yn agored i gael ei garcharu 

am gyfnod hyd at 6 mis, neu i gael dirwy, neu’r ddau. 

O dan adran 30 o Ddeddf 2006, caiff awdurdodau lleol 

erlyn am unrhyw drosedd o dan y Ddeddf honno. 

Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau yn nodi sut y caiff 

person wneud cais i’r awdurdod lleol am drwydded ac 

yn nodi materion y mae rhaid i awdurdod lleol fod 

wedi ei fodloni mewn cysylltiad â hwy wrth ystyried 

rhoi trwydded neu adnewyddu trwydded. Mae’n 

darparu i awdurdod lleol godi ffioedd i dalu’r costau y 
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mae’n mynd iddynt wrth gyflawni’r swyddogaeth hon, 

gan ystyried cydymffurfedd deiliad trwydded â’r 

Rheoliadau hyn, gorfodi a gweinyddu. Mae’n pennu 

bod rhaid i awdurdod lleol osod amodau trwydded 

penodol ar bob trwydded a roddir neu a adnewyddir. 

Mae’n darparu bod rhaid i awdurdod lleol benodi 

arolygydd pan fydd yn ystyried bod hynny’n briodol, 

at ddiben sicrhau cydymffurfedd ag amodau’r 

drwydded. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdod 

lleol roi sylw i ganllawiau a ddyroddir gan 

Weinidogion Cymru wrth gyflawni eu swyddogaethau 

o dan y Rheoliadau hyn. Mae’n darparu pwerau i 

arolygwyr gymryd samplau o anifeiliaid. 

Mae Rhan 3 yn nodi’r amgylchiadau a’r 

gweithdrefnau y caniateir atal dros dro, amrywio neu 

ddirymu trwydded oddi tanynt. Mae hefyd yn darparu 

bod torri amod trwydded neu rwystro unrhyw 

arolygydd a benodir at ddibenion gorfodi’r Rheoliadau 

hyn yn drosedd ac mae’n cymhwyso pwerau 

perthnasol yn dilyn euogfarn sydd wedi eu cynnwys yn 

Neddf 2006. 

Mae Rhan 4 yn darparu ar gyfer apelau yn erbyn 

penderfyniadau trwyddedu gan awdurdodau lleol.   

Mae Rhan 5 yn gwneud diddymiadau, diwygiadau 

canlyniadol a darpariaeth arbed. 

Mae Rhan 6 yn nodi bod rhaid i awdurdodau lleol 

ddarparu gwybodaeth benodol i Weinidogion Cymru. 

Mae Atodlen 1 yn disgrifio pob math o weithgaredd 

trwyddedadwy.  

Mae Atodlen 2 yn nodi’r amodau cyffredinol sy’n 

gymwys i’r holl weithgareddau trwyddedadwy. 

Mae Atodlen 3 yn nodi’r amodau penodol sy’n 

gymwys i bob gweithgaredd trwyddedadwy.  

Mae Atodlen 4 yn rhestru personau na chaniateir 

iddynt wneud cais am drwydded. 

Mae Atodlen 5 yn darparu ar gyfer diddymiadau a 

diwygiadau canlyniadol. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn yng Nghymru. Gellir cael copi oddi wrth 

Swyddfa’r Prif Swyddog Milfeddygol, Llywodraeth 

Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ neu drwy 

e-bostio cais i: LlesAnifeiliaidAnwes@llyw.cymru.     
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru 

yn unol ag adran 61(2) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006, 

i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd 

Cymru 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2021 Rhif (Cy. ) 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau Lles Anifeiliaid 

(Trwyddedu Gweithgareddau sy’n 

Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 

2021  

Gwnaed *** 

Yn dod i rym 10 Medi 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, sef yr awdurdod 

cenedlaethol priodol o ran Cymru(1), yn gwneud y 

Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan 

adran 13(2), (7), (8) a (10) o Ddeddf Lles Anifeiliaid 

2006(2), a Rhannau 1 a 3 o Atodlen 1 iddi. 

Yn unol ag adran 13(9) o’r Ddeddf honno, mae 

Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â’r personau 

hynny yr ymddengys iddynt hwy eu bod yn 

cynrychioli buddiannau y mae’r Rheoliadau hyn yn 

ymwneud â hwy fel yr oeddent yn ystyried ei bod yn 

briodol. 

Yn unol ag adran 61(2) o’r Ddeddf honno(3), 

gosodwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron Senedd 

Cymru ac fe’i cymeradwywyd ganddi drwy 

benderfyniad. 

 
(1) Mae “the appropriate national authority” (“yr awdurdod 

cenedlaethol priodol”) wedi ei ddiffinio yn adran 62(1) o 
Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 (p. 45). Mae’r swyddogaethau 
a roddir i Gynulliad Cenedlaethol Cymru bellach wedi eu 
breinio yng Ngweinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32), a pharagraffau 30 
a 32 o Atodlen 11 iddi. 

(2) 2006 p. 45. 
(3) Yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, 

a pharagraff 34 o Atodlen 11 iddi, mae’r cyfeiriad yn adran 
61(2) at “House of Parliament” yn cynnwys Senedd Cymru. 
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RHAN 1 

Cyflwyniad 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Lles 

Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n 

Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021. 

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn dod i rym ar 10 Medi 

2021. 

(3) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran  Cymru, 

ac eithrio paragraff 2 o Atodlen 5 sy’n gymwys o ran 

Cymru a Lloegr.  

Dehongli 

2. Yn y Rheoliadau hyn— 

ystyr “amod cyffredinol” (“general condition”) 

yw’r amodau a nodir yn Atodlen 2; 

ystyr “amodau penodol perthnasol” (“relevant 
specific conditions”) mewn perthynas â’r 

gweithgaredd o werthu anifeiliaid fel anifeiliaid 

anwes (neu gyda’r bwriad o’u hailwerthu’n 

ddiweddarach fel anifeiliaid anwes) fel a ddisgrifir 

ym mharagraff 2 o Atodlen 1, yw’r amodau a 

nodir yn Atodlen 3; 

ystyr “amodau trwydded” (“licence conditions”) 

yw— 

(a) yr amodau cyffredinol, a 

(b) yr amodau penodol perthnasol; 

ystyr “anifail anwes” (“pet”) yw anifail a gedwir 

yn bennaf neu’n barhaol, neu y bwriedir ei gadw’n 

bennaf neu’n barhaol, gan berson ar gyfer— 

(a) diddordeb personol, 

(b) cwmnïaeth, 

(c) dibenion addurnol, neu 

(d) unrhyw gyfuniad o baragraffau (a) i (c); 

ystyr “awdurdod lleol” (“local authority”) yw’r 

cyngor ar gyfer sir neu fwrdeistref sirol yng 

Nghymru; 

ystyr “cath fach” (kitten”) yw cath sy’n iau na 6 

mis oed; 

ystyr “ci bach” (“puppy”) yw ci sy’n iau na 6 mis 

oed; 

ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Lles 

Anifeiliaid 2006; 

ystyr “gweithgaredd trwyddedadwy” (“licensable 
activity”) yw gweithgaredd a ddisgrifir ym 

mharagraff 2 o Atodlen 1; 

ystyr “gweithredwr” (“operator”) yw unigolyn— 
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(a) sy’n cynnal y gweithgaredd trwyddedadwy, 

sy’n ceisio cynnal y gweithgaredd 

trwyddedadwy, neu sy’n caniatáu yn fwriadol 

i’r gweithgaredd trwyddedadwy gael ei 

gynnal, neu   

(b) pan fo trwydded wedi ei rhoi neu ei 

hadnewyddu, sy’n ddeiliad y drwydded; 

ystyr “ci llawndwf” (“adult dog”) yw ci nad 

ydyw’n iau na 6 mis oed; 

ystyr “milfeddyg” (“veterinary surgeon”) yw 

person a gofrestrir yn y gofrestr milfeddygon neu 

yn y gofrestr filfeddygol atodol, a gedwir o dan 

Ddeddf Milfeddygon 1996(1); 

ystyr “trwydded” (“licence”), ac eithrio fel y mae’r 

cyd-destun yn mynnu fel arall yn rheoliad 10(1)(b) 

neu pan ddarperir yr ystyr yn fwy penodol, yw 

trwydded i gynnal gweithgaredd trwyddedadwy a 

roddir neu a adnewyddir o dan y Rheoliadau hyn, 

ac mae ymadroddion cytras i’w dehongli yn unol â 

hynny. 

Trwyddedu gweithredwyr 

3.—(1) Mae pob gweithgaredd trwyddedadwy yn 

weithgaredd penodedig at ddibenion adran 13(1) o’r 

Ddeddf. 

(2) Yr awdurdod lleol yw’r awdurdod trwyddedu ar 

gyfer unrhyw weithgaredd trwyddedadwy a gynhelir 

mewn mangre yn ei ardal. 

RHAN 2 

Rhoi, adnewyddu ac amrywio trwydded â 

chydsyniad ac arolygu mangre 

Amodau rhoi neu adnewyddu trwydded 

4.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys— 

(a) pan fo awdurdod lleol wedi cael cais 

ysgrifenedig oddi wrth weithredwr i roi neu 

adnewyddu trwydded i gynnal gweithgaredd 

trwyddedadwy ar fangre yn ardal yr awdurdod 

lleol, a 

(b) pan fo’r cais yn rhoi’r wybodaeth honno sy’n 

ofynnol gan yr awdurdod lleol.  

(2) Rhaid i’r awdurdod lleol— 

(a) penodi un neu ragor o arolygwyr sy’n meddu 

ar gymwysterau addas i arolygu unrhyw 

fangre y mae’r gweithgaredd trwyddedadwy, 

 
(1) 1971 p. 80. 
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neu unrhyw ran ohono, yn cael ei gynnal neu 

i’w gynnal arni, a 

(b) yn dilyn yr arolygiad hwnnw, roi trwydded i’r 

gweithredwr, neu adnewyddu trwydded y 

gweithredwr, yn unol â’r cais, os yw’r 

awdurdod lleol wedi ei fodloni— 

(i) y caiff amodau’r drwydded eu bodloni, 

(ii) bod unrhyw ffi briodol wedi ei thalu yn 

unol â rheoliad 12, a 

(iii) bod rhoi neu adnewyddu’r drwydded yn 

briodol ar ôl ystyried yr adroddiad a 

gyflwynir iddo yn unol â rheoliad 9. 

(3) Rhaid i awdurdod lleol atodi i bob trwydded a 

roddir neu a adnewyddir— 

(a) yr amodau cyffredinol, a 

(b) yr amodau penodol perthnasol. 

(4) Wrth ystyried pa un a gaiff amodau’r drwydded 

eu bodloni, rhaid i awdurdod lleol ystyried ymddygiad 

y ceisydd fel gweithredwr y gweithgaredd 

trwyddedadwy y mae’r cais am roi neu adnewyddu 

trwydded yn ymwneud ag ef, pa un a yw’r ceisydd yn 

berson addas a phriodol i fod yn weithredwr y 

gweithgaredd hwnnw ac unrhyw amgylchiadau 

perthnasol eraill. 

(5) Ni chaniateir i awdurdod lleol roi trwydded i 

weithredwr, neu adnewyddu trwydded gweithredwr, o 

dan unrhyw amgylchiadau ac eithrio’r rhai a ddisgrifir 

yn y Rheoliadau hyn. 

(6) Mae pob trwydded a roddir neu a adnewyddir 

mewn perthynas ag unrhyw un neu ragor o’r 

gweithgareddau trwyddedadwy hyn yn ddarostyngedig 

i amodau’r drwydded. 

Cyfnod trwydded 

5. Caiff awdurdod lleol roi neu adnewyddu trwydded 

am unrhyw gyfnod hyd at 1 flwyddyn. 

Pŵer i gymryd samplau o anifeiliaid 

6. Caiff arolygydd, at ddibenion sicrhau y 

cydymffurfir ag amodau’r drwydded, gymryd samplau 

ar gyfer profion labordy o unrhyw anifeiliaid ar fangre 

a feddiennir gan weithredwr. 

Dyletswydd i gynorthwyo o ran cymryd samplau o 

anifeiliaid 

7. Rhaid i weithredwr gydymffurfio ag unrhyw gais 

rhesymol gan arolygydd i hwyluso adnabod ac 

archwilio anifail a chymryd samplau yn unol â 

rheoliad 6 ac, yn benodol, rhaid iddo drefnu i anifail 
gael ei atal mewn ffordd addas os gofynnir iddo wneud 

hynny gan arolygydd. 
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Amrywio neu ddirymu trwydded ar gais deiliad 

trwydded, neu â chydsyniad deiliad trwydded 

8. Caiff awdurdod lleol ar unrhyw adeg amrywio neu 

ddirymu trwydded— 

(a) ar gais ysgrifenedig deiliad y drwydded, neu 

(b) ar ei gymhelliad ei hun, gyda chydsyniad 

ysgrifenedig deiliad y drwydded. 

Adroddiad yr arolygydd 

9.—(1) Pan fo awdurdod lleol yn trefnu arolygiad yn 

unol â rheoliad 4(2)(a), rhaid iddo drefnu i’r arolygydd 

gyflwyno adroddiad iddo. 

(2) Rhaid i adroddiad yr arolygydd— 

(a) cynnwys gwybodaeth am y gweithredwr, 

unrhyw fangre berthnasol, unrhyw gofnodion 

perthnasol, cyflwr unrhyw anifeiliaid, ac 

unrhyw faterion perthnasol eraill, a 

(b) datgan pa un a yw’r arolygydd yn ystyried y 

caiff amodau’r drwydded eu bodloni ai 

peidio. 

Personau na chaniateir iddynt wneud cais am 

drwydded  

10.—(1) Ni chaniateir i’r personau a ganlyn wneud 

cais am drwydded mewn cysylltiad ag unrhyw 

weithgaredd trwyddedadwy— 

(a) person a restrir yn berson anghymwys ym 

mharagraffau 2 i 8 o Atodlen 4 pan fo’r terfyn 

amser ar gyfer unrhyw apêl yn erbyn yr 

anghymwyso hwnnw wedi dod i ben neu, os 

cyflwynwyd apêl, pan fo’r apêl honno wedi ei 

gwrthod; 

(b) person a restrir ym mharagraff 1 o Atodlen 4 

yn berson a oedd yn ddeiliad trwydded a 

ddirymwyd pan fo’r terfyn amser ar gyfer 

unrhyw apêl yn erbyn y dirymu hwnnw wedi 

dod i ben neu, os cyflwynwyd apêl, pan fo’r 

apêl honno wedi ei gwrthod. 

(2) Mae unrhyw drwydded a roddir neu a 

adnewyddir, neu a ddelir, gan berson a grybwyllir ym 

mharagraff (1)(a) neu (b) wedi ei dirymu yn 

awtomatig. 

Marwolaeth deiliad trwydded 

11.—(1) Os bydd deiliad trwydded yn marw, bernir 

bod y drwydded wedi ei rhoi i gynrychiolwyr personol 

y deiliad trwydded blaenorol hwnnw, neu wedi ei 

hadnewyddu mewn cysylltiad â chynrychiolwyr 

personol y deiliad trwydded blaenorol hwnnw. 

(2) O dan yr amgylchiadau a ddisgrifir ym 

mharagraff (1), mae’r drwydded i barhau mewn grym 
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am 3 mis gan ddechrau â dyddiad marwolaeth deiliad 

blaenorol y drwydded neu am ba hyd bynnag yr oedd i 

barhau mewn grym oni bai am y farwolaeth (pa gyfnod 

bynnag yw’r byrraf) ond mae’n parhau i fod yn 

ddarostyngedig i’r darpariaethau yn Rhan 2. 

(3) Rhaid i’r cynrychiolwyr personol hysbysu yn 

ysgrifenedig yr awdurdod lleol a roddodd neu a 

adnewyddodd y drwydded mai hwy yw deiliaid y 

drwydded bellach o fewn cyfnod o 28 o ddiwrnodau 

sy’n dechrau â dyddiad marwolaeth deiliad blaenorol y 

drwydded. 

(4) Os yw’r cynrychiolwyr personol yn methu â 

hysbysu’r awdurdod lleol yn unol â hynny o fewn y 

cyfnod a bennir ym mharagraff (3), bydd y drwydded 

yn peidio â chael effaith pan ddaw’r cyfnod hwnnw i 

ben. 

(5) Caiff yr awdurdod lleol a roddodd neu a 

adnewyddodd y drwydded, ar gais y cynrychiolwyr 

personol, estyn y cyfnod a bennir ym mharagraff (2) 

am hyd at 3 mis os yw wedi ei fodloni bod angen yr 

estyniad at ddiben dirwyn i ben ystad deiliad blaenorol 

y drwydded a bod hynny’n briodol o dan yr holl 

amgylchiadau. 

Ffioedd 

12.—(1) Caiff awdurdod lleol godi’r ffioedd hynny 

y mae’n ystyried eu bod yn briodol am— 

(a) ystyried cais i roi, adnewyddu neu amrywio 

trwydded gan gynnwys unrhyw arolygiad 

sy’n ymwneud â’r ystyried hwnnw, ac ar 

gyfer rhoi, adnewyddu neu amrywio 

trwydded, 

(b) costau disgwyliedig rhesymol ystyried 

cydymffurfedd deiliad y drwydded â’r 

Rheoliadau hyn ac amodau’r drwydded y mae 

deiliad y drwydded yn ddarostyngedig iddynt 

o dan amgylchiadau ac eithrio’r rhai a 

ddisgrifir yn is-baragraff (a) gan gynnwys 

unrhyw arolygiad sy’n ymwneud â’r ystyried 

hwnnw, 

(c) costau disgwyliedig rhesymol gorfodi mewn 

perthynas ag unrhyw weithgaredd 

trwyddedadwy gan weithredwr didrwydded, a  

(d) costau disgwyliedig rhesymol cydymffurfio â 

rheoliad 26. 

(2) Ni chaniateir i’r ffi a godir am ystyried cais i roi, 

adnewyddu neu amrywio trwydded ac ar gyfer unrhyw 

arolygiad sy’n ymwneud â’r ystyried hwnnw fod yn 

fwy na chostau rhesymol yr ystyried hwnnw a’r 

arolygiad cysylltiedig. 
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Canllawiau 

13. Rhaid i awdurdod lleol, wrth gyflawni ei 

swyddogaethau o dan y Rheoliadau hyn, roi sylw i 

unrhyw ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion 

Cymru. 

RHAN 3 

Gorfodi a hysbysiadau 

Seiliau dros atal trwydded dros dro, amrywio 

trwydded heb gydsyniad neu ddirymu trwydded  

14. Caiff awdurdod lleol, heb unrhyw ofyniad i 

sicrhau cydsyniad deiliad y drwydded, benderfynu atal 

dros dro, amrywio neu ddirymu trwydded ar unrhyw 

adeg os yw wedi ei fodloni— 

(a) na chydymffurfir ag amodau’r drwydded, 

(b) y torrwyd y Rheoliadau hyn, 

(c) bod gwybodaeth a roddir gan ddeiliad y 

drwydded yn ffug neu’n gamarweiniol, 

(d) bod hynny’n angenrheidiol i ddiogelu lles 

anifail, neu 

(e) na fyddai deiliad y drwydded wedi gallu 

gwneud cais am drwydded newydd yn unol â 

rheoliad 10. 

Y weithdrefn ar gyfer atal dros dro neu amrywio 

heb gydsyniad 

15.—(1) Ac eithrio fel y darperir fel arall yn y 

rheoliad hwn, mae atal dros dro neu amrywio 

trwydded yn dilyn penderfyniad o dan reoliad 14 yn 

cael effaith ar ddiwedd cyfnod o 7 niwrnod gwaith 

sy’n dechrau â’r dyddiad y dyroddir hysbysiad am y 

penderfyniad i ddeiliad y drwydded neu, os nad yw’r 

dyddiad hwnnw yn ddiwrnod gwaith, y diwrnod 

gwaith nesaf. 

(2) Os yw hynny’n angenrheidiol i ddiogelu lles 

anifail, caiff yr awdurdod lleol bennu yn yr hysbysiad 

am ei benderfyniad bod yr atal dros dro neu’r amrywio 

yn cael effaith ar unwaith. 

(3) Mewn perthynas â phenderfyniad i atal dros dro 

neu amrywio trwydded, rhaid— 

(a) hysbysu deiliad y drwydded yn ysgrifenedig 

amdano, 

(b) datgan seiliau’r awdurdod lleol dros yr atal 

dros dro neu’r amrywio, 

(c) datgan pa bryd y bydd yn cael effaith, 

(d) pennu mesurau y mae’r awdurdod lleol yn 

ystyried eu bod yn angenrheidiol i unioni’r 

seiliau hynny, ac 

Tudalen 125



 10 

(e) esbonio hawl deiliad y drwydded i gyflwyno 

sylwadau ysgrifenedig yn unol â pharagraff 

(4) a rhoi manylion y person y caniateir 

cyflwyno’r sylwadau hynny iddo, ac erbyn 

diwedd pa ddyddiad y mae rhaid i’r sylwadau 

hynny ddod i’w law. 

(4) Caiff deiliad y drwydded gyflwyno sylwadau 

ysgrifenedig y mae rhaid iddynt ddod i law’r 

awdurdod lleol o fewn cyfnod o 7 niwrnod gwaith sy’n 

dechrau â dyddiad dyroddi’r hysbysiad am y 

penderfyniad o dan reoliad 14 i atal dros dro neu 

amrywio’r drwydded neu, os nad yw’r dyddiad hwnnw 

yn ddiwrnod gwaith, y diwrnod gwaith nesaf. 

(5) Ac eithrio mewn perthynas â hysbysiadau o dan 

baragraff (2), pan fo deiliad trwydded yn cyflwyno 

sylwadau ysgrifenedig sy’n dod i law’r awdurdod lleol 

o fewn y cyfnod a bennir ym mharagraff (4), nid yw’r 

atal dros dro neu’r amrywio i gael effaith oni bai bod 

yr awdurdod lleol, ar ôl ystyried y sylwadau, yn atal y 

drwydded dros dro neu’n ei hamrywio yn unol â 

pharagraff (6)(a). 

(6) O fewn 7 niwrnod gwaith sy’n dechrau â’r 

dyddiad y mae unrhyw sylwadau a gyflwynir yn unol â 

pharagraff (5) yn dod i law, rhaid i’r awdurdod lleol, ar 

ôl ystyried y sylwadau— 

(a) atal dros dro neu amrywio’r drwydded, 

(b) canslo ei benderfyniad o dan reoliad 14 i atal 

dros dro neu amrywio’r drwydded, 

(c) cadarnhau atal dros dro neu amrywio’r 

drwydded o dan baragraff (2), neu 

(d) adfer y drwydded os yw wedi ei hatal dros 

dro, neu ganslo amrywio’r drwydded os yw 

wedi ei hamrywio, o dan baragraff (2). 

(7) Rhaid i’r awdurdod lleol ddyroddi i ddeiliad y 

drwydded hysbysiad ysgrifenedig am ei benderfyniad 

o dan baragraff (6) a’r rhesymau drosto o fewn 7 

niwrnod gwaith sy’n dechrau â’r dyddiad y mae 

unrhyw sylwadau a gyflwynir yn unol â pharagraff (4) 

yn dod i law neu, os nad yw’r dyddiad hwnnw yn 

ddiwrnod gwaith, sy’n dechrau â’r diwrnod gwaith 

nesaf. 

(8) Mae penderfyniad yr awdurdod lleol o dan 

baragraff (6) i gael effaith pan fo’n cyflwyno ei 

hysbysiad o dan baragraff (7). 

(9) Mae paragraff (10) yn gymwys os yw’r 

awdurdod lleol yn methu â chydymffurfio â pharagraff 

(6) neu (7). 

(10) Pan fo’r paragraff hwn yn gymwys, ar ôl 7 

niwrnod gwaith sy’n dechrau â’r dyddiad y mae 

unrhyw sylwadau a gyflwynir yn unol â pharagraff (4) 

yn dod i law neu, os nad yw’r dyddiad hwnnw yn 

ddiwrnod gwaith, sy’n dechrau â’r diwrnod gwaith 
nesaf— 
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(a) bernir bod trwydded a ataliwyd dros dro o dan 

baragraff (2) wedi ei hadfer; 

(b) bernir bod trwydded a amrywiwyd o dan 

baragraff (2) yn cael effaith fel pe na bai wedi 

ei hamrywio; 

(c) bernir bod trwydded a ataliwyd dros dro o dan 

baragraff (6)(a) wedi ei hadfer; 

(d) bernir bod trwydded a amrywiwyd o dan 

baragraff (6)(a) yn cael effaith fel pe na bai 

wedi ei hamrywio; 

(e) bernir bod unrhyw drwydded a ddelir gan 

ddeiliad y drwydded ac eithrio trwydded a 

ataliwyd dros dro neu a amrywiwyd o dan 

baragraff (2) neu (6)(a) y penderfynodd yr 

awdurdod lleol ei hatal dros dro neu ei 

hamrywio o dan reoliad 14 yn parhau mewn 

grym ac nad yw wedi ei hamrywio felly. 

(11) Unwaith y mae trwydded wedi ei hatal dros dro 

am 28 o ddiwrnodau, rhaid i’r awdurdod lleol, ar y 

diwrnod gwaith nesaf— 

(a) adfer y drwydded heb ei hamrywio, 

(b) amrywio’r drwydded a’i hadfer wedi ei 

hamrywio, neu 

(c) dirymu’r drwydded. 

(12) Os yw’r awdurdod lleol yn methu â 

chydymffurfio â pharagraff (11), bernir bod y 

drwydded wedi ei hadfer heb ei hamrywio gan gael 

effaith ar unwaith. 

Adfer trwydded a ataliwyd dros dro gan awdurdod 

lleol 

16.—(1) Rhaid i awdurdod lleol adfer trwydded a 

ataliwyd dros dro drwy gyflwyno hysbysiad 

ysgrifenedig unwaith y mae wedi ei fodloni bod y 

seiliau a bennwyd yn yr hysbysiad atal dros dro wedi 

eu hunioni, neu y cânt eu hunioni. 

(2) Pan fo awdurdod lleol yn adfer trwydded o dan 

baragraff (1), caiff lleihau’r cyfnod y mae wedi ei 

hadfer ar ei gyfer. 

Hysbysiad dirymu 

17.—(1) Mewn perthynas â phenderfyniad dirymu, 

rhaid— 

(a) hysbysu deiliad y drwydded yn ysgrifenedig 

amdano, 

(b) datgan seiliau’r awdurdod lleol dros ddirymu, 

ac 

(c) rhoi hysbysiad am hawl deiliad y drwydded i 

apelio i lys ynadon a’r cyfnod o dan reoliad 

23 y caniateir cyflwyno apêl o’r fath o’i fewn. 
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(2) Mae’r penderfyniad yn cael effaith pan gyflwynir 

yr hysbysiad. 

Rhwystro arolygwyr 

18. Ni chaniateir i berson rwystro yn fwriadol 

arolygydd a benodir at ddibenion gorfodi’r Rheoliadau 

hyn wrth arfer unrhyw bwerau a roddir gan y Ddeddf 

neu oddi tani. 

Troseddau 

19.—(1) Mae’n drosedd i berson, heb awdurdod 

cyfreithlon neu esgus cyfreithlon— 

(a) torri amod trwydded; 

(b) methu â chydymffurfio â rheoliad 7 neu 18. 

(2) Mae person sy’n cyflawni trosedd o dan 

baragraff (1) yn agored, o’i euogfarnu’n ddiannod, i 

ddirwy. 

Pwerau mynediad 

20. Rhaid trin torri amod trwydded fel trosedd 

berthnasol at ddibenion adran 23 o’r Ddeddf (mynd i 

fangre a’i chwilio o dan warant mewn cysylltiad â 

throseddau). 

Pwerau ar ôl euogfarnu 

21. Mae’r pwerau perthnasol ar ôl euogfarnu sydd 

wedi eu cynnwys yn adrannau 34 a 42 o’r Ddeddf yn 

gymwys mewn perthynas ag euogfarn am drosedd o 

dan reoliad 19. 

Hysbysiadau 

22.—(1) Caniateir i’r awdurdod lleol ddiwygio, atal 

dros dro neu ddirymu yn ysgrifenedig ar unrhyw adeg 

unrhyw hysbysiad a ddyroddir ganddo o dan y 

Rheoliadau hyn. 

(2) Caniateir cyflwyno hysbysiad i berson— 

(a) drwy ei draddodi i’r person, 

(b) drwy ei adael yng nghyfeiriad post cyfredol 

neu hysbys diwethaf y person neu ei anfon 

drwy’r post i’r cyfeiriad post hwnnw, neu 

(c) drwy ei anfon mewn neges e-bost i gyfeiriad 

e-bost cyfredol neu hysbys diwethaf y person. 
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RHAN 4 

Apelau 

Apelau 

23.—(1) Caiff unrhyw weithredwr sydd wedi ei 

dramgwyddo gan benderfyniad gan awdurdod lleol i 

wrthod rhoi neu adnewyddu trwydded, neu’r 

penderfyniad i ddirymu trwydded, apelio i lys ynadon. 

(2) Mae’r weithdrefn mewn apêl i lys ynadon o dan 

baragraff (1) ar ffurf cwyn, ac mae Deddf Llysoedd 

Ynadon 1980(1) yn gymwys i’r achos. 

(3) Y cyfnod pan ganiateir dwyn apêl yw 28 o 

ddiwrnodau gan ddechrau â’r diwrnod drannoeth y 

dyddiad y cyflwynir hysbysiad am y penderfyniad. 

RHAN 5 

Diddymiadau, diwygiadau canlyniadol a 

darpariaeth arbed 

Diddymiadau a diwygiadau canlyniadol  

24. Mae Atodlen 5 (diddymiadau a diwygiadau 

canlyniadol) i gael effaith. 

Darpariaeth arbed  

25. Bydd unrhyw drwydded sydd heb ddod i ben a 

roddir yn unol â darpariaethau Deddf Anifeiliaid 

Anwes 1951(2) yn parhau mewn grym am weddill ei 

chyfnod yn ddarostyngedig i ddarpariaethau’r Ddeddf 

honno fel yr oedd yn cael effaith ar y dyddiad 

perthnasol. 

RHAN 6 

Darparu gwybodaeth i Weinidogion Cymru 

Darparu gwybodaeth i Weinidogion Cymru  

26.—(1) Rhaid i bob awdurdod lleol ddarparu’r 

wybodaeth a ganlyn yn ysgrifenedig i Weinidogion 

Cymru— 

(a) nifer y trwyddedau mewn grym yn ei ardal ar 

bob dyddiad cyfeirio, a 

(b) lefel gyfartalog y ffioedd a godwyd gan yr 

awdurdod lleol am drwyddedau a roddwyd 

 
(1) 1980. p. 43. 
(2) 1951 p. 35 (14 & 15 Geo 6). 
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neu a adnewyddwyd ganddo ym mhob cyfnod 

cyfeirio. 

(2) Rhaid i bob awdurdod lleol ddarparu’r 

wybodaeth i Weinidogion Cymru— 

(a) ar ffurf electronig, neu sicrhau ei bod yn 

hygyrch i Weinidogion Cymru ar ffurf 

electronig, a  

(b) heb fod yn hwyrach na’r 31 Mai nesaf yn 

dilyn y dyddiad cyfeirio perthnasol. 

(3) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “cyfnod cyfeirio” (“reference period”) yw’r 

cyfnod sy’n dechrau â 10 Medi 2021 ac sy’n 

gorffen â 31 Mawrth 2022 a phob cyfnod dilynol o 

12 mis sy’n dechrau â 1 Ebrill; 

ystyr “dyddiad cyfeirio” (“reference date”) yw 31 

Mawrth. 

 

 

 

Enw 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru  

Dyddiad 
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ATODLEN 1 

Gweithgareddau trwyddedadwy 

RHAN 1 Prawf busnes 

1. Mae’r amgylchiadau y mae rhaid i awdurdod lleol 

eu hystyried wrth benderfynu pa un a yw gweithgaredd 

yn cael ei gynnal wrth gynnal busnes at ddibenion yr 

Atodlen hon yn cynnwys, er enghraifft, pa un a yw’r 

gweithredwr— 

(a) yn gwneud unrhyw werthiant drwy’r 

gweithgaredd, neu fel arall yn cynnal y 

gweithgaredd gyda’r bwriad o wneud elw, 

neu 

(b) yn ennill unrhyw gomisiwn neu ffi o’r 

gweithgaredd. 

 

RHAN 2 Gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid 

anwes 

2. Mae gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes (neu 

gyda’r bwriad o’u hailwerthu yn ddiweddarach fel 

anifeiliaid anwes) wrth gynnal busnes yn cynnwys 

cadw anifeiliaid wrth gynnal busnes gyda’r bwriad o’u 

gwerthu neu eu hailwerthu. 

3. Nid yw gweithgaredd a ddisgrifir ym mharagraff 2 

yn cynnwys— 

(a) gwerthu anifeiliaid wrth gynnal busnes 

cynhyrchu dyframaethol a awdurdodir o dan 

reoliad 5(1) o Reoliadau Iechyd Anifeiliaid 

Dyfrol (Cymru a Lloegr) 2009(1), neu 

(b) person sydd yn dal trwydded dan Reoliadau 

Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 

sydd yn gwerthu: 

(i) ci bach y mae’r person wedi ei fridio ei 

hunain o’r fangre ble magwyd y ci bach 

hwnnw; neu 

(ii) ci llawndwf y mae’r person wedi ei fridio 

eu hunain.  

 
(1) O.S. 2009/463. 
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 ATODLEN 2  

Amodau cyffredinol 

Arddangos trwydded 

1.—(1) Rhaid i gopi o’r drwydded fod wedi ei 

arddangos yn glir ac yn amlwg ar unrhyw fangre lle y 

cynhelir y gweithgaredd trwyddedadwy. 

(2) Rhaid i enw deiliad y drwydded, wedi ei ddilyn 

gan rif trwydded deiliad y drwydded, fod wedi eu 

harddangos yn glir ac yn amlwg ar unrhyw wefan a 

ddefnyddir mewn cysylltiad â’r gweithgaredd 

trwyddedadwy. 

Cofnodion 

2.—(1) Rhaid i ddeiliad y drwydded sicrhau bod yr 

holl gofnodion y mae’n ofynnol i ddeiliad y drwydded 

eu cadw fel un o amodau’r drwydded ar gael ar 

unrhyw adeg i’w harolygu gan arolygydd ar ffurf 

weladwy a darllenadwy neu, pan fo unrhyw gofnodion 

o’r fath yn cael eu storio ar ffurf electronig, ar ffurf y 

gellir cyflwyno’r cofnodion ar ffurf weladwy a 

darllenadwy yn rhwydd ohoni. 

(2) Rhaid i ddeiliad y drwydded gadw’r holl 

gofnodion o’r fath am 3 blynedd o leiaf, gan ddechrau 

â’r dyddiad y crëwyd y cofnod. 

Defnyddio anifeiliaid, nifer yr anifeiliaid a’r 

mathau o anifeiliaid  

3.—(1) Ni chaniateir defnyddio unrhyw anifeiliaid, 

neu unrhyw fathau o anifeiliaid, ac eithrio’r anifeiliaid 

hynny a’r mathau hynny o anifeiliaid a bennir yn y 

drwydded, mewn perthynas â’r gweithgaredd 

trwyddedadwy perthnasol. 

(2) Ni chaniateir i nifer yr anifeiliaid a gedwir ar 

gyfer y gweithgaredd trwyddedadwy ar unrhyw adeg 

fod yn fwy na’r uchafswm sy’n rhesymol gan ystyried 

y cyfleusterau a’r staffio ar unrhyw fangre lle y 

cynhelir y gweithgaredd trwyddedadwy. 

Staffio  

4.—(1) Rhaid i niferoedd digonol o bobl sy’n 

gymwys at y diben fod ar gael i ddarparu lefel o ofal 

sy’n sicrhau y diwellir anghenion lles pob anifail. 

(2) Rhaid i ddeiliad y drwydded neu reolwr 

dynodedig ac unrhyw staff a gyflogir i ofalu am yr 

anifeiliaid feddu ar gymhwysedd i adnabod ymddygiad 

arferol y rhywogaethau o dan eu gofal ac i adnabod 
arwyddion poen, dioddefaint, anaf, clefyd neu 
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ymddygiad annormal, ac i gymryd camau priodol i 

liniaru neu atal yr effeithiau hynny. 

(3) Rhaid i ddeiliad y drwydded ddarparu polisi 

hyfforddiant ysgrifenedig, sy’n cydymffurfio â 

gofynion paragraff 9 ar gyfer yr holl staff, a sicrhau y 

rhoddir y polisi hwnnw ar waith. 

Amgylchedd addas 

5.—(1) Rhaid i bob ardal, cyfarpar ac offer y mae 

gan yr anifeiliaid fynediad iddynt beri’r risgiau lleiaf 

posibl o achosi anaf, salwch a dianc, a rhaid iddynt fod 

wedi eu hadeiladu o ddeunydd cadarn, diogel a gwydn, 

bod mewn cyflwr da a bod wedi eu cynnal a’u cadw’n 

dda. 

(2) Rhaid cadw anifeiliaid ar bob adeg mewn 

amgylchedd sy’n addas i’w rhywogaeth a’u cyflwr 

(gan gynnwys statws iechyd ac oedran) mewn 

cysylltiad ag— 

(a) eu hanghenion ymddygiadol; 

(b) ei sefyllfa, faint o le sydd ar gael, ansawdd yr 

aer, glendid a’r tymheredd; 

(c) ansawdd y dŵr (pan fo’n berthnasol); 

(d) lefelau sŵn; 

(e) lefelau goleuni; 

(f) awyriad. 

(3) Rhaid i staff sicrhau bod yr anifeiliaid yn cael eu 

cadw’n lân ac yn gyfforddus. 

(4) Pan fo’n briodol i’r rhywogaeth, rhaid darparu 

ardal doiled a chyfleoedd i’r anifeiliaid fynd i’r toiled. 

(5) Rhaid i weithdrefnau fod yn eu lle i sicrhau bod y 

llety ac unrhyw gyfarpar ynddo yn cael eu glanhau 

mor aml ag y bo’n angenrheidiol, ac y cynhelir 

safonau hylendid da, a rhaid bod yn bosibl i lanhau a 

diheintio’r llety yn drwyadl. 

(6) Rhaid cludo a thrin yr anifeiliaid mewn modd 

(gan gynnwys, er enghraifft, mewn perthynas â llety, 

tymheredd, awyru ac amlder) sy’n eu diogelu rhag 

poen, dioddefaint, anafiadau a chlefydau. 

(7) Rhaid i’r holl anifeiliaid fod yn hygyrch i’r staff 

ac ar gyfer arolygu a rhaid bod digon o oleuni i’r staff 

weithio’n effeithiol ac arsylwi ar yr anifeiliaid. 

(8) Rhaid darparu’r holl adnoddau mewn ffordd (er 

enghraifft o ran amlder, lleoliad a mynedfeydd) sy’n 

lleihau ymddygiad cystadleuol neu oruchafiaeth 

anifeiliaid unigol. 

(9) Ni chaniateir gadael yr anifeiliaid heb neb i ofalu 

amdanynt mewn unrhyw sefyllfa, nac am unrhyw 

gyfnod, sy’n debygol o beri gofid iddynt. 
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Deiet addas 

6.—(1) Rhaid darparu deiet i’r anifeiliaid sy’n addas 

o ran ansawdd, maint ac amlder, a rhaid cyflwyno 

unrhyw fwydydd anifeiliaid newydd yn raddol er 

mwyn caniatáu i’r anifeiliaid ddod i arfer â hwy. 

(2) Rhaid monitro cymeriant bwyd anifeiliaid a (pan 

fo’n briodol) dŵr, a rhaid cofnodi unrhyw broblemau a 

mynd i’r afael â hwy. 

(3) Rhaid i’r bwyd anifeiliaid â’r dŵr yfed a 

ddarperir i’r anifeiliaid fod heb ei ddifetha a heb ei 

halogi. 

(4) Rhaid gallu glanhau a diheintio daliedyddion 

bwyd anifeiliaid a dŵr yfed, neu rhaid iddynt fod yn 

rhai untro. 

(5) Rhaid darparu mynediad parhaus i ddŵr yfed 

ffres a glân mewn daliedydd addas i’r rhywogaethau 

sydd ei angen. 

(6) Pan fo bwyd anifeiliaid yn cael ei baratoi ar y 

fangre lle y cynhelir y gweithgaredd trwyddedadwy, 

rhaid bod cyfleusterau hylan ar gael ar gyfer ei baratoi, 

gan gynnwys arwyneb gwaith, dŵr rhedegog poeth ac 

oer a chyfleusterau storio. 

Monitro ymddygiad a hyfforddi anifeiliaid  

7.—(1) Rhaid cyfoethogi’r amgylchedd mewn ffordd 

weithredol ac effeithiol i’r anifeiliaid sydd yn unrhyw 

amgylcheddau dan do ac yn yr awyr agored. 

(2) O ran rhywogaethau y mae eu lles yn dibynnu’n 

rhannol ar ymarfer corff, rhaid darparu cyfleoedd 

ymarfer corff sy’n llesol i iechyd corfforol a meddyliol 

yr anifeiliaid, oni bai bod cyngor gan filfeddyg yn 

awgrymu fel arall. 

(3) Rhaid monitro ymddygiad yr anifeiliaid ac 

unrhyw newidiadau o ran eu hymddygiad a rhaid 

gofyn am gyngor, fel y bo’n briodol ac yn ddi-oed, gan 

filfeddyg neu, yn achos pysgod, gan unrhyw berson 

sy’n gymwys i roi cyngor o’r fath, os canfyddir 

ymddygiad andwyol neu annormal. 

(4) Pan fônt yn cael eu defnyddio, ni chaniateir i 

ddulliau hyfforddi neu gyfarpar hyfforddi achosi poen, 

dioddefaint neu anaf. 

(5) Rhaid rhoi cyfleoedd addas a digonol i bob 

anifail anaeddfed— 

(a) dysgu sut i ryngweithio â phobl, â’i 

rywogaeth ei hun ac ag anifeiliaid eraill pan 

fo rhyngweithio o’r fath yn fuddiol i’w les, a 

(b) ymgynefino â seiniau, gwrthrychau a 

gweithgareddau yn ei amgylchedd. 
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Trin anifeiliaid a rhyngweithio ag anifeiliaid  

8.—(1) Rhaid i’r holl bobl sy’n gyfrifol am ofalu am 

yr anifeiliaid fod yn gymwys o ran trin pob anifail yn 

briodol i’w ddiogelu rhag poen, dioddefaint, anaf neu 

glefyd. 

(2) Rhaid cadw’r anifeiliaid ar wahân neu mewn 

grwpiau cymdeithasol cydnaws addas sy’n briodol i’r 

rhywogaeth ac i’r anifeiliaid unigol ac ni chaniateir i 

unrhyw anifeiliaid o rywogaeth gymdeithasol gael eu 

hynysu na’u cadw ar wahân oddi wrth anifeiliaid eraill 

o’r un rywogaeth am unrhyw gyfnod sy’n hwy nag y 

bo’n angenrheidiol. 

(3) Rhaid i anifeiliaid gael cyfleoedd o leiaf bob 

dydd i ryngweithio â phobl pan fo’r rhyngweithio 

hwnnw yn llesol iddynt. 

Diogelu rhag poen, dioddefaint, anafiadau a 

chlefydau 

9.—(1) Rhaid i weithdrefnau ysgrifenedig— 

(a) bod yn eu lle ac ar waith o ran— 

(i) cyfundrefnau bwydo; 

(ii) cyfundrefnau glanhau; 

(iii) cludiant; 

(iv) atal clefydau a rheoli eu lledaeniad; 

(v) monitro a sicrhau iechyd a lles yr holl 

anifeiliaid; 

(vi) anifail yn marw neu yn dianc (gan 

gynnwys storio carcasau); 

(b) bod yn eu lle o ran gofalu am yr anifeiliaid yn 

dilyn atal dros dro neu ddirymu’r drwydded 

neu yn ystod argyfwng ac ar ôl argyfwng. 

(2) Rhaid sicrhau bod yr holl bobl sy’n gyfrifol am 

ofalu am yr anifeiliaid yn llwyr ymwybodol o’r 

gweithdrefnau hyn. 

(3) Rhaid i gyfleusterau ynysu priodol, mewn 

cyfleusterau hunangynhwysol ar wahân, fod ar gael i 

ofalu am anifeiliaid sâl, anifeiliaid a anafwyd neu 

anifeiliaid a all fod yn heintus. 

(4) Rhaid cymryd pob rhagofal rhesymol i atal a 

rheoli lledaeniad clefydau heintus, pathogenau a 

pharasitiaid ymhlith yr anifeiliaid ac ymhlith pobl. 

(5) Rhaid storio a gwaredu’r holl garthion a’r holl 

wasarn budr mewn modd hylan ac yn unol ag unrhyw 

ddeddfwriaeth berthnasol. 

(6) Rhaid i anifeiliaid sy’n sâl neu wedi eu hanafu 

gael sylw prydlon gan filfeddyg neu, yn achos pysgod, 

gan berson cymwys priodol, a rhaid dilyn cyngor y 

milfeddyg hwnnw neu, yn achos pysgod, y person 

cymwys hwnnw. 
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(7) Pan fo’n angenrheidiol, rhaid i anifeiliaid 

dderbyn triniaeth ataliol gan berson cymwys priodol. 

(8) Rhaid i ddeiliad y drwydded gofrestru â 

milfeddyg sy’n meddu ar lefel briodol o brofiad ym 

maes gofynion iechyd a lles unrhyw anifeiliaid a 

bennir yn y drwydded, a rhaid i fanylion cyswllt y 

milfeddyg hwnnw fod ar gael yn rhwydd i’r holl staff 

ar y fangre lle y cynhelir y gweithgaredd 

trwyddedadwy. 

(9) Rhaid storio meddyginiaethau ar brescripsiwn yn 

saff ac yn ddiogel er mwyn eu diogelu rhag mynediad 

heb awdurdod, ar y tymheredd cywir, a rhaid iddynt 

gael eu defnyddio yn unol â chyfarwyddiadau’r 

milfeddyg. 

(10) Rhaid i feddyginiaethau ac eithrio 

meddyginiaethau ar brescripsiwn gael eu storio, eu 

defnyddio a’u gwaredu yn unol â chyfarwyddiadau’r 

gwneuthurwr neu’r milfeddyg. 

(11) Rhaid i gynnyrch glanhau fod yn addas, yn 

ddiogel ac yn effeithiol yn erbyn pathogenau sy’n peri 

risg i’r anifeiliaid, a rhaid iddynt gael eu defnyddio, eu 

storio a’u gwaredu yn unol â chyfarwyddiadau’r 

gwneuthurwr a’u defnyddio mewn ffordd sy’n atal 

gofid neu ddioddefaint i’r anifeiliaid. 

(12) Ni chaniateir i unrhyw berson ewthaneiddio 

anifail ac eithrio milfeddyg neu berson a 

awdurdodwyd gan filfeddyg yn berson cymwys at y 

diben hwnnw neu yn achos pysgod, person sy’n 

gymwys at y diben hwnnw. 

(13) Rhaid archwilio pob anifail o leiaf unwaith bob 

dydd, ac yn fwy rheolaidd fel y bo’n angenrheidiol i 

chwilio am unrhyw arwyddion poen, dioddefaint, 

anafiadau, clefydau neu ymddygiad annormal, a rhaid 

archwilio anifeiliaid hyglwyf yn fwy aml. 

(14) Rhaid cofnodi unrhyw arwyddion poen, 

dioddefaint, anafiadau, clefydau neu ymddygiad 

annormal, a rhaid gofyn am gyngor, a chyngor pellach 

(os oes angen) gan filfeddyg (neu yn achos pysgod, 

gan berson cymwys priodol) a dilyn y cyngor hwnnw. 

Argyfyngau 

10.—(1) Rhaid i gynllun argyfwng ysgrifenedig sy’n 

dderbyniol i’r awdurdod lleol fod yn ei le, yn hysbys 

ac ar gael i’r holl staff ar y fangre lle y cynhelir y 

gweithgaredd trwyddedadwy, a rhaid dilyn y cynllun 

hwnnw pan fo’n angenrheidiol i sicrhau y cymerir 

camau priodol i ddiogelu yr holl bobl ac anifeiliaid ar 

y fangre yn achos tân neu pe bai systemau gwresogi, 

awyru ac awyriad neu hidlo hanfodol yn torri i lawr, 

neu argyfyngau eraill yn codi. 

(2) Rhaid i’r cynllun gynnwys manylion y camau 

sydd i’w cymryd mewn argyfwng i fynd â’r anifeiliaid 

ymaith pe bai’r fangre yn mynd i gyflwr nad yw’n 
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addas i fyw ynddo, a rhestr o rifau ffôn mewn 

argyfwng sy’n cynnwys y gwasanaeth tân a’r heddlu. 

(3) Rhaid i ddrysau a gatiau allanol fod yn gloadwy. 

(4) Rhaid i ddeiliad allweddi dynodedig sydd â 

mynediad i’r holl fannau i anifeiliaid ar bob adeg fod o 

fewn pellter teithio rhesymol i’r fangre ac ar gael i fod 

yn bresennol mewn argyfwng. 
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 ATODLEN 3 

Amodau penodol: gwerthu anifeiliaid fel 

anifeiliaid anwes  

Dehongli 

1. Yn yr Atodlen hon— 

ystyr “darpar berchennog” (“prospective owner”) 

yw person sy’n prynu anifail i’w gadw neu i gael 

ei gadw fel anifail anwes; 

ystyr “mangre” (“premises”) yw’r fangre lle y 

cynhelir y gweithgaredd trwyddedadwy o werthu 

anifeiliaid fel anifeiliaid anwes (neu gyda’r bwriad 

o’u hailwerthu’n ddiweddarach fel anifeiliaid 

anwes); 

ystyr “prynwr” (“purchaser”) yw person sy’n 

prynu anifail i’w gadw fel anifail anwes neu 

gyda’r bwriad o’i ailwerthu’n ddiweddarach fel 

anifail anwes. 

Cofnodion a hysbysebion 

2.—(1) Rhaid cadw cofrestr o’r holl anifeiliaid, neu 

yn achos pysgod, yr holl grwpiau o bysgod, ar y 

fangre,  a rhaid iddi gynnwys— 

(a) enw llawn cyflenwr yr anifail, 

(b) rhyw yr anifail (pan fo’n hysbys), 

(c) (ac eithrio yn achos pysgod) oedran yr anifail 

(pan fo’n hysbys), 

(d) manylion unrhyw driniaeth filfeddygol (pan 

fo’n hysbys), 

(e) dyddiad geni’r anifail neu, os caffaelwyd yr 

anifail gan ddeiliad y drwydded, dyddiad ei 

gaffael, 

(f) dyddiad gwerthu’r anifail gan ddeiliad y 

drwydded, ac  

(g) dyddiad marwolaeth yr anifail (os yw’n 

gymwys). 

(2) Pan fo anifail yn cael unrhyw driniaeth 

feddygol— 

(a) rhaid nodi’r ffaith honno yn glir— 

(i) yn ysgrifenedig nesaf ato, neu  

(ii) (pan fo’n briodol) drwy ei labelu yn unol 

â hynny, a  

(b) ni chaniateir ei werthu. 

(3) Rhaid i unrhyw hysbyseb ar gyfer gwerthu 

anifail— 

(a) cynnwys rhif trwydded deiliad y drwydded, 
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(b) pennu’r awdurdod lleol a ddyroddodd y 

drwydded, 

(c) cynnwys ffotograff adnabyddadwy o’r anifail 

sy’n cael ei hysbysebu, 

(d) (ac eithrio yn achos pysgod) dangos oedran yr 

anifail sy’n cael ei hysbysebu, 

(e) datgan ym mha wlad y mae’r anifail yn byw 

ac y mae’n cael ei werthu ohoni, ac  

(f) datgan y wlad y mae’r anifail yn tarddu ohoni. 

Darpar werthiannau: gofal anifeiliaid anwes a 

chyngor ynghylch hynny  

3.—(1) Rhaid i ddeiliad y drwydded a’r holl staff 

sicrhau bod unrhyw gyfarpar ac ategolion sy’n cael eu 

gwerthu gydag anifail yn addas i’r anifail. 

(2) Rhaid i ddeiliad y drwydded a’r holl staff sicrhau 

bod gwybodaeth yn cael ei darparu i’r darpar 

berchennog ar ofal priodol yr anifail gan gynnwys 

mewn perthynas â— 

(a) bwydo, 

(b) llety, 

(c) trin, 

(d) hwsmonaeth, 

(e) disgwyliad oes ei rywogaeth, 

(f) darparu ategolion addas, ac  

(g) gofal milfeddygol. 

(3) Rhaid i ddeunyddiau cyfeirio priodol ynghylch 

gofal yr holl anifeiliaid sydd ar werth gael eu 

harddangos a’u darparu i’r darpar berchennog. 

(4) Rhaid bod deiliad y drwydded a’r holl staff wedi 

cael hyfforddiant addas i roi cyngor i ddarpar 

berchnogion ynghylch yr anifeiliaid sy’n cael eu 

gwerthu. 

(5) Rhaid i ddeiliad y drwydded a’r holl staff sicrhau 

bod y prynwr yn cael ei hysbysu ynghylch y wlad y 

mae’r anifail yn tarddu ohoni a’i rywogaeth, a phan 

fo’n hysbys, oedran, rhyw a chofnod milfeddygol yr 

anifail sy’n cael ei werthu. 

Llety addas 

4.—(1) Rhaid cadw anifeiliaid mewn llety sy’n 

lleihau straen, gan gynnwys straen a achosir gan 

anifeiliaid eraill a’r cyhoedd. 

(2) Pan fo aelodau o’r cyhoedd yn gallu gweld yr 

anifeiliaid neu ddod i gysylltiad â hwy, rhaid bod 

arwyddion wedi eu gosod i annog pobl i beidio ag 

aflonyddu ar yr anifeiliaid. 

(3) Rhaid cadw anifeiliaid gwyllt peryglus (os oes 

rhai) mewn caetsys sy’n ddiogel ac y gellir eu cloi ac 

sy’n addas ar gyfer y rhywogaeth. 
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(4) At ddibenion is-baragraff (3), ystyr “anifail 

gwyllt peryglus” yw anifail o fath a bennir yng 

ngholofn gyntaf yr Atodlen i Ddeddf Anifeiliaid 

Gwyllt Peryglus 1976(1). 

Gwerthu anifeiliaid 

5.—(1) Ni chaniateir i unrhyw anifail o’r 

disgrifiadau a ganlyn gael ei werthu fel anifail anwes, 

neu ei werthu gyda’r bwriad o’i ailwerthu fel anifail 

anwes, gan ddeiliad y drwydded neu ar ei ran— 

(a) mamaliaid heb eu diddyfnu; 

(b) mamaliaid a ddiddyfnwyd ar oedran na 

ddylent fod wedi eu diddyfnu arno; 

(c) anifeiliaid nad ydynt yn famaliaid nad ydynt 

yn gallu bwydo eu hunain; 

(d) cŵn bach, cathod bach, ffuredau neu 

gwningod iau nag 8 wythnos oed; 

(e) cŵn bach neu gathod bach nad oeddent wedi 

eu bridio gan ddeiliad y drwydded yn y 

fangre. 

(2) Rhaid cwblhau gwerthiant ci yng ngŵydd y 

prynwr ar y fangre. 

Diogelu rhag poen, dioddefaint, anafiadau a 

chlefydau  

6.—(1) Rhaid i’r holl anifeiliaid sydd ar werth fod 

mewn cyflwr da o ran eu hiechyd. 

(2) Ni chaniateir i unrhyw anifail sydd â chyflwr 

sy’n debygol o effeithio ar ansawdd ei fywyd gael ei 

symud, ei drosglwyddo neu ei gynnig ar werth, ond 

caniateir ei symud i gyfleuster ynysu neu gyfleuster 

gofal milfeddygol os yw hynny’n angenrheidiol hyd 

nes i’r anifail wella. 

(3) Wrth drefnu i dderbyn anifeiliaid, rhaid i ddeiliad 

y drwydded wneud ymdrechion rhesymol i sicrhau y 

cânt eu cludo mewn dull addas. 

(4) Rhaid cludo anifeiliaid neu eu traddodi i brynwyr 

mewn cynwysyddion addas ar gyfer y rhywogaeth a 

hyd disgwyliedig y daith. 

 

 
(1) 1976 p. 38. Amnewidiwyd yr Atodlen o ran Cymru a Lloegr 

gan erthygl 2 o O.S. 2007/2465. 
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 ATODLEN 4 

Personau na chaniateir iddynt wneud cais 

am drwydded 

1. Person a oedd ar unrhyw adeg yn ddeiliad 

trwydded a ddirymwyd o dan reoliad 14 o’r 

Rheoliadau hyn. 

2. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 33 

o Ddeddf Llesiant Anifeiliaid (Gogledd Iwerddon) 

2011(1). 

3. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 34 

o’r Ddeddf. 

4. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 

40(1) a (2) o Ddeddf Iechyd a Lles Anifeiliaid (Yr 

Alban) 2006(2). 

5. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 

6(2) o Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976(3) 

rhag cadw anifail gwyllt peryglus. 

6. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 

5(3) o Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951(4) rhag cadw 

siop anifeiliaid anwes. 

7. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 

1(1) o Ddeddf Diogelu Anifeiliaid (Diwygio) 1954(5) 

rhag cael gwarchodaeth anifail. 

8. Person sydd wedi ei anghymwyso o dan adran 3 o 

Ddeddf Diogelu Anifeiliaid 1911(6) rhag bod yn 

berchen ar anifail. 

 
(1) 2011 p. 16. 
(2) 2006 dsa 11. 
(3) 1976 p. 38; diwygiwyd adran 6(2) ond nid yw’r diwygiadau 

yn berthnasol. 
(4) Diwygiwyd adran 5(3) gan baragraff 3(2) o Atodlen 3 i 

Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. 
(5) 1954 p. 40 (2 & 3 Eliz 2); diddymwyd adran 1 gan Atodlen 4 

i Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. 
(6) 1911 p. 27 (1 & 2 Geo 5); diddymwyd adran 3 gan Atodlen 4 

i Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. 
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 ATODLEN 5  

Diddymiadau a diwygiadau canlyniadol 

Deddf Anifeiliaid Anwes 1951 

1. Mae adran 1(1) o Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951 

(cyfyngiad ar gadw siop anifeiliaid anwes) yn peidio â 

chael effaith o ran Cymru. 

Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu 

Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) 

(Lloegr) 2018 

2. Yn Atodlen 6(1)(c)(ii) i Reoliadau Lles Anifeiliaid 

(Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag 

Anifeiliaid) (Lloegr) 2018(1), yn lle “the Pet Animals 

Act 1951 to keep the shop” rhodder “regulations 2 and 

4 of the Animal Welfare (Licensing of Activities 

Involving Animals) (Wales) Regulations 2021”. 

 

 

 
(1) SI 2014/486 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  02 11 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Cyflwyniad i Reoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu  
Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021; 
sy’n cyflwyno gwaharddiad gwerthiant trydydd parti o ran cŵn  
bach (a chathod bach) (Cyfraith “Lucy”) yng Nghymru. 
Trosolwg o’r sefyllfa gyfredol o ran sefydliadau trwyddedig i  
fagu cŵn yng Ngheredigion. 

 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  
I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 22 Medi 2021. 
 

CEFNDIR: 
 
Yn ei gyfarfod ar 22 Medi 2021, bu Aelodau Pwyllgor Trosolwg a chraffu Cymunedau 
Iachach yn ystyried yr Adroddiad Lles Anifeiliaid. 
 
Ar 19 Medi 2018, cyflwynodd Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
gynnig i’r Cyngor Lawn yn cefnogi Ymgyrch Genedlaethol Cyfraith Lucy i wahardd gwerth 
cŵn bac gan drydydd partïon.  Mae Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu 
Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021, yn dod â’r gwaharddiad hwn 
i mewn i ddeddfwriaeth a daeth i rym ar 10 Medi 2021.  Mae’r ddeddfwriaeth hon yn 
gwahardd gwerthu cŵn bach a chathod bach gan drydydd partïon ac yn ogystal â gosod 
safonau uwch o lesiant ar ‘siopau anifeiliaid anwes.  
 
Cyflwynodd Heddwyn Evans wybodaeth ar sefyllfa bresennol Ceredigion ac esboniodd 
bet fyddai’r sefyllfa newydd.  
 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymhelliad canlynol: 
 
ARGYMHELLIAD:  
 

 Argymell cymeradwyo’r cynnwys a goblygiadau’r adroddiad; a 

 Bod y gofynion gorfodi ychwanegol ar y Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd yn cael 
eu nodi 

Cytunodd yr aelodau i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo fel y nodir uchod. 
 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Swyddogion am ddod a chyflwyno mewn modd clir a chryno. 
 

Cynghorydd Bryan Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



1 
 

CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 

 
  
Teitl: Is-grŵp Tlodi Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ceredigion – adroddiad cynnydd Strategaeth Mynd i’r 
Afael â Chaledi Gorffennaf 2021 
 

Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno adroddiad cynnydd y Strategaeth Mynd i’r 
Afael â Chaledi  
 

Er:  Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Cyngh. Ellen ap Gwynn 

 
Cyhoeddwyd Strategaeth Mynd i'r Afael â Chaledi 2020-22 ym mis Awst 2020 fel 
olynydd i Strategaeth Brwydro yn erbyn Tlodi Ceredigion 2016-20. Mae gan y 
Strategaeth dri amcan allweddol ac mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys 65 o 
gamau gweithredu a gyflawnir gan amrywiaeth o bartneriaid y BGC. 
 
Caiff y Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi ei monitro gan Is-grŵp Tlodi BGC 
Ceredigion, sy’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Mae'r adroddiad cysylltiedig yn 
dangos cynnydd o ran cyflawni'r strategaeth a'r camau nesaf arfaethedig, mae’r 
rhain wedi’u isod: 
 

1. Bydd Is-grŵp Tlodi'r BGC yn parhau i ddatblygu'r dangosfyrddau data i 
sicrhau bod gennym ddealltwriaeth gyffredin o effaith esblygol COVID-19 ar 
galedi yng Ngheredigion drwy gasglu a dadansoddi data. 

 
2. Mae angen adolygu'r rhestr o bartneriaid sy'n cyfrannu (gweler Atodiad B). 

Rydym yn gwybod bod cyfleoedd i gydweithio â mwy o asiantaethau partner 
er mwyn hyrwyddo a manteisio ar yr holl gymorth sydd ar gael. 

 
3. Mae'r Cynllun Gweithredu yn ddogfen fyw sydd wedi'i chynllunio i gael ei 

diweddaru yn ystod oes y Strategaeth Caledi. Mae rhai partneriaid sy'n 
cyfrannu wedi cwblhau eu camau gweithredu tra bod camau gweithredu eraill 
yn dal i fynd rhagddynt. Bydd y Cynllun Gweithredu yn cael ei adolygu i 
sicrhau ein bod yn parhau i gydweithio'n effeithiol i gryfhau cydnerthedd 
unigolion a chymunedau wrth i ni addasu i effaith COVID-19. 

 
4. Nid yw'r fframwaith a sefydlwyd i fonitro'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth 

Caledi yn cynnwys modd i bartneriaid dynnu sylw at faterion penodol sy'n peri 
pryder. Yn benodol, y rheini y mae’n bosibl y gall y BGC fynd i'r afael â hwy'n 
effeithiol ar sail amlasiantaethol. Bydd y fframwaith monitro yn cael ei addasu 
er mwyn iddo gynnwys ffordd glir o nodi materion penodol sy'n peri pryder y 
gall darparwyr cymorth, dinasyddion ac aelodau Is-grŵp y BGC eu codi. 
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Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

Oes 

Crynodeb: 
Hirdymor: Mae'r Strategaeth yn mynd i'r afael â'r 

tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hir. 
Amlinellir effeithiau uniongyrchol a 
hirdymor ar galedi yn y Strategaeth. 
 

Cydweithio: Mae cydweithio yn rhan allweddol o'r 
Strategaeth. Adolygwyd aelodaeth Is-
grŵp Tlodi’r BGC, gan arwain at fwy o 
weithio gyda'r Trydydd Sector. 
 

Cynnwys: Gwnaethom ymgysylltu â 23 o 
sefydliadau a derbyn data caledi 
ganddynt. Mae’r data hwn wedi helpu i 
ddarparu’r sylfaen dystiolaeth leol i 
lunio’r Strategaeth hon. Mae ymgysylltu 
parhaus yn cael ei brif ffrydio drwy 
gyflawni'r Cynllun Gweithredu. 
 

Atal: Mae enghreifftiau o waith ataliol wedi'u 
cynnwys yn y Strategaeth Mynd i'r Afael â 
Chaledi. Mae'r Strategaeth hefyd yn 
ceisio ysgogi a chyfeirio at adnoddau a 
ffrydiau ariannu. 
 

Integreiddio: Mae'r Strategaeth yn ategu'r Strategaeth 
Adferiad Economaidd Lleol a 
Chydnerthedd. Bydd y Strategaeth hefyd 
yn gwneud cyfraniad allweddol i 
Gynlluniau Cam 3: Addasu a 
Chydnerthedd Hirdymor y Cyngor mewn 
perthynas â phandemig y coronafeirws.  

Mae'r Strategaeth hefyd yn cysylltu â 
Strategaeth Gorfforaethol Cyngor Sir 
Ceredigion, Cynllun Llesiant Lleol BGC 
Ceredigion, Ceredigion Deg a Chyfartal 
2020-24, (Cynllun Cydraddoldeb 
Strategol Cyngor Sir Ceredigion), a 
Dyletswydd Economaidd-Gymdeithasol 
Deddf Cydraddoldeb 2010. 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

I derbyn adroddiad cynnydd Strategaeth Mynd i’r Afael a 
Chaledi BGC Ceredigion Gorffennaf 2021 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Adroddiad er gwybodaeth 
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Trosolwg a Chraffu: Mae Pwyllgor Craffu Trosolwg a Chydlynu wedi’i 
ddynodi i gymryd trosolwg o effeithiolrwydd cyffredinol y 
BGC drwy graffu ar benderfyniadau a wnaed neu gamau 
eraill a gymerwyd gan y Bwrdd.  Cyflwynwyd adroddiad 
cynnydd Strategaeth Mynd i’r Afael a Chaledi BGC 
Ceredigion i’r Pwyllgor Craffu ar 14 Hydref 2021. 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Strategaeth Mynd i’r Afael a Chaledi 2020-2022 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

O fewn y gyllideb bresennol. 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 

Dim 

Risg(iau): 
 

Risg o beidio a chydymffurfio os na chaiff y Strategaeth 
hon ei datblygu a’i chymeradwyo. 
 

Pwerau Statudol: Mae Adran 2 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 
yn gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau Cymru i 
baratoi a chyhoeddi strategaeth a fydd yn cyfrannu at 
ddileu tlodi plant yng Nghymru. 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 
 

Atodiadau: 
 

Adroddiad cynnydd Strategaeth Mynd i’r Afael a Chaledi 
Gorffennaf 2021 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams 

Swyddog Adrodd: Cathryn Morgan 
 

Dyddiad: 12/10/2021 
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Cyflwyniad 

 
Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r camau a gymerwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion i ddarparu ymateb cydgysylltiedig i'r risg gynyddol o galedi yng Ngheredigion 
oherwydd effaith Covid-19. Mae'n amlinellu'r gwaith y mae partneriaid a chydweithwyr wedi'i 
gyflawni hyd yma i sicrhau cymaint o gymorth â phosibl i dalu costau byw hanfodol, sicrhau 
bod llesiant corfforol ac emosiynol pobl cystal ag y gall fod, a sicrhau cymunedau cefnogol a 
chysylltiedig ledled Ceredigion.  
 
Cyhoeddwyd Strategaeth Mynd i'r Afael â Chaledi 2020-22 ym mis Awst 2020 fel olynydd i 

Strategaeth Brwydro yn erbyn Tlodi Ceredigion 2016-20. Mae gan y Strategaeth dri amcan 

allweddol ac mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys 65 o gamau gweithredu a gyflawnir gan 

amrywiaeth o bartneriaid y BGC. 

Tri amcan allweddol: 

 Ar y cyd ag asiantaethau sy’n bartneriaid, dod i ddeall effaith esblygol COVID-19 ar 

galedi yng Ngheredigion, a hynny drwy goladu a dadansoddi data. 

 Cydlynu ac atgyfnerthu gwaith ar y cyd ag asiantaethau partner i hyrwyddo a 

manteisio ar yr holl gymorth sydd ar gael.  

 Nodi bylchau o ran y cymorth sydd ar gael ac o ran anghenion caledi wrth iddynt 

newid er mwyn llunio ymyriadau cynnar effeithiol a fydd yn sicrhau bod unigolion a 

chymunedau’n fwy cydnerth wrth inni ddygymod ag effaith COVID-19. 

 

 

Mae'r Cynllun Gweithredu wedi'i rannu'n 3 colofn ar wahân i'w gweithredu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffem gydnabod yr ymrwymiad a'r gefnogaeth y mae cydweithwyr a phartneriaid wedi'u 

dangos, a hoffem ddiolch iddynt am barhau i gydnabod pwysigrwydd cydweithio er mwyn 

mynd i'r afael â chaledi yng Ngheredigion. 

 

 

COSTAU BYW HANFODOL 

(Cymorth i'r rhai sy'n profi caledi ariannol) 

) 

1 

LLESIANT CORFFOROL AC EMOSIYNOL 

(Cymorth i'r rhai sy'n profi blinder, straen a phryder) 
2 

CYDNERTHEDD CYMUNEDOL  

(Sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau) 
3 
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Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 

 
Mae Adran 2 Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd statudol ar 

awdurdodau Cymru i baratoi a chyhoeddi strategaeth a fydd yn cyfrannu at ddileu tlodi plant 

yng Nghymru. Y nodau cyffredinol ar gyfer cyfrannu at ddileu tlodi yw:  

 cynyddu incwm i aelwydydd sy'n cynnwys plant;  

 sicrhau nad yw plant wedi’u hamddifadu’n sylweddol;  

 hybu a hwyluso cyflogaeth am dâl i rieni plant;  

 darparu’r sgiliau angenrheidiol i rieni plant ar gyfer cyflogaeth â thâl;  

 lleihau anghydraddoldebau mewn cyrhaeddiad addysgol rhwng plant;  

 cefnogi rhianta plant;  

 lleihau anghydraddoldebau mewn iechyd rhwng plant a rhwng rhieni plant;  

 sicrhau bod pob plentyn yn tyfu mewn tai gweddus;  

 sicrhau bod pob plentyn yn tyfu mewn cymunedau diogel a chydlynus;  

 lleihau anghydraddoldebau wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol, 

gweithgareddau chwaraeon a hamdden rhwng plant a rhwng rhieni plant;  

 cynorthwyo pobl ifanc i gymryd rhan yn effeithiol mewn addysg a hyfforddiant; 

 cynorthwyo pobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd i gael cyflogaeth; 

 cynorthwyo pobl ifanc i gymryd rhan yn effeithiol ac yn gyfrifol ym mywyd eu 

cymunedau. 

 

Gall Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus gyhoeddi eu strategaeth fel rhan annatod o’u 

Cynllun Llesiant Lleol. Fodd bynnag, mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion wedi 

dewis cyhoeddi strategaeth ar wahân er mwyn cadw ffocws penodol ar faterion sy’n 

ymwneud â thlodi yng Ngheredigion.  

Caiff y Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi ei monitro gan Is-grŵp Tlodi BGC Ceredigion, 
sy’n cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. Craffir ar bob 'Colofn' o'r Cynllun Gweithredu ar wahân 
ar raglen dreigl yn ystod y flwyddyn. Adroddwyd ar golofn 1 i'r Is-grŵp Tlodi a gynhaliwyd ar 
22/01/2021, adroddwyd ar golofn 2 ar 23/04/2021 a cholofn 3 ar 23/07/2021. Caiff 
adroddiadau gan bob partner eu coladu cyn pob cyfarfod (gweler Atodiad A). Dangosir 
pwyntiau allweddol o'r adroddiadau hyn yn y ffeithluniau isod.   
 
Mae’r Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, sy’n cwrdd wythnos cyn Is-grŵp 
Tlodi’r BGC, yn craffu ar faterion sy’n ymwneud â Thlodi Plant er mwyn i faterion allu cael eu 
huwchgyfeirio ar unwaith.  
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Yr hyn y mae’r data yn ei ddweud wrthym  
 
Darparwyd llawer iawn o gymorth gan gydweithwyr a phartneriaid i liniaru effaith y caledi a 
achoswyd gan y pandemig. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni ddibynnu ar ddata cadarn i 
ddweud wrthym a ydym yn gwneud gwahaniaeth. Crëwyd cyfres o ddangosfyrddau data sy’n 
galluogi Is-grŵp Tlodi’r BGC i fonitro effeithiolrwydd y cymorth a ddarperir. Mae'r rhain yn 
casglu data byw o wefannau megis gwefannau yr Adran Gwaith a Phensiynau a'r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol.   
 
Bu cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ar Gredyd Cynhwysol yng Ngheredigion ym mis 
Mawrth/Ebrill 2020, parhaodd y nifer hwn i gynyddu’n raddol hyd at fis Mawrth 2021, ond 
mae’r nifer wedi dechrau gostwng. Mae’r ffigur ym mis Mehefin 2021 121% yn uwch na’r 
hyn a gofnodwyd ym mis Mawrth 2020.  
 

 
 
Mae Cyfrif Nifer yr Hawlwyr yn mesur nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau yn bennaf 
oherwydd eu bod yn ddi-waith. Cynyddodd nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau hefyd pan 
effeithiodd y pandemig ar y DU am y tro cyntaf, mae hyn bellach yn gostwng ond mae ffigur 
Gorffennaf 2021 yn dal i fod 78% yn uwch na’r ffigur ym mis Mawrth 2020. 
 

 
 
Rydym yn gwybod mai pobl ifanc sydd wedi dioddef fwyaf ac rydym yn monitro nifer yr 
hawlwyr 18-24 oed. Mae'r garfan hon yn dangos tueddiadau tebyg i'r nifer gyffredinol o bobl 
sy'n hawlio budd-daliadau, sy’n cael ei groesawu. Roedd 185 o bobl ifanc yn hawlio budd-
daliadau am eu bod yn ddi-waith ym mis Mawrth 2020, roedd hyn wedi cynyddu i 445 o 
bobl ifanc ym mis Mawrth 2021 ond wedi gostwng i 290 ym mis Gorffennaf 2021.  
Mae 8% o weithwyr cymwys yng Ngheredigion (2,000 o 23,700) wedi ymgymryd â'r cynllun 
ffyrlo. Yn gyffredinol, mae hyn yn cyd-fynd â rhanbarth canolbarth Cymru (gweler y siart 
isod). Mae'r cynllun ffyrlo wedi'i ymestyn tan 30 Medi 2021 ond mae lefel y grant sydd ar gael 
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i gyflogwyr yn dechrau gostwng yn raddol o fis Gorffennaf 2021 ymlaen, ac yna gofynnir i 
gyflogwyr gyfrannu tuag at gost cyflogau gweithwyr ar ffyrlo. 
 

 
 
Mae mesur yr effaith ar lesiant yn anoddach. Cesglir data cenedlaethol gan Lywodraeth 
Cymru (Arolwg Cenedlaethol Cymru) ac rydym yn hyderus bod agweddau cenedlaethol yn 
cael eu hadlewyrchu ar lefel leol yn gyffredinol.   
 
Roedd adroddiad yr arolwg diweddaraf (Ionawr - Mawrth 2021) yn cwmpasu sampl 
gynrychioliadol a ddewiswyd ar hap o dros 3,000 o bobl 16+ oed ledled Cymru. Roedd yn 
cynnwys pobl sy'n anoddach eu cyrraedd a phobl nad ydynt yn defnyddio'r rhyngrwyd. 
Dangosir y canlyniadau ar les ac unigrwydd isod. 
 
Adroddodd 16% eu bod yn unig. Mae hyn yn gynnydd o’r 12% a gofnodwyd ym mis Hydref 
a Rhagfyr 2020, ond yn debyg i 2019-20, pan nododd 15% eu bod yn unig. Gallai hyn fod 
yn arwydd y teimlwyd bod y cyfnod clo ddechrau 2021 yn fwy ynysig na chyfnod clo cyntaf 
y coronafeirws.  

Mae effaith cyfnod clo y gaeaf yn cael ei hadlewyrchu yn y canlyniadau llesiant hefyd. Mae 
70% o bobl yn nodi boddhad uchel neu uchel iawn â bywyd (Ionawr-Mawrth 2021). Mae 
hyn yn is na rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2020, pan ddywedodd 78% o bobl yr un peth. 
Mae 79% o bobl yn dweud eu bod yn teimlo bod pethau maen nhw'n eu gwneud mewn 
bywyd yn werth chweil, i lawr o 85% yn y tri mis blaenorol. Mae 24% o bobl yn dweud bod 
ganddynt lefelau uchel o bryder y diwrnod blaenorol, yr un fath â rhwng mis Hydref a mis 
Rhagfyr 2020. Mae 70% o bobl yn dweud eu bod yn teimlo'n hapus y diwrnod blaenorol, o'i 
gymharu â 76% yn y chwarter blaenorol. 
 
(ffynhonnell: https://llyw.cymru/arolwg-cenedlaethol-cymru-arolwg-chwarterol-ionawr-i-
fawrth-2021 ) 
 
Yn olaf, mae'n werth sôn mai Cymru bellach sydd â'r cyfraddau tlodi plant gwaethaf ar ôl 
costau tai holl wledydd y DU, gyda 31% o blant yn byw o dan y llinell dlodi. Mae ymchwil a 
wnaed gan Brifysgol Loughborough ar gyfer UK End Child Poverty Coalition yn dangos bod 
cyfraddau tlodi plant yng Ngheredigion wedi cynyddu i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru.  
Mae'r ymchwil yn cwmpasu'r cyfnod cyn y pandemig. 
 
 
 
 

Cymhariaeth Gyfradd Cynllun Cadw Swyddi 
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Y Camau Nesaf 
 
 

1. Bydd Is-grŵp Tlodi'r BGC yn parhau i ddatblygu'r dangosfyrddau data i sicrhau bod 
gennym ddealltwriaeth gyffredin o effaith esblygol COVID-19 ar galedi yng 
Ngheredigion drwy gasglu a dadansoddi data. 
 

2. Rydym yn gwybod bod cyfleoedd i gydweithio â mwy o asiantaethau partner er 
mwyn hyrwyddo a manteisio ar yr holl gymorth sydd ar gael. Bydd Is-grŵp Tlodi’r 
BGC adolygu'r rhestr o bartneriaid sy'n cyfrannu (gweler Atodiad B). 

 
3. Mae'r Cynllun Gweithredu yn ddogfen fyw sydd wedi'i chynllunio i gael ei diweddaru 

yn ystod oes y Strategaeth Caledi. Mae rhai partneriaid sy'n cyfrannu wedi cwblhau 
eu camau gweithredu tra bod camau gweithredu eraill yn dal i fynd rhagddynt. Bydd 
y Cynllun Gweithredu yn cael ei adolygu i sicrhau ein bod yn parhau i gydweithio'n 
effeithiol i gryfhau cydnerthedd unigolion a chymunedau wrth i ni addasu i effaith 
COVID-19. 

 
4. Nid yw'r fframwaith a sefydlwyd i fonitro'r gwaith o gyflawni'r Strategaeth Caledi yn 

cynnwys modd i bartneriaid dynnu sylw at faterion penodol sy'n peri pryder. Yn 
benodol, y rheini y mae’n bosibl y gall y BGC fynd i'r afael â hwy'n effeithiol ar sail 
amlasiantaethol. Bydd y fframwaith monitro yn cael ei addasu er mwyn iddo gynnwys 
ffordd glir o nodi materion penodol sy'n peri pryder y gall darparwyr cymorth, 
dinasyddion ac aelodau Is-grŵp y BGC eu codi. 
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Atodiad A: Adroddiadau Manwl ar y Cynllun Gweithredu  
 
 

Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi Ceredigion 
Adroddiad Cynllun Gweithredu 

22/01/2021 
Colofn Un: Cydnerthedd Ariannol 

 
Fframwaith monitro: Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi 
 
Mae’r Strategaeth i Fynd i’r Afael â Chaledi a’r Cynllun Gweithredu ar waith. Bydd yr Is-
grŵp Tlodi yn monitro’r cynllun. Bydd y Fforwm Darparu Gwasanaethau i Blant a Phobl 
Ifanc yn craffu ar faterion sy’n ymwneud â Thlodi Plant. Cynhelir cyfarfodydd y fforwm 
wythnos cyn yr Is-grŵp Tlodi, er mwyn cefnogi’r broses hon.  
 
Mae gwaith i’w wneud ar gynllun ymgysylltu, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn 
ymgysylltu’n effeithiol â’n holl randdeiliaid, yn enwedig y rhai hynny â nodweddion 
gwarchodedig.  
 
Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020-2035 i ben 
ar 29 Ionawr 2021. Bydd y Strategaeth Economaidd yn cael ei chysoni â’r Strategaeth i 
Fynd i’r Afael â Chaledi.   
 
 

 
 

Coch: 0 (0%); Oren: 27 (44%); Gwyrdd: 28 (45%) 
55 allan o’r 62 adroddiad (89%) wedi’u dychwelyd 
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Rhwydwaith Canolfannau Teulu Ceredigion 

Mae 269 teulu wedi cael eu cefnogi gan Rwydwaith 
Canolfannau Teulu Ceredigion, gyda chyswllt ar-lein a 
sesiynau cymorth rheolaidd.   

Mae pecynnau gweithgareddau a llesiant wedi cael eu 
dosbarthu i deuluoedd pob 3 mis eleni, yn ogystal â pharseli 
bwyd a pheiriannau coginio araf i deuluoedd mewn angen. 

Mae gwybodaeth am gymorth ariannol, iechyd a llesiant, 
rhianta, datblygiad plant a syniadau am weithgareddau yn 
cael eu rhannu’n rheolaidd â theuluoedd.  

Mae 94 teulu wedi cael eu cyfeirio i gael cymorth wedi’i 
dargedu: 7 i Tîm o Amgylch y Teulu; 48 i Fanc Bwyd; 20 am 
Fwndel Babi; 17 am grant ‘Cot ac Esgidiau Glaw’; 2 i 
Gyngor ar Bopeth. 

Porth y Gymuned a Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) 

Gwnaed 419 atgyfeiriad i Porth y Gymuned (rhwng mis 
Gorffennaf a mis Rhagfyr 2020) a neilltuwyd 171 achos i 
Gysylltwyr Cymunedol.  

Mae Porth y Gymuned wedi creu rhestrau o wasanaethau 
dosbarthu bwyd, banciau bwyd ac adnoddau, gan gynnwys 
cymorth gydag arian a dyledion. Mae’r rhain wedi’u 
cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Mae cynlluniau ar y gweill i 
gynnal cymorthfeydd rhithwir gyda Chysylltwyr Cymunedol i 
rannu gwybodaeth a chynnig cyngor.   

Gwnaed 46 atgyfeiriad at TAF (rhwng mis Gorffennaf a mis 
Rhagfyr 2020). Cynhaliwyd sesiwn ‘Gadewch i ni Siarad am 
Arian’ ar gyfer 3 theulu ac mae rhieni ifanc sy’n cael eu 
cefnogi gan y tîm yn elwa’n rheolaidd ar gymorth gan 
‘Cyngor ar Bopeth’. 

Tai – Cymorth Ariannol  
 
Mae manylion gwahanol grantiau/benthyciadau ar wefan y Cyngor: Tai - Gwybodaeth a 
Chymorth Ariannol 
 

• Cronfa Cartrefi Clyd (Cynllun Caron Cynnes) - cafodd 107 o systemau gwres 
canolog eu gosod mewn tai nad oedd gwres canolog ynddynt cyn hynny  

• Cronfa Cartrefi Clyd (cynllun refeniw) - gosodwyd 19 boeler newydd yn lle boeleri 
oedd wedi torri  

• Cynllun Hyblygrwydd ECO - derbyniwyd 171 cais  
• Grantiau cymorth ar gyfer cyflawni atgyweiriadau brys mewn cartrefi - cwblhawyd 15 

hyd at fis Ionawr 2021  

Astudiaeth achos 

Roedd Teulu A yn byw 

mewn tlodi. Roeddent yn 

byw mewn ardal wledig ac 

nid oedd ganddynt fynediad 

at gar a dim posibiliadau i 

gynyddu eu hincwm. 

Fe wnaeth Tîm o Amgylch y 

Teulu (TAF) eu cefnogi gyda 

chais am dai a hwyluso'r 

sgwrs gyda darparwr tai. 

Darparwyd cymorth 

ariannol ar gyfer y costau 

symud. Cynorthwywyd y 

teulu i wneud cais i’r ysgol 

ac i gofrestru gyda meddyg 

teulu.  

Canlyniad: gwell amodau 

tai.  Mwy o bresenoldeb yn 

yr ysgol. Llai o unigedd. 

Gwell mynediad at 

wasanaethau.  
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• Grantiau Diogel, Cynnes a Sicr - 31 (gostyngiad gan na ellid cynnal ymweliadau 
wyneb yn wyneb)  

• Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl - 20 (gostyngiad yn sgil llai o ymweliadau wyneb yn 
wyneb gan Therapyddion Galwedigaethol)  

• Benthyciadau Gwella Cartrefi - cymeradwywyd 5 cais  
• Benthyciadau Eiddo Gwag - cymeradwywyd 2 gais  
 

Derbyniwyd llai o geisiadau a chafodd llai o gyfleusterau eu gosod mewn tai oherwydd y 
cyfnod clo. Cynhaliwyd ymgyrch bostio ac anfonwyd 4,400 o lythyron i aelwydydd bregus 
mewn partneriaeth â Nyth. 
 
Mae'r wefan Dewisiadau Tai yn cael ei defnyddio'n aml; gellir gwneud ceisiadau ar gyfer y 
Gofrestr Tai 24/7. Gwnaethpwyd 953 cais ar gyfer y Gofrestr Dai a chefnogwyd 218 
tenantiaeth newydd rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ionawr 2021. Cafwyd 25 achos o drafod 
digartrefedd oherwydd dyledion rhent.  
 
O’r ceisiadau a wnaed ar gyfer y Gofrestr Dai, nododd 129 (14%) ohonynt resymau ariannol 
fel maes sy’n peri pryder (mae’r ffigyrau yn ymwneud â cheisiadau newydd yn unig).  
  
Cysylltir â phob cais sy'n nodi pryderon ariannol i egluro'r sefyllfa a'r brys. Caiff tenantiaid 
eu cyfeirio at ddarparwyr cymorth a sefydliadau cynghori am gymorth. Rhennir gwybodaeth 
am y Gronfa Cymorth Dewisol ar gyfer prynu tanwydd lle bo hynny'n briodol. 
 
Mae rhaglen gyflenwi'r Grant Tai Cymdeithasol wedi cyfuno gwahanol ffrydiau ariannu i 
dargedu a chynyddu nifer yr unedau fforddiadwy a ddarperir. Ar hyn o bryd mae 
Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynlluniau i roi'r potensial i awdurdodau trosglwyddo 
stoc megis Ceredigion gaffael a datblygu eu tai cymdeithasol a fforddiadwy eu hunain yn y 
dyfodol. 
 
Darparwr Cymorth Tai – Cymdeithas Gofal 
 
Mae Cymdeithas Gofal yn cynnig cymorth ymarferol i’r sawl sydd eisoes yn ddigartref neu y 
mae perygl iddynt fod yn ddigartref. Dyma’r hyn a gyflawnwyd ganddynt yn ystod y cyfnod 
rhwng mis Mawrth a mis Awst 2020:  
  

• Rhoddasant gymorth i 98 o bobl gael lle mewn llety brys dros dro  
• Aethant ar 405 o ‘deithiau dosbarthu bwyd’ er mwyn sicrhau bod gan eu cleientiaid 

fwyd hanfodol, a darparwyd 218 o barseli bwyd ar gyfer sefyllfaoedd o argyfwng  
• Cynhaliwyd 9,027 o gysylltiadau cymorth o bell a 658 o wiriadau lles a diogelwch  
• Casglwyd a dosbarthwyd 253 presgripsiwn  
• Rhoddwyd cymorth gyda 2,260 ymholiad ynglŷn â budd-daliadau  
• Darparwyd 849 o wasanaethau cefnogi ychwanegol o fewn y gymuned  

 
Budd-dal Tai a Chynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor 
 
Yn sgil y pandemig gwelwyd cynnydd yn nifer y bobl sy’n ceisio cymorth ariannol. Yn yr haf 
pan oedd y sefyllfa ar ei hanterth, roedd oddeutu 300 o hawlwyr ychwanegol yn cael 
cymorth budd-dal Tai a chymorth Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor.  
 
Roedd 6,030 o bobl yn derbyn y budd-daliadau hyn ym mis Gorffennaf 2020 (o’i gymharu â 
5,737 ym mis Chwefror 2020).  
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Ar gyfartaledd, mae’n cymryd 17 o ddiwrnodau i brosesu hawliadau newydd a 3 diwrnod i 
brosesu unrhyw newidiadau angenrheidiol. (Cymharer hyn â’r sefyllfa yn 2019/20:18.5 o 
ddiwrnodau a 4 diwrnod). Talwyd gwerth £282,953 o Daliadau Disgresiwn at Gostau Tai.  
 
Mae’r sawl sy’n gymwys wedi elwa ar y ffaith bod asesiadau ar gyfer Prydau Ysgol am 
Ddim wedi eu cynnwys law yn llaw â Budd-dal Tai a Chynllun Gostyngiadau Treth y 
Cyngor.  
 
Prydau Ysgol am Ddim a’r Grant Datblygu Disgyblion 
 
Mae nifer y disgyblion sy’n hawlio Prydau Ysgol am Ddim wedi cynyddu o 953 (ym mis 
Medi 2019) i 1,557 (ym mis Ionawr 2021).  
 
Mae pawb sy’n hawlio prydau ysgol am ddim bellach yn derbyn taleb Tesco neu daliad 
BACS o £19.50 yr wythnos ar gyfer pob plentyn cymwys pan fo’r ysgolion ar gau.  
 
Cyflwynwyd system arlwyo heb arian parod ym mhob ysgol ym mis Medi 2020 a sefydlwyd 
system i dalu’r Grant Datblygu Disgyblion cyn dechrau’r flwyddyn academaidd (mis Medi 
2020). 
 
Gofal Plant 
 
Dim ond £197,030 o arian a ddarparwyd i leoliadau drwy gyfrwng y Cynnig Gofal Plant 
rhwng mis Mehefin a mis Tachwedd 2020; gostyngiad o 44% o’i gymharu â’r un cyfnod y 
llynedd.  
 
Caeodd y rhan fwyaf o’r llefydd oedd yn darparu gofal plant yn ystod y cyfnod clo cyntaf, ar 
wahân i’r Canolfannau Gofal Plant. Mae 82% ohonynt ar agor bellach ond dim ond 6 allan 
o’r 13 clwb y tu allan i oriau ysgol sydd ar agor. Mae dau glwb wedi cau’n barhaol o 
ganlyniad i Covid.   
 
Dim ond 1 plentyn ag anableddau a dderbyniodd gymorth i fynychu gofal plant y tu allan i'r 
ysgol. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio yn lle hynny i ddarparu hyfforddiant ar 
anableddau cudd i’r sector gofal plant.   
 
Mae pob cynllun DASH a chymorth i blant ag anableddau wedi bod ar gael am ddim i 
ddefnyddwyr yn ystod y pandemig (codir tâl bychan fel arfer). 
 
Yr Economi Leol 
 
Mae tîm y Cyngor sy’n gyfrifol am Ddiogelu’r Cyhoedd wedi archwilio ac wedi cynnig cyngor 
ysgrifenedig a chyngor ar lafar i ystod eang o fusnesau ar y mesurau sy’n angenrheidiol er 
mwyn cydymffurfio â chyfyngiadau’r coronafeirws. Oddi ar fis Mawrth, gwnaethpwyd 2,659 
o ymweliadau i eiddo er mwyn cynghori.  
 
Gwelodd Tîm Cymorth Cyflogaeth y Cyngor gynnydd mewn atgyfeiriadau pan ddaeth y 
prosiect ‘Cam Nesa’ i ben ar 31 Rhagfyr.   
 
Mae Dysgu Bro yn cynnal hyfforddiant ynghylch MS Teams a Zoom. Maent hefyd wedi 
cynnal hyfforddiant Cymorth Cyntaf i Blant i’r sector gofal plant a hyfforddiant Iechyd a 
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Diogelwch lefel 1 i gynorthwyo pobl i gael carden y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu 
(CSCS), fel eu bod yn gallu gweithio ar safleoedd adeiladu.   
 
Cyflogaeth 
 
Mae niferoedd Yr Adran Waith a Phensiynau wedi cynyddu’n sylweddol.  
 
Mae cwsmeriaid wedi bod yn derbyn cefnogaeth - naill ai wyneb yn wyneb pan fo’r sefyllfa’n 
caniatáu hynny neu drwy gyfrwng dulliau electronig. Mae digwyddiadau rhithwir wedi eu 
cynnal lle’r oedd cyflogwyr, darparwyr a chwsmeriaid yn gallu trafod y dewisiadau gorau a 
chynnig/derbyn cefnogaeth.  
 
Mae’r rhaglen Kickstart yn cynnig cymorth ariannol i gyflogwyr dderbyn pobl ifanc i swyddi 
cyflogedig, gan roi sgiliau gwaith hanfodol a gwybodaeth ychwanegol iddynt ar gyfer eu CV. 
Mae hyn yn cynyddu nifer y swyddi gwag sy'n ymddangos i Hyfforddwyr Gwaith eu trafod 
gyda'u cwsmeriaid. 
 
Cysylltiadau Trafnidiaeth Fforddiadwy a Hygyrch 
Mae Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn cael eu hadolygu ac maent yn ymgynghori 
arnynt ar hyn o bryd. Bwriedir cynnal cynlluniau Teithio Llesol newydd ar yr A44 a'r A487.   
 
Bydd yr orsaf reilffordd newydd yn Bow Street yn agor ganol mis Chwefror. Bydd 
gwasanaethau bws lleol a thacsis yn cyfrannu at y gwelliant hwn i'r seilwaith trafnidiaeth 
gyhoeddus yng Ngheredigion.   
 
Lleihau biliau aelwydydd 
Mae'r Cyngor yn darparu cymorth ariannol i sefydliadau ailddefnyddio elusennol yng 
Ngheredigion, gan leihau cost eitemau cartref o ansawdd da y byddai rhai trigolion fel arall 
yn ei chael yn anodd eu fforddio. Byddwn yn ceisio tyfu'r sector hwn drwy godi 
ymwybyddiaeth rhanddeiliaid perthnasol o’r cyfleoedd ariannu posibl.  
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Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi Ceredigion 
Adroddiad Cynllun Gweithredu 

23/04/2021 
Colofn Dau: Lles Corfforol ac Emosiynol 

 
Cynllun Gweithredu – Y Fframwaith 
 
Mae'r Is-grŵp Tlodi yn monitro'r Strategaeth a'r Cynllun Gweithredu Mynd i'r Afael â 
Chaledi. Mae'r Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn craffu ar faterion 
sy'n ymwneud â Thlodi Plant. Mae'r Fforwm yn cyfarfod wythnos cyn yr Is-grŵp Tlodi er 
mwyn i'r adborth fod yn amserol. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu wedi'i rannu'n 3 Colofn a ddisgrifir yn y Strategaeth Mynd i'r Afael 
â Chaledi:  
 

Colofn 1 – cymorth i'r rhai sy'n profi caledi ariannol 
Colofn 2 – cymorth i'r rhai sy'n profi blinder, straen a phryder 
Colofn 3 – sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau 

 
Colofn 1 oedd canolbwynt cyfarfod yr is-grŵp Tlodi ym mis Ionawr 2021, a chanolbwyntiodd 
y cyfarfod ym mis Ebrill 2021 ar Golofn 2.   
 
 

 
 
 

Coch: 0 (0%); Oren: 30 (46%); Gwyrdd: 31 (48%) 
65 adroddiad 

94% wedi’u dychwelyd 
 
 
Darparodd gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar, Porth Cymorth Cynnar 20,437 o barseli 
bwyd, pecynnau lles/seibiant, pecynnau darllen, pecynnau adnoddau a phecynnau 
Teuluoedd Actif i grwpiau wedi'u targedu.   

0 10 20 30 40

Coch

Oren

Gwyrdd

Statws COG: Gweithredoedd Mynd i'r 
Afael â Chaledi

Tudalen 163



 

17 
 

 
Sylwad, "Roedd derbyn fy mhecyn lles yn y post wir yn gwneud i mi deimlo bod rhywun yn 
gofalu amdanaf ac wedi gwneud i mi sylweddoli nad Mam yn unig ydw i ac mae angen i mi 
ofalu amdanaf fy hun hefyd" 
 
Derbyniodd 30 o grwpiau cymunedol becynnau mislif i'w dosbarthu i fenywod a merched.   
 
Cyflwynwyd dros 150 o grwpiau, rhaglenni a chyrsiau ar-lein. Mynychodd 6 rhiant grŵp 
'Building Emotionally Resilient Teenagers' (BERT). Sylwad, "Rwy'n teimlo'n hyderus fy mod 
yn gallu eistedd i lawr gyda'm mab a siarad ag ef am gyffuriau gan fod gennyf y wybodaeth 
nawr." 
 
Mae dros 1,600 o wasanaethau sy'n canolbwyntio ar Geredigion bellach wedi'u cofrestru ar 
wefan Dewis Cymru.   
 
Mae gan grŵp cyfryngau cymdeithasol 'Cysylltu â Charedigrwydd' Ceredigion 584 o 
aelodau. Mae 11 o Gysylltwyr Caredigrwydd wedi’u recriwtio ac mae 26 o weithgareddau 
wedi'u cofrestru ar dudalen Cysylltu Ceredigion. 
  
Roedd 1,068 o Ofalwyr Di-dâl wedi’u cofrestru gyda'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr 
ym mis Mawrth 2021 (cynnydd o 29% ers mis Mawrth 2020). Roedd 56 Gofalwr wedi elwa 
o 1,053 awr o seibiant erbyn Rhagfyr 2020. Roedd rhifyn Gwanwyn cylchgrawn yr Uned 
Gofalwyr yn canolbwyntio ar ffyrdd o wella Iechyd Meddwl a lles. 
 
Dosbarthodd Plant Dewi, Rhwydwaith Canolfannau Teulu 527 o becynnau 
gweithgareddau i deuluoedd a chynigiodd gyrsiau a gweithgareddau ar-lein yn rheolaidd 
gyda chynnydd yn nifer y cyfranogwyr wrth i staff a chyfranogwyr fagu hyder a sgiliau.   
 
Mynychodd 137 o deuluoedd gyrsiau rhianta. Parhaodd staff y Ganolfan Deulu i wneud 
gwiriadau lles rheolaidd gyda theuluoedd dros y ffôn, Messenger neu WhatsApp.  
 
Mae 64 o bobl ifanc wedi cofrestru ar gyfer cwnsela ar-lein gan Area 43 yng Ngheredigion 
(Ionawr – Mawrth 2021).   
 
Mae'r gwasanaeth cwnsela ar-lein yn parhau i gael ei ddefnyddio’n rheolaidd ledled y sir. Ar 
hyn o bryd mae hwn yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda - 2 ddiwrnod yr 
wythnos yn Ne Ceredigion a 4 diwrnod yr wythnos yng Ngogledd Ceredigion (mae’r 
gwasanaeth yn aros am gymeradwyaeth cyllideb - felly mae rhestr aros o 29).   
 
Mae 20 o bobl ifanc wedi derbyn cymorth yn y Ganolfan (Ionawr – Mawrth 2021). Mae 
gwasanaeth galw heibio’r ganolfan ar gael drwy apwyntiad yn unig a thrwy gyfryngau 
cymdeithasol/e-bost a chyswllt ffôn.   
 
Bydd allgymorth yn ailddechrau nawr bod y tywydd yn gwella. 
 
Mae Coleg Ceredigion yn parhau i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth personol, 
mentora a chwnsela i ddysgwyr, naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb.  
O ystyried y bydd dysgu wyneb yn wyneb yn ail-ddechrau yn raddol ar gyfer tymor yr haf 
2021, rhagwelir y bydd mwy o gymorth yn cael ei gynnig wyneb yn wyneb yn ystod y 
misoedd nesaf, yn rhannol mewn ymateb i'r pwysau a deimlwyd gan bobl ifanc dros y 
flwyddyn ddiwethaf.   
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Mae'r tîm lles yn cynnig sesiynau lles ar-lein yn wythnosol, mae nifer dda yn mynychu'r 
rhain ac maent yn ymdrin â phynciau megis ymdopi â'r cyfnod clo, ymarfer corff a chysgu. 
 
Mae Gwasanaethau Ysgolion, Anghenion Dysgu Ychwanegol, Cynhwysiant a Lles 
wedi rhannu ystod eang o adnoddau lles ar gyfer disgyblion a staff ym mhob ysgol.   
Mae rhagor o hyfforddiant ELSA (Cymorth Llythrennedd Emosiynol) yn cael ei ddarparu. 
 
Cynigiwyd cwnsela ar-lein, ond mae'r nifer sy’n derbyn hwn wedi bod yn isel gan fod 
disgyblion yn dweud y byddai'n well ganddynt gwnsela wyneb yn wyneb. Bydd hyn yn 
ailddechrau mewn ysgolion ar ôl y Pasg o dan asesiad risg a chanllawiau diwygiedig 
Ceredigion.   
 
Mewn ymateb i'r risg o bobl ifanc a phlant yn teimlo'n unig ac yn ynysig, mae Theatr 
Felinfach wedi datblygu llwyfan digidol ar gyfer gweithgareddau creadigol. Mae'r platfform, 
"Dychmygus" yn cynnwys ffilmiau, gemau a thiwtorialau.   
 
Mae prosiectau penodol yn cynnig cyfleoedd cyfranogi cyfrwng Cymraeg i blant a phobl 
ifanc. Mae'r rhain yn cynnwys ffilmiau Llesiant gydag Ymarferydd Iechyd a Lles, sesiynau 
Theatr a Drama, sesiynau drama wythnosol ar gyfer plant/pobl ifanc sy’n derbyn addysg yn 
y cartref a phrosiect perfformio pantomeim rhithwir.  
  
Mae prosiect wedi'i gynllunio gyda'r rapiwr Cymraeg, Ed Holden, a bydd hyn yn adlewyrchu 
ar obeithion pobl ifanc ar gyfer y dyfodol wrth i amgylchiadau cymdeithasol newid.   
 
Cyrhaeddiad digidol mis Ebrill i fis Medi 2020-21 oedd 300,000. Fel arfer, rydyn yn adrodd 
ar gyfleoedd cyfranogi wyneb yn wyneb o tua 40,000 y flwyddyn.     
 
Gwnaeth gwasanaeth Porth Cymorth Cynnar, Cefnogi ac Atal 3,000 o alwadau lles i 600 
o blant/pobl ifanc a'u teuluoedd.  
 
Dosbarthwyd 800 o becynnau lles a chymerodd 67 o bobl ifanc ran yn y rhaglen wedi'i 
thargedu am dair wythnos dros yr haf.   
 
Mae 250 o blant/pobl ifanc yn cael eu cefnogi mewn ysgolion ac o bell. Ar hyn o bryd mae 
15 o blant/pobl ifanc yn cael ymweliad lles wrth y drws o leiaf bob wythnos neu bob 
pythefnos. 
 
Mae rhaglen gweithgareddau rhithwir y Gwasanaeth Ieuenctid wedi ymgysylltu â 74 o bobl 
ifanc mewn sesiynau gweithgareddau ar-lein wythnosol sy'n cwmpasu ffyrdd iach o fyw, 
Addysg Gorfforol a lles.  
 
Mae themâu dyddiol yn cael eu rhannu ar eu tudalennau cyfryngau cymdeithasol i 
hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, gweithgarwch corfforol a lles. Mae'r Cyngor Ieuenctid a'r 
Fforwm Pobl Ifanc 'Dewis' wedi parhau i gyfarfod yn rhithiol drwy gydol y cyfnod clo.  
Cyflwynwyd rhaglen seicoaddysg ar gyfer pobl ifanc mewn Ysgolion, a gynlluniwyd i 
hyrwyddo lles ac atal problemau iechyd meddwl. Dywedodd un person ifanc, "Rwy'n credu 
ei fod wedi rhoi mynediad i mi at fwy o dechnegau y gallaf eu defnyddio er mwyn gwella fy 
iechyd meddwl."  
 

Tudalen 165



 

19 
 

Darperir sesiynau rhithwir 'Hafan Haul' i gefnogi pontio o ysgolion cynradd i ysgolion 
uwchradd, ynghyd â rhai ymyriadau wedi'u targedu mewn rhai ysgolion cynradd. Mae 
angen mabwysiadu hyn ym mhob ysgol uwchradd. Cynhelir cyfarfodydd swigod ysgol, 
mae'r rhain yn gweithio'n dda i nodi materion yn gynnar. 
 
Gwasanaethau Ysgolion, Uned Gofal Plant - Mae darparwyr gofal plant yn cynnig 
gwasanaeth hanfodol i leihau straen a phryder i bobl sy'n dibynnu ar ofal plant fel 
gwasanaeth hanfodol i weithredu.   
 
Darparwyd diweddariadau rheolaidd i'r sector gofal plant drwy gydol y 12 mis diwethaf.   
Mae hyfforddiant wedi'i gyflwyno i 107 o staff o'r sector.  

• Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) 
• Datblygu Iaith a Lleferydd  
• Y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd, a  
• Phrofion Llif Unffordd. 

 
Mae £484,944 o gyllid Llywodraeth Cymru wedi'i ddosbarthu i ddarparwyr gofal plant i'w 
helpu i aros ar agor. Fodd bynnag, collwyd 30 o leoedd gofal plant cofrestredig yn ystod y 
12 mis diwethaf. 
 
Mae DASH Ceredigion yn cynnig cyfleoedd hamdden i blant/pobl ifanc anabl a seibiant i 
deuluoedd. Mae 19 o deuluoedd wedi elwa o seibiant.    
 
Mae 25 x o blant/pobl ifanc wedi mwynhau rhywfaint o amser allan gyda gweithiwr cymorth. 
Gan mai nifer llai o blant/pobl ifanc y gellir eu cefnogi oherwydd y cyfyngiadau, y rhai sydd 
â'r anghenion mwyaf cymhleth sy’n cael eu cefnogi.   
 
Dyfyniad gan riant, “Mae'n anodd trafod sut mae seibiant yn helpu pob un ohonom heb 
drafod sut beth yw bywyd heb seibiant. Mae'n amhosibl disgrifio sut beth yw bywyd heb 
seibiant - o dan amgylchiadau arferol mae'n straenus ac yn flinedig, ac yn ystod y cyfnod 
clo roedd fil gwaith yn waeth, ac roeddem yn cael trafferth ymdopi bob dydd. Nawr bod yr 
ysgol yn gweithredu eto (ond mae'r cymorth arferol wedi’i atal o hyd) mae hynny’n rhoi 
rhywfaint o seibiant i bob un ohonom, ond mae diwrnodau ysgol yn fyr (mae dyddiau P yn 
fyrrach na'r rhan fwyaf o blant eraill gan ei fod yn cael trafferth aros am ddiwrnod llawn) ac 
mae’r ychydig oriau sydd gennym i allu gwneud pethau a chael ychydig o lonydd yn hedfan 
heibio'n fuan. 
 
Fodd bynnag, mae seibiant dros nos, ac yn enwedig seibiant dros y penwythnos (dwy 
noson yn olynol), yn rhywbeth arall eto. Gallwn atgoffa ein hunain sut beth fyddai bywyd 
arferol. Gallaf gysgu am fwy na phedair awr ar y tro (neu os byddaf yn deffro, nid wyf yn 
gorfod bod ar alwad), cael paned o de, gwneud pethau, gadael y tŷ am fwy nag ychydig 
oriau, ymgolli yn yr hyn yr wyf yn ei wneud heb ddisgwyl trychineb neu edrych ar y cloc yn 
gyson. Gallwn dreulio amser gyda'n gilydd fel teulu (er ein bod ar hyn o bryd wedi anfon 
brawd P yn ôl i'r Brifysgol yn fuan gan fod bywyd gyda P mor anodd). 
 
I P, mae'r manteision yr un mor bwysig - gall dreulio amser gyda rhywun nad yw'n fam iddo. 
Gall dreulio amser mewn lleoliad gwahanol, gyda gwahanol bobl sydd â disgwyliadau 
gwahanol. O ystyried ei obsesiwn eithafol a'i feddwl anhyblyg, mae derbyn amrywiaeth o 
brofiadau yn bwysig iawn iddo. Mae'n derbyn gofal da ac yn mwynhau ei hun. Ac yn anad 
dim, mae'n dod adref at ofalwr sydd wedi cael ychydig o amser i wella o'r straen eithafol yn 
sgil gofalu amdano". 
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Porth Cymorth Cynnar, Canolfannau Llesiant - Mae holl ddarpariaeth y Cynllun 
Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) wedi bod yn rhithwir drwy 
alwadau ffôn, negeseuon e-bost a darparu cynlluniau ymarfer corff y gall cleientiaid 
ymgymryd â nhw gartref.   
 
Mae cyswllt wedi'i gynnal â 583 o gleientiaid NERS a gwnaed 29,986 o alwadau lles 
(Mawrth 2020 – Mawrth 2021). Crëwyd 9 calendr ymarfer corff lles misol. Cyflwynwyd 226 o 
ddosbarthiadau ymarfer corff ar-lein sydd wedi'u gwylio dros 7,000 o weithiau drwy 
Facebook a YouTube. 
 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Mae 3 aelod o staff Allgymorth Datblygu Cymunedol 
i gefnogi Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig wedi’u recriwtio. Byddant yn cefnogi’r 
gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu ac yn ymgysylltu â chymunedau i gyfleu negeseuon 
iechyd a lles a chefnogi cymunedau BAME i leihau'r risgiau sy'n gysylltiedig ag 
anghydraddoldebau iechyd.  
 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol – mae Rhwydwaith Teithio Llesol Ceredigion 
yn gwella llwybrau teithio lleol sy'n darparu cyfleoedd ar gyfer ymarfer corff a hamdden.   
Daeth yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol i ben ym mis 
Mawrth 2021. Bydd hyn yn rhoi gwybod i’r Cyngor lle y dylid gwneud gwelliannau i gerdded 
a beicio yn y sir.    
 
Mae ymbarél Caru Ceredigion yn ceisio ymgysylltu â chymunedau ymhellach ynghylch 
materion amgylcheddol lleol sy'n bwysig neu sy'n peri pryder iddynt. Mae'n anochel bod y 
pandemig wedi cael effaith ar y cyfle i weithredu prosiectau. Fodd bynnag, mae gwaith 
paratoi a chynllunio ar y gweill i gefnogi grwpiau lleol unwaith y bydd yn ddiogel gwneud 
hynny. Bydd hyn yn cynnwys cyflwyno'r fenter ‘Eich Ci Eich Cyfrifoldeb’ (a lansiwyd ym mis 
Mawrth 2021) a chasglu sbwriel mewn cymunedau ac ar draethau. Llenwyd dros 750 o 
fagiau o sbwriel yn ystod gweithgareddau casglu sbwriel wrth ymyl y ffordd (Mawrth 2021). 
 
Porth Gofal, Gwasanaethau Brysbennu ac Asesu Integredig - asesir atgyfeiriadau a 
dderbynnir gan y tîm Brysbennu Integredig, ac os cânt eu neilltuo i weithiwr o fewn y tîm, 
bydd asesiad cyfannol, yn seiliedig ar ddulliau Arwyddion Diogelwch, yn ystyried lles 
corfforol ac emosiynol yr unigolyn. Yna darperir cymorth gan wasanaethau statudol neu 
wasanaethau 3ydd sector.   
 
Ymunodd 7 gweithwyr cymdeithasol cynorthwyol â'r tîm ym mis Mawrth 2021 a byddant yn 
cefnogi gyda gwaith Rhyddhau i Adfer ac Atal Rhag Mynd i’r Ysbyty.   
 
Mae gweithwyr yn parhau i weithio gyda Gofalwyr i leihau'r risg y bydd Gofalwyr yn methu 
ag ymdopi.  Trefnir gwasanaethau cymorth i ofalwyr, gan gynnwys darpariaeth 3ydd sector, 
yn dibynnu ar ganlyniadau'r asesiad. Mae lleoliadau seibiant wedi'u hatal oherwydd COVID. 
  
Mae gwasanaeth Porth Cynnal, Camddefnyddio Sylweddau yn parhau i sgrinio a 
chynnig asesiadau i bobl y mae camddefnyddio sylweddau yn effeithio ar eu lles. Dim ond 
os bernir bod hynny'n hanfodol y gellir ymweld wyneb yn wyneb.    
 
Derbyniodd y tîm 42 o atgyfeiriadau (Mawrth 2020 - Mawrth 2021). Caewyd 20 achos 
gydag 16 wedi gwella, a 4 heb eu gwella.   
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Mae gwaith i gefnogi pobl i gynnal eu tenantiaethau yn cynyddu ac mae mwy o waith wedi'i 
dargedu yn digwydd i alluogi pobl ifanc (18-25) i drosglwyddo'n esmwyth i'r gwasanaethau i 
oedolion.  
  
Mae'r tîm yn gweithio gyda phartneriaid lleol a chenedlaethol i sefydlu penderfyniadau 
ariannol ar angen yn hytrach na phoblogaeth, mae hyn ar gam cynnar iawn ond mae'n 
hanfodol i ddiwallu'r anghenion tystiolaethol yng Ngheredigion.   
 
Mae gwasanaeth Porth Cynnal – Iechyd Meddwl yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i 
adolygu'r ffordd y caiff gwasanaethau Iechyd Meddwl eu rhedeg yn lleol. 
 
Maent hefyd yn gweithio gyda’r Bwrdd Iechyd i gefnogi'r rhaglen 'Trawsnewid Iechyd 
Meddwl' dan arweiniad Iechyd sy'n cynnwys cynnig gwasanaeth 24/7 yng Ngogledd 
Ceredigion a darparu gwelyau lletygarwch i bobl mewn argyfwng.   
 
Mae cymeradwyaeth wedi'i chael i ddarparu i gynnig cwnsela wyneb yn wyneb mewn 
ysgolion, rhywbeth yr oedd disgyblion yn ei ddymuno'n gryf. Ategir hyn gan gwnsela a 
ddarperir gan CAMHS i bobl ifanc a hyfforddiant CAMHS i athrawon.   
 
Mae taflen adnoddau wedi'i chynhyrchu a'i dosbarthu i ffermwyr i amlinellu'r cymorth Iechyd 
Meddwl sydd ar gael (yn anffodus profodd y gymuned ffermio hunanladdiad yn ddiweddar).   
Mae'r tîm hefyd yn gweithio gyda Thai, yr Heddlu a'r Bwrdd Iechyd i ddatblygu llwybrau 
cymorth iechyd meddwl cymorth cynnar ymhellach.   
 
Bydd y cynllun 'Mannau Anadlu', sy'n dechrau ym mis Mai 2021, yn darparu seibiant 
ariannol o ddyledion pan fydd rhywun mewn argyfwng iechyd meddwl neu’n glaf mewnol.  
Mae'r cynllun hwn yn cael ei hyrwyddo'n eang gan y tîm. 
 
Mae Cymdeithas Gofal yn cefnogi unigolion sydd â phroblemau ynysu cymdeithasol 
cymhleth gan gynnwys y rhai sy'n cael rhywfaint o ryngweithio cymdeithasol gan eu 
gofalwyr cyflogedig, glanhawyr, darparwyr prydau bwyd ac ati ond sydd angen mwy o 
gyfeillgarwch a chefnogaeth.  
 
Rhwng mis Mawrth 2020 a mis Chwefror 2021: 

• gwnaed 14,054 o gysylltiadau o bell dros y ffôn, drwy neges destun neu e-bost 
• cynhaliwyd 1,453 o wiriadau lles a diogelwch 
• gwnaed 693 o rediadau bwyd hanfodol, a dosbarthwyd 374 o barseli bwyd brys   

 
Mae Fforwm Cymunedol Penparcau bellach yn dosbarthu bwyd i 74 o aelwydydd ym 
Mhenparcau (40 o deuluoedd a 34 o drigolion oedrannus). Mae nifer y gwirfoddolwyr wedi 
cynyddu ac felly mae'r un gwirfoddolwyr yn dosbarthu i'r un trigolion bob dydd Sadwrn, 
dydd Sul a dydd Llun.   
 
Mae'r bobl fwyaf agored i niwed yn cael ymweliad a galwad ffôn o leiaf unwaith yr wythnos 
ar ben y danfoniad bwyd.   
 
Maent bellach yn gweithredu 7 diwrnod yr wythnos ac wedi ymuno â'r cynllun CAB sydd 
wedi gosod ffôn a gliniadur yn y Ganolfan er mwyn i bobl gysylltu â CAB o bell.  
  
Bu cynnydd enfawr mewn ymgysylltu â'r gymuned yn y pentref oherwydd eu gwaith a fydd 
yn cael ei adolygu ym mis Tachwedd 2021. 
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Polisi a Pherfformiad, tîm cymorth y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Mae Grŵp 
Prosiect Hyfforddiant Cydnerthedd y BGC yn mapio enghreifftiau o hyfforddiant 
cydnerthedd sydd eisoes ar waith ar draws sefydliadau Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus.   
 
Cofnodir y rhain ar safle a rennir, sy'n caniatáu i aelodau ddiweddaru'r rhestr yn ôl yr angen 
a myfyrio ar gyfleoedd a gynigir drwy sefydliadau partner. Mae hwn yn ddarn o waith sy'n 
mynd rhagddo ac mae'r Grŵp Prosiect yn awyddus i sicrhau bod yr adnodd yn cael ei 
ddiweddaru'n barhaus. Bwriedir cynnal trafodaeth yn y cyfarfod nesaf i egluro cyfeiriad y 
grŵp a sefydlu a oes awydd o hyd am Hyfforddiant Cydnerthedd a rennir ar draws 
sefydliadau’r BGC.  
 
Mae Amcanion Llesiant Ceredigion wedi'u hadolygu yng ngoleuni'r pandemig a'i effaith.   
Mae'r amcanion diwygiedig yn canolbwyntio'n benodol ar waith ymateb Covid-19 y bydd ei 
angen yn ystod 2021. Mae hyn yn cynnwys: 
 

• Amddiffyn pobl rhag tlodi 
• Cefnogi dinasyddion sydd wedi cael eu heffeithio'n anghymesur gan COVID-19 i 

wella eu lles corfforol ac emosiynol, a  
• Chefnogi busnesau i ymateb i effaith Covid-19  

 
Mae'r adolygiad wedi arwain at restr fyrrach ond mwy penodol o Amcanion Llesiant ar gyfer 
y flwyddyn i ddod.  
 
Bydd yr adroddiad nesaf ar gynnydd yn erbyn yr Amcanion yn cael ei gynnal yn ystod yr haf 
a chaiff ei gyhoeddi yn yr Adroddiad Blynyddol ym mis Hydref 2021.  
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Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi Ceredigion 
Adroddiad Cynllun Gweithredu 

23/07/2021 
 

Colofn Tri: Cydnerthedd Cymunedol 
(Sicrhau bod pobl yn medru cael mynediad at wasanaethau, wyneb yn wyneb neu ar-lein) 

 
 
Mae'r Is-grŵp Tlodi yn monitro'r Strategaeth a'r cynllun gweithredu Mynd i'r Afael â Chaledi.  
Mae Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yn craffu ar faterion sy'n 
ymwneud â Thlodi Plant. Mae'r Fforwm yn cyfarfod wythnos cyn yr Is-grŵp Tlodi er mwyn i'r 
adborth fod yn amserol. 
 
Mae'r Cynllun Gweithredu wedi'i rannu'n 3 Colofn a ddisgrifir yn y Strategaeth Mynd i'r Afael 
â Chaledi: 
  

Colofn 1 – cymorth i'r rhai sy'n profi caledi ariannol 
Colofn 2 – cymorth i'r rhai sy'n profi blinder, straen a phryder 
Colofn 3 – sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar wasanaethau 
 

Colofn 2 oedd canolbwynt cyfarfod yr is-grŵp Tlodi ym mis Ebrill 2021, heddiw byddwn yn 
canolbwyntio ar Golofn 3.   
 
 
 

 
 

Coch: 0 (0%); Oren: 25 (38%); Gwyrdd: 32 (49%) 
57 allan o 65 adroddiad (88%) wedi’u dychwelyd 
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Tudalen 170



 

24 
 

Creodd Porth Cymorth Cynnar: Ymyrraeth Gynnar, CAVO a’r tîm Polisi a 
Pherfformiad fap a rhestr o adnoddau y llynedd i ddangos y lefel o ddarpariaeth gan 
grwpiau cymorth cymunedol a banciau bwyd ar draws y sir. 
 
Roedd y map yn dangos darpariaeth dda ar draws y Sir gydag ychydig o ardaloedd bach 
heb unrhyw gymorth wedi'i gofnodi. Mae'r map bellach wedi dyddio ac mae'n dangos yr 
angen gwirioneddol am blatfformau ar-lein Dewis Cymru ac InfoEngine.  
  
Mae Dewis ac InfoEngine wedi'u cysylltu a'u cynllunio i'w diweddaru gan grwpiau 
cymunedol eu hunain; mae'r grŵp yn cael nodyn atgoffa bob 6 mis i ddiweddaru eu 
gwybodaeth. Nid oes gan y platfformau hyn gyfleuster map rhyngweithiol, ond mae 
InfoEngine yn ei ystyried. Nid yw'r ddau blatfform yn cysylltu'n dda iawn â'i gilydd ar hyn o 
bryd ac mae angen gwaith ar hyn. 
 
Mae CAVO yn gweithio gyda Phenparcau, y Borth a Llandysul ar brosiectau cydnerthedd 
cymunedol penodol a hefyd yn gweithio gyda chymunedau yn gyffredinol i gryfhau 
cyfleusterau cymunedol a datblygu rhwydweithiau cymorth cymheiriaid a hybiau 
cymunedol.   
 
Mae'r gwaith hwn yn croesi ar draws brosiect ‘grantiau bychan’ y Cyngor a ariennir gan yr 
UE i fynd i'r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd. Mae rhan o'r arian hwn wedi'i 
ddosbarthu i Fanc Bwyd Aberaeron, Neuadd Fictoria yn Llanbedr Pont Steffan ac Aber 
Food Surplus. Mae ceisiadau gan Fanc Bwyd Aberteifi, Grŵp Tyfu Llanbedr Pont Steffan ac 
Area 43 ar y gweill.   
 
Trefnir cyfarfod gyda Ben Lake MP ac Elin Jones AS ym mis Awst i ddarparu llwyfan i'r rhai 
sy'n tyfu, coginio a dosbarthu bwyd yn y gymuned. 
 
Porth Cymorth Cynnar: Prosiect Cysylltu Ceredigion 
 
Nod y prosiect hwn yw cefnogi unigolion drwy wahanol lwybrau i aros yn annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain am gyfnod hirach. Mae ffocws penodol ar y rhai sy'n ynysu.   
 
Mae’r ffigurau isod yn berthnasol i Ebrill-Mehefin 2021. 

• Ymunodd 63 o unigolion â Chysylltu Ceredigion a chefnogwyd 415 o bobl gan y 
prosiect 

• Dosbarthwyd 1 llechen i gleient 
• Teulu a ffrindiau sy’n cyfeirio y mwyaf aml, gyda hunan gyfeiriadau yn dilyn, yna 

Therapyddion Galwedigaethol/Ffisiotherapyddion  
• Cyfeiriwyd 10 o bobl at y llwybr cwympiadau 
• Crëir map gwres misol i nodi amser galw allan (ymateb 24 awr) a lleoliad 

 
Yr Adran Gwaith a Phensiynau 
 
Drwy gydol y pandemig, arhosodd yr Adran Gwaith a Phensiynau/Canolfannau Gwaith ar 
agor i gefnogi cwsmeriaid sy'n agored i niwed. Wrth i reolau/sefyllfaoedd newid gwelir mwy 
o gwsmeriaid wyneb yn wyneb. Mae hwn yn ffordd brofedig o gefnogi pobl i gael gwaith.  
 
Mae Hyfforddwyr Gwaith yn cynnig cymorth digidol lle bo hynny'n briodol ac hefyd yn gweld 
rhai cwsmeriaid (yn unol ag asesiadau risg Covid).  
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Nid yw rhai sefydliadau partner wedi ailddechrau cymorth wyneb yn wyneb eto – yn 
enwedig y rhai sy'n cynnig hyfforddiant digidol â chymorth - tra bod eraill yn dechrau 
dychwelyd i wasanaeth wyneb yn wyneb cyfyngedig.  
 
Mae cwsmeriaid sy'n gallu helpu eu hunain yn parhau i gael eu hannog i wella eu sgiliau 
digidol drwy amrywiaeth o gyrsiau ar-lein am ddim. 
 
Clic – (Canolfan Gyswllt y Cyngor Sir) 
 
Mae swyddfeydd arian parod yn parhau i fod ar gau, ond mae'r Llyfrgell ar agor ar gyfer 
Clicio a Chasglu a mynediad i gyfrifiaduron drwy apwyntiad. Mae mynediad wedi gostwng i 
45 munud ar hyn o bryd i ganiatáu cyfyngiadau Covid ond y gobaith yw i'r mynediad hwn 
gynyddu yn ystod yr wythnosau nesaf. 
 
Bydd faniau llyfrgell yn ailddechrau gwasanaeth 'normal' o 1 Medi 2021. Mae'r ganolfan 
gyswllt yn parhau i fod yn weithgar iawn. 
 
Area 43 
 
Cefnogwyd 25 o bobl ifanc (Mawrth – Mehefin 2021). Mae gwasanaeth Galw Heibio y 
ganolfan ar gael drwy apwyntiad yn unig. Mae'r cymorth a gynigir wedi bod drwy 
apwyntiadau wyneb yn wyneb, allgymorth pan fo'n bosibl, y cyfryngau cymdeithasol, ffôn a 
negeseuon testun.  
 
Rydym wedi darparu talebau banc bwyd, cynhyrchion hylendid menywod, condomau ac ati.  
Mae gwybodaeth, cwnsela, cyfeirio a chymorth gyda cheisiadau wedi bod ymhlith meysydd 
mwyaf poblogaidd ein gwasanaeth. 
 
Bu angen cynyddol hefyd i bobl ifanc gael rhywun y maent yn gyfarwydd ag ef i 'wrando.'    
Bydd sesiynau gweithgareddau Allgymorth a 'Haf o Hwyl' yn cael eu cynnal dros yr haf. 
 
Cymdeithas Gofal 
 
Cynhaliwyd cyswllt rheolaidd (rhithwir) gyda chleientiaid a oedd ei angen ystod y pandemig, 
gan gynnwys siopa bwyd a dosbarthiadau ar stepen y drws. Dyfarnwyd rhywfaint o arian i 
ni i ddarparu mynediad i liniaduron lle bo angen.  
 
Roedd gan bron i 100% o'n cleientiaid fynediad i ffôn symudol a gwnaethom sicrhau na 
chollwyd unrhyw gyswllt drwy gydol y pandemig. Wrth i’r cyfyngiadau lacio’n raddol, mae'r 
rhan fwyaf o gleientiaid yn hapus i gael cymorth wyneb yn wyneb. Rydym yn darparu 
ymweliadau a chymorth symudol, yn unol â chyfyngiadau Covid. 
   
Rhwng mis Mawrth 2020 a mis Chwefror 2021 cynhaliwyd 693 o rediadau siopa bwyd; fe 
wnaethom ni 1,453 o wiriadau lles; dosbarthu 374 o barseli bwyd brys ac fe wnaethom ni 
9,783 o ymholiadau budd-daliadau lles.    
 
Coleg Ceredigion 
 
Ar ddechrau'r cyfnod clo, nododd ein timau mentora yr holl ddysgwyr a oedd angen cymorth 
cysylltedd digidol. Darparwyd yr offer TG/mynediad at ffôn symudol angenrheidiol i'r rhai 
cymwys fel y gallent gael mynediad at ddarpariaeth dysgu ar-lein. Mae mentoriaid y coleg 
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yn cefnogi dysgwyr â phroblemau cysylltedd lle bo angen. Cafodd gliniaduron eu 
dosbarthu/casglu, ac ariannwyd data ffonau symudol i sicrhau mynediad i wersi o bell.   
 
Nodwyd anghenion cysylltedd y garfan newydd o ddysgwyr ym mis Medi wrth iddynt 
gofrestru a darparwyd adnoddau i ddysgwyr cymwys yn barod ar gyfer y flwyddyn 
academaidd newydd.  
 
Derbyniodd y coleg gyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu offer a defnyddiwyd hwn, ynghyd 
ag unrhyw liniaduron sbâr yn y coleg, i sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad digidol i 
ddysgu ar-lein. 
 
Porth Cymorth Cynnar, Lles Cymunedol a Dysgu: Dysgu Bro/Hyfforddiant Ceredigion  
 

Mae offer TG wedi cael ei fenthyg i ddysgwyr sydd wedi bod angen y cymorth hwn. Rydym 
hefyd wedi dosbarthu ‘Chrome books’ a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gyfranogwyr fel y 
gallent ymgysylltu â mentoriaid a chanolfannau gwaith. 
 
Mae'r Tîm Cymorth Cyflogaeth yn cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda'r cyfranogwyr 
mwyaf agored i niwed.  
 
Mae Dysgu Bro yn cyflwyno rhywfaint o gyrsiau drwy ddysgu cyfunol gyda rhywfaint o 
gyrsiau wyneb yn wyneb e.e. Cymorth Cyntaf, Cymorth Cyntaf Pediatrig, Marsial Tân a 
CSCS. Mae amrywiaeth o gyrsiau'n cael eu darparu'n fewnol drwy MS Teams, gan 
gynnwys Excel, MS Teams, Readability, ‘HeartStart’ a hyfforddiant iPad. 
 
Porth Cymorth Cynnar, Lles a Dysgu Cymunedol: Canolfannau Lles 
 
Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer Canolfan Les yng ngogledd, canol, a de'r sir. 
Sicrhawyd cyllid gan Lywodraeth Cymru ac mae’r Cabinet wedi cytuno i ddatblygu'r Hwb 
Lles cyntaf yn ardal ganol y sir a'r Ganolfan Les gyntaf yng Nghanolfan Hamdden Llanbedr 
Pont Steffan.  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y cyfleusterau sydd eu hangen gyda’r gwasanaethau ym 
model Gydol Oes a Llesiant newydd y Cyngor a chyda grŵp prosiect y BGC: Cyd-leoli ac 
Integreiddio Gwasanaethau Rheng Flaen. 
 
Penodwyd penseiri i gwblhau cynllun yr adeilad yng Nghanolfan Les Llanbedr Pont Steffan 
ac i baratoi dogfennau ar gyfer tendr adeiladu.   
 
Mae Sefydliadau Cymunedol sy'n darparu cyfleoedd gweithgarwch corfforol yng 
Ngheredigion wedi derbyn cyfanswm o £194,705 o gymorth grantiau Chwaraeon Cymru i'w 
cynorthwyo i ddelio ag effaith Pandemig Covid-19 a dychwelyd i'r ddarpariaeth: 

o Cronfa Cymru Actif (£65,852) 
o Cronfa Cymorth mewn Argyfwng (£126,873) 
o Cist Gymunedol (£1,980).   

 
Mae swyddogion yn rhoi cymorth a chyngor i'r sefydliadau a hefyd yn cynorthwyo 
Chwaraeon Cymru gyda'r broses o wneud penderfyniadau. 
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Porth Cymorth Cynnar: Cymorth ac Ymyrraeth 
 
Mae'r gwasanaeth yn parhau i gynrychioli a mynychu amryw o gyfarfodydd grwpiau 
cymunedol lleol ac mae wedi dechrau rhai prosiectau cymunedol. Mae 6 grŵp cymorth 
ieuenctid y 3ydd Sector wedi’u cyllido i gynnig gwasanaeth ar ein rhan. 
 
Rydym wedi derbyn 150 o atgyfeiriadau (Ionawr-Mehefin 2021) ar gyfer ymyrraeth gynnar a 
chymorth ataliol. Mae cyfanswm o 250 o unigolion wedi cael cymorth ar-lein, o fewn 
ysgolion ac yn y gymuned.  
 
Bydd prosiect gwirfoddoli ieuenctid Cymraeg gwerth £20,000 yn dechrau ym mis Medi 
2021. Bydd y prosiect yn cael ei gyd-gynhyrchu gan y Cyngor, CAVO, yr Urdd a CFfI.  
Disgwylir i'r Ddarpariaeth Ieuenctid Symudol gyrraedd yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd 
panel/grŵp pobl ifanc yn cael ei greu i helpu i oruchwylio'r gwaith o gyflawni'r prosiect.  
 
Porth Cymorth Cynnar a Rhwydwaith Canolfannau Teulu Ceredigion (Plant Dewi) 
 
Mae'r holl deuluoedd y mae'r Canolfannau Teulu yn gweithio gyda nhw yn gallu ymgysylltu 
â gwasanaethau ar-lein. Mae'r rhai sydd angen benthyg offer wedi'u nodi ac wedi cael 
cymorth i fynd ar-lein.  
 
Nid oes gan bob teulu yr awydd na'r hyder i gysylltu ar-lein, mae'n well gan rai siarad ar y 
ffôn, neu ddefnyddio Messenger. Mae staff yn parhau i weithio i ddatblygu hyn.  
 
Mae'r holl staff wedi ennill sgiliau a hyder wrth ddarparu gwasanaethau ar-lein. Maent wedi 
mynychu hyfforddiant mewn Cynhwysiant Digidol, Zoom a MS Teams ac yn parhau i 
ddatblygu eu sgiliau. Crëwyd canllawiau ar ddefnyddio llwyfannau amrywiol i gefnogi'r 
ddarpariaeth.  
 
Mae archwiliad o offer wedi'i gynnal i nodi faint o offer TG sydd ar gael i'w fenthyg yng 
ngwasanaethau Porth Cymorth Cynnar. Mae 380 o deuluoedd wedi cael cymorth i fynd ar-
lein a bellach yn ymgysylltu â gwasanaethau ar-lein. 
 
Cyflwynwyd astudiaeth achos am ein prosiect Cysylltedd Digidol i Lywodraeth Cymru ac fe’i 
nodwyd fel arfer da. 
 
DASH Ceredigion 
 
Rydym yn parhau i gefnogi llai o blant/pobl ifanc anabl oherwydd cyfyngiadau Covid. 
Mynychodd 28 arosiadau penwythnos, cynllun chwarae a darpariaeth ieuenctid. 
Derbyniodd 2 gymorth 1:1. Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau am gymorth i blant fynychu 
gofal plant prif ffrwd (Ebrill-Mehefin 2021). 
 
Mae pryderon am effaith y newidiadau i wasanaethau Tîm Plant Anabl (tîm Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol wedi'i gydleoli gynt) a sut rydym yn mynd i sicrhau bod teuluoedd yn gallu 
defnyddio ein gwasanaethau.   
 
Rydym wedi cynyddu nifer y gwasanaethau sydd ar gael ac yn gobeithio parhau i wneud 
hynny dros y misoedd nesaf.  
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Mae grwpiau llai wedi bod yn effeithiol iawn o ran cefnogi plant ag anghenion uchel. Rydym 
yn mynd i archwilio cynnig gwasanaeth angen uchel yn y dyfodol.  
 
Cyngor Sir Ceredigion, Yr Economi ac Adfywio – Datblygu Digidol 
 
Mae nifer o'n prosiectau wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyllid a bydd defnyddio’r seilwaith yn 
dechrau cyn bo hir. Mae dau ddarparwr rhwydwaith amgen yn cynnig prosiectau 'ffeibr i’r 
adeilad' yn y sir. Rydym yn gweithio gyda Chynghorwyr Cymuned/Sir i godi ymwybyddiaeth 
o'r cyfleoedd sydd ar gael.   
 
Mae BT Openreach wedi cyhoeddi uwchraddiadau i gyfnewidfeydd. Bydd hyn yn cael 
effaith gadarnhaol ar 8,000 o eiddo yng Ngheredigion.   
 
Mae ceisiadau wedi'u cyflwyno i'r gronfa band eang leol i wella 'ffeibr i'r adeilad' mewn 
ardaloedd a nodwyd â chysylltedd gwael (yn bennaf yn ne’r sir). Os yw’r rhain yn 
llwyddiannus, byddai hyn yn dod â thua £1 miliwn o gyllid cyfalaf i mewn. 
 
Mae prosiect yn cael ei ddatblygu i wella cysylltedd band eang mewn eiddo tai 
cymdeithasol ym Mhowys a Cheredigion.   
 
Rydym nawr wedi teithio drwy’r tair Colofn  
 

Colofn 1 – cymorth i'r rhai sy'n profi caledi ariannol 
Colofn 2 – cymorth i'r rhai sy'n profi blinder, straen a phryder 
Colofn 3 – sicrhau mynediad at wasanaethau 

 
Camau nesaf: Adolygu’r Camau Gweithredu a pharatoi Adroddiad Blynyddol: 
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Atodiad B: Partneriaid sy’n Cyfrannu 
 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Partneriaethau, Amrywiaeth a Chynhwysiant 

Cyngor Sir Ceredigion, Porth Cymorth Cynnar, Lles Cymunedol a Dysgu 

Cyngor Sir Ceredigion, Cyllid a Chaffael  

Area 43 

Cyngor Sir Ceredigion, Porth Cynnal 

Plant Dewi 

Cyngor Sir Ceredigion, Porth Gofal  

Cymdeithas Gofal  

Cyngor Sir Ceredigion, Polisi, Perfformiad a Diogelu’r Cyhoedd 

Cyngor Sir Ceredigion, yr Economi ac Adfywio 

Cyngor Sir Ceredigion ,Ysgolion a Diwylliant 

Cyngor Sir Ceredigion, Cyswllt Cwsmeriaid 

Cyngor Sir Ceredigion, Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

DASH 

Yr Adran Gwaith a Phensiynau 

Coleg Ceredigion 

Cyngor ar Bopeth Ceredigion  

Fforwm Cymunedol Penparcau  

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

ADRODDIAD I:   Cabinet 

DYDDIAD: 

LLEOLIAD: 

TEITL: 

  02 11  2021 

  Drwy zoom 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau  
Corfforaethol ar adroddiad cynnydd Strategaeth Mynd i’r  
Afael a Chaledi Is-Grŵp Tlodi, BGC Ceredigion, 
Gorffennaf 2021 

PWRPAS YR ADRODDIAD: I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2021. 

CEFNDIR: 
Mae Adran 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 yn gosod dyletswydd statudol ar 
Awdurdodau Cymru i baratoi a chyhoeddi Strategaeth a fydd yn cyfrannu at ddileu tlodi 
plant yng Nghymru.  Gall Awdurdodau Lleol ddewis cynnwys eu strategaethau yn eu 
Cynllun Llesiant leol.  Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dewis cyhoeddi strategaeth ar 
wahân er mwyn cadw ffocws penodol ar faterion yn ymwneud â thlodi yng Ngheredigion.  

Yn dilyn trafodaeth ac ystyriaeth o’r adroddiad, cytunodd yr Aelodau ar y canlynol ac 
argymell bod y Cabinet:  

 Yn cydnabod y cynnydd a wnaed wrth gyflawni tri amcan allweddol o Strategaeth Mynd
i’r Afael â Chaledi Ceredigion ac yn cefnogi’r ‘camau nesaf’ a nodir isod:

1. Bydd Is-Grŵp Tlodi BG yn parhau i ddatblygu’r dangos-fyrddau data i sicrhau ein bod
ni â dealltwriaeth ar y cyd o effaith esblygol COVID-19 ar galedi yng Ngheredigion trwy
goladu a dadansoddi data.

2. Mae angen adolygu’r rhestr o bartneriaid sy’n cyfrannu. Rydym yn gwybod bod yna
gyfleoedd i weithio ar y cyd gyda mwy o asiantaethau partner er mwyn hyrwyddo a
manteisio ar yr holl gymorth a chefnogaeth sydd ar gael.

3. Mae’r Cynllun Gweithredu yn ddogfen fyw a ddyluniwyd i’w diweddaru yn ystod oes y
Strategaeth Caledi.  Mae rhai partneriaid sy’n cyfrannu wedi cwblhau eu
gweithgareddau tra bod gweithgareddau eraill dal ar y gweill.  Bydd y Cynllun
Gweithredu yn cael ei adolygu i sicrhau ein bod yn parhau i weithio gyda’n gilydd yn
effeithiol i gryfhau gwytnwch unigolion a chymunedau wrth i ni addasu i effaith COVID-
19.

4. Nid yw’r fframwaith a sefydlwyd i fonitro cyflawniad y Strategaeth Caledi yn cynnwys
mecanwaith i bartneriaid dynnu sylw at faterion penodol sy’n peri pryder. Yn benodol, y
rhai y gall y BGC fynd i’r afael â hwy o bosib mewn dull aml-asiantaethol.  Bydd y
fframwaith monitro yn cael ei haddasu i gynnwys ffordd glir o nodi materion pryder
penodol yn rhyngweithiol gan ddarparwyr cymorth, dinasyddion ac aelodau’r Is-grwpiau
BGC.
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Diolchodd y Cadeirydd i Arweinydd y Cyngor, Cynghorydd Ellen ap Gwynn am gyflwyno’r 
adroddiad a diolch i Gydlynydd Teuluoedd a Ffoaduriaid Syria am baratoi adroddiad llawn 
gwybodaeth.  

 
Cynghorydd Ivor Williams 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 2020-21 
 

Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i aelodau’r Cabinet am Adroddiad 
Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) Ceredigion 2020-21 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

   
Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn 
 

 
Cyflwyniad i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi pwrpas cyffredin 
sy’n rhwymol yn gyfreithiol, sef y saith nod llesiant a phum ffordd o weithio. 
Dyluniwyd y rhain i gefnogi a chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus sy’n bodloni 
anghenion y presennol heb amharu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u 
hanghenion eu hunain. 
 
Hefyd mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd Llesiant ar gyrff cyhoeddus penodol i 
weithredu ar y cyd a sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) ar gyfer 
ardaloedd pob Awdurdod Lleol yng Nghymru.  Rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ei 
ardal drwy gyfrannu at gyflawni’r nodau Llesiant. 
 
Adroddiad Blynyddol  
 

Yn unol â’r Ddeddf, rhaid i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion gyhoeddi 
adroddiadau blynyddol ar gyflawni’r Cynllun Llesiant Lleol.  At hynny, mae’n ofyniad 
statudol yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fod adroddiadau 
blynyddol yn cael eu craffu ac felly cyflwynwyd yr adroddiad hwn gerbron Pwyllgor 
Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion ar 15 Medi. 
 
Mae Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion 2020-21 wedi’i baratoi i’w gyhoeddi fel y mae yn Atodiad 1.  Fe’i 
cyflwynwyd a’i gymeradwyo yng nghyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion ar 12 Gorffennaf 2021. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, 
nodwch pam 

Nid yw’r adroddiad 
hwn yn newid Polisi 
neu Wasanaeth.  

Crynodeb: 
Hirdymor:  
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Integreiddio:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  

 
Argymhelliad: Derbyn Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 2020-21 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

 
Ddim yn berthnasol 
 

 
Trosolwg a Chraffu:  Dynodir bod Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor 

Sir Ceredigion yn cadw golwg ar effeithiolrwydd 
cyffredinol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a hynny 
drwy graffu ar y penderfyniadau a’r camau eraill a gymerir 
gan y Bwrdd.  Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Cynllun 
Llesiant Lleol BGC Ceredigion 2020-21 gerbron y 
Pwyllgor hwnnw ar 15 Medi 2021. 
 

Fframwaith Polisi: Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau 
Ariannol: 

O fewn y gyllideb bresennol 

 
Pwerau Statudol: 
 

 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 

Papurau Cefndirol: 
 

Gweler isod 

Atodiadau: Atodiad 1 – Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 2020-21 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Alun Williams 
 

 
Swyddog Adrodd: 

 
Diana Davies 
 

Dyddiad: 2.11.2021 
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Rhagair  3-4 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 5 

Datganiad COVID-19  6-7 

Cyflawni’r Cynllun Llesiant Lleol  

 

7 

Grŵp Prosiect Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol 
8-11 

Grŵp Prosiect Deall ein Cymunedau  12-16 

Grŵp Prosiect Cyd-leoli ac Integreiddio Gwasanaethau Rheng 

Flaen  

17-19 

Grŵp Prosiect Menter ac Arloesedd  20-22 

Grŵp Prosiect Hyfforddiant Cydnerthedd  23-26 

Grŵp Prosiect Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd ar gyfer Iechyd  

Is-grwpiau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  

(i)  Is-grŵp Tlodi   

(ii) Grŵp Adsefydlu Ffoaduriaid  

(iii) Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion 

Ymgynghoriadau a Chyflwyniadau Ychwanegol  

     

                                                      

27 

27-30 

 

 

 

30 
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Rhagair 
 

Croeso i Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2020-21.  Mae’r 

adroddiad hwn yn amlygu’r camau a gymrwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

(BGC) Ceredigion i gyflawni’r nodau a gyflwynwyd yn ein Cynllun Llesiant Lleol i 

Geredigion.  Mae’n amlinellu’r gwaith a wnaethpwyd gan bartneriaid BGC er mwyn 

cyflawni ein ‘dyletswydd llesiant’ ar y cyd, i wella llesiant economaidd, amgylcheddol, 

diwylliannol a chymdeithasol pobl a chymunedau yng Ngheredigion. 

 

Yng ngoleuni’r heriau a wynebwyd dros y 12 mis diwethaf, ac o ganlyniad uniongyrchol 

i’r Coronafeirws, rydym wedi ceisio gwisgo ‘lens Covid’ yn ystod yr holl drafodaethau a’r 

holl gamau a gymrwyd yn ystod y cyfnod diwethaf.  Bu hyn yn hanfodol gan bod 

partneriaid wedi gwneud gwaith diflino yn unigol ac ar y cyd er mwyn ymateb i’r heriau 

sydd wedi codi.  Mae pob sefydliad partner wedi dangos eu hymrwymiad a’u 

cefnogaeth i lesiant preswylwyr, busnesau a chymunedau Ceredigion mewn ffordd glir, 

ac wrth i ni symud yn ofalus ac mewn ffordd gadarnhaol i gyfnod adfer, mae gwisgo 

‘lens’ Covid’ yn mynd yn bwysicach fyth er mwyn ein tywys i gyd mewn ffordd ddiogel 

a phriodol ar hyd y llwybr i’r dyfodol. 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi manteisio ar y cyfle i adolygu ein 

blaenoriaethau a’n ffrydiau gwaith er mwyn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ein sylw 

a’n hymdrechion ar y prif themâu ar draws y Sir.  Ail-osodwyd blaenoriaethau ac mae’n 

iawn bod camau gweithredu dros y 12 mis diwethaf wedi canolbwyntio ar y mannau 

lle y mae ein dylanwad ar y cyd yn ychwanegu gwerthu y tu hwnt i’r hyn yr ydym yn ei 

wneud eisoes fel sefydliadau unigol. 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi profi ffordd hollol wahanol o weithio ac mae 

hyn wedi rhoi ffocws o’r newydd ar bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth a 

chydgynhyrchu datrysiadau.  Mae’r holl bartneriaid wedi bod yn cydweithio o 

ganlyniad i’r sialensiau eithriadol, ac mae cysylltiadau agosach fyth wedi arwain at 

gynyddu gweithrediad ymarferol mecanweithiau sefydledig er mwyn cydweithio er lles 

pawb.  Mae hyblygrwydd wedi bod yn allweddol, o ran y cyd-destun strategol a’r 

ymyriadau ymarferol y bu gofyn eu cyflawni o ganlyniad i’r pandemig. 

 

Yn ystod 2020-21, mae dull wedi’i dargedu sy’n seiliedig ar gamau gweithredu allweddol 

wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol, a cheir cyswllt uniongyrchol rhwng y rhain a 

llesiant unigolion, busnesau a grwpiau cymunedol ar draws Ceredigion.  Trwy gydol y 

flwyddyn hon, buddsoddwyd amser ac ymdrech yn y broses o addasu arferion gwaith, 

gan geisio cynnwys mwy o bobl a chymunedau bob amser ar y daith hon o wella’u 

llesiant. 
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Yng ngoleuni’r sialensiau parhaus yn sgil pandemig y coronafeirws, unwaith eto, mae 

Adroddiad Blynyddol eleni yn fwy cryno, ond mae’n iawn bod ein taith yn parhau i roi 

sylw i’n Nodau Llesiant a chyflawni ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol economaidd, 

amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol Ceredigion. 

 

Hoffem gydnabod yr ymrwymiad a’r cymorth a ddangoswyd gan bartneriaid, gan 

ddiolch iddynt am eu cydnabyddiaeth barhaus o bwysigrwydd cydweithio er budd 

gwella llesiant pobl a chymunedau Ceredigion. 
 

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

Ceredigion  
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi diben cyffredin sy’n 

rhwymo mewn cyfraith ar ffurf saith Nod Llesiant a phum Dull o Weithio a gynlluniwyd i 

gynorthwyo a darparu gwasanaeth cyhoeddus sy’n bodloni anghenion y presennol 

heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain. 

 

Pum Dull o Weithio 

      

 

Y Saith Nod Llesiant 
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Datganiad COVID-19  
 

O ganlyniad uniongyrchol i bandemig y Coronafeirws, adolygwyd gweithrediad camau 

gweithredu’r Grwpiau Prosiect.  Ar ôl penderfynu atal cyfarfodydd yn gynnar yn ystod 

2020-21, mae Grwpiau Prosiect wedi ailddechrau ar-lein, trwy ddilyn dull gweithredu 

priodol fesul cam, a chan ymgysylltu gyda phartneriaid mewn ffordd gadarnhaol trwy 

gyfrwng datrysiadau cyfarfod o bell.  Roedd hyn yn dilyn 4 mis cyntaf heriol iawn yn 

2020/21, lle y cafodd staff ar draws aelodau partner eu hadleoli a gweithredwyd 

cymorth ar y cyd yn ystod yr ymateb brys. 

 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf BGC yn 2020-21 ym mis Gorffennaf 2020 trwy drefniant rhith.  

Mae’n iawn bod y trafodaethau ar yr adeg hon wedi canolbwyntio ar effaith COVID-

19, a arweiniodd at y Bwrdd yn rhoi ystyriaeth fanwl i ymatebion priodol i’r sialensiau a 

oedd wedi codi.  Cytunwyd annog pob Grŵp Prosiect i gynnal adolygiad llawn o’i 

flaenoriaethau, gan amlinellu ei flaengynllun gweithredu. 

 

Y Grŵp Prosiect cyntaf a ailddechreuodd ar ei waith oedd Grŵp Prosiect Deall ein 

Cymunedau, yr oedd ei aelodaeth yn manteisio ar arbenigedd personél a fu’n 

ymwneud gyda’r gwaith uniongyrchol o gynllunio a darparu gwasanaethau cymorth er 

mwyn cynorthwyo cymunedau.  Gwelwyd pob partner yn dangos ymrwymiad brwd i’r 

gwaith ac roeddent yn dymuno cynorthwyo trwy wneud cyfraniad cadarnhaol.  Yn 

ystod 2020-21, mae’r Grŵp Prosiect hwn wedi ceisio sicrhau bod lleisiau wedi cael eu 

clywed, bod canllawiau wedi cael eu datblygu a bod datrysiadau wedi cael eu 

gweithredu.  Gan weithio mewn partneriaeth a sicrhau cyfranogiad cryf o’r 3ydd sector 

yn ystod 2020-21, mae’r grŵp wedi rhoi pwyslais mawr ar bwysigrwydd ymgysylltu 

cymunedol, cyd-greu datrysiadau a phwysigrwydd hanfodol cynyddol manteisio ar 

gryfder capasiti gwirfoddolwyr er mwyn datblygu cydnerthedd cyson ar draws 

partneriaid a rhyngddynt. 

 

O fis Medi 2020 ymlaen, gwelwyd cyfarfodydd Grwpiau Prosiect eraill yn ailgychwyn.  

Mae cyfarfodydd grwpiau prosiect Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol, Cyd-leoli 

ac Integreiddio gwasanaethau rheng flaen, Hyfforddiant Cydnerthedd a Menter ac 

Arloesedd bellach wedi ailgychwyn.  Nid yw Grŵp Prosiect Atebion Cymdeithasol a 

Gwyrdd ar gyfer Iechyd, dan Gadeiryddiaeth Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi cyfarfod ers dechrau 2020, pan gynhaliodd ei 

symposiwm rhanbarthol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont 

Steffan.  Yn ystod y gweithdai a gynhaliwyd yn y digwyddiad partneriaeth hwn, nodwyd 

nifer o feysydd allweddol i ganolbwyntio arnynt, fodd bynnag, oherwydd ystyriaethau 

sy’n ymwneud â chapasiti a blaenoriaethau brys, dim ond cynnal briff gwylio dros 

ddatblygiadau yn y sector trwy blatfform gwybodaeth Basecamp y mae’r grŵp hwn 

wedi llwyddo i’w wneud.  Mae syniadau o Geredigion, rhanbarth Gorllewin Cymru ac 

yn wir, Cymru gyfan, yn parhau i gael eu rhannu rhwng partneriaid, gyda’r nod o barhau 

gyda’r gwaith hanfodol hwn a fydd yn cynorthwyo’n fawr yn ystod y cyfnod adfer. 
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Mae cynnal cyfarfodydd partneriaeth rhith wedi arwain at gynrychiolaeth a 

chyfranogiad uwch gan ran fwyaf y partneriaid.  Mae pob Grŵp Prosiect wedi cwblhau 

adolygiad llawn o’u blaenoriaethau, gan amlinellu eu Cynlluniau Gweithredu newydd 

ar gyfer 2020/21.  Roedd yr adolygiad hwn wedi galluogi pob Grŵp Prosiect i wisgo lens 

COVID wrth bennu eu blaenoriaethau a’u Cynllun Gweithredu.  Bu hwn yn ddatblygiad 

cadarnhaol iawn wrth i bartneriaid feithrin perthnasoedd a ffurfiwyd dros flynyddoedd 

blaenorol ac mae sefydliadau wedi cyfrannu i’r gwaith o gydgynhyrchu’r Cynlluniau 

Gweithredu newydd.  Yn ogystal, mae partneriaid wedi dangos ymrwymiad pellach i 

dasgau unigol trwy gyfrwng rôl gweithredu uniongyrchol trwy Grwpiau Gorchwyl a 

Gorffen.  Mae hyn yn arbennig o wir gyda Grŵp Prosiect Deall ein Cymunedau a Grŵp 

Prosiect Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol.  Gellir gweld rhagor o fanylion am 

waith y Grwpiau Gorchwyl a Gorffen, ynghyd â blaenoriaethau pob Grŵp Prosiect 

unigol yn Adran 3. 

 

Cyflawni’r Cynllun Llesiant Lleol  
 

Cyflawnir y cynllun Llesiant Lleol, a gytunwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Ceredigion ar 

16 Ebrill 2018, trwy gyfrwng Grwpiau Prosiect, sy’n cynnwys swyddogion perthnasol ar 

draws partneriaid BGC.  Mae’r Grwpiau Prosiect hyn yn manteisio ar sgiliau ac 

arbenigedd unigolion sy’n meddu ar wybodaeth arbenigol berthnasol ac sy’n ceisio 

cynrychioli amrywiaeth ein cymunedau ar draws Ceredigion. 
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Grŵp Prosiect Newid Hinsawdd ac Adnoddau Naturiol  
 

 

Creu cymunedau amgylcheddol gyfrifol a diogel sy’n medru addasu ac 

ymateb i effeithiau newid hinsawdd. 

Cefnogi cymunedau i wella eu perthynas â’r amgylchedd naturiol a pharatoi ar gyfer 

tywydd eithafol.  

 

Blaenoriaethau a Adolygwyd  
 

Un o brif amcanion y Grŵp Prosiect hwn yw cynorthwyo cymunedau a gwella eu 

perthynas gyda’r amgylchedd naturiol, a thrwy hynny, eu paratoi ar gyfer tywydd 

eithafol.  Nododd BGC bod y nod hwn yn flaenoriaeth oherwydd y deallir yn eang bod 

newid hinsawdd yn fygythiad cydnabyddedig i’n dyfodol hirdymor, ynghyd ag effaith 

bywyd modern ar ein hasedau naturiol yn yr un modd. 

 

Ar gyfer 2020/21, roedd y camau gweithredu a gydgynhyrchwyd ar gyfer y Grŵp 

Prosiect hwn fel a ganlyn: 

 Paratoi cais am gyllid i’w gyflwyno i NRW a chyflawni camau gweithredu y 

cytunwyd arnynt. 

 Aelodau’r grŵp i rannu arfer da a chynorthwyo trafodaethau’r Grŵp Prosiect 

mewn ffordd weithredol. 

 Ystyried prosiectau peilot a rhaglenni cymorth eraill. 

 

Camau allweddol a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 
 

1. Ailgysylltu gyda byd Natur  

Ym mis Rhagfyr 2020, penodwyd Resources for Change (R4C) Cyf gan Gyngor Sir 

Ceredigion, a chan weithredu ar ran y Grŵp Prosiect Newid Hinsawdd ac Adnoddau 

Naturiol, i nodi tir cyhoeddus yn y sir sy’n hygyrch ac sy’n hyrwyddo bioamrywiaeth ac 

iechyd a lles. 

 

Prif elfennau’r adroddiad: 

 Diben yr adroddiad hwn oedd nodi ffyrdd o wella bioamrywiaeth, a chynyddu’r 

cyfleoedd ar gyfer cysylltiadau rhwng pobl a byd natur. 

 Mae’r gwaith wedi llunio rhestr hir o safleoedd cyhoeddus sy’n bodloni meini 

prawf SINC (Safleoedd o Bwysigrwydd er Cadwraeth Natur), neu y mae ganddynt 

y potensial i fodloni’r rhain, yn ogystal â safleoedd hygyrch y byddant yn gwella’r 

cyfleoedd i bobl ddeall a mwynhau byd natur a mannau gwyrdd lleol yn well, a 

gwella’u hiechyd a’u lles. 

 Yn ogystal â llunio rhestr hir o dros 170 o safleoedd cyhoeddus y mae ganddynt 

botensial gwella ecolegol / cymunedol, nodwyd saith prosiect thematig posibl, y 

byddant yn galluogi mynediad uniongyrchol i fyd natur.  Mae’r themâu hyn yn 

cynnwys 57 safle y maent wedi’u gwasgaru ar draws y Sir. 
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 Nodwyd cyfleoedd sy’n cynnwys plannu coed, garddio, cerdded a beicio, 

casglu sbwriel, creu llochesi bywyd gwyllt a phrosiectau celf cymunedol.  Ceir 

potensial ar gyfer mynediad i bawb trwy wneud gwelliannau i lwybrau ac ystyried 

lleoliadau y maent yn agos iawn i gymunedau neu mewn cymunedau.  Mae’r 

cynefinoedd yn amrywio o rai arfordirol, gweirgloddiau, coetir a rhai mewn 

ardaloedd trefol. 

 

Mae’r safleoedd hyn fel a ganlyn: 

 ABERAERON:  Prif Thema:  Creu ac Adfer Glaswelltir Lled-naturiol  

 ABERYSTWYTH:  Prif Thema:  Prosiectau Bywyd Gwyllt Cymunedol  

 ABERTEIFI:  Prif Thema:  Afon Teifi a Pheillwyr 

 LLANBEDR PONT STEFFAN:  Prif Thema:  Coetir a Bywyd Gwyllt Dŵr Croyw  

 LLANDYSUL:  Prif Thema:  Creu ac Adfer Glaswelltir Lled-naturiol  

 LLANILAR:  Prif Thema:  Llwybr Cerdded Bywyd Gwyllt Cylchol  

 CEINEWYDD I LANARTH:  Prif Thema:  Prysgdir arfordirol ac ansawdd dŵr  

 

Amlinellwyd ffynonellau ariannol posibl ym mis Mawrth 2021 ar gyfer y prosiectau thema 

uchod, y byddant yn cynnig ffocws allweddol i’r Cynllun Gweithredu yn y dyfodol ar 

gyfer y Grŵp Prosiect hwn, yn ogystal â chreu cysylltiadau gyda’r Grwpiau Prosiect eraill. 

 

  

 

 

 

 

2. Ymgyrch Caru Lle Rydych yn Byw 

Lansiwyd yr ymgyrch ar 25 Ionawr 2021, gyda thri maes gweithredu ar gyfer grwpiau 

cymunedol, neu unigolion.  Gwelwyd y neges wreiddiol ar Facebook dros 1000 gwaith 

ac mae’r niferoedd sy’n ymweld â’r platfform yn parhau i godi. 

 

 

 

 

Mae prif elfennau’r ymgyrch yn cynnwys: 

O’ch Gardd:  Cynorthwyo grwpiau i blannu gartref ac i ystyried gweithgarwch plannu 

cymunedol wrth i’r cyfyngiadau gael eu codi. 

 Rhannwyd dolenni gydag “Adam yn yr Ardd” – blog fideo dwyieithog ynghylch 

garddio, sy’n cynnwys fideos ar gyfer y rhai sy’n dysgu Cymraeg.  

 Cyswllt gyda busnes bach lleol, “Harvst”, sy’n cynhyrchu tai gwydr deallus ac y 

mae ganddynt ethos cryf o annog gweithgarwch tyfu bwyd. 

  Cyswllt gyda’r Ardd Fotaneg yng Nghaerfyrddin – Blog am gynorthwyo Gwenyn 

 Cynorthwywyd grwpiau cymunedol ar draws Ceredigion i blannu hadau/ 

planhigion ar gyfer y Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol. 

“…….sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn cynorthwyo’r broses o 

ddatblygu camau allweddol a nodwyd gan yr adroddiad hwn a gomisiynwyd, a’u 

gyrru yn eu blaen, ar draws safleoedd cyhoeddus.”  

“……gellir gweld manylion llawn yr ymgyrch hon i unigolion a grwpiau cymunedol 

trwy droi at Caru Lle Rydych Chin Byw .” 
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 Datblygir cynlluniau gyda sawl cynllun tyfu bwyd cymunedol – y gobaith yw ffurfio 

rhwydwaith yng Ngheredigion. 

 

O’ch Calon:  Yn gysylltiedig gyda cerdded i ddechrau, gyda’r syniad o baentio cerrig 

i’w rhoi yn eich cymuned leol er mwyn i bobl ddod o hyd iddynt pan fyddant yn 

cerdded: 

 Gweithredoedd er mwyn ‘caru’ eich ardal leol, sy’n gysylltiedig gyda 

“Naturehood”, prosiect cymunedol gan Earthwatch Europe sy’n gweithio i 

ddadwneud y dirywiad mewn bywyd gwyllt. 

 Cyfieithu taflenni ffeithiau sy’n nodi syniadau er mwyn galluogi pobl i gynorthwyo 

eu hamgylchedd lleol 

o Creu coridor bywyd gwyllt  

o Creu pentyrrau dail a boncyffion  

o Creu pwll bywyd gwyllt a defnyddio blodau fel peillwyr 

 Blog sy’n canolbwyntio ar Wiwerod Coch yng Ngheredigion. 

 Gweithredu lleol ar y cyd fel y murlun ar gyfer Awr y Ddaear yn Aberteifi. 

 Gweithio gyda grwpiau lleol er mwyn cynorthwyo eu gwaith cymunedol e.e.  

Caru Aber. 

 Ystyried sut y gellir defnyddio’r ymgyrch er mwyn cynorthwyo cymunedau 

ymhellach wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio. 

 

O’ch Drws Ffrynt:  Gofynnwyd i bobl rannu profiadau cadarnhaol o deithiau cerdded 

yn y gymuned.  Rhannu manylion o’r mannau lle y maent yn cerdded a’r gwahanol 

bethau y maent yn eu gweld. 

 Erthyglau yn y wasg leol er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch ac er mwyn 

annog pobl i gyflwyno’u llwybrau cerdded a’u lluniau. 

 Rhannu teithiau cerdded Caru Ceredigion. 

 Cysylltiadau gyda Cerdded er Lles Ceredigion, i hyrwyddo’u teithiau cerdded 

rhith.  Nodwyd cyfleoedd i ymuno â theithiau cerdded cymunedol, darparu 

hyfforddiant arweinwyr Gwirfoddolwyr a chymorth Cymheiriaid ar gyfer y dyfodol. 

 Gweithio gyda Cered a phreswylwyr cartrefi gofal lleol i ddatblygu taflenni 

ffeithiau dwyieithog o blanhigion ac adar brodorol i bobl eu hadnabod pan 

fyddant yn cerdded ac yn garddio.  Ystyrir canllawiau ar gyfer gerddi 

synhwyraidd hefyd sy’n cynnwys perlysiau a phlanhigion persawrus. 

 

Mae’r prosiect hwn wedi canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd gyda grwpiau 

cymunedol sy’n datblygu gwahanol brosiectau tyfu cymunedol – amlygir y rhain hefyd 

fel rhan o wythnos arddio genedlaethol a gellir gweld manylion dolenni defnyddiol isod: 
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Rhannu arfer da a chynyddu gwybodaeth  
 

Mae’r elfennau hyn yn hanfodol er mwyn cynnig sylfaen ar gyfer gwaith y Grŵp Prosiect 

hwn ac felly, sefydlwyd Grŵp Gorchwyl Ymchwil bach yn ystod 2020/21. 

 

Roedd ffocws y Grŵp Gorchwyl hwn yn ymwneud â chynnwys Partneriaid mewn 

Prosiect Peilot Cydnerthedd yr Hinsawdd a ariannwyd gan NRW, a oedd yn rhoi ffocws 

arbennig ar lunio Cynlluniau Cydnerthedd Cymunedol wedi’u hymwreiddio.  Roedd y 

gwaith hwn yn ymwneud â Chydnerthedd yr Hinsawdd – cynllunio ar gyfer dyfodol 

gwahanol o ganlyniad i’r newid hinsawdd yr ydym eisoes wedi cael ein clymu iddo a’i 

nod oedd cynnig trosolwg o effeithiau’r hinsawdd a’r risgiau i’r Dref, gan amlinellu’r 

blaenoriaethau i sefydliadau, grwpiau cymunedol ac unigolion weithio arnynt er mwyn 

meithrin cydnerthedd. 

 

Yn ogystal, mae’r Grŵp Prosiect hwn wedi ystyried strategaethau allweddol a 

ddatblygwyd gan bartneriaid ac ystyriaeth uniongyrchol cyfranogiad myfyrwyr mewn 

mentrau er mwyn gwella gweithgareddau yn y dyfodol. 

 

 

 

 

 

Camau arfaethedig yn y dyfodol  
 

Bydd y blaengynllun gweithredu ar gyfer y Grŵp Prosiect hwn yn parhau i ganolbwyntio 

ar gynigion yn adroddiad cwmpasu Ailgysylltu Byd Natur, parhad a datblygiad pellach 

camau cymunedol sy’n canolbwyntio ar rannu arfer da gydag Ymgyrch Caru lle 

Rydych yn Byw a’r arfer parhaus o gysylltu camau gweithredu y prosiect gyda phrif 

strategaethau sefydliadau partner. 

 

Rhoddir pwyslais ar gadw golwg barcud ar y cynlluniau adfer wrth i ni ddod allan o 

bandemig COVID-19. 

 

  

“…….mae dolenni defnyddiol sy’n darparu gwybodaeth ychwanegol ar gael trwy 

droi at : 

Tyfu Cymunedol   

Adam yn yr Ardd 

Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod  
 

O'ch Drws Blaen “ 

“…….sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn ystyried cyfleoedd ymchwil, 

gan fanteisio ar sgiliau myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig trwy gynnig cyfleoedd i 

gymryd rhan uniongyrchol mewn meysydd prosiect allweddol.”  
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Grŵp Prosiect Deall Ein Cymunedau  

 

Creu amodau addas fel y gall cymunedau gefnogi unigolion o bob 

cefndir i fyw bywydau annibynnol a chyflawn. 

Datblygu a chynnal rhwydweithiau cymdeithasol a chyfleoedd diwylliannol ac 

ieithyddol er mwyn gwella llesiant a sicrhau annibyniaeth.  

 

Blaenoriaethau a Adolygwyd  
 

Fel y soniwyd yn flaenorol, Grŵp Prosiect Deall ein Cymunedau oedd y cyntaf i 

ailddechrau ar ôl dyfodiad pandemig COVID-19, er mwyn sicrhau gweithgarwch 

hanfodol i rannu gwybodaeth rhwng cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus yn 

ystod cyfnod pan oedd hi’n hollbwysig ymateb yn gyflym er mwyn cynorthwyo’r rhai 

mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.  Roedd hyn yn arbennig o bwysig oherwydd 

roedd gan natur wledig Ceredigion, teneurwydd y boblogaeth yn ei hanheddau a 

sialensiau gan gynnwys ynysigrwydd ac allgáu digidol y potensial i waethygu oherwydd 

effaith COVID-19.  Cynhaliwyd adolygiad o’r blaenoriaethau cyfredol er mwyn sicrhau 

bod gwaith y Grŵp Prosiect yn bodloni anghenion cymunedau a sefydliadau partner 

yng ngoleuni’r pandemig, gan gydnabod y dylai’r rhaglen waith barhau i fod yn hyblyg 

er mwyn ymateb i newidiadau mewn amgylchiadau pan fo hynny’n briodol. 

 

Ar gyfer 2020/21, roedd y camau gweithredu a gydgynhyrchwyd ar gyfer y Grŵp 

Prosiect hwn fel a ganlyn: 

 Nodi cymunedau daearyddol a chymunedau o ddiddordeb – Data ac asedau 

cymunedol. 

 Datblygu rhaglen ymgysylltu gyda chymunedau a chytuno ar ddiben a neges glir 

er mwyn cyfleu’r weledigaeth ac annog cyfranogiad – Ymgysylltu a Chyfathrebu. 

 Gweithio gyda chymunedau er mwyn deall eu hasedau – gan gynnwys 

adeiladau, pobl, sgiliau, gweithgareddau, digwyddiadau a gwasanaethau – 

Data ac asedau cymunedol. 

 Cynorthwyo cymunedau i weithio fel Byrddau Gwasanaeth Cymunedol – 

Cydgynhyrchu. 

 

Camau allweddol a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 
 

1. Data ac Asedau Cymunedol  

Mae’r Grŵp Prosiect wedi parhau i gasglu adroddiadau a chanlyniadau gan 

ymarferion ymgysylltu cymunedol a gynhaliwyd yn ddiweddar.  O ganlyniad i 

gyfyngiadau COVID-19, penderfynwyd oedi rhai ymarferion a phrosiectau am gyfnod, 

megis y Cynlluniau Bro, wrth ailystyried cyfleoedd ymgysylltu a rhoi ffocws ar ymgynghori 

digidol yn hytrach nag ymgynghori wyneb yn wyneb.  Mae ymgynghoriadau 

cymunedol wedi cynnwys y rhai a gynhaliwyd gan Cered yn Aberaeron ac yn Llanbedr 

Pont Steffan, gan Ddyfodol Gwledig yn Llandysul a Cheinewydd, gan Cynnal y Cardi 

yn Llanbedr Pont Steffan a Llangrannog, a chan CAVO yn Llandysul, Aberteifi a 
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Phenparcau.  Mae casglu adborth ac adroddiadau o ymarferion megis y Cynlluniau 

Bro a gweithgarwch ymgysylltu cymunedol yn caniatáu mwy o ddealltwriaeth o’r 

angen, gan adnabod meysydd gwaith posibl ar gyfer y dyfodol. 

 

Er mwyn bod yn barod ar gyfer yr Asesiad Llesiant Lleol nesaf, a gynhelir yn 2021/2022, 

sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen o’r Grŵp Prosiect hwn er mwyn cynorthwyo’r 

broses o ddatblygu’r cynllun ymgysylltu a chyfathrebu drafft.  Wrth i gyswllt sefydliadau 

BGC ymestyn ymhell mewn cymunedau, bydd arbenigedd y Grŵp Prosiect yn 

werthfawr iawn wrth nodi rhanddeiliaid a digwyddiadau allweddol lle y bydd modd 

cyflawni gweithgarwch ymgysylltu am yr Asesiad Llesiant Lleol.  Bydd y broses hon yn 

hollbwysig wrth gyrraedd y cymunedau hynny sy’n ddifreintiedig, sydd ar y cyrion ac 

nas clywir eu llais yn aml iawn, gan sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed ac yr ystyrir 

eu hanghenion.  Yn ogystal, bydd aelodau’r Grŵp Prosiect yn cymryd rhan mewn 

gweithdy wedi’i hwyluso er mwyn coladu eu hystyriaethau a’u harbenigedd trwy 

gyfrwng poliau, byrddau gwyn rhith a thrafodaeth ynghylch themâu llesiant yng nghyd-

destun deall ein cymunedau. 

 

“…….sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn cynorthwyo’r broses o 

ddatblygu’r cynllun ymgysylltu a chyfathrebu drafft ar gyfer yr Asesiad Llesiant Lleol 

nesaf.” 

 

2. Ymgysylltu a Chyfathrebu 

Caiff datblygiadau ynghylch Writemedia ac Engagement HQ eu hadrodd i’r Grŵp 

Prosiect o hyd, gyda’r nod o ddefnyddio’r platfformau ymgysylltu digidol hyn fel storfa 

ar gyfer adroddiadau ymgysylltu.  Mae datblygiad Engagement HQ wedi parhau i fod 

yn heriol o ganlyniad i gapasiti partneriaid yn ystod COVID-19, ond y gobaith yw y gellir 

defnyddio’r platfform yn y dyfodol fel offeryn ar gyfer ymgysylltu parhaus er mwyn 

lleihau nifer yr ymarferion ymgynghori cymunedol gymaint ag y bo modd.  Mae’r Grŵp 

Prosiect wedi cynnal trafodaethau ynghylch sut y gellir defnyddio Engagement HQ er 

mwyn cynorthwyo dull Cyllidebu Cyfranogol yng Ngheinewydd, yn dilyn llwyddiant 

prosiect tebyg a ariannwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar draws 3 ardal y 

sir.  Bydd hyn yn datblygu gwaith Severn Wye dan Raglen Dyfodol Gwledig yn yr ardal, 

y maent wedi bod yn cynorthwyo’r gymuned i fapio asedau lleol, nodi materion sy’n 

gysylltiedig â byw mewn ardal wledig a chynnig syniadau sy’n seiliedig ar arfer da er 

mwyn helpu i gyfrannu at ddatrysiad.  Yn ogystal, mae’r Grŵp Prosiect yn parhau i 

archwilio cysylltiadau gyda Deall Lleoedd Cymru fel ffynhonnell data cymunedol, gan 

ystyried sut y gallai gysylltu gyda a chyfrannu at yr Asesiad Llesiant Lleol.  

 

Mae cyfathrebu effeithiol yn parhau i fod yn hanfodol i waith y Grŵp Prosiect, ac nid 

yw hyn fyth wedi bod yn fwy hanfodol nag yr oedd yn ystod dyddiau cynnar y 

pandemig.  Trefnodd CAVO gyfarfodydd wythnosol gyda threfnwyr Grwpiau Cymorth 

Lleol, ac adroddwyd unrhyw adborth, sialensiau a meysydd arfer da yn ôl i’r aelodau 

yn ystod cyfarfodydd y Grŵp Prosiect.  Cynhaliwyd ymarfer mapio, gyda’r nod o 
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gofnodi gwasgariad daearyddol darparwyr cymorth ar draws Ceredigion, gan gynnwys 

banciau bwyd, grwpiau cymorth cymunedol, cynghorau tref a chymuned a grwpiau 

CFfI.  Bu’r ymarfer hwn yn hanfodol wrth nodi unrhyw ardaloedd yn y sir nad ydynt yn 

cael eu gwasanaethu gan unrhyw rwydweithiau cymorth, gan ganiatáu gweithredu 

mecanweithiau er mwyn cynorthwyo cymunedau lle y gwelwyd llai o ddarpariaeth.  

Wrth i neges Arhoswch Gartref ddod yn fwy clir a gweithredwyd dulliau cyfathrebu 

amgen, roedd hi’n hanfodol i’r Grŵp Prosiect bod negeseuon hanfodol yn parhau i 

gyrraedd y rhai yr oeddent yn dioddef allgáu digidol yn y sir.  O ystyried hyn, lluniwyd 

dogfen Cynllun Cyfathrebu byw ac fe’i gosodwyd ar wefan MS Teams y Grŵp Prosiect, 

ac roedd yn cyfeirio at lwybrau cyfathrebu amrywiol a meysydd arfer da er mwyn 

cyrraedd cymunedau ar-lein ac all-lein.  Yn ogystal, cafodd y Grŵp Prosiect gyflwyniad 

gan Radio Aber, sy’n canolbwyntio ar hwyluso negeseua rhwng cymunedau a 

gwasanaethau cyhoeddus trwy amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys hysbysebu a ffonio 

i mewn. 

 

“Cynhaliwyd ymarfer mapio, gyda’r nod o gofnodi gwasgariad daearyddol 

darparwyr cymorth ar draws Ceredigion, gan gynnwys banciau bwyd, grwpiau 

cymorth cymunedol, cynghorau tref a chymuned a grwpiau CFfI.  Bu’r ymarfer hwn 

yn hanfodol wrth nodi unrhyw ardaloedd yn y sir nad ydynt yn cael eu gwasanaethu 

gan unrhyw rwydweithiau cymorth.” 

 

3. Adfer ar ôl COVID-19  

Cyn i’r cyfnod clo lacio am y tro cyntaf, sefydlwyd is-grŵp o’r Grŵp Prosiect er mwyn 

cynorthwyo a chynghori ynghylch ailagor lleoliadau cymunedol mewn ffordd ddiogel.  

Sefydlwyd panel aml-asiantaethol o arbenigwyr ac maent yn parhau i gyfarfod bob 

wythnos i drafod ymholiadau, monitro sialensiau a rhannu gwybodaeth.  Cynhaliwyd 

nifer o sesiynau briffio rhith gyda chynrychiolwyr lleoliadau cymunedol, ac mae 

niferoedd da wedi mynychu’r rhain.  Mae templedi asesiadau risg, cyngor ynghylch 

glanhau, gweithdrefnau tracio ac olrhain, yn ogystal â’r canllawiau diweddaraf gan 

Lywodraeth Cymru a CGGC, yn parhau i gael eu cynnig ar-lein a thrwy gyfrwng y 

sesiynau briffio byw, lle y caiff cynrychiolwyr lleoliadau cymunedol eu hannog i ofyn 

cwestiynau i’r panel am eu gweithgareddau / lleoliadau penodol nhw.  Mae’r Panel 

wedi bod yn llwyddiannus wrth hysbysu a dylanwadu ar benderfyniadau cenedlaethol 

sy’n seiliedig ar yr angen lleol. 

 

“…..sefydlwyd is-grŵp er mwyn cynorthwyo a chynghori ynghylch ailagor lleoliadau 

cymunedol mewn ffordd ddiogel.  Sefydlwyd panel aml-asiantaethol o arbenigwyr 

ac maent yn parhau i gyfarfod bob wythnos i drafod ymholiadau, monitro sialensiau 

a rhannu gwybodaeth.” 

 

Yn ogystal, mae’r Grŵp Prosiect yn parhau i ystyried darnau ymchwil amrywiol sy’n 

ceisio nodi effaith y pandemig ar gymunedau.  Cafodd y Grŵp Prosiect gyflwyniad am 

Brosiect Yfory – Prosiect ar y cyd rhwng Bro360 a Radio Beca, sy’n seiliedig ar arolwg 3 
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chwestiwn er mwyn darganfod sut y mae’r cymunedau yn rhyngweithio, a nodi’r 

pethau cadarnhaol a’r pethau negyddol sydd wedi digwydd yn sgil y pandemig.  

Estynnir gwahoddiad pellach i gynrychiolydd o Brosiect Yfory roi diweddariad i’r Grŵp 

Prosiect yn ystod y misoedd nesaf, a fydd yn cyfrannu at waith y grŵp yn y dyfodol, gan 

sicrhau bod unrhyw enghreifftiau cadarnhaol o arfer da yn cael eu cadw. 

 

Bydd astudiaeth gan Ysgol Fusnes Aberystwyth ynghylch effaith COVID-19 sy’n benodol 

i breswylwyr a busnesau cefn gwlad Ceredigion yn cynorthwyo hefyd wrth gyfrannu at 

unrhyw waith i gynorthwyo cymunedau yn well wrth i’r adfer barhau. 

 

4. Cydgynhyrchu  

Fel y soniwyd yn flaenorol, mae’r Grŵp Prosiect yn awyddus i archwilio’r cyswllt posibl 

rhwng Cyllidebu Cyfranogol fel man cychwyn ar gyfer cydgynhyrchu.  Cafwyd 

trafodaethau gyda Severn Wye yn barod ynghylch peilota’r dull Cyllidebu Cyfranogol 

er mwyn datblygu’r cynlluniau gweithredu a’r asesiad anghenion a gynhaliwyd yng 

Ngheinewydd trwy’r Rhaglen Dyfodol Gwledig, gan sicrhau y dosbarthir cronfeydd 

allweddol i gymunedau.  Yn ogystal, adroddir am Grant Adfer Gwirfoddolwyr COVID-

19 yn ystod cyfarfodydd y Grŵp Prosiect, a fydd yn hyrwyddo cyfleoedd i gymunedau 

feithrin sgiliau ac ymwybyddiaeth ynghylch cymorth cyntaf, meithrin hyder ac iechyd 

meddwl, yn ogystal â chynorthwyo’r broses o weithredu cynlluniau wrth gefn 

cymunedol.  Yn ogystal, bydd y prosiect yn ceisio dathlu gwirfoddoli fel gweithred, a’r 

manteision cysylltiedig i iechyd pobl.  Bydd sefydlu platfform Cysylltu Ceredigion lle y 

gall cymunedau ffurfio cysylltiadau, rhannu gwybodaeth a chyfnewid cynigion 

gwirfoddoli, yn ogystal ag ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd, sy’n annog preswylwyr i 

gynorthwyo ei gilydd mewn ffordd anffurfiol trwy gyflawni gweithredoedd caredig, yn 

cynorthwyo i ategu’r neges hon.  Mae’r Grŵp Prosiect yn parhau i hyrwyddo 

cyfeiriaduron Dewis Cymru ac Infoengine hefyd, lle y gall unigolion archwilio cyngor ac 

amrediad o wasanaethau sydd ar gael ar draws Cymru a’u hardal benodol nhw. 

 

“…peilota’r dull Cyllidebu Cyfranogol er mwyn datblygu’r cynlluniau gweithredu a’r 

asesiad anghenion a gynhaliwyd yng Ngheinewydd trwy’r Rhaglen Dyfodol Gwledig, 

gan sicrhau y dosbarthir cronfeydd allweddol i gymunedau.” 

 

Gweithredu Arfaethedig yn y Dyfodol  
 

Bydd y Grŵp Prosiect yn parhau i ddatblygu’r gwaith fel yr amlinellir uchod pan fo 

hynny’n briodol yn ystod y flwyddyn i ddod, gan barhau i fod yn hyblyg ac yn ymatebol 

i anghenion y gymuned yn ôl yr angen.  Mawr obeithir y bydd modd i’r gwaith ar y 

Cynlluniau Bro barhau, ac y bydd y Grŵp Prosiect yn gallu cynorthwyo gweithio gyda 

chymunedau a swyddogion allweddol er mwyn sefydlu Tasgluoedd i gydgynllunio a 

chyflwyno datrysiadau er mwyn bodloni anghenion a nodwyd yn y broses wrth symud 

ymlaen. 

 

Tudalen 195

https://connectceredigion.org.uk/
https://www.dewis.wales/being-well
https://en.infoengine.cymru/


16 
 

Bydd y trafodaethau’n parhau ynghylch cyflawni’r dull Cyllidebu Cyfranogol yng 

Ngheinewydd, er mwyn datblygu’r canfyddiadau a bennwyd fel rhan o Raglen Dyfodol 

Gwledig, a fydd yn ceisio cynorthwyo’r gymuned i roi sylw i ddatrysiadau ar gyfer y 

problemau sy’n ymwneud â byw mewn ardaloedd gwledig.  Yn ogystal, bydd Grŵp 

Gorchwyl a Gorffen Deall Ein Cymunedau yn parhau i gynorthwyo’r broses Asesiad 

Llesiant Lleol. 

 

Bydd y Grŵp Prosiect yn parhau i gryfhau cysylltiadau, archwilio cyfleoedd ar gyfer 

gwneud gwaith ymgysylltu parhaus ac annog ffyrdd cydgynhyrchiol o weithio gyda 

chymunedau a phartneriaid ar lefel leol a rhanbarthol.  Rhagwelir y bydd Engagement 

HQ yn offeryn hynod o werthfawr wrth gynnwys ymgysylltu parhaus yn ein gwaith o 

ddydd i ddydd, gan sicrhau bod gwybodaeth berthnasol ynghylch sicrhau a darparu 

mewn perthynas ag unrhyw gynlluniau grant neu gyllid eisoes ar gael fel rhan o ystorfa 

ganolog er mwyn osgoi syrffed ar ymgynghori.  O ystyried hyn, bydd y Grŵp Prosiect yn 

cynorthwyo wrth brofi’r wefan, a bydd yn parhau i weithio mewn partneriaeth er mwyn 

sicrhau y caiff ei chyflawni a’i rheoli i’w photensial llawn. 

 

Yn ogystal, mae’r Grŵp Prosiect yn bwriadu datblygu a chyflwyno rhaglen sgiliau 

ymgysylltu ar gyfer gweithlu partner BGC, a fydd yn cynnwys technegau cydgynhyrchu, 

gan sicrhau bod pob cysylltiad yn bwysig. 

 

“….parhau i gryfhau cysylltiadau, archwilio cyfleoedd ar gyfer gwneud gwaith 

ymgysylltu parhaus, ac annog ffyrdd cydgynhyrchiol o weithio gyda chymunedau.” 
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Grŵp Prosiect Cyd-leoli ac Integreiddio Gwasanaethau Rheng 

Flaen   
 

 

Galluogi pob plentyn i gael y dechrau gorau mewn bywyd.  

Cefnogi parodrwydd rhieni drwy ymyrraeth gynnar, goresgyn anghydraddoldeb, a 

hybu dysgu cyfannol.  

 

Blaenoriaethau a Adolygwyd  
 

Mae amcanion allweddol y Grŵp Prosiect hwn yn rhan bwysig o’r gofyniad i BGC 

Ceredigion atal anghydraddoldeb parhaus a diffyg gwasanaethau cyffredinol er mwyn 

cynorthwyo plant.  Bellach, mae’r gwaith hwn yn seiliedig ar fodel cymorth pob oed 

sy’n manteisio ar y cyfleoedd ar gyfer cydweithio ymarferol, ac sy’n ceisio gwella 

canlyniadau bywyd pawb.  Er mwyn cyflawni’r amcanion hyn, mae gofyn cydweithio 

ac ymyrryd.  Cyflawnir y gwaith cychwynnol trwy bartneriaid BGC, gyda cham 

gweithredu hirdymor i sicrhau bod gwasanaethau cyffredinol yn cynnwys adnoddau 

da, a’u bod yn hygyrch i bawb ac yn cael eu defnyddio gan bawb. 

 

Camau allweddol a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 
 

Ar gyfer 2020/21, roedd y camau gweithredu a gydgynhyrchwyd ar gyfer y Grŵp 

Prosiect hwn fel a ganlyn: 

 Canolbwyntio ar raglenni, strategaethau a pholisïau sy’n anelu at gydgynhyrchu 

system integredig ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar. 

 Cynorthwyo gwaith integredig i sefydlu’r canolfannau Llesiant. 

 Ystyried ac ymchwilio i fodelau hybrid posibl er mwyn darparu gwasanaethau ar 

gyfer cymunedau. 

 

Mae creu’r amgylchedd er mwyn galluogi pob plentyn i gael y cychwyn gorau mewn 

bywyd yn hanfodol ac er mwyn ymdrechu i gyflawni’r amcan hwn, mae gwaith y Grŵp 

Prosiect hwn wedi cynorthwyo Prosiect Peilot Braenaru.  Mae gwerthusiad o’r 

ddarpariaeth leol a gynhaliwyd gan gwmni Ymgynghorol Wavehill wedi cynnig y sylfaen 

ar gyfer darpariaeth barhaus y peilot, ac mae wedi cysylltu’r gwaith hwn gydag 

amcanion allweddol Strategaeth Ranbarthol y Blynyddoedd Cynnar hefyd. 

 

Mae manteisio ar arbenigedd partneriaid a gwerthuso ymateb darparwyr gwasanaeth 

a defnyddwyr gwasanaeth wedi bod yn allweddol, ac mae hyn wedi galluogi i 

wasanaethau gael eu darparu mewn ffordd ddi-dor ar draws Ceredigion.  Daeth y 

gofyniad am ddarpariaeth ddi-dor gwasanaethau cymorth yn bwysicach fyth gyda 

dyfodiad COVID-19 ac mae partneriaid wedi cydweithio er mwyn sicrhau darpariaeth 

barhaus cymorth, er bod hyn mewn model a ddiwygiwyd ac a addaswyd rhyw ychydig 

er mwyn adlewyrchu sialensiau’r cyfnod clo.  Mae pwysigrwydd cynnal cyswllt a 

darparu cymorth wedi cynnig sylfaen ar gyfer yr holl agweddau ar y gwaith ac mae’r 
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profiad a sicrhawyd yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei ddefnyddio nawr er mwyn 

cyfrannu at y ddarpariaeth yn y dyfodol. 

 

Roedd sialensiau COVID-19 wedi cael effaith uniongyrchol ar ddarpariaeth gofal plant 

ar draws y Sir, wrth i leoedd gael eu colli pan welwyd darparwyr yn ei chael hi’n anodd 

cynnal y ddarpariaeth.  Sianelwyd gwasanaethau cymorth er mwyn ymateb i’r her hon, 

ac er mwyn sicrhau bod darpariaeth ar gael wrth i ni symud i’r cyfnod adfer.  Mae’r 

gwaith a wneir mewn partneriaeth rhwng y sector cyhoeddus a’r sector preifat i 

ddarparu gwasanaethau gofal plant yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau 

cyffredinol ar gael er budd teuluoedd yn y Sir. 

 

Mae ail nod y Grŵp Prosiect hwn wedi canolbwyntio ar gynllun a sefydlu Canolfannau 

Lles, ac mae hyn wedi cael ei seilio ar y Model Darparu Gwasanaethau Integredig 

arloesol a gefnogwyd gan Gyngor Sir Ceredigion.  Mae gweithgarwch ymgynghori 

gyda phartneriaid wedi cyfrannu at gynllun y Ganolfan Les gyntaf a leolir yng 

Nghanolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan, gan bod y nod yn canolbwyntio’n fawr 

ar ddatblygu cyfleusterau integredig er budd unigolion a chymunedau.  Trwy 

fabwysiadu model sy’n seiliedig ar sicrhau cymaint o hyblygrwydd ag y bo modd, bydd 

modd darparu amrediad o wasanaethau ar gyfer y cyhoedd, er budd pawb.  Mae 

gweithgarwch ychwanegol er mwyn ymgynghori gyda phartneriaid wedi cychwyn, 

gyda’r nod o ymwreiddio’r model yn y datrysiadau gwasanaeth a gefnogir gan 

bartneriaid.  Mae partneriaid BGC yn ystyried y cyfleoedd a ddarparir gan y Ganolfan 

Les er mwyn darparu gwasanaethau estynedig ac maent yn ystyried cysyniad model 

“prif ganolfan a lloerennau” hefyd, a fyddai’n galluogi’r ganolfan i estyn allan i 

gymunedau cyfagos.  Mae cyfleoedd yn croesi terfynau darpariaeth gwasanaethau 

gan y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r 3ydd sector er budd pawb trwy gyfrwng 

canolfannau sy’n rhai gwirioneddol gymunedol. 

 

    

 

 

 

 

Camau arfaethedig yn y dyfodol 
 

Wrth i ni symud i’r cyfnod adfer, mae’r Grŵp Prosiect hwn yn gynyddol ymwybodol o 

flaenoriaethau a nodir a’r cyfeiriad strategol a amlinellir gan Lywodraeth Cymru 

ynghylch sefydlu canolfannau cymunedol.  Nod y Grŵp Prosiect fydd meithrin 

gwybodaeth a dealltwriaeth o uchelgais Llywodraeth Cymru, a bydd yn ceisio cyd-

lunio datrysiadau ar draws Ceredigion. 

 

“…yr uchelgais yw gweld tua 30% o’r gweithlu yng Nghymru yn aros gartref neu’n 

agos i’w cartref yn y tymor hir.  Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn dymuno 

“…mae gweithgarwch ymgynghori gyda phartneriaid wedi cyfrannu at gynllun y 

Ganolfan Les gyntaf yn Llanbedr Pont Steffan, ac mae cysylltiadau yn cael eu 

hystyried dan y Gronfa Cydnerthedd Gwirfoddoli gyda ffocws uniongyrchol ar 

wasanaethau cymunedol.” 
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cynnig “mwy o hyblygrwydd i weithio o bell” i weithwyr, a honnodd y gallai hyn 

“ysgogi adfywio a gweithgarwch economaidd mewn cymunedau”. 

 

Bydd y Grŵp Prosiect yn ystyried potensial a chwmpas datrysiadau newydd ymhellach, 

a bydd yn bwrw ymlaen gyda thrafodaethau gyda phartneriaid ac yn cynnwys 

gweithgarwch i fapio asedau partneriaid er mwyn cynorthwyo canolfannau gweithio 

cymunedol. 
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Grŵp Prosiect Menter ac Arloesedd   

 

Galluogi cymunedau i ffynnu, i fod yn gynaliadwy ac yn gysylltiedig trwy 

gefnogi’r broses o drawsnewid rhagolygon economaidd. 

Gwella’r seilwaith ffisegol a digidol i gefnogi datblygiad economaidd, gan gynnwys 

cartrefi addas a fforddiadwy. 

 

Blaenoriaethau a Adolygwyd  
 

O ystyried natur wledig Ceredigion a’r ffaith ei bod yn bell i ffwrdd o ganolfannau 

economaidd mawr, mae’r Sir o reidrwydd yn ddibynnol iawn ar gyflogaeth y sector 

cyhoeddus.  Mae gofyn cael mwy o gyfleoedd i ymestyn y gyflogaeth hon er mwyn 

lleihau’r risg i ffyniant hirdymor y Sir.  Mae amcanion y Grŵp Prosiect hwn yn seiliedig ar 

bennu datrysiadau y byddant yn lleihau’r risg hwn, gan ehangu’r gyflogaeth trwy 

gyfrwng ymyriadau a mentrau sy’n ceisio datblygu’r economi sylfaenol a gwella’r 

seilwaith.  Gyda chyswllt uniongyrchol partneriaid o’r sector cyhoeddus, y sector preifat 

a’r 3ydd sector, caiff datrysiadau eu cynllunio i adlewyrchu eu persbectif a’u hawydd i 

greu busnesau arloesol a chynaliadwy sy’n manteisio ar sgiliau ac arbenigedd pobl leol. 

 

Mae’r Grŵp Prosiect wedi bod yn ymwneud yn fawr gyda’r gwaith o siapio Strategaeth 

Economaidd 2020-35 a chytunwyd ar hon yn ystod cyfarfod y Cabinet ym mis Mawrth 

2021.  Mae’r ddogfen hollbwysig hon wedi helpu i bennu’r meysydd y mae angen 

canolbwyntio arnynt yn ystod 2021/22.  

 

Pan ddechreuodd y Grŵp Prosiect gyfarfod unwaith eto yn ystod chwarter cyntaf 2021, 

ei dasg gyntaf oedd cynnal adolygiad ar y cyd o’r blaenoriaethau.  Ystyriodd y Grŵp 

Prosiect y blaenoriaethau canlynol: 

 Grŵp gorchwyl dadansoddi data – Beth mae’r data yn ei olygu ar gyfer menter 

ac arloesedd? 

 Grŵp gorchwyl cyd-leoli ac arallgyfeirio busnes – A ddylai hyn fod yn sail i’r model 

datblygu busnes gofynnol?    

 Ymyrraeth Menter – A ydym yn deall amrediad ac effeithiau posibl yr ymyriadau 

sy’n bodoli eisoes? 

 Grŵp gorchwyl ar gyfer sector penodol – A ddylem ystyried gofynion sectorau 

unigol o bryd i’w gilydd? 

 Ffocws ar le – Sut allwn siapio dyfodol canol trefi, beth sy’n bwysig ar gyfer eu 

bywiogrwydd yn y dyfodol? 

 

Hefyd yn ystod 2020/21, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Geredigion arwain prosiect 

yng Nghanolbarth Cymru a fyddai’n ceisio Creu Cyfoeth yn yr Economi Sylfaenol trwy 

gyfrwng dulliau caffael blaengar.  Fel rhan o hwn, mae ystod helaeth o bartneriaid wedi 

rhannu gwybodaeth ar draws sectorau allweddol gyda’r amcan o wella’r cyfleoedd 

sydd ar gael ar draws y rhanbarth i ehangu’r platfform busnes a chadw cyfoeth yn lleol.  
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Cyflawnir y gwaith hwn gan y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (C.L.E.S) ac 

mae ganddi y nodau penodol canlynol:- 

 Achosi newid systemig mewn economïau lleol ar draws Cymru: 

o trwy weithio gyda sefydliadau angori mewn ardaloedd Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus dethol yng Nghymru er mwyn cyflwyno ac 

ymwreiddio cysyniad creu cyfoeth cymunedol yn yr ardaloedd hyn 

o a lledaenu gwersi polisi ac arfer ar draws Cymru; 

 Gyda ffocws penodol ar ddulliau caffael blaengar  

 

Camau allweddol a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 
 

Yn ystod rhan helaeth o 2020/21, ataliwyd camau gweithredu y Grŵp Prosiect hwn wrth 

i’w aelodau frwydro i ymateb i sialensiau COVID-19.  Bu aelodau’n gweithio gyda byd 

busnes er mwyn darparu cymorth mentrau Llywodraeth Cymru yn gyflym.  Cynlluniwyd 

y rhain ar fyrder er mwyn cynorthwyo’r sector preifat lleol i oroesi.  Rhoddwyd 

blaenoriaeth i ddarparu’r strwythurau cymorth yr oeddent yn angenrheidiol er mwyn 

galluogi busnesau ac unigolion i oroesi y tu hwnt i’r pandemig. 

 

Mae llais y sector preifat yn allweddol i’r grŵp hwn ac yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae 

hi wedi bod yn anodd iawn cynnal mewnbwn y sector preifat, ond mae’r grŵp yn rhoi 

sylw i’r mater hwn nawr wrth iddo fwrw ymlaen gyda meysydd gwaith penodol. 

 

Wrth i’r cyfyngiadau lacio ac ar ôl ystyried y sefyllfa yn fanwl, mae’r Grŵp Prosiect wedi 

cytuno y bydd yn canolbwyntio ar ddwy elfen allweddol yn y dyfodol, sef ymyriadau 

cymorth a rhoi ffocws ar goleddu natur y stryd fawr sy’n newid, a’r cynhyrchion a gynigir 

arni, ac mewn trefi marchnad. 

 

 

 

 

 

 

 

Er mwyn cyd-fynd â’r gwaith hwn, cynhaliwyd sawl gweithdy fel rhan o’r prosiect caffael 

– ‘Creu Cyfoeth yn yr Economi Sylfaenol’ ac mae’r rhain wedi ystyried pum sector 

allweddol, sef: 

 Gwella Cyfleoedd ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig Lleol 

 Adeiladu ac Ôl-osod 

 Caffael Bwyd 

 Cymorth ar gyfer Cyflenwyr Cynhyrchiol 

 Cychwyn Busnes Newydd. 

 

Adolygwyd nodau’r prosiect hwn yn erbyn y sialensiau sy’n codi yn sgil COVID-19 hefyd, 

a gwnaethpwyd y diwygiadau allweddol canlynol i gynllun y prosiect: 

“… sefydlwyd Grwpiau Gorchwyl a Gorffen er adolygu’r ymyriadau yr oeddent yn 

ceisio ehangu’r seilwaith cyflogaeth, er mwyn manteisio ar uchelgais y sector preifat 

ac er mwyn diffinio ffocws Lle ymhellach – Sut ydym yn siapio dyfodol canol trefi, beth 

sy’n bwysig i’w bywiogrwydd yn y dyfodol, eu gweithgarwch ymchwil a datblygu ar 

draws y Sir.” 

Tudalen 201



22 
 

 Yng ngoleuni COVID-19, mae’r gwaith yn cynnwys ffocws penodol ar gynorthwyo 

busnesau lleol sydd mewn perygl neu sy’n agored i niwed o ganlyniad i’r pandemig, a 

chynorthwyo twf cyfleoedd cyflogaeth lleol. 

 Yn ogystal, rydym yn archwilio rhai agweddau ar wariant asiantaethau 

cenedlaethol ar draws Cymru (e.e.  gwariant GIG Cymru sy’n gysylltiedig â bwyd). 

 

 

 

 

 

Camau arfaethedig yn y dyfodol 

 

Mae’r Grŵp Prosiect hwn yn ymwybodol iawn o’r ffaith bod y tirlun yn newid yn ein trefi 

marchnad, ac mae’n dymuno canolbwyntio ei waith ar adnabod dulliau a 

chynhyrchion newydd.  Rhoddir pwyslais ar ymchwil a datblygu a chynllunio 

datrysiadau arloesol.  Ystyrir bod annog datblygiad sgiliau yn allweddol ar gyfer dyfodol 

busnesau yn yr ardal yn y tymor hir, a bernir bod manteisio ar botensial cudd yr Economi 

Sylfaenol yn ysgogydd allweddol yn y gwaith hwn. 

 

O ystyried pwyslais sectorol y gwaith a gyflawnwyd hyd yn hyn, ystyrir ei bod yn ymarferol 

disgwyl gweld cyfraniad cynyddol i’r economi dros y blynyddoedd nesaf. 

  

“… cynhaliwyd sesiynau gweithdy er mwyn mapio gwerth sectorau unigol allweddol 

ac er mwyn nodi cyfleoedd pellach i leihau colli cyfoeth gan gymunedau lleol.”  
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Grŵp Prosiect Hyfforddiant Cydnerthedd   

 

Galluogi pobl i greu ac i fanteisio ar gyfleoedd ac ymateb i heriau drwy 

gydol eu bywydau. 

Gwella sgiliau galwedigaethol a sgiliau bywyd, meithrin hyder a galluogi pobl i 

ymateb yn gadarnhaol i newid. 

 

Blaenoriaethau a Adolygwyd: 

 

Gydag Egwyddorion Canllaw Cydnerthedd Cymunedol a Chydnerthedd Unigol yn sail 

i 6 Nod Llesiant y Cynllun Llesiant Lleol, nid yw sicrhau bod ein cyflogeion yn y sector 

cyhoeddus yn meddu ar y sgiliau a’r gallu i oresgyn cyfnodau pontio, sialensiau a 

wynebu newid fyth wedi bod yn bwysicach yng ngoleuni pandemig COVID-19.  Nid yw 

ein cydnerthedd ar lefel gymunedol ac ar lefel unigol erioed wedi cael ei herio mewn 

ffordd mor eang ac amlweddog, wrth i gyflogeion orfod addasu i ffordd hollol newydd 

o weithio a chyfathrebu bron dros nos.  Roedd gan Grŵp Prosiect Hyfforddiant 

Cydnerthedd rôl hanfodol i’w gyflawni wrth sicrhau bod staff yn ein sefydliadau BGC yn 

teimlo’n hyderus ynghylch lefel y cymorth lles a ddarparwyd yn eu gweithleoedd 

priodol, a’u bod yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i ymdopi yn unol â’r amgylchiadau.  

Cynhaliwyd adolygiad o’r blaenoriaethau cyfredol er mwyn sicrhau bod gwaith y Grŵp 

Prosiect yn bodloni anghenion sefydliadau partner yng ngoleuni’r pandemig, gan 

gydnabod y dylai’r rhaglen waith barhau i fod yn hyblyg er mwyn ymateb i newidiadau 

mewn amgylchiadau pan fo hynny’n briodol. 

Ar gyfer 2020/21, roedd y camau gweithredu a gydgynhyrchwyd ar gyfer y Grŵp 

Prosiect hwn fel a ganlyn: 

 

 Sefydlu cofrestr o adnoddau ar gyfer holl sefydliadau BGC. 

 Nodi unrhyw fylchau mewn hyfforddiant ac angen yn seiliedig ar ganfyddiadau’r 

daenlen adnoddau. 

 Datblygu hyfforddiant ar y cyd ar gyfer sefydliadau BGC, yn seiliedig ar fylchau 

a’r angen. 

Camau allweddol a gyflawnwyd yn ystod 2020/21: 

1. Cofrestr Adnodd Hyfforddiant Cydnerthedd  

Prif ffocws y Grŵp Prosiect yn ystod y cyfnod hwn oedd adolygu enghreifftiau o 

hyfforddiant perthnasol yn llawn, gan ganolbwyntio ar ddatblygu’r cydnerthedd a 

gynigir i staff ar hyn o bryd ar draws yr holl sefydliadau partner.  Fel y soniwyd yn 

flaenorol, roedd yr ymarfer hwn yn arbennig o bwysig yn dilyn dyfodiad pandemig 

COVID-19, lle y mae sefydliadau wedi bod yn ymateb yn gyflym er mwyn sicrhau lles 

parhaus eu staff.  Roedd un o’r prif sialensiau lle y ceisiwyd cael ystorfa o Hyfforddiant 

Cydnerthedd sefydliadol yn flaenorol, yn ymwneud â chadarnhau diffiniad o’r hyn a 

olygir gan Hyfforddiant Cydnerthedd, a chydnabyddiaeth ddilynol enghreifftiau sy’n 
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briodol i’w cynnwys yn yr adnodd hwn.  Gydag ystod mor eang o ffynonellau cymorth 

yn cael eu cynnig ar draws sefydliadau, gan gynnwys gwasanaethau llinell gymorth a 

grwpiau cymorth, roedd hi’n hanfodol bod y diffiniad cytunedig yn amlinellu y dylid 

strwythuro unrhyw sesiynau a gydnabyddir fel hyfforddiant mewn ffordd a fyddai’n 

cynnwys darparu gwybodaeth a strategaethau gweithredol, gyda ffocws clir ar atal a 

/ neu gymorth y byddai modd ei rannu ar draws sefydliadau pa bai gofyn gwneud 

hynny.  O ystyried hyn, cytunodd y Grŵp Prosiect ar y diffiniad canlynol o Hyfforddiant 

Cydnerthedd mewn sefydliadau. 

 

“Yng nghyd-destun y Grŵp Prosiect hwn, bydd cyfeiriadau at hyfforddiant (unrhyw 

ffurf lles a / neu gydnerthedd) yn canolbwyntio ar sesiynau rhagweithiol sy’n cynnig 

cyfleoedd i gyflogeion glywed sut i wella eu lles, gan gynnig y wybodaeth iddynt a 

fydd yn eu galluogi i ymateb i sialensiau dyddiol mewn ffordd ymarferol ac wedi’i 

pharatoi, yn ogystal â dysgu pa fecanweithiau cymorth sy’n bodoli yn y sefydliad ac 

yn ehangach os bydd gofyn eu cael.” 

 

Prif nod creu catalog o adnoddau oedd helpu i hwyluso cyfleoedd dysgu ar y cyd, atal 

dyblygu, yn ogystal â nodi anghenion cyflogeion yn y dyfodol ar draws sefydliadau.  Er 

mwyn cyflawni hyn, lluniwyd Cofrestr Hyfforddiant Cydnerthedd ar ffurf taenlen Excel 

ac fe’i lanlwythwyd yn ganolog ar wefan MS Teams y Grŵp Prosiect.  Sefydlwyd y wefan 

Teams ar ôl i’r pandemig gychwyn er mwyn hwyluso cyfathrebu gwell rhwng 

cyfarfodydd ac fel storfa ar gyfer dogfennaeth y Grŵp, gan gynnwys templedi 

adroddiadau a dogfennaeth fyw.  Roedd y storfa ganolog yn rhoi’r rhyddid i bartneriaid 

lenwi’r Gofrestr Hyfforddiant Cydnerthedd gyda chyfleoedd sydd eisoes ar gael i 

gyflogeion BGC trwy eu sefydliad pan fo hynny’n gyfleus.  Mae’r Gofrestr yn amlinellu 

manylion hollbwysig megis cynnwys yr hyfforddiant, y costau posibl, manylion 

gwerthuso, yn ogystal â’r sawl y mae’r hyfforddiant yn addas ar eu cyfer.  Mae 

aelodau’r Grŵp Prosiect yn parhau i ddiweddaru’r Gofrestr yn ôl yr angen, er mwyn 

sicrhau bod y ddogfen fyw yn cael ei diweddaru a’i bod yn adlewyrchu darlun sy’n 

newid yn gyson. 

 

2. Nodi Bylchau ac Angen 

Mae darn o ymchwil yn mynd rhagddo gan Brifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â 

Grŵp Prosiect Hyfforddiant Cydnerthedd BGC, sy’n ceisio archwilio dealltwriaeth staff 

gwasanaethau cyhoeddus o les a chydnerthedd, eu profiadau o unrhyw adnoddau 

neu hyfforddiant a gafwyd er mwyn cynorthwyo i feithrin cydnerthedd, ac er mwyn 

pennu sut y byddai modd cynorthwyo unigolion ymhellach i ddatblygu cydnerthedd a 

gwella’u lles.  Fel y soniwyd yn flaenorol, bu’n rhaid i staff ymateb i newid ac ansicrwydd 

ar lefel nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, felly roedd y 

gwaith ymchwil yn ceisio canfod sut y mae profiad cyflogeion gwasanaethau 

cyhoeddus o COVID-19 wedi effeithio ar y capasiti ar gyfer cydnerthedd.  Coladwyd 

gwybodaeth mewn sesiynau Grŵp Ffocws a gynhaliwyd gyda 3 sefydliad BGC, a 

bwriadir cynnal sesiynau ychwanegol ar gyfer 21-22.  Mae rhai sgyrsiau cynnar yn 

awgrymu bod y canfyddiadau’n hynod o werthfawr wrth gyfrannu at gynnydd y Grŵp 

Prosiect wrth iddo symud ymlaen, er mwyn sicrhau bod yr angen a nodir gan gyflogeion 

yn cael ei fodloni.  Mae prosiect pellach wedi cychwyn hefyd, sy’n ceisio ystyried y 

defnydd a wneir o leoedd adferol o fewn GIG, yn ogystal â chreu ystafelloedd 

ymneilltuo wedi’u seilio ar fyd natur, y byddant yn cynnig dirnadaeth o gydnerthedd.  

Er y bu recriwtio yn weithgarwch heriol yn ystod y pandemig, y gobaith yw y dylid bod 
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modd hyrwyddo’r prosiect hwn ymhellach, ac y byddai modd adrodd unrhyw 

ganfyddiadau yn ôl i’r Grŵp, gan gyfrannu at y camau nesaf i’w cymryd yn y dyfodol. 

Mae’r Grŵp Prosiect yn parhau i fonitro a oes cwmpas i rannu hyfforddiant sefydliadol 

gyda chymunedau a gwirfoddolwyr, gan sicrhau y caiff cysylltiadau eu creu gyda 

Grwpiau Prosiect Deall Ein Cymunedau BGC pan fo hynny’n briodol.  Cafodd CAVO 

gyllid gan Lywodraeth Cymru a oedd yn canolbwyntio ar gynorthwyo gweithgarwch 

gwirfoddoli yn ystod y cyfnod adfer, ac roeddent yn awyddus i bennu a oedd cwmpas 

ar gyfer cynnig y cyfle i gymunedau lleol feithrin sgiliau ac ymwybyddiaeth benodol o 

hyfforddiant cymorth cyntaf, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ac ymwybyddiaeth o 

feithrin hyder.  Anogwyd aelodau’r Grŵp Prosiect i gysylltu â CAVO pe byddai grwpiau 

neu sefydliadau yn dymuno gwneud cais i fod yn rhan o bortffolio o ddarparwyr sy’n 

gallu darparu sesiynau i wirfoddolwyr mewn cymunedau ar draws Ceredigion.  Bydd y 

Grŵp Prosiect yn parhau i gwmpasu a nodi cyfleoedd i gydweithio gyda Grŵp Prosiect 

Deall Ein Cymunedau BGC yn y dyfodol, er mwyn rhannu adnoddau pan fo hynny’n 

briodol. 

Fel y soniwyd yn flaenorol, y prif nod wrth sefydlu’r Gofrestr Hyfforddiant Cydnerthedd 

ar y cyd oedd helpu i hwyluso cyfleoedd dysgu ar y cyd, atal dyblygu, yn ogystal â nodi 

angen cyflogeion ar draws sefydliadau yn y dyfodol.  Wrth i aelodau’r Grŵp Prosiect 

barhau i lenwi’r Gofrestr Hyfforddiant Cydnerthedd, ystyrir unrhyw fylchau y byddant yn 

dod i’r amlwg ar ôl sicrhau darlun llawn, gan fyfyrio am ganfyddiadau gwaith ymchwil 

y Grŵp Prosiect hefyd, a fydd yn amlygu ymhellach feysydd i ganolbwyntio arnynt wrth 

symud ymlaen. 

“Mae darn o ymchwil yn mynd rhagddo mewn partneriaeth gyda Grŵp Prosiect 

Hyfforddiant Cydnerthedd BGC, sy’n ceisio archwilio dealltwriaeth staff 

gwasanaethau cyhoeddus o les a chydnerthedd, eu profiadau o unrhyw adnoddau 

neu hyfforddiant a gafwyd er mwyn cynorthwyo i feithrin cydnerthedd, ac er mwyn 

pennu sut y byddai modd cynorthwyo unigolion ymhellach i ddatblygu cydnerthedd 

a gwella’u lles.” 

 

3. Datblygu Hyfforddiant ar y Cyd ar gyfer Sefydliadau BGC  

O ganlyniad i’r ffaith y bu angen ymateb ar fyrder er mwyn sicrhau lles cyflogeion dros 

y flwyddyn ddiwethaf, bydd aelodau’r Grŵp Prosiect a’r BGC ehangach yn ystyried a 

yw cyfleoedd i ddatblygu hyfforddiant ar y cyd ar gyfer sefydliadau BGC yn ymarferol 

o hyd ar yr adeg hon.  Bydd canfyddiadau’r trafodaethau hyn, yn ogystal â’r llwybrau 

a amlygwyd uchod, yn cynorthwyo wrth ddylanwadu ar gyfeiriad y Grŵp Prosiect o hyn 

ymlaen. 

Gweithredu Arfaethedig yn y Dyfodol: 

Bydd y Grŵp Prosiect yn parhau i ddatblygu’r gwaith a wnaethpwyd yn barod, gan 

geisio sicrhau bod y Gofrestr Hyfforddiant Cydnerthedd yn adlewyrchu’r sefyllfa 

ddiweddaraf o ran y cyfleoedd a gynigir i staff ar draws pob sefydliad BGC.  Yn benodol, 

ac ar ôl sicrhau darlun llawn o’r cyfleoedd a gyflawnwyd, bydd y Grŵp Prosiect yn 

myfyrio a oes cyfleoedd i rannu rhaglenni hyfforddiant ar draws sefydliadau neu gyda’n 

grwpiau cymunedol pan fo hynny’n briodol.  Os bydd dymuniad o hyd i ddatblygu 
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rhaglen hyfforddiant ar y cyd ar draws sefydliadau BGC, bydd y Grŵp Prosiect yn 

ystyried y bylchau o ran yr angen a nodwyd fel rhan o’r broses fapio, gan ymateb mewn 

ffordd briodol er mwyn sicrhau bod y cymorth priodol yn cael ei gynnig i gyflogeion BGC 

yn unol â’r galw. 

 

Bydd y Grŵp Prosiect yn parhau i gynorthwyo gwaith ymchwil y Grŵp Ffocws, gan 

gwmpasu cyfleoedd er mwyn cynnal sesiynau pellach gyda sefydliadau BGC nad 

ydynt wedi cymryd rhan eto.  Bydd canfyddiadau gwaith ymchwil y Grŵp Ffocws yn 

cynorthwyo wrth nodi’r materion sy’n peri pryder i staff gwasanaethau cyhoeddus, gan 

ganiatáu i drafodaethau gael eu cynnal ynghylch y ffordd orau o fodloni’r anghenion 

hyn o ystyried adfer yn dilyn COVID-19.  Wrth i’r cyfnod adfer fynd yn ei flaen, bydd 

Cynllun Gweithredu y Grŵp Prosiect yn parhau i fod yn hyblyg er mwyn sicrhau hylifedd 

yr ymateb yn unol â natur anwadal y pandemig.  Gan ystyried lles, bydd y Grŵp Prosiect 

yn cynorthwyo proses yr Asesiad Llesiant Lleol hefyd, trwy gymryd rhan mewn gweithdy 

ymgysylltu wedi’i hwyluso, a fydd yn cynnwys trafodaethau a pholiau byrion, yn ogystal 

â sesiwn ddilynol a fydd yn cynnwys adborth am yr asesiad drafft yn dilyn 

ymgynghoriad. 

 

Mae’r Grŵp Prosiect wedi parhau i gael diweddariadau ynghylch y datblygiadau gyda 

Chanolfan Tir Glas ar Gampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 

Sant.  Yng ngoleuni’r pandemig, mae’r Brifysgol a’r partneriaid yn mynd trwy’r broses o 

ailystyried potensial Llanbedr Pont Steffan yn y dyfodol, a rôl y Brifysgol wrth gynorthwyo 

gweledigaeth integredig ar gyfer y dref.  Nod Canolfan Tir Glas yw hyrwyddo’r 

diwydiant bwyd lleol, cynaladwyedd lleol, cydnerthedd a menter o fewn cyd-destun 

gwledig, a bydd yn canolbwyntio ar gryfhau seilwaith economaidd Llanbedr Pont 

Steffan.  Bydd y diweddariadau hyn yn parhau i fod ar agenda y Grŵp Prosiect, ac 

ystyrir cyfleoedd i gynorthwyo a chael cyswllt gyda’r maes gwaith hwn yn ôl yr angen.   

 

“Os bydd dymuniad o hyd i ddatblygu rhaglen hyfforddiant ar y cyd ar draws 

sefydliadau BGC, bydd y Grŵp Prosiect yn ystyried y bylchau o ran yr angen a 

nodwyd fel rhan o’r broses fapio, gan ymateb mewn ffordd briodol.” 
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Grŵp Prosiect Atebion Cymdeithasol a Gwyrdd ar 

gyfer Iechyd  

 

Galluogi pobl i fyw bywydau gweithgar, hapus ac iach.  

Cefnogi iechyd corfforol a meddyliol a gwella llesiant drwy hyrwyddo ffyrdd iach o fyw.  

 

Nid yw’r Grŵp Prosiect hwn wedi cyfarfod yn ystod 2020/21 o ganlyniad i Bandemig 

COVID-19.  Fodd bynnag, mae partneriaid wedi ceisio sicrhau eu bod yn ymwybodol 

o’r datblygiadau diweddaraf i’r graddau ag y bo hynny’n ymarferol bosibl trwy gydol y 

cyfnod, trwy feithrin cysylltiadau trwy blatfformau cenedlaethol fel Basecamp.   

 

Is-grwpiau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion  

 

Yn ogystal â’r 6 Grŵp Prosiect, ceir Is-Grwpiau sy’n adrodd i BGC Ceredigion.  Isod, 

rhoddir crynodeb o waith yr Is-Grŵp Tlodi a’r Is-Grŵp Adsefydlu Ffoaduriaid. 

 

Is-grŵp Tlodi BGC Ceredigion:  Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi 2020-

22 

Cyhoeddwyd Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi 2020-22 ym mis Awst 2020 fel 

olynydd i Strategaeth Brwydro yn erbyn Tlodi Ceredigion 2016-20.  Mae’r Strategaeth a’r 

Cynllun Gweithredu sy’n cyd-fynd â hi yn cynnig ymateb fel partneriaeth i effaith Covid-

19 yng Ngheredigion.  Caiff ei monitro gan Is-grŵp Tlodi BGC Ceredigion, sy’n cyfarfod 

bedair gwaith y flwyddyn.  Mae’r Fforwm Darparwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

yn craffu materion sy’n ymwneud â Thlodi Plant, ac mae hwn yn cyfarfod wythnos cyn 

y mae Is-grŵp Tlodi BGC yn cyfarfod, er mwyn gallu ymateb i faterion yn syth. 

Mae Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi 2020-22 yn cynnwys tri amcan allweddol, fel 

y nodir isod, ac mae’r Cynllun Gweithredu yn cynnwys 65 o gamau gweithredu, a 

gyflawnir gan amrediad o bartneriaid BGC: 

 

Tri amcan allweddol Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi Ceredigion 2020-22 

Ar y cyd ag asiantaethau sy’n bartneriaid, dod i ddeall effaith COVID-19, wrth iddi 

newid, ar y caledi y mae unigolion a theuluoedd yng Ngheredigion yn ei wynebu, a 

hynny drwy goladu a dadansoddi data.  

Cydgysylltu ac atgyfnerthu gwaith ar y cyd ag asiantaethau sy’n bartneriaid i 

hyrwyddo a manteisio ar yr holl help a chymorth sydd ar gael.  

Pennu bylchau o ran y cymorth sydd ar gael ac o ran yr anghenion caledi wrth 

iddynt newid i lunio ymyriadau cynnar effeithiol a fydd yn sicrhau bod unigolion a 

chymunedau’n fwy cydnerth wrth inni ddygymod ag effaith COVID-19.  

 

Rhennir y Cynllun Gweithredu yn 3 colofn ar wahân o ran y gwaith gweithredu, ac mae’r 

rhain fel a ganlyn: 
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Tair colofn cynllun gweithredu Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi  

Colofn 1 – help i’r rhai sy’n dioddef caledi ariannol  

Colofn 2 – help i’r rhai sy’n dioddef blinder, straen a gofid  

Colofn 3 – sicrhau bod pobl yn gallu manteisio ar wasanaethau  

 

Datblygwyd dangosfwrdd data er mwyn ein helpu i fonitro dangosyddion poblogaeth 

yr ydym yn rhagweld y byddant yn cael eu dylanwadu gan gyflawni Strategaeth Mynd 

i’r Afael â Chaledi 2020-22 a Strategaeth Economaidd Ceredigion 2020-35, ac mae hyn 

yn helpu i sicrhau bod camau gweithredu y ddwy strategaeth bwysig hon yn cyd-fynd. 

 

Is-grŵp Adsefydlu Ffoaduriaid BGC  

Addawodd BGC Ceredigion y byddai’n adsefydlu 50 o ffoaduriaid yr oeddent yn ffoi 

rhag y gwrthdaro yn Syria erbyn mis Mawrth 2020.  Hwn oedd ein cyfraniad ni i addewid 

Llywodraeth y DU i adsefydlu 20,000 o ffoaduriaid dan y Cynllun Adsefydlu Unigolion 

Agored i Niwed.  Bodlonwyd ymrwymiad Ceredigion ym mis Tachwedd 2019 a 

bodlonwyd ymrwymiad Llywodraeth y DU ym mis Chwefror 2021. 

Yn dilyn hyn, aeth y Swyddfa Gartref ati i ailddatgan ei hymrwymiad i adsefydlu 

ffoaduriaid trwy ddatblygu Cynllun Adsefydlu y DU, ac mae BGC Ceredigion wedi addo 

adsefydlu 2 deulu y flwyddyn am y cyfnod y bydd y Swyddfa Gartref yn cynnal y lefelau 

cyllid presennol ar gyfer y cynllun.  Mae Is-grŵp Adsefydlu Ffoaduriaid BGC yn cyfarfod 

dair gwaith y flwyddyn er mwyn cynorthwyo’r broses adsefydlu a monitro’r cynnydd 

integreiddio a gaiff ei sicrhau gan y rhai sydd wedi cyrraedd Ceredigion dan y cynllun. 

O ganlyniad uniongyrchol i Covid-19, oedwyd y gweithgarwch adsefydlu Ffoaduriaid 

yn ystod 2020/21.  Mae’r 10 teulu sy’n byw yma ar hyn o bryd yn parhau i gael eu 

cynorthwyo gan wasanaeth cymorth y Groes Goch, a gomisiynir gan y Cyngor.  

Darparwyd cymorth rhith parhaus dros y ffôn, trwy alwadau fideo a WhatsApp.  Prynwyd 

gliniaduron ar gyfer y teuluoedd er mwyn iddynt allu parhau gyda’u gwersi Saesneg ar-

lein;  yn ogystal, ymunont â sesiynau sgwrsio Saesneg ar-lein gyda gwirfoddolwyr, 

boreau coffi rhith gyda Phrifysgol Aberystwyth a ‘Zymraeg’ (Zumba trwy gyfrwng y 

Gymraeg) gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. 

 

Roedd y teuluoedd wedi cymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 ac roeddent yn ddiolchgar 

am yr help a dargedwyd ar eu cyfer gan swyddog y cyfrifiad.  Ym mis Ebrill 2020, bu 

prosiect Cinio Syria, cwmni menter cymdeithasol a sefydlwyd gan aelodau o Syria yn 
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uniongyrchol, yn darparu prydau poeth i staff Ysbyty Bronglais.  Pan ofynnwyd iddynt 

esbonio pam eu bod wedi rhoi’r rhodd hwn, atebodd un o’r menywod fel a ganlyn: 

 

Dyma un enghraifft yn unig o’r ffordd y mae’r Is-grŵp hwn yn cael effaith gadarnhaol 

ar fywydau pobl sydd wedi setlo yn ein cymunedau.  Bydd y gwaith hwn yn parhau wrth 

i’r Is-grŵp geisio cynnal ei gyflawniad llwyddiannus parhaus, ar sail y trefniadau cyllido 

presennol i adsefydlu 2 deulu o ffoaduriaid y flwyddyn yng Ngheredigion. 

 

Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion 

Un o werthoedd craidd y cynllun Llesiant Lleol yw ei ymrwymiad i sicrhau na chaiff yr 

iaith Gymraeg ei thrin mewn ffordd lai ffafriol na'r Saesneg wrth ddarparu 

gwasanaethau i'r cyhoedd.  Mae wedi cydnabod hefyd bod cyfrifoldeb i weithio'n 

galed i hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg, gan ei gwneud yn haws i bobl 

ddefnyddio'u sgiliau Cymraeg yn eu bywydau bob dydd.  Yn ystod 2020/21, casglwyd 

tystiolaeth gan ystod helaeth o bartneriaid Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion 

ynghylch y pedwar maes allweddol canlynol: 

 

• Cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn ystod y cyfnod clo. 

• Y sialensiau neu'r rhwystrau.  

• Cynllunio ar gyfer y cyfnod addasu, ynghyd â'r cyfnod adfer hirdymor. 

• Ystyried yr hyn y gallwn ei wneud yn well er mwyn cynyddu'r cyfleoedd i ddefnyddio'r 

Iaith Gymraeg. 

 

O ystyried yr effaith y mae COVID-19 wedi'i chael, cydnabuwyd bod yr argyfwng wedi 

newid ein bywydau mewn ffyrdd dramatig.  Mae hyn wedi cynnwys ein perthnasoedd 

gyda phobl eraill yn ein cymunedau, ein teuluoedd, ein cartrefi a'n gweithleoedd;  yn 

ei dro, mae hyn wedi cael effaith niweidiol ar gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith Gymraeg 

mewn cyd-destun cymdeithasol.  Daeth y cyfnod clo ar ein traws yn sydyn, a 

gweithredwyd datrysiadau digidol yn gyflym.  Fodd bynnag, nodwyd bod y diffyg 

cymdeithasu diwylliannol wedi cael effaith ar ein defnydd o'r iaith Gymraeg, lle na fydd 

nifer o bobl yn gweld, yn clywed neu'n siarad Cymraeg am gyfnodau hir nawr.  Bu'n 

“Ers i ni gyrraedd y DU, rydym wedi cael croeso cynnes.  Mae pawb yn y gymuned 

wedi bod yn ein helpu ni ac yn ein cynorthwyo.  Roeddem yn teimlo mai ein teulu 

ni ydyn nhw nawr ac mai’r wlad hon yw ein hail gartref.  Gan bod y pandemig 

wedi digwydd, roeddwn yn ceisio meddwl am ffyrdd y gallem ad-dalu’r bobl hyfryd 

sydd wedi ein helpu ni a’n cynorthwyo.  Gan ein bod yn cynnal prosiect Syria yn 

barod, crdaf mai’r ffordd orau yw trwy baratoi bwyd ar gyfer staff GIG.  Aethom ati 

i goginio reis gyda llysiau, dail gwinwydd wedi’u llenwi.  Sicrhaom bod y bwyd yn 

cynnwys llawer iawn o lysiau, fel ei fod yn ysgafn ac yn iach.  Rydym wrth ein bodd 

bod pobl wedi gwerthfawrogi ein bwyd.  Mae staff GIG yn haeddu llawer ac rydym 

yn dangos iddynt ein bod yn ddiolchgar am eu holl waith caled.  Rydym oll yn aros 

gartref ac yn dilyn canllawiau’r Coronafeirws pan fyddwn gartref ac yn mynd allan.  

Rydw i a’m plant yn gwneud gwaith ysgol a llawer iawn o weithgareddau hwyliog 

gartref.  Rydw i’n gweld eisiau cyfarfod bob wythnos ar gyfer Iftar yn ystod 

Ramadan.  Arferem rannu ein prydau gyda’r gymuned Fwslimaidd yn Aberystwyth 

bob dydd Sul.” 
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rhaid i sefydliadau ailystyried y ffyrdd y maent yn gweithredu ac yn darparu 

gwasanaethau i'r cyhoedd mewn ffordd radical dros y flwyddyn ddiwethaf. 

 

Ar ôl casglu'r dystiolaeth gan bartneriaid, ystyriwyd yr adroddiad o'r enw “Cyfleoedd i 

Ddefnyddio'r Gymraeg yn ystod y Cyfnod Clo” gan BGC, gan ei fod yn cynnig cyfle 

euraid i rannu rhai o'r cyfleoedd newydd sydd wedi deillio o'r pandemig, gan geisio codi 

ymwybyddiaeth o bwysigrwydd rhoi'r Iaith Gymraeg wrth wraidd unrhyw 

ddatblygiadau newydd. 

 

Ystyriaethau a Chyflwyniadau eraill  
 

Yn ogystal â’r prosiectau, y mentrau a’r strategaethau a nodwyd yn yr adroddiad hwn, 

mae aelodau BGC Ceredigion wedi ystyried a thrafod y canlynol yn ystod 2020/21: 

 

 Menter Ymgyrch Dawns Glaw – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a 

Gorllewin Cymru  

 Adroddiad am y Cyfleoedd i Ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y Cyfnod Clo – 

Cyngor Sir Ceredigion  

 Adroddiad Prosiect Cydnerthedd yr Hinsawdd Castellnewydd Emlyn – Cyfoeth 

Naturiol Cymru  

 Ymateb ar y cyd gan BGC Ceredigion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru  

ynghylch “Ailgydbwyso Gofal a Chymorth” 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Gwasanaethau Arbenigol Porth Cynnal (Plant ac 

Oedolion) 
ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y 
GWASANAETH ADOLYGU ANNIBYNNOL 
Chwarter 4 2020/21 
 

Pwrpas yr adroddiad: Monitro cynnydd Plant sy'n Derbyn Gofal drwy waith 
craffu Swyddogion Adolygu Annibynnol 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Gofal, Diogelu a Ffordd o Fyw 
Y Cynghorydd Alun Williams 

 
Yn yr adroddiad hwn cyflwynir gwybodaeth am y gwaith monitro a sicrhau ansawdd 
mewn perthynas â’r Plant sy’n Derbyn Gofal a adolygwyd yn ystod pedwerydd 
chwarter 2019/20. 
 
Mae’r wybodaeth hon yn cynorthwyo’r Aelodau i gyflawni eu swyddogaethau fel 
Rhieni Corfforaethol. 
 
Sail yr wybodaeth yw’r ffurflenni monitro a gwblhaodd y Swyddogion Adolygu 
Annibynnol yn dilyn pob Adolygiad Statudol o Blant sy’n Derbyn Gofal, yn ogystal 
â’r wybodaeth arall y mae’r Gwasanaethau Plant yn ei chasglu am berfformiad.  
 
Mae'r adroddiad yn cynnwys y safonau a’r targedau cenedlaethol a lleol a ddefnyddir 
i fesur y canlyniadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal pan gynhelir eu hadolygiadau 
statudol, gan gynnwys Dangosyddion Perfformiad Llywodraeth Cymru a Thargedau 
Perfformiad Lleol. 

 
Ar sail y wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegwyd yn ystod cyfarfod adolygu’r 
Plant sy'n Derbyn Gofal, daw’r Swyddog Adolygu Annibynnol i farn broffesiynol 
ynghylch effeithiolrwydd cynllun gofal y plentyn/ person ifanc o ran bodloni ei 
anghenion, a gall argymell newidiadau i'r cynllun gofal.  

 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes 
angen cymorth ar y plentyn/ person ifanc i nodi pobl eraill berthnasol er mwyn iddynt 
roi cyngor cyfreithiol/ cymryd camau ar ei ran.   Ni farnodd y Swyddog Adolygu 
Annibynnol fod hyn yn angenrheidiol yn achos unrhyw blentyn yn y cyfnod dan sylw.  

 
Yn ogystal â hynny, bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw 
dramgwydd yn erbyn hawliau dynol y plentyn/ person ifanc, a gallai gyfeirio'r achos 
at CAFCASS. Ni chododd yr angen i wneud hynny mewn unrhyw adolygiad. 
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CRYNODEB O’R PRIF BWYNTIAU: 
 

 Ar ddiwedd y Chwarter hwn, sef Chwarter 4, ar 31 Mawrth 2021, roedd 85 o blant 
yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol. Mae hyn yn gynnydd o ran nifer y plant sy'n 
derbyn gofal. Ar ddiwedd Chwarter 3 roedd 79 o blant yn derbyn gofal. 

 Adolygwyd 58 o blant yn y chwarter hwn.  Adolygwyd 89.7% o fewn yr amserlen 
statudol. 

 Dychwelwyd un plentyn adref i'r teulu yn ystod y chwarter hwn, o'i gymharu â 
phedwar plentyn yn Chwarter 3. 

 Roedd y ddarpariaeth o ran lleoli’r plant a adolygwyd yn y chwarter hwn yn amrywio 
o 20 a leolwyd mewn Darpariaeth Gofal Maeth Awdurdod Lleol, 12 a leolwyd gyda 
theulu, 9 a leolwyd gyda rhieni, 8 mewn Darpariaeth Gofal Maeth Annibynnol, 3 
mewn gofal preswyl a 3 gyda gofalwyr sy'n berthnasau. 

 O blith y plant a adolygwyd yn y chwarter hwn, cafodd 87.9% ohonynt ymweliad 
statudol. 

 Roedd 32 o blant a adolygwyd yn destun Gorchymyn Gofal Llawn, roedd 16 yn 
destun Gorchymyn Gofal Dros Dro, 1 yn destun Gorchymyn Lleoli ac roedd 9 o dan 
statws cyfreithiol Adran 76.  

 Cofnodwyd bod 100% o'r cynlluniau gofal a chymorth yn diwallu anghenion y 
plant/pobl ifanc a adolygwyd yn y chwarter hwn. 

 Nifer a chanran y plant (o ddealltwriaeth ddigonol) a fu’n ymwneud â'u hadolygiad 
neu yr ymgynghorwyd â nhw, oedd 100%. 

 Nifer a chanran y plant a gafodd wybod am eu hawl i gael gwasanaeth eiriolaeth, 
oedd 100%. 

 Canran y bobl ifanc a oedd yn gymwys i gael Cynllun Llwybr ac sydd gydag un ar 
waith, ac ymgynghorydd personol i'w cefnogi, yw 100%. 

 Cwblhawyd 25 o Adolygiadau Cynllun Llwybr yn y chwarter hwn. Cwblhawyd 80% o 
fewn yr amserlen. 

 Dangosodd 96% o'r Adolygiadau a wnaed fod y Cynlluniau Llwybr a oedd ar waith 
yn diwallu anghenion y bobl ifanc. 

 Roedd 80% o'r Adolygiadau Cynllun Llwybr a wnaed naill ai’n cynnwys 
cynrychiolaeth o farn y person yn yr adolygiad neu roedd y person ifanc yn bresennol 
yn ei adolygiad. 

 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig? 
Os naddo, nodwch pam 

Naddo  

Crynodeb: 
Caiff yr adroddiad hwn ei ddarparu’n rheolaidd ac mae’n 
dangos y gwaith parhaus a wneir gyda Phlant sy'n Derbyn 
Gofal yng Ngheredigion. 
 

 
Hirdymor: Cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor 

byr a chynllunio hirdymor at y dyfodol. 
Integreiddio: Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, yr economi, 

yr amgylchedd a'r diwylliant a cheisio dod 
â budd i bob un ohonynt. 

Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill i gyrraedd 
y nod. 

Cynnwys: Cynnwys y rhai hynny sydd â diddordeb a 
chael eu safbwyntiau; ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid. 
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Atal:  Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag 
codi neu waethygu. 

 
Argymhelliad: Bod yr Aelodau yn nodi cynnwys yr adroddiad. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod Awdurdod Lleol Ceredigion a’i 
swyddogion a'i bartneriaid diogelu yn cyflawni eu 
dyletswyddau statudol yn effeithiol. 

 
Trosolwg a Chraffu:  
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

Fframwaith Polisi: 
 

Y Strategaeth Gorfforaethol  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

 
Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

 
 
O fewn y gyllideb graidd 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 

Dim 

  
Goblygiadau Staffio: Dim 
  
Goblygiadau o ran 
Eiddo/ Asedau: 

Dim 

  
Risg(iau): Mae’r adroddiad yn nodi’r risgiau o ran niwed i blant a sut 

y cânt eu diogelu. 
  
Pwerau Statudol: 
 

Deddf Plant 1989, Deddf Plant 2004 a Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 

Papurau Cefndirol: 
 

Dogfennau mewnol yn unig sydd ym meddiant y 
Gwasanaethau Arbenigol. 
 

Atodiadau: Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol ar gyfer Chwarter 4  2020/21 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Siân Howys  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Plant a 
Theuluoedd 
 

Swyddog Adrodd: Siân Howys  
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Plant a 
Theuluoedd /  
Elizabeth Upcott 
Rheolwr Diogelu Corfforaethol 
 

Dyddiad: 1 Gorffennaf 2021 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

 
Gwasanaeth Diogelu 

 
 

 
Adroddiad Rheoli Perfformiad Gwasanaeth Adolygu Annibynnol 

 
 

 Chwarter 4: 1af Ionawr 2021 – 31ain Mawrth 2021 
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Chwarter 4 - 1/1/21-31/3/21 - Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol a Sicrhau Ansawdd  
 

 

CYNNWYS 

TUDALEN: 

ADRAN UN: CYFLWYNIAD 3 
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ADRAN UN: CYFLWYNIAD       
   
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth a gasglwyd gan y Gwasanaeth Sicrhau 
Ansawdd ac Adolygu Annibynnol er mwyn monitro perfformiad a sicrhau ansawdd y 
gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal, pobl sy'n gadael gofal, plant sydd mewn 
lleoliadau preswyl a’r plant hynny sy'n derbyn gofal seibiant a seibiannau byr.  Mae'r 
wybodaeth yn seiliedig ar y ffurflenni monitro gaiff eu cwblhau gan y Swyddogion 
Adolygu Annibynnol yn dilyn pob cyfarfod adolygu yn ystod y chwarter hwn, ynghyd â 
gwybodaeth arall am berfformiad a gedwir gan y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd.  
 
 
MEINCNODI 
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys y mesurau a'r targedau cenedlaethol a lleol a 
ddefnyddir i fesur y canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal a phlant sy’n gadael 
gofal adeg eu cyfarfod adolygu. 
 
Ar sail yr wybodaeth sydd ar gael a'r hyn a fynegir yn ystod y cyfarfod adolygu, daw'r 
Swyddog Adolygu Annibynnol i farn broffesiynol ynghylch effeithiolrwydd cynllun gofal 
y plentyn/person ifanc o ran bodloni ei anghenion, a bydd yn tynnu sylw rheolwyr at 
unrhyw arferion gwael. 
 
Yn ystod y cyfarfod adolygu bydd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes 
angen cymorth ar y plentyn/person ifanc i adnabod pobl eraill berthnasol er mwyn cael 
cyngor cyfreithiol/cymryd camau ar ei ran. Roedd y Swyddog Adolygu Annibynnol o'r 
farn nad oedd angen cymryd y cam hwn ar gyfer unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod 
dan sylw. 
 
Yn ogystal, mae'r Swyddog Adolygu Annibynnol yn ystyried a oes unrhyw dramgwydd 
yn erbyn hawliau dynol y plentyn/person ifanc ac, os oes, gallai atgyfeirio'r achos at 
CAFCASS Cymru. Nid oedd angen y cymryd y cam hwn yn unrhyw un o'r cyfarfodydd 
adolygu yn ystod y cyfnod. 
 
Ar gyfer unrhyw ymholiad neu sylw, cysylltwch â: 
 
Elizabeth Upcott 
Gwasanaeth Diogelu  
Penmorfa, 
Aberaeron 
SA46 0PA 
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ADRAN DAU 
 

CYNLLUNIO GOFAL 
 
 

1. Prif Ffigurau ar gyfer Chwarter 4: 
 

 

 
2. Nifer a chanran yr Adolygiadau o Blant sy'n Derbyn Gofal a gynhaliwyd  
     o fewn y terfynau amser statudol. 

 
Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 89.7% 

 
Adolygwyd 58 o blant o fewn y Chwarter.  
 

• Cynhaliwyd 52 (89.7%) Cyfarfod Adolygu o fewn y gofynion statudol. 
  

• Cynhaliwyd 6 (10.3%) Cyfarfod Adolygu y tu allan i ofynion statudol; roedd 
y rhesymau a gofnodwyd fel a ganlyn: - 

 
 Gohiriwyd adolygiad grŵp brodyr a chwiorydd 3 plentyn oherwydd 

absenoldeb Swyddog Adolygu Annibynnol. 
 Gohiriwyd adolygiad 1 plentyn arall oherwydd argaeledd gweithwyr 

cymdeithasol. 
 Bu oedi cyn hysbysu bod 2 blentyn arall yn Derbyn Gofal. 

 

 
  

Nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal  Cyfanswm 
31ain Rhagfyr 2020 79 
31ain Mawrth 2021 85 

 
Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Gorff-
Medi 
2020 

Ebrill -
Meh 
2020 

Ion -
Maw 
2020 

Nifer y plant a adolygwyd yn ystod y 
chwarter 58 60 41 62 48 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd o 
fewn y terfynau amser 52 60 38 60 47 

Nifer yr adolygiadau a gynhaliwyd y 
tu hwnt i'r terfynau amser 6 0 3 2 1 
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3.       Oed a Rhyw'r Plant a Adolygwyd yn ystod y Chwarter: 
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4.       Natur Lleoliadau'r Plant a Adolygwyd yn ystod y Chwarter hwn: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Math o Leoliad Yn y Sir Tu allan i'r 
Sir Cyfanswm 

Gofalwyr Maeth yr Awdurdod Lleol 19 1 20 
Lleoliad â Theulu  12  12 
Wedi’i leoli â Rhieni 8 1 9 
Gofalwyr Asiantaeth Maethu 
Annibynnol (AMA) 2 6 8 

Gofalwyr sy'n Berthnasau 1 2 3 
Preswyl  3 3 
Preswyl Mam a Baban  2 2 
Gofalwyr Maeth Asiantaeth 
Maethu Annibynnol ar gyfer Rhiant 
a Babi (AMA) 

1  1 

Mabwysiadu    
Llety â Chymorth    
Ysbyty    
Byw'n Annibynnol    

 43 15 58 
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5.       Statws Cyfreithiol y Plant a Adolygwyd yn ystod y Chwarter hwn: 
 

 
 

 
 

 

 
6.       Y Rhesymau pam fod y Plant a Adolygwyd wedi Gadael Gofal 
 

 

Cyfnod 

Y nifer 
sydd 
wedi 

gadael 
gofal 

Y rheswm dros adael gofal 

Mabwysiadu 
Dychwelyd 
adref at y 

teulu 
'Pan rwyf 
yn barod' 

Diddymu'r 
Gorchymy

n Gofal 

Llety â 
Chymorth / 
Byw'n 
Annibynnol 

1 Ionawr hyd 
31 Mawrth 2021 4 3 1 - - - 

1 Hydref hyd 
31 Rhagfyr 2020 6 0 4 1 1 - 

1 Gorffennaf hyd 
30 Medi 2020 7 1 4 - - 2 

1 Ebrill hyd 
30 Mehefin 2020 2 0 0 1 0 1 

Cyfanswm 19 4 9 2 1 3 
 
  

Statws Cyfreithiol y Plant a Adolygwyd 
Gorchymyn Gofal Llawn 32 
Gorchymyn Gofal Interim 16 
Gorchymyn Lleoli 1 
Adran 76 9 
Cyfanswm 58 
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7. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd â Gweithiwr Cymdeithasol 

dynodedig. 
 

Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 
 

• Cofnododd 58 (100.0%) Adolygiad fod Gweithiwr Cymdeithasol cymwys 
wedi'i ddyrannu ac yn ymwneud yn weithredol â'r plentyn.   

 
 
8.     Nifer a chanran yr ymweliadau statudol â Phlant sy'n Derbyn Gofal o dan  

adolygiad a gynhaliwyd yn unol â'r terfynau amser gofynnol. 
 

Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 87.9% 
 

• Cafodd 51 (87.9%) o Blant sy'n Derbyn Gofal ymweliadau gan Weithiwr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol.   
 

• Ni chafodd 7 (12.1%) o Blant sy'n Derbyn Gofal ymweliadau gan Weithwyr 
Cymdeithasol yn unol â'r gofynion statudol. 
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9. Nifer a chanran y Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6) a oedd wedi'u 

sefydlu erbyn dyddiad y lleoliad cyntaf a'r cynlluniau cyfredol a oedd ar 
gael ar gyfer yr Adolygiad. 
 
Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 72.7% 

 
• Gwnaethpwyd 11 o leoliadau newydd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal yn 

ystod y chwarter hwn; Cofnododd 8 (72.7%) cyfarfod adolygu fod gan y 
plentyn / person ifanc Gynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) ar waith erbyn 
dyddiad ei (l)leoliad.  

• Ar gyfer 1 plentyn a grŵp brodyr a chwiorydd o 2, nid oedd y Cynllun Gofal 
a Chymorth ar waith yn ôl dyddiad y lleoliad cyntaf; fodd bynnag, roedd y 
Cynllun Gofal a Chymorth ar waith ar adeg yr adolygiad ar gyfer pob un o'r 
3 phlentyn / person ifanc.   
 

 
 
 

• Nododd y Swyddog Adolygu Annibynnol fod angen diweddariadau i 
gofnodion Cynllun Gofal a Chymorth (Rhan 6) 3 phlentyn.    

  

Sylw: Dyma ganran yr ymweliadau a gynhaliwyd lle gwelwyd plant, ond mewn 7 
o'r achosion cynhaliwyd yr ymweliadau stat ond ni chawsant eu cofnodi ar y 
system.                                      

Sylw: Bellach cadarnheir bod y Cynllun Gofal a Chymorth ar gyfer pob un o'r 3 
phlentyn wedi'i ddiweddaru ers yr adolygiad.  
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10. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd â Chynllun Parhad wedi'i 
sefydlu erbyn yr ail adolygiad os na chynlluniwyd ar gyfer dychwelyd 
adref. 
 
Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 

 
• Roedd 11 ail adolygiad yn ystod y chwarter hwn, cofnododd pob un o'r 11 

adolygiad (100.0%) fod Cytundeb Parhad wedi'i gytuno.  Mae hyn yn gyson 
â'r chwarter blaenorol. 
  

• Cofnodwyd pryderon gan y Swyddog Adolygu Annibynnol mewn 4 (6.9%) 
adolygiad yn y cyfnod hwn ynghylch cynnydd y Lleoliad / Cynllun Gofal a 
Chymorth / Cynllun Parhad.  
 
Dyma oedd natur y pryderon: - 
 Diffyg adnoddau oherwydd y ffaith bod penderfyniad wedi'i wneud 

bod angen dod o hyd i leoliad amgen ar gyfer 1 person ifanc er mwyn 
rhoi cyfle iddo/iddi ddatblygu annibyniaeth yn y dyfodol.   

 Oedi wrth ddatblygu Gwarchodaeth Arbennig ar gyfer 1 person ifanc. 
 Diffyg adnoddau wrth symud ymlaen â'r cynllun Mabwysiadu ar gyfer 

1 person ifanc.  
 Mae angen cytuno ar Gynllun Parhad ar gyfer 1 person ifanc arall.  
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11.        Hyd yr Amser mewn Gofal: 
 

 
 
 
12:       Natur y Cynlluniau Parhad: 
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13. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a gafodd Ofal Seibiant gan 
rywun heblaw am eu Prif Ofalwyr 

 
• Nododd 0 (0.0%) Adolygiad fod y plentyn / pobl ifanc yn cael gofal seibiant 

i ffwrdd oddi wrth eu prif ofalwyr.   
 
 
14.     Nifer a chanran y bobl ifanc gymwys oedd â Chynllun Llwybr yn unol â'r 

gofynion.  
 
Targed a bennwyd: 100% Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 
• Cofnododd pob un o'r 8 (100.0%) o Bobl Ifanc fod Cynllun Llwybr ar waith a 

dyrannwyd Ymgynghorydd Personol iddynt.    
 

 
 

 
 
15.  Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal (o oedran a 

a lefel dealltwriaeth briodol) sy'n deall y rhesymau pam eu bod yn derbyn 
gofal. 

 
  Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 

• Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 39 plentyn 
/ person ifanc oherwydd ystyriwyd nad oedd 19 o'r plant / pobl ifanc yn 
ddigon hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i ddeall pam eu bod yn 
derbyn gofal. 

 
• Roedd 39 (100%) yn y grŵp hwn yn dangos rhyw fath o ddealltwriaeth pam 

eu bod yn derbyn gofal gan rywun heblaw am eu teuluoedd, o gymharu â 
96.2% yn y chwarter blaenorol.  Adroddwyd bod angen rhoi eglurhad 
pellach i 1 Plentyn.  
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16.    Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal (fel y bo'n briodol o ran eu 

hoedran a'u crebwyll) a oedd yn deall eu Cynlluniau Gofal a Chymorth. 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 41 plentyn / 
person ifanc oherwydd ystyriwyd nad oedd 17 o'r plant / pobl ifanc yn ddigon 
hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau.   
 

• Roedd 40 (97.6%) yn y grŵp hwn yn dangos rhyw fath o ddealltwriaeth 
o'r hyn a oedd yn eu Cynlluniau Gofal a Chymorth (Rhan 6).   
 

• Mewn 1 (2.4%) adolygiad cofnodwyd bod hyn yn aneglur ac yn ddarn o 
waith a oedd angen ei wneud gyda'r person ifanc. 

 
 
17.    Mesur Cenedlaethol 33: Nifer a chanran yr achosion o symud Plant sy'n 

Derbyn Gofal.   
 

• Nododd 11 (19.0%) Adolygiad fod newid yn lleoliad plentyn/person ifanc yn 
ystod y chwarter hwn; mae hyn yn cymharu â 15.0% yn y chwarter 
blaenorol.  

 
Dyma oedd y rhesymau dros newid y lleoliadau: 

 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad Rhiant a Phlentyn Gyda'i Gilydd i 

Leoliad Gofal Maeth Mam a Baban i'w asesu ymhellach.  
 Symudodd 2 frawd neu chwaer o Leoliad Gofal Maeth Mam a Baban i 

Leoliad Preswyl Rhiant a Phlentyn Gyda'i Gilydd i'w hasesu. 
 Symudodd 2 frawd neu chwaer o leoliad maethu tymor byr i leoliad 

maethu hirdymor.      
 Symudodd 2 frawd neu chwaer o leoliad maethu tymor byr i leoliad 

hirdymor â theulu. 
 Symudodd 1 person ifanc o Leoliad Maethu Mam a Baban i Leoliad gyda 

Rhiant. 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad brys i leoliad maethu tymor byr. 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad tymor byr a oedd yn anaddas i leoliad 

tymor byr arall. 
 Symudodd 1 person ifanc o leoliad preswyl i leoliad preswyl arall yn 

gynnig Gofal Therapiwtig. 
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18       Nifer a chanran y cynlluniau lleoli (gan gynnwys darpariaeth addysg ac 
iechyd) yr aseswyd eu bod yn bodloni anghenion Plant sy'n Derbyn Gofal. 

 
Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 
• Cofnodwyd bod 58 (100.0%) o gynlluniau lleoli/gofal a chymorth yn bodloni 

anghenion y plant / pobl ifanc; mae hyn yn gyson â'r chwarter blaenorol.  
Nododd 6 adolygiad, fodd bynnag, y canlynol: - 
  

 Daeth yn amlwg yn ystod yr adolygiad ar gyfer grŵp o 2 frawd neu chwaer nad 
oedd y Contract disgwyliadau yn cael ei gadw mewn perthynas â threfniant 
cludo, bydd hyn cael ei drafod gyda Rheolwyr. 

 Mae'r lleoliad yn diwallu anghenion i raddau; fodd bynnag, mae lleoliad pellach 
wedi'i nodi bellach ar gyfer person ifanc i hybu hunanofal a sgiliau byw mewn 
lleoliad therapiwtig. 

 Person ifanc yn treulio mwy o amser gyda rhiant arall gan fod y rhiant yn 
gweithio oriau hir. 

 Er bod y lleoliad yn diwallu'r anghenion, mae angen nodi lleoliad maethu 
hirdymor pellach a fydd yn cynnig lleoliad unigol neu sydd â phlant llawer hŷn 
yn eu harddegau yn unol ag addasrwydd ar gyfer gofynion parhaus a nodwyd 
ar gyfer y person ifanc o ran lleoliad. 

 Mae person ifanc yn dal i ddangos ymddygiad pryderus sy'n parhau i gael ei 
drafod mewn cyfarfodydd bob mis i adolygu lleoliadau. 

 
 

19.   Nifer a chanran y pryderon diogelu a nodwyd mewn perthynas â Phlant 
sy'n Derbyn Gofal yn ystod y chwarter hwn. 

 
• Nododd 5 (8.6%) Adolygiad bryderon diogelu i'r person ifanc; cadarnhawyd 

bod y pryderon yn cael sylw.   
 
 
20. Nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal a enwir ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 
 

• Cadarnhaodd 10 (17.2%) adolygiad fod enw'r person ifanc wedi'i gynnwys 
ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.    

 

21. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a gafodd Asesiadau Iechyd yn 
unol â'r gofynion statudol 
 
Targed a Bennwyd 100%- Targed a gyflawnwyd 94.8% 

 
• Adroddwyd yn eu hadolygiad fod gan 55 (94.8%) Plentyn/Person Ifanc sy’n 

derbyn gofal asesiad iechyd cyfredol, sy'n cymharu â 100.0% yn y chwarter 
blaenorol.     
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22.  Canran y plant a oedd wedi'u cofrestru gyda deintydd o fewn 20 diwrnod 

gwaith ar ôl cael eu derbyn i ofal 
 

Targed a bennwyd: Targed 100% a gyflawnwyd 81.8% 
 

Wedi'u cofrestru gyda deintydd 
 

Mae'r data ynghylch y plant / pobl ifanc a oedd wedi'u cofrestru gyda deintydd 
o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl cael eu derbyn i ofal yn ymwneud ag 11 plentyn 
/ person ifanc. 
 
• Cofnododd 9 (81.8%) adolygiad fod y plentyn / person ifanc wedi'i gofrestru 

gydag ymarferydd deintyddol cyn pen 20 diwrnod gwaith ar ôl dechrau'r 
lleoliad.   
 

• Cofnododd 2 (18.2%) adolygiad nad oedd y plentyn / person ifanc wedi'i 
gofrestru gydag ymarferydd deintyddol cyn pen 20 diwrnod ar ôl dechrau'r 
lleoliad 

 
 
 
 

********** 

Sylw: Ar hyn o bryd nid yw 2 blentyn wedi'u cofrestru gyda'r deintydd a chânt eu 
hatgyfeirio at y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ar ôl iddynt ddychwelyd i'r 
ardal. 

Sylw: Roedd gan y 3 phlentyn asesiad iechyd wedi'i gwblhau erbyn 19eg Mawrth 
2021. Roedd un y tu allan i terfynau amser statudol oherwydd tîm iechyd lletyol 
plant sy'n derbyn gofal ac roedd 2 oherwydd hysbysiad hwyr o ddod yn blant 
sy'n derbyn gofal. 
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Wedi'u cofrestru gyda deintydd 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 47 o Blant / 
Pobl Ifanc gan fod 11 o blant / pobl ifanc a gafodd Adolygiad cyntaf i blant sy'n 
derbyn gofal wedi'u diystyru i gyd-fynd â gofynion y Mesur Cenedlaethol.   

 
• Roedd 41 (87.2%) o blant a phobl ifanc wedi'u cofrestru gyda deintydd.  Mae 

hyn yn cymharu â 94.1% yn y chwarter blaenorol.  
 
• Nid oedd 6 (12.8%) o blant a phobl ifanc wedi cofrestru gyda'r deintydd, 

roedd pob un o'r plant hyn o dan 2 oed.  

 
 

23.   Mesur Cenedlaethol 30: Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd 
wedi cael eu gweld gan ddeintydd o fewn 3 mis ar ôl cael eu derbyn i ofal. 

 
Wedi cael eu gweld gan ddeintydd 
 
Mae'r data ar gyfer cael eu gweld gan ddeintydd cyn pen 3 mis ar ôl derbyn 
gofal yn ymwneud â 10 o blant. 
 
• Cofnododd 6 (60.00%) adolygiad fod y plentyn / person ifanc wedi cael ei 

weld gan ddeintydd cofrestredig cyn pen 3 mis ar ôl dod yn blentyn sy’n 
derbyn gofal.   
 

• Cofnodwyd nad oedd 4 (40.0%) o blant a phobl ifanc wedi cael gwiriadau 
deintyddol cyn pen 3 mis ar ôl dod yn blentyn sy’n derbyn gofal.  

 
********** 

 
Wedi cael eu gweld gan ddeintydd 
 
Targed a Bennwyd 90% - Targed a gyflawnwyd 51.3% 
 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 39 o blant / 
pobl ifanc gan fod 19 o blant / pobl ifanc o dan 2 oed a / neu'n cael eu 
Hadolygiadau cyntaf ac fe'u diystyrwyd i gyd-fynd â gofynion Mesurau 
Cenedlaethol.   

 

Sylw: Ni chofrestrwyd 6 o blant yn eu hadolygiad ond mae 4 wedi eu cofrestru 
wedi hynny a bydd y 2 arall wedi'u cofrestru gyda'r Gwasanaeth Deintyddol 
Cymunedol ar ôl iddynt ddychwelyd i'r ardal. 
 

Sylw: Pandemig parhaus Covid19.  Nid yw apwyntiadau arferol yn digwydd.  3 
Wedi’u cofrestru gyda deintyddion preifat, nid Gwasanaeth Deintyddol 
Cymunedol ac 1 yn byw y tu allan i'r ardal. 
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• Cofnodwyd bod 20 (51.3%) o blant a phobl ifanc wedi cael gwiriad 
deintyddol yn ystod y 12 mis blaenorol, sy'n cymharu â 73.9% yn y chwarter 
blaenorol. 

 
• Cofnodwyd nad oedd 19 (48.7%) o blant a phobl ifanc wedi cael gwiriadau 

deintyddol.   
 

 

 
 

 
 
 
 

24. Mesur Cenedlaethol 31: Canran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd wedi'u 
cofrestru â Meddyg Teulu o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl dechrau'r 
lleoliad 

 
• Mewn 17 (89.5%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn wedi'i gofrestru â 

darparwr gwasanaethau meddygol cyffredinol o fewn 10 niwrnod gwaith ar 
ôl dechrau'r lleoliad.   
 

• Nododd 2 adolygiadau fod y cam hwn yn parhau i fod heb ei wneud, roedd 
hwn yn gam y cytunwyd arno gan yr Adolygiad.    

Sylw: Pandemig parhaus Covid19.  Cysylltodd Tîm Iechyd plant sy'n derbyn gofal 
â Rheolwr Gwasanaeth y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol i godi pryder nad 
yw plant sy'n derbyn gofal wedi cael apwyntiadau arferol am fwy na 12 mis. 
Ymateb gan Wasanaethau Deintyddol Cymunedol yw bod canllawiau Llywodraeth 
Cymru yn nodi nad ydyn nhw'n cynnal apwyntiadau arferol, er ei fod yn dweud os 
ystyrir bod angen unrhyw driniaeth yna gallant ei gwneud.  Fe wnaethant nodi, os 
yw'n ofynnol bod plentyn sy’n derbyn gofal yn cael ei weld, yna gellir cysylltu â'r 
clinig.  Hysbysir yr holl staff, os ydynt yn cael galwad ffôn a bod y plentyn yn 
derbyn gofal, yna dylid cadw apwyntiad iddo yn y clinig priodol. 

 
 

Sylw: Mae Nyrs Iechyd plant sy'n derbyn gofal wedi dweud bod y 2 blentyn hyn 
wedi cofrestru gyda meddyg teulu yn ddiweddarach yn ardal eu lleoliad.  
Roeddent wedi’u cofrestru â meddyg teulu ar adeg yr adolygiad, ond nid oeddent 
yn lleol i’r leoliad. 
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25. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a oedd wedi'u cofrestru gyda 
Meddyg Teulu. 

 
Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 

 
• Roedd pob un o'r 58 (100.0%) o blant a phobl ifanc wedi'u cofrestru gyda 

Meddyg Teulu, sy'n gyson â'r chwarter blaenorol. 
 
• Roedd 54 (94.7%) o blant wedi cael eu brechiadau cyfredol. 
• Roedd 3 (5.3%) o blant yn hwyr yn cael eu brechiadau; y rhesymau a 
gofnodwyd  oedd: - 

 Nododd 2 adolygiad y byddai brechiadau heb eu gwneud yn cael eu 
gwneud trwy nyrs ysgol/meddyg teulu. 

 Nododd 1 Adolygiad fod angen cwblhau'r brechiadau.  
 
Diystyriwyd 1 adolygiad gan fod y rhiant yn gwrthod caniatáu i'r plentyn gael ei 
frechu. 

   
 
26. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal yr aseswyd eu bod angen 

cymorth gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) a 
gafodd eu hatgyfeirio ac a dderbyniodd asesiad / gwasanaeth. 

 
Targed: 50% 

 
Gwir Berfformiad 

 
• Cofnododd 8 (13.8%) Adolygiad fod plentyn/person ifanc wedi cael ei 

atgyfeirio at CAMHS, cadarnhawyd mewn 7 Adolygiad bod yr atgyfeiriad 
wedi'i dderbyn ar gyfer y plentyn/person ifanc.  Cadarnhaodd 1 adolygiad 
nad oedd yr atgyfeiriad wedi'i dderbyn. 

 
• Mewn 52 (100.0%) adolygiad, cofnodwyd bod iechyd meddwl/emosiynol y 

plant/pobl ifanc wedi'i ystyried yn yr Asesiad Iechyd a/neu wrth drafod yn y 
cyfarfod. 
 
Cofnododd 6 adolygiad fod y plentyn / person ifanc yn rhy ifanc, felly 
diystyriwyd y rhain. 

 
  

Sylw: Rydym wedi cael diweddariad diweddar gan Nyrs plant sy'n derbyn gofal; 
mae un person bellach wedi cael brechiadau oedd heb eu gwneud, mae un yn eu 
gwrthod ac mae un person ifanc wedi'u cael yn rhannol. 
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27. Natur y Ddarpariaeth Addysg: 
 

Yn ystod y chwarter hwn, dyma oedd y ddarpariaeth addysg ar gyfer y plant a'r 
bobl ifanc a adolygwyd.  

 

 
 
28. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal o oed ysgol oedd â Chynllun 

Addysg Personol o fewn 20 diwrnod ysgol ar ôl cael eu derbyn i ofal neu 
ar ôl dechrau mewn ysgol newydd. 

 
Targed a Bennwyd 70% - Targed a gyflawnwyd 94.1% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 34 o blant / 
pobl ifanc a oedd o oedran ysgol gorfodol ac felly'n gymwys i gael Cynllun 
Addysg Personol.   

Darpariaeth Addysg 
Disgyblion ysgol gynradd 20      
Disgyblion ysgol uwchradd 18 
Plant cyn-ysgol 14 
Coleg 3 
Heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant 
(NEET) 1 

Preswyl 1 
Prosiectau eraill-Lleoliad Gwaith Arbenigol 1 
Uned Cyfeirio Disgyblion  
Addysg heblaw yn yr ysgol  
Wedi gadael ysgol  
Tiwtora  
Addysg Ddewisol yn y Cartref  
Cyflogedig  
Cyfanswm 58 
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• Roedd 32 (94.1%) o'r plant a phobl ifanc dros yr oedran statudol i ddechrau 

ysgol yn meddu ar Gynllun Addysg Personol cyfredol.  
 

 Cofnododd 12 (85.7%) adolygiad fod y Cynllun Addysg Personol 
wedi'i gwblhau ymhen 20 diwrnod ysgol ar ôl cael eu derbyn i ofal 
neu o fewn 20 diwrnod gwaith ar ôl symud i ysgol newydd yn unol 
â'r gofynion.  

 
 Cofnododd 20 (100.0%) adolygiad fod gan y person ifanc Gynllun 

Addysg Bersonol cyfredol.  
 
 Cofnododd 2 (14.3%) adolygiad na chwblhawyd Cynllun Addysg 

Personol y person ifanc cyn pen 20 diwrnod; fodd bynnag, roedd y 
Cynllun Addysg Personol ar waith ar gyfer y ddau berson ifanc hyn 
yn fuan wedi hynny. 

*** 
• Roedd gan 9 (25.0%) o blant a phobl ifanc a oedd yn mynd i'r ysgol/coleg 

angen dysgu ychwanegol wedi'i gydnabod.   
*** 

• Roedd 9 (26.5%) adolygiad o'r farn bod y plant / pobl ifanc sy'n mynychu'r 
ysgol/coleg yn cyflawni llai na’u gallu yn eu haddysg.  Ym mhob un o'r 9 
(100.0%) adolygiad cofnodwyd bod y bobl ifanc yn cael cymorth.   

*** 
• Mewn 17 (100.0%) adolygiad nodwyd bod y ddarpariaeth addysg wedi'i 

sefydlu pan ddechreuodd y lleoliad.   
 

• Ni nododd yr un o’r arolygiadau y bu cyfnod pan oedd y plentyn / person 
ifanc heb fod mewn addysg am gyfnod wrth aros am le mewn ysgol. 

 
 

29. Mesur Cenedlaethol 32: Canran y Plant sy'n Derbyn Gofal sydd wedi 
symud i ysgol arall, ac eithrio trefniadau pontio 
 
Targed a Bennwyd 0% - Targed a gyflawnwyd 5.9% 

 
•    Mewn 2 (5.9%) adolygiad cofnodwyd bod y plentyn / person ifanc wedi 

symud i ysgol arall ac nad oedd yn symud yn sgil pontio, o gymharu â 0.0% 
yn y chwarter blaenorol.  

  
 
30. Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal a gafodd eu gwahardd o'r ysgol 
 

Targed a bennwyd 12% yn cael gwaharddiad dros dro – Targed a gyflawnwyd 
0.0% 
Targed a bennwyd 1% yn cael gwaharddiad parhaol – Targed a gyflawnwyd 
0.0% 
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• Mewn 0 adolygiad (0.0%) adroddwyd bod y person ifanc wedi'i wahardd o'r 
ysgol dros dro yn ystod y cyfnod adolygu. Mae hyn yn cymharu â 2.5% yn y 
chwarter blaenorol.  

 
• Ni adroddwyd mewn dim adolygiad (0.0%) fod y person ifanc wedi'i wahardd 

yn barhaol o'r ysgol, sy'n gyson â'r chwarter blaenorol.  
 

Ni chafwyd dim gwaharddiadau yn ystod y cyfnod hwn ond roedd hybiau gofal 
plant.  
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ADRAN TRI 
                  

 YMGYNGHORI A CHYFRANOGI 
 
1. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Plant sy'n Derbyn Gofal 

a oedd yn ddigon hen ac yn meddu ar ddigon o grebwyll fel bod Gweithiwr 
Cymdeithasol wedi gallu ymgynghori â hwy neu roeddent yn bresennol 
yn eu cyfarfod adolygu 

 
Targed a Bennwyd 100% – Targed a gyflawnwyd 100.0% 

 
Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 42 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 6 adolygiad nad oedd y plant / pobl ifanc yn ddigon 
hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i fod yn rhan o'r broses ymgynghori, er 
bod 5 o'r rhain wedi bod yn bresennol yn yr adolygiad.   
 
• Cofnodwyd mewn 42 (100.0%) adolygiad fod ymgynghori wedi digwydd 
   
    Dadansoddiad o'r ymgynghori 
      Bu 18 plentyn / person ifanc yn bresennol yn eu cyfarfod adolygu drwy 
Teams. 
     Roedd 24 plentyn / person ifanc wedi cwblhau papurau ymgynghori a/neu 

roedd gweithwyr proffesiynol, rhieni, gofalwyr neu eiriolwyr wedi'u 
cynrychioli yno.    

 
• Ni chysylltodd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn uniongyrchol â dim plant 

/ pobl ifanc yn ystod y cyfnod adolygu tu hwnt i'r cyfarfod adolygu.  
 

 
2 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y plant a oedd yn gwybod 

am eu hawl i gael Gwasanaeth Eirioli / Cynllun Ymwelydd Annibynnol 
 
           Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 41 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 17 adolygiad nad oedd y plant / pobl ifanc a 
adolygwyd yn ddigon hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll i gael gwybod am 
eu hawl i gael Eiriolwr / Cynllun Ymwelydd Annibynnol, ac felly fe'u diystyriwyd 
o'r ffigyrau. 

 
• Hysbyswyd pob un o'r 41 (100.0%) o blant / pobl ifanc am eu hawl i gael 

Eiriolwr / Cynllun Ymwelydd Annibynnol a gwnaed atgyfeiriad.  Cafodd 1 
plentyn arall a oedd yn iau na 5 mlwydd oed ei atgyfeirio hefyd i'r 
gwasanaeth.   
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3 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Plant a gafodd wybod am 
y Weithdrefn Gwyno. 

 
          Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 97.2% 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 36 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 2 adolygiad nad oedd y plant / pobl ifanc yn ddigon 
hen nac yn meddu ar ddigon o grebwyll felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau. 
 
• Roedd 35 (97.2%) plentyn / person ifanc yn gwybod am y drefn gwyno, o 

gymharu â 97.4% yn y chwarter blaenorol.  
 

• Roedd angen i'r Gweithiwr Cymdeithasol roi gwybod i 1 (2.8%) plentyn / 
person ifanc am y weithdrefn gwyno.   
 
 

4 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y rhieni y bu i'r gweithiwr 
cymdeithasol ymgynghori â hwy cyn yr adolygiad neu a fu'n bresennol yn 
y cyfarfod adolygu 

 
          Targed a Bennwyd 80% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 51 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 8 adolygiad nad oedd y rhieni yn rhan o'r broses 
adolygu statudol, ac felly fe'u diystyriwyd o'r ffigyrau. 
  
• Cwblhaodd 51 (100.0%) o rieni bapurau ymgynghori, neu roeddent wedi 

cwrdd neu siarad â'r Swyddog Adolygu Annibynnol cyn a / neu ar ôl y 
cyfarfod adolygu, a / neu roeddent wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod 
adolygu eu hunain, a / neu roedd gweithwyr proffesiynol wedi'u cynrychioli 
yno. 
 

 Dadansoddiad o'r ymgynghori 
Anfonwyd Papurau Ymgynghori ar gyfer 50 adolygiad, ffoniodd y Swyddog 
Adolygu Annibynnol y rhiant am 1 adolygiad arall.    
Mewn 39 adolygiad cadarnhawyd bod y rhieni'n bresennol, neu wedi siarad 
â'r Swyddog Adolygu Annibynnol dros y ffôn cyn a/neu ar ôl yr adolygiad. 
 
 

5 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y gofalwyr maeth y bu i'r 
gweithiwr cymdeithasol ymgynghori â hwy neu a fu'n bresennol yng 
nghyfarfod adolygu'r plentyn. 

 
           Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 

Mae'r data ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn yn ymwneud â 50 adolygiad 
oherwydd cofnodwyd mewn 8 adolygiad bod y plentyn wedi'i leoli â rhiant neu 
roedd yn byw'n annibynnol, felly diystyriwyd yr adolygiadau hyn yn y ffigyrau.   
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• Cwblhaodd 50 (100.0%) o ofalwyr maeth bapurau ymgynghori a / neu buont 
yn bresennol yn yr adolygiadau yn ystod y cyfnod hwn.  

 
 
6 Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y cynrychiolwyr iechyd a 

fu'n bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad 
 
          Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 86.2% 
  

• Mewn 50 (86.2%) adolygiad cadarnhawyd bod gwybodaeth am iechyd ar 
gael ar gyfer y cyfarfod.  
 

• Cadarnhaodd 8 (13.8%) adolygiad nad oedd dim gwybodaeth iechyd ar gael 
ar gyfer y cyfarfod. 

 
 
7. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y cynrychiolwyr ysgol a 

fu'n bresennol mewn adolygiad neu a anfonodd adroddiad 
 
           Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 100.0% 
 

• Roedd gan 42 (100.0%) adolygiad gynrychiolydd ysgol yn mynychu neu'n 
rhoi adroddiad ysgrifenedig, sy'n gyson â'r chwarter blaenorol.   

 
 
8. Dangosydd Perfformiad Lleol: Nifer a chanran y Dogfennau Adolygu Plant 

sy'n Derbyn Gofal a gwblhaodd y Gweithiwr Cymdeithasol cyn yr 
adolygiad 

 
          Targed a Bennwyd 100% - Targed a gyflawnwyd 72.4% 
 

• Mewn 42 (72.4%) adolygiad cadarnhawyd bod y gweithiwr cymdeithasol 
wedi cwblhau'r ddogfen adolygu cyn y cyfarfod adolygu, o gymharu â 68.3% 
yn y chwarter blaenorol. 

 
• Mewn 16 (27.6%) adolygiad cadarnhawyd nad oedd y ddogfen adolygu 

wedi'i  chwblhau gan y gweithiwr cymdeithasol cyn yr adolygiad; ac nid yw 
4 o'r dogfennau hyn wedi'u cwblhau.   

 
  Sylw: Mae'r perfformiad o ran cwblhau gwaith papur ynghylch Plant sy'n Derbyn 

Gofal mewn modd amserol yn parhau i beri pryder. Mae hyn oherwydd 
problemau staffio yn y Timau Gwaith Cymdeithasol, sy'n parhau i gael effaith ar 
wella'r perfformiad hwn. Fodd bynnag, mae angen i arferion da yn y maes 
perfformiad hwn fod yn flaenoriaeth o hyd. 

Sylwadau: 3 wedi'u gosod y tu allan i'r ardal. Mae Nyrsys Ysgol wedi cael eu 
hadleoli yn barhaus oherwydd rhaglen frechu pandemig Covid19. 
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ADRAN PEDWAR: 
PROTOCOL DATRYS PROBLEMAU 

 
Ni weithredodd y Swyddog Adolygu Annibynnol y Protocol Datrys Problemau ar gyfer 
unrhyw blentyn yn ystod y cyfnod hwn.  
 
Er y nodwyd nad oedd adolygiadau canol cyfnod yn cael eu cynnal, lle bo angen, 
roedd y Swyddog Adolygu Annibynnol yn dwyn adolygiadau ymlaen pan oedd 
pryderon.   

 
ADRAN PUMP 
GWERTHUSO 

 

Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn 
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ADRAN CHWECH 
 

CYNLLUNIAU LLWYBR 
  

Ar gyfer pobl dros 16 oed a heb fod yn Blant sy'n Derbyn Gofal / pobl dros 18 
oed sydd wedi gadael gofal 

 
Cynhaliwyd 25 adolygiad o Gynlluniau Llwybr yn ystod y chwarter hwn. 
 

1. Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau o Gynlluniau Llwybr a 
gynhaliwyd o fewn y terfynau amser 

   
• Cynhaliwyd 20 adolygiad (80.0%) o Gynlluniau Llwybr o fewn y terfynau 

amser, sy’n gyson â’r chwarter blaenorol. 
 

• Cynhaliwyd 5 adolygiad (20.0%) o Gynlluniau Llwybr y tu allan i'r 
amserlenni.  Y rhesymau a gofnodwyd oedd nad oedd yna Swyddog 
Adolygu Annibynnol (IRO); penodwyd IRO asiantaeth yn nechrau mis 
Chwefror.    
  
 

2. Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc ag Ymgynghorydd Personol 
/ Gweithiwr Cymdeithasol dynodedig 
 
• Ym mhob un o'r 25 adolygiad (100%) nodwyd bod gan yr holl bobl ifanc 

Ymgynghorydd Personol a / neu Weithiwr Cymdeithasol dynodedig. 
 
 

3. Dangosydd Perfformiad: Canran y Cofnodion Adolygu Cynlluniau Llwybr 
a oedd wedi'u cwblhau erbyn y cyfarfod 

 
• Roedd y cofnod adolygu wedi'i gwblhau erbyn y cyfarfod ar gyfer 25 (100%) 

o adolygiadau Cynlluniau Llwybr, o gymharu â 90% yn y chwarter blaenorol. 
 

 

4. Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc yr ymgynghorwyd â hwy ar 
gyfer y Cyfarfod Adolygu 

 
• Cadarnhawyd mewn 20 adolygiad (80%) y bu'r bobl ifanc yn bresennol yn y 

cyfarfod adolygu a / neu fod rhywun wedi'u cynrychioli yno. 
 

• Cofnodwyd mewn 5 adolygiad (20%) nad oedd neb wedi cynrychioli barn y 
bobl ifanc yn y cyfarfod. 
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5. Dangosydd Perfformiad: Canran y bobl ifanc a oedd yn bresennol yn eu 
Cyfarfod Adolygu 

 
• Mewn 7 adolygiad (28%) cofnodwyd y bu'r person ifanc yn bresennol yn y 

cyfarfod adolygu. Mewn 1 adolygiad arall cofnodwyd y bu'r person ifanc yn 
bresennol am ychydig iawn o amser. 
  

• Mewn 17 adolygiad (68%) cofnodwyd na fu'r person ifanc yn bresennol yn 
y cyfarfod adolygu. 

 
 

6. Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr a fodlonai 
anghenion y bobl ifanc  

 
• Mewn 24 adolygiad (96%) cadarnhawyd bod y Cynllun Llwybr yn bodloni 

anghenion y person ifanc dan sylw. 
 

• Mewn 1 adolygiad (4%) cofnodwyd na wyddys a oedd y Cynllun Llwybr yn 
bodloni anghenion y person ifanc dan sylw neu beidio.  
 

 
7. Dangosydd Perfformiad: Canran y Cynlluniau Llwybr a ddiweddarwyd 

cyn gadael gofal / troi'n ddeunaw oed  
 

• Nid oedd yr un person ifanc yn y categori o fod angen diweddaru’r Cynllun 
Llwybr cyn i'r person ifanc adael gofal / troi'n ddeunaw oed.   
 

8. Gwerthuso – Nid oedd y wybodaeth hon ar gael ar gyfer y chwarter hwn. 
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ADRAN SAITH 
 

PRESWYL (NAD YDYNT YN BLANT SY'N DERBYN GOFAL) 
 

Ni chynhaliwyd dim adolygiadau o leoliadau preswyl yn ystod y cyfnod dan sylw ar 
gyfer plant nad ydynt yn derbyn gofal. 

 
*** 

 
ADRAN WYTH 

 
SEIBIANNAU RHEOLAIDD 

 
Ni chynhaliwyd dim adolygiadau o seibiannau rheolaidd yn ystod y chwarter hwn. 

 
*** 

 
ADRAN NAW 

 
SEIBIANNAU BYR 

 
Ni chynhaliwyd dim adolygiadau o seibiannau byr yn ystod y cyfnod dan sylw. 

 
*** 
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Chwarter 4 - 1/1/21-31/3/21 - Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol a Sicrhau Ansawdd  
 

 

ADRAN DEG 
 

ADOLYGIADAU O OFALWYR MAETH 
 

Cynhaliwyd 2 adolygiad o Ofalwyr Maeth yn ystod y cyfnod dan sylw. 
 
1 Dangosydd Perfformiad: Nifer a chanran yr Adolygiadau o Ofalwyr Maeth 

a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser statudol 
 

• Ni chafodd yr un o’r ddau adolygiad eu cynnal o fewn y terfynau amser a 
hynny am nad oedd Cadeirydd Annibynnol. 

 
 

2 Dangosydd Perfformiad: Canran yr ymgyngoriadau a dderbyniwyd oddi 
wrth y Gweithiwr Cymdeithasol Plant sy'n Derbyn Gofal 

 
• Darparodd y Gweithiwr Cymdeithasol Plant sy'n Derbyn Gofal 

ymgynghoriad ar gyfer 1 adolygiad (50%) Gofalwr Maeth.   
  

 
3  Dangosydd Perfformiad: Canran yr ymgyngoriadau a dderbyniwyd oddi 

wrth blant 
 
• Ni chafwyd yr un ymgynghoriad oddi wrth blant.  

 
 
4 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adroddiadau a dderbyniwyd gan 

Weithwyr Cymdeithasol sy'n Goruchwylio 
 

• Derbyniwyd adroddiadau gan y Gweithiwr Cymdeithasol sy'n Goruchwylio 
ar gyfer y ddau adolygiad (100%).   
  

 
5 Dangosydd Perfformiad: Canran yr Adolygiadau oedd wedi gallu gwneud 

yr hyn y bwriadwyd iddynt wneud  
 

• Cadarnhawyd bod y ddau adolygiad (100%) wedi gallu gwneud yr hyn y 
bwriadwyd iddynt wneud. 
 
 

6 Dangosydd Perfformiad: Canran y lefel o fodlonrwydd o ran y gwasanaeth 
a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd 

 
• Nododd y ddau adolygiad (100%) fod y Gofalwyr Maeth yn 'fodlon iawn' ar y 

gwasanaeth a dderbyniwyd gan y Gwasanaeth Lleoli Teuluoedd. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

Adroddiad i’r:   
 

Cabinet 

Dyddiad:  
 

2 Tachwedd 2021  

Amser: 10:00am 
 

Teitl: 
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach yn dilyn ei gyfarfod ar 6 Hydref 2021 lle ystyriwyd 
Adroddiadau Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol ar gyfer Chwarter 4 2020/2021   
 

Y CEFNDIR: 
 
Yn ei gyfarfod ar 6 Hydref 2021, roedd Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach wedi rhoi ystyriaeth i Adroddiad y Gwasanaeth Adolygu Annibynnol ar gyfer 
Chwarter 4 2020/2021.  
 
Caiff adroddiadau chwarterol eu rhoi gerbron y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach fel rhan o'r ystyriaeth barhaus o'r pwnc i sicrhau bod yr Awdurdod Lleol yn cyflawni 
ei ddyletswyddau fel y Rhiant Corfforaethol. 
 

      
  ARGYMHELLIAD: 
 
 Yn dilyn trafodaeth, argymhellodd Aelodau'r Pwyllgor fod y Cabinet yn: 

 
 nodi cynnwys yr adroddiad a'r gweithgarwch sy’n digwydd yn yr Awdurdod Lleol. 

 
 
 
 

 
Y Cynghorydd Bryan Davies   

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-21 

 
Pwrpas yr adroddiad: Cyflwyno adroddiad ar gyflawniadau Uned y Gofalwyr a’r 

cynnydd a wnaed yn erbyn y targedau a’r amcanion y 
cytunwyd arnynt yn ystod 2020-2021 
 

Er:  Er gwybdaeth 
 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

 
Cynghorydd Catherine Hughes, Pencampwr y Gofalwyr 
ac Aelod Cabinet Porth Ceredigion, Cymorth Cynnar, 
Canolfannau Lles a Diwylliant 
 

 
CEFNDIR: 
 
Gofalwr yw ‘rhywun sy’n gofalu yn ddi-dâl am ffrind neu aelod o’r teulu na all ymdopi 
heb eu cymorth yn sgil salwch, anabledd, problemau iechyd meddwl neu fod yn gaeth 
i rywbeth’.  
 
Mae gan Ofalwyr hawl i gael bywyd eu hunain y tu hwnt i’w rôl gofalu, ac er mwyn 
sicrhau hynny mae angen gwasanaethau effeithiol i gefnogi’r bobl y maent yn gofalu 
amdanynt a gwasanaethau cefnogi gofalwyr effeithiol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at “Cymru: Gwlad sy’n Cefnogi Gofalwyr”, gan 
nodi bod Gofalwyr di-dâl o bob oedran yn rhan werthfawr o gymdeithas. Ar draws 
Cymru, ceir mwy na 370,000 o Ofalwyr di-dâl sy’n gwneud 96% o’r gwaith gofal ar 
lefel gymunedol. Hefyd, mae Gofalwyr yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol drwy gadw 
teuluoedd gyda’i gilydd, gan ganiatáu i’w hanwyliaid wneud y gorau o’u bywydau. Ar 
ben hynny, maent yn gwneud cyfraniad mawr I gymdeithas gan arbed biliynau o 

bunnau i’r economi bob blwyddyn. 
 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn rhoi’r un hawliau i 
ofalwyr gael eu hasesu am gymorth â'r rhai y byddant yn gofalu amdanynt. O dan 
y ddeddf, mae’n rhaid I awdurdodau lleol ddarparu cynllun cymorth i helpu 
Gofalwyr i sicrhau’r canlyniadau sy’n bwysig iddyn nhw. Cymerir camau i sicrhau 
bod yr hawliau gwell hyn yn cael eu cydnabod a bod gweithredu’n digwydd ar eu 
sail. Dyma’r 3 blaenoriaeth genedlaethol: 
 

 Helpu i fyw yn ogystal â gofalu - Mae’n rhaid i bob Gofalwr gael seibiannau 
rhesymol o’u rôl gofalu er mwyn iddynt allu parhau i wneud hynny, a chael 
bywyd eu hunain y tu hwnt i ofalu. 

 Adnabod a chydnabod Gofalwyr – os ydym am lwyddo i sicrhau canlyniadau 
gwell I ofalwyr, mae’n hanfodol gwella cydnabyddiaeth Gofalwyr o’u rôl a 
sicrhau bod y cymorth angenrheidiol ar gael iddynt. 
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 Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth - mae’n bwysig bod Gofalwyr yn 
derbyn yr wybodaeth a’r cyngor priodol ble bynnag a phryd bynnag y mae 
angen hynny arnynt. 
 

Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
 
DEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014 

 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu’r 
gwasanaeth gorau posib sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau er mwyn gwella 
bywydau Gofalwyr ac er mwyn parhau i wella cymorth, gwasanaethau a 
chydnabyddiaeth Gofalwyr yng Ngheredigion. Mae’r Ddeddf yn darparu diffiniad 
newydd o ofalwr fel “person sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i 
oedolyn neu blentyn anabl”. Mae hyn yn dileu’r gofyniad bod yn rhaid i ofalwyr 
ddarparu “swm sylweddol o ofal ar sail reolaidd”. 
 

 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

 

 
Crynodeb: 
 
Hirdymor: Cydbwyso angen tymor byr gydag angen 
hirdymor a chynllunio ar gyfer y dyfodol 

 

 
Integreiddio: Cael effaith gadarnhaol a bod o fudd i’r 
bobl, yr economi, yr amgylchedd a diwylliant 

 

 
Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill er mwyn 
cyflawni 

 

 
Cynnwys: Cynnwys y rhai sydd â diddordeb a gofyn 
am eu barn 

 

 
Atal: Darparu adnoddau er mwyn atal problemau 
rhag codi neu waethygu 

 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

I nodi a derbyn Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr 
Ceredigion 2020-21, er mwyn cefnogi Uned Gofalwyr 
Cyngor Sir Ceredigion. 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Fel y gall Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Cyngor 
Sir Ceredigion 2020-2021 ddod gerbron Cabinet er 
gwybodaeth. 

 
Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 Galluogi 
Cydnerthedd Unigol a Theuluol 
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Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): 
 

Dim 

Pwerau Statudol: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 
 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau:  
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James 

Swyddog Adrodd: Lowri Evans / Sara Humphreys 
 

Dyddiad: 24/09/2021 
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Cynnwys

Cyflwyniad

Ymateb i bendemig Covid-19

Amcanion Busnes 2020/21

Sut mae Gofalwyr yn llywio ein gwasanaeth?

Gweithio mewn partneriaeth

Blwyddyn, cipolwg

Ffocws ar...

Crynodeb: beth mae angen i ni ei wneud nesaf?

Amcanion y Cynllun Busnes - 2021/22

2

Mae unrhyw un 
sy'n darparu gofal 
di-dâl i ffrind neu 

aelod o'r teulu 
oherwydd salwch, 

eiddilwch, 
anabledd, problem

iechyd meddwl 
neu gaethiwed, ac 
nad ydynt yn gallu 

ymdopi heb eu 
cymorth, yn Ofalwr.

Nod yr Uned 
Gofalwyr yw gwella

ansawdd ac 
amrediad y 
cymorth a'r 

gwasanaethau 
sydd ar gael er 
mwyn bodloni 

anghenion 
gofalwyr o bob 

cefndir ac oedran 
gan gynnwys 

rhieni sy'n ofalwyr 
a gofalwyr ifanc.

3
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13
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21
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Cyflwyniad

3

Neges wrth Swyddog Datblygu Gofalwyr
Sara Humphreys

Hoffwn gyflwyno adroddiad blynyddol yr Uned Gofalwyr ar gyfer
2020-21. Does dim dwywaith bod hon wedi bod yn flwyddyn
anodd i bawb, a’r pandemig wedi effeithio ar ofalwyr di-dâl yn
arbennig. Rydym wedi gweithio i sicrhau bod y wybodaeth a’r
gefnogaeth a ddarperir drwy’r Gwasanaeth Gwybodaeth i
Ofalwyr wedi parhau i gael eu darparu, er mewn ffordd wahanol
ar adegau. Rydym hefyd wedi datblygu cefnogaeth newydd i
ofalwyr Ceredigion tra’n parhau i weithio gyda phartneriaid ledled
rhanbarth Gorllewin Cymru a thu hwnt i hynny gan ddylanwadu
ar wasanaethau i ofalwyr ledled Cymru.

Dyma'r cynnydd mwyaf ers i’r gwasanaeth ddechrau, a hynny ar
yr adeg fwyaf heriol. Mae mwy o ofalwyr yn cydnabod eu rôl fel
gofalwyr ac yn mynd at y gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Lansiwyd yn llwyddiannus gennym y Cerdyn Gofalwr a’r Cerdyn
Adnabod Gofalwr Ifanc. Roeddwn yn hynod o falch mai
Ceredigion oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i lansio
Cerdyn Adnabod Gofalwr Ifanc o dan brosiect Cerdyn Adnabod
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi parhau i ddatblygu’r rhaglen Cydnerthedd a Lles ar
gyfer gofalwyr a gofalwyr ifanc ledled y rhanbarth drwy
ddatblygu adnoddau a darparu hyfforddiant rhithwir i hwyluswyr
cyrsiau i’w galluogi i roi’r rhaglen i ofalwyr o bob oed y maent yn
gweithio gyda nhw ar waith.

Ar waetha’r cyfnodau clo dros y flwyddyn ddiwethaf, parhaodd
ansawdd y gwaith y wnaed gan yr Uned Gofalwyr o’r safon uchaf.
Dengys hyn ymroddiad ac ymrwymiad pob aelod o dîm yr Uned
Gofalwyr at gefnogi gofalwyr di-dâl. Rhaid diolch hefyd i’r
gwasanaethau ehangach o fewn y Cyngor a’n cefnogodd wrth i
ni gyflawni ein hamcanion. Gobeithio y gwnewch fwynhau darllen
am y gwaith a wnaed gennym yn ystod 2020-21 er mwyn sicrhau
bod gofalwyr Ceredigion yn cael eu cefnogi yn eu rôl ofalu.

40%
Rydym wedi sicrhau

cynnydd o 40% yn
aelodaeth y Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr.
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Cynghorydd  
Catherine 
Hughes

Neges wrth Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Porth Cymorth Cynnar

Elen
James

Mae’n bleser gennyf, fel yr Eiriolwr dros Ofalwyr, gyfrannu at
Adroddiad Blynyddol 2020-2021. Ychydig a wyddem ddechrau
2020 beth oedd o’n blaenau!

Mae’r gwaith a wnaed gan yr Uned Gofalwyr a Phorth Cymorth
Cynnar i gefnogi ein gofalwyr di-dâl gydol y flwyddyn wahanol
iawn hon wedi bod yn ddim llai na gwyrthiol. Bu’n rhaid i ni gyd
ddysgu gweithio mewn ffyrdd newydd a blaengar; rydyn ni
wedi ei “swmio” hi i nifer o gyfarfodydd a digwyddiadau
gwahanol! Cefais y pleser o fynd i rai cyfarfodydd drwy Zoom
ac roedd yn dda siarad â gofalwyr a chlywed am eu
problemau a’u pryderon. Roedd gweithio fel uned gyda’n
partneriaid i sicrhau bod y cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal
yn un ffordd o fod yno ar gyfer ein gofalwyr.

Mae’r adroddiad hwn yn amlygu’r holl waith a wnaed dros y
flwyddyn ddiwethaf a rhaid i ni ddiolch am hynny i bob aelod
staff yn yr Uned Gofalwyr sydd yno’n barhaus i ofalwyr o bob
oed.

Neges wrth Pencampwr Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion

4

Mae’n bleser derbyn Adroddiad Blynyddol 2020-21 gan Uned
Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion. Hoffwn longyfarch y tîm a’i
bartneriaid ar yr hyn a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf.

Mae bod yn ofalwr yn aml yn gyfrifoldeb 24/7 a gall fod yn gyfnod
unig, llawn straen i’r gofalwr. Mae’r cymorth, y gefnogaeth a’r
wybodaeth a ddarparwyd gan yr Uned Gofalwyr yn amhrisiadwy
ac rwy’n eithriadol o falch o’r hyn a gyflawnwyd ganddynt yn
2020-21.

Cynlluniodd yr Uned Gofalwyr a’r partneriaid lleol a chenedlaethol
ystod eang o weithgareddau ar gyfer Wythnos Gofalwyr ym mis
Mehefin a Diwrnod Hawliau Gofalwyr ym mis Tachwedd. Bûm yn
ffodus o fynd i rai o’r digwyddiadau rhithwir. Mae’n wych gweld y
cydweithio gyda’r partneriaid rhanbarthol a’r trydydd sector wrth
roi cymorth i ofalwyr, darparu pecynnau gwybodaeth, cynnig
gweithgareddau a chyfleoedd i rwydweithio.

Efallai’n wir mai tîm bychan yw’r Uned Gofalwyr ond mae’n
adnodd pwysig o wybodaeth a gweithgarwch sy’n cael ei
werthfawrogi’n fawr gan y gofalwyr a Chyngor Sir Ceredigion fel ei
gilydd. Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Sara a’i
thîm ymroddedigar am y gwaith rhagorol a gyflawnwyd
ganddynt yn ystod y cyfnod anodd a heriol hwn ac am yr holl
gymorth a chefnogaeth a ddarparwyd ganddynt i drigolion
Ceredigion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Rwy’n hyderus y bydd
yr Uned Gofalwyr yn parhau i gynnal yr un safon uchel o
wasanaeth yn 2021-22.
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Cysylltu â mwy nag 800 o ofalwyr
Rhoi sicrwydd a gwybodaeth
Dynodi problemau
Cynnig cefnogaeth

Gwasanaeth gwirio lles

Ymateb i bendemig Covid-19

Be wnaethom
ni?

YN GRYNO

Parhau i ddarparu’r gwasanaeth
Darparu gwybodaeth a chyngor
Cynhyrchu, argraffu a dosbarthu
Cylchgrawn y Gofalwyr
Cynhyrchu a dosbarthu
newyddlenni Covid-19
Cyflwyno ‘pytiau o newyddion’ i
ofalwyr i roi gwybodaeth gyfredol
am newyddion, gwasanaethau a
chymorth i ofalwyr

 Gwasanaeth Gwybodaeth i
Ofalwyr

Cerdyn Gofalwr
Cerdyn Adnabod Gofalwr Ifanc 
Tystiolaeth ffurfiol o rôl a
chyfrifoldebau gofalu
Rhoi tawelwch meddwl i ofalwyr
yn ystod y cyfnod clo
Mynediad i amserau siopa
blaenoriaeth

Lansio Cardiau Adnabod
Gofalwyr

Darparu digwyddiadau a gweithgareddau

Wythnos Gofalwyr, Mehefin 2020
Diwrnod Hawliau Gofalwyr, Tachwedd 2020
Darparu sesiynau gwybodaeth a gweithgareddau yn
rhithiol· Dosbarthu gweithgareddau i ofalwyr drwy’r post
Pecynnau Lles i Ofalwyr
Te Prynhawn Cymreig: ‘seibiant mewn bocs’

DARPARIAETH

RITHWIR  

5
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Ddechrau’r cyfnod clo, ym mis Ebrill 2020,
sefydlwyd gwasanaeth ‘gwirio lles’ gennym
yn dilyn y cyhoeddiad cychwynnol ynghylch
y cyfnod clo. Cysylltwyd â phob aelod o’r
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr (dros
800 o ofalwyr) drwy e-bost, llythyr neu ffôn i
wneud cyswllt eto’n rheolaidd â gofalwyr
yr oedd angen mwy o gefnogaeth arnynt ar ffurf ‘gwirio lles’. 

Er na chaniatawyd cyswllt wyneb yn wyneb, roedd yn bwysicach nag
erioed i drosglwyddo’r wybodaeth gyfredol berthnasol i ofalwyr. Er
mwyn gwneud hyn, cynhyrchwyd newyddlenni atodol Covid-19 ag
ynddynt wybodaeth i ofalwyr. Fe’u dosbarthwyd i aelodau o’r
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr a chyflwynwyd gwybodaeth hefyd i
ofalwyr eraill drwy wefan Cyngor Sir Ceredigion.

Er mwyn parhau i gefnogi lles gofalwyr o dan gyfyngiadau’r pandemig,
datblygwyd ffyrdd arloesol newydd gennym i ddarparu hyfforddiant,
gweithgareddau a digwyddiadau i ofalwyr lle nad oedd cyswllt wyneb
yn wyneb yn angenrheidiol. Er mwyn dathlu Wythnos Gofalwyr ym mis
Mehefin 2020, a Diwrnod Hawliau Gofalwyr ym mis Tachwedd 2020,
darparwyd ystod eang o weithgareddau yn rhithiol dros Zoom. Roedd
gofalwyr heb fynediad i’r we yn gallu cael mynediad i’r gweithgareddau
drwy ffôn arferol fel na fyddai gofalwyr nad oedd yn weithredol yn
ddigidol yn cael eu hepgor. Cyhoeddwyd cyfarwyddiadau ynghylch
ymuno a chael mynediad i Zoom yng Nghylchgrawn y Gofalwyr ynghyd
â chefnogaeth arall ar ddatblygu sgiliau digidol.

I gydnabod yr oll y mae gofalwyr yn ei wneud ac i ddangos ein
gwerthfawrogiad, danfonwyd Pecynnau Lles i ofalwyr ym mis Mehefin
2020, a danfonwyd Te Prynhawn Cymreig: ‘seibiant mewn bocs’ ym mis
Mawrth 2021. Cysylltodd nifer fawr o ofalwyr â ni i ddweud pa mor
ddiolchgar a gwerthfawrogol yr oeddent o’r rhoddion.

Wrth i ni agosáu at y fan lle mae’r brechlynnau yn cael eu darparu’n
eang a phethau’n ymddangos yn fwy cadarnhaol ar gyfer y dyfodol,
mae’n dod yn fwyfwy eglur bod Covid-19 yn rhywbeth y bydd yn rhaid i
ni ddysgu byw ag ef ac mae’n edrych yn debyg na fydd gwasanaethau
yn ôl fel ag yr oeddent yn y dyfodol agos. Rhaid i ni aros yn gadarnhaol
a pharhau i addasu a chryfhau gwasanaethau i fodloni anghenion
gofalwyr yn ystod y pandemig a thu hwnt iddo.

Ymateb i bendemig Covid-19: yn fanwl

6
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i'w ddyfarnu i Ofalwyr er mwyn 
gwella iechyd a lles-

£36,500

Amcan Busnes  #1

Galluogi gofalwyr i gael bywyd y tu hwnt i ofalu

Ailagorwyd Cronfa 
Gofalwyr Ceredigion gyda

Be wnaethom
ni?

MEWN RHIFAU

awr o ofal amgen i ofalwyr
er mwyn rhoi seibiant

iddynt o’r rôl ofalu

1497

Cefnogi

i ddarparu
Gofalwyr Ceredigion Carers 

o ofalwyr ifanc a 
gofalwyr Ifanc sy'n 

Oedolion i gael 
bywyd y tu hwnt i’w

rôl ofalu

83

Cynorthwyo
Gweithredu dros Blant

i gefnogi

7

cais i’r
Gronfa Gofalwyr

251
Prosesu

o becynnau lles i
ofalwyr

850
Danfon

276
cerdyn gofalwr i ofalwyr

a gofalwyr ifanc

Cyflwyno

Te Prynhawn Cymreig ‘Seibiant
mewn Bocs’ i ofalwyr

1040
Danfon

100

Gweithio gyda
phartneriaid i ddarparu 

o focsys ac
arweinlyfr

lles i ofalwyr
ifanc

o sesiynau dysgu a
gweithgareddau i ofalwyr

82 Cefnogi
Gweithredu
dros Blant i
ddarparu

Tudalen 254



Amcan Busnes #1: crynodeb

Beth ddylai ddigwydd?

Beth aeth yn dda?

Datblygu a lansio’r Cerdyn Gofalwr

Cronfa Gofalwyr

Pecynnau Lles a Te Cymreig ‘Seibiant mewn Bocs’

Digwyddiadau/ gweithgareddau rhithwir

Postio gweithgareddau i ofalwyr sydd wedi’u

heithrio’n ddigidol iddynt eu gwneud yn eu cartrefi

Gweithio gyda phartneriaid allanol

Cydweithio â gwasanaethau eraill y cyngor

Dywedodd gofalwr...
"Roedd y danteithion
yn hyfryd ond roedd
gwybod bod rhywrai
yn meddwl amdana i
ac yn gwerthfawrogi’r
hyn rwy’n ei wneud yn
golygu cymaint mwy"

Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu sesiynau a digwyddiadau i ofalwyr

ifanc

Gweithio gydag athrawon ac arweinyddion ym maes gofal i sefydlu Cardiau

Adnabod Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion

Archwilio i ffyrdd o ddarparu sgyrsiau, gweithdai, gwybodaeth, cefnogaeth

a gweithgareddau sy’n cydymffurfio â Covid-19 i gynnwys y rhai nad ydynt

yn weithredol yn ddigol

8

Beth oedd yr heriau?

Uwchsgilio staff ar ddulliau, platfformau a ffyrdd o ddarparu yn rhithiol

Addasu’r hyfforddiant a’r adnoddau i’w defnyddio wrth ddarparu yn rhithiol

Darparu digwyddiadau a gweithgareddau heb gyswllt wyneb yn wyneb

Ymgysylltu â gofalwyr nad ydynt yn weithredol yn ddigidol, a rhoi cefnogaeth

iddynt yn hyn o beth

Caffael stoc, paratoi a danfon Pecynnau Lles o dan gyfyngiadau’r pandemig

Cefnogi gofalwyr i gael seibiannau heb wasanaethau wyneb yn wyneb
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Gwella adnabyddiaeth gofalwyr o’u rôl fel y
gallant gael mynediad i’r gefnogaeth angenrheidiol

40
o’r staff gofal cymdeithasol yn

derbyn hyfforddiant asesu
anghenion cefnogi gofalwyr

   
sesiwn galw heibio

misol ar gyfer staff â
rôl ofalu (dechrau
ym mis Tachwedd

2020)

4
Darparu 

Be wnaethom
ni?

MEWN RHIFAU

Amcan Busnes #2

o staff Cyngor Sir
Ceredigion yn cwblhau
hyfforddiant e-ddysgu

ymwybyddiaeth
o ofalwyr

80

ffurflen gyfeirio a chofrestru
newydd gan feddygfeydd teuluol

171
Derbyn

32
aelod staff i’w

cynorthwyo i adnabod
a chefnogi gofalwyr

9

37
unigolyn yn rhan o’r

ddarpariaeth ranbarthol

Darparu sesiynau hyfforddiant
cydnerthedd a lles gofalwyr io bobl drwy bostiadau

ar y cyfryngau
cymdeithasol er
mwyn hyrwyddo
digwyddiadau,

gweithgareddau a
gwasanaethau i ofalwyr

230,705 

Darparu sesiynau
sefydlu/gwybodaeth i

366
gofalwr newydd yn ymuno â’r

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr

Cyrraedd
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Amcan Busnes #2: crynodeb

Beth ddylai ddigwydd?

Beth oedd yr heriau?

Addasu ac ail-lunio adnoddau hyfforddiant ar gyfer darparu’n rhithiol

Gwneud gwell defnydd o dechnoleg ddigidol i roi gwybodaeth, cyngor

ac arweiniad

Dod o hyd i ffyrdd o ymgysylltu o bell â staff sy’n gofalu sydd â

chyfrifoldebau gofalu yn eu bywyd personol

Addasu prosesau i gyd-fynd â gweithio gartref 

Beth aeth yn dda?

Gwella cyrhaeddiad y Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr

Hybu’r Cyfryngau Cymdeithasol

Datblygu adnoddau cydnerthedd a

lles gofalwyr

Gweithio mewn partneriaeth yn

rhanbarthol

Dywedodd gofalwr...
"Ry’n ni’n gwerthfawrogi’r hyn
rydych chi’n ei wneud. Mae’r
wybodaeth ry’ch chi’n ei rhoi, y
cyswllt personol a’r gefnogaeth
a ddarperir gennych yn
cyffwrdd â rhywun."

Parhau i hwyluso a datblygu sesiynau galw heibio misol ar

gyfer staff sy’n ofalwyr a gweithio gydag Adnoddau Dynol i

wella’r gefnogaeth ar eu cyfer

Datblygu ymhellach elfen y gofalwyr yn y gweithle yn y

rhaglen gydnerthedd a lles gofalwyr

10
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Gofalwyr yn cael y cyngor a'r wybodaeth
briodol ble a phryd y bydd eu hangen arnynt

Cylchgrawn y Gofalwyr
ledled Ceredigion

3600
Argraffu a dosbarthu 

neges drwy e-bost/post yn
uniongyrchol i ofalwyr â gwybodaeth

i’w cefnogi yn eu rôl ofalu

4143
Anfon

Gweithio gyda phartneriaid i godi
ymwybyddiaeth o ofalwyr a

chydlynu rhaglenni o
weithgareddau i gyd-fynd â

1158

40%
i

gofalwr

Be wnaethom
ni?

MEWN RHIFAU

Amcan Busnes #3

850

Dosbarthu llyfrau am
gefnogi iechyd
meddwl a lles

emosiynol i

gofalwr
388

11

Cynyddu aelodaeth y
Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr o 

digwyddiad cenedlaethol i ofalwyr
3

361
o bobl yn ymgysylltu neu’n dod i

weithgareddau i ofalwyr neu
sesiynau gwybodaeth/dysgu

o gofalwr
Cefnogi

Gofalwyr Ceredigion Carers 

i ddarparu gwybodaeth
a chyngor i
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Amcan Busnes #3: crynodeb

Beth ddylai ddigwydd?

Beth oedd yr heriau?

Uwchsgilio staff yn gyflym i ddefnyddio technoleg ddigidol ac amryfal
blatfformau gwahanol i roi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
Darparu cefnogaeth, digwyddiadau a gweithgareddau heb gyswllt
wyneb yn wyneb
Ymgysylltu â gofalwyr nad ydynt yn weithredol yn ddigidol, a rhoi
cefnogaeth iddynt
Addasu adnoddau hyfforddiant i’w defnyddio wrth ddarparu’n rhithiol

Beth aeth yn dda?

Cynnydd yn aelodaeth y
Gwasanaeth Gwybodaeth i
Ofalwyr
Digwyddiadau a gweithgareddau
Gofalwyr
Mwy o ddarpariaeth gwybodaeth
electronig i ofalwyr

Dywedodd gofalwr …
"Diolch, Dîm, am
gylchgrawn rhagorol,
llawn gwybodaeth arall -
cyforiog yn wir! Ry’n ni’n ei
werthfawrogi."

Adolygu strwythur a chynnwys pob tudalen i ofalwyr ar y wefan,
eu hadolygu i wella’r mynediad iddynt, a’u defnyddioldeb

12

Gweithio ledled y rhanbarth i adolygu’r wybodaeth i ofalwyr
ifanc a sicrhau bod y wybodaeth sydd ar gael iddynt yn
gyfredol, yn berthnasol ac yn hygyrch
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Sut mae Gofalwyr yn llywio ein gwasanaeth?

Mae angen rhywbeth ffurfiol
arnaf i brofi fy mod yn gofalu

am rywun

Dywedodd gofalwr... Beth wnaethom ni?

13

Der��n���d 430 da�� un���� o ad���t� y��h��c�…

Datblygu a lansio Cerdyn
Adnabod Gofalwr yng

Ngheredigion y gall gofalwyr ei
ddefnyddio i brofi eu rôl ofalu

Y Gronfa Gofalwyr

Darparu gwybodaeth

Pecynnau Lles

Sesiynau dysgu/hyfforddiant

Fforwm Gofalwyr

Cerdyn Gofalwr
(ymgynghorwyd â gofalwyr)

Digwyddiadau a  gweithgareddau

En��ra���t

Sut de��y���w�� ar ad���t�

Ad�o�t�
Gof���y�

New��
Car���n��o�

Tystiolaeth o
ganlyniadau

cadarnhaol gan y
Gronfa Gofalwyr

Arwain at
ddatblygu

digwyddiadau
penodol i riant-

ofalwyr

Cyfrannu at
gynnwys

Cylchgrawn y
Gofalwyr

Llywio
digwyddiadau
hyfforddiant/

gweithgareddau i
ofalwyr

Arwain at
ddatblygu’r

cynllun cerdyn
gofalwr

Pennu cynllun y
cerdyn gofalwr

Ifanc

Llywio
trafodaethau’r

Fforwm Gofalwyr

Llywio
cynnwys/darparu

digwyddiadau 

Te Prynhawn Cymreig: ‘Seibiant
mewn Bocs’

Cylchgrawn y Gofalwyr

Cerdyn Adnabod Gofalwr Ifanc
(ymgynghorwyd â gofalwyr ifanc)
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Uned Gofalwyr: gweithio mewn partneriaeth

Cyngor Sir Ceredigion  Lleol

Rhanbarthol Cenedlaethol

Allwedd

Comisiynwyd
darparwyr

gwasanaeth i
ofalwyr

CAVO
Grŵp
Llywio
Sirol

Rhwydwaith
Gwybodaeth a

Chynghrair Gofalwyr
Ceredigion
(rhyw 90 o

sefydliadau)

Pobl a
Threfniadaeth

Coleg
Ceredigion

Llywodraeth
Cymru

UNED
GOFALWYR

Cyswllt
Cwsmeriaid

 

Porth
Cynnal

Libraries

Porth
Gofal

Leisure
Centres

Partneriaeth
Gofal

Gorllewin
CymruGrŵp

Datblygu Gofalwyr
Gorllewin

Cymru

Bwrdd Iechyd 
Hywel Dda

Buddsoddwyr
mewn

Gofalwyr

Gofalwyr
Cymru

Care
Inspectorate

Wales
Ymddiriedolaeth

Gofawyr

Comisiynydd
Pobl Hŷn
Cymru

Rhwydwaith
Dysgu a Gwella

Swyddogion
Gofalwyr

Gwasanaethau
Democrataidd

Porth
Cymorth
Cynnar

Fforwm
Gofalwyr

Ysgolion a
Diwylliant

Grŵp Clwstwr
Cerdyn

Adnabod
Gofalwyr Ifanc

Grŵp
Ymgysylltu
Gofalwyr

Cymru Gyfan

Cyllid a
Chaffael

Mae gweithio mewn partneriaeth ag eraill i wella a datblygu cefnogaeth 
i ofalwyr wrth wraidd yr hyn rydym yn gwneud. Dyma gipolwg ar rai 
partneriaid rydyn ni wedi gweithio gyda nhw yn ystod y flwyddyn.

14
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Cipolwg ar Flwyddyn yr Uned Gofalwyr

WYTHNOS GOFALWYR

EBRILL  

GORFFENNAF

Lansio hyfforddiant ‘ASESU
ANGHENION GOFALWYR’

i staff gofal cymdeithasol

CYFARFOD FFORWM GOFALWYR

15

COVID-19
ADDASU I
GYFNOD CLO

GWASANAETH
GWIRIO
LLES
GOFALWYR

CYLCHLYTHYR COVID-19 Y GOFALWYR

TRYSORFA WYBODAETH

TRYSORFA WYBODAETH

CYLCHGRAWN Y GOFALWYR

Llyfr Llesiant
Siocled
Te i godi ysbryd
Aromatherapi
Ymwybyddiaeth Ofalgar

CYF
ARF

OD

RHI
THW

IR

Prosiect Cwilt
Iechyd a Lles
Tai Chi
Celf a chrefft
Myfyrio
“CODI CWPANAID” i
ofalwyr a chwis gyda
myfyrwyr Coleg Ceredigion

DANFON 850 PECYN
LLES I OFALWYR:

TRYSORFA WYBODAETH CYNTAF

DIG
WYD

DIA
D

RHI
THW

IR

AROLWG
CERDYN ADNABOD
GOFALWYR IFANC 

Chwarter 2

Cwblhau PROSIECT CWILT, 
 Wythnos Gofalwyr,
  Gofalwyr Ceredigion
    Carers

Chwarter 1 

AROLWG CERDYN
GOFALWR

ymatebodd 208 gofalwr

I ddewis dyluniadau
terfynol y cerdyn
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Lansio
CRONFA GOFALWYR

Ceredigion o

HYDREF 

IONAWR

Chwarter 3

EBRILL

£36,500

CYLCHGRAWN Y GOFALWYR

CYLCHGRAWN Y GOFALWYR

Hawliau Gofalwyr

a chefnogaeth

Sesiynau Hyfforddiant
Gwybodaeth i Ofalwyr

Hawliau Gofalwyr
Cyngor ar gartrefi cynnes a
defnyddio ynni
Cadw’n ddiogel ar-lein

Lansio
CERDYN GOFALWYR

CEREDIGION

16

TRYSORFA WYBODAETH

Lansio
CERDYN ADNABOD
GOFALWR IFANC 

Hawliau rhiant-ofalwyr
Hunan eiriolaeth i ofalwyr
‘Rhoi’r Bai ar yr Ymennydd’
Grantiau a chyngor ar wresogi ynni

Sesiynau Hyfforddiant
Gwybodaeth i Ofalwyr

Dosbarthu 1040
Te Prynhawn
Cymreig 'seibiant
mewn bocs' i ofalwyr

SESIWN FLASU
Gwella

Cydnerthedd a Lles
Gofalwyr

Chwarter 4

Hyfforddiant i
Hwyluswyr
Cydnerthedd a
Lles Gofalwyr 

CWRS 3 DIWRNOD

CYFARFOD FFORWM GOFALWYR

RHIFYN ARBENNIG AR
DDIWRNOD HAWLIAU

GOFALWYR

SESIWN GALW
HEIBIO CYNTAF I
STAFF 

CYFARFOD FFORWM GOFALWYR

DIGWYDDIAD YMGYNGHORI X 3
Cynllun Cenedlaethol i Ofalwyr

DIGWYDDIAD YMGYNGHORI x2
Strategaeth Heneiddio’n Dda

CYLCHLYTHYR
GOFALWYR IFANC

GYNTAF

TRYSORFA WYBODAETH

DIG
WYD

DIA
D

RHI
THW

IR

CYF
ARF

OD

RHI
THW

IR

CYF
ARF

OD

RHI
THW

IR

NEWYDD
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17

Ffocws ar...
Te Prynhawn Cymreig:
‘seibiant mewn bocs’

“Am syrpreis hyfryd oedd
derbyn eich pecyn

gwanwyn i ofalwyr. Diolch
am eich cefnogaeth ac am
neilltuo amser i ofalu am y

gofalwyr.

Mae’n waith caled ar y
gorau ac yn fwy anodd fyth,

wrth gwrs, yn y flwyddyn
ddiwethaf. Mae eich rhodd

ystyriol yn cael ei
gwerthfawrogi’n fawr ac yn

sicr, gwneir defnydd da
ohoni."

“Diolch yn fawr iawn am anfon y
detholiad blasus o ddanteithion

ataf. Y peth gorau a ddigwyddodd
i mi ers amser. Mor ystyriol

ohonoch.”

“Diolch yn fawr iawn am y bocs
seibiant i ofalwyr a dderbyniais y
bore ‘ma. Mae’n golygu llawer i

mi eich bod yno os, a phan, y
bydd eich angen arna i.”

"Cododd fy nghalon
yn fawr."

“Diolch am feddwl
amdanom ni’r

gofalwyr. Nid yw’n
adeg rhwydd i unrhyw

un ond daeth hwn â
dagrau i’m llygaid”

“O’n i am ddweud diolch anferthol i
chi. Ar ôl bore anodd gyda fy nhad,
cyrhaeddais gartref i’r bocs seibiant
i ofalwyr hyfryta’n y byd. Y pethau
bychain mewn bywyd sy’n goleuo

eich diwrnod, felly diolch”

£36,500 awardedDanfon bocsys i
1040 gofalwr

Roedd y pecyn yn cynnwys
amryw ddanteithion, cacennau
a the i ddau eu rhannu

Dywedodd y Gofalwyr…
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Ffocws ar...

Cronfa Gofalwyr Ceredigion

“Diolch yn fawr iawn am
bob help a chymorth a

roesoch. Rwy’ wir yn
gwerthfawrogi’r help a’r
gefnogaeth a roddwyd i

mi.
Mae’n gwneud

gwahaniaeth yn ariannol
ac mae hefyd yn dda

gwybod bod yr awdurdod
lleol yn sylwi ac yn

gwerthfawrogi. Diolch eto”

“Diolch eto am yr holl gefnogaeth
a roddwyd gennych. Bydd yn
gwneud gwahaniaeth mawr i

lesiant ein teulu.”

“Diolch, diolch gymaint. Mae’r
iPad yn anhygoel ac rwy’ mor
ddiolchgar i chi. Mae’n golygu
cymaint fy mod yn gallu cadw

mewn cysylltiad â theulu a
ffrindiau. Diolch yn fawr iawn”

“Diolch yn fawr iawn. Dydw i erioed
wedi teimlo mor hapus nawr fy mod
yn gallu cael fy mheiriant crefft torri.”

"Diolch gymaint am roi’r
arian i mi newid rhai
o’m offer cegin. Mae
wedi gwneud bywyd

gymaint yn haws!”

"Diolch o galon. Rwy’n hynod
ddiolchgar a chyffrous i gael fy

noson i ffwrdd. Rhowch fy niolch
didwyll i bawb a oedd yn rhan o
hyn. Rwy’ wir yn gwerthfawrogi’r

cyfle i gael ychydig o amser allan.”

Gofalwyr yn

ymgeisio am

hyd at £150 i

wella eu

hiechyd a’u lles

18

Dywedodd y Gofalwyr…

Dyfarnu £36,500

Prosesu 247 cais
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Ffocws ar...
Digwyddiadau a gweithgareddau
Gofalwyr

“Roedd yn llawer o hwyl … Cododd
fy nghalon yn fawr yn ystod

cyfnod y pandemig.” Gofalwr ifanc

“Diolch yn fawr am y sesiwn
heddiw; gwerthfawr iawn a
llawn gwybodaeth.” (Sgwrs

am hawliau Gofalwyr)

O leiaf 361 o bobl yn dod
yno neu’n ymgysylltu

82 o weithgareddau
neu sesiynau

12,000
o bobl yn edrych ar 4 fideo a

rannwyd yn ystod Wythnos Gofalwyr

“Llongyfarchiadau ar gynhyrchu ystod
gystal o weithgareddau i ddathlu dan

amgylchiadau mor anodd. Rwy’n
gobeithio bod nifer fawr iawn o ofalwyr
wedi gallu cael mynediad iddyn nhw -

rydw i, hyd yn oed, wedi dysgu defnyddio
Facebook a Zoom! Diolch.”

Bu’r gweithgareddau a’r
digwyddiadau digidol a
gynhaliwyd yn ystod
Wythnos Gofalwyr yn
fodd o symbylu
gofalwyr i ddysgu
sgiliau TG newydd.

Gwella lles
Hybu hwyliau
Helpu i ymlacio
Dod â hwyl a phleser
Hysbysu, cynghori a chefnogi
Cysylltu gofalwyr

Beth wnaeth y
gweithgareddau?

Danfon pecynnau lles i
100 gofalwr ifanc

· Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc
o’r gofalwyr a ddaeth i’r digwyddiad ar

Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr yn newydd i’r
gefnogaeth i ofalwyr gan yr Uned Gofalwyr

25%

19

Roedd

Dywedodd y Gofalwyr…

“Diolch i’r rhieni hynny a rannodd,
roedd clywed eich profiadau yn

werthfawr iawn.” (Sgwrs am
ddatblygiad ymennydd y glasoed)
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O edrych yn ôl ar eleni, rydym yn hynod o falch o’r modd y mae’r
Uned Gofalwyr, gan weithio gyda’n partneriaid yn y Cyngor, y Bwrdd
Iechyd a’r trydydd sector, i gyd wedi cydweithio i sicrhau bod
gofalwyr Ceredigion yn cael eu cefnogi drwy rai adegau tywyll,
dychrynllyd ac anodd iawn eleni. Rydym wedi dysgu ffyrdd newydd o
weithio, wedi bod yn arloesol a chreadigol yn y modd yr ydym wedi
mynd i’r afael â’n dyletswyddau ac, fel y gofalwyr yr ydym yn
gweithio gyda nhw, wedi dyfalbarhau gydol y pandemig a’r 3
chyfnod clo.

Mae’r adroddiad yn dangos yr hyn a gyflawnwyd gennym hyd yma
ond, fel arfer, mae angen i ni edrych ymlaen i weld sut y gallwn
ddatblygu ein gwaith ymhellach, gan ystyried yr hyn a ddysgwyd
gennym a sicrhau bod gofalwyr Ceredigion yn cael y gefnogaeth, y
wybodaeth a’r cymorth gorau posibl i’w galluog i barhau yn eu rôl
ofalu.

Ar gyfer 2021-22 bydd angen i ni gofleidio’r strwythur gydol oed a
llesiant newydd gan sicrhau bod yr Uned Gofalwyr yn parhau i roi
gwasanaeth o safon uchel i ofalwyr di-dâl ac i’r gweithwyr
proffesiynol sy’n gweithio ochr yn ochr â nhw.  Bydd angen i ni
ystyried agor unrhyw wasanaeth er mwyn galluogi digwyddiadau a
gweithgareddau wyneb yn wyneb ar gyfer y rhai na all ymgysylltu â’r
byd rhithiol neu sy’n ei chael yn anodd gwneud hynny. Byddwn yn
asesu’r risgiau sy’n gysylltiedig ag unrhyw weithgaredd wedi’i
gynllunio i sicrhau diogelwch y gofalwr, y sawl y gofelir amdano, y
staff a’r cymunedau ehangach ledled Ceredigion. Yr her fydd dod o
hyd i’r cydbwysedd iawn i annog a galluogi gofalwyr i fagu hyder i
fynd at y gwasanaethau y mae eu hangen arnynt tra’n parhau’n
wyliadwrus ac ymatebol i unrhyw sefyllfa sy’n newid. Rydym yn
rhagweld y bydd ein gwasanaethau, wrth symud ymlaen, yn
gyfuniad o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a rhithiol, ac y bydd
gweithgareddau grŵp yn cael eu cadw i’r isafswm ac o fewn
canllawiau llym Covid-19.

Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru a’n partneriaid
rhanbarthol ar weithredu’r Strategaeth Gofalwyr yng Ngheredigion, y
rhanbarth a ledled Cymru ac yn cyfrannu at y cynllun cenedlaethol i
ofalwyr i sicrhau bod llais gofalwyr Ceredigion yn cael ei glywed yn
glir.

Edrychwn ymlaen at wynebu’r heriau a ddaw yn 2021-22 gan wybod
bod gennym sylfeini cadarn i adeiladu arnynt yn barhaus o ran y
gwasanaethau a gynigir gennym.

Crynodeb - beth ddylwn ni ei wneud nesaf?

20

Tudalen 267



21

Amcanion y Cynllun Busnes - 2021/22

Amcan Busnes 1

Dynodi ac adnabod gofalwyr gan roi gwybodaeth, cyngor a
chymorth iddynt

Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu er mwyn galluogi
gofalwyr i gynnal eu capasiti i ofalu a chael bywyd y tu hwnt i
ofalu

Amcan Busnes 2

Cefnogi gofalwyr mewn addysg ac yn y gweithle gan alluogi 
gofalwyr i weithio a dysgu ochr yn ochr â’u rôl ofalu

Amcan Busnes 3

Uned Gofalwyr
Cyngor Sir Ceredigion

01970 633564

unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  2 Tachwedd 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau  
Iachach ar Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr  
Ceredigion 2020-2021 ac Adroddiad Blynyddol Grŵp  
Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2021. 

 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  
I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2021. 
 

CEFNDIR: 
Ystyriwyd Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-2021 ac Adroddiad 
Blynyddol Grŵp Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2021 gan Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach. 
 
Cyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-gan y Cynghorydd 
Catherine Hughes, Aelod Cabinet a Sara Humphreys, Rheolwr Tîm Gofalwyr Gydol Oes a 
Chymorth yn y Gymuned. Yna, cyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr 
Gorllewin Cymru 2020-2021 gan y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet a Sara 
Humphreys, Rheolwr Tîm Gofalwyr Gydol Oes a Chymorth yn y Gymuned.  

 
Yn dilyn ystyriaethau, cytunodd yr Aelodau i argymell fod Cabinet: 

 I dderbyn yr Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-2021 ac 
Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr Gorllewin Cymru am yr un cyfnod. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i’r Aelodau Cabinet a Swyddogion am gyflwyno a darparu 
adroddiadau cynhwysfawr. Fe ddaru ddiolch a chanmol staff yr Uned Gofalwyr am y 
gwaith arbennig a wnaethpwyd yn enwedig yn ystod amser caled gyda’r pandemig.  

 
Cynghorydd Bryan Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
 
Teitl: 

 
Adroddiad Blynyddol Grŵp Datblygu Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 2020-21 

 

Pwrpas yr adroddiad: Lluniwyd yr adroddiad hwn ar gyfer Llywodraeth Cymru 
er mwyn amlinellu’r cynnydd a wnaed gan Grŵp Datblygu 
Gofalwyr Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin 
Cymru o ran bodloni blaenoriaethau Gofalwyr 
Llywodraeth Cymru. 

 
Er:  

 
Er gwybdaeth 

 
Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

 
Cynghorydd Catherine Hughes, Pencampwr y Gofalwyr 
ac Aelod Cabinet Porth Ceredigion, Cymorth Cynnar, 
Canolfannau Lles a Diwylliant 
 

CEFNDIR: 
 
Ym mis Ebrill 2017, cytunodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru i 
gynnwys Gofalwyr fel ffrwd waith allweddol, gan adlewyrchu pwysigrwydd y grwp 
poblogaeth hwn o fewn cyfrifoldebau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgarwch Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin 
Cymru yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020. Mae Grŵp Datblygu 
Gofalwyr Gorllewin Cymru yn un o is-grwpiau ffurfiol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gorllewin Cymru sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, 
Awdurdodau Lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â sefydliadau’r 
trydydd sector a’r sector gwirfoddol, a chynrychiolwyr defnyddwyr a gofalwyr yng 
Ngorllewin Cymru. 
 
Adroddiad Blynyddol Gofalwyr 2020/21 
 
Mae 2020/21 yn adlewyrchu pedwaredd flwyddyn cyfnod pontio Llywodraeth Cymru 
rhwng Mesur Strategaethau Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 
2010 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Yn eu llythyr 
cyllideb dyddiedig 14 Mawrth 2018, nododd Llywodraeth Cymru ei bod yn disgwyl bod 
gwasanaethau iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn gweithio mewn 
partneriaeth i gefnogi gofalwyr o dan y Ddeddf drwy wneud y canlynol: 
 

 Helpu i fyw yn ogystal â gofalu - darparu cyfleoedd i ofalwyr gael seibiannau 
rhesymol o’u rôl gofalu er mwyn iddynt allu parhau i wneud hynny, a chael 
bywyd eu hunain y tu hwnt i ofalu. 

 Adnabod a chydnabod Gofalwyr – gwella cydnabyddiaeth Gofalwyr o’u rôl a 
sicrhau bod y cymorth angenrheidiol ar gael iddynt. 
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 Darparu gwybodaeth, cyngor, a chymorth – darparu cyngor priodol i ofalwyr ble 
bynnag a phryd bynnag y mae angen hynny arnynt.. 

 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
 
DEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014 
 
Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi derbyn yr adroddiad ac yn unol â 
chyfarwyddeb adrodd Llywodraeth Cymru, cyflwynwyd y ddogfen hon i Lywodraeth 
Cymru ac fe’i derbyniwyd. 
 

 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

 

 
Crynodeb: 
 
Hirdymor: Cydbwyso angen tymor byr gydag angen 
hirdymor a chynllunio ar gyfer y dyfodol 

 

 
Integreiddio: Cael effaith gadarnhaol a bod o fudd i’r 
bobl, yr economi, yr amgylchedd a diwylliant 

 

 
Cydweithio: Cydweithio â phartneriaid eraill er mwyn 
cyflawni 

 

 
Cynnwys: Cynnwys y rhai sydd â diddordeb a gofyn 
am eu barn 

 

 
Atal: Darparu adnoddau er mwyn atal problemau 
rhag codi neu waethygu 

 

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Er mwyn cefnogi Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr 
Rhanbarthol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 2020-
21, dylai Cabinet nodi’r Adroddiad Blynyddol.  

 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Nodir Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr Rhanbarthol 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 2020-2021 ar y sail 
ei fod wedi’i dderbyn gan Lywodraeth Cymru yn unol â’r 
gyfarwyddeb a ragnodwyd a’i fod yn dod gerbron 
Cabinet er gwybodaeth. 

 
Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 

 
Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Gorfforaethol: 
 

Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 Galluogi 
Cydnerthedd Unigol a Theuluol 
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Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dim 
 

Goblygiadau 
cyfreithiol: 
 

Dim 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Dim 

Risg(iau): 
 

Dim 

Pwerau Statudol: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 
2014 
 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau:  
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Elen James 

Swyddog Adrodd: Lowri Evans / Sara Humphreys 
 

Dyddiad: 24/09/21 
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GORLLEWIN CYMRU IACHACH: 

Grŵp Datblygu  

Gofalwyr Gorllewin Cymru 

Adroddiad Blynyddol  

2020-21 
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Rhagarweiniad 

 
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gweithgarwch Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin 
Cymru (GDGGC) yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2021. Mae GDGGC 
yn un o is-grwpiau ffurfiol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (BPRh) Gorllewin Cymru 
sy’n cynnwys cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd), y 
tri awdurdod lleol, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â 
mudiadau’r trydydd sector a’r sector gwirfoddol, a chynrychiolwyr defnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr yng ngorllewin Cymru.  

Mae’r adroddiad hwn yn cynnig trosolwg o’r gwaith a wnaed gan ddefnyddio’r cyllid 
gofalwyr a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i fyrddau iechyd, y Gronfa Gofal 
Integredig a chyllid craidd gan sefydliadau partner i sicrhau bod blaenoriaethau 
gofalwyr wedi’u hymwreiddio mewn gwasanaethau ar draws y rhanbarth, yn unol â 
gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Amlinellodd 
Llywodraeth Cymru ei disgwyliad y bydd awdurdodau iechyd, awdurdodau lleol a’r 
trydydd sector yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi gofalwyr o dan y Ddeddf, 
drwy wneud y canlynol: 

• Cefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu – cynnig cyfleoedd i ofalwyr gael 
seibiannau rhesymol o’u rôl ofalu i’w galluogi i gynnal eu gallu i ofalu a chael 
bywyd y tu hwnt i ofalu. 

• Nodi a chydnabod gofalwyr – gwella cydnabyddiaeth gan ofalwyr o’u rôl a 
sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar y cymorth iawn. 

• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth – darparu cyngor priodol pan mae ar 
ofalwyr ei angen a lle mae arnynt ei angen. 

Mae ymateb i’r gofynion uchod yn ffurfio sail Adroddiad Blynyddol Gofalwyr 2020/21, 
sy’n rhoi tystiolaeth o gynnydd mewn perthynas â phob un o’r meysydd hyn a’r budd 
a gafwyd gan ofalwyr.   

 

Anghenion Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru  

 
Cyhoeddodd BPRh Gorllewin Cymru ei asesiad poblogaeth cyntaf ar gyfer gorllewin 
Cymru ym mis Ebrill 2017, ac wedi hyn datblygodd Gynllun Ardal Gorllewin Cymru 
2018-2023. Casglwyd cryn dipyn o wybodaeth am anghenion y boblogaeth drwy 
ymgysylltu’n uniongyrchol â dinasyddion.  Ychwanegwyd at hyn gan y data a’r 
adborth gan ddinasyddion a gasglwyd yn ystod ein gwaith diweddar i ddatblygu 
strategaeth gofalwyr ranbarthol ar gyfer gorllewin Cymru. 

Dangosodd Cyfrifiad 2011 fod mwy na 370,000 o ofalwyr di-dâl o bob oedran yng 
Nghymru ac mae arbenigwyr wedi cyfrifo bod gofalwyr yng Nghymru wedi cyfrannu’r 
hyn sy’n cyfateb i ryw £8.1 biliwn at economi Cymru bob blwyddyn.  Mae’r ffigurau 
hyn yn cynnwys unrhyw un sy’n gofalu am gyn lleied ag awr yr wythnos. Ni fydd 
angen unrhyw gymorth ychwanegol ar y rhan fwyaf o bobl sy’n treulio ychydig iawn o 
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amser yn gofalu. Fodd bynnag, mae gan Gymru hefyd y gyfran uchaf o ofalwyr hŷn a 
gofalwyr sy’n darparu mwy na 50 awr o ofal yr wythnos. 

Ym mhoblogaeth gorllewin Cymru o 348,000, dangosodd Cyfrifiad 2011 fod oddeutu 
47,000 o ofalwyr ond rydym yn gwybod bod hyn yn debygol o fod yn uwch o lawer o 
ystyried nad yw pobl bob amser yn cydnabod eu bod yn ofalwyr.  Yn flaenorol, roedd 
oddeutu 9,000 o ofalwyr sy’n oedolion a dros 400 o ofalwyr ifanc wedi’u nodi drwy 
feddygfeydd, gwasanaethau cymdeithasol a lleoliadau addysg yng ngorllewin 
Cymru.  Yn sgil y pandemig Covid-19, gwelwyd cynnydd yn nifer y gofalwyr di-dâl 
sy’n nodi eu bod yn ofalwyr a dangosodd adroddiad Arolwg Cenedlaethol Cymru ym 
mis Mehefin 2020 gynnydd o 35% yn nifer yr unigolion a ddywedodd eu bod yn 
gofalu am aelodau o’r teulu, ffrindiau a chymdogion, neu’n rhoi cymorth a 
chefnogaeth iddynt.  

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi bod yn rhagweithiol wrth gefnogi gofalwyr di-dâl gyda 
mynediad at brofion Covid ac, yn fwy diweddar, cefnogi’r broses o nodi gofalwyr di-
dâl fel rhan o’u cymhwysedd i gael brechiad Covid. Mae hyn wedi arwain at dros 
2,600 o ofalwyr di-dâl yn rhoi gwybod i’r Bwrdd Iechyd eu bod yn ofalwyr ond nad 
oeddent wedi cofrestru fel gofalwyr gyda’u meddygfa yn flaenorol.  Fel rhan o 
weithredu’r Bwrdd Iechyd i wneud i bob cyswllt gyfrif, rhoddodd Tîm Gofalwyr y 
Bwrdd Iechyd wybodaeth ddilynol i bob gofalwr sydd newydd ei nodi, gan gynnwys 
gwybodaeth am wasanaethau cymorth i ofalwyr gan y trydydd sector a’r cyrsiau 
Cyflwyniad i Ofalu Amdanaf i a ddarperir gan y Rhaglen Addysg i Gleifion.  

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr ar draws gorllewin Cymru 
wedi gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau am gymorth. Yn Sir Gaerfyrddin, adroddodd 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr - Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru, yn ystod 
2020/21, fod nifer y gofalwyr wedi cynyddu 31%, o 4,613 i 6,071. Gwelodd Hafal 
Croesffyrdd, sy’n darparu gwybodaeth a chymorth yn Sir Benfro, nifer y gofalwyr a 
gofrestrwyd yn cynyddu o 2,570 i 2,918 a gwelodd Uned Gofalwyr Ceredigion 
gynnydd o 267 o ofalwyr, gan gynyddu o 825 i 1,092 o ofalwyr.  

Yng ngorllewin Cymru, mae’r awdurdodau lleol a mudiadau’r trydydd sector wedi 
ymateb yn dda iawn i’r pandemig Covid-19, gan addasu eu gwasanaethau yn gyflym 
ac, mewn rhai achosion, symud eu gweithgareddau ar-lein. Er enghraifft, symudodd 
grŵp gofalwyr Trefdraeth yn Sir Benfro o gyfarfod wyneb yn wyneb i gyfarfod ar 
Zoom gyda chefnogaeth gan Gysylltydd Cymunedol. O ganlyniad, roedd y grŵp 
gofalwyr yn fwy hygyrch i ofalwyr ledled y sir, gan ddenu gofalwyr newydd a oedd yn 
chwilio am gefnogaeth gan gymheiriaid ar-lein. Enghraifft arall yw Uned Gofalwyr 
Ceredigion a ddarparodd raglen lawn o weithdai, hyfforddiant a thrafodaethau 
ynghylch hawliau gofalwyr yn ystod chwe mis olaf 2020-21. Roedd hyn yn dilyn yr 
hyfforddiant a’r gweithgareddau ar-lein llwyddiannus a ddarparwyd ar gyfer Wythnos 
Gofalwyr, pan gymerodd 147 o ofalwyr ran mewn 20 o gyrsiau hyfforddiant.   

Mae’r holl wasanaethau i ofalwyr ifanc wedi parhau i weithredu ac addasu eu ffyrdd 
o weithio, gan ddefnyddio Zoom, WhatsApp a Microsoft Teams.  Cynhaliwyd cyswllt 
rheolaidd â gofalwyr ifanc a’u teuluoedd i fynd i’r afael â materion.  Er bod y rhan 
fwyaf o gysylltiadau wedi bod yn rhithwir, cynhaliwyd teithiau cerdded gan gadw 
pellter cymdeithasol ac ymweliadau cartref lle’r oedd y canllawiau cenedlaethol yn 
caniatáu hynny. Cynhaliwyd sesiynau grŵp ar-lein ond nid oes llawer o bobl wedi 
manteisio arnynt, ac mae’r bobl ifanc wedi dweud y byddai’n well ganddynt gyfarfod 
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wyneb yn wyneb. Mae’r holl wasanaethau wedi sylwi ar ddirywiad yn iechyd meddwl 
pobl ifanc a rhieni dros y flwyddyn ac mae’r gwasanaethau wedi ymateb drwy gynnig 
cymorth priodol. 
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Datblygiadau Allweddol a Chynnydd – 2020/21 

Ein Strategaeth Gofalwyr 

Gorllewin Cymru 2020-2025: 

Gwella Bywydau Gofalwyr 

Yn ystod 2020/21, cafwyd cryn 
dipyn o ymgysylltu â gofalwyr, i 
ddechrau drwy drafodaethau 
gweithdy rhanbarthol ac mewn 
awdurdodau lleol, ac yna 

symudwyd i ddatblygu arolwg ar-lein mewn ymateb i’r pandemig. Ymatebodd 558 o 
ofalwyr i’n harolwg ar-lein, gan gynnwys 18% a oedd yn ofalwyr ifanc o dan 18 oed.  

Cyhoeddodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru Ein Strategaeth 
Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025: Gwella Bywydau Gofalwyr ym mis Tachwedd 
2020. Mae’r strategaeth wedi sefydlu pedwar maes blaenoriaeth allweddol sy’n 
edrych ar y tymor hwy ac yn nodi’r weledigaeth ar gyfer y pedair blynedd nesaf.  
Drwy gydol ein strategaeth gofalwyr, rydym wedi defnyddio aelodau’r ‘Teulu Jones’ 
i’n helpu i feddwl am sut y gallai ein blaenoriaethau wneud gwahaniaeth i ofalwyr yn 
ein cymunedau. Nid teulu go iawn yw’r ‘Teulu Jones’ ond crëwyd y teulu i fod yn 
nodweddiadol o rai o’r bobl sy’n byw yn ardal Hywel Dda a’r mathau o rolau gofalu 
mewn teuluoedd.  

 

Mae’r rhannau canlynol o’r adroddiad hwn yn amlinellu’r ffyrdd rydym wedi bod yn 

cyflawni’r blaenoriaethau hyn a’r gwahaniaeth y maent wedi’i wneud i’r rheiny sydd â 

chyfrifoldebau gofalu.  
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Yr hyn a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 

 Enillodd 12 o leoliadau wobr Buddsoddwyr mewn Gofalwyr 
newydd (enillodd 9 wobr lefel Efydd, enillodd 2 wobr lefel 
Arian ac enillodd 1 wobr lefel Aur). Hefyd, cafodd 4 o 
leoliadau ailddilysiad Efydd. 

 Mae 44 o leoliadau eraill wrthi’n gweithio tuag at eu lefel 
Efydd, mae 6 o leoliadau yn gweithio tuag at eu lefel Arian 
ac mae 2 leoliad yn gweithio tuag at eu lefel Aur. Ers mis 
Mawrth 2013, mae cyfanswm o 95 o leoliadau wedi ennill 
eu gwobrau BmG Efydd, mae 8 wedi ennill eu gwobrau 
Arian ac mae 3 wedi ennill eu gwobrau Aur. 

 Bu’n rhaid i rai lleoliadau ailflaenoriaethu oherwydd y 
pandemig, fodd bynnag, rhoddir cymorth i 87 o leoliadau 
mewn ffyrdd gwahanol i barhau i weithio tuag at achrediad 
neu i gynnal eu lefel bresennol. 

 Mae 2,309 o ofalwyr wedi cofrestru gyda meddygfeydd ar 
draws ardal y Bwrdd Iechyd (sy’n dod â chyfanswm nifer y 
gofalwyr sydd wedi’u cofrestru gyda meddygfeydd i 
10,792).  

 Atgyfeiriwyd 1,087 o ofalwyr at y gwasanaeth gwybodaeth i 
ofalwyr drwy’r broses cofrestru ac atgyfeirio drwy feddygfa 
(sy’n dod â chyfanswm nifer yr atgyfeiriadau gan 
feddygfeydd i 5,582). 

 Bu cynnydd yn nifer y gofalwyr sydd wedi’u cofrestru gyda 
meddyg teulu yn ystod mis Mawrth 2021 o ganlyniad i 
ymgyrch gan y Bwrdd Iechyd i nodi gofalwyr di-dâl i gael 
brechiad.  Yn ogystal, nodwyd dros 2,600 o ofalwyr di-dâl 
yn ystod y cyfnod  Ebrill - Mai 2021 nad ydynt yn cael eu 
hadlewyrchu yn y ffigurau uchod. 

Croesffyrdd Sir Gâr yn derbyn ei 
dystysgrif a’i blac lefel Aur mewn 

cyflwyniad gan gadw pellter cymdeithasol. 
 

Coleg Sir Benfro oedd y cyntaf i gyflwyno 

ei dystiolaeth lefel Efydd yn electronig. 

Dan sylw - Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr (BmG) 
  
 
 

Ar ran Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi parhau i 
gyflwyno’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr rhanbarthol. Yn ogystal â chyllido Swyddog Arweiniol 
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, mae’r Bwrdd Iechyd yn comisiynu cymorth rhanbarthol i’r cynllun BmG sy’n 
cael ei ddarparu drwy’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr – Croesffyrdd Gorllewin Cymru. Mae BmG yn darparu’r 
sail ar gyfer gwaith gyda gweithwyr iechyd proffesiynol mewn lleoliadau sylfaenol, cymunedol ac ysbytai 
acíwt i godi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr. Fodd bynnag, yn wahanol i rai meysydd eraill, mae 
BmG wedi’i gynllunio i gael ei ddefnyddio gan ystod eang o leoliadau, gan gynnwys ysgolion, llyfrgelloedd, 
timau awdurdodau lleol, y Ganolfan Byd Gwaith a mudiadau’r trydydd sector.  
 
Mae’r cynllun BmG bellach yn galluogi lleoliadau i symud drwy dair lefel, sef efydd, arian ac aur, ac yn 
ystod y flwyddyn, gwnaed cynnydd o ran sefydlu proses gyflwyno ar-lein ar gyfer tystiolaeth BmG.  Un o 
elfennau craidd y cynllun BmG yw darparu system syml sy’n galluogi gofalwyr di-dâl i gofrestru fel gofalwr 
gyda’u meddyg teulu, sydd yn ei dro yn achosi atgyfeiriad at eu gwasanaeth gwybodaeth i ofalwyr lleol sy’n 
gallu darparu gwybodaeth a chymorth ychwanegol. 
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“A dweud y gwir, dydw i erioed wedi 
meddwl amdanaf fy hun fel gofalwr. 

Wedi’r cyfan, fy rhieni ydyn nhw a gofalu 
amdanynt wrth iddynt heneiddio yw’r 

hyn rwy’n ei wneud. Dechreuais siarad 
ag aelod o staff yn fy llyfrgell leol am fy 

mam ac roeddent wedi gwneud imi 
sylweddoli fy mod i mewn gwirionedd yn 

ofalwr. Cefais lawer o wybodaeth 
ganddynt am y cymorth a’r gefnogaeth 

sydd ar gael.”  
 

Digwyddiadau Arweinwyr Gofalwyr 
 
Mae gan yr holl sefydliadau, timau ac adrannau sy’n cymryd rhan yn y cynllun BmG Arweinydd 
Gofalwyr a nodwyd.  Mae digwyddiadau rheolaidd i Arweinwyr Gofalwyr wedi’u darparu drwy 
gydol y flwyddyn er mwyn dod â gwahanol leoliadau at ei gilydd, gan gynnig cyfle ar gyfer 
cefnogaeth gan gymheiriaid, dysgu ar y cyd a diweddariadau ynghylch mentrau lleol newydd. 
Ym mis Tachwedd 2020, er mwyn cefnogi diwrnod hawliau gofalwyr, darparwyd tair sesiwn 
drwy MS Teams i 32 o Arweinwyr Gofalwyr.  
 
Ers mis Ionawr 2021, cynhaliwyd saith digwyddiad arall ac roedd cyfanswm o 84 o bobl o’r tair 
sir yn bresennol.  
 
Roedd yr adborth gan y cyfranogwyr yn cynnwys: 

'Roeddwn i wedi ei fwynhau’n fawr ac rwy’n  
edrych ymlaen at gael ein gwobr Efydd ac yna 
symud ymlaen i’n gwobr Arian.' 
 

“Mae cael sgyrsiau ar-lein y prynhawn yma  
wedi gwneud imi feddwl am ba dystiolaeth sydd  
ei hangen arnaf ar gyfer fy ffolder, beth mae  
angen imi ei wneud ar gyfer ein gofalwyr, beth  
mae angen imi ei wneud ar gyfer ein staff, ac mae’n codi hynny eto yn y rhestr o 
flaenoriaethau.” 

 

 

52%
32%

16%
Carmarthenshire

Ceredigion

Pembrokeshire
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Mae un gofalwr ifanc 12-18 oed yn treulio 

21-35 awr yr wythnos yn gofalu am riant 

sydd â nifer o anableddau a salwch 

meddwl. Cymeradwywyd grant o £225.97 i 

brynu bwrdd ymbincio ac argraffydd. 

 
 

“Mae’r argraffydd wedi helpu fy 
merch mewn nifer o ffyrdd. Gall 
wneud gwaith ysgol ac argraffu 
celf. Gall ymchwilio i dechnegau 

coluro newydd a thechnegau 
lluniau a ffilmiau. Mae hi’n dwlu ar y 
bwrdd ymbincio newydd ac mae’n 
ei ddefnyddio i ymarfer coluro gan 

ei bod hi am fod yn artist colur. 
Mae’r eitemau hyn yn bendant wedi 
codi ei hysbryd ac maent o gymorth 

mawr. Diolch.”  

Dan sylw – cysylltiadau â gwasanaethau statudol a  

gwasanaethau a gomisiynwyd 

  
 
 Yng Ngheredigion, mae Uned Gofalwyr y cyngor sir yn darparu’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ac mae’n 

cydweithio’n agos ag adrannau eraill yn y cyngor, yn benodol gofal cymdeithasol. Yn ystod y cyfyngiadau 

symud, roedd rhai gofalwyr yn cael anhawster siopa am eitemau hanfodol. Mewn ymateb i hyn, datblygodd 

Uned Gofalwyr Ceredigion Gerdyn Gofalwyr i Oedolion a oedd yn cael ei gydnabod gan yr holl 

archfarchnadoedd mawr wrth gynnig blaenoriaeth o ran slotiau siopa a danfon. Bellach, mae gwaith yn mynd 

rhagddo i roi hyn ar waith yn rhanbarthol. 

Er yr anawsterau a gafwyd yn sgil gweithio gartref yn ystod y pandemig, mae’r cysylltiadau â darparwyr 

gwasanaethau a gomisiynwyd wedi’u cryfhau drwy fynychu cyfarfodydd ein gilydd, drwy ddulliau ar-lein. Ar 

ddechrau’r pandemig, bu’r awdurdod lleol a gwasanaethau a gomisiynwyd yn cydweithio i sicrhau y cynigiwyd 

galwadau llesiant i’r holl ofalwyr yr oedd yr awdurdod lleol yn gwybod amdanynt.  Hefyd, dosbarthwyd dros 800 

o fagiau llesiant i ofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr fel rhan o bartneriaeth rhwng gyrwyr fan lyfrgell yr 

awdurdod lleol, staff hamdden a gwasanaethau a gomisiynwyd. 

Yn Sir Gaerfyrddin, mae’r grŵp llywio Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc wedi parhau i gyfarfod yn 

rheolaidd i rannu gwybodaeth a mynd i’r afael ag unrhyw anghenion heb eu diwallu. Llwyddwyd i sefydlu 

rhaglen grantiau gofalwyr ifanc a chafodd 68 o ofalwyr ifanc gymorth drwy’r cynllun hwn. Gwnaed ceisiadau am 

grantiau at amrywiaeth o ddibenion, gan gynnwys: talebau bwyd; gliniaduron; tabledi; beiciau; setiau teledu; 

gwe-gamerâu; celfi ystafell wely; offer synhwyraidd, ac ati. Cafodd gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin gymorth i gael 

cyllid i alluogi dulliau amgen o gael seibiant o’u rôl ofalu. Roedd yr hyblygrwydd hwn yn rhoi dewis i bobl a 

chyfle i fod yn greadigol i ymateb i’w hamgylchiadau unigol. 
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Dan sylw – cynllunio ar gyfer rhyddhau o’r ysbyty 

  
 
 

Mae’r Bwrdd Iechyd a’r awdurdodau lleol sy’n bartneriaid iddo wedi mabwysiadu dull system 

gyfan o ran cefnogi a chynnwys gofalwyr wrth gynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion a sicrhau 

darpariaeth weithredol gwybodaeth, cyngor a chymorth.  Mae Swyddogion Gofalwyr (sy’n 

weithwyr y trydydd sector) wedi’u lleoli ym mhob ysbyty ers mis Ionawr 2020 i gefnogi gofalwyr a 

staff.  Mae gan y Swyddogion Gofalwyr rôl benodol o ran cefnogi staff i nodi gofalwyr yn gynnar, 

galluogi mwy o gyfraniad at y broses cynllunio ar gyfer rhyddhau a sicrhau darpariaeth weithredol 

gwybodaeth a chymorth.  Maent hefyd yn cydweithio’n agos â’r Swyddogion Cyswllt â 

Theuluoedd ym mhob ysbyty sy’n atgyfeirio cleifion a’u teuluoedd at y Swyddogion Gofalwyr. Pan 

oedd mynediad i’r ysbytai wedi’i gyfyngu yn ystod y pandemig, rhoddwyd hyfforddiant a chymorth 

o bell, gan fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol.  Roedd hyn yn cynnwys hyrwyddo’r 

hyfforddiant e-ddysgu Ymwybodol o Ofalwyr. 

Lansiwyd yr hyfforddiant e-ddysgu Ymwybodol o Ofalwyr ym mis Tachwedd 2018 gan Gofal 

Cymdeithasol Cymru ac mae wedi’i raeadru i staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau statudol ac 

anstatudol mewn nifer o wahanol ffyrdd. Yn ystod 2020/21, roedd 164 o staff yn Hywel Dda wedi 

cwblhau’r e-ddysgu, ynghyd ag 80 o gydweithwyr yng Nghyngor Sir Ceredigion.   

 

Roedd y cymorth a roddwyd 
gan y Swyddog Gofalwyr pan 
oedd fy mam yn yr ysbyty 
wedi helpu fy llesiant 
meddyliol ac emosiynol ar 
adeg ansicr a phrysur iawn.”    

Yr hyn a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 

Roedd y Swyddogion Gofalwyr wedi gwneud y canlynol: 

 Cefnogi 303 o ofalwyr fel rhan o’r broses cynllunio ar gyfer rhyddhau eu 
haelod o’r teulu  

 Ymateb i 199 o ymholiadau gan staff mewn wardiau a chynnal 270 o 
ymweliadau â wardiau 

 Dosbarthu 481 o becynnau gwybodaeth i ysbytai a 118 o becynnau 
gwybodaeth i ofalwyr  

 Darparu 105 o sesiynau ymwybyddiaeth Gwerthfawrogi Gofalwyr i 587 o 
staff  
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Cydnabod Gofalwyr Ifanc  

 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi gweithio gydag 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i lansio’r Cerdyn Gofalwyr 

Ifanc a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae gwaith yn mynd 

rhagddo gyda phartneriaid ledled gorllewin Cymru i rannu 

dysgu a chynnig cymorth i alluogi siroedd cyfagos i ddatblygu 

cerdyn a fydd yn cyd-fynd ag ef ac yn creu rhywfaint o 

gysondeb i ofalwyr ifanc. Mae cerdyn adnabod rhanbarthol 

yn cael ei ystyried hefyd. 

Fel rhan o ddiwrnod gweithredu gofalwyr ifanc, lansiodd 

Ceredigion ei llythyr newyddion cyntaf i oedolion ifanc a 

ddosbarthwyd i’r gofalwyr ifanc hynny sydd wedi’u cofrestru 

gyda’r gwasanaeth gwybodaeth, yn ogystal â’r rheiny sy’n 

cael cymorth gan Gweithredu dros Blant, sef y gwasanaeth a 

gomisiynwyd i ofalwyr ifanc yng Ngheredigion. 

Cefnogi Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc  

 

Roedd y Bwrdd Iechyd wedi ariannu Croesffyrdd Sir Gâr i ddarparu mwy o gymorth i ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n 

oedolion ifanc. Dyma’r tro cyntaf roedd sesiynau wedi’u darparu i ystod oedran eang, sef o 5 i 25 oed.  Roedd 

cyfanswm o 123 o fynychwyr wedi cymryd rhan. Roedd y sesiynau yn boblogaidd dros ben ac roeddent wedi 

cynnwys gofalwyr nad oeddent yn mynychu sesiynau Zoom o’r blaen.  

Mae Gweithredu dros Blant, gyda chymorth gan y Bwrdd Iechyd, wedi datblygu pecyn cymorth llesiant ar gyfer yr 

holl ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc yng Ngheredigion a Sir Benfro. Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i 

gynllunio i’w helpu i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi eu llesiant eu hunain. Mae’r blwch yn cynnwys pecyn o 

gardiau sy’n dangos gwahanol weithgareddau llonyddol i’w gwneud, yn ogystal â gwefannau defnyddiol a 

manylion cyswllt ar gyfer cymorth ychwanegol.  

Yn Sir Benfro, bu Gweithredu dros Blant yn gweithio gyda Chyngor Sir Penfro i ddarparu talebau Nadolig, 

hamperi Nadolig i deuluoedd a theganau i 148 o ofalwyr ifanc. 

 

Ni allai’r pecyn 
cymorth llesiant fod 
wedi dod ar adeg 
well i fy mab, Ben. 
Roedd yn dwlu arno. 
Diolch.”  

Gwneud gwahaniaeth i ofalwyr 

Dan sylw – cefnogi gofalwyr ifanc  
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Dan sylw – Gwydnwch Gofalwyr 

  
 
 

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi bod yn cydweithio’n agos â thîm y Rhaglen Addysg i Gleifion i hyrwyddo’r cyrsiau 

Cyflwyniad i Ofalu Amdanaf i ymhlith gofalwyr ar draws y rhanbarth.  Nod y rhaglen hon yw rhoi cyfle i ofalwyr 

ddysgu sgiliau i’w galluogi i ofalu am eu hiechyd eu hunain wrth ofalu am rywun arall, neu gefnogi gofalwyr i 

wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol.   

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn arwain prosiect rhanbarthol i gyflwyno’r rhaglen Gwydnwch a Llesiant 

Gofalwyr. Yn flaenorol, cafodd ei darparu mewn lleoliad wyneb yn wyneb traddodiadol ond, yn ystod y 

flwyddyn, cafodd ei hailysgrifennu er mwyn ei darparu’n rhyngweithiol ar-lein hefyd. Mae amryw o fodiwlau 

wedi’u datblygu, gan gynnwys: Gofalwyr Ifanc 8-13, Gofalwyr Ifanc 14–17, Gofalwyr sy’n Oedolion yn y 

gymuned, Hyfforddi’r Hwylusydd a sesiynau rhagflas ar Wydnwch a Llesiant. 

Sefydlwyd y Prosiect Gwydnwch Gofalwyr mewn partneriaeth â rheolwyr gofal a phartneriaid yn y trydydd 

sector i fynd i’r afael â’r anghenion a’r pwysau ychwanegol y mae gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin yn eu profi o 

ganlyniad i’r pandemig Covid-19, a’u cefnogi i barhau â’u rôl ofalu. Mae mentrau cymorth a ddarperir drwy’r 

prosiect yn cael eu nodi drwy sgwrs ‘Beth sy’n bwysig’ gyda gweithiwr allweddol ac mae canlyniadau’r 

ymwneud yn cael eu mesur gan ddefnyddio’r Seren Canlyniadau Gofalwyr. Mae’r ymateb yn rhoi ystyriaeth i’r 

ystod eang o wasanaethau, o ymyriadau ataliol (e.e. gofal wedi’i alluogi gan dechnoleg a Cherdyn Argyfwng 

Gofalwyr) sy’n hybu gwydnwch hirdymor i fewnbwn tymor byr dwys. Mae’r prosiect hefyd yn darparu llwybr 

sydd wedi’i gydgysylltu’n ddiogel at ofal mewn llety a chymorth ar gyfer anghenion cymhleth (seibiant). 

 

“Roedd y cwrs ‘Gofalu Amdanaf 
i’ yn dda iawn a bydd yr ymarfer 

ymlacio dan arweiniad ar y 
diwedd yn fuddiol iawn. Tiwtor 

ardderchog ac roedd popeth 
wedi’i esbonio’n dda.” 

Yr hyn a gyflawnwyd yn ystod 2020/21 

 

 Darparwyd 4 cwrs Gofalu Amdanaf i 
rhithwir a chwblhaodd 17 o ofalwyr y cwrs 
Cyflwyniad i Ofalu Amdanaf i. Dywedodd 
85% o’r gofalwyr a oedd yn bresennol fod 
yr ystod o weithgareddau a ddarparwyd yn 
dda i ardderchog. 

 Mynychodd 24 o weithwyr proffesiynol o 

bob rhan o’r rhanbarth sydd â chyfrifoldeb 

am weithio gyda gofalwyr sesiwn ragflas ar 

y rhaglen Gwydnwch a Llesiant Gofalwyr a 

mynychodd cyfanswm o 16 o weithwyr 

proffesiynol y cwrs hyfforddi’r hwylusydd, 

ac mae 17 o weithwyr proffesiynol eraill ar 

restr aros ar gyfer y cwrs nesaf. 
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Dan sylw – Cynllun Arloesi Rhanbarthol i Ofalwyr  
  
 
 

Sefydlwyd y Gronfa Arloesi Cymorth i Ofalwyr ranbarthol yn 2020-21 gyda chyllid o’r Gronfa Gofal 

Integredig i gynnig cyfleoedd i fudiadau’r trydydd sector ymgeisio am gyllid tymor byr i ddarparu prosiectau 

a fyddai’n cefnogi gofalwyr ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Gweinyddwyd y gronfa hon 

gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), mewn cydweithrediad â Chymdeithas 

Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS) a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion 

(CAVO). Gwahoddwyd ceisiadau i roi sylw i’r prif themâu sy’n cyd-fynd â’r strategaeth gofalwyr ranbarthol. 

Darparodd y gronfa hyd at 100% o gostau refeniw a dyfarnwyd hyd at £5,000 ar gyfer prosiectau mewn un 

ardal sirol a hyd at £15,000 ar gyfer prosiectau rhanbarthol. Roedd yn rhaid i’r ceisiadau ddangos buddion 

amlwg ac uniongyrchol i ofalwyr di-dâl a dangos gwerth am arian, ac anogwyd arian cyfatebol. Roedd 

diogelwch gofalwyr yn flaenoriaeth a gofynnwyd i’r holl brosiectau roi ystyriaeth i’r cyfyngiadau COVID 

presennol.  

Canlyniadau’r cynllun 

Ariannwyd cyfanswm o 7 prosiect sirol a 2 brosiect rhanbarthol.  
• Sesiynau cefnogi ffitrwydd corfforol gofalwyr (Hafal, Sir Gaerfyrddin) 
• Adrodd straeon gwahanol grwpiau gofalwyr (Radio Aber Ltd) 
• Sesiynau atgofion chwaraeon (Clwb Pêl-droed Hwlffordd) 
• Seibiant y talwyd amdano i ofalwyr (Fforwm Trefdraeth) 
• Sesiynau seibiant ychwanegol (Tŷ Shalom) 
• Gwyliwch fi’n coginio a bwytewch gyda fi (Clwb Camri) 
• Sesiynau ymarfer corff, crefftau a sesiynau cymdeithasol ar-lein (Oriel VC) 
• Diwrnodau encil ar gyfer seibiant i ofalwyr (Holistic Yoga Care Wales – cwmni 
buddiannau cymunedol) 
• Cymorth wedi’i dargedu i ofalwyr hŷn (Age Cymru Dyfed) 
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Dan sylw – cydweithio i gefnogi gofalwyr 

  
 
 

 Yn Sir Benfro, sefydlwyd Fforwm Darparwyr i Ofalwyr yn 2020 yn ystod y pandemig Covid-19. Caiff ei 

hwyluso gan PAVS, ac mae’r aelodau’n cynnwys sefydliadau sy’n darparu, neu sy’n dymuno darparu, 

gwasanaethau i ofalwyr di-dâl o bob oedran. Nod y fforwm yw galluogi rhwydweithio a chydweithredu 

effeithiol a gwneud cyfraniad effeithiol at gynllunio a darparu gwasanaethau. 

 Crëwyd fforwm Byw gyda Dementia gan PAVS i alluogi pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr i 

ddefnyddio eu profiad a’u gwybodaeth werthfawr i ddylanwadu ar y gwaith o ddatblygu strategaethau, 

polisïau, gweithdrefnau a phenderfyniadau ynghylch gwasanaethau dementia. Roedd y grŵp wedi nodi 

bod dementia cynnar yn faes i ganolbwyntio arno a chynhaliwyd digwyddiad i dynnu sylw at brofiadau 

pobl sy’n cael diagnosis o dementia cynnar a’u gofalwyr. Yn sgil y gwaith hwn, gobeithir y bydd 

gwasanaeth dydd yn benodol ar gyfer dementia cynnar yn cael ei ddatblygu yng ngorllewin Cymru.  

 Mae’r Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi grŵp gofalwyr yn Nhrefdraeth a oedd wedi parhau i gyfarfod ar-

lein gan ddefnyddio Zoom a, phan gafodd y cyfyngiadau eu llacio, bu’r grŵp yn cwrdd ar gyfer teithiau 

cerdded llesiant rheolaidd yn yr ardal.  

 Mae Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia Sir Benfro, mewn partneriaeth â’r prosiect Cerdded ar gyfer 

Llesiant Gorllewin Cymru gyda’r Parc Cenedlaethol, wedi lansio nifer o grwpiau cerdded a siarad sy’n 

cefnogi dementia ledled y sir. Mae’r grŵp yn cynnig cyfle i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr i 

gymdeithasu a gwella eu llesiant corfforol a meddyliol. 

 Mewn partneriaeth ag Academi Cryfder Cymru, cynhaliwyd sesiynau ymarfer corff hefyd i gynnig cyfle i 

bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr roi cynnig ar ddosbarth ymarfer corff. 

 Mae Cynghrair Gofalwyr Ceredigion wedi parhau i fynd o nerth i nerth wrth gydweithio i sicrhau y cynigir 

llawer o weithgareddau cymorth i ofalwyr ac y parheir i rannu gwybodaeth ymhlith ei holl bartneriaid, 

sy’n cynnwys cynrychiolwyr mudiadau’r trydydd sector, awdurdodau iechyd ac awdurdodau lleol. Roedd 

y gynghrair yn un o’r prif gyfranwyr at ymateb y siroedd a’r ymateb rhanbarthol i ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru ar y cynllun cenedlaethol i ofalwyr. 

Gwneud gwahaniaeth i ofalwyr 

 

“Ar ôl treulio cymaint 
o amser yn teimlo’n 
ynysig eleni, roedd yn 
wych i’n llesiant cael 
cwrdd â’r grŵp a 
mynd am dro yn 
rheolaidd.” 
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Dan sylw – Cyflogwyr i Ofalwyr 

  
 
 

Mae Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru yn cymryd rhan yng nghynllun Cyflogwyr i Ofalwyr 

Gyrfa Cymru drwy aelodaeth ymbarél. Mae pob sefydliad partner unigol wedi cyflawni camau 

gweithredu penodol, yn ogystal â’u cydweithrediad fel rhan o grŵp llywio rhanbarthol. 

Datblygodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda grŵp gorchwyl a gorffen i symud ymlaen â nifer o 

fentrau mewnol, gan gynnwys y canlynol: 

 Cyflawni Lefel 1 Hyderus ynghylch Cyflogwyr i Ofalwyr 

 Cymeradwyo polisi gofalwyr y Bwrdd Iechyd i’r staff 

 Annog staff sydd â chyfrifoldebau gofalu i rannu eu barn a’u profiadau drwy arolwg staff a 

gafodd ymatebion gan 88 o aelodau o staff 

 Cyflwyno sesiynau Grŵp Cefnogaeth gan Gymheiriaid i Ofalwyr ar gyfer staff. Mae staff sydd 

wedi elwa o’n sesiynau Grŵp Cefnogaeth gan Gymheiriaid i Ofalwyr yn sôn am eu profiad yn y 

fideo hwn: https://www.youtube.com/watch?v=rAzzbtUAfLQ 

 

 

“Rydw i’n ofalwr ac ymunais â’r grŵp 
cefnogaeth gan gymheiriaid ac roedd 
o gymorth mawr. Roeddwn ychydig yn 

swil ar y dechrau ac nid oeddwn yn 
sicr a fyddwn yn gallu siarad, ac 

roeddwn ychydig yn emosiynol wrth 
glywed eraill yn sôn am eu profiadau, 

ond roedd yn wych sylweddoli nad 
wyf ar fy mhen fy hun ac fy mod i’n 

gallu cysylltu ag eraill sy’n deall. Felly, 
siaradais ac roeddwn yn teimlo’n well 

am wneud hynny.” 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn datblygu polisi 

gofalwyr a fydd yn cynnwys cyflwyno’r Pasbort 

Gofalwyr a darpariaeth ychwanegol, sef 5 diwrnod o 

absenoldeb gofalwr â thâl. Mae canllawiau i reolwyr a 

gofalwyr wedi’u hysgrifennu ar gyfer y polisi hwn a 

byddant yn mynd gerbron y pwyllgor craffu a’r cabinet 

ym mis Mai 2021, a bwriedir lansio’r polisi yn ystod 

Wythnos Gofalwyr ym mis Mehefin 2021. Yn y 

cyfamser, mae’r Uned Gofalwyr, ar y cyd ag 

Adnoddau Dynol, wedi cyflwyno sesiynau galw heibio 

ar-lein misol ar gyfer gweithwyr sy’n ofalwyr. 

 

Gwneud gwahaniaeth i ofalwyr 
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Dan sylw – Cynhwysiant Digidol 
  
 
 Mae’r pandemig wedi arwain at fwy o ddefnydd o ddulliau cyfathrebu digidol gyda gofalwyr ac 

mae llawer o wasanaethau cymorth wedi bod yn gweithredu’n rhithwir.  Dangosir enghreifftiau 

o hyn isod.  

Ffurfiwyd partneriaeth Cysylltiadau 

Digidol Sir Benfro yn ystod y pandemig 

i gefnogi pobl, gan gynnwys gofalwyr 

di-dâl, i gael gafael ar offer a 

thechnoleg ddigidol. Mae’r bartneriaeth 

hon yn cynnwys yr awdurdod lleol, y 

Bwrdd Iechyd, PAVS, Llesiant Delta a 

Cymunedau Digidol Cymru. 

Dosbarthwyd Chromebooks i ofalwyr 

ifanc 16 – 20 oed mewn 

cydweithrediad â gwasanaethau 

cymorth i ofalwyr ifanc. 

Roedd rhifyn yr haf o Gylchgrawn Gofalwyr Ceredigion yn canolbwyntio ar fuddion technoleg ddigidol i 

ofalwyr, gan gynnwys cyngor a chanllawiau i ofalwyr o bob oedran.  Roedd yr erthyglau yn cynnwys y 

canlynol: 

• Astudiaeth achos gan Delta Connect o un o’u defnyddwyr gwasanaeth a oedd yn elwa o’u galwadau 

llesiant a sut y mae’n defnyddio llinell gymorth y botwm coch 

• Apiau’r GIG a dolenni i’r we i alluogi gofalwyr i geisio cymorth i gefnogi iechyd a llesiant  

• Esboniad o wasanaethau galwad fideo a chanllaw ‘sut i wneud’  

• Yr awgrymiadau gorau gan Age UK i gefnogi ffrindiau a theulu sy’n dechrau defnyddio dyfeisiau a 

thechnoleg 

• Manylion am sefydliadau diduedd sy’n gallu helpu pobl i fynd ar-lein 

• Syniadau cadarnhaol er mwyn i ofalwyr ifanc gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfyngiadau symud 

Roedd gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol Sir Benfro yn llwyddiannus wrth ymgeisio am gyllid clwstwr 

meddygon teulu i ddatblygu cynllun benthyca tabled digidol - Connect IT. Benthycwyd 100 o dabledi i bobl a 

oedd wedi’u cofrestru gyda meddyg teulu yn Sir Benfro, gan gynnwys gofalwyr di-dâl. 
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Mae’r tîm BmG wedi darparu nifer o sesiynau 

hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ofalwyr ar-lein sy’n 

cyfannu rhaglen e-ddysgu Gofal Cymdeithasol Cymru 

drwy ychwanegu at y cynnwys hwn a chynnig cyd-

destun a gwybodaeth leol.  Mae’r pandemig wedi 

galluogi’r tîm i groesawu technoleg drwy ddefnyddio 

sesiynau fideo MS Teams sydd wedi cynyddu 

ymgysylltiad ar draws y rhanbarth. Darparwyd 

cyfanswm o 54 o sesiynau ac roedd 329 o bobl yn 

bresennol.  Mae’r adborth wedi awgrymu y cafwyd 

cynnydd o 100% yng ngwybodaeth y cyfranogwyr am y 

meysydd a gwmpaswyd yn y sesiwn: pwy yw gofalwyr, 

materion y maent yn eu hwynebu, cynllun BmG a’r 

ffurflen a’r broses gofrestru/atgyfeirio i ofalwyr gan 

feddygfeydd.  
“Addysgiadol iawn a chipolwg gwych i sefydliad 

sy’n gweithio tuag at y wobr Efydd. Byddwn yn sicr 
yn edrych ar y wobr Arian maes o law.”  

 

Gwnaeth Coleg Ceredigion addasu ei Gynllun Partneriaeth â Gofalwyr wrth ymateb i’r pandemig Covid-19 a 

chefnogodd myfyrwyr Coleg Ceredigion Wythnos Gofalwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys y 

canlynol: 

• Datblygu fideo agoriadol o gefnogaeth i ofalwyr gan fyfyrwyr Coleg Ceredigion i sicrhau bod gofalwyr 

yn fwy gweladwy ar-lein a chodi ymwybyddiaeth o Wythnos Gofalwyr.  

• Creu cwis gwybodaeth gyffredinol Coleg Ceredigion. 

• Cynnal “Codi dishgled” (ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol) i gydnabod y gwaith gwych y mae 

gofalwyr yn ei wneud. 

Mae’r holl bartneriaid wedi defnyddio dulliau digidol a’r cyfryngau cymdeithasol i ddangos nifer o 

straeon fideo gofalwyr yn ystod Wythnos Gofalwyr 2020.  

Darparodd Cyngor Sir Penfro sesiwn holi ac ateb ar Facebook Live ynghylch hawliau cyflogaeth a 

mynd yn ôl i’r gwaith.  Yn Sir Gaerfyrddin, mae partneriaid yn y trydydd sector wedi dod o hyd i 

ffyrdd newydd a gwahanol o ddarparu eu gwasanaethau i ofalwyr fel ymateb i Covid-19. Mae Age 

Cymru wedi darparu prosiect cynhwysiant digidol, gan sicrhau bod cymorth priodol a dibynadwy er 

mwyn i bobl gael gwybodaeth a chyfleoedd ar-lein. 

Hefyd, roedd recordiad ar-lein o ‘An informative overview of ‘Carers Rights and the Law’ by 

Professor Luke Clements’ ar gael i bawb ar draws y rhanbarth. Cynigiodd Uned Gofalwyr 

Ceredigion dair sesiwn fyw ar-lein gyda Luke Clements: Hawliau Gofalwyr, Hawliau Gofalwyr i 

Ofalwyr sy’n Rhieni a Hawliau Gofalwyr i Weithwyr Proffesiynol sy’n Gweithio gyda Gofalwyr.  

 

Gwneud gwahaniaeth i ofalwyr 
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Blaenoriaethau ar gyfer 2021/2022 

 
Mae gofalwyr a’r agenda gofalwyr yn flaenoriaeth yng Nghynllun Ardal Gorllewin 
Cymru. Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol wedi mabwysiadu gofalwyr yn 
flaenoriaeth hanfodol, gan gydnabod yn benodol yr effaith drawsbynciol a’r 
cysylltiadau ar draws ei holl raglenni gwaith allweddol.  
 
Mae camau gweithredu allweddol ein strategaeth gofalwyr ranbarthol yn seiliedig ar 
farn ac adborth gan ofalwyr a rhanddeiliaid allweddol a byddwn yn parhau i weithio i 
weithredu’r egwyddorion a fydd yn sail i’r strategaeth ranbarthol: 
 

 Mynd i’r afael â’r prif ofynion, bylchau a gwelliannau a nodwyd drwy Asesiad 
Poblogaeth Gorllewin Cymru a’r amcanion yn y Cynllun Ardal 

 Ymateb i flaenoriaethau Gweinidogol ynghylch cefnogi gofalwyr 

 Cyfannu ac integreiddio ystod o fentrau gofalwyr ar draws y rhanbarth i 
gynyddu gwelededd o ran anghenion gofalwyr di-dâl 

 Sicrhau bod anghenion gofalwyr yn cael eu cynrychioli drwy’r Rhaglen 
Trawsnewid Gorllewin Cymru Iachach  

 

Dyma rai o’n blaenoriaethau ar gyfer 2021/22: 

1. Arwain adolygiad o’r asesiad o anghenion gofalwyr, gan ddefnyddio data a 

thystiolaeth bresennol a newydd i lywio’r gwaith o ddiweddaru’r Asesiad o 

Anghenion Poblogaeth Gorllewin Cymru. 

2. Parhau i ddatblygu’r defnydd o gardiau gofalwyr a’r manteision y mae’r rhain yn 

eu cynnig er mwyn annog gofalwyr o bob oedran i nodi eu bod yn ofalwyr a chael 

cymorth ychwanegol sydd ar gael drwy wasanaethau gwybodaeth ac allgymorth i 

ofalwyr.  

3. Adolygu’r cymorth a gynigir i ofalwyr ifanc yng ngorllewin Cymru a chynnwys 

gofalwyr ifanc yn y broses i sicrhau bod gwasanaeth arloesol sy’n cynnwys yr 

arferion gorau yn cael ei ailgomisiynu ar gyfer 2022/23. 

4. Cyflwyno’r hyfforddiant hwyluswyr Gwydnwch a Llesiant, er mwyn ehangu’r 

cymorth a gynigir i’r rheiny sydd mewn cyflogaeth ac sydd â rôl ofalu. Bydd hyn 

yn cyd-fynd â lansio polisi gofalwyr awdurdod lleol Ceredigion ym mis Mehefin 

2021. 

5. Bod yn weithredol wrth hyrwyddo aelodaeth ranbarthol Cyflogwyr i Ofalwyr, gan 

ganolbwyntio’n benodol ar gydweithio â gwasanaethau eraill yn y sector 

cyhoeddus, yn ogystal â mentrau bach a chanolig. 

6. Parhau i annog ymwneud â’r cynllun achredu Buddsoddwyr mewn Gofalwyr a 

chefnogi dilyniant drwy lefelau’r gwobrau. 

7. Cydweithio ag eraill, gan gynnwys gwasanaethau a gomisiynwyd, i wneud y 

defnydd mwyaf posibl o wasanaethau digidol. 
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Casgliad 

 

Mae gofalwyr yn ffocws sylfaenol yng Nghynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 
sy’n amlinellu anghenion ein cymunedau ar draws gorllewin Cymru a sut y byddwn 
yn gweithio mewn partneriaeth i ymateb i’r rhain. Rydym yn wynebu newidiadau 
digynsail ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae gennym boblogaeth sy’n 
heneiddio. Hefyd, mae angen darparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol mewn 
ymateb i’r pandemig Covid-19 ac mae nifer y gofalwyr di-dâl sydd wedi nodi eu bod 
yn ofalwyr wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn.  Mae Grŵp Datblygu 
Gofalwyr Gorllewin Cymru wedi ymrwymo i gydweithio i ddarparu cymorth i ofalwyr 
yn ein cymunedau mewn ffyrdd newydd ac arloesol, ac i sicrhau bod anghenion 
gofalwyr yn cael eu hystyried ym mhob cam o’u taith ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol.  
 
Mae’r adroddiad blynyddol hwn wedi cynnig trosolwg o’r ystod eang o weithgarwch 
sydd wedi bod yn mynd rhagddo yng ngorllewin Cymru i wella canlyniadau i ofalwyr.  
Er bod yr adroddiad wedi canolbwyntio ar y gwaith a arweiniwyd drwy Grŵp 
Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru a sut y defnyddiwyd cyllid Llywodraeth Cymru, y 
Gronfa Gofal Integredig a chyllid craidd gan sefydliadau partner i gefnogi’r gwaith 
hwn, cydnabyddir bod nifer o sefydliadau a grwpiau eraill yng ngorllewin Cymru sydd 
hefyd yn darparu cymorth a gwasanaethau gwerthfawr i ofalwyr. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

ADRODDIAD I: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  2 Tachwedd 2021 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau  
Iachach ar Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr  
Ceredigion 2020-2021 ac Adroddiad Blynyddol Grŵp  
Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2021. 

 

 
PWRPAS YR ADRODDIAD: 

  
I roi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2021. 
 

CEFNDIR: 
Ystyriwyd Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-2021 ac Adroddiad 
Blynyddol Grŵp Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2021 gan Aelodau’r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Iachach. 
 
Cyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-gan y Cynghorydd 
Catherine Hughes, Aelod Cabinet a Sara Humphreys, Rheolwr Tîm Gofalwyr Gydol Oes a 
Chymorth yn y Gymuned. Yna, cyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr 
Gorllewin Cymru 2020-2021 gan y Cynghorydd Alun Williams, Aelod Cabinet a Sara 
Humphreys, Rheolwr Tîm Gofalwyr Gydol Oes a Chymorth yn y Gymuned.  

 
Yn dilyn ystyriaethau, cytunodd yr Aelodau i argymell fod Cabinet: 

 I dderbyn yr Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2020-2021 ac 
Adroddiad Blynyddol Grŵp Gofalwyr Gorllewin Cymru am yr un cyfnod. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i’r Aelodau Cabinet a Swyddogion am gyflwyno a darparu 
adroddiadau cynhwysfawr. Fe ddaru ddiolch a chanmol staff yr Uned Gofalwyr am y 
gwaith arbennig a wnaethpwyd yn enwedig yn ystod amser caled gyda’r pandemig.  

 
Cynghorydd Bryan Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach 
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