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Annwyl Syr / Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir Cyfarfod o Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a 
Chraffu yn Hybrid - Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron /o bell 
trwy fideo-gynhadledda, Dydd Mercher, 18 Ionawr 2023 am 10.00 am i drafod y 
materion canlynol: 
  
1.   Ymddiheuriadau  

  
2.   Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) 

Atgoffir aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd 
personol a budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a 
gynhwysir yn yr agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf 
Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad 
Aelodau. Yn ogystal, mae’n rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip 
plaid gwaharddedig a roddwyd ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn 
ôl Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011  
  

3.   Diweddariad ar brosiect Cylch Caron (Tudalennau 3 - 4) 
  

4.   Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS Chwarter 2 2022/23 (Tudalennau 5 - 54) 
  

5.   Cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a gynhaliwyd 
ar Ragfyr 2il 2022 (Tudalennau 55 - 66) 
  

6.   Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol ac unrhyw faterion sy’n 
codi o’r Cofnodion hynny (Tudalennau 67 - 78) 
  

7.   Diweddariad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac 
ystyried y Blaenraglenni Gwaith drafft (Tudalennau 79 - 94) 
 

 
 

Atgoffir yr Aelodau y dylent lofnodi’r Gofrestr Bresenoldeb 
 

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. 

 
 

Pecyn Cyhoeddus

http://www.ceredigion.gov.uk/
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Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At:  Gadeirydd ac Aelodau Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 
 Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth yn unig. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu  

 
Dyddiad y cyfarfod: Ionawr y 18fed, 2023 
  
Teitl: Diweddariad ar brosiect Cylch Caron 

 
Pwrpas yr adroddiad: Diweddariad 

 
 
CEFNDIR: 
 
Bydd prosiect Cylch Caron yn darparu meddygfa ar un safle, fferylliaeth gymunedol,   
clinigau cleifion allanol, nyrsio cymunedol, a chyfleusterau gofal cymdeithasol, yn 
ogystal â thai gofal ychwanegol yn Nhregaron. Bydd y cynllun hwn yn darparu model 
gwledig integredig o ofal yn y gymuned a thai ac yn cymryd lle Ysbyty Tregaron a 
Chartref Gofal Preswyl Bryntirion. 
 
Mae hwn yn brosiect partneriaeth rhwng Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda, ynghyd â Llywodraeth Cymru.  
 
 
Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD: 
 
Cynhaliwyd digwyddiad cwrdd â’r prynwr ar 17/11/2021, a ddangosodd fod 
diddordeb yn parhau yn y prosiect. Codwyd awgrymiadau allweddol yn y digwyddiad 
a oedd angen rhywfaint o waith newid cwmpas dogfennau’r tendr. Un o'r meysydd 
a godwyd oedd bod darpar gontractwyr yn gofyn am gynnwys elfen gofal a chymorth 
y cynllun yn y tendr. Fel cynllun Gofal Ychwanegol, mae gofyniad i gynnwys 
cofrestriad gofal cartref, gan sicrhau y gellir diwallu anghenion y tenantiaid o 
safbwynt gofal a chymorth.  
 
Mae pecyn y tendr yn cael ei adolygu ar hyn o bryd gan swyddogion ar draws Cyngor 
Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddwyn adroddiad Cabinet yn 
gynnar yn 2023.  
 
Mae’r risgiau allweddol ar gyfer y prosiect yn cynnwys y cynnydd mewn costau 
deunyddiau ac adeiladu, gyda chyfanswm costau’r prosiect yn aneglur nes bod y 
broses dendro wedi’i chwblhau. Unwaith y bydd y broses dendro wedi’i chwblhau, 
bydd yn ofynnol adolygu’r pecyn ariannu ar y cyd â Llywodraeth Cymru Y risg arall 
yw’r elfen ffosffadau, a’r gobaith yw y bydd canllawiau pellach ar gael yn 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? Os 
nad oes, dywedwch pam 
 
Mae asesiad o'r effaith ar iechyd 
wedi'i gwblhau a bydd yr Asesiad 
Effaith Integredig yn cael ei 
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ddatblygu ymhellach wrth i'r 
prosiect fynd rhagddo.  
 
 
Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  

 
Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Integreiddio:  
 
Argymhelliad: Dychwelyd gyda diweddariad pellach unwaith y 

bydd y broses dendro wedi'i chwblhau. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod y pwyllgor craffu yn 
goruchwylio 
 

 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Donna Pritchard – Porth Gofal 

Swyddog Adrodd: Peter Skitt, Cyfarwyddwr Sirol Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda 
Donna Pritchard Swyddog Arweiniol Corfforaethol – 
Porth Gofal 
Nerys Lewis Rheolwr Corfforaethol – Gwasanaethau 
Uniongyrchol 
 

Dyddiad: 21.12.2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I'R: 
 

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD:  
TEITL: 
 

Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 2 2022/23 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Monitro gweithgarwch ar sail amlasiantaethol o ran y camau a 
gymerwyd i ddiogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion. 
 

RHESWM Y MAE'R 
PWYLLGOR CRAFFU 
WEDI GOFYN AM Y 
WYBODAETH HON: 
 
 

Sicrhau bod aelodau'n monitro cynnydd yng nghyfarfodydd 
rheoli chwarterol Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS 
 
 

CEFNDIR: 
 
Amgaeir Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS ar gyfer Chwarter 2 
2022/23. 
 
Adroddiadau rheoli amlasiantaethol yw'r rhain ar ddiogelu plant ac oedolion yng Ngheredigion yn ystod 
y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2022. Darparant wybodaeth reoli ar y camau a gymerwyd o dan 
Ganllawiau Diogelu Cymru. 
 
Mae'r Adroddiadau yn cynnwys y wybodaeth a ddarparwyd gan asiantaethau eraill sy'n ymwneud â 
diogelu llesiant plant ac oedolion yng Ngheredigion. 
 
Mae aelodau Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS (Ceredigion) yn trafod y wybodaeth 
reoli hon er mwyn monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw'r trefniadau ar gyfer diogelu plant ac 
oedolion yng Ngheredigion a'r canlyniadau. 
 
Mae'r cyfarfodydd amlasiantaethol hyn yn gyfle i nodi a gweithredu ar unrhyw faterion perfformiad a 
materion eraill o fewn y maes gwaith hwn. 
 
Mae gwybodaeth am berfformiad hefyd yn cael ei darparu i Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a 
Gorllewin Cymru sydd hefyd yn gyfle i ddadansoddi perfformiad, tueddiadau a materion ar draws y 
Rhanbarth. 
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Crynodeb o'r Pwyntiau Allweddol: 
 
➢ Yn Chwarter 2, roedd cynnydd yn nifer y cysylltiadau/adroddiadau a dderbyniwyd ynghylch 

plant/pobl ifanc o'i gymharu â Chwarter 1 gyda 1030 o gysylltiadau/adroddiadau wedi'u derbyn 
yn Chwarter 2 o'i gymharu â 943 o gysylltiadau/adroddiadau yn Chwarter 1. 

➢ Fodd bynnag, roedd gostyngiad yng nghyfanswm y cysylltiadau/adroddiadau a aeth ymlaen i 
angen cymryd camau o dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, 182 yn Chwarter 2 o'i gymharu â 
221 yn Chwarter 1. 

➢ Canran yr adroddiadau a aeth ymlaen i Drafodaeth Strategaeth yn y chwarter hwn oedd 16.7% 
o'i gymharu â 23.4% yn Chwarter 1. Aeth 8.3% o adroddiadau ymlaen i Ymholiad Adran 47 yn 
Chwarter 2 o'i gymharu ag 11.5% yn Chwarter 1.  Roedd angen i 0.97% o'r adroddiadau a 
dderbyniwyd fynd ymlaen i Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant yn y chwarter hwn o'i 
gymharu ag 1.4% o adroddiadau yn Chwarter 1. Felly, er bod cynnydd yn nifer y 
cysylltiadau/adroddiadau a dderbyniwyd yn Chwarter 2, roedd gostyngiad yn nifer yr 
adroddiadau yr oedd angen gweithredu arnynt o dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, sy'n 
golygu bod y mwyafrif o'r adroddiadau a dderbyniwyd naill wedi eu cyfeirio ar gyfer cymorth neu 
ofal ac asesiad cymorth Ymyrraeth Gynnar/Atal neu cafodd yr adroddiadau eu cau heb fod 
angen cymryd unrhyw gamau pellach. 

➢ Cyfanswm y plant a roddwyd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn y chwarter hwn yn dilyn y 
Gynhadledd Amddiffyn Plant Gychwynnol oedd 16 o'i gymharu â 12 yn y Chwarter 1. 

➢ Cyfanswm y plant a dynnwyd oddi ar y gofrestr oedd 13 o'i gymharu ag 14 yn Chwarter 1. 

➢ Cyfanswm yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y chwarter hwn oedd 86, cafodd 69 
eu cynnal ar y cyd â'r Heddlu a chafodd 17 eu cynnal fel Asiantaeth Sengl Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Yn Chwarter 1 nifer yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd oedd 109, cafodd 92 
eu cynnal ar y cyd â'r Heddlu. 

➢ Y prif gategori o gam-drin a arweiniodd at ymholiad Adran 47 yn Chwarter 2 oedd cam-drin 
corfforol (35) ac yna cam-drin/camfanteisio'n rhywiol(18); mae hyn yn debyg i Chwarter 1 lle 
mai cam-drin corfforol (22) oedd y brif gategori o gam-drin hefyd, a cham-drin/camfanteisio'n 
rhywiol oedd yr ail brif gategori o gam-drin. 

➢ Roedd 46 o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar ddiwedd y chwarter hwn. Cofrestrwyd 23 o 
blant o dan y categori esgeulustod, 17 o dan y categori cam-drin emosiynol/seicolegol a 6 o 
dan esgeulustod a cham-drin corfforol. 

➢ Y prif ffactorau risg ar gyfer y 46 o blant oedd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant ar 30/09/2022 oedd 
cam-drin domestig (42), iechyd meddwl rhieni (34), rhieni'n camddefnyddio sylweddau/alcohol 
(34), rhieni'n gwahanu (34) a throseddau treisgar gan oedolion (30). 

➢ O ran Diogelu Oedolion, roedd gostyngiad pellach yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn 
perygl o gael eu cam-drin a/neu eu hesgeuluso gyda 104 yn cael eu hadrodd yn y chwarter 
hwn o'i gymharu â 115 yn Chwarter 1 a 126 yn Chwarter 4 y flwyddyn ddiwethaf, felly bu 
gostyngiad cyson yn y nifer o adroddiadau a dderbyniwyd. 
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➢ Unwaith eto y categori o gam-drin yr adroddwyd amdano fwyaf yn ystod y chwarter hwn oedd 
cam-drin emosiynol/seicolegol, gyda 54 o adroddiadau yn datgan mai hwn oedd y prif gategori 
o gam-drin.  Esgeulustod oedd yr ail brif gategori o gam-drin a adroddwyd (37), yna cam-drin 
ariannol (29), cam-drin corfforol (26) a cham-drin rhywiol (12). 

 
 

 
A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, esboniwch 
pam 
 

 Naddo 

Crynodeb: 
 
Caiff yr adroddiad hwn ei ddarparu'n barhaus ac mae'n dangos 
y gwaith parhaus a wneir ar ddiogelu plant ac oedolion yng 
Ngheredigion. 
 
 
Hirdymor: Cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor 

byr a chynllunio hirdymor ar gyfer 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 
cheisio eu safbwyntiau; ymgysylltu ac 
ymgynghori â rhanddeiliaid 
 

 
 
 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU'R 
DYFODOL: 
 

Atal: Defnyddio adnoddau i atal problemau rhag 
codi neu waethygu 

 
ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Nodi cynnwys yr adroddiad a'r lefelau gweithgarwch â'r Awdurdod Lleol 
 
 
RHESYMAU DROS YR ARGYMHELLIAD(ARGYMHELLION): 
Er mwyn monitro dull llywodraethu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol a'i asiantaethau partner. 
 
 
Enw Cyswllt: Audrey Somerton-Edwards 

 
Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol: (Plant a Theuluoedd) 

Tudalen 7
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Dyddiad yr Adroddiad: 22 Rhagfyr 2022 
 
Acronymau: 

 

CP – Amddiffyn Plant 
CPR – Cofrestr Amddiffyn Plant 
Part 4 – Honiadau a wnaed yn erbyn aelod o staff neu'r rhai sy'n gweithio gyda phlant 
e.e. – gofalwyr maeth, gwirfoddolwyr, cylchoedd chwarae at ati 
CPCC – Cynadleddau Achos Amddiffyn Plant 
ICPC – Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 
 

Tudalen 8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRŴP GWEITHREDOL LLEOL CYSUR
CEREDIGION

Adroddiad Rheoli Perfformiad

Chwarter: 2
1.7.22 – 30.9.22
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
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Yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol Asesu Risg (MARAC) 
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40 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

ADRAN 1: CYFLWYNIAD 
 
Dyma'r adroddiad rheoli amlasiantaethol ar gyfer diogelu plant yng Ngheredigion yn 
ystod y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2022. Mae'n darparu gwybodaeth rheoli 
perfformiad am y camau a gymerwyd i ddiogelu plant. 
 
Mae'n cynnwys adroddiadau gan asiantaethau sy'n bartneriaid ynglŷn â diogelu a 
hybu llesiant plant yng Ngheredigion. 
 
Mae'r dangosyddion a'r mesurau a ddefnyddir yn cael eu diffinio a'u hadrodd yn lleol, 
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. 
 
Mae aelodau Grŵp Gweithredol Lleol CYSUR Ceredigion yn trafod y wybodaeth reoli 
hon yn gyson er mwyn monitro a gwerthuso pa mor effeithiol yw'r trefniadau diogelu 
plant yng Ngheredigion a'r canlyniadau. 
 
 
Dylid cyfeirio unrhyw sylwadau neu gwestiynau am yr adroddiad hwn at: 
 
Elizabeth Upcott 
Rheolwr Corfforaethol Diogelu, 
Elizabeth.Upcott@ceredigion.gov.uk 
01545 574212 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

ADRAN 2: Prif Ddata a Data Cymharol 
 

Canlyniadau'r Atgyfeiriadau 
Gorff-
Medi 
2022 

Ebr-
Meh 
2022 

Ion-
Maw 
2022 

Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff-
Medi 
2021 

Adroddiadau / Atgyfeiriadau sy'n arwain at 
Drafodaethau / Cyfarfodydd Strategaeth 
Amddiffyn Plant 

182 221 154 122 106 

 
Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 
Plant (ac eithrio Cynadleddau Trosglwyddo a 
Chyn Geni) 

7 5 8 4 9 

Nifer y Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn 
Plant Cyn Geni 2 4 2 - - 

Nifer y Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn 
Plant 1 - - - 1 

Cynadleddau Trosglwyddo Amddiffyn Plant Cyn 
Geni - - - - 1 

Cyfanswm y Cynadleddau Cychwynnol 
Amddiffyn Plant (gan gynnwys Cynadleddau 
Trosglwyddo a Chyn Geni) 

10 9 10 4 11 

Cyfanswm y plant a fu'n destun 
Cynadleddau Cychwynnol / Cyn Geni / 
Trosglwyddo 

21 13 21 8 33 

 
Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant (ac eithrio Cynadleddau Throsglwyddo a 
Chyn Geni) 

14 8 19 6 26 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni 2 4 2 - - 

Nifer y plant â'u henwau ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant ar ôl eu trosglwyddo o Awdurdodau Lleol 
eraill 

- - - - - 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant adeg geni ar ôl eu trosglwyddo 
o Awdurdodau Lleol eraill 

- - - - 1 

Cyfanswm y plant â'u henwau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant ar ôl Cynadleddau 
Cychwynnol 

16 12 21 6 27 

Cyfanswm y plant na roddwyd eu henwau ar y 
Gofrestr Amddiffyn Plant 5 1 - 2 6 

 
Nifer y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant 16 19 13 13 13 
Nifer y Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant 
Cyn Geni - - - - 1 
Cyfanswm y Cynadleddau Adolygu 
Amddiffyn Plant (gan gynnwys Cyn Geni) 16 19 13 13 14 
Nifer y plant a fu'n destun Cynadleddau Adolygu 
Amddiffyn Plant 26 43 23 34 23 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

 

 
Dadansoddiad: 
Roedd gostyngiad sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau a arweiniodd at gymryd camau 
o dan Weithdrefnau Diogelu Cymru yn ystod y chwarter hwn. 
Canran y plant a drafodwyd mewn cynadleddau adolygu ac a gafodd eu datgofrestru 
oedd 50%. 
 

Nifer y plant â'u henwau i'w rhoi ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant pan gânt eu geni - - - - 1 
Cyfanswm y plant a fu'n destun 
Cynadleddau Adolygu / Cyn Geni 26 43 23 34 24 
Cyfanswm y plant sy'n parhau ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant 13 29 11 19 13 
Cyfanswm y plant y tynnwyd eu henwau oddi ar 
y Gofrestr Amddiffyn Plant 13 14 12 15 11 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

ADRAN 3: Adroddiadau ac Atgyfeiriadau Amddiffyn Plant 
 

 
 

Dadansoddiad: 
 
Yr Heddlu yw'r ffynhonnell fwyaf o atgyfeiriadau o hyd yn ystod y chwarter hwn; 
mae'r gyfradd ysgolion wedi parhau i gynyddu. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

 

 
 

 
Dadansoddiad: 
 
Aberystwyth yw'r ardal lle y ceir y nifer fwyaf o atgyfeiriadau yn gyson. 
 
 
 

Dadansoddiad yn ôl % o Weithgarwch Diogelu 
Chwarter 2 2022 / 2023 (1 Gorffennaf – 30 Medi) 

Nifer yr holl Gysylltiadau Cychwynnol ynghylch gwybodaeth plant 

Cysylltiadau/Atgyfeiriadau 
1030 

 

Trafodaethau 
Strategaeth 

16.7% 
 

 
Ymholiadau 

Adran 47 
8.3% 

 
 

Cynadleddau 
Cychwynnol Amddiffyn 

Plant 
0.97% 

 
Yn Chwarter 1 roedd 943 o gysylltiadau/atgyfeiriadau ac o'r rhain aeth 23.4% ymlaen 
i Drafodaeth Strategaeth, aeth 11.5% ymlaen i Ymholiad Adran 47, ac aeth 1.4% 
ymlaen i Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

ADRAN 4: Ymholiadau Adran 47 Amddiffyn Plant 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Dadansoddiad: 
Y pryderon pennaf a arweiniodd at gwblhau ymholiadau amddiffyn plant yn Chwarter 
2 oedd honiadau am gam-drin corfforol a cham-drin/camfanteisio'n rhywiol. 
Cynhaliwyd y mwyafrif o'r ymholiadau ar y cyd rhwng yr Heddlu a'r Gwasanaethau 
Plant. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

ADRAN 5: Cynadleddau Amddiffyn Plant 
 

Mae'r tabl hwn yn cynnwys ffigurau wedi'u dadansoddi mewn perthynas â 
Chanlyniadau Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant 

Cyfanswm y 
Cynadleddau 
Cychwynnol 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer 
y 

plant 

Nifer 
y 

plant 
heb 
eu 

geni 

Nifer y 
teuluoedd 

Nifer y plant ar y 
Gofrestr 

Amddiffyn Plant, 
gan gynnwys 

rhai heb eu geni 
a rhai a 

drosglwyddwyd 

Nifer y plant â Chynllun 
Plentyn sydd Angen 

Gofal a Chymorth os na 
chofrestrwyd 

10 19 2 10 16 5 
 

Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau 
amser 
Cofnodwyd bod 50.0% o'r Cynadleddau Cychwynnol Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o 
fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl y Drafodaeth/Cyfarfod Strategaeth.  Y rheswm am y 
ganran isel a gwblhawyd mewn pryd oedd yn achos teulu gyda 3 o blant, cafwyd oedi 
oherwydd bod adroddiadau cynhadledd yn hwyr yn cyrraedd, yn achos 2 deulu (teulu 
gyda 3 o blant a theulu gyda 2 o blant) cafwyd oedi wrth drefnu'r cynadleddau 
oherwydd bod y teuluoedd wedi gofyn am gyfarfodydd wyneb yn wyneb, a chafwyd 
problemau yn trefnu lleoliad addas. Roedd oedd gyda chynhadledd arall ar gyfer 
plentyn arall oherwydd problemau staffio. 
Mae'n bwysig nodi yn y rhan fwyaf o achosion mae Cynadleddau Cychwynnol ac 
Adolygu Achos yn cael eu cynnal yn rhithiol trwy Microsoft Teams. Bu modd i rieni a 
phlant gymryd rhan yn y cyfarfodydd. Fodd bynnag, yn ystod y chwarter hwn, 
gofynnodd 2 deulu am gyfarfodydd wyneb yn wyneb oherwydd eu hamgylchiadau 
arbennig. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

Cyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau 
amser: 
Cofnodwyd bod 93.7% o Gyfarfodydd y Grŵp Craidd Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o 
fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl y Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant. 
 
 

 

 
 

Mae'r tabl hwn yn dadansoddi canlyniadau'r Cynadleddau Adolygu 
Amddiffyn Plant yn ôl niferoedd: 

Cyfanswm y 
Cynadleddau 

Adolygu 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
plant 

Nifer 
y 

plant 
heb 
eu 

geni 

Nifer y 
teuluoedd 

Nifer y plant 
sy'n aros ar 
y Gofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Nifer y 
plant a 

gafodd eu 
tynnu oddi 

ar y 
Gofrestr 

Amddiffyn 
Plant 

Nifer y plant â 
Chynllun 

Plentyn sydd 
Angen Gofal a 
Chymorth yn 

dilyn 
datgofrestru 

16 26 - 16 13 13 7 
 

Canlyniadau'r Adolygiadau: 
O'r 13 o blant a ddatgofrestrwyd, derbyniodd 7 ymyrraeth bellach trwy Gynllun Plentyn 
sydd Angen Gofal a Chymorth, roedd 1 yn Blentyn sy'n Derbyn Gofal, ac nid oedd 
angen unrhyw wasanaethau ar 5 person ifanc arall. 
 
Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant a gynhaliwyd o fewn y terfynau amser: 
Cofnodwyd bod 84.6% o'r Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant wedi'u cynnal o fewn 
y terfynau amser.  Y rheswm am yr oedi wrth gynnal cynadleddau mewn pryd ar gyfer 
y gweddill o'r achosion oedd argaeledd staff a hefyd argaeledd y rhiant mewn un 
gynhadledd.   
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

 
 
 

Cyfranogiad rhieni a phlant mewn Cynadleddau Amddiffyn Plant 
*Data cymharol Chwarter 1 mewn cromfachau 

 
*Adroddiad y 

Gweithiwr 
Cymdeithaso

l i rieni 24 
awr cyn y 

Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Cadeirydd 
Amddiffyn 
Plant wedi 
cwrdd â'r 

teulu cyn y 
Gynhadled

d 
Amddiffyn 

Plant 

*Cadeirydd 
Amddiffyn 
Plant wedi 
cwrdd â'r 

plentyn cyn y 
Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 

*Aelod o'r 
teulu yn 

bresennol 
yn y 

Gynhadled
d 

Amddiffyn 
Plant 

*Cyfleu 
barn plant 

mewn 
Cynhadled

d 
Amddiffyn 
Plant pan 

nad 
oeddent yn 
bresennol 
(5-18 oed) 

*Presenolde
b plant yn y 
Gynhadledd 
Amddiffyn 

Plant 
(11 oed 

neu'n hŷn) 

*Plant y 
penodwy
d eiriolwr 

/ Tros 
Gynnal ar 
eu cyfer 

 

100% 
(98%) 

79% 
(93%) 

100%(Amh%
) 

91% 
(93%) 

93% 
(94%) 

14% (0%) 33% 
(29%) 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

 
Y Tri Pherygl Pennaf Tocsig ar gyfer y 46 o blant a oedd ar Gofrestr 

Amddiffyn Plant Ceredigion ar 30 Medi 2022 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn 
Gofal a Chymorth lle mae pob un o'r Tri 
Pherygl Tocsig yn ymddangos (Cam-drin 
Domestig, Rhieni'n Camddefnyddio 
Sylweddau a Phroblemau Iechyd Meddwl 
Rhieni) 

25 54.3% 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn 
Gofal a Chymorth lle mae Rhieni'n 
Gwahanu a / neu yn y Carchar 
ymddangos (Profiad Niweidiol yn ystod 
Plentyndod) 

33 71.7% 

Nifer y plant sydd â Chynllun Amddiffyn 
Gofal a Chymorth lle mae pob un o'r pum 
Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod yn 
ymddangos (Cam-drin Domestig, Rhieni'n 
Camddefnyddio Sylweddau, Iechyd 
Meddwl y Rhieni, Rhieni'n Gwahanu ac yn 
y Carchar) 

2 4.3% 

 
Dadansoddiad: 
Y prif ffactorau risg a gofnodwyd oedd cam-drin domestig, problemau iechyd meddwl 
rhieni, rhieni'n camddefnyddio sylweddau a rhieni'n gwahanu. 
 

Presenoldeb Asiantaethau mewn Cynadleddau: 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

 
 

 
 

Mae'r siartiau uchod yn dangos yr asiantaethau a fu'n bresennol mewn Cynadleddau 
Amddiffyn Plant. Ar gyfartaledd estynnwyd gwahoddiad i 6 aelod o staff asiantaethau 
i bob cynhadledd a bu 4 yn bresennol. 
Roedd 5 adroddiad ysgrifenedig ar gyfartaledd ar gael ym mhob Cynhadledd 
Amddiffyn Plant. 
 
Roedd Cynhadledd Amddiffyn Plant 1 (2%) plentyn wedi argymell galw cyfarfod Grŵp 
Teulu. 
Roedd 43 (91%) o benderfyniadau cofrestru Cynhadledd Amddiffyn Plant yn ddienw, 
gyda 4 (9%) o gofrestriadau Cynhadledd Amddiffyn Plant yn benderfyniad mwyafrif. 
Roedd Cynhadledd Amddiffyn Plant 0 (0%) plentyn wedi nodi bod anghytuno ynghylch 
diogelwch y Cynllun Amddiffyn Plant ar gyfer diogelu llesiant plentyn ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant. 
Cafodd 3 (6%) o blant eu nodi fel gofalwyr ifanc. 
Ar gyfer 9 (24%) o blant nodwyd bod diffyg gwybodaeth ynghylch partner y fam. 
Ar gyfer 9 (19%) o bobl ifanc nodwyd bod ganddynt anabledd dysgu cymedrol / difrifol, 
a nodwyd bod gan 7 (22%) o bobl ifanc Gynllun Datblygu Unigol. 
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Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

Nodwyd bod gan 2 (4%) o bobl ifanc anabledd corfforol/nam ar y synhwyrau, a nodwyd 
bod anawsterau o ran ymddygiad gan 4 (9%) o bobl ifanc. 
Nodwyd bod gan 3 (7%) o blant anawsterau lleferydd/iaith, a nodwyd bod 1 (3%) 
person ifanc wedi'i wahardd o'r ysgol. 
 
ADBORTH PLANT A RHIENI 
 
Nid yw'r system flaenorol ar gyfer cael adborth plant a theuluoedd yn dilyn eu 
presenoldeb yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant wedi bod yn bosibl ers dechrau'r 
pandemig ym Mawrth 2020 oherwydd y ffaith bod y rhan fwyaf o Gynadleddau yn cael 
eu cynnal yn rhithiol. 
 
Fodd bynnag, ers dechrau Ebrill 2021, mae Holiaduron Gwerthuso wedi cael eu 
hanfon at deuluoedd ar ôl iddynt fod yn bresennol yn y Gynhadledd Amddiffyn Plant i 
geisio eu barn a'u hadborth.  Ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2022 i 30 Medi 2022, 
cafodd cyfanswm o 19 o Holiaduron Gwerthuso eu cylchredeg o'r Cynadleddau a 
gynhaliwyd, ond nid yw unrhyw un wedi cael ei ddychwelyd. 
 
Bydd y broses hon yn parhau hyd nes bod y Cynadleddau Amddiffyn Plant yn cael eu 
cynnal wyneb yn wyneb. 
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ADRAN 6: Y Gofrestr Amddiffyn Plant 
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Mesur 28 Llywodraeth Cymru – Yr amser ar gyfartaledd y bu pob plentyn ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant: 

Ar gyfer y Mesur hwn mae'n 
ofynnol rhoi'r amser ar gyfartaledd 
mewn diwrnodau calendr y 
treuliodd pob plentyn ar y Gofrestr 
cyn ei ddatgofrestru yn ystod y 
chwarter dan sylw 

Gorff-Medi 234 

 
 

Mesur 27 Llywodraeth Cymru – Nifer y plant a ail-gofrestrwyd ar Gofrestr Amddiffyn Plant yr 
Awdurdod Lleol o fewn y flwyddyn 

 
Cynadleddau Cychwynnol 

Gorff-
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2022 

Ebr-
Meh 
2022 

Ion-
Maw 
2022 

Hyd-
Rhag 
2021 

Gorff-
Medi 
2021 

Ebr-
Meh 
2021 

Ion-
Maw 
2021 

Hyd-
Rhag 
2020 

Nifer y plant oedd wedi bod ar y 
gofrestr o'r blaen ac a 
ddatgofrestrwyd dros y 12 mis 
diwethaf 

0 0 0 0 9 0 0 0 
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ADRAN 7: Cyfarfodydd Strategaeth Amddiffyn Plant Gweithdrefnau 
Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 
 
 
 
Categori o Gyfarfod Strategaeth Amddiffyn 
Plant 

 
Cyfanswm 

yr achosion 
 

 
Cyfanswm y 
cyfarfodydd 

Perygl o gamfanteisio ar blentyn 9 10 
Pryderon ynghylch esgeulustod 7 12 
Pryderon ynghylch cam-drin rhywiol 1 2 
Pryderon ynghylch ymddygiad rhywiol niweidiol 5 6 
Pryderon ynghylch person ifanc yn mynd ar goll 6 10 
Pryderon ynghylch cam-drin emosiynol 1 1 
Pryderon ynghylch delweddau ar-lein 1 1 
Pryderon ynghylch person sy'n dod i gysylltiad â 
phlant yn rhinwedd ei swydd 9 10 

Cyfanswm y cyfarfodydd  52 
Cyfanswm yr achosion a drafodwyd yn y 
chwarter hwn 39  
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ADRAN 8: Cyfarfodydd Rheoli Amlasiantaethol ar Gamfanteisio'n 
Rhywiol ar Blant (MACE) 
 
 
Achos 

Newydd / 
Adolygu 

 

Ymadael / 
Aros yn 
MACE 

Gwryw / 
Benyw 

Oedran Yn y 
cartref / 
mewn 
gofal 

Cofrestr 
Amddiffyn 

Plant 

Dyddiad 
y 

cyfarfod 

Presenoldeb Asiantaethau 

Adolygu Aros B 15 C Ie 19.07.22 
20.09.22 

Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 
Gofal wedi'i Gynllunio. 

Cymdeithas Tai Wales & 
West, Comisiynydd Heddlu 

a Throseddu 
Adolygu Aros B 13 C Ie 19.07.22 

20.09.22 
Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 

Gofal wedi'i Gynllunio. 
Cymdeithas Tai Wales & 

West, Comisiynydd Heddlu 
a Throseddu 

Newydd Aros B 13 C Ie 09.09.22 
20.09.22 

Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 
Gofal wedi'i Gynllunio, 

Iechyd, CAMHS, 
Comisiynydd Heddlu a 

Throseddu 
Newydd Ymadael B 16 G Na 04.08.22 

05.08.22 
Diogelu, yr Heddlu, Iechyd, 

CAMHS, Comisiynydd 
Heddlu a Throseddu, 
Cyfreithiol, Cymorth 

Estynedig 
Adolygu Ymadael G 13 C Ie 12.07.22 Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 

Comisiynydd Heddlu a 
Throseddu 

Adolygu Ymadael B 12 C Na 14.07.22 
14.09.22 

Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 
Iechyd 

Adolygu Ymadael B 17 G Na 16.08.22 Diogelu, Yr Heddlu, Tîm 
Plant Anabl, CAMHS, Barod 

Adolygu Ymadael G 14 C Na 13.09.22 Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 
Iechyd, Tîm o Amgylch y 

Teulu, Gwasanaeth 
Cyfiawnder Ieuenctid 

Newydd Aros B 13 C Na 08.07.22 Diogelu, yr Heddlu, Addysg, 
Tîm o Amgylch y Teulu, 
Gwasanaeth Cyfiawnder 
Ieuenctid, Comisiynydd 

Heddlu a Throseddu 
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ADRAN 9: Adroddiad yr Heddlu – Cynadleddau Amlasiantaethol 
Asesu Risg (MARAC) 
 

Manylion Data Misol – Gorffennaf 
 

Cyfanswm yr achosion oedd yn 
bodloni meini prawf MARAC 290 

Nifer yr achosion a adolygwyd 
ac a gododd yng ngham 
adolygu MRE 
(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 
MARAC) 

159 wedi'u hadolygu 
95 wedi codi 

Cyfanswm yr achosion a gafodd 
sylw mewn Trafodaethau 
Dyddiol  

193 wedi'u trafod 
160 wedi codi 

Achosion aeth i MARAC 30 

Canran yr achosion 
32.75% wedi codi yn MRE 
55.17% wedi codi yn y Trafodaethau Dyddiol 
10.34% wedi mynd i MARAC 

Dadansoddiad o nifer yr 
achosion yn ôl dosbarth 

Sir Gaerfyrddin – 110 
Ceredigion – 37 
Sir Benfro – 87 
Powys – 56 

Nifer y plant ar yr aelwyd 

Sir Gaerfyrddin – 89 
Ceredigion – 25 
Sir Benfro – 104 
Powys – 30 

 

 
Wedi codi 

yn MRE  

Wedi codi yn 
y 

Trafodaethau 
Dyddiol 

MARAC  

Sir Gaerfyrddin 37  57 14  

Sir Benfro 34  48 7  

Ceredigion 9  19 5  

Powys 15  36 4 

Amser a 
arbedwyd 
yn mynd i 
MARAC 
(*10 munud yr 
achos ar 
gyfartaledd) 
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Manylion Data Misol – Awst 2022 

 
Cyfanswm yr achosion oedd yn 
bodloni meini prawf MARAC 329 

Nifer yr achosion a adolygwyd 
ac a gododd yng ngham 
adolygu MRE 
(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 
MARAC) 

185 wedi'u hadolygu 
127 wedi codi 

Cyfanswm yr achosion a gafodd 
sylw mewn Trafodaethau 
Dyddiol  

217 wedi'u trafod 
196 wedi codi 

Achosion aeth i MARAC 23 

Canran yr achosion 
38.60% codi yn MRE 
59.57% wedi codi yn y Trafodaethau Dyddiol 
6.99% wedi mynd i MARAC 

Dadansoddiad o nifer yr 
achosion yn ôl dosbarth 

Sir Gaerfyrddin – 135 
Ceredigion – 42 
Sir Benfro – 95 
Powys – 74 

Nifer y plant ar yr aelwyd 

Sir Gaerfyrddin – 130 
Ceredigion – 41 
Sir Benfro – 132 
Powys – 60 

 

 
Wedi codi 

yn MRE  

Wedi codi yn 
y 

Trafodaethau 
Dyddiol 

MARAC  

Sir Gaerfyrddin 49  75 11  

Sir Benfro 40  53 2  

Ceredigion 11  26 5  

Powys 27  42 5 

Amser a 
arbedwyd 
yn mynd i 
MARAC 
(*10 munud yr 
achos ar 
gyfartaledd) 
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Manylion Data Misol – Medi 
 

Cyfanswm yr achosion oedd yn 
bodloni meini prawf MARAC 286 

Nifer yr achosion a adolygwyd 
ac a gododd yng ngham 
adolygu MRE 
(Ailddigwydd/Uwchgyfeirio 
MARAC) 

148 wedi'u hadolygu 
94 (wedi codi) 

Cyfanswm yr achosion a gafodd 
sylw mewn Trafodaethau 
Dyddiol  

192 wedi'u trafod 
167 wedi codi 

Achosion aeth i MARAC 21 

Canran yr achosion 
Wedi codi yn MRE – 32.86% 
Wedi codi yn y Trafodaethau Dyddiol – 58.39% 
Wedi mynd i MARAC – 7.34% 

Dadansoddiad o nifer yr 
achosion yn ôl dosbarth 

Sir Gaerfyrddin – 95 
Ceredigion – 37 
Sir Benfro – 95 
Powys – 59 

Nifer y plant ar yr aelwyd 

Sir Gaerfyrddin – 96 
Ceredigion – 37 
Sir Benfro – 90 
Powys – 58 

 

 
Wedi codi 

yn MRE  

Wedi codi yn 
y 

Trafodaethau 
Dyddiol 

MARAC  

Sir Gaerfyrddin 31  56 7  

Sir Benfro 43  47 5  

Ceredigion 8  26 3  

Powys 12  38 6 

Amser a 
arbedwyd 
yn mynd i 
MARAC 
(*10 munud yr 
achos ar 
gyfartaledd) 
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ADRAN 10: Gwasanaethau Dysgu 
 

ADRODDIAD LOG GWASANAETHAU YSGOLION 

BWLIO 

Mae data bwlio yn cael eu casglu bob tymor ym mhob cyfarfod Corff Llywodraethu ysgolion.  
Gweler isod y data a gasglwyd ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2022 (wedi'u coladu yn ystod Tymor 
yr Haf 2022). 

Math o Fwlio Gwanwyn 2022 / Hydref 2022 
Gallu 4 

Oedran 0 
Edrychiad 7 
Deuffobig 0 
Anabledd 0 

Rhyw 2 
Homoffobig 0 

Plentyn sy'n derbyn gofal 0 
Anneuaidd 0 

Beichiogrwydd neu Famolaeth 0 
Hiliol 2 

Crefydd neu Gred 0 
Rhywiol 2 

Cyfeiradedd Rhywiol 0 
Trawsffobig 0 

Gofalwr Ifanc 0 
E-ddiogelwch 0 

Arall 4 
Cyfanswm 5 

 26 
 

Mae'r ffigurau uchod yn dangos gostyngiad yn yr achosion o fwlio sy'n cael eu cofnodi, o'i 
gymharu â'r tymor blaenorol, sef Tymor yr Hydref 2021, lle cafodd 28 o achosion eu 
hadrodd. 

HYFFORDDIANT 

Mae hyfforddiant Diogelu ac Amddiffyn Plant Lefel 1 ar gael fel rhaglen e-ddysgu yn unig a nodir isod 
nifer y staff sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant hwn yn ystod cyfnod Chwarter 2.  Yn ogystal, mae 
nifer y staff sydd wedi cwblhau hyfforddiant Amddiffyn Plant Lefel 2 yn rhithiol yn ystod y cyfnod 
hwn wedi'i nodi isod hefyd. 

Lefel 1  333 mewnol 
60 allanol  

Lefel 2  33 mewnol 
18 allanol  
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Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Mae 399 aelod o staff mewnol ac 18 aelod o staff allanol wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn ystod cyfnod Chwarter 2. 

 

ADDYSG DDEWISOL GARTREF 

Nifer y plant rydych yn 
ymwybodol ohonynt sydd 

yn cael eu haddysgu'n 
ddewisol gartref  

Nifer y plant Addysg 
Ddewisol Gartref sy'n 

hysbys i'r Awdurdod Lleol 
sydd wedi cael cynnig 
ymweliad blynyddol yn 
ystod y 12 mis diwethaf 

Canlyniad 

226 240 Wedi gwrthod – 58 
 

Heb fynychu – 35 
 

Plentyn wedi'i weld – 88 
 

Plentyn heb ei weld – 11 
 

Llythyr Gorchymyn 
Mynychu'r Ysgol wedi'i 

anfon at 1 
 

 

PLANT SY'N DERBYN GOFAL 

Plant oedran ysgol statudol sy'n derbyn 
gofal yng Ngheredigion  

Gorffennaf: 48 
Medi: 49 

Plant oedran ysgol statudol sy'n derbyn 
gofal a leolir y tu allan i'r Sir  

Gorffennaf: 22 
Medi: 31 

Plant oedran ysgol statudol sy'n derbyn 
gofal gan Awdurdodau Lleol eraill  

Gorffennaf: 27 
Medi: 25 

 

 

 

CYSYLLTIADAU YSGOLION 

Gweler isod nifer a natur y cysylltiadau a dderbyniwyd gan ysgolion / sefydliadau addysg yn 
ystod cyfnod Chwarter 2. 
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Sylwer, roedd 20 o ysgolion cynradd wedi cysylltu yn ystod Chwarter 2. Oherwydd y nifer 
uchel nid oedd modd cynnwys pob ysgol ar un tabl.  Felly mae'r uchod dim ond yn nodi'r 

ysgolion oedd wedi cysylltu pedair gwaith neu ragor yn ystod y cyfnod. 
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Oherwydd y nifer fawr o resymau a roddwyd ar gyfer cysylltu, mae rhai wedi cael eu grwpio 
gyda'i gilydd fel y nodir isod er mwyn gallu cyflwyno'r wybodaeth yn fwy eglur ar y siart. Yn yr 
adroddiad arbennig hwn, rwyf wedi tynnu sylw at y prif bryderon a godwyd er mwyn cymharu 
â Chwarteri 1 y flwyddyn ddiwethaf. 

Llesiant Gan gynnwys plant sydd ar goll, presenoldeb, 
tor-berthynas, gofalwyr ifanc, problemau 
cysylltu yn ystod y cyfnod clo, problemau 
cysylltu rhwng rhieni  

Rhywiol  Gan gynnwys perthnasau amhriodol a 
chamfanteisio'n rhywiol ar blant  

 
 
Sylwer, cafodd cyfanswm o 39 o ddisgyblion eu gwahardd o ysgolion uwchradd Ceredigion 
yn ystod cyfnod Chwarter 2 am gyfanswm o 82 o ddiwrnodau.  (Yn naturiol mae'r ffigurau 
hyn yn llai na'r rhai a adroddwyd yn Chwarter 1 oherwydd bod gwyliau'r haf yn digwydd yn 
ystod y cyfnod hwn.) Y rhesymau a nodwyd am y gwaharddiadau yw: difrod, sylweddau, 
ymosodiad corfforol, ymddygiad sy'n tarfu ar eraill yn barhaol, camymddwyn rhywiol, cam-
drin geiriol / ymddygiad bygythiol. 
 
Yn ogystal â hyn, derbyniodd Porth Cymorth Cynnar 85 o atgyfeiriadau ar gyfer cymorth ac 
atal yn ystod y cyfnod hwn, heb gynnwys atgyfeiriadau gan y Tîm o Amgylch y Teulu. 
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Mae'r ffigurau uchod yn dangos gostyngiad yn nifer yr achosion o gam-drin domestig a 
adroddwyd yng Ngorffennaf, o'i gymharu â Gorffennaf 2021, lle cafodd 33 o achosion eu 
cofnodi.  Er gwaethaf hyn, mae'n ymddangos y bu cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion a 
gofnodwyd yn Awst a Medi, o'i gymharu â 2021 (Awst 21 = 22 o achosion a Medi 21 = 35 o 
achosion). 
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ADRAN 11: IECHYD 

 
 

Adroddiad Diogelu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
ar gyfer y Grwpiau Gweithredol Lleol 

Chwarter 2 2022/23 
 

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth a diweddariadau i'r Grwpiau Gweithredol Lleol 
ar y datblygiadau o ran diogelu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod 
Chwarter 2, 2022/23. 
 
Diogelu Oedolion 
 
- Diweddariad 
Mae cynllun peilot o'r Modiwl Rheoli Diogelu RLDatix yn parhau i wneud cynnydd o fewn 
y Bwrdd Iechyd. Mae adroddiadau Diogelu Oedolion sy'n ymwneud â gwasanaethau 
bellach ar gael i Arweinwyr, Dirprwyon a Phenaethiaid Gwasanaeth Byrddau Iechyd yn 
eu meysydd priodol. Mae hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar hyn o bryd gan yr Ymarferwyr 
Diogelu Oedolion ar gyfer y rhai sydd angen mynediad i'w galluogi i oruchwylio eu 
hadroddiadau a gallu tynnu data ystyrlon. 
 
Yn ogystal â hyfforddiant diogelu mewnol, cefnogodd y tîm Brifysgol Aberystwyth i 
ddarparu hyfforddiant diogelu lefel dau i fyfyrwyr iechyd meddwl ail flwyddyn. Darparwyd 
hyfforddiant pwrpasol hefyd fel rhan o Ddiwrnod Ymwybyddiaeth o Ddementia diwrnod 
llawn a drefnwyd gan y Bwrdd Iechyd. 
 
Fel rhan o'r trefniadau mewnol i gefnogi Wythnos Genedlaethol Diogelu, cynhelir sesiwn 
ginio a dysgu pwrpasol ar Ddiogelu a Phobl Hŷn. 
 
- Chwarter 2 2022/23 Archwiliad Difrod Pwysau Osgoi Ysbyty Acíwt 
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Roedd cyfanswm o 44 o achosion o ddifrod pwysau y gellir eu hosgoi ar draws pob un o'r 
pedwar safle ysbyty acíwt yn Chwarter 2. Roedd 37 o achosion a gofnodwyd yn radd 1 
neu 2; ni fyddai'r graddau hyn wedi cael eu hadrodd i'r adran ddiogelu cyn Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru; cofnodwyd tri fel Anaf Meinwe Dwfn 
Tybiedig (SDTI), gostyngiad sylweddol o un ar ddeg yn y chwarter blaenorol. Nid yw'n 
anghyffredin i ddifrod pwysau gael ei adrodd fel Anaf Meinwe Dwfn Tybiedig, ond o fewn 
ychydig ddiwrnodau, daw'n amlwg ei fod yn radd 1 neu 2.  Mae adrodd am achosion yn 
dal y difrod pwysau ar ei radd fwyaf arwyddocaol.  Adroddwyd bod tri yn radd 3; ni nodwyd 
unrhyw ddifrod pwysau yn radd 4, ac roedd un achos nad oedd modd ei raddio. 
 
Mae'n werth nodi bod y nifer yn adlewyrchu pryd y cynhaliwyd y cyfarfodydd craffu, yn 
hytrach na phryd y digwyddodd y difrod pwysau; yn yr adroddiad hwn digwyddodd 34 
(77%) o achosion yn y chwarter blaenorol. Mae'r oedi wrth gasglu data yn aml-ffactoraidd, 
gyda rhesymau'n cynnwys; achosion yn cael eu gohirio os oes angen rhagor o wybodaeth 
neu ymchwiliad pellach, achosion yn cael eu cario drosodd os bydd cyfarfodydd yn cael 
eu haildrefnu; oedi wrth gyflwyno canlyniadau cyfarfodydd craffu i'r tîm diogelu. 
 
Mae nifer sylweddol uwch o achosion yng Nglangwili o gymharu â safleoedd eraill ac o'i 
gymharu â'r chwarter diwethaf. Mae hyn i'w briodoli i nifer o ganlyniadau o Chwarter 1 sy'n 
cael eu hychwanegu at yr adroddiad hwn oherwydd iddynt ddod i law ar ôl i adroddiad 
Chwarter 1 gael ei baratoi; fel arall mae nifer yr achosion ar draws safleoedd yn parhau'n 
debyg i'r chwarter blaenorol. 
 
- Risgiau 
 
Mae'r gwasanaeth diogelu oedolion yn y BIP wedi adrodd am risgiau ar y gofrestr risgiau 
gwasanaeth oherwydd bregusrwydd adnoddau i gynnal y galw presennol ar y 
gwasanaeth. Achosir hyn gan gynnydd mewn gweithgarwch o ganlyniad i'r pandemig a 
bylchau mewn capasiti cynaliadwy yn y tîm diogelu oedolion corfforaethol. 
 
Plant sy'n Derbyn Gofal 
 
Mae 2 Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal newydd yn eu swyddi, un parhaol i liniaru'r risg gyda 
chynnydd yn y llwyth gwaith a swydd dros dro i gyflenwi ar gyfer seibiant gyrfa. 
 
- Risgiau 
 
Rydym wedi ychwanegu risg newydd at y gofrestr risg gwasanaeth oherwydd y pwysau 
cost ar gyllideb y gwasanaeth i ddiwallu anghenion Plant ar eu Pen eu Hunain sy'n 
Ceisio Lloches a leolir o dan y Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol. Gyda dim ond 3 o'r 
26 o blant wedi'u lleoli o fewn daearyddiaeth y BIP, mae'r gwasanaeth yn wynebu costau 
oherwydd ei fod yn comisiynu asesiadau iechyd yn yr ardaloedd lle mae'r Plant ar eu 
Pen eu Hunain sy'n Ceisio Lloches wedi'u lleoli. 
 
Diogelu Plant 
 
Gweithgarwch Ffurflen Adrodd am Ddiogelu Plant 
 
Mae gweithgarwch o fewn y Bwrdd Iechyd yn parhau i fod yn uchel gyda Chwarter 2 2022-
2023 yn gweld 405 o ffurflenni adrodd ar ddiogelu plant yn cael eu cyflwyno. Er bod hyn 
yn ostyngiad bach o'r 417 a gyflwynwyd yn Chwarter 1 2022-2023 mae'n cyfateb i gynnydd 
o 9.75% ar y ffigurau ar gyfer Chwarter 2 2021- 2022. 
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Y tri Phrofiad Niweidiol yn ystod Plentyndod mwyaf cyffredin a nodir yn y MARF yw rhieni'n 
gwahanu, iechyd meddwl a cham-drin domestig. 
 
Diweddariad 
Bydd Ruth Harrison, Nyrs Arweiniol Diogelu Plant yn ymddeol o'i swydd ar 30 Rhagfyr 
2022. Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y rôl ar 7 Rhagfyr 2022. 
 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Bu cynnydd yn yr adroddiadau am ddigwyddiadau domestig a dderbyniwyd ac achosion 
trafodaethau dyddiol o fewn y 3 sir yn Chwarter 2 o'i gymharu â Chwarter 1 y flwyddyn 
hon. Mae hyn yn cynnwys cynnydd mewn atgyfeiriadau iechyd i MARAC, yn enwedig yn 
Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn galonogol a gallai fod yn gysylltiedig â chynnydd yn 
ymwybyddiaeth ymarferwyr o Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol, gan fod cydymffurfiaeth hyfforddiant ar gyfer Gofyn a Gweithredu hefyd wedi 
cynyddu'n gyson. Fodd bynnag, mae hyn yn effeithio ar gapasiti o fewn adnodd bach. 
 
Rydym yn nodi enghreifftiau o arfer da o fewn gwasanaethau iechyd gan nodi'r rhai sydd 
mewn perygl o Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, ac yn 
hwyluso cyfleoedd i ddioddefwyr gael cymorth. Amlygwyd yr enghreifftiau hyn yn 
ddiweddar yn rhifyn yr hydref o'n cylchlythyr Diogelu. 
 
Cwblhaodd yr Ymarferydd Arweiniol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol werthusiad o'r hyfforddiant Gofyn a Gweithredu i nodi pa mor effeithiol 
yw hyfforddiant Gofyn a Gweithredu o ran paratoi ymarferwyr i ymateb i Drais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, gan ofyn i ymarferwyr ddarparu 
enghreifftiau o sut y bu iddynt reoli datgeliadau gan gleifion mewn lleoliadau iechyd. Yn yr 
ymatebion gwelwyd bod cyfranogwyr wedi cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i 
fynd i'r afael â'r materion diogelu ehangach sy'n ymwneud â Thrais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, megis atgyfeiriadau oedolion mewn perygl, a 
phryderon yn ymwneud â diogelu plant. Dywedodd ymarferwyr hefyd yr hoffent gael 
hyfforddiant pellach ar gam-drin domestig sy'n effeithio ar bobl hŷn a chefnogi dioddefwyr 
gwrywaidd. 
 
Mae cynllun peilot IRIS wedi cychwyn o fewn Gofal Sylfaenol Sir Gaerfyrddin ac mae 9 
meddygfa wedi derbyn hyfforddiant ers dechrau ei gyflwyno, ac mae atgyfeiriadau i IDVA 
IRIS i ddarparu cymorth yn cael eu derbyn. 
 
Rydym yn hynod falch bod y cais a wnaed i Elusennau'r GIG am gyllid ar gyfer 
Cynghorydd Trais Domestig i weithio yn un o Adrannau Achosion Brys Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda wedi bod yn llwyddiannus. Roedd y meini prawf ariannu yn ei gwneud 
yn ofynnol i'r swydd gael ei rheoli gan sefydliad trydydd sector. Mae'r swydd hon yn mynd 
drwy broses gaffael Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar hyn o bryd, ac ar ôl ei sefydlu, 
ein nod yw cychwyn y rôl hon ym mis Ionawr 2023 yn Adran Achosion Brys Ysbyty 
Bronglais. 
 
- Risgiau 
 
Mae gennym risg ar y gofrestr risg gwasanaeth ar gyfer breuder yr adnodd yn y BIP i 
reoli DINs a chyfarfodydd MARAC. Achosir hyn gan gynnydd mewn gweithgarwch o 
ganlyniad i'r pandemig a bylchau mewn capasiti cynaliadwy yn adnoddau'r ymarferydd 
diogelu corfforaethol a'r tîm gweinyddu diogelu i reoli hysbysiadau digwyddiadau 
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domestig drwy'r System Cyfiawnder Troseddol a rhannu'r wybodaeth honno a thynnu 
sylw at systemau BIP. mewn achosion risg uchel. 
 
System Reoli Unwaith Dros Gymru 
 
Mae'r tîm cenedlaethol yn dal i geisio datrys rhai materion sy'n aros i gael sylw ac sy'n 
ddechrau'r cynllun peilot. Disgwylir i gynllun gwaith rhaglen cyn diwedd y flwyddyn hon 
ddarparu amserlen ddisgwyliedig ar gyfer datrysiad. 
 
Mandy Nichols-Davies 
Pennaeth Diogelu 
1 Rhagfyr 2022 
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ADRAN 12: Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Meddwl Plant a'r 
Glasoed (S-CAMHS): 
 

Adroddiad Diweddaru S-CAMHS ar gyfer CYSUR 

Yn unol â dogfen Llywodraeth Cymru "Canllawiau Derbyn", mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda wedi rhoi Polisi / Llwybr Derbyn cadarn yn ei le yn amlinellu'r 
broses ar gyfer derbyn unrhyw berson ifanc i'r Ward Iechyd Meddwl Oedolion. Mae'r 
canllawiau yn datgan bod rhaid i'r Bwrdd Iechyd gael uned ddynodedig, ac o fewn 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yr uned ddynodedig yw Ward Morlais ar gampws 
Ysbyty Glangwili. 

Mae protocol newydd wedi cael ei gymeradwyo i fodloni'r gofyniad statudol hwn a fydd 
yn sicrhau cydymffurfiaeth yn erbyn disgwyliadau Llywodraeth Cymru. 

Gall cael eich derbyn i ward iechyd meddwl oedolion fod yn brofiad brawychus a 
gwneir pob ymdrech i ystyried y dewis arall lleiaf cyfyngol ar gyfer derbyn cleifion.  Yn 
y mwyafrif o achosion caiff person ifanc ei dderbyn i'r uned ddynodedig ar Ward 
Cilgerran gyda chymorth staff o'r uned iechyd meddwl. 

Yn unol â'r canllawiau, mae'r staff wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol ar ddiogelu 
pobl ifanc ac, yn ogystal, mae staff ar Ward Morlais i gyd wedi cwblhau'r canlynol: 

• Hyfforddiant Diogelu Plant Lefel 3 

• Tystysgrif DBS fanylach ddilys 

• Hyfforddiant penodol ar anghenion emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl 
ifanc 

• Hyfforddiant ar y Ddeddf Iechyd Meddwl a Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Rhaid i bawb a dderbynnir i wely iechyd meddwl gael ei adrodd, yn fewnol i 
gychwyn, fel DATIX, a dilynir hyn gan adroddiad Digwyddiad Anffafriol Difrifol i'r 
Uned Gyflenwi yn unol â'r ddogfen Canllawiau Derbyn Llywodraeth Cymru. 
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Chwarter 1 Derbyniadau i wely addas i'r oedran yr Enfys / Morlais ar y Ward 
Iechyd Meddwl Oedolion ar safle Ysbyty Glangwili: 
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Chwarter 1 Derbyniadau i wely addas i'r oedran yr Enfys / Morlais yn ôl rhyw: 

 

 

Chwarter 1 Derbyniadau i wely'r Enfys / Morlais yn ôl ardal: 

 

 

Derbyniadau i Wely Addas i Oedran Paediatreg (Uned yr Enfys, ddim yn 
adroddadwy) 

Mae cofnodion arbenigol CAMHS ar gyfer Chwarter 2 wedi'u hamlinellu uchod gyda 
chyfanswm o 7 wedi'u derbyn; 4 wedi'u derbyn i'r gwely pediatrig a 3 wedi'u derbyn i'r 
Ward Iechyd Meddwl Oedolion (Morlais). 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Gwryw Benyw

0

1

2

3

4

5

Sir Benfro Ceredigion Sir Gaerfyrddin Tu allan i'r Ardal

Tudalen 44



Tudalen 37 o 45 
 

Adroddiad Rheoli Perfformiad 1.7.22 – 30.9.22 
 

Chwarter 1 Derbyniadau i Ward Enfys / Morlais wedi'i rannu yn ôl tîm derbyn: 

 

Statws Deddf Iechyd Meddwl 

Roedd lefel anarferol o uchel o weithgarwch Deddf Iechyd Meddwl yn y cyfnod hwn. 

5 x Adran 136 

1 x Adran 5(2) 

2 x Adran 2 

Canlyniadau Derbyn 

 Wedi'i ryddhau 
gartref 

Ei dderbyn i ward arall Aros ar y ward 

Enfys 4 0 0 

Morlais 2 1 0 

 

Derbyniadau sy'n gysylltiedig â chleifion hunan-niweidio 

O fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mae systemau cadarn yn eu lle i S-CAMHS 
ddarparu asesiad iechyd meddwl yn dilyn atgyfeiriad gan y ward pediatrig, pan gaiff 
unrhyw berson ifanc ei dderbyn yn dilyn achos o hunan-niweidio.  Yn gyffredinol y 
rheswm am ei dderbyn yw gorddos, ond gall fod yn dilyn achos bwriadol o dorri'r croen 
neu geisio crogi ei hun. 

Bydd pob achos o orddos/hunan-niweidio yn cael apwyntiad dilynol o fewn tri diwrnod 
gwaith i fonitro risg a darparu cymorth.  Mae llwybr cadarn yn ei le ynghyd ag arweiniad 
ar gyfer derbyn yr holl bobl ifanc sy'n cyflwyno eu hunain yn dilyn hunan-niweidio er 
mwyn gallu cytuno ar asesiad iechyd meddwl cynhwysfawr a chynllun rheoli risg.  Lle 
y bo'n briodol, gellir ystyried atgyfeirio i'r Tîm Diogelu a/neu'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
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Mae'r tabl canlynol yn rhoi manylion am y nifer a dderbyniwyd yn dilyn achos o 
hunan-niweidio bwriadol yn Chwarter 2 2022/2023 ar gyfer y 3 Ardal Awdurdod Lleol: 

 

Chwarter 1 Ystadegau derbyniadau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu 
yn ôl rhyw ac ardal: 

 

 

Chwarter 1 Ystadegau derbyniadau hunan-niweidio / gorddos wedi'u rhannu 
yn ôl rhyw a phroffil oedran: 
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Data Cymhariaeth (12 mis diwethaf) – Gwely Addas i'r Oedran 

 

 
 

 
 

 
Tueddiadau Derbyniadau yn ôl ardal (12 mis diwethaf) 
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Cymhariaeth Derbyniadau Blynyddol yn ôl Ardal 
 
Mae'r graff canlynol yn cymharu'r nifer a dderbyniwyd ar gyfer Chwarter 2 2022/2023 
yn erbyn y nifer a dderbyniwyd ar gyfer yr un chwarter yn 2021/2022 a 2021/2020, 
wedi'i ddiffinio ymhellach yn ôl ardal. 

 

 

Eiriolaeth 

Yn unol â Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2012, disgwylir i'r Byrddau Iechyd sicrhau 
bod mynediad i Wasanaethau Eiriolaeth yn ei le, yn unol â Rhan 4 o'r Mesur, ar gyfer 
unrhyw unigolyn a dderbynnir i'r ysbyty.  Gofynnir i bob person ifanc a dderbynnir i 
Ward Morlais a hoffai gael mynediad i Eiriolwr Iechyd Meddwl Annibynnol.  Y targed 
perfformiad disgwyliedig yw bod 100% o gleientiaid yn cael cynnig hyn a bod y 
wybodaeth yn cael ei chofnodi a'i hadrodd trwy ein Dadansoddwr Gwybodaeth. 

Ar Ward Cilgerran mae gwybodaeth yn cael ei darparu i bobl ifanc pan gânt eu 
derbyn ar argaeledd cael mynediad i'r Gwasanaeth Eiriolaeth.  Fodd bynnag, nid 
yw'r safon perfformiad uchod yn gymwys, felly nid yw data yn cael eu casglu fel 
mater o arfer. 
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CEREDIGION
GRŴP GWEITHREDOL LLEOL CWMPAS

Adroddiad Rheoli Perfformiad – Diogelu Oedolion

Chwarter: 2
1/7/22 – 30/9/22
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Chwarter 2 – Trosolwg 
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O'i gymharu â Chwarter 1 gwelwyd gostyngiad amlwg 
unwaith eto yn nifer yr oedolion yr amheuir eu bod mewn 
perygl o gael eu cam-drin neu esgeulustod. Mae angen 
monitro hyn a chynnal dadansoddiad pellach o'r 
wybodaeth er mwyn deall a yw hwn yn ostyngiad neu'n 
duedd tymor byr neu dymor hir.

Adroddiadau – 
Misol

Labeli Rhes
Cyfrif Rhif Adnabod 

Asesiad
2021 – 2022 Ch2 187

Gorff 54
Awst 76
Medi 57

2021 – 2022 Ch3 144
Hyd 52
Tach 51
Rhag 41

2021 – 2022 Ch4 161
Ion 55

Chwef 52
Maw 54

2022 – 2023 Ch1 129
Ebr 36
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2022 – 2023 Ch2 118
Gorff 49
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Cyfanswm 739
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Cyfrif Rhif Adnabod 
Asesiad Labeli Colofn      

Labeli Rhes 
2021-2022 
Chwarter 2 

2021-2022 
Chwarter 3 

2021-2022 
Chwarter 4 

2022-2023 
Chwarter 1 

2022-2023 
Chwarter 2 Cyfanswm  

Eiriolwr  1 2  3 6 
Gwasanaeth ambiwlans 4 5 2 3 1 15 
Rheoleiddiwr gofal 2     2 
Ysbyty annibynnol 1  1  2 
Awdurdod lleol 28 19 20 21 14 102 
Bwrdd iechyd lleol 27 20 21 13 14 95 
Arall 20 23 18 16 19 96 
Heddlu 35 25 35 29 22 146 
Prawf   2 2 3 7 
Asiantaeth darparu 47 34 48 26 24 179 
Perthynas/ffrind 11 5 8 11 13 48 
Adrodd am eu hunain 2 2 1 2 1 8 
Trydydd sector 11 9 4 5 4 33 
Cyfanswm  187 144 161 129 118 739 
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Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod mewn perygl a 
dderbyniwyd - Ffynhonnell Adroddiadau
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Mae hyn yn dangos mai'r Asiantaeth darparu a'r Heddlu yw ein prif ffynhonnell atgyfeirio, fodd bynnag, yn seiliedig ar y cyfnod adrodd diweddar, mae'r 
ddau wedi dangos gostyngiad. Mae cymharu ag adroddiad y chwarter diwethaf yn dangos gostyngiad mawr ac ychydig o gynnydd yn y nifer a dderbyniwyd 
gan ein cydweithwyr Iechyd. 
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Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod 
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Nifer yr adroddiadau o oedolion yr amheuir eu bod 
mewn perygl a dderbyniwyd – Cam-drin 

Emosiynol/Seicolegol
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Unwaith eto cam-drin emosiynol/seicolegol yw'r prif gategori o gam-drin a adroddwyd yn y chwarter hwn. 

 
Mae nifer uchel o adroddiadau yn parhau i gael eu derbyn yr ystyrir nad oes angen iddynt fynd ymlaen at Ymchwiliad ac felly ystyrir eu bod yn adroddiadau amhriodol. Mae 
angen gwneud ychydig o waith manwl ynghylch natur yr adroddiadau a pham eu bod yn cael eu cyfeirio at y tîm. 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

DYDDIAD: 
 

18-01-2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a 
gynhaliwyd ar Ragfyr 2il 2022  
 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi cyfle i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu graffu ar y 
penderfyniadau a wnaed neu’r camau a gymerwyd gan Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion  
 

 
RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR CRAFFU 
WEDI GOFYN AM Y 
WYBODAETH: 
 

 
Fel y Pwyllgor Craffu penodol ar gyfer cymryd trosolwg o 
effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

CEFNDIR: 
O dan Adran 35 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n ofynnol i 
Awdurdodau Lleol sicrhau bod gan eu Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’r pŵer i graffu ar 
benderfyniadau a wnaed, neu gamau eraill a gymerwyd, gan y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus ar gyfer ardal yr Awdurdod Lleol wrth arfer ei swyddogaethau. 

 
 
COFNODION CYFARFODYDD BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS CEREDIGION A 
GYNHALIWYD AR RAGFYR 2il 2022. 
Cyflwynir cofnodion drafft cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a gynhaliwyd 
ar Ragfyr 2il 2022 i’r Pwyllgor a gellir eu gweld yn Atodiad 1. 
 
 
 
 

 
A oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi’i gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 

Heb ei gwblhau gan nad 
yw'r adroddiad yn newid i 
Bolisi na Gwasanaeth. 

 
Crynodeb: 
Hirdymor:  
Integreiddio:  

 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

Cydweithio:  
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Cynnwys:  
Atal:  

ARGYMHELLIAD: 
i. Cael cofnodion drafft cyfarfodydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a 

gynhaliwyd ar Ragfyr 2il 2022 
 

 RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD: 
Er mwyn i’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu gyflawni ei rôl o gymryd trosolwg o 
effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
 Enw Cyswllt: Alun Williams 
 Swydd: Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Polisi, Perfformiad a Diogelu’r 

Cyhoedd 
 Dyddiad yr Adroddiad: 20-12-2022 
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Cyfarfod 32 

2 Rhagfyr 2022, 13:30 
Cyfarfod Rhith dros Zoom 

 

 
COFNODION 

 

Yn bresennol: 

Hazel Lloyd-Lubran (HLL) Is-Gadeirydd, CAVO 
Gavin Brown (GB) Cyfoeth Naturiol Cymru  
Rachel Jarvis (RJ) Cyfoeth Naturiol Cymru 
Gwilym Dyfri Jones (GJ) Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant  
Gwyn Evans (GE) Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  
Iwan Cray (IC) Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
Richard Felton (RF) Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 
James Gibb (JG) Adran Gwaith a Phensiynau  
Jan Batty (JB) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
Peter Skitt (PS) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
Rhodri Llwyd-Morgan (RLM) Prifysgol Aberystwyth  
Uwcharolygydd Ross Evans (RE) Heddlu Dyfed Powys  
Vanessa Cashmore (VC) Coleg Ceredigion 

    Barry Rees (BR)                                        Cyngor Sir Ceredigion  
    Elen James (EJ)                                       Cyngor Sir Ceredigion  

Y Cynghorydd Matthew Vaux (MV) Cyngor Sir Ceredigion  
    Y Cynghorydd Bryan Davies                  Cyngor Sir Ceredigion, Cadeirydd, (rhan) 

Yn bresennol hefyd: 

Alun Williams (AW) Cyngor Sir Ceredigion  
Dr Daniel Warm (DW) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
Cathryn Morgan (CM) Cyngor Sir Ceredigion  
Arolygydd Kaamil Garnie (KG) Heddlu Dyfed Powys  
Roxanne Treacy (RT)                               Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru  

Tîm Cymorth BGC: 

Diana Davies (DD)  Cyngor Sir Ceredigion  
Naomi McDonagh (NMc)  Cyngor Sir Ceredigion  
Kieran Metson (KM)  Cyngor Sir Ceredigion  

32.1   Ymddiheuriadau, cyflwyniadau a datgelu buddiannau  

Cychwynnodd yr Is-Gadeirydd (HLL) y cyfarfod trwy groesawu pawb.  Gan nad oedd y Cadeirydd 
yn gallu bod yn bresennol a’i fod wedi ymddiheuro, cytunodd yr Is-Gadeirydd gadeirio’r cyfarfod.  
Ni ddatgelwyd unrhyw fuddiannau.  

Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Ceredigion 
Public Services Board 
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Ymddiheuriadau: 
Y Cynghorydd Bryan Davies, Cyngor Sir Ceredigion (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd Alun Williams, Cyngor Sir Ceredigion  
Andrew Cornish, Coleg Ceredigion 
Y Cynghorydd Catrin M S Davies, Cyngor Sir Ceredigion  
Prif Arolygydd Christina Fraser, Heddlu Dyfed Powys  
Christine Harley, Gwasanaeth Prawf  
Dewi Day, Prifysgol Aberystwyth  
Y Cynghorydd Keith Evans, Cyngor Sir Ceredigion  
Phil Kloer, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
Jo McCarthy, Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
Samantha Thomas, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  
Steve Moore, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  
Tom Snelgrove, Coleg Ceredigion 
Victoria Jones, Llywodraeth Cymru  
32.2  Cofnodion cyfarfod blaenorol BGC Ceredigion – 20.09.22 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20.09.22 yn gofnod cywir ac eithrio’r canlynol: 
 
Roedd GJ ac EE yn bresennol yn ystod y cyfarfod diwethaf, ond ni chofnodwyd eu presenoldeb yn 
y cofnodion. 
 
32.3  Materion yn codi o’r cyfarfod blaenorol  

Cynllun Llesiant Lleol:  Rhoddodd NMc ddiweddariad, gan nodi y cynhaliwyd cyfarfodydd gyda thri 
grŵp peilot BGC sy’n seiliedig ar leoedd, a rhoddodd wybodaeth iddynt am gynnydd yr 
ymgynghoriad.  Mae gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys posteri ac ati, wedi cael eu hanfon 
ymlaen i bartneriaid er mwyn cynorthwyo gyda’r gweithgarwch i rannu ac amlygu’r ymgynghoriad 
yn eu sefydliadau a’u rhwydweithiau. 
 
Yn dilyn y cyfarfod diwethaf, nododd NMc bod yr holl logos yng Nghynllun Llesiant Lleol 2023-28 
drafft wedi cael eu diweddaru i’r fersiynau diweddaraf.  Yn olaf, trafodir gwaith tuag at fframwaith 
y llywodraeth ar gyfer cynllun Llesiant Lleol 23-28, gan gynnwys diffinio atebolrwydd, amlinellu rolau 
a chyfrifoldebau, amserlenni a mecanweithiau adrodd gyda grwpiau peilot BGC sy’n seiliedig ar 
leoedd. 

 
Plannu coed:  Rhoddodd RLM ddiweddariad ar ran Dewi Day ynghylch menter plannu coed 
Prifysgol Aberystwyth.  Mae’r gwaith plannu coed yn mynd rhagddo, a phlannir 30,000 o goed dros 
y gaeaf, gan ddyblu i 60,000 dros y gaeaf flwyddyn nesaf.  Mae hyn wedi cael ei gymeradwyo gan 
NRW. 
 
Canolfannau Clyd:  Rhoddodd CM ddiweddariad am grŵp Gorchwyl a Gorffen Is-grŵp Tlodi BGC 
ar gyfer Canolfannau Clyd.  Mae’r grŵp wedi cyfarfod 4 gwaith a gyda chyllid gan Lywodraeth 
Cymru a rhywfaint o gyllid ychwanegol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, maent wedi sefydlu 
cynllun cyllid grant ar gyfer y rhai sy’n dymuno creu lle Croeso Cynnes.  Cafwyd 43 o geisiadau am 
gyllid hyd yn hyn, ac mae’r rhan fwyaf wedi cael eu cymeradwyo. 
 
Adroddodd CM hefyd bod lleoliadau holl Fannau Croeso Cynnes Ceredigion bellach ar gael ar fap 
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ar gyfer Ceredigion (ar blatfform Dweud Eich Dweud).  Mae hwn yn gysylltiedig â thudalennau 
Cyswllt CAVO a Chostau Byw ymhlith eraill.  Gall y cyhoedd droi at hwn er mwyn gweld manylion 
eu lle Croeso Cynnes lleol, ac mae’n cynnwys y manylion cyswllt perthnasol hefyd. 
 
Cyhoeddwyd dau ddatganiad i’r wasg hyd yn hyn;  y cyntaf yn nodi sut i gysylltu a gwneud cais 
am gymorth, a’r ail yn cyhoeddi’r ffaith bod map Croeso Cynnes wedi cael ei gyhoeddi.  Caiff nifer 
o ganolfannau eu sefydlu, mewn trefi ac yn yr ardaloedd mwy gwledig, a threfnir cludiant 
cymunedol ar gyfer y rhai na allant gael mynediad i’r lleoedd.  Os bydd unrhyw un sy’n bresennol 
yn dymuno sicrhau bod gwybodaeth neu ddogfennau gan eu sefydliad yn cael eu harddangos yn 
y canolfannau hyn, nododd CM bod neges e-bost yn cael ei pharatoi sy’n cynnwys canllawiau 
ynghylch sut i ofyn am hyn. 
 
Cynhaliwyd gweminar ar-lein i ddarparu cyngor a chymorth ynghylch Canolfannau Clyd ac mae 
recordiad o hwn ar gael ar wefan ConnectCeredigion.org.  Y bwriad yw y bydd trefnwyr y lleoedd 
hyn yn cyfarfod yn y flwyddyn newydd i drafod yr hyn sydd wedi gweithio’n dda.  Gofynnodd y 
Cadeirydd i unrhyw un a oedd yn bresennol ac sy’n gwybod am unrhyw ganolfannau neu ddarpar 
ganolfannau nad ydynt yn rhan o’r rhwydwaith eto neu wedi cael eu cynnwys ar y map eto, i 
gysylltu â CM. 
 
Y Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF):  Rhoddodd BR ddiweddariad i’r aelodau – mae’r cyllid dros 
gyfnod o dair blynedd ac mae’r cyfnod hwn wedi cychwyn;  cyflwynwyd ceisiadau am 
fuddsoddiad erbyn y dyddiad cau, a’r disgwyliad oedd y byddai adborth wedi cyrraedd erbyn 
diwedd mis Hydref, ond bu oedi oherwydd y newidiadau gwleidyddol arwyddocaol o fewn 
Llywodraeth y DU.  Nododd BR na chyfeiriwyd fawr iawn at SPF yn Natganiad yr Hydref ac ni 
chafwyd cadarnhad ffurfiol o hyd.  Mae’n annhebygol y bydd digon o amser i gyflawni’r meysydd 
gwaith posibl a nodwyd ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23 erbyn mis Ebrill 2023 ac os na fydd 
gwybodaeth swyddogol wedi cyrraedd o hyd, nodwyd y bydd yn rhaid ystyried gwario ar sail risg ar 
gyfer rhai o’r meysydd gwaith/prosiectau posibl a nodwyd.  Bydd cyllid trwy UCEF yn dod i ben a 
bydd gweithrediad SPF yn galluogi’r gwaith hwn i barhau, er mwyn i’r ddarpariaeth barhau.  Os 
bydd gofyn i unrhyw un gael gwybodaeth bellach, nododd BR bod papur yn cael ei gyflwyno 
gerbron y Cabinet ddydd Mercher nesaf (7 Rhagfyr), y bydd modd troi ato trwy wefan Cyngor Sir 
Ceredigion. 
 
Diweddariad am y Cyfrifiad:  Cyfeiriodd RLM at y cyhoeddiad a wneir cyn bo hir am Gyfrifiad 2021, 
yn enwedig mewn perthynas â’r iaith Gymraeg yng Ngheredigion.  Holodd RLM a fyddai’r BGC yn 
gwerthfawrogi cyflwyniad am hyn. 

 
Cyfeiriodd BR at y Tîm Ymchwil Polisi a Pherfformiad sy’n darparu dadansoddiadau rheolaidd o’r 
data a gaiff ei ryddhau gan y Cyfrifiad.  Ychwanegodd AW bod unigolyn yn ystyried adroddiadau’r 
cyfrifiad a bod nifer ohonynt yn berthnasol i’r BGC, felly byddai cyflwyniad am bwyntiau allweddol 
gan gynnwys yr iaith Gymraeg, demograffeg, o werth er mwyn ystyried effeithiau posibl ar y 
gwasanaethau yn y sir.  Bydd RLM yn cysylltu â Thîm Ymchwil Cyngor Sir Ceredigion i archwilio data 
y cyfrifiad a chydweithio ar unrhyw gyfleoedd posibl, gan gynnwys rhoi cyflwyniad yn ystod 
cyfarfod nesaf BGC. 
 
Gweithredu:  NMc i ychwanegu canlyniadau Cyfrifiad 2021 fel eitem ar yr agenda yn ystod cyfarfod 
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nesaf BGC  
Gweithredu:  RLM i gysylltu â thîm Ymchwil CSC ac AW i drafod y ffordd orau o gyflwyno data’r 
Cyfrifiad yn ystod cyfarfod nesaf BGC.  

 

32.4  Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru – Project Dewi – Cyflwyniad  

Rhoddodd RT gyflwyniad am Brosiect Dewi, prosiect a ariannir gan y Loteri Cenedlaethol, a 
ddarparir gan Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru mewn 3 o ardaloedd clwstwr BGC yng 
Nghymru, sef;  Gorllewin Cymru, Gogledd Cymru, Cwm Taf Morgannwg, a bydd y gwaith yn 
parhau am 4 blynedd bellach. 

Nododd RT bod y cymorth yn cyfateb ag oddeutu gwerth £78,000 o amser ymgynghori y 
flwyddyn ar gyfer y BGCau ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. 

Amcan y prosiect yw sicrhau ymgysylltu a chynnwys ystyrlon, a chynorthwyo gweithrediad 
ymarferol.  Mae Prosiect Dewi yn ceisio creu’r amodau ar gyfer perthnasoedd cynaliadwy rhwng 
sefydliadau, gyda chymunedau a dinasyddion, trwy gyfrwng seilwaith cyswllt parhaus.  Yn 
ogystal, mae’n canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd ymgysylltu ystyrlon, gan gynnwys gyda 
lleisiau na chlywir ganddynt yn aml, sy’n arwain at gynnwys cymunedau yn y gwaith o gyd-
gynhyrchu datrysiadau lleol, lle y bydd pobl a gweithwyr proffesiynol yn manteisio ar eu 
cryfderau a’u hadnoddau er mwyn sicrhau newid cadarnhaol. 

Y cynllun: 

- Cyfnerthu perthnasoedd ymddiriedaeth a pharhau i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a 
phreswylwyr lleol er mwyn siapio’r Cynlluniau Llesiant y mae’r asesiadau yn cyfrannu atynt 

- Datblygu gallu a hyder gyda chyd-gynhyrchu, hwyluso a sgiliau cysylltiedig yn eu timau a’u 
partneriaid. 

- Cyd-gynhyrchu ymatebion lleol i’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Llesiant trwy 
gyfrwng cyswllt parhaus cymunedau, mudiadau dan arweiniad y gymuned, sefydliadau 
partner statudol ac o’r trydydd sector 

- Nododd RT bod gwaith wedi cychwyn gyda Cheredigion eleni a bod cynrychiolwyr Rhwydwaith 
Cyd-gynhyrchu Cymru yn cyfarfod gyda’r tîm BGC a’u bod yn cael eu gwahodd i fynychu is-
grwpiau peilot BGC sy’n seiliedig ar leoedd er mwyn cynnig cymorth mentora a chyngor.  
Pwysleisiodd RT mai diben eu rôl yw cynghori a chynorthwyo yn hytrach na chreu llwyth gwaith 
ychwanegol. 

Dywedodd RT bod rhanbarth Gorllewin Cymru wedi mynegi diddordeb, gan ddynodi eu bod yn 
dymuno symud o ymgysylltu i gael eu cynnwys a meithrin perthnasoedd ystyrlon gyda 
chymunedau a gwella gweithgarwch ymgysylltu o ran y Cynllun Llesiant a’i gyflawni.  Cyfeiriwyd 
hefyd at fynd i’r afael â rhwystrau sy’n atal ymgysylltu mewn ardaloedd gwledig a gyda grwpiau 
sy’n cael eu tangynrychioli, yn ogystal ag archwilio ffyrdd o ymgysylltu a chyd-gynhyrchu yn 
ystod cyfnodau o newid mawr e.e.  pandemig Covid-19 a’r argyfwng costau byw. 

Mae Prosiect Dewi yn cynnal rhwydwaith dysgu ar gyfer pob BGC yng Nghymru i rannu 
canfyddiadau, profiadau a gwersi a ddysgwyd trwy gyfrwng cylchlythyr cyd-gynhyrchu bob 
pythefnos a digwyddiadau dysgu misol ar gyfer pob BGC a’r aelodau.  Estynnodd RT 
wahoddiad i’r holl rai a oedd yn bresennol i gofrestru i gael y cylchlythyr os ydynt yn dymuno.  

Gweithredu:  NMc i ddosbarthu dolenni i’r rhwydwaith Cyd-gynhyrchu. 
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32.5   Diweddariad am Gynllun Llesiant Lleol 2023-28 drafft  

Rhoddodd NMc ddiweddariad am y Cynllun Llesiant Lleol a dywedodd bod yr ymgynghoriad 
bellach yn fyw, ac y bydd yn dod i ben ar 31 Ionawr.  Dywedodd NMc bod aelodau ac is-
grwpiau BGC wedi cael dolenni i’r ymgynghoriad, ac anogir yr holl aelodau i ddosbarthu’r rhain 
ymhlith cydweithwyr, staff a’u rhwydweithiau.  Yn ogystal, anfonwyd yr ymgynghoriad at 
aelodau etholedig, fe’i codwyd yn ystod cyfarfod Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir 
Ceredigion ac fe’i anfonwyd ymlaen at Gynghorau Tref a Chymuned.  Nododd NMc bod 
fersiwn Hawdd i’w Ddarllen o’r ddogfen ar gael ac y bydd fersiwn i Bobl Ifanc ar gael cyn bo hir.  
Cydlynwyd gweithdai i gasglu safbwyntiau disgyblion cynradd ac uwchradd gyda Rhwydwaith 
Cyd-gynhyrchu Cymru er mwyn helpu i gasglu safbwyntiau a chyfraniadau cenedlaethau’r 
dyfodol. 

Paratowyd pecyn cyfryngau sy’n cynnwys posteri, datganiadau i’r wasg a deunydd cyfryngau 
cymdeithasol ar gyfer Twitter, Facebook ac Instagram, a rhannwyd y rhain i gyd gydag aelodau 
BGC.  Dywedodd NMc bod hwn bellach yn fyw o bersbectif Cyngor Sir Ceredigion, a 
gofynnwyd i’r aelodau rannu’r pecyn cyfryngau hwn gyda’u timau cyfathrebu. 

Yn ogystal, mae erthygl mewnrwyd i staff wedi cael ei rhyddhau, ac mae posteri hyrwyddo a 
fersiynau argraffedig o’r cynlluniau Llesiant Lleol Drafft a’r cwestiynau ymgynghori ar gael mewn 
llyfrgelloedd, gan gynnwys copïau o’r fersiwn Hawdd i’w Ddarllen.  Trosglwyddwyd nodiadau 
briffio i staff llyfrgelloedd a staff canolfannau cyswllt, er mwyn sicrhau bod aelodau o staff yn 
wybodus am y broses os byddant yn cael unrhyw ymholiadau.  O ran rhanddeiliaid a 
rhwydweithiau, lluniwyd rhestr o sefydliadau a grwpiau cyfarfod a dosbarthwyd yr 
ymgynghoriad i’r rhain.  Cynhelir digwyddiad Balchder Gaeaf LHDTC+ yng Nghaerfyrddin ar 10 
Rhagfyr, lle y caiff yr ymgynghoriad am gynllun Llesiant Lleol Ceredigion ei hyrwyddo a bydd 
cyfleoedd i gasglu adborth. 

O ran y camau nesaf, ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben ar 31 Ionawr, cynhelir dadansoddiad o’r 
holl ymatebion, a ddefnyddir i gyfrannu at y cynllun a gyflwynir i BGC ar 6 Mawrth.  Ar ôl i’r 
ddogfen hon wedi’i diweddaru gael ei chwblhau a’i chytuno ar 6 Mawrth, bydd angen i 
aelodau’r bwrdd statudol ei gyflwyno i’w byrddau er mwyn iddynt ei gymeradwyo, a chynhelir 
ail gyfarfod BGC ar 24 Ebrill er mwyn cymeradwyo’r Cynllun Llesiant Lleol.  Bydd hyn yn caniatáu 
i BGC Ceredigion fodloni’r dyddiad cau statudol ar gyfer cyhoeddi. 

Anogodd NMc y partneriaid i gyfrannu yn ystod y cyfnod ymgynghori er mwyn sicrhau bod yr 
hyn a gyflwynir ar 6 Mawrth yn gynrychiolaeth gywir o safbwyntiau pawb.  Yn ogystal, anogodd 
NMc y partneriaid i anfon pecynnau cyfryngau at eu timau cyfathrebu er mwyn iddynt gael eu 
hyrwyddo mor eang ag y bo modd.  Diolchodd NMc i’r holl bartneriaid a’r is-grwpiau am eu holl 
help hyd yn hyn. 

Nododd DD mai hwn yw’r cyfle i bobl gael mewnbwn i’r cynllun terfynol.  Ar ôl i’r ymgynghoriad 
ddod i ben ddiwedd fis Ionawr, ni fydd cyfle i ofyn am ddiwygiad neu i gyfleu safbwyntiau ar ôl y 
dyddiad hwnnw oherwydd y bydd y gwaith dadansoddi yn cychwyn ar unwaith ar 1 Chwefror. 

GWEITHREDU:  Holl aelodau BGC i sicrhau bod yr ymgynghoriad am y cynllun Llesiant Lleol yn 
cael ei rannu a’i hyrwyddo trwy eu rhwydweithiau, eu staff a’u ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. 

32.6   Diweddariadau am Brosiectau Peilot BGC sy’n Seiliedig ar Leoedd  
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Strategaeth Datgarboneiddio ac Aberystwyth Carbon Niwtral 
Rhoddodd RLM ac RJ ddiweddariad am y cyfarfodydd mwyaf diweddar a gynhaliwyd.  Roedd 
RJ wedi cadeirio’r cyfarfod mwyaf diweddar.  Nododd RLM bod aelodau’r grŵp i gyd yn 
gweithio’n galed iawn yn casglu gwybodaeth ac yn adrodd am weithgareddau sefydliadau 
partner amrywiol wrth i ni weithio tuag at Sero Net.  O ran y Prosiect Rhwydwaith Gwresogi, 
mae’r astudiaeth ddichonolrwydd ar gyfer y cynllun hwn bellach wedi cael ei chwblhau ac ar yr 
adeg hon, y gost yw £13m, sy’n golygu ei fod yn brosiect sylweddol iawn.  Bydd y cynllun 
arfaethedig yn cynnwys Campws Penglais, Ysbyty Bronglais, Llety i Fyfyrwyr ac Ysgol Uwchradd 
Penglais;  bydd y cyfleuster gwresogi yn gallu darparu gwres trwy bibellau a dŵr poeth o’r safle 
hwn.  Cytunwyd parhau i’r cam nesaf er mwyn paratoi cynllun manwl.  Bydd y broses hon yn 
costio £150,000 a nododd RLM eu bod yn ystyried dewisiadau i rannu’r gost gyda phartneriaid ar 
hyn o bryd.  Dilynir hyn gan gyfnod ymgynghori, a fydd yn berthnasol i’r gymuned ac i 
bartneriaid.  Os bydd yn llwyddiannus, nododd RLM y bydd y cynllun hwn yn arbed un rhan o 
dair o’r holl garbon deuocsid a gaiff ei greu gan y Brifysgol.  Bydd yn delio gyda 97% o allyriadau 
carbon Ysbyty Bronglais mewn perthynas â defnyddio ynni mewn adeiladau.  
 
Nododd RJ ei bod hi wedi cadeirio cyfarfod diwethaf Is-grŵp y Strategaeth Datgarboneiddio a 
gynhaliwyd ar 17 Tachwedd, dros dro.  Rhoddodd RJ grynodeb o’r trafodaethau, gan gynnwys 
diweddariad am ymgynghoriad y Cynllun Llesiant Lleol a throsolwg Prosiect Dewi.  Gofynnwyd i 
aelodau’r cyfarfod ystyried cyfleoedd sy’n cefnogi adrannau perthnasol o’r cynllun Llesiant gan 
gynnwys blaenoriaethau mewn perthynas â’r camau nesaf a chyflawni.  Ar ran NRW, rhannodd 
RJ rhan o ganllaw ar gyfer BGCau o’r enw “Mynd i’r Afael ag Argyfyngau Hinsawdd”, ac 
amlygodd bwyntiau trafod allweddol, gan gynnwys paratoi asesiad risg hinsawdd lleol.  
Ymrwymodd Cyngor Sir Ceredigion i arwain trwy esiampl ar allyriadau carbon ar ôl cytuno ar y 
Strategaeth Gorfforaethol newydd.  Mae Cynllun Gwres Aberystwyth yn symud yn ei flaen, ac 
mae’r partneriaid wedi ystyried y ffordd orau o symud hwn yn ei flaen.  Yn ystod trafodaethau, 
cynigiwyd gwahodd Partneriaeth Natur Leol Ceredigion a grwpiau cymunedol pellach i helpu i 
hwyluso cyflawniad y cynllun Llesiant.  Awgrymodd Prosiect Dewi y gallent helpu gyda’r dasg 
hon. 
 
Rhoddodd RJ adborth bod Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion yn cynnal hyfforddiant mentrau 
gwyrdd, cyrsiau ôl-osod ar gyfer sefydliadau, meithrin sgiliau adfer gwyrdd mewn ardal leol.  
Codwyd y bydd gan fusnesau mwy o faint gynigion datgarboneiddio y gallent fod yn berthnasol 
i’r cynllun, ac mae’n rhaid ystyried sut y gellir cryfhau’r gweithgarwch ymgysylltu gyda’r 
sefydliadau hyn.  Dywedodd RJ bod gwaith yn y dyfodol yn aml yn ddibynnol ar gyllid ar ffurf 
grantiau, ac o’r herwydd, mae angen dealltwriaeth gliriach arnom o fentrau parhaus er mwyn 
nodi’r hyn sy’n cael ei wneud o ran cyflawni, ble y mae’r bylchau a rhannu profiadau dysgu.  
Roedd y camau yn cynnwys cynnal trafodaeth gyda Phrosiect Dewi am y ffordd orau o 
ymgysylltu gyda grwpiau, a threfnu casgliad o fentrau a gyflawnir gan sefydliadau partner er 
mwyn rhannu dysgu ond hefyd, er mwyn nodi unrhyw fylchau posibl a’r ffordd orau o roi sylw 
iddynt. 
 
Holodd GE sut a ble y cofnodir camau gweithredu busnesau, felly er enghraifft cwmnïau 
Cenedlaethol wedi’u lleoli yng Ngheredigion, a ydynt yn cael eu mesur ar sail darpariaeth leol 
cynlluniau ar ôl troed Ceredigion neu a ydynt yn coladu’r holl siopau ar draws y DU ac yn 
adrodd fel cyfraniad cyffredinol ar gyfer eu cwmni, y gallai fod wedi’i leoli y tu allan i 
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Geredigion.  Roedd yr ail bwynt yn ymwneud â sut y mae cyfrifiadau gwres yn gweithio ar gyfer 
adeiladau swyddfa, sy’n cael eu gwresogi ar gyfer staff, ond mae staff yn gweithio gartref 
hefyd, felly maent yn gwresogi eu cartrefi hefyd, felly mae’n werth ystyried bod gwresogi a’r 
defnydd o garbon yn cael ei gynyddu o ganlyniad. 
 
Gwella Llesiant Cymunedol a mynd i’r afael â chaledi yn Aberteifi 
Rhoddodd HLL ddiweddariad am y cyfarfodydd a gynhaliwyd yn ddiweddar:  trafodwyd y 
cynllun Llesiant yn fanwl, cynhaliwyd cyfarfodydd ym mis Medi, mis Hydref a mis Tachwedd.  Yn 
ystod cyfarfodydd, cafwyd trafodaethau am gynlluniau ar gyfer y seilwaith gwyrdd, yn ogystal â 
chynorthwyo pobl a sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol ynghylch gwasanaethau caledi 
yn cael ei dwyn ynghyd, gan ddarparu cymorth yn ein cymunedau.  
 
Ym mis Hydref, rhoddodd Sarah Humphreys (Rheolwr Tîm ar gyfer Gofalwyr a Chymorth 
Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion) gyflwyniad i’r aelodau am gymunedau Oed-Gyfeillgar a sut 
y gallai Ceredigion fod yn gefnogol o’r dull gweithredu hwn.  Cynigiwyd y byddai’n ddefnyddiol 
cyflwyno hwn i BGC.  
GWEITHREDU:  Ychwanegir cyflwyniad ynghylch cynorthwyo’r Cymunedau oedrannus/Oed-
Gyfeillgar yng Ngheredigion i agenda cyfarfod nesaf BGC 
 
Adroddodd HLL y cynhaliwyd ffair gyllid ac y cynhaliwyd digwyddiadau i ofalwyr ac ynghylch yr 
argyfwng costau byw yn Aberteifi dros y misoedd diwethaf.  Cafwyd cyflwyniad am gyhoeddiad 
data diweddaraf y Cyfrifiad gan Dîm Ymchwil a Pherfformiad Cyngor Sir Ceredigion a rhoddodd 
Gareth Lewis, Cyngor Sir Ceredigion gyflwyniad am brosiect Ysgol Gymunedol Aberteifi. 
 
Lles yn Llanbedr Pont Steffan 
Adroddodd EJ bod y grŵp wedi cyfarfod, ac y cafwyd ymgysylltu da gyda nifer o gyrff 
perthnasol.  Yn ystod y cyfarfod blaenorol, cafwyd gwybodaeth am grantiau sydd ar gael gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer rhandiroedd ac ystyriwyd lleoliadau yn Llanbedr Pont Steffan a 
chyfleoedd i ddatblygu hyn ymhellach gan ddefnyddio’r cyllid hwn ac mae Prifysgol Cymru, y 
Drindod Dewi Sant yn cael cyswllt gyda hyn.  Dywedodd EJ y cafwyd cyflwyniad am 
Ganolfannau Clyd, a bod cysylltiadau yn cael eu ffurfio gyda’r Is-grŵp Tlodi ac anogwyd 
partneriaid i gynorthwyo cymunedau i sefydlu Canolfannau Clyd, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig.  
 
Dywedodd EJ y caiff is-grŵp Bwyd a Lles ei sefydlu i gynorthwyo gyda chymorth, gan nodi’r 
gynulleidfa darged a sut y bydd modd cynnal y gwaith wrth symud ymlaen, heb ddyblygu.  
Daethpwyd i’r casgliad bod angen i ni gael canolfan gydweithredol er mwyn sicrhau bod yr holl 
sefydliadau perthnasol yn cydweithio. 
 
Yn olaf, cafwyd diweddariad am y cynllun seilwaith gwyrdd ar gyfer Llanbedr Pont Steffan, 
cyflwynwyd trosolwg o’r prosiectau posibl sydd yn eu lle ar gyfer Llanbedr Pont Steffan.  Cynhelir 
y cyfarfod nesaf ar 12 Ionawr.  

32.7   Adroddiad Cynnydd yr Is-grŵp Adsefydlu Ffoaduriaid  

Adroddodd CM y cynhelir y cyfarfodydd bob chwarter a’u bod wedi cyfarfod ddiwethaf ym mis 
Hydref.  Mae’n grŵp lle y mae niferoedd da yn mynychu ac mae’n cael ei gefnogi yn dda gan 
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bartneriaid BGC.  Adolygwyd y Cylch Gorchwyl yn ystod y cyfarfod diwethaf ac mae bellach yn 
cynnwys cyfeiriad at Affganistan ac Wcráin a chytunwyd hefyd y dylid gwahodd Eglwysi yng 
Nghymru ac Addysg Oedolion Cymru i gyfarfodydd yn y dyfodol.  Ariannir rhan fwyaf y gwaith a 
gyflawnir gan grant a geir gan Gyngor Sir Ceredigion.  Adroddodd CM bod Ceredigion yn 
cynorthwyo 43 o deuluoedd ym mis Hydref a bod y garfan fwyaf yn dod o Wcráin ar hyn o bryd.  
Roedd y Groes Goch yn cynorthwyo teuluoedd a cheir swyddog a 2 weithiwr cymorth i 
deuluoedd sy’n cynorthwyo teuluoedd o Wcráin a theuluoedd sy’n lletya.  Cynigir cyfleoedd i’r 
oedolion fynychu gwersi Cymraeg, wrth i’r plant ddysgu yn yr ysgol.  Mae tîm allgymorth 
cymunedol Hywel Dda wedi gwneud gwaith gwych wrth sicrhau bod y ffoaduriaid yn gwybod sut 
i fanteisio ar wasanaethau iechyd yn y gymuned a darparir dogfennau mewn amrywiaeth o 
ieithoedd er mwyn cynorthwyo’r broses hon. 
 
Ceir cyllid ychwanegol i gynorthwyo ysgolion, sy’n talu am gymorth Saesneg.  
 
Adroddwyd y bu Canolfan Groeso Llangrannog yn llwyddiannus iawn dros yr haf, gan gynnig 
lloches i dros 70 o deuluoedd, a bach iawn fu’r tensiynau a welwyd o ran cydlyniant cymunedol. 
 
Adroddodd CM bod ceiswyr lloches sy’n cyrraedd y tu allan i lwybrau ffoaduriaid yn methu 
manteisio ar gronfeydd cyhoeddus a bod y swyddfa gartref yn ei chael hi’n anodd iawn sicrhau 
llety i bobl wrth iddynt aros i weld a gaiff eu cais am loches ei gymeradwyo neu beidio.  Yn 
flaenorol, byddai modd i awdurdodau lleol wirfoddoli i fod yn ardal wasgaru ceiswyr lloches, ond 
bellach, mae hyn yn orfodol oherwydd y pwysau ar yr ardaloedd gwasgaru hyn.  Er y darparir 
cymorth gan sefydliadau allanol sydd wedi ymrwymo i’r Swyddfa Gartref, cynigiwyd bod angen 
paratoi strategaeth yng Ngheredigion, yn barod ar gyfer unrhyw newydd-ddyfodiaid o’r fath, a 
fydd yn cynnwys mecanweithiau cyfathrebu clir. 
 
Diolchodd AW i CM am yr adroddiad a diolchodd i’r holl bartneriaid am fynychu ac am gyfrannu 
i’r cyfarfodydd hyn.  

 

32.8  Diweddariad am Strwythur Iechyd Cyhoeddus a BIPHDd – ymyrraeth wedi’i thargedu  

Rhoddodd JB ddiweddariad am yr ailstrwythuro wrth i’r tîm Iechyd Cyhoeddus symud i Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda;  bellach caiff 7 aelod o’r tîm a gyflogwyd gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru eu cyflogi gan Hywel Dda ac mae eu gwaith yr un fath, ond mae’r ailstrwythuro yn cynnig 
mwy o gyfle i gydweithio’n agosach gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, BGCau a gofal 
sylfaenol. 
 
Dywedodd y cadeirydd y bydd angen i ni newid Cylch Gorchwyl BGC efallai er mwyn 
adlewyrchu’r newid newydd hwn, fodd bynnag, nododd JB bod cynrychiolaeth yn BGC yn y 
dyfodol yn cael ei drafod, ac ar ôl y caiff hyn ei gwblhau, caiff y BGC ei ddiweddaru.  
 
GWEITHREDU:  Rhoi diweddariad ynghylch cynrychiolaeth Iechyd Cyhoeddus ac eglurhad ynghylch 
presenoldeb mewn cyfarfodydd BGC yn y dyfodol yn ystod y cyfarfod nesaf, ar ôl cael cadarnhad.  
 
Diweddariad am Ymyrraeth wedi’i Thargedu (BIPHDd) 
Dywedodd DW bod Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu i BIPHDd ddiwedd fis Medi i nodi bod 
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statws monitro estynedig Hywel Dda wedi cael ei godi i ymyrraeth wedi’i thargedu o ganlyniad i’r 
sefyllfa ariannol ac nad oedd cynllun blynyddol wedi cael ei baratoi gan Lywodraeth Cymru.  
Mae’r ymyrraeth wedi’i thargedu yn ymwneud â’r sefyllfa ariannol yn hytrach na’r sefyllfa o ran 
perfformiad ac mae’r sefyllfa ariannol yn cael ei gyrru gan y gweithlu, ffurfweddiad gwasanaethau 
presennol mewn ysbytai, cyfnodau aros estynedig mewn ysbytai a chost gofal iechyd.  
 
Mae’r materion a gyflwynwyd yn cynnwys methu rhyddhau cleifion, sy’n arwain at oblygiadau i 
ansawdd y gofal a’r sefyllfa ariannol.  Nododd DW bod BIPHDd yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru ar hyn o bryd ar y camau y mae angen eu cymryd i wella’r sefyllfa;  trefnwyd cyfarfodydd 
chwarterol gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid cenedlaethol, a chaiff y cyfarfodydd hyn eu 
cadeirio gan Brif Weithredwr GIG Cymru, a hefyd, law yn llaw â hyn, bydd cytundeb am y camau i 
symud y BI allan o’r sefyllfa hon ac i ystyried capasiti y tîm cynllunio i gyflawni’r hyn sy’n 
angenrheidiol. 
O ran y goblygiadau ar gyfer BGC i bartneriaid, mae’r rhain yn fân, ond sicrheir y bydd 
rhanddeiliaid yn glir am y bwriad wrth symud ymlaen pan geir eglurder am y sefyllfa. 
 

32.9 Adborth gan Bwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion 

Roedd KE wedi rhoi ei ymddiheuriadau fel cadeirydd Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu Cyngor 
Sir Ceredigion.  Fodd bynnag, nododd GE bod y Cynllun Llesiant Lleol a diweddariad am yr 
ymgynghoriad, yn ogystal â’r cofnodion diwethaf, wedi cael eu cyflwyno i aelodau’r pwyllgor 
craffu. 

32.10 Diweddariad am y Bwrdd Ataliadau RPB  

Nododd HLL bod Bwrdd Ataliadau newydd wedi cael ei drefnu ar gyfer ardal Sir Gaerfyrddin, Sir 
Benfro a Cheredigion, a’r bwriad yw darparu meysydd cyffredin o bersbectif ataliadau ac Iechyd a 
lles ar draws y rhanbarth, gan ystyried y Cynlluniau Llesiant arfaethedig ac mae rhaglen waith yn 
cael ei datblygu a rennir gyda’r BGC yn ystod cyfarfodydd yn y dyfodol. 
GWEITHREDU:  Diweddariad am Fwrdd Ataliadau RPB yn ystod y cyfarfod nesaf  
 

32.11  Unrhyw fater arall  

Nododd AW y bydd nifer o lwybrau bws ar draws y sir yn cael eu lleihau yn gynnar yn 2023, a 
nododd y bydd effaith hyn yn creu her i’r Awdurdod.  Mae hyn wedi digwydd oherwydd diffyg 
gyrwyr bws cymwys, costau’r tendrau a’r ffaith bod prisiau yn eithriadol o uchel.  Mae’n destun 
pryder ei bod yn mynd yn anos cadw ein cymunedau yn gysylltiedig, ond rhaid sicrhau 
cydbwysedd rhwng hyn a’r gost.  Caiff copi o’r datganiad i’r wasg ei anfon ymlaen at aelodau 
BGC cyn gynted ag y bo modd a chafwyd trafodaeth ynghylch a fyddai grŵp Gorchwyl a Gorffen 
yn cynnig budd oherwydd y gallai’r lleihad yn nifer y teithiau rhwng cymunedau effeithio ar 
gyfleoedd i fanteisio ar wasanaethau. 
GWEITHREDU:  Rhannu’r datganiad i’r wasg ynghylch ‘Llwybrau Bws’  
GWEITHREDU:  Ystyried sefydlu grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn pennu’r ffordd orau o reoli 
mynediad i wasanaethau, gan amharu cyn lleied ag y bo modd ar breswylwyr. 
 

32.12 Dyddiad y cyfarfodydd nesaf  
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Cofnodion Cyfarfod o PWYLLGOR CYDLYNU TROSOLWG A CHRAFFU 
a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor - Penmorfa ddydd Dydd Mercher, 23 Tachwedd 

2022 
 
PRESENNOL:  Y Cynghorydd Keith Evans (Cadeirydd), y Cynghorwyr Wyn Evans, 
Marc Davies, Gwyn Wigley Evans, Rhodri Evans, Geraint Wyn Hughes, Ceris Jones 
a Caryl Roberts.  
 
HEFYD YN BRESENNOL:   Y Cynghorydd Bryan Davies, Arweinydd y Cyngor ac 
Aelod Cabinet.  
Y Cynghorwyr Catrin M S Davies ac Alun Williams, Aelodau Cabinet.  
 
CYNGHORWYR YN BRESENNOL NAD YDYNT YN AELODAU O’R PWYLLGOR: 
Y Cynghorydd Paul Hinge, Aelod Eiriolwr dros y Lluoedd Arfog. 
Y Cynghorydd Gareth Lloyd a’r Cynghorydd Euros Davies. 
 
SWYDDOGION YN BRESENNOL:   
Diana Davies, Rheolwr Corfforaethol: Partneriaethau a Pherfformiad; Rob Starr, 
Rheolwr Perfformiad ac Ymchwil; Naomi McDonagh, Rheolwr Partneriaethau ac 
Argyfyngau Sifil Posibl; Cathryn Morgan, Rheolwr Cydraddoldeb a Chynhwysiant; 
Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Pobl a Threfniadaeth; Elin 
Prysor, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog 
Monitro; Harry Dimmack, Swyddog Llywodraethu; Lynne Walters, Swyddog 
Partneriaethau; Nia Jones, Rheolwr Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd; 
Lisa Evans, Swyddog Safonau a Chraffu; Dwynwen Jones, Swyddog Trosolwg a 
Chraffu; Rhidian Jones a Carol Thomas, Cyfieithwyr. 
 
 

(10.00 am - 12.34 pm) 
 

 
 

5 Ymddiheuriadau 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 
Ymddiheurodd y Cynghorydd Endaf Edwards am na fedrai ddod i’r cyfarfod. 
Hefyd, ymddiheurodd Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Polisi 
a Pherfformiad am na fedrai ddod i’r cyfarfod.  
  
  

6 Datgelu buddiant personol (gan gynnwys datganiadau chwipio) Atgoffir 
aelodau am eu cyfrifoldeb personol yn datgan unrhyw fudd personol a 
budd sydd yn rhagfarnu yn gysylltiedig â materion a gynhwysir yn yr 
agenda hwn yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2000, 
Cyfansoddiad y Cyngor a Chod Ymddygiad Aelodau. Yn ogystal, mae’n 
rhaid i Aelodau ddatgan unrhyw chwip plaid gwaharddedig a roddwyd 
ar Aelod yng nghyswllt y cyfarfod yn ôl Mesur Llywodraeth Leol 
(Cymru) 2011 
Ni ddatgelwyd dim buddiannau personol na buddiannau a oedd yn rhagfarnu.   
Roedd y Cynghorydd Rhodri Evans yn dymuno nodi bod ei wraig yn cael ei 
chyflogi gan yr Awdurdod Lleol. 
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7 Cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion a gynhaliwyd ar 
20 Medi 2022 a Chynllun Llesiant Lleol Drafft Ceredigion ar gyfer 2023-
28. 
Daeth Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Bryan Davies, i’r cyfarfod i 
gyflwyno’r eitem am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Roedd Diana 
Davies a Naomi McDonagh, y Swyddogion perthnasol hefyd yn bresennol.  

  
Esboniodd yr Arweinydd ei bod yn ofynnol, o dan Adran 35 o Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, i Awdurdodau Lleol sicrhau bod gan 
eu Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu y pŵer i graffu ar y penderfyniadau a 
wneir, neu gamau eraill a gymerir, gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
ar gyfer ardal yr Awdurdod Lleol wrth iddo arfer ei swyddogaethau. Roedd 
adran 39 hefyd yn nodi bod yn rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
anfon copi o’i Gynllun Llesiant Lleol at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu’r 
Awdurdod Lleol. 
  
Roedd y canllawiau statudol ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru)      2015 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus baratoi a chyhoeddi asesiad o gyflwr lles economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal heb fod yn hwyrach na 
blwyddyn cyn iddo gyhoeddi ei Gynllun Llesiant Lleol. Roedd y canllawiau 
hefyd yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cynllun Llesiant Lleol gael ei gyhoeddi 
heb fod yn hwyrach na 12 mis ar ôl pob etholiad llywodraeth leol cyffredin. 
Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ei Asesiad o 
Lesiant Lleol ar 4 Mai 2022 ac fe’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 
2022. Bu’r Asesiad o Lesiant Lleol yn allweddol wrth lywio a sefydlu’r pedwar 
Amcan Llesiant Lleol y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar 7 Mawrth 2022 ac a gyflwynwyd i’r Pwyllgor 
hwn ar 15 Mehefin. Esboniodd yr Arweinydd mai’r amcanion hyn fyddai’r sail 
i Gynllun Llesiant Lleol nesaf Ceredigion a’i bod fel a ganlyn:  

1.    Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i sicrhau economi gynaliadwy 
sydd o fudd i bobl leol ac yn adeiladu ar gryfderau Ceredigion. 

2.    Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i leihau anghydraddoldebau yn 
ein cymunedau ac yn defnyddio atebion cymdeithasol a gwyrdd i 
wella iechyd corfforol a meddyliol. 

3.    Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddarparu mentrau 
datgarboneiddio yng Ngheredigion i ddiogelu a gwella ein 
hadnoddau naturiol. 

4.    Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i alluogi cymunedau i deimlo’n 
ddiogel ac yn gysylltiedig a byddwn yn hyrwyddo amrywiaeth 
ddiwylliannol ac yn cynyddu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. 
  

Cytunwyd hefyd y byddai amcan trawsbleidiol i fynd i’r afael â chaledi thlodi 
yn cael ei ymgorffori yn y cynllun i adlewyrchu goblygiadau’r argyfwng  
costau byw yn awr ac yn y dyfodol. Cydnabuwyd y byddai gan hyn y  
potensial i gael effaith ar draws y pedwar piler lles – lles economaidd,  
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol, a byddai gweithio gyda’n gilydd  
ar draws sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn helpu i gynnal  
ffocws ar y maes gwaith hwn.  
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Dywedwyd wrth Aelodau’r Pwyllgor fod cynnwys y Cynllun Llesiant Lleol 
drafft ar gyfer 2023-28 wedi’i ddatblygu drwy arolygon wyneb yn wyneb ac 
arolygon ar-lein, mewnbwn gan Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru a grŵp gorchwyl a gorffen a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr 
o sefydliadau Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. 
  
Cymeradwyodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gynllun Llesiant Lleol 
drafft Ceredigion ar gyfer 2023-28 yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Medi, ac 
yn amodol ar fân newidiadau, byddai ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei 
gynnal yn ei gylch am 12 wythnos; gan ddechrau ar 7 Tachwedd 2022 a dod 
i ben ar 29 Ionawr 2023. Byddai’r ymatebion a dderbynnir yn ystod yr 
ymgynghoriad cyhoeddus yn cael eu hystyried a byddent yn cyfrannu at 
Gynllun Llesiant Lleol terfynol Ceredigion, a fyddai’n cael ei gyflwyno i’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2023. 
Byddai’n ofynnol wedyn i’r holl sefydliadau sy’n aelodau o’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus gymeradwyo’r cynllun drwy eu trefniadau 
llywodraethu arferol cyn y gallai’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus roi 
cymeradwyaeth derfynol i gyhoeddi’r cynllun ym mis Ebrill 2023.  
  
Dywedodd y swyddogion mai hwn wedyn fyddai’r prif gynllun gwaith a 
ffocws  Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn y dyfodol ac y 
byddai’r Pwyllgor Craffu hwn yn craffu ar ei berfformiad. 
  
Hefyd, cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
Ceredigion a gynhaliwyd ar 20 Medi 2022 gerbron y Pwyllgor.  
  
           Yn ystod y drafodaeth, codwyd y pwyntiau canlynol:  

       Wrth ymateb i gwestiwn am yr ‘Hybiau Cynnes’, cadarnhawyd bod 
Cynllun Grantiau Cymunedol yn bodoli a gallai sefydliadau gwirfoddol 
nad oeddent yn gwneud elw ymgeisio am y grantiau hyn a chofrestru 
eu diddordeb mewn agor hybiau cynnes er budd pobl eraill yn y sir. 
Byddai modd defnyddio nifer o neuaddau pentref at y diben hwn. 
Roedd grŵp gorchwyl a gorffen yr hybiau cynnes wedi’i sefydlu drwy 
Is-grŵp Tlodi’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac roedd y grŵp yn 
adrodd yn ôl i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus drwy’r Is-grŵp 
Tlodi.   

       Wrth ymateb i gwestiwn, cadarnhawyd y byddai gwaith i hybu ac 
annog cyfraniadau yn cael ei wneud yn ystod 12 wythnos yr 
ymgynghoriad. 

       Wrth ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd yr Arweinydd ei fod yn fodlon 
fod yr holl sefydliadau yn cael eu cynrychioli’n briodol yng 
nghyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

       Wrth ymateb i gwestiwn, dywedodd Naomi McDonagh wrth yr 
Aelodau fod Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn gweithio gyda 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ynghyd â Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin fel rhan o 
glwstwr gorllewin Cymru i gynorthwyo’r Byrddau â’u gweithgareddau 
ymgysylltu. Nodwyd bod ymgysylltu yn rhan allweddol o Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a chyfeiriodd Naomi at enghraifft lle’r 
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oeddent wedi cynorthwyo â’r gwaith o gynllunio gweithdy ar gyfer 
disgyblion ysgol fel rhan o’r ymgynghoriad. Cynorthwywyd ag 
elfennau eraill hefyd wrth gyfrannu at y broses. 

       Yn dilyn cwestiwn, cadarnhawyd bod Ceredigion ar y trywydd cywir ac 
mai’r disgwyl oedd y byddai’r ddogfen yn cael ei chyhoeddi ym mis 
Mai 2023.  

  
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr 
argymhellion canlynol: 

  
i.               Derbyn cofnodion drafft cyfarfod Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Ceredigion a gynhaliwyd ar 20 Medi 2022 
  

ii.              Derbyn fersiwn drafft Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion ar 
gyfer 2023-28 ac ystyried pa adborth, os o gwbl, yr hoffai’r 
Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ei roi yn rhan o’r 
ymgynghoriad presennol ar y Cynllun. 

             
Cytunodd yr Aelodau i dderbyn y ddau argymhelliad er mwyn cyflawni eu rôl  
o gadw golwg ar effeithiolrwydd cyffredinol y Bwrdd Gwasanaethau  
Cyhoeddus. 
  
Diolchodd y Cadeirydd i’r Arweinydd a’r Swyddogion am gyflwyno’r  
wybodaeth ac am ateb pob cwestiwn.  
  
 

8 Adroddiad Monitro'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2021-22 
Croesawyd y Cynghorydd Catrin MS Davies, Aelod Cabinet a Cathryn 
Morgan i gyflwyno adroddiad monitro’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
2021-22.  
  
Roedd Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol I  
ystyried anghenion pob unigolyn yn ein gwaith bob dydd. Roedd y Ddeddf yn  
cynnwys Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Penodol i Gymru a  
oedd yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor bennu Amcanion Llesiant mewn  
Cynllun Cydraddoldeb Strategol, ac roedd yn rhaid adolygu’r cynllun bob  
pedair blynedd. 
  
Rhoddir sylw i’r modd y caiff y Gymraeg ei hybu a’i defnyddio ym Mesur y  
Gymraeg 2011, yn hytrach na’r Ddeddf Cydraddoldeb. Fodd bynnag,  
roeddem yn ystyried gofynion y Gymraeg ochr yn ochr â nodweddion  
gwarchodedig y Ddeddf Cydraddoldeb er mwyn hyrwyddo dull cyfannol. 
  
             Roedd cynllun gweithredu’n sicrhau bod Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol 2020-24 y Cyngor yn cael ei gyflawni, ac roedd wedi’i 
rannu i 5 Amcan Cydraddoldeb.  

  
Dywedwyd mai hwn oedd yr ail adroddiad blynyddol ynghylch y 
cynnydd a wnaed o ran Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020- 2024. 
Roedd y system lliwiau BRAG yn dangos pa mor dda yr oedd y 
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camau gweithredu’n perfformio neu’n cael eu cyflawni, o gymharu â’r 
llynedd.   

  
             Tynnwyd sylw at y pwyntiau canlynol: 
����������������• Cyflwynwyd asesiad risg beichiogrwydd diwygiedig. 

Roedd yr asesiad risg bellach yn adlewyrchu’n well canllawiau 
presennol Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch pobl feichiog yn y 
gweithle. 
• Roedd y tîm Cydlyniant Cymunedol rhanbarthol yn parhau i weithio 
gyda phartneriaid i annog pobl i godi ymwybyddiaeth am droseddau 
casineb ac i adrodd am unrhyw achosion. Cynhaliwyd digwyddiadau 
ac ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth i fynd i’r afael â throseddau 
casineb, gan gynnwys Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau 
Casineb, digwyddiad ‘Golau Glas’ ar gyfer ffoaduriaid, Sesiynau 
Peilot Casineb Ar-lein a Hyfforddiant Small Steps ynghylch yr Asgell 
Dde. 

������������������• Etholwyd Lloyd Warburton, disgybl yn Ysgol Penglais, 
fel yr Aelod newydd o Senedd Ieuenctid Cymru dros Geredigion ac 
roedd hefyd yn aelod gweithgar o Gyngor Ieuenctid Ceredigion. 

• Bu’r Gofrestr Tai Hygyrch a’r Polisi Tai Hygyrch ar waith ers mis 
Mehefin 2016. O ganlyniad, roedd nifer y bobl a ddefnyddiai’r 
gofrestr tai hygyrch ac a dderbyniai gynigion yn dilyn hynny yn 
parhau i gynyddu. 
• Roedd perfformiad disgyblion Anghenion Addysgol Arbennig / 
Anghenion Dysgu Ychwanegol Ceredigion yn dda. Cafwyd cynnydd 
yn nifer y disgyblion a oedd wedi cael diagnosis o awtistiaeth ddifrifol 
yn y blynyddoedd cynnar, a’r disgyblion oedd ag anghenion 
cymhleth. 
• Roedd pandemig COVID-19 wedi cael effaith mawr ar y cynnydd yr 
oedd  dysgwyr sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol yn ei wneud, er 
ein bod ni wedi mynd y tu hwnt i’r targedau: 9.5% o ddisgyblion wedi 
symud i fyny lefel (targed = 5%). 3.4% wedi gwneud cynnydd o 2 
lefel neu fwy (targed = 1%). 77.7% o ddisgyblion sydd â Saesneg fel 
Iaith Ychwanegol ar god C-E. O’r rhain roedd 56.9% yn gymwys (D) 
neu’n rhugl (E). 

  
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau i dderbyn Adroddiad Monitro 
Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Cyngor ar gyfer 2021-22, gan argymell 
bod y Cabinet yn cymeradwyo’r adroddiad ar 6 Rhagfyr 2022.  
  
 

9 Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2022 ac Adroddiad 
Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2022 
Croesawyd Arweinydd y Cyngor ynghyd â Geraint Edwards, y Swyddog 
Arweiniol Corfforaethol i gyflwyno’r Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y 
Rhywiau 2022 a’r Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 2022.  
Roedd yn ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion, ynghyd â’r holl awdurdodau 
cyhoeddus rhestredig yng Nghymru, adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau a chyhoeddi gwybodaeth am y gweithlu yn flynyddol.  
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Roedd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2011, a oedd yn rhan 
o Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi 
amrywiaeth o ddata am ein gweithlu o dan bob un o’r nodweddion 
gwarchodedig a nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb.  
  
            Yn ystod y drafodaeth, nodwyd y canlynol: 

       Wrth ymateb i gwestiwn ynglŷn ag annog mwy o fenywod i ymgeisio 
am rolau uwch swyddogion, dywedodd y Swyddog wrth yr Aelodau fod 
disgwyl y byddai’r Polisi Cydbwysedd rhwng Bywyd a Gwaith yn cael ei 
adolygu yn gynnar yn 2023 ac y byddai’n cael ei gyflwyno gerbron y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ar yr adeg 
honno.  

  
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd yr Aelodau i dderbyn yr Adroddiad ar y Bwlch 
Cyflog rhwng y Rhywiau 2022 a’r Adroddiad Cydraddoldeb yn y Gweithlu 
2022.  
  
 

10 Adroddiad Hunanasesu 2021/22 
Croesawyd yr Arweinydd unwaith eto i gyflwyno Adroddiad Hunanasesu  
2021/22. Roedd Rhan 6 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)  
2021 yn disodli Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 gynt ac yn cyflwyno 
 cyfundrefn berfformiad newydd ar gyfer Prif Gynghorau yn seiliedig ar  
Hunanasesu.  
  
Bwriad y gyfundrefn berfformiad newydd oedd adeiladu a chefnogi diwylliant 
lle’r oedd cynghorau yn ceisio gwella a gwneud yn well yn barhaus ym 
mhopeth a wnânt, heb ystyried pa mor dda yr oeddent yn perfformio eisoes. 
Roedd y Ddeddf yn disgwyl y byddai’r cynghorau bob amser yn ymdrechu i 
gyflawni mwy a cheisio sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl a chymunedau 
lleol. Un ffordd o wneud hyn oedd herio’r sefyllfa bresennol yn barhaus a 
gofyn cwestiynau ynghylch sut yr oeddent yn gweithredu. 
  
Roedd y Ddeddf yn cyflwyno 5 dyletswydd benodol ar gyfer Cynghorau: 
�����������������• Y ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus  

• Y ddyletswydd i ymgynghori ar berfformiad  
• Y ddyletswydd i adrodd ar berfformiad  
• Y ddyletswydd i drefnu asesiad o berfformiad gan banel  
• Y ddyletswydd i ymateb i adroddiad ar asesiad o berfformiad gan 
banel 

���������������� 
  
Byddai’r hunanasesiad yn canolbwyntio ar ganlyniadau yn hytrach na 
phrosesau ac roedd disgwyl i awdurdodau lleol arfer ymagwedd wahanol at 
asesu eu perfformiad i’r hyn ydoedd cynt. Byddai hyn yn gofyn am fwy o 
fyfyrio ar yr hunan.  
  
Ers mis Mai 2022 bu Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal rownd gyntaf y broses  
Hunanasesu ac roedd y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu wedi chwarae 
rhan ganolog ynddi: 
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• Ar 15 Mehefin 2022 cyflwynwyd y broses Hunanasesu a 
ddatblygwyd i’w defnyddio yng Ngheredigion i’r Pwyllgor. (roedd dull 
y Cyngor yn defnyddio set o Brif Lwybrau Ymholi neu gwestiynau 
allweddol i helpu i ganolbwyntio ar ofynion Deddf Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau). 
• Ar 29 Gorffennaf 2022 cynhaliwyd gweithdy gyda’r Pwyllgor i 
gofnodi canfyddiadau Aelodau ar berfformiad y Cyngor a chyfleoedd 
i wella fel y gellid cyfrannu’r wybodaeth at y Matrics Hunanasesu. 
(tabl oedd y Matrics a oedd yn casglu ynghyd yr holl dystiolaeth, 
heriau’r dyfodol, y gweithredu arfaethedig a’r sgoriau). 
• Ar 10 Awst 2022 cynhaliwyd gweithdy arall gyda’r Pwyllgor i 
adolygu’r sgoriau drafft a’r Matrics Prif Lwybrau Ymholi.  

  
Ers hynny, defnyddiwyd y dystiolaeth a gasglwyd i gynhyrchu Adroddiad 
Hunanasesu, a oedd i’w weld yn Atodiad 3. Hwn oedd allbwn allweddol y 
broses Hunanasesu ac roedd yn amlinellu’r modd yr oedd y Cyngor yn 
perfformio ar hyn o bryd a’r camau yr oedd yn bwriadu eu cymryd wrth 
symud ymlaen. 
   
Roedd Adroddiad Hunanasesu 2021/22 yn cyflawni gofynion: 

• Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 – wrth osod 
ein Hamcanion Llesiant Corfforaethol ac adolygu’r cynnydd a 
wnaed o ran yr amcanion hyn.  
• Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 – y 
ddyletswydd i adolygu perfformiad yn barhaus, i ymgynghori ar 
berfformiad, i adrodd ar berfformiad, i drefnu asesiad o berfformiad 
gan banel ac i ymateb i adroddiad ar asesiad o berfformiad gan 
banel. 

  
Roedd cyfrifoldeb statudol ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i ystyried 
yr Adroddiad Hunanasesu a gwneud argymhellion ar y canfyddiadau a’r 
camau yr oedd y Cyngor yn bwriadu eu cymryd. Ystyriwyd yr Adroddiad yn y 
cyfarfod ar 27 Medi 2022 a chymeradwywyd yr adroddiad fel y gellid mynd 
ati i’w gyhoeddi. Ni wnaed argymhellion ffurfiol i newid y casgliadau na’r 
camau yr oedd y Cyngor yn bwriadu eu cymryd. Fodd bynnag, gofynnwyd 
am fân newidiadau o ran y fformatio a chodwyd nifer o gwestiynau ar sut y 
gellid gwella’r trefniadau adrodd yn ystod y rownd nesaf. Cafodd y 
newidiadau hyn eu gwneud ac roeddent i’w gweld yn Atodiad 3. Ar ôl i’r 
Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio gymeradwyo’r adroddiad, cafodd y 
broses o gynhyrchu Adroddiad Hunanasesu 2021/22 ei chwblhau ac ni 
fyddai modd ei newid rhagor. 
  
Dywedwyd wrth Aelodau’r Pwyllgor fod disgwyl i’r Adroddiad Hunanasesu 
fynd gerbron y Cabinet ar 6 Rhagfyr a’r Cyngor ar 15 Rhagfyr, cyn y byddai’n 
cael ei gyflwyno i’r Gweinidogion, Estyn ac Archwilydd Cyffredinol Cymru a’i 
gyhoeddi ar y wefan. 
  
Yn ystod y drafodaeth, nodwyd y canlynol: 

       Dylid sicrhau bod y buddion cymunedol yn parhau a’u bod yn rhai 
gwerthfawr. 
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       Dylid cefnogi contractwyr lleol i gydweithio ar dendrau ar gyfer 
contractau        mwy o faint. 

       Awgrymodd yr Aelodau y dylid ymchwilio i’r posibilrwydd o sefydlu 
gwasanaethau hyd braich. 

  
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i dderbyn Adroddiad 
Hunanasesu 2021/22 gan gynnwys yr Adolygiad Blynyddol o Berfformiad a’r 
Amcanion Llesiant.  
  
 

11 Dyletswydd Cyfamod y Lluoedd Arfog, fel y'i nodwyd yn Neddf y 
Lluoedd Arfog 2021 
Croesawyd y Cynghorydd Paul Hinge, yr Aelod Eiriolwr dros y Lluoedd Arfog 
i gyflwyno’r adroddiad. Roedd y Cynghorydd Matthew Vaux, Aelod Cabinet, 
wedi ymddiheuro am na fedrai fod yn bresennol yn y cyfarfod.  
  
Dywedodd y Cynghorydd Hinge wrth y Pwyllgor, yn sgil cymal 8 Deddf 
Lluoedd Arfog 2021, fod gofyniad newydd ar rai cyrff cyhoeddus, gan 
gynnwys Awdurdodau Lleol, i roi sylw dyladwy i egwyddorion Cyfamod y 
Lluoedd Arfog. Ychwanegodd y byddai angen i’r Cyngor gydymffurfio â’r 
gyfraith newydd a ddaeth i rym ar 22 Tachwedd 2022. Y swyddogaethau a 
oedd yn berthnasol i’r cyngor o ran y ddeddf hon oedd tai, addysg a’r 
gwasanaethau cyffuriau ac alcohol. 
  
Roedd Deddf y Lluoedd Arfog 2021 yn ymgorffori Cyfamod y Lluoedd Arfog  
yn gyfraith ac roedd hyn yn gosod rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyrff  
cyhoeddus i sicrhau nad oedd aelodau’r lluoedd arfog, milwyr wrth gefn a’u  
teuluoedd dan anfantais pan fyddent yn defnyddio gwasanaethau  
cyhoeddus. Derbyniodd Deddf y Lluoedd Arfog 2021 Gydsyniad Brenhinol ar  
15 Rhagfyr 2021. 
  
Cyflwynwyd y Canllawiau Statudol drafft ynghylch Dyletswydd Cyfamod y 
Lluoedd Arfog gerbron Senedd y Deyrnas Unedig ym mis Gorffennaf 2022. 
  
Cafodd y Pwyllgor wybod am y sefyllfa bresennol. Wrth gyflawni ei  
ymrwymiadau presennol, roedd y Cyngor yn rhoi sylw dyladwy i ofynion  
Cymuned y Lluoedd Arfog, ac roedd wedi ceisio adeiladu'n gadarnhaol ar ei  
ymrwymiad ers gwneud ei addewid cychwynnol. Roedd hyn wedi arwain at  
wneud gwelliannau uniongyrchol i bolisïau'r Cyngor fel rhan o'i ymrwymiad i'r 
Cyfamod. Roedd hyn i’w weld yn glir yn y polisi cydbwysedd rhwng bywyd a 
gwaith a oedd yn cefnogi opsiynau gweithio hyblyg. Roedd y polisi hwn  
hefyd yn cydnabod yr angen clir i aelodau’r lluoedd arfog a milwyr wrth gefn  
gael cyfnodau awdurdodedig ychwanegol o absenoldeb i gefnogi eu  
hymrwymiadau ychwanegol. Rhoddodd y Cynghorydd Hinge ddwy enghraifft 
ardderchog o sefyllfaoedd lle’r oedd yr Awdurdod wedi cefnogi milwyr wrth  
gefn a’u teuluoedd yn ddiweddar. 
  
Hefyd, trwy ddarparu swyddogaeth ysgrifenyddiaeth, roedd Cyngor Sir 
Ceredigion wedi arwain y gwaith o sefydlu Fforwm Cymunedol Lluoedd Arfog 
Ceredigion a oedd yn gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid i godi 
proffil Cymuned y Lluoedd Arfog yn barhaus. Trwy ymyriadau uniongyrchol a 
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gweithio mewn partneriaeth, roedd Cyngor Sir Ceredigion wedi cadarnhau ei 
ymrwymiad i Gynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn ac 
roedd y gwaith cadarnhaol hwn wedi cael ei gydnabod gan Wobrau Arian ac 
Efydd. 
Yn ogystal â'r uchod, roedd trefniadau ar y gweill i hyrwyddo hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth ychwanegol drwy gyrsiau ar-lein a fyddai’n paratoi’r 
gwasanaethau ar gyfer y ddeddfwriaeth hon. Byddai hyn yn cael ei hyrwyddo 
drwy’r Tîm Dysgu a Datblygu. Byddai adolygu polisïau Addysg a Thai y 
Cyngor hefyd yn cael ei ystyried er mwyn sicrhau eu bod yn gyson â 
Chyfamod y Lluoedd Arfog. Byddai’r Canllawiau Statudol yn cael eu 
hystyried ynghyd ag enghreifftiau o gyngor ac arferion da. Byddai’r Cyngor 
yn defnyddio’r rhain i wella'r ddarpariaeth ymhellach ac i sicrhau ein bod yn 
cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth. 
  
CAMAU ARFAETHEDIG 
Yn ogystal â'r gwaith yr oedd y Cyngor eisoes yn ei wneud, cynigiwyd y 
byddai’r camau ychwanegol canlynol yn cael eu cymryd wrth baratoi ar gyfer 
y ddyletswydd: 

       Archwilio cyfleoedd i wella’r prosesau a ddefnyddir gan y 
gwasanaethau i gasglu data. Byddai Swyddog Cyswllt Rhanbarthol y 
Lluoedd Arfog yn darparu cyngor am y categorïau y byddai angen i’r 
gwasanaethau unigol eu defnyddio.  

  
Yn ystod y drafodaeth, nodwyd y pwyntiau canlynol: 

       Roedd cyllid grant ar gael i blant (hyd at £2,000 y plentyn) yn 
ddibynnol ar anghenion. 

       Byddai gweithwyr ac aelodau etholedig yn cael eu hannog i 
wneud trefniadau ar CERINET i fynd i’r sesiynau codi 
ymwybyddiaeth am Gyfamod y Lluoedd Arfog.  

  
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i nodi’r rhwymedigaethau a 
oedd wedi’u cynnwys yn Neddf y Lluoedd Arfog 2021.       
  
 

12 Adroddiad ar yr adolygiad o Bolisi RIPA ac Arolygiad IPCO (Swyddfa'r 
Comisiynydd Pwerau Ymchwilio) 
Cyflwynodd Elin Prysor, y Swyddog Arweiniol Corfforaethol a’r Swyddog 
Monitro adroddiad ynghylch yr adolygiad o Bolisi RIPA ac Arolygiad 
Swyddfa’r Comisiynydd Pwerau Ymchwilio (IPCO).  
 
Nodwyd bod y Pwyllgor wedi derbyn yr adroddiad blaenorol ar 26 Medi 2022.  

  
Tynnwyd sylw at y ffaith bod Paragraff 4.47 Cod Ymarfer diwygiedig y  
Swyddfa Gartref ar Wyliadwriaeth Gudd ac Ymyrryd ag Eiddo (2018) yn nodi  
y dylai aelodau etholedig awdurdod lleol adolygu defnydd yr awdurdod o  
RIPA a phennu’r polisi unwaith y flwyddyn. Adroddwyd ar Weithgarwch RIPA  
yn yr adroddiad blaenorol i’r pwyllgor hwn ar 26 Medi 2022. Cafodd  
diwygiadau i Bolisi RIPA eu cyflwyno’n fwyaf diweddar i’r pwyllgor hwn ar 15 
Medi 2022. 
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Yn y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 26 Medi 2022, adroddwyd 
bod cyfarfodydd wedi’u cynnal gyda’r IPCO yn rhan o’i arolygiad. Yn dilyn y 
cyfarfodydd hyn, roedd y Cyngor wedi derbyn llythyr oddi wrth yr IPCO yn 
crynhoi prif ganfyddiadau’r arolygiad ac roedd y llythyr hwnnw ynghlwm wrth 
bapurau’r agenda. Mewn ymateb i’r trafodaethau a gafodd eu cynnal yn 
ystod yr arolygiad ynghylch amlder dim gweithgarwch o ran gwyliadwriaeth 
ar-lein, crëwyd templed e-bost newydd a fyddai’n cael ei ddefnyddio wrth 
wneud cais i Swyddogion Dynodedig am adroddiadau chwarterol ar 
weithgarwch gwyliadwriaeth ar-lein. Bwriad y templed diwygiedig hwn oedd 
rhoi mwy o eglurder o ran y wybodaeth y gofynnir amdani. Roedd y templed 
hwn hefyd ynghlwm wrth bapurau’r agenda. Dywedwyd hefyd fod yr IPCO 
wedi cyhoeddi eu cylchlythyr chwarterol ar gyfer Hydref 2022 a’i fod ar gael 
i’w weld ar eu gwefan.  
 
Yn dilyn trafodaeth, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor:  

1)    Nodi cynnwys y copi drafft diwygiedig o Bolisi Corfforaethol 
RIPA a’r Ddogfen Weithdrefnau, 

               2) Nodi cynnwys Adroddiad Arolygiad IPCO, 
3) Nodi cynnwys ymateb yr Uwch-swyddog Cyfrifol i Adroddiad 
Arolygiad  IPCO, 

               4) Nodi cynnwys y Cais E-bost wedi’i ddiweddaru am Weithgarwch 
                RIPA,  
                   a, 
               5) Nodi cynnwys Cylchlythyr Chwarterol IPCO ar gyfer Hydref  
                2022.  
                   
Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i nodi a derbyn argymhellion 1-5   
a restrir uchod er mwyn sicrhau bod y pwyllgor yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf o ran y diwygiadau i Bolisi RIPA a chanlyniad Arolygiad RIPA ar 
y Cyngor a gynhaliwyd gan IPCO yn ddiweddar. 
  
  
 

13 Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 1 2022-23 
Roedd Alun Williams, yr Aelod Cabinet, yn bresennol i gyflwyno  
Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 1 2022-23.  

  
Yn ystod trafodaethau, amlygwyd y pwyntiau allweddol canlynol: 

       Yn Chwarter 1, roedd gostyngiad yn nifer y 
cysylltiadau/adroddiadau a dderbyniwyd o'i gymharu â Chwarter 
4 gyda 943 o gysylltiadau/adroddiadau wedi'u derbyn yn 
Chwarter 1 a 1010 wedi'u derbyn yn Chwarter 4. 

       Fodd bynnag, roedd cynnydd yn nifer y 
cysylltiadau/adroddiadau a aeth ymlaen i angen cymryd camau 
o dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant, 221 yn Chwarter 1 o'i 
gymharu â 154 yn Chwarter 4. 

       Canran yr adroddiadau a aeth ymlaen i Drafodaeth Strategaeth 
yn y chwarter hwn oedd 23.4% o'i gymharu â 21.8% yn 
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Chwarter 4. Aeth 11.5% o'r rhain ymlaen i ymholiad Adran 47 o'i 
gymharu â 6.49% yn Chwarter 4, ac aeth 1.4% ymlaen i 
Gynhadledd Gychwynnol Amddiffyn Plant o'i gymharu â 0.99% 
yn Chwarter 4. 

       Cyfanswm y plant a roddwyd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn y 
chwarter hwn yn dilyn Cynhadledd oedd 12, o'i gymharu â 21 yn 
y chwarter blaenorol. 

       Cyfanswm y plant a dynnwyd oddi ar y gofrestr oedd 14 o'i 
gymharu â 12 yn y chwarter blaenorol. 

       Cyfanswm yr ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd yn ystod y 
chwarter hwn oedd 109, cafodd 92 eu cynnal ar y cyd â'r 
Heddlu, a chafodd 17 eu cynnal fel Asiantaeth Sengl 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn Chwarter 4 nifer yr 
ymholiadau Adran 47 a gwblhawyd oedd 65, cafodd 64 eu 
cynnal ar y cyd â'r Heddlu. 

       Y prif gategori o gam-drin a arweiniodd at ymholiad Adran 47 yn 
Chwarter 1 oedd cam-drin corfforol (47) ac yna cam-
drin/camfanteisio'n rhywiol(44), o'i gymharu â Chwarter 4 lle mai 
cam-drin corfforol (22) oedd yr ail brif gategori, a cham-
drin/camfanteisio'n rhywiol (29) oedd y prif gategori o gam-drin. 

       Y prif ffactorau risg ar gyfer y 40 o blant oedd ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant ar 30/06/22 oedd cam-drin domestig (38), 
iechyd meddwl rhieni (28), troseddau treisgar oedolion (28), 
troseddau treisgar  

gan oedolion (27), rhieni yn camddefnyddio 
sylweddau/camddefnyddio alcohol (27), a diffyg cydweithrediad 
rhieni â'r Cynllun Amddiffyn Plant (17). 

       O ran Diogelu Oedolion, bu gostyngiad yn nifer yr oedolion yr 
amheuir eu bod mewn perygl o gael eu cam-drin a/neu eu 
hesgeuluso, gyda 120 yn Chwarter 4 a 107 yn Chwarter 1, a'r 
adroddiadau gwirioneddol a dderbyniwyd oedd 120 yn Chwarter 
1 ac 154 yn Chwarter 4. 

       Y categori o gam-drin yr adroddwyd amdano fwyaf yn ystod y 
chwarter hwn oedd cam-drin emosiynol/seicolegol, gyda 58 o 
adroddiadau yn datgan mai hwn oedd y prif gategori o gam-drin. 
Y categori hwn o gam-drin oedd y prif gategori o gam-drin a 
adroddwyd yn Chwarter 4 hefyd lle  

         cafwyd 61 o adroddiadau. Esgeulustod oedd yr ail brif gategori 
o                    gam-drin a adroddwyd (46), yna cam-drin ariannol 
(34) a cham-drin corfforol. Roedd 9 adroddiad o gam-drin 
rhywiol. 

  
Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i nodi cynnwys yr adroddiad 
a'r lefel o weithgarwch o fewn yr Awdurdod Lleol fel bod trefniadau 
llywodraethu’r Awdurdod Lleol a’r asiantaethau sy’n bartneriaid yn cael eu 
monitro.  
  
Bu i Aelodau’r Pwyllgor longyfarch Elizabeth Upcott a’i thîm am eu gwaith 
caled. 
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14 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol ac unrhyw faterion sy’n codi 

o’r Cofnodion hynny 
Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cydlynu a gynhaliwyd ar  
27 Hydref 2022 yn gywir ac nid oedd dim materion yn codi o’r cofnodion 
hynny.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am ddod i’r cyfarfod ac am eu hamynedd. 
Ymddiheurodd am y problemau technegol a gafwyd yn ystod y cyfarfod. 
Gofynnodd y Cadeirydd i Arweinydd a Dirprwy Arweinydd y Cyngor gyfeirio 
pryderon y Pwyllgor at y person/pobl briodol gan fod problemau technegol 
wedi amharu ar y cyfarfod 14 o weithiau yn ystod y bore.  
  
 

15 Diweddariad gan Gadeiryddion y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ac 
ystyried y Blaenraglenni Gwaith drafft 
Rhoddodd pob Cadeirydd ddiweddariad yn eu tro am flaenraglenni gwaith eu 
Pwyllgorau.   
  
Gofynnodd y Cynghorydd Keith Evans, y Cadeirydd, am gynnwys 
diweddariad ynglŷn â’r System Hybrid ar agenda cyfarfod y Pwyllgor a 
fyddai’n cael ei gynnal ar 18 Ionawr 2023. Cadarnhawyd hefyd y byddai 
adroddiad am Gylch Caron yn cael ei gyflwyno yn yr un cyfarfod. 
  
  
Diolchodd y Cadeirydd i Aelodau’r Pwyllgor am ddod i’r cyfarfod a daeth y   
cyfarfod i ben am 12:34pm. Hefyd, dymunodd yn dda i bawb dros y Nadolig  
a’r Flwyddyn Newydd. 
.  
  
 
Cadarnhawyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu a 

gynhaliwyd ar Dydd Mercher, 18 Ionawr 2023 
 

Cadeirydd:   
 

Dyddiad:   
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu 

DYDDIAD: 
 

18 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Blaenraglen Waith Ddrafft 2022/23 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Adolygu rhaglen waith bresennol y Pwyllgor 
 

Y RHESWM PAM FOD 
CRAFFU WEDI GOFYN AM 
Y WYBODAETH HON: 
 

 
Mae blaenraglen waith y Pwyllgor yn cael ei harolygu a’i 
diweddaru ymhob cyfarfod 

CEFNDIR: 
 
Mae’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu’n goruchwylio gwaith y Cyngor er mwyn sicrhau y 
darperir gwasanaethau yn y ffordd orau posib a hynny er budd y gymuned leol.  

Swyddogaeth Trosolwg a Chraffu yw ystyried y gwasanaethau a’r materion sy’n effeithio ar 
bobl yng Ngheredigion. Mae’r broses yn rhoi cyfle i Gynghorwyr archwilio amryw 
swyddogaethau’r Cyngor, holi cwestiynau am sut y gwnaethpwyd penderfyniadau, ystyried os 
ellir gwneud gwelliannau i wasanaethau a gwneud argymhellion yn unol â hynny.  

Mae craffu’n hanfodol wrth hyrwyddo atebolrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth i’r 
Cyngor fynd ati i wneud penderfyniadau a’r ffordd mae’n darparu gwasanaethau.  

Prif swyddogaethau’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yw’r canlynol: 

• Galw’r Cabinet a’r Swyddogion i gyfrif ynghylch eu penderfyniadau 
• Bod yn ‘gyfaill beirniadol’, drwy holi cwestiynau am sut y gwnaethpwyd penderfyniadau, 

fel bod y bobl sy’n penderfynu’n destun ‘rhwystrau a gwrthbwysau’, gan wneud y drefn 
o benderfynu yn fwy dilys 

• Cynnal adolygiadau o wasanaethau a pholisïau’r Cyngor 
• Cynnal adolygiadau ar gyfer datblygu gwasanaethau a pholisïau’r Cyngor 
• Ystyried unrhyw fater arall sy’n effeithio ar y sir  
• Sicrhau bod Ceredigion yn perfformio hyd eithaf ei allu ac yn darparu gwasanaethau o’r 

radd flaenaf i’w ddinasyddion 
• Asesu effaith polisïau’r Cyngor ar gymunedau lleol, ac argymell ffyrdd o wella  
• Gweithio gyda’r cyhoedd i ddatblygu polisïau a gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y 

dinasyddion. 
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Gall trefn effeithiol o Drosolwg a Chraffu arwain at y canlynol:  

• Penderfyniadau gwell 
• Gwelliant o ran Darparu Gwasanaethau a Pherfformiad 
• Trefn gadarn ar gyfer Datblygu Polisïau, yn seiliedig ar ymgynghori â’r cyhoedd a 

chyfraniad arbenigwyr annibynnol 
• Gwelliant o ran Democratiaeth, Cynhwysiant, Arweinyddiaeth Gymunedol ac 

Ymgysylltu 
• Ychwanegu haen eglur o dryloywder ac atebolrwydd i brosesau gwleidyddol y Cyngor  
• Rhoi cyfle i bob Aelod feithrin sgiliau a gwybodaeth arbenigol a allai fod o fudd yn y 

dyfodol wrth lunio polisïau a monitro perfformiad 
• Creu diwylliant o hunan-herio ar sail tystiolaeth. 

 
Y SEFYLLFA BRESENNOL: 
 
Cwestiynau i’w hystyried wrth ddewis pynciau 

• A oes amcan clir dros archwilio’r pwnc hwn? 
• Ydych chi’n debygol o lwyddo i gael y canlyniad a ddymunir? 
• Beth yw’r manteision tebygol i’r Cyngor a dinasyddion Ceredigion? 
• Ydy’r mater yn un sylweddol? 
• Oes yna gysylltiadau â’r Strategaeth Gorfforaethol?  
• A yw’n fater allweddol i’r cyhoedd? 
• Ydy’r materion wedi cael eu codi gan archwiliad allanol? 
• A yw’n wasanaeth sy’n perfformio’n wael?  

 
 

Dewis pynciau 
Dylai Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ystyried gwybodaeth o’r Strategaeth Gorfforaethol, 
Cynllun Gwella, Cynllun Strategol, Cynlluniau Gwasanaeth, y Gofrestr Risg Gorfforaethol, 
arbedion yn y gyllideb – cynigion ac effaith, cyfarfodydd chwarterol y panel Rheoli Perfformiad 
Corfforaethol a mewnbwn adrannol wrth ddewis pynciau a chynllunio eu Blaenraglenni 
Gwaith, ynghyd ag unrhyw waith sy’n parhau.   

 
ARGYMHELLIAD (ARGYMHELLION): 
 
Adolygu a diweddaru’r Blaenraglen Waith bresennol.  

Enw Cyswllt: Lisa Evans 
Dynodiad: Swyddog Craffu a Safonau  
Dyddiad yr Adroddiad: 11/1/2023 
Acronymau:  BW- Blaenraglen Waith 

FWP- Forward Work Programme 
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Blaenraglen Waith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 2022/23  
 
Pwyllgor  Eitem (disgrifiad/teitl) Siaradwyr Gwadd Pwrpas e.e. 

monitro, polisi, 
argymhellion 

Cydlynu    
15 Mehefin 2022 
 
 

CONTEST – Strategaeth Gwrthderfysgaeth 
Llywodraeth y DU 
 
Datganiad Polisi Rheoli Perfformiad a Chyflwyniad i 
drefniadau Hunanasesu Perfformiad yn unol â gofynion 
Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
 
Cyfarfodydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Ceredigion a gynhaliwyd ar 18 Tachwedd 2021 a 7 
Mawrth 2022 a’r Asesiad Llesiant Lleol   
 
Adroddiad Diogelu Grŵp Gweithredol Lleol ar y Cyd 
CYSUR/CWMPAS Chwarter 2 a 3 2021-22 
 
Adroddiad ar gofnod penderfyniadau’r Grŵp Rheoli Aur 
Covid-19 
 

  

7 Medi 2022 
 
 

 
Adroddiad Blynyddol Craffu  
 
CYSUR/CWMPAS  
 
RIPA 
 
Cofnodion PSB  
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14 Hydref 2022 
Arbennig 
 

 
Strategaeth gorfforaethol 

  

 
27 Hydref 
Arbennig  
 

 
Strategaeth gorfforaethol 

  

23 Tachwedd 
2022 
 
 

 
RIPA 
 
Cynllun Lles Lleol 
 
Mesur y Lluoedd Arfog 
 
Hunanasesu ac adroddiad blynyddol 
 
Cynllun Monitro Strategol Cydraddoldeb 2021-22 
 
CYSUR/CWMPAS 
 

  

18 Ionawr 2023 
 
 

Cylch Caron 
 
Cofnodion PSB 
 
CYSUR/CWMPAS 
 

  

2 Chwefror 2023 Paratoi’r cyllideb 
 
 

  

22 Mawrth 2023 
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Cyfarfodydd y 
dyfodol 
 

 
Diweddariad ar Cylch Caron  
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Pwyllgor  Eitem (disgrifiad/teitl) Siaradwyr Gwadd Pwrpas e.e. 
monitro, polisi, 
argymhellion 

Cymunedau sy’n 
Dysgu  

   

30 Mehefin 2022 Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes a Sgiliau a Chanolfan 
Eos a Chanolfan Aeron (yr Unedau Cyfeirio Disgyblion) 
 
Diweddariad ar Ysgol Dyffryn Aeron 
 
Hunanarfarnu a Chynllunio Gwelliant Gwasanaeth 
Ysgolion a Diwylliant 
 
Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru – Cynllun 
Busnes 
 
Diweddariad ar Gwricwlwm i Gymru 
 

  

29 Medi 2022 Canlyniadau TGAU a lefel A 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

 

 

 

Fframwaith Gwella Ysgolion  

 
 
Elen James 
Aggie Caesar-Homden, Rheolwr 
Partneriaeth – Partneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol  Canolbarth 
Cymru 

 
 

8 Rhagfyr 2022 
 
 

 
Cofnodion cyngor ieuenctid 
 
Adroddiad ar Awtistiaeth 
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Diweddariad llafar ar y grantiau sydd ar gael i ysgolion 
 
Strategaeth Difreintedd 
 
 

Chwefror ? 
Cyfarfod Arbennig  
 

addysg ôl-16   

9 Chwefror 2023 
1.30pm 
 

Paratoi’r cyllideb 
 

  

30 Mawrth 2023 
 
 

 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
 
Addysg yn y Cartref 
 
Polisi Addysg Ryw a Pherthnasoedd 
 

 
Monitro 

 

 
Cyfarfodydd y 
dyfodol  

Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 
 
Asesiad Digonolrwydd Chwarae 
 
Y cynnydd a wneir o ran Egwyddorion a Disgwyliadau 
ADY Ceredigion 
 
Partneriaeth Addysg  Canolbarth Cymru (adroddir bob 
hydref) 
 

  

 
Ffrydiau Gwaith 

1. Sicrhau bod blaenoriaethau lleol a 
chenedlaethol yn cael eu darparu’n effeithiol 
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2. Sicrhau ecwiti i bob disgybl 
 

3. Sicrhau is adeiledd effeithiol ac effeithlon i 
gwrdd â’n blaenoriaethau 
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Pwyllgor  Eitem (disgrifiad/teitl) Siaradwyr Gwadd  Pwrpas e.e. 
monitro, polisi, 
argymhellion 

Cymunedau 
Ffyniannus  

   

27 Gorffennaf 
2022 
 

Strategaeth Cerbydau Allyriadau Isel Iawn 
 
Rheoli gwastraff 
 
Strategaeth Economaidd 
 
Trosolwg o'r adran Priffyrdd a'r Gwasanaethau 
Amgylcheddol 
 

  

19 Hydref 2022 
 
 

 
Strategaeth economaidd 
 
Diweddariad ar Clefyd coed ynn 
 
Reoli Carbon 
 
 

  

7 Rhagfyr 2022 
 
 

 
Ffosffadau 
 
Rheoli Datblygu a Gorfodi 
 

  
O’r gofrestr risg 

10 Chwefror 2023 
9.30am 
 

Paratoi’r cyllideb   

5 Ebril 2023    
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Defnyddio hen reilffyrdd ar gyfer beicio / cerdded 
 
Harbyrau? 
 
Diweddariad ar Rheoli Datblygu a Gorfodi 

 
Cyfarfodydd y 
dyfodol  

 
Awgrymiadau: 
Effaith cynlluniau a ariennir gan grant – beth yw’r 
effaith, pa mor dda mae arian yn cael ei dynnu i lawr  
 
Defnydd o le – sut allwn ni ei wneud yn fwy bywiog, 
cynyddu incwm 
 
Newid Hinsawdd ac Erydu Arfordirol / Llifogydd (o'r 
gofrestr risgiau) 
 
CDLl 
 
Adolygu strategaeth toiledau cyhoeddus 
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Pwyllgor Eitem (disgrifiad/teitl) Siaradwyr Gwadd Pwrpas e.e. 
monitro, polisi, 
argymhellion 

Adnoddau 
Corfforaethol  

   

21 Mehefin 2022 
 
 

Fel yr ymddengys ar yr agenda   

3 Hydref 2022 
 
 

A.M. 
Diweddariad Ffermydd y Sir 
 
Adroddiad ar adeiladau gwag 
 
P.M.  
Adroddiad Blynyddol Canmoliaethau, Cwynion a Deddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2021/2022 
 
Polisi Ymgysylltu – Siarad, Gwrando a Gweithio gyda’n 
Gilydd 
 
Strategaeth mynd I’r afael a chaledi 2020-2023 
 
Siarter Troseddau Casineb – Cymorth I Dioddefwyr 
 

  

19 Rhagfyr 2022 
 
 

Adroddiad y Crwner 2022 
 
Adroddiad ar prynu maes parcio yn Aberteifi am 
£600,000 
 
Siarter Gwasanaeth Cwsmeriaid diwygiedig 
 

Elin Prysor 
 
Russell Hughes-Pickering 
 
 
Arwyn Morris 
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17 Chwefror 2023 
1.30pm 

Paratoi’r cyllideb 
 
 
 
 

  

13 Mawrth 2023 
 
 
 

Treth y Cyngor – ail dai – Diweddariad a monitro 
penderfyniad y Cyngor, 03 Mawrth 2022 
 
Diweddariad ar Asedau’r Cyngor 
 
Polisi Gwaith/Bywyd  
 
 

James Starbuck 
 
 
Jo Shaw 
 
Geraint Edwards 

 

 
Cyfarfodydd y 
dyfodol 
 

• Diweddariad ar Clic  
• Diweddariad ar Trefi SMART  
• Diweddariad ar Cysylltedd Digidol  
• Cynnig Tai Cymunedol  
• Technegol Gwybodaeth – ar y gofrestr risg 
• Cynllun Grantiau Cymunedol 
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Pwyllgor  Eitem(disgrifiad/teitl) Siaradwyr Gwadd Pwrpas e.e. 

monitro, polisi, 
argymhellion 

Cymunedau 
Iachach  

   

28 Gorffennaf 
2022 
 
 

ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y 
GWASANAETH ADOLYGU ANNIBYNNOL 
CHWARTER 3 2021 – 2022 
 
Rhaglen Cymorth Tai 2022-2026 
 
Trwyddedu - Ffioedd 
 

Elizabeth Upcott 

 

Llyr Evans 

 

Heddwyn Evans 

Diweddariad 
 
 
Cyn-Cabinet 
 
 
 
Cyn-Cabinet 

27 Hydref 2022 
 
 

Strategaeth Rhanbarthol Dementia 
 
Adroddiad Rheoli Perfformiad y Gwasanaeth Adolygu 
Annibynnol  
 
Ansawdd Aer 
 

Donna Pritchard 

Elizabeth Upcott 

 

Heddwyn Evans 

Cyn-Cabinet 
6.12.22 
Monitro 
 
 
Cyn-Cabinet 
6.12.22 

Cyfarfod arbennig 
23 Ionawr 2023 

Diweddariad ar Covid 
 
Wedi gwahodd cynrychiolydd o CAMHS 
 
Adroddiad Blynyddol Gofalwyr 
Adroddiad Blynyddol Rhanbarthol Gofalwyr  
 
ADRODDIAD RHEOLI PERFFORMIAD Y 
GWASANAETH ADOLYGU ANNIBYNNOL 
 CHWARTER 
 

Carwen Evans 

 

 

Elen James 

Elizabeth Upcott 

 

Monitro 
 
 
 
 
Monitro  
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Canlyniadau holiadur Chwaraeon Ysgolion Cynradd ac 
Uwchradd (gwybodaeth yn unig) 
 

 

Elen James  

 
Gwybodaeth yn 
unig – 
gwahoddiad I 
Aelodau 
Cymunedau sy’n 
Dysgu fynychu 

16 Chwefror 2023 
9.30am 

Paratoi’r cyllideb   

13 Ebrill 2023 Strategaeth Tai  
 
Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol 
 
Strategaeth Rhanbarthol Adfocatiaeth  
 
Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
 
 
 

Cerys Purches-Phillips 

Donna Pritchard 

Rebecca Johnson, Josh 
Summers 

Audrey Somerton-Edwards 

 

 

Cyn-Cabinet 
 
 
 
Cyn Cabinet 

 
Eitemau i’r 
dyfodol 

 
Diweddariad ar Ofalaeth Cartref 
 
Diweddariad ar Gwasanaethau Dementia  
 
Diweddariad ar Faethu – yn dilyn adroddiad 6.10.21 
 
Diweddariad ar Ofalaeth Cartref yn dilyn trafodaethau 6 
Hydref 2021 
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Cynllun Gofal Dydd yn y Sir  
 
Archwilio mannau gwerthu bwyd (ail-arolygiad) – coch 
ar y gofrestr risg 
 
Diweddariad ar y Rhaglen Trwy Oedran a Lles i 
gynnwys sefyllfa recriwtio/staff - coch ar y gofrestr risg 
 
 

 
 
 

Diweddariad ar y Rhaglen Gydol Oes a Llesiant – coch 
ar y gofrestr risg 
 
Recriwtio/sefyllfa staffio – Pyrth – coch ar y gofrestr 
risg 
 
Darpariaeth Breswyl ar gyfer Gofal a Chymorth i blant a 
phobl ifanc 
 
Canolfannau Lles 
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