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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 
 


