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1. Croeso a chyflwyniadau
Croesawodd NM bawb i gyfarfod y BGC.
2. Ymddiheuriadau
Gweler uchod.
3. Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 2 Gorffennaf 2021
Cytunwyd bod y cofnodion yn adlewyrchiad gwir a chywir o’r cyfarfod.
4. Diweddariad COVID-19
Diweddarodd FK y partneriaid ar y sefyllfa bresennol yn y Fro. Mae nifer yr achosion a
gofnodwyd yng Nghaerdydd a'r Fro yn gymharol uchel ond mae'r sefyllfa'n parhau'n
sefydlog. Mae'r cynnydd mwyaf mewn achosion wedi bod yn y rhai 10-19 oed, mae'r
niferoedd hefyd yn cynyddu yn y rhai dros 60 oed, ond mae'r brechlyn wedi helpu'r
brechlyn i wanhau'r cysylltiad rhwng COVID, mynd i’r ysbyty a marwolaeth. Y ffigurau
diweddaraf ar gyfer y Fro oedd 696.9 fesul 7 diwrnod fesul 100,000. Amrywiolyn Delta
yw'r straen mwyaf cyffredin o hyd yn y Fro ac nid oes unrhyw bryderon ynghylch gwahanol
amrywiolion sy'n dod i mewn i Gymru ar hyn o bryd, ond gan fod disgwyl i nifer y teithwyr
gynyddu dros hanner tymor mis Hydref bydd hyn yn parhau i gael ei fonitro. Mae
partneriaid yn parhau i weithio'n agos gyda chartrefi gofal gan fod rhai digwyddiadau wedi
bod yn y maes gofal iechyd.
Rhoddodd FK y wybodaeth ddiweddaraf am y materion a adroddwyd gyda labordy UK
Lighthouse a adroddwyd yn y wasg. Roedd y labordy wedi rhoi canlyniad negyddol yn
anghywir i tua 4,000-5,000 o bobl. Cysylltir â phawb yr effeithiwyd arnynt a gofynnir
iddynt gymryd prawf PCR arall. Ar hyn o bryd, nid yw'n hysbys faint o bobl yng Nghaerdydd
a'r Fro y bydd y mater hwn yn effeithio arnynt ond roedd camau gweithredu partneriaid
sicr FK ar waith i ddelio â'r ailbrofi.
Mae'r rhaglen frechu yn parhau i wneud cynnydd da gyda'r rhai 50 oed ac yn hŷn yn cael
cynnig y pigiad atgyfnerthu. Disgwylir i bawb yn y grŵp oedran hwn sy'n gallu derbyn y
pigiad atgyfnerthu (mae’n rhaid cael o leiaf 6 mis rhwng ail ddos y brechlyn COVID a
derbyn y pigiad atgyfnerthu) gael y pigiad atgyfnerthu erbyn yr wythnos sy’n dechrau 19
Rhagfyr. Mae disgwyl i'r brechlyn gael ei gyflwyno’n raddol ar gyfer pobl 12-15 oed yng
Nghaerdydd a'r Fro erbyn dechrau mis Tachwedd. Mae'r rhaglen frechu yn parhau i
wneud cynnydd da gyda'r rhai 50 oed ac yn hŷn yn cael cynnig y pigiad atgyfnerthu.
Disgwylir i bawb yn y grŵp oedran hwn sy'n gallu derbyn y pigiad atgyfnerthu (mae’n rhaid
cael o leiaf 6 mis rhwng ail ddos y brechlyn COVID a derbyn yr pigiad atgyfnerthu) gael y
pigiad atgyfnerthu erbyn yr wythnos sy’n dechrau 19 Rhagfyr. Mae disgwyl i'r brechlyn gael
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ei gyflwyno’n raddol ar gyfer pobl 12-15 oed yng Nghaerdydd a'r Fro erbyn dechrau mis
Tachwedd.
Gofynnir i bob partner helpu i annog cymaint o bobl â phosibl i gael y brechlyn ffliw. Mae
hyn wedi'i ehangu a bydd nawr yn cael ei gynnig i'r rhai 50-60 oed eleni. Gall plant hefyd
gael y brechlyn ffliw drwy chwistrell trwyn.
Dywedodd RT wrth bartneriaid fod gwaith wedi parhau ar draws y Fro rhwng partneriaid,
gyda llawer o waith yn canolbwyntio ar orfodi ar y cyd â'r heddlu. Mae hyn yn arbennig o
bwysig wrth i'r pasys COVID ddod i rym yng Nghymru'r wythnos hon. Prif rôl y Cyngor yma
fydd rhoi cyngor ac arweiniad fel gwasanaeth rheoleiddio. Covid fu ar frig agenda'r
Cyngor, ond rydym bellach yn gweld materion eraill y mae angen canolbwyntio arnynt e.e.
gwydnwch y gweithlu mewn sectorau penodol gan gynnwys gofal cymdeithasol. Mae hwn
yn fater cenedlaethol sy'n cael ei drafod gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru. Materion mawr eraill yw contractau a chyflawni prosiectau yr
effeithir arnynt gan faterion o ran cael deunyddiau adeiladu a'r costau cynyddol
cysylltiedig. Bydd y risgiau hyn sy'n taro ar yr un pryd yn gwneud y misoedd nesaf yn heriol
iawn. Cytunodd FK a nododd fod heriau'r gweithlu gofal iechyd ar draws pob maes
gweithgarwch. Dywedodd FK hefyd wrth bartneriaid nad oedd unrhyw elfen ddigidol ar
waith ar hyn o bryd i bobl sydd wedi cael eu brechlynnau dramor i gael eu pás COVID yng
Nghymru. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatrys hyn ond nid yw ar waith ar hyn o bryd.
Dywedodd RT wrth bartneriaid fod gwaith wedi parhau ar draws y Fro rhwng partneriaid,
gyda llawer o waith yn canolbwyntio ar orfodi ar y cyd â'r heddlu. Mae hyn yn arbennig o
bwysig wrth i'r pasys COVID ddod i rym yng Nghymru yr wythnos hon. Prif rôl y Cyngor
yma fydd rhoi cyngor ac arweiniad fel gwasanaeth rheoleiddio. Covid fu ar frig agenda'r
Cyngor, ond rydym bellach yn gweld materion eraill y mae angen canolbwyntio arnynt e.e.
gwydnwch y gweithlu mewn sectorau penodol gan gynnwys gofal cymdeithasol. Mae hwn
yn fater cenedlaethol sy'n cael ei drafod gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru. Materion mawr eraill yw contractau a chyflawni prosiectau yr
effeithir arnynt gan faterion o ran cael deunyddiau adeiladu a'r costau cynyddol
cysylltiedig. Bydd y risgiau hyn sy'n taro ar yr un pryd yn gwneud y misoedd nesaf yn heriol
iawn. Cytunodd FK a nododd fod heriau'r gweithlu gofal iechyd ar draws pob maes
gweithgarwch. Dywedodd FK hefyd wrth bartneriaid nad oedd unrhyw elfen ddigidol ar
waith ar hyn o bryd i bobl sydd wedi cael eu brechlynnau dramor i gael eu pás COVID yng
Nghymru. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatrys hyn ond nid yw ar waith ar hyn o bryd.
Cymeradwyodd CJ sylwadau RT a chytunodd y bydd yr heriau dros y misoedd nesaf yn
sylweddol. Nid COVID yw'r unig ffocws mwyach gyda phwysau bellach yn elwa ar elfennau
eraill. Gall y BGC gydweithio i ddatblygu atebion i sicrhau ein bod yn dod drwy'r cyfnod
hwn gyda'n gilydd. Cynigiodd CJ ei gefnogaeth lawn i RT.
5. Cynllun Datblygu Lleol Newydd Bro Morgannwg Gyfan 2021-2036
Cyflwynodd LB drosolwg o'r gwaith sydd ar y gweill i ddatblygu'r Cynllun Datblygu Lleol
(CDLl) newydd yn y Fro i gwmpasu'r cyfnod 2021-26. Mae materion a amlygwyd gan LB
wedi arwain at oedi gyda'r gwaith Egwyddor Datblygu Cynaliadwy, ond mae grwpiau
bellach yn barod i ddechrau ym mis Chwefror 2022. Pan fydd y CDS yn cael ei fabwysiadu
bydd gwaith yn dechrau cynhyrchu CDLlau ysgafn wrth symud ymlaen a gellir cynhyrchu'r
rhain ar y cyd â Chyd-bwyllgorau Corfforaethol (CJCs). Nododd LB fod y broses yn gylchol
ac mae'r gwaith ar gam 1 a 2 o 9 yn cael ei wneud ar hyn o bryd.
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Tynnodd LB sylw at y ffaith bod y Cytundeb Cyflawni yn ei hanfod yn offeryn rheoli prosiect
sy'n cynnwys y Cynllun Cynnwys y Gymuned. Bu mwy o bwyslais y tro hwn ar annog
cyfranogiad, nid ymgynghori yn unig.
Mae'r BGC wedi'i nodi fel grŵp rhanddeiliaid allweddol gan fod yn rhaid datblygu'r CDLl
mewn perthynas â Chynllun Llesiant y BGC a dylid dylanwadu arno ganddo. Ymgynghorir
â'r holl bartneriaid yn ffurfiol fel sefydliadau unigol. Ymgysylltir hefyd â’r BGC wrth
ddatblygu’r weledigaeth a’r amcanion.
Rhoddodd LB drosolwg o'r amserlen gydag ymgynghoriad cyhoeddus ar y cytundeb
cyflawni a gynhaliwyd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2021. Bydd adborth yn cael ei
ystyried a bydd fersiwn derfynol yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor ac i Lywodraeth Cymru ym
mis Mawrth i'w gymeradwyo ym mis Ebrill 2022.
Holodd NM a oedd unrhyw le i lithro. Cadarnhaodd LB fod lwfans llithriad 3 mis ar gyfer
paratoi cynllunio. Pe bai angen llithriad ychwanegol, byddai angen diwygio'r cytundeb
cyflawni yn ffurfiol, ond nodwyd camau lliniaru i helpu i sicrhau bod y gwaith yn parhau ar
y trywydd iawn.
Gofynnodd CJ a oedd posibilrwydd y gallai Llywodraeth Cymru wrthod y cynllun.
Cadarnhaodd LB fod posibilrwydd, fodd bynnag, cyn belled â bod gwaith yn cael ei wneud i
sicrhau bod y cynllun yn cydymffurfio â'r hierarchaeth o gynlluniau, nid oes disgwyl unrhyw
broblemau.
Diolchodd FK i LB am y cyfle i'r BGC gymryd rhan yn y gwaith hwn ac atgyfnerthodd
bwysigrwydd deall y cysylltiadau rhwng y Cynllun ac iechyd y boblogaeth e.e. mannau
gwyrdd, teithio llesol a thyfu bwyd. Cynigiodd FK hefyd roi LB mewn cysylltiad â
chydweithwyr cynllunio strategol i gefnogi'r gwaith hwn.Diolchodd FK i LB am y cyfle i'r
PSB gymryd rhan yn y gwaith hwn ac atgyfnerthodd bwysigrwydd deall y cysylltiadau
rhwng y Cynllun ac iechyd y boblogaeth e.e. mannau gwyrdd, teithio llesol a thyfu bwyd.
Cynigiodd FK hefyd roi LB mewn cysylltiad â chydweithwyr cynllunio strategol i gefnogi'r
gwaith hwn.
Nododd ME y risgiau posibl wrth i ddeddfwriaeth a heriau newid gan roi COVID a'r
argyfyngau natur fel enghreifftiau. Mae’n rhaid i unrhyw dwf yn y dyfodol leihau'r ôl troed
carbon cyffredinol. Her arall fydd sicrhau bod y Cynllun yn caniatáu i waith gael ei addasu
mewn perthynas ag effeithiau newid yn yr hinsawdd, ac nid yw union effaith hynny'n
hysbys o hyd. Mae gan CNC lawer o arbenigedd a gwybodaeth am y pwnc hwn ac maent
yn awyddus i helpu gyda'r gwaith o ddrafftio'r Cynllun. Mae cydweithwyr yn Nhîm Pobl a
Lleoedd CNC yn awyddus i ddatblygu'r drafft i fod yn gyd-gynhyrchiad. Cytunodd LB ag
ME ac mae gwaith a nodwyd yn mynd rhagddo i sicrhau bod y Cynllun a'i sylfaen
dystiolaeth yn adlewyrchu'r argyfwng natur a'r Cynllun Seilwaith Gwyrdd.
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6. Adroddiad Blynyddol Bro Ddiogelach
Rhoddodd BL drosolwg o'r gwaith y mae Partneriaeth Bro Ddiogelach wedi'i wneud dros y
flwyddyn ddiwethaf a gyflwynwyd yn Adroddiad Blynyddol Bro Ddiogelach 2020/2021.
Tynnodd BL sylw at waith sydd wedi digwydd i fynd i'r afael â'r cynnydd o 200% mewn
ymddygiad gwrthgymdeithasol o ganlyniad i'r pandemig, gweithio o dan y ffrwd waith atal
a lleihau, ymgysylltu â'r gymuned a phresenoldeb cynyddol yn y cyfryngau cymdeithasol
gyda chynnydd o 465% mewn negeseuon Twitter ar y flwyddyn flaenorol, datblygu
adroddiadau uchafbwyntiau misol cyhoeddus a chynnydd o ran diogelu, yn enwedig yn
erbyn Strategaeth VAWDASV sy'n nodi'r cynnydd mewn ceisiadau o dan Claire a Sarah
Laws a gweithredu'r Rhaglen Gyriant ar gyfer cyflawnwyr.
Canmolodd NM ac MB y gwaith a'r enghreifftiau o weithio mewn partneriaeth a
gynhwyswyd yn yr adroddiad.
Nododd FK y cysylltiadau rhwng digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol ac alcohol a
dywedodd wrth bartneriaid fod gan y Fro un o'r canlyniadau uchaf ar gyfer lefelau yfed
wythnosol yng Nghymru. Bydd FK yn edrych eto ar weithredoedd yn yr arena alcohol yn y
Fro dros y flwyddyn nesaf.
Holodd CJ sut yr ymgysylltir â phobl nad ydynt yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol.
Tynnodd BL sylw at y ffordd y mae gweithio mewn partneriaeth wedi galluogi'r
gwasanaeth i ddefnyddio dulliau mwy traddodiadol i ymgysylltu â phreswylwyr gan
gynnwys yr heddlu’n cnocio ar ddrysau a phostio gwybodaeth. Mae cysylltiadau hefyd
wedi'u gwneud i bartneriaid eraill sydd wedi llwyddo i drosglwyddo gwybodaeth i
gysylltiadau y maent eisoes mewn cysylltiad â nhw at ddibenion eraill. Mae'r grŵp
Cydlyniant Cymunedol hefyd wedi ailgychwyn eleni ac mae cynrychiolwyr cymunedol sy'n
eistedd ar y grŵp wedi trosglwyddo gwybodaeth i aelodau ehangach o'r gymuned.
7. Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd (2020) - ‘Gadael neb ar ôl
yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg’
Cyflwynodd FK a SG grynodeb i bartneriaid o Adroddiad Blynyddol Uniongyrchol neu
Iechyd y Cyhoedd, a oedd eleni'n canolbwyntio ar anghydraddoldebau ac annhegwch.
Mae'r adroddiad ar gael mewn amrywiaeth o wahanol ffurfiau gan gynnwys adroddiadau
PDF, adroddiadau Sway a chrynodebau nod tudalen.
Mae'r adroddiad wedi'i strwythuro o amgylch 4 pennod allweddol i ddangos effaith y
pandemig ac mae'n cynnwys argymhellion wrth symud ymlaen yn y tymor byr a'r tymor
hir. Y rhain yw:
• Pennod 1: Epidemioleg, effaith pandemig COVID-19 ar anghydraddoldeb yng
Nghaerdydd a Bro Morgannwg
• Pennod 2: Plant a phobl ifanc, Ymdrechu i gefnogi lles emosiynol ac iechyd meddwl
cenhedlaeth
• Pennod 3: Ymhelaethu ar Atal
• Pennod 4: Ffyrdd o weithio drwy’r cyfnod adfer
Gofynnwyd i bartneriaid gefnogi'r gwaith hwn a pharhau i chwilio am gyfleoedd i
ymgorffori atal.
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Canmolodd CJ yr adroddiad ac anogodd bartneriaid i edrych ar fersiynau Sway o'r
adroddiad sy'n cynnwys llawer o wybodaeth, data allweddol a fideos sy’n canolbwyntio ar
atal a lleihau anghydraddoldebau sydd wedi'u gwaethygu gan COVID.
Dywedodd RT fod yr adroddiad yn darparu dadansoddiad da o'r materion a phwysigrwydd
y ffordd rydym yn gweithredu wrth symud ymlaen i hyrwyddo adferiad mewn cymunedau
mwy agored i niwed. Awgrymodd RT y byddai'n fuddiol i gydweithwyr fynd ar drywydd
camau gweithredu traws-drefniadol eraill gan nodi sut mae mentrau y tu allan i'r maes
iechyd yn effeithio ar iechyd e.e. newid yn yr hinsawdd, tai, cynllunio. Gallai myfyrio ar y
gwaith hwn o dan gamau gweithredu wrth symud ymlaen helpu i ddangos y rôl y gall y
sector cyhoeddus ehangach ei chael ar y materion hyn. Nododd FK a TB y byddent yn
cyfarfod i fwrw ymlaen â'r cam hwn.
Cytunodd FK ag RT ei bod yn bwysig deall yr effaith y mae penderfynyddion ehangach yn ei
chael a'r cysylltiadau ag iechyd, a byddai mynegi hyn yn ddefnyddiol. Gallai'r enghreifftiau
hyn hefyd gynnwys ffocysu sylw ar imiwneiddio a sgrinio. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar
imiwneiddio a'r rhaglen yng Nghaerdydd a'r Fro yn y dyfodol ar frechlynnau arferol a
COVID. Mae gwaith ar gynllunio yn y dyfodol a sut rydym yn gweithio gyda'r cyhoedd ar
wneud brechiadau'n fwy hygyrch eisoes wedi datblygu. Bydd cynllun lefel uchel yn cael ei
lunio ar sut y gallem wneud pethau'n wahanol yn y dyfodol ac mae FK yn awyddus i'r BGC
weithio gyda'r BIP ar hyn.
8. Diweddariad ar yr Asesiad Lles
Rhoddodd TB ddiweddariad byr ar y cynnydd a wnaed o ran yr Asesiad Llesiant yn erbyn
penodau adroddiad Sway a thynnodd sylw at yr arolwg ymgysylltu â'r cyhoedd bellach
wedi cau gan dderbyn dros 1,200 o ymatebion. Bydd y data o'r arolwg nawr yn cael ei
adlewyrchu yn y penodau drafft cyn gweithdy mis Tachwedd. Diolchodd TB i'r rhai sydd
eisoes wedi cyfrannu at yr Asesiad ac wedi anfon adborth ar y penodau drafft.
Bydd gweithdy'r BGC ym mis Tachwedd yn gyfle i bartneriaid ddeall y materion a'r
blaenoriaethau a amlygwyd yn yr Asesiad drafft. Mae gweithdy hefyd yn cael ei drefnu
gyda chydweithwyr yn BGC Caerdydd a BPRh Caerdydd a'r Fro i alinio'r Asesiad â'r Asesiad
o Anghenion y Boblogaeth lle bo hynny'n bosibl.
Holodd NM a ellid edrych ar ymatebion yr arolwg yn ôl ardal gymunedol. Gellid cynnal
dadansoddiad a gadarnhawyd gan TB yn ôl ardal ddaearyddol a phroffil oedran. Bydd
ymatebion hefyd yn cael eu hystyried drwy lens nodweddion gwarchodedig. Bydd yr
Asesiad Llesiant drafft yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y BGC ym mis Rhagfyr i'w
gymeradwyo cyn ymgynghori â'r cyhoedd ar y drafft. Yn ystod y cyfnod ymgynghori bydd
gwaith yn cael ei wneud i brofi'r themâu a'r blaenoriaethau gyda grwpiau eraill i sicrhau
bod y lleisiau nas clywir yn aml yn cael eu cynnwys.
9. Y Flaenraglen Waith
Croesawodd NM unrhyw awgrymiadau gan y partneriaid ar gyfer eitemau agenda yn y
dyfodol a gofynnodd i’r partneriaid gysylltu â TB neu HM.
Awgrymodd CJ y dylid cael cyfarfod tua diwedd Mai/dechrau Mehefin 2022 i fyfyrio ar sut
mae partneriaid wedi ymdopi ag adferiad y gaeaf, myfyrio ar gyflawniadau a thrafod
unrhyw heriau wrth symud ymlaen. Roedd NM yn cefnogi hyn ond nododd y byddai'n
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rhaid i'r dyddiad fod yn ymwybodol o'r etholiadau sydd ar ddod. Cytunodd RT ac
awgrymodd y dylid cynnal y sesiwn fel gweithdy 90 munud. Bydd HM yn ceisio trefnu
dyddiad.
10. Unrhyw fater arall

HM

Tynnodd NM sylw at y Cyd-grŵp Gwasanaethau Brys 'Mae adroddiad chwe-misol
Adolygiad Cymru Gyfan o Ymosodiadau ar Weithwyr Brys wedi'i ddosbarthu i bartneriaid a
nodwyd yr adroddiad.Tynnodd NM sylw at y Cyd-grŵp Gwasanaethau Brys 'Mae adroddiad
chwemisol Adolygiad Cymru Gyfan o Ymosodiadau ar Weithwyr Brys wedi'i ddosbarthu i
bartneriaid a nodwyd yr adroddiad.
Dywedodd NM wrth y partneriaid fod Llywodraeth Cymru yn gofyn am adborth gan
gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru ar BGCau. Roedd partneriaid yn canmol rôl JC yn y BGC
a gofynnwyd iddynt anfon unrhyw adborth ychwanegol at HM a TB a fydd yn coladu
ymateb.
11. Dyddiad y cyfarfod nesaf – 3 Rhagfyr 2021, 10:30am – 12:30pm drwy Microsoft
Teams

7

TB a HM

