
 

  
 
 
 
 
 
 
 
BUDDION CYDWEITHREDU 
DRWY LAW'R PWYLLGOR 
MATERION CENEDLAETHOL 
Cytunodd aelodau: 
 i ffrydiau gwaith barhau i 
adnabod cyfleoedd i weithio'n 
gydweithredol â'i gilydd 
 yr hyrwyddir pwrpas a buddion 
cydweithredu gan gnewyllyn o'r 
rheolwyr canol yn y digwyddiad 
sydd ar ddod 
 yr ystyrir hyfforddi ehangach ar 
sgiliau cydweithredu i arweinwyr 
canol i sicrhau y ffurfiwyd 
cydberthnasau effeithiol, 
ymddiriedgar ac anogir arloesedd 
 
Cytunodd Cydlynydd y Rhaglen i 
sicrhau fod y Grŵp Cyfathrebu yn 
amgylchynu copïau o'r adroddiad i 
aelodau staff. 
 
AROLWG CYN DIGWYDDIAD AR 
EFFEITHIOLRWYDD Y 
PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL 
Cytunodd aelodau: 
 i weithredu Strategaeth 
Gyfathrebu’r PMC a 
gymeradwywyd yn y cyfarfod 
blaenorol 
 i Swyddogion adfywio gwefan y 
PMC 
 i gymeradwyo cwblhau'r prif 
gynlluniau 
 i Swyddogion gwblhau adolygiad 
Prif Swyddogion o brosiectau a 
phrif gynllun wedi iddynt gael eu 
cwblhau 
 i Swyddogion ddatblygu 
digwyddiad ffrwd waith arweiniol 

 
 
 
 
 
 
 
Cytunodd swyddogion i ddarparu 
Aelodau sydd newydd eu hethol â'r 
wybodaeth ar y PMC a gynhwysir 
yn Rhaglen Anwytho'r Aelodau 
Newydd. 
 

RHEOLI PARHAD BUSNES 
(RhPB) 
Cytunodd aelodau 
 i nodi gwaith a chynnydd y grŵp 
hyd yma, yn arbennig y gwaith o 
greu cyfres o ymarferiadau 
 bydd y Pwyllgor Materion 
Cenedlaethol yn parhau i gefnogi 
gwaith y grŵp Rheoli Parhad 
Busnes 
 

Hefyd, cytunodd swyddogion i 
gynnwys gwacâd llawn o safle'r 
Pencadlys i helpu datblygu'r 
system. 
 

FFLYD A THRAFNIDIAETH Y 
PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL 
Cytunodd aelodau i nodi'r Cynllun 
Gweithredu. 
Cytunodd swyddogion i ystyried 
camerâu dashfwrdd gogyfer y fflyd 
cerbydau ysgafn fydd yn cael ei 
fwydo nôl i Grŵp Fflyd a 
Thrafnidiaeth y PMC. 
 

DIWEDDARIAD CYNLLUN 
GWEITHREDU FFRWD WAITH 
IECHYD A DIOGELWCH 
Cytunodd aelodau i 
 nodi'r cynnydd 
 ystyried yr holiadur pwysau yn y 
gweithle awgrymedig gogyfer 
cynllunio a chyflawni gan y ffrwd 
waith AD, yn dilyn cyflwyno Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
(Cymru) 2015 

ADRODDIAD YN AMLYGU 
EFFAITH CYFLWYNO'R 

Digwyd
diad 
Ymgysy
lltu 
Rheolw
yr 
Canol  
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d 2016 
Cymeradwyo
dd y pwyllgor 
Ddigwyddiad 
i Reolwyr 
Canol i'w 
gynnal ar y 
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Dachwedd 
2016 yng 
Cefn Lea ym 

Cyfarfod Pwyllgor y PMC 26 
Gorffennaf 2016 

 



 

SAFONAU IAITH GYMRAEG 
AR Y GWASANAETHAU TÂN 
AC ACHUB YNG NGHYMRU  
Cytunodd aelodau: 
 nodi y mapiwyd yr arferion 
cyfredol o fewn pob Gwasanaeth 
Tân ac Achub yn erbyn y 
safonau drafft 
 wrth gwblhau'r holiadur 
ymgynghorol, fod y 
Gwasanaethau Tân ac Achub yn 
gweithio gyda'i gilydd i sicrhau 
bod y tri Gwasanaeth yn 
dehongli’r safonau yn yr un 
modd, ac yn mynd i'r afael ag 
unrhyw fylchau gyda 
dealltwriaeth ag amserlen debyg 
cyhyd ag sy'n bosib 
 i gydnabod, wrth gwrdd â'r 
Safonau fel y drafftiwyd hwy'n 
gyfredol, y gall arwain at gynnydd 
sylweddol mewn costau cyfieithu, 
yn dibynnu ar yr arferion cyfieithu 
a fabwysiedir yn gyfredol o fewn 
pob Gwasanaeth Tân ac Achub.  
Byddai hwn yn faes byddai'r 
Grŵp Iaith yn monitro ar draws 
sectorau eraill i sicrhau fod y tri 
Gwasanaeth yn mabwysiadu 
arfer orau ac yn ystyried rhannu 
gwasanaethau ar draws yr 
Awdurdodau Tân ac Achub, a 
chyda sefydliadau sector 
cyhoeddus eraill. 
 

EFFEITHIOLRWYDD A 
DEFNYDD O WEFAN Y 
PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL 
Cytunodd aelodau: 
 i ddatblygu datrysiad cynnal 
allanol ar gyfer gwefan y 
Pwyllgor Materion Cenedlaethol 
am y pum mlynedd nesaf 
 byddai Swyddogion yn 
ailwampio cynnwys y wefan 
 gyflwyno cylch adolygu i 
sicrhau y cynhelir cynnwys y 
wefan 
ar gyflwyniad dangosyddion 
allweddol megis cyfraddau 

adlamu i alluogi gwell 
dadansoddeg 
i sicrhau cydymffurfiaeth â'r 
Safonau Iaith Gymraeg a chynnal 
ASC ar y wefan ddiwygiedig a'i 
chynnwys 
 

Cytunodd swyddogion y lansir y 
wefan newydd ar gyfer y 
Digwyddiad Ymgysylltu Rheolwyr 
Canol ac y’i hadolygir o fewn 12 
mis. 
 

GWASANAETH CAFFAEL TÂN 
AC ACHUB CYMRU - 
DIWEDDARIAD CAFFAEL 
STRATEGOL 
Cytunodd aelodau: 
 i adolygiad ymhellach o'r 
dadansoddiad gwario a ddarperir 
gan Atamis i'w cyflawni i hysbysu 
effeithlonrwydd categori 
 i swyddogion adnabod 
meysydd allweddol o wariant i 
gynyddu cwmpasiad cytundebau 
Cymru Gyfan 
 i swyddogion archwilio defnydd 
ehangach o'r cerdyn caffael 
parthed gwariant gwerth isel, a 
thrwy hyn cynyddu incwm ad-
daliadau 
 i nodi y cynnydd caffael Tân ac 
Achub Cymru a wnaed hyd yn 
hyn 
 

DIWEDDARIAD 
STRATEGAETH LLEIHAU 
LLOSGI BWRIADOL CYMRU 
GYFAN 3 (DSLl Ll BC 3) 
Cytunodd aelodau i 
 gydnabod ffocws strategol y 
Bwrdd Lleihau Llosgi Bwriadol 
Strategol (SARB) a gwaith y 
Grŵp Llosgi Bwriadol ar y Cyd i 
leihau llosgi bwriadol ar draws 
Cymru 
 gydnabod y Strategaeth 
Lleihau Llosgi Bwriadol Cymru 
Gyfan (WARS3) fersiwn 3, Mai 
2016 
 i barhau i gefnogi'r dull 
cydweithredol ac aml-asiantaeth i 

leihau llosgi bwriadol wrth 
gyflenwi WARS3 
 

Cytunodd swyddogion i ystyried 
cynnwys ‘tanau gwastraff a thipio 
anghyfreithlon’ o fewn y 
Strategaeth Lleihau Llosgi 
Bwriadol Cymru Gyfan. 
 
DIWEDDARIAD YMGYRCH 
DAWNS GLAW 
Cytunodd aelodau i 
 gydnabod effaith gadarnhaol 
Ymgyrch Dawns Glaw 
 gefnogi parhad yr agwedd a 
nodwyd yn yr adroddiad i'r 
dyfodol 
 

 
 

Os oes gennych unrhyw 
sylwadau neu gwestiynau, 

galwch 
Sarah Watkins ar 07766 442132 

 

DYDDIADAU PWYSIG 

Papurau i Swyddfa'r PMC 

26 - Medi -16 

Cyflwynwyd Papurau Cyn 
Cymeradwyo i Brif Swyddogion 

30 - Medi -16 

Cyflwynwyd papurau dyddiad 
statudol i aelodau Pwyllgor y 
PMC 

14 - Hyd - 16 

Cyfarfod nesa’r PMC  

25 - Hyd - 16 

Rheolwr Canol 

9 - Tach - 16 

  


