
 

  
 
 
 
 
 
 
 

LLEIHAU RISG 
CYMUNEDOL, 
DIWEDDARIAD FFRWD 
WAITH CYFATHREBU 
CYMRU GYFAN  
Cytunodd yr Aelodau i: 
nodi’r Cylch Gorchwyl, a 
chefnogi’r meysydd 
cydweithio allweddol a 
nodwyd  yng Nghynllun 
Cyflenwi Allweddol ffrwd waith 
Lleihau Risg Cymunedol y 
Grŵp Cyfathrebiadau Cymru 
Gyfan ar gyfer 2016-2019. 
 Cytunodd yr aelodau i 
ddarparu samplau o’r taflenni 
Diogelwch Tân i’r Aelodau.  
 
Diolchodd yr aelodau i’r 
Swyddogion am yr adroddiad 
cadarnhaol rhagorol, a oedd 
yn amlygu cydweithredu ar 
draws y tri Gwasanaeth yng 
Nghymru.  
 
HYFFORDDIANT A 
DATBLYGIAD 
Cytunodd yr aelodau i: 
 i nodi’r cynnydd hyd yma, a 
chymeradwyo’r Cynllun 
Gwaith Hyfforddiant a 
Datblygiad. 
Yn dilyn cais  gan y 
Cynghorydd Dudley, cytunodd 
y Swyddogion i ddarparu copi 
o ‘Bapur Technegol Cymru 
Gyfan’ i’r Aelodau.  
ar ôl trafodaeth ar amcanion 
Achub Technegol ar gyfer  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
Gogledd Cymru, cytunodd y 
Swyddogion i wirio’r dyraniad 
gwaith yn y Cynllun Gwaith, a 
bwydo sylwadau’r Pwyllgor yn 
ôl ar feysydd arwain priodol.   
 
Diolchodd y Cadeirydd 
gweithredol i’r Swyddogion 
am yr adroddiad cadarnhaol.  
 
PENDERFYNIAD Y 
PWYLLGOR AR 
DDYMUNIADAU IAITH AR 
GYFER Y PWYLLGOR 
MATERION 
CENEDLAETHOL  
Cytunodd yr Aelodau’r 
trefniadau canlynol:  
Gweinyddiaeth gyffredinol y 
Pwyllgor i’w wneud yn 
Saesneg 
Cyfarfodydd Pwyllgor i’w 
cynnal yn y Saesneg 
Papurau’r cyfarfod i’w 
cynhyrchu yn Saesneg a’u 
cyhoeddi ar dudalen ‘Aelodau’ 
gwefan y Pwyllgor Materion 
Cenedlaethol  
Cofnodion i’w cynhyrchu’n 
ddwyieithog a’u cyhoeddi ar y 
wefan  
 
 
Crynodeb ar ffurf cylchlythyr  
o’r cyfarfod i’w gyhoeddi’n 
ddwyieithog ar dudalennau 
gwe cyhoeddus  
 

 
 
 
 
Negeseuon cyfryngau 
cymdeithasol i’w hanfon yn y 
Gymraeg yn gyntaf, ac yna yn 
y Saesneg.  
 
GWASANAETHAU 
CYFFREDIN AC 
ARBENIGOL – ADRODDIAD 
DIWEDDAR AR GYFER 
GWASANAETHAU 
CYMORTH PROFFESIYNOL  
Cytunodd yr Aelodau i:   
 nodi’r cynnydd hyd yma.. 
 cwblhau gwaith pellach er 
mwyn i Swyddogion ystyried y 
dull mwyaf priodol ar gyfer 
Asesiad Cymheiriaid 
Corfforaethol. 
 
Diolchodd yr Aelodau i 
Ddirprwy Brif Swyddog Tân 
Gwasanaeth Tân ac Achub 
De Cymru a’i thîm am wneud 
y gwaith ar ran y tri 
Gwasanaeth yng Nghymru, a 
fyddai’n galluogi i’r 
Gwasanaethau rannu arferion 
gorau a oedd yn seiliedig ar 
dystiolaeth, ynghyd  a darparu 
atebolrwydd cyhoeddus.  

 
Os oes gennych unrhyw sylwadau 

neu gwestiynau cysylltwch â  
Sarah Watkins ar  07766442132 

 

CYFARFOD Y PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL 25 Hydref 2016  

Crynodeb o’r Cyfarfod, Penderfyniadau ac 
argymhellion 


