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PWYLLGOR MATERION CENEDLAETHOL 

 
COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR MATERION 

CENEDLAETHOL 
A GYNHALIWYD DYDD MERCHER 24AIN IONAWR 2017 YM 

MHARC NOYADD PARK, LLANDRINDOD  
 

 
 
256. PRESENNOL: 
 

Y Cynghorydd Awdurdod Gwasanaeth Tân ac Achub  
 

D T Davies (Cadeirydd) Cadeirydd De Cymru 
M Ll Davies (Dirprwy 
Gadeirydd) 

Cadeirydd Gogledd Cymru 

J Dudley (Dirprwy 
Gadeirydd) 

Cadeirydd Canolbarth a Gorllewin Cymru 

S Bradwick Dirprwy Gadeirydd De Cymru 
P Lewis Dirprwy Gadeirydd Gogledd Cymru 
R Rees-Evans Dirprwy Gadeirydd Canolbarth a Gorllewin 

Cymru 
  
YMDDIHEURIADAU:  
  
Dim  
 
SWYDDOGION YN BRESENNOL: -  
PST  C Davies – GTA Canolbarth a Gorllewin Cymru, DBST M 
Crennell – GTA Canolbarth a Gorllewin Cymru, PST H Jakeway – 
GTA De Cymru,DBS S Chapman – GTA De Cymru, PST S Smith 
– GTA Gogledd Cymru, DBST D Docx – GTA Gogledd Cymru  
Ms S Watkins – Cydgysylltydd y Rhaglen 
 
257. DATGAN BUDDIANNAU 
 
Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau. 
 
258. CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD 
 
CYDGYSYLLTYDD Y RHAGLEN 
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Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau mai dyma oedd cyfarfod olaf 
Cydgysylltydd y Rhaglen, gan ei bod hi wedi derbyn dyrchafiad i 
rôl newydd. Fe fanteisiodd ar y cyfle i'w llongyfarch, dymuno’n dda 
iddi yn ei rôl newydd, a diolch iddi am ei holl gefnogaeth a gwaith 
caled dros y flwyddyn ddiwethaf ar ran y Pwyllgor Materion 
Cenedlaethol. 
 
 
Y CYNGHORYDD S BRADWICK 
 
Hysbyswyd yr Aelodau gan y Cadeirydd bod y Cynghorydd 
Bradwick ar fin mynd i’r ysbyty i gael llawdriniaeth. Ar ran y 
Pwyllgor Materion Cenedlaethol dymunodd bob lwc iddo, a 
gwellhad buan wedi’r llawdriniaeth.  
 
CYFARFOD GYDAG UN O WEINIDOGION LLYWODRAETH 
CYMRU 
 
Hysbysodd y Cadeirydd ei fod am gyfarfod gydag Ysgrifennydd y 
Cabinet, Carl Sargeant, ar Chwefror 1af 2017, i drafod nifer o 
faterion, gan gynnwys y Pwyllgor Materion Cenedlaethol. Bydd 
adborth ar y cyfarfod un i un ar gael maes o law.  
 
YMDDEOLIAD Y PRIF SWYDDOG CYNORTHWYOL LIZ 
AITKEN 
 
Yn dilyn ymddeoliad diweddar PSC Liz Aitken, GTA Canolbarth a 
Gorllewin Cymru, dymunodd y Cadeirydd gofnodi dymuniadau 
gorau’r pwyllgor, a diolch iddi am ei gwaith ar ran y Pwyllgor 
Materion Cenedlaethol.  
 
MYNEGIANT O DDIOLCH 
 
O ganlyniad i’r etholiadau lleol a fydd yn cael eu cynnal ym mis 
Mai 2017, eglurodd y Cadeirydd y gall cyfarfod nesaf y Pwyllgor 
Materion Cenedlaethol cael ei gynnal gan weinyddiaeth newydd. 
Manteisiodd ar y cyfle i ddiolch i’r Aelodau a’r Swyddogion am eu 
cefnogaeth dros y bum mlynedd ddiwethaf. Datganodd ei fod wedi 
bod yn bleser ac yn fraint iddo gadeirio’r cyfarfodydd, a'i fod yn 
falch bod gwaith y Pwyllgor Materion Cenedlaethol wedi creu 
perthynas gydweithio agosach rhwng y tri Gwasanaeth Tân ac 
Achub yng Nghymru. 
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Pwysleisiodd y Cadeirydd bod y Pwyllgor Materion Cenedlaethol 
wedi bod yn fenter gwerth chweil, a bod yr Aelodau a’r 
Swyddogion wedi gweithio i gyflawni nifer o ganlyniadau positif 
gyda chydweithrediad y tri Gweinidog o Lywodraeth Cymru tros y 
pum mlynedd diwethaf. 
 
Yn ogystal, manteisiodd y Cadeirydd ar y cyfle i ddiolch i’r 
Swyddog Gweinyddol am ddarparu cefnogaeth ymhob cyfarfod o’r 
Pwyllgor Materion Cenedlaethol ers Mehefin 2013.  
 
Bu i’r Aelodau ymateb drwy ddiolch i’r Cadeirydd am ei arweiniad 
a’i broffesiynoldeb wrth arwain y cyfarfodydd, sydd wedi helpu i  
feithrin cysylltiadau,  ac am iddo rannu ei ddealltwriaeth ar nifer o 
faterion.  
 
 
259. STRWYTHUR A MECANWAITH ADRODD Y PWYLLGOR 

MATERION CENEDLAETHOL 
 

Cyflwynodd DBS Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru adroddiad 
i’r Aelodau ar strwythur a mecanwaith adrodd y Pwyllgor Materion 
Cenedlaethol, gan nodi bod yr adroddiad wedi cael ei ddiwygio  
ers y cyfarfod diwethaf.  
 
PENDERFYNWYD 
 
Bod yr Aelodau’n cytuno i gydnabod yr adroddiad a oedd yn rhoi 
diweddariad ar strwythur a mecanwaith adrodd y Pwyllgor 
Materion Cenedlaethol. 
 
 
260. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 
 
Cyflwynwyd y cofnodion canlynol a’u derbyn fel cofnod cywir o’r 
trafodaethau:- 
 

• Pwyllgor Materion Cenedlaethol a gynhaliwyd 25 Hydref 
2016 

 
261. DIWEDDARIAD AR FATERION HEB EU TRIN YN CODI O 

GYFARFOD BLAENOROL Y PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL A GYNHALIWYD 25 HYDREF 2016 
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Hysbyswyd yr Aelodau gan DBS GTA De Cymru nad oedd  
unrhyw faterion heb eu trin i adrodd arnynt ers y cyfarfod diwethaf. 
 
PENDERFYNWYD 
 
Bod yr Aelodau’n derbyn y diweddariad ar faterion heb eu trin yn 
codi o gyfarfod blaenorol y Pwyllgor Materion Cenedlaethol. 
 
 
262. DIWEDDARIAD CYDGYSYLLTYDD Y RHAGLEN 
 
Cyflwynodd Cydgysylltydd y Rhaglen adroddiad i ddiweddaru’r 
Aelodau ar y 6 prosiect allweddol. 
 
Dymunodd Cydgysylltydd y Rhaglen gofnodi ei diolchiadau i’r tri 
Dirprwy Swyddog am noddi a chynnal Digwyddiad Pwyllgor 
Materion Cenedlaethol i Reolwyr Canol, a gynhaliwyd ar 
Dachwedd 9fed 2016; yn ogystal â diolch i’r tri Gwasanaeth Tân 
yng Nghymru am gynorthwyo gyda chydlynu’r digwyddiad.  
 
Yn dilyn trafodaeth hir ynglŷn â gwefan y Pwyllgor Materion 
Cenedlaethol a phroblemau gyda diogelu’r cyfrinair ar-lein, 
cytunodd Cydgysylltydd y Rhaglen i’w newid i wefan mwy diogel, 
ac i drafod  materion diogelwch gyda’r Grŵp Diogelwch Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu. 
 
 
PENDERFYNWYD 
 
Cytunodd yr Aelodau gydnabod yr adroddiad ar gynnydd yr holl 
brosiectau allweddol hyd yma. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i Gydgysylltydd y Rhaglen am yr adroddiad 
cadarnhaol. 
 
 
 
263. RHEOLIADAU CYFFREDINOL DIOGELU DATA’R UNDEB 

EWROPEAIDD 
 
Hysbyswyd yr Aelodau gan DBS GTA De Cymru y byddai  
holl reoliadau diogelu data Aelodau Gwladwriaeth yr Undeb 
Ewropeaidd yn cael eu disodli gan Reoliadau Cyffredinol Diogelu  
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Data’r Undeb Ewropeaidd ar Fai 25ain 2018, heb fod angen 
gweithredu’r ddeddfwriaeth. Bydd hyn yn digwydd waeth 
beth fydd y penderfyniad ynglŷn â Brexit.  

 
 
PENDERFYNWYD 
 
263.1 Cytunodd yr Aelodau y byddai’r ffrwd-gwaith Cyffredin 

ac Arbenigol yn ystyried goblygiadau’r rheoliadau, y 
ffordd orau i gynllunio tuag at eu cyflwyno, a sut i 
liniaru unrhyw risgiau sylweddol neu oblygiadau 
ariannol.   

 
263.2  Yn dilyn trafodaeth hir ar oblygiadau ariannol a lefelau  

cosb, cytunodd y Swyddogion i ddefnyddio’r adnoddau 
presennol, a gweithredu Rheoliadau Cyffredinol 
Diogelu Data’r Undeb Ewropeaidd mewn modd 
synhwyrol.  

 
Diolchodd yr Aelodau i’r Swyddogion am eu gwaith caled wrth  
adolygu’r ddeddfwriaeth.  
 
264. GWASANAETHAU CYFFREDIN & ARBENIGOL - 

ASESIAD CYMHEIRIAID CORFFORAETHOL AR GYFER  
GWASANAETHAU  CYNNAL PROFFESIYNOL 

 
Cyflwynodd DBS GTA De Cymru adroddiad i’r Aelodau a 

oedd yn amlinellu’r adborth a dderbyniwyd yn ystod y 
digwyddiad Pwyllgor Materion Cenedlaethol i 
Arweinwyr Canol mewn perthynas â’r adolygiad 
arfaethedig o’r broses o Asesu Cymheiriaid 
Corfforaethol.  

 
 
PENDERFYNWYD 
 
264.1 Cytunodd yr Aelodau i gydnabod yr adborth gan yr 

Arweinwyr Canol. 
 
 
264.2 Yn dilyn sesiwn holi ac ateb, cytunodd yr Aelodau 

gydnabod mai’r camau nesaf ar gyfer Asesu 
Cymheiriaid Corfforaethol oedd:-  
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• Cofnodi’r wybodaeth a thystiolaeth o’r gwaith  

adolygu sydd eisoes wedi ei gyflawni. 
 
• Cydnabod y gwahanol strwythurau a modelau 

sy’n bodoli a gofyn ar i bob Gwasanaeth 
ddatblygu meini prawf asesu unigol. 

• Cwblhau hunanasesiad, ac adrodd yn ôl i’r 
Pwyllgor Materion Cenedlaethol ar y 
canlyniadau.  

 
265. YMCHWILIAD TÂN - LLEIHAU RISG CYMUNEDOL  
 
Cyflwynodd DBST GTA Canolbarth a Gorllewin Cymru 
adroddiad i’r Aelodau a oedd yn amlinellu’r meysydd cydweithio  
allweddol fel y cytunwyd gan y Grŵp Archwilio Lleoliad Tân 
Cymru Gyfan. Bu i’r adroddiad hefyd gydnabod y meysydd  
gwaith ar gyfer y Grŵp yn y dyfodol sydd wedi eu nodi yng 
Nghynllun Darparu  Lleihau Risg Cymunedol Cymru Gyfan. 
 
PENDERFYNWYD 
 
Yn dilyn sesiwn holi ac ateb, cytunodd yr Aelodau gydnabod y  
Cylch Gorchwyl, a chefnogi’r meysydd cydweithio a nodwyd yng 
Nghynllun Darparu Allweddol y ffrwd gwaith Lleihau Risg 
Cymunedol ar gyfer Grŵp Lleoliad Tân Cymru Gyfan ar gyfer 2016 
– 2019. 
 
266. CYNNYDD Y GRŴP DIOGELWCH BUSNES YN ERBYN Y 
CYNLLUN BUSNES 
 
Cyflwynodd DBST GTA Canolbarth a Gorllewin Cymru adroddiad  
i’r Aelodau a oedd yn amlinellu gwaith  Grŵp Diogelwch Busnes  
Cymru yng nghyd-destun ehangach Lleihau Risg Cymunedol.  
Rhoddodd yr adroddiad drosolwg o’i gynllun busnes a’i grwpiau  
gwaith allweddol, gan gynnwys ei Gylch Gorchwyl.  
 
 
 
 
PENDERFYNWYD 
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266.1 Cytunodd yr Aelodau gydnabod a chefnogi gwaith  
Grŵp Diogelwch Busnes Cymru, a’i gyfraniad i’r 
weledigaeth Lleihau Risg Cymunedol ehangach a’r 
Pwyllgor Materion Cenedlaethol.   

 
266.2 Yn dilyn sesiwn holi ac ateb, cytunodd y Swyddogion i 

sicrhau bod Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb yn cael ei 
gynnwys, ac i rannu gwybodaeth ar weithrediadau.   

 
267. PWYLLGOR MATERION CENEDLAETHOL, FFRWD 

GWAITH DIOGELWCH CARTREF  CYMRU GYFAN 
 
Cyflwynodd DBST GTA Canolbarth a Gorllewin Cymru adroddiad 
i’r Aelodau a oedd yn amlinellu’r meysydd gwaith cydweithio  y 
cytunwyd arnynt  gan Grŵp Diogelwch Cartref Cymru Gyfan, a’r 
meysydd gwaith  pellach ar gyfer y Grŵp a nodwyd yn y Cynllun 
Gwaith.  
 
 
PENDERFYNWYD 
 
Yn dilyn trafodaeth hir ar reoliadau tân ar gyfer dodrefn newydd a 
hen, cytunodd yr Aelodau gydnabod y Cylch Gorchwyl, a 
chefnogi’r meysydd allweddol a nodwyd yng Nghynllun Darparu 
Allweddol Grŵp Lleihau Risg Cymunedol Cymru Gyfan ar gyfer 
2016 - 2019. 
 
268. TREFNIADAU RHEOLI CYMRU GYFAN 
 
Hysbyswyd yr Aelodau gan PST GTA De Cymru a PST GTA 
Canolbarth a Gorllewin Cymru bod y cynnydd ym Mhrosiect 
Canolfan Gwasanaeth Cyhoeddus ar y Cyd De a  Chanolbarth a 
Gorllewin Cymru yn parhau. Cychwynnodd Profion Derbyniad 
Safle ym mis Tachwedd 2016, a chafwyd llwyddiannau nodedig o 
ran profi llwythau, trefniadau cyd-nerthu, cyswllt â Gorsafoedd 
Tân, a therfynellau data symudol mewn peiriannau tân.  Er hynny, 
o ganlyniad i nifer o faterion yn ymwneud â meddalwedd, mae’n 
rhaid cynnal rhagor o brofion safle cyn cwblhau’r Profion 
Derbyniad Safle. Golyga hyn bod y dyddiad ar gyfer ‘mynd yn fyw’ 
wedi cael ei ohirio tan Mai 2017. 
 
Mae’r cynnydd yn parhau ym mhob rhan o Brosiect Rheoli 
Gogledd Cymru.  Cadarnhaodd y Tîm Prosiect yng nghanol mis 
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Rhagfyr y byddai’r  prosiect yn symud o Brofion Derbyniad Ffatri i 
Brofion Derbyniad Safle yn gynnar yn 2017. 
 
Mae’r cyfathrebu clir rhwng dimau Rheoli Prosiect yr Ystafelloedd 
Rheoli wedi sicrhau bod y trefniadau cyd-nerthu gweithredol addas 
yn parhau.   
 
Parhaodd Grŵp Rheoli’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol i 
adnabod ac archwilio cyfleoedd i ddylanwadu ar ddatblygu 
prosiectau sy’n berthnasol i Reoli Cenedlaethol. Mae’r  
enghreifftiau’n cynnwys datblygu Rhwydwaith Gwasanaethau 
Argyfwng yn y dyfodol, rhannu data’n effeithlon ar draws y 
gwasanaethau golau glas, a datblygiadau technolegol newydd, 
arloesol sydd wedi eu cynllunio i wella effeithlonrwydd gweithredol. 
 
PENDERFYNWYD 
 
Yn dilyn trafodaeth hir ar y goblygiadau ariannol, a chosbau 
ariannol a ddaw yn sgil yr oedi wrth osod y meddalwedd, cytunodd 
yr Aelodau i gydnabod cynnydd y prosiect Canolfan 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd a phrosiect Rheoli Tân 
Gogledd Cymru, yn ogystal â’r gweithgareddau mewn perthynas 
ag elfennau eraill yn ymwneud â’r Cynllun Gweithredu ar gyfer 
Cyflenwi Ystafelloedd Rheoli.  
 
 
269. BWRDD RHAGLEN GWEITHREDIADAU 
 
Cyflwynodd PST GTA  De Cymru adroddiad i’r Aelodau a oedd yn 
nodi’r cynnydd a wnaed  yn erbyn meysydd cydweithio allweddol y 
Bwrdd Rhaglen Gweithrediadau. 
 
PENDERFYNWYD 
 
Yn dilyn trosolwg byr gan y  Swyddogion ar ddelio gydag 
‘Arwyddion Tân Diangen’ a ‘Larymau Tân Awtomatig’, cytunodd yr 
Aelodau gydnabod y gwaith a wnaed hyd yma, a pharhau i gefnogi 
meysydd cydweithio allweddol y Bwrdd Rhaglen Gweithrediadau. 
 
 
270. FFRWD GWAITH TGCH Y PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL 
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Cyflwynodd DBST GTA Gogledd Cymru adroddiad i ddiweddaru 
Aelodau’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol ar y cynnydd hyd yma o 
ran darparu blaenoriaethau cyfathrebu cenedlaethol a ledled y DU. 
 
PENDERFYNWYD 
 
Yn dilyn trafodaethau ar bryderon y Swyddogion ynglŷn â 
dibynadwyedd Terfynellau Data Symudol, cytunodd yr Aelodau i 
arnodi manteision cyfathrebu rheolaidd rhwng y tair Adran TGCh 
yng Nghymru; a chytuno hefyd i gydnabod y risgiau posib sydd 
ynghlwm â chydgyfeirio dyddiadau  ‘dod yn fyw’ y prosiectau’r 
Ystafelloedd Rheoli. 
 
 
271. CYFARFODYDD Y PWYLLGOR MATERION 
CENEDLAETHOL YN Y DYFODOL 
 
Cyflwynodd DBST GTA De Cymru adroddiad i’r Aelodau er mwyn 
iddynt ystyried a phenderfynu pa mor aml y dylid cynnal 
cyfarfodydd a chynadleddau yn y dyfodol, a hynny yng nghyd-
destun y rhaglenni gwaith sydd yn yr arfaeth mewn perthynas â 
ffrydiau gwaith y Pwyllgor Materion Cenedlaethol. Gofynnwyd i’r 
Aelodau hefyd ystyried y cais gan Lywodraeth Cymru i gael 
arsylwyr yn bresennol yn ystod rhannau o’r cyfarfodydd. 
 
 
PENDERFYNWYD 
 
271.1 Yn dilyn trafodaeth hir, cytunodd yr Aelodau’n unfrydol 

y dylai’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol gyfarfod o 
leiaf ddwywaith y flwyddyn, gyda chyfarfodydd 
ychwanegol yn ôl yr angen.  

 
271.2 Cytunodd yr Aelodau’n unfrydol i gynnal dwy 

Gynhadledd Pwyllgor Materion Cenedlaethol bob 
blwyddyn; un ar gyfer Aelodau a Rheolwyr Strategol, 
ac un ar gyfer Rheolwyr Canol. Bydd y trefniant hwn yn 
cael ei adolygu’n flynyddol.   

 
271.3 Yn dilyn pleidlais, cytunwyd y dylid gwahodd y 

Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol (a neb arall) i  
gyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol fel  
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arsylwr swyddogol ar ran Llywodraeth Cymru, am 
gyfnod cychwynnol o ddeuddeg mis.   

 
272. DYDDIADAU CYFARFODYDD Y PWYLLGOR 

MATERION CENEDLAETHOL A BYRDDAU’R 
RHAGLEN 

 
O ganlyniad i drafodaethau cynharach, cytunodd Cydgysylltydd y  
Rhaglen y byddai’n darparu diweddariad i’r Aelodau ar ddyddiadau  
cyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol a Byrddau’r  
Rhaglen ar gyfer y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD 
 
Cytunodd yr Aelodau i nodi y bydd y diweddariad ar ddyddiadau 
cyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol yn y dyfodol ar gael 
maes o law.  
 
 
 


