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RHAGAIR
Mae hwn yn Gytundeb Partneriaeth rhwng 
sefydliadau statudol a’r sector gwirfoddol a 
chymunedol ym mwrdeistref sirol Caerffili, a  
sefydlwyd yn 1999 fel Compact y Sector 
Gwirfoddol. Mae’r Cytundeb yn cydnabod y  
buddion i’r ddwy ochr y gellir eu cael o 
gydweithredu agos ac yn nodi canllawiau ynghylch 
sut y dylai’r holl bartïon gydweithio. Mae gan 
fwrdeistref sirol Caerffili sector gwirfoddol bywiog 
ac egnïol sy’n chwarae rhan gydategol a hynod 
wrth ganfod a diwallu anghenion pobl leol. Mae 
cryn dipyn o gynnydd wedi cael ei wneud wrth 
gyfuno gwaith y sector gwirfoddol ynghyd â 
cheffylau blaen eraill yn y fwrdeistref i gydweithio 
er budd preswylwyr. 

Dyma’r chweched Cytundeb Partneriaeth ar 
gyfer bwrdeistref sirol Caerffili ac mae’n darparu 
fframwaith effeithiol ar gyfer cydweithio. Yn y 
cyfnod economaidd heriol hwn, mae’r pwysau 
ariannol mae gwasanaethau cyhoeddus yn eu 
hwynebu yn ei gwneud yn bwysicach byth i’r 
Cytundeb Partneriaeth gael ei chefnogi a’i hybu’n 
weithredol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 a datblygiad Cynllun 
Llesiant bwrdeistref sirol Caerffili, “Y Gaerffili a 
Garem 2018-2023”, ynghyd â Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn darparu 
platfform ar gyfer gweithredoedd ffocysedig 
sy’n dwyn yr holl bartneriaid at ei gilydd gyda’r 
sector gwirfoddol a chymunedol i wella llesiant 
pobl ym mwrdeistref sirol Caerffili. Mae Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn gyfrifol am 
gyflawni blaenoriaethau Cynllun Llesiant “Y Gaerffili 
a Garem” ac mae’n un o lofnodwyr y Cytundeb 
Partneriaeth hwn fel Bwrdd.

PARTNERIAID

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent 
(CMGG) hwn yw’r cyngor gwirfoddol sirol yng 
Nghaerffili. Mae CMGG  yn gorff ambarél sy’n 
darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth i’r sector 
gwirfoddol a chymunedol ac mae ganddo fwy 
nag 800 o aelodau yn y fwrdeistref sirol. Mae 
CMGG yn aelod gwadd sy’n cynrychioli llais 
y sector gwirfoddol ar Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili, ac ar lefel strategol ar draws y 
fwrdeistref sirol. Mae CMGG yn cefnogi cydweithio 
trwy Gynllun Llesiant Caerffili, Pwyllgor Cyswllt y 
Sector Gwirfoddol a fforymau a rhwydweithiau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - hwn sy’n 
gyfrifol am yr holl wasanaethau llywodraeth leol 
yn y fwrdeistref ac mae’n aelod statudol o Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili. Mae’r Cyngor 
yn hwyluso’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
a’r gwaith o ddatblygu a gweithredu’r Cynllun 
Llesiant i’r fwrdeistref sirol. 

Heddlu Gwent  - mae’r llu yn gwasanaethu 
ardal o 600 o filltiroedd sgwâr rhwng y Fenni yn 
y gogledd, Casnewydd yn y de, Cas-gwent yn 
y dwyrain a Chaerffili yn y gorllewin. Mae ardal 
Heddlu Gwent yn gymysg, gwledig a threfol. Mae 
Heddlu Gwent yn mynd ati i hybu a datblygu 
partneriaethau 
gweithio 
gyda’r sector 
gwirfoddol, 
awdurdodau 
lleol a busnesau 
gyda nod 
cyffredin o greu 
cymunedau 
mwy diogel. 
I Heddlu 
Gwent mae’r 
partneriaethau 
hyn yn golygu 
adnoddau 
ychwanegol 
i ariannu’r 
offer a’r 
gwasanaethau 
mae eu hangen i helpu i leihau troseddau, anhrefn 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae Heddlu 
Gwent yn aelod gwadd o Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili yn lansio’r Cynllun Lles
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Comisiynydd Heddlu a Throseddu  
- y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw’r person 
sy’n gyfrifol am gynrychioli pobl Gwent a sicrhau 
bod y gwasanaeth mae’r heddlu yn ei ddarparu 
yn effeithlon ac yn effeithiol. Mae’r Comisiynydd 
yn dal y Prif Gwnstabl i gyfrif am gyflawni gwaith 
plismona lleol, yn cyhoeddi Cynllun Heddlu a 
Throseddu, yn pennu cyllideb a phraesept yr 
heddlu, yn ymgysylltu â’r cyhoedd a chymunedau 
yn rheolaidd ac yn penodi’r prif gwnstabl. 
Mae’r Comisiynydd hefyd yn gweithio gyda 
phartneriaid i atal a mynd i’r afael â throseddu ac 
aildroseddu. Caiff y Comisiynydd ei gynorthwyo 
gan Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. 
Mae’r Comisiynydd yn aelod gwadd o Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
- sefydlwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
ar 1 Hydref 2009 ac mae’n gwasanaethu ardaloedd 
awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir 
Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.

Ym mwrdeistref sirol Caerffili, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan sy’n gyfrifol am gynllunio, 
gweithredu a chydgysylltu gwasanaethau iechyd 
lleol. Mae’n gyfrifol am gyflenwi gwasanaethau 
gofal iechyd trwy ysbytai, canolfannau iechyd, 
clinigau lleol a chyfleusterau gofal sylfaenol sy’n 
cynnwys practisau meddygon teulu, fferyllfeydd, 
practisau deintyddol ac optometryddion ynghyd 
â chyfleusterau sy’n darparu gwasanaethau iechyd 
meddwl ac anableddau dysgu.  

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ran 
bwysig i’w chwarae mewn asesiadau integredig 
amlasiantaethol o anghenion y boblogaeth leol 
er mwyn nodi sut i ddatblygu gwasanaethau i 
wella iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant a lleihau 
anghydraddoldebau ar draws y fwrdeistref, gan 
weithio trwy’r tri Rhwydwaith Gofal Cymdogaeth 
yn y fwrdeistref sirol. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn aelod statudol o Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru   
- mae’r Gwasanaeth yn un o dri Gwasanaeth Tân 
ac Achub yng Nghymru. Mae’n gwasanaethu 
ardaloedd deg awdurdod lleol ac wedi ymrwymo 
i wneud cymunedau’n lleoedd mwy diogel i fyw, 
gweithio ac ymweld â hwy. Mae Adran Diogelwch 
Cymunedol a Phartneriaethau’r Gwasanaeth yn 
cymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu 
strategaethau i leihau tanau bwriadol, tanau 

damweiniol a damweiniau traffig ar y ffyrdd 
ledled ardal y Gwasanaeth. Mae’r gweithgorau 
Partneriaeth yn tynnu sylw at ac yn dylanwadu 
ar nid yn unig effeithiau ffisegol a chymdeithasol 
tanau a damweiniau ar y ffyrdd, ond hefyd y gost 
i’r cymunedau. Mae’r grwpiau hyn yn cydweithio 
tuag at ddarparu cymuned fwy diogel. Mae 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn aelod 
statudol o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili.

Cynghorau Tref a Chymuned bwrdeistref 
Caerffili  Cynghorau cymuned neu dref yw lefel 
fwyaf lleol llywodraeth yng Nghymru a Lloegr ac 
maent yn darparu cysylltiad rhwng cymunedau 
lleol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae 
18 o gynghorau cymuned yn y fwrdeistref sy’n 
gweithio gyda’r awdurdod lleol trwy Is-bwyllgor 
Cyswllt y Cynghorau Cymuned. Mae’r Is-bwyllgor 
yn gweithredu fel cyfnewidfa gwybodaeth ac 
yn diffinio’r meysydd gweithgarwch y dylid 
ymgynghori arnynt.

Fforwm Busnes Caerffili - hwn yw’r prif 
rwydwaith busnes ym mwrdeistref sirol Caerffili. 
Mae’n rhoi llais i’r gymuned busnes ac yn 
gweithredu fel sefydliad lobïo annibynnol sy’n 
cynrychioli busnesau yn yr ardal leol ar lefel 
ranbarthol a chenedlaethol. Mae’n darparu 
rhyngwyneb pwysig gyda Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili ac mae ganddo berthynas weithio 
agos gyda’r Tîm Cefnogi Busnes a Menter. Mae 
aelodaeth ohono ar gael i bob busnes yn y 
fwrdeistref sirol, waeth beth fo ei faint a’i sector. 
Mae’r aelodau’n cael budd o rwydweithio ac yn 
gallu hyrwyddo digwyddiadau a newyddion 

Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn Un Curiad, Coed Duon
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busnes eu cwmnïau ar wefan y Fforwm a’i 
gyfrifon ar Twitter, Facebook a LinkedIn. Mae 
Fforwm Busnes Caerffili hefyd yn cynnal Gwobrau 
Busnes Caerffili, sy’n hirsefydlog ac sy’n mynd ati i 
arddangos y busnesau gorau yn y fwrdeistref.  

Cyfoeth Naturiol Cymru  - cafodd Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) ei ffurfio ym mis Ebrill 2013, 
gan ysgwyddo’r rhan fwyaf o swyddogaethau 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Comisiwn 
Coedwigaeth Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd 
yng Nghymru, yn ogystal â rhai o swyddogaethau 
Llywodraeth Cymru. Ei ddiben yw hyrwyddo 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae hyn 
yn golygu edrych ar ôl aer, dŵr, bywyd gwyllt, 
planhigion a phridd er mwyn gwella llesiant Cymru 
a darparu dyfodol gwell i bawb. Mae CNC yn aelod 
statudol o bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
yng Nghymru.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru ar gyfer 
Gwent - mae Cwmni Adsefydlu Cymunedol 
Cymru’n gweithio gyda rhyw 8,000 o droseddwyr 
risg isel a chanolig sydd wedi cael dedfryd mewn 
llys o orchymyn cymunedol neu orchymyn 
dedfryd ohiriedig neu sydd wedi cael eu rhyddhau 
o’r carchar ar drwydded i fwrw gweddill eu 
dedfryd yn y gymuned. Mae Cwmni Adsefydlu 
Cymunedol Cymru yn darparu amrywiaeth fawr 
o wasanaethau prawf i helpu i leihau aildroseddu 
ac amddiffyn y cyhoedd rhag niwed, gan reoli 
dedfrydau cymunedol troseddwyr a rhoi iddynt 
y wybodaeth, sgiliau a chymorth i’w galluogi i 
roi’r gorau i aildroseddu. Mae Cwmni Adsefydlu 
Cymunedol Cymru ar gyfer Gwent yn aelod gwadd 
o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Gwent  
- ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Prawf 
Cenedlaethol Gwent yn goruchwylio troseddwyr 
yn y gymuned ac yn y ddalfa. Mae’r Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol yn rheoli’r troseddwyr hynny 
yr asesir bod ganddynt risg uchel o niwed difrifol 
ar ddechrau eu dedfryd. Mae staff y Gwasanaeth 
Prawf Cenedlaethol yn cyflawni asesiadau risg 
a gwaith cynllunio rheoli risg ac yn sicrhau bod 
y troseddwyr hyn yn cael yr ymyriadau mae eu 
hangen naill ai un i un neu mewn grwpiau, er 
mwyn ‘Atal Dioddefwyr drwy Newid Bywydau’. 
Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn aelod 
gwadd o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerffili.

Iechyd Cyhoeddus Cymru - mae Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn un o’r 11 sefydliad yn GIG 
Cymru a hi yw’r asiantaeth iechyd cyhoeddus 
genedlaethol yng Nghymru. Mae’n gweithio 
i amddiffyn a gwella iechyd a lles a lleihau 
anghydraddoldebau iechyd i bobl Cymru. Mae 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol yn cydweithio’n agos i hybu 
iechyd y cyhoedd yn eu hardaloedd. Mae Iechyd 
Cyhoeddus Cymru’n cyd-nodi ac yn cyd-bennu’r 
agenda strategol leol ar gyfer gwella iechyd y 
cyhoedd mewn partneriaeth â chymunedau, cyrff 
tai ac addysg, yr heddlu, gwasanaethau tân ac 
achub a’r sector gwirfoddol. 

YMRWYMIAD Y PARTNERIAID
Mae’r holl bartneriaid yn y Cytundeb Partneriaeth 
yn cytuno i gadw at werthoedd, egwyddorion 
ac ymrwymiadau bras y Cytundeb ac i fynd ati i 
gydweithio er budd pobl a chymunedau lleol.  

CYFLWYNIAD
Mae’r Cytundeb Partneriaeth yn darparu’r 
fframwaith i’r sector gwirfoddol a chymunedol 
yn y fwrdeistref a phartneriaid eraill gydweithio. 
Bydd Cynllun Llesiant y fwrdeistref “Y Gaerffili a 
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Garem 2018-2023” yn un o’r prif bethau y bydd 
gweithgarwch y bartneriaeth yn canolbwyntio 
arno dros y pum mlynedd. Cyhoeddwyd y Cynllun 
Llesiant ym mis Mai 2018 ar ôl dwy flynedd o waith 
ymgysylltu ac ymgynghori i lunio Asesiad Llesiant 
cadarn i’r fwrdeistref sirol ac mae’n strategaeth 
hirdymor i wneud y fwrdeistref yn lle gwell i fyw, 
gweithio ac ymweld ag ef. Mae’r Cynllun Llesiant 
yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili.

FFRAMWAITH AR GYFER RHEOLI’R 
CYTUNDEB PARTNERIAETH
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili 
wedi datblygu Fframwaith Atebolrwydd 
Perfformiad a fydd yn rheoli’r gwaith o gyflawni’r 
Cynllun Llesiant. Er bod y Cytundeb Partneriaeth 
yn darparu platfform ar gyfer gweithio 
partneriaethol ehangach, bydd angen iddo 
gwmpasu’r egwyddorion a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  

Mae’r Ddeddf yn nodi saith Nod Llesiant 
Cenedlaethol i Gymru, y mae’n rhaid i wasanaethau 
cyhoeddus weithio tuag atynt er mwyn gwella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol 
a diwylliannol. Ceir crynodeb o’r rhain isod:

Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi sut y dylai 
gwasanaethau cyhoeddus ddefnyddio’r Egwyddor 
Datblygu Cynaliadwy, sy’n mynnu bod yn rhaid 
inni weithredu mewn modd lle rydym yn sicrhau 
bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu, 
heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i 
ddiwallu eu hanghenion eu hunain.  

Mae’r Ddeddf yn nodi pum ffordd o weithio i 
ddangos sut y byddwn yn gweithio i gyflawni’r 
Cynllun Llesiant, sef:

Hirdymor - Pwysigrwydd cydbwyso 
anghenion byrdymor gyda’r angen i 
ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion 
hirdymor hefyd.

Integreiddio - Ystyried sut y gallai 
amcanion llesiant y corff cyhoeddus 
effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, 
ar ei amcanion eraill, neu ar amcanion 
cyrff cyhoeddus eraill.

Atal - Sut y gallai gweithredu i 
atal problemau rhag digwydd neu 
waethygu helpu cyrff cyhoeddus i 
gyflawni eu hamcanion.

Cydweithio - Gweithredu ar y cyd 
gydag unrhyw berson arall (neu 
rannau eraill o’r corff ei hun) a allai 
helpu’r corff i gyflawni ei amcanion 
llesiant.

Cynnwys - Pwysigrwydd cynnwys 
pobl sydd â diddordeb mewn 
cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau 
bod y bobl hynny’n adlewyrchu 
amrywiaeth yr ardal mae’r corff yn ei 
gwasanaethu.

ADRODD
Caiff y Cytundeb Partneriaeth ei gyflawni a’i fonitro 
trwy Is-bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol ac 
adroddir arno i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
trwy gynrychiolydd CMGG. Mae’r gwaith hwn yn 
canolbwyntio ar weithredoedd partneriaethol 
sy’n ymwneud ag amcanion Cynllun Llesiant 
bwrdeistref Caerffili, gwirfoddoli ac ariannu.
Mae partneriaid yn chwarae rhan allweddol 
yn y gwaith o sicrhau y caiff y Cynllun Llesiant 
ei gyflawni trwy weithredoedd ar y cyd eu 
sefydliadau. Caiff llofnodwyr y Cytundeb 
Partneriaeth eu dwyn ynghyd trwy Is-bwyllgor 
Cyswllt y Sector Gwirfoddol, sy’n cyfarfod pob 
chwarter, gan ddarparu fforwm bywiog ar gyfer 
trafodaethau a phenderfyniadau. Caiff y Cytundeb 
Partneriaeth ei adolygu bob pum mlynedd neu’n 
gynharach os cytunir bod angen gwneud hynny. 
Adroddir ar gynnydd y partneriaid ar lafar trwy 
gyfarfodydd chwarterol Is-bwyllgor Cyswllt y 
Sector Gwirfoddol, gan ddefnyddio Fframwaith 
Perfformiad y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.
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Adroddir ar y cynnydd blynyddol i Is-bwyllgor 
Cyswllt y Sector Gwirfoddol yn ei gyfarfod ym mis 
Medi a bydd hyn yn eitem sefydlog ar agenda’r 
cyfarfod hwnnw i gael ei thrafod. Wedyn adroddir 
arno i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei 
gyfarfod ym mis Rhagfyr bob blwyddyn.

Mae Is-bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 
yn cynnwys 15 cynghorydd (yn eu swyddi 
am dymor y Cyngor) a 25 o gynrychiolwyr o’r 
sector gwirfoddol sy’n cael eu hethol bob tair 
blynedd gan sefydliadau a rhwydweithiau’r sector 
gwirfoddol. Caiff y broses ethol ei rheoli gan 
CMGG.

Mae gan Is-bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 
ac Is-bwyllgor Cynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol 
ill dau Gylch Gorchwyl cytunedig.

DATBLYGIADAU NEWYDD AR 
GYFER CYFNOD Y CYTUNDEB 
PARTNERIAETH HWN
Mae gan Gynllun Llesiant Y Gaerffili a Garem 
2018-2023 y blaenoriaethau canlynol ar gyfer 
cydweithio, sy’n cael eu hadlewyrchu yn ffocws y 
Cytundeb Partneriaeth 2018-2023.

Mae gan Gynllun Llesiant “Y Gaerffili a Garem 2018-
2023” 4 Amcan Llesiant sy’n pennu’r cyfeiriad ar 
gyfer gweithredu a newid dros y 5 mlynedd nesaf.

Amcan 1: Newid Cadarnhaol  
- Ymrwymiad ar y cyd i wella’r ffordd rydym yn 
gweithio gyda’n gilydd

Amcan 2: Cychwyn Cadarnhaol  
- Rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i 
genedlaethau’r dyfodol

Amcan 3: Pobl Gadarnhaol  
- Grymuso a galluogi ein holl drigolion i gyflawni 
eu potensial eu hunain

Amcan 4: Lleoedd Cadarnhaol - Galluogi ein 
cymunedau i fod yn wydn ac yn gynaliadwy

Mae’r Cynllun Cyflawni yn cynnwys pum Maes 
Gweithredu. Mae’r rhain yn cael eu cefnogi a’u 
cynnal gan bedwar Galluogwr.  

Maes gweithredu 1: Y dechrau gorau mewn bywyd 
Maes gweithredu 2: a. Gwirfoddoli  
 b. Prentisiaethau 
Maes gweithredu 3:  Iechyd da a llesiant 
Maes gweithredu 4:  a. Cymunedau mwy diogel   
 b. Cymunedau gwydn
Maes gweithredu 5: Gwarchod a gwella’r   
 amgylchedd naturiol lleol

Galluogwr 1: Cydweithio
Galluogwr 2: Cyfathrebu ac ymgysylltu
Galluogwr 3: Caffael 
Galluogwr 4: Rheoli asedau     

GWERTHOEDD AC EGWYDDORION 
CYFFREDIN
Mae’r holl bartneriaid yn y Cytundeb Partneriaeth 
hwn yn ceisio cadw at y gwerthoedd ac 
egwyddorion canlynol sy’n adlewyrchu’r pum 
ffordd o weithio a galluogwyr y Cynllun Llesiant:

●● cyfathrebu o ansawdd da - mae 
rhwymedigaeth ar y partneriaid i gymryd rhan 
mewn deialog adeiladol ar bob cam o’r gwaith 
partneriaethol.
●● cyfle cyfartal - dylid ymdrin â materion 
sy’n ymwneud â chyflogaeth a darparu 
gwasanaethau mewn modd anwahaniaethol a 
dylai cyfle cyfartal fod yn rhan annatod o fentrau 
er mwyn sicrhau bod pob gwasanaeth yr un 
mor hygyrch i bawb.
●● cynhwysiant cymdeithasol - dylai 
gweithgareddau a gyflawnir mewn partneriaeth 
gael eu datblygu mewn ffyrdd sy’n ei gwneud 
yn bosibl cynnwys cynifer o rannau o’r 
gymdeithas ag sy’n bosibl, trwy fynd ati i ymdrin 
â ffactorau a all arwain at allgau (er enghraifft 
gofal plant, trafnidiaeth wael, incwm isel, diffyg 
gwybodaeth, dyledion).
●● cynaliadwyedd - ni ddylai gweithredu ar 
y cyd i wella ansawdd bywyd fod ar draul yr 
amgylchedd a/neu beryglu’r adnoddau naturiol 
fydd ar gael i genedlaethau’r dyfodol.
●● bod yn agored ac yn atebol  -dylai gwaith ar y 
cyd / trafodion ariannol gael eu cyflawni mewn 
modd agored a gonest gyda dogfennau clir.

Sgwrs Gymunedol yng Nghanolfan VanGuard gyda Busnes yn y Gymuned
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●● rhannu gwybodaeth - er mwyn sicrhau y 
caiff mentrau eu datblygu yng ngoleuni’r holl 
ffeithiau sydd ar gael (yn ddarostyngedig i 
gyfyngiadau cyfrinachedd).
●● cynigion ar gyfer gwaith partneriaethol - 
dylid adrodd ar y rhain i Is-bwyllgor Cyswllt y 
Sector Gwirfoddol yn gynnar er mwyn sicrhau 
bod y ffactorau uchod wedi cael eu hystyried. 
Wedyn rhaid adrodd i’r Pwyllgor ar fentrau o 
dro i dro gan roi iddo ddiweddariadau am y 
cynnydd gyda’r fenter.

YMRWYMIADAU’R CYTUNDEB 
PARTNERIAETH
Bydd yr holl bartïon yn gweithio i hybu’r Cytundeb 
Partneriaeth ar draws eu sefydliadau ac yn gwneud 
yr ymrwymiadau bras canlynol:

Mae Cyrff y Sector Cyhoeddus yn ymrwymo i:

●● Weithio gyda’r sefydliadau yn y trydydd 
sector i ehangu’r ystod o wasanaethau a 
gweithgareddau sydd ar gael i’r gymuned leol.
●● Parchu annibyniaeth y sector, gan gynnwys ei 
hawl o fewn y gyfraith i ymgyrchu ac i herio 
polisïau.
●● Sicrhau bod gan y trydydd sector lais cyfartal yn 
y gwaith o ddatblygu’r holl bolisïau a rhaglenni 
perthnasol.
●● Cydnabod rôl bwysig CMGG fel y Cyngor 
Gwirfoddol Sirol Lleol, fel ffynhonnell cymorth, 
cyngor, gwybodaeth, arweiniad, cynrychiolaeth, 
gwirfoddoli a hyfforddiant i’r sefydliadau yn y 
sector gwirfoddol. 
●● Wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus trwy’r 
trydydd sector, defnyddio caffael yn hytrach na 
grantiau a chytuno ar ganlyniadau sy’n cofnodi 

gwerth ychwanegol gwasanaethau, a allai 
ddeillio o’r ffaith y cânt eu darparu gan y trydydd 
sector.
●● Lleihau biwrocratiaeth cymaint ag sy’n bosibl, yn 
unol â gofynion llywodraethu corfforaethol, sy’n 
gysylltiedig ag ymgeisio, cymhwyso, monitro 
ac adrodd, a phrosesau archwilio, a chyflwyno 
trefniadau monitro ac archwilio cydgysylltiedig.
●● Gweithio gyda thrwch y trydydd sector, gan 
gynnwys sefydliadau cymunedol bach, mentrau 
cymdeithasol, gan sicrhau yr ystyrir pob un o 9 
nodwedd warchodedig Deddf Cydraddoldeb 
2010 fel bo’n briodol mewn gwaith ar y cyd a 
gyflawnir (oed, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd 
a mamolaeth, hil, crefydd a chredo, rhyw, 
cyfeiriadedd rhywiol).
●● Dilyn arferion gorau o ran rheoli gwirfoddolwyr.
●● Sicrhau bod y staff yn deall sut mae’r trydydd 
sector yn gweithio wrth wella’r ddarpariaeth 
gwasanaethau cyhoeddus.

Mae sefydliadau yn y trydydd sector yn ymrwymo i:

●● Weithredu trwy sefydliadau agored ac atebol.
●● Sicrhau bod safbwyntiau polisi ac ymatebion 
i ymgynghoriadau yn adlewyrchu barn 
rhanddeiliaid ac etholwyr.
●● Pennu canlyniadau clir i gael eu cyflawni wrth 
gystadlu am gontractau.
●● Bod â systemau monitro, gwerthuso ac ariannol 
cadarn sy’n darparu gwybodaeth gywir ac 
amserol i arianwyr ac sy’n rhoi cyfrif am arian 
cyhoeddus.
●● Cydnabod y cyfyngiadau cyfreithiol ac ariannol 
mae cyrff y sector cyhoeddus yn gweithredu 
o’u mewn a rôl aelodau etholedig wrth bennu 
polisïau.

Pen-blwydd CMGG yn 90 oed gyda’i Uchelder Brenhinol y Tywysog Siarl a Gina Jones

Geoff o Ganolfan Weledigaeth Trecelyn yn y Sgwrs Gymunedol
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●● Gweithredu arferion da wrth reoli a recriwtio 
gwirfoddolwyr, gan ddarparu mynediad at 
hyfforddiant a chymorth.
●● Cefnogi’r angen am wasanaethau cyhoeddus o 
ansawdd da yn y gymuned.
●● Cyfrannu at y gwaith o gyflawni canlyniadau’r 
Cynllun Lleisiant ym mwrdeistref sirol Caerffili.

 Mae’r holl bartneriaid yn ymrwymo i’r canlynol -

Mewn perthynas â Phwyllgor Cyswllt y Sector 
Gwirfoddol:
●● Mynd i gyfarfodydd chwarterol Pwyllgor Cyswllt 
y Sector Gwirfoddol.
●● Cyflwyno adroddiadau ar eitemau o ddiddordeb 
allweddol i Bwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol. 
●● Defnyddio’r pwyllgor hwn (mewn cysylltiad â 
fforymau/rhwydweithiau CMGG) fel un o’r prif 
fecanweithiau i ymgynghori â’r trydydd sector
●● Rhoi atebion llawn a gonest i’r holl gwestiynau 
a gyflwynir ymlaen llaw gan sefydliadau yn y 
trydydd sector i gael eu trafod yn y cyfarfodydd 
hyn.
●● Bod ag uwch swyddog dynodedig, sydd 
â chyfrifoldeb am gydgysylltu mewnbwn 
i’r Pwyllgor a gweithredu fel y prif berson 
cyswllt i CMGG, gyda chymorth rhwydwaith o 
swyddogion eraill yn ôl yr angen.

Mewn perthynas ag ymgynghori ac 
ymgysylltu:
●● Cynnwys cynrychiolwyr o’r trydydd sector yn y 
gwaith o ddatblygu polisïau allweddol, ar y cyfle 
cyntaf posibl.
●● Bod â mecanweithiau clir, cytunedig ar gyfer 
ymgynghori ac ymgysylltu, yn arbennig 
gan sicrhau cynnwys grwpiau sydd dan 
anfantais, wedi’u hallgau’n gymdeithasol ac 

wedi’u hymyleiddio ac, fel bo’n briodol, ar 
draws sbectrwm 9 nodwedd warchodedig 
cydraddoldeb (oed, anabledd, ailbennu 
rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, 
beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a 
chredo, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol).
●● Lle bo sefydliadau yn y trydydd sector wedi 
mynegi diddordeb yn eu meysydd cyflenwi 
gwasanaethau, dylai’r staff sicrhau y cânt 
eu cynnwys mewn ymgynghoriadau a’u 
hannog i gymryd rhan mewn adolygiadau o’r 
ddarpariaeth gwasanaethau, yn enwedig mewn 
perthynas â Chynllun Corfforaethol y Cyngor, 
sy’n nodi blaenoriaethau’r Cyngor a manylion 
sut y cânt eu cyflawni mewn cyfnod o bum 
mlynedd.
●● Dylai ymgynghoriadau (lle bo modd) bara 
o leiaf 12 wythnos er mwyn sicrhau y gellir 
cynnal trafodaeth ystyrlon gyda rhwydweithiau, 
gan sicrhau ymateb mwy gwybodus i’r 
ymgynghoriad.
●● Darparu adborth ar yr ymateb i 
ymgynghoriadau a’u canlyniadau.

Mewn perthynas â gwirfoddoli:
●● Cefnogi mentrau gwirfoddoli ym mwrdeistref 
sirol Caerffili gan gydnabod bod gwirfoddoli yn 
ffordd bwysig o fynegi dinasyddiaeth weithgar, 
a’i fod o fudd i’r unigolyn ac i’r gymuned 
ehangach, ac y gall fod yn ffordd ddefnyddiol i 
fynd yn ôl i waith am dâl.
●● Rhoi gwybod i wirfoddolwyr yn glir am yr 
hyn a ddisgwylir oddi wrthynt, gan nodi’n glir 
llinellau cymorth a goruchwyliaeth, darpariaeth 
hyfforddiant, amodau gweithio diogel a’r modd 
y telir treuliau.

Rhwydwaith Rheolwyr Gwirfoddolwyr

Noson Gwobrwyo Gwirfoddolwyr Caerffili
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Mewn perthynas â darparu gwasanaethau:
●● I fanylebau gwasanaeth fod â strwythur, nodau 
ac amcanion clir, datganiad ysgrifenedig sy’n 
disgrifio sut y gwneir penderfyniadau, gyda 
threfniadau atebolrwydd a llywodraethu’n rhan 
annatod ohonynt, a pholisi cydraddoldeb a 
chynaliadwyedd.
●● Darparu gwasanaethau cost effeithiol o 
ansawdd da.
●● Rhoi gwybod i’r partneriaid trwy Bwyllgor 
Cyswllt y Sector Gwirfoddol am unrhyw 
anghenion cymunedol nas diwellir.

Mewn perthynas â datblygu cymunedol:
●● Gweithio gyda CMGG, a thrwy’r trydydd sector, 
yn yr holl waith datblygu cymunedol a wneir ym 
mwrdeistref sirol Caerffili gyda’r holl bartneriaid.
●● Cydweithio gyda CMGG a’r trydydd sector ar 
geisiadau partneriaethol am arian allanol, gyda’r 
nod o symud tuag at gyfuno adnoddau ar gyfer 
mentrau datblygu cymunedol. 
●● Cynorthwyo partneriaid trwy ddod o hyd i 
ffyrdd arloesol o gynnwys grwpiau sydd wedi’u 
hallgau’n gymdeithasol ac wedi’u hymyleiddio 
mewn gweithgarwch yn y sector cymunedol a 
gwirfoddol.
●● Cynorthwyo cymunedau lleol i gyflwyno 
safbwyntiau fel y gallan nhw siapio gwaith 
datblygu cymunedol.

Mewn perthynas ag agweddau eraill ar 
gydweithio:
●● Sicrhau bod holl lofnodwyr y Cytundeb 
Partneriaeth a staff o’u sefydliadau yn cadw at yr 
ymrwymiadau uchod fel mater o bolisi a’u bod 
yn trin ei gilydd â pharch.

●● Gwrthwynebu gwahaniaethu o unrhyw fath 
a chynorthwyo partneriaid y Cytundeb trwy 
ddod o hyd i ffyrdd arloesol o gynnwys grwpiau 
sydd wedi’u hallgau’n gymdeithasol ac wedi’u 
hymyleiddio mewn gweithgarwch yn y sector 
cymunedol a gwirfoddol.
●● Gweithredu’n unol â Chynlluniau Cydraddoldeb 
Strategol a Chynlluniau Iaith Gymraeg 
partneriaid unigol y Cytundeb.

Mewn perthynas â materion yn ymwneud ag 
ariannu:
●● Cadw ar yr egwyddorion a nodir yn y Cod 
Ymarfer Ariannu isod.
●● Defnyddio contractau yn hytrach na grantiau lle 
bo sefydliadau yn y trydydd sector yn darparu 
gwasanaethau cyhoeddus, a sicrhau bod y 
gweithdrefnau tendro mor hawdd ag sy’n bosibl 
i sefydliadau yn y trydydd sector eu defnyddio. 
Fodd bynnag, dylid bob amser roi ystyriaeth 
briodol i risgiau i’r Cyngor, yn arbennig lle bo 
ymgymeriad tendr/contract dan sylw.
●● Sicrhau bod yr holl grantiau a ddyroddir y tu 
allan i gynlluniau grantiau bach yn cael eu 
cadarnhau trwy Gytundebau Lefel Gwasanaeth, 
sy’n nodi’n glir allbynnau a chanlyniadau 
penodol i gael eu cyflawni er budd y gymuned, 
ac ystyried polisïau cydraddoldeb.
●● Ariannu swyddi gyda lefelau cyflog tebyg ac 
amodau gwasanaeth priodol o gymharu â’u 
cyflogeion eu hunain lle bo tystiolaeth briodol 
o gydraddoldeb (naill ai’n gyffredinol ar gyfer 
y sector gwirfoddol neu’n benodol i swydd 
unigol).
●● I sefydliadau yn y trydydd sector gadw at 
y telerau ac amodau ariannu cytunedig, a 
chydnabod y cyfyngiadau ariannol mae cyrff yn 
y sector cyhoeddus yn gweithredu o’u mewn.

Clwb Codio Menter Iaith Caerffili

Clwb Codio Menter Iaith Caerffili
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COD YMARFER ARIANNU
Mae’r sectorau statudol yng Nghaerffili yn 
cydnabod bod y trydydd sector yn darparu 
gwasanaethau o ansawdd da, sy’n cydategu 
gwasanaethau cyhoeddus neu sy’n ychwanegol 
iddynt. Yn aml caiff gwasanaethau eu darparu 
mewn ffordd lai biwrocrataidd ond mwy ymatebol 
a chost effeithiol. Yn aml caiff gwasanaethau 
/ prosiectau eu darparu i grwpiau anodd eu 
cyrraedd gan hybu cydraddoldeb a chydlyniant 
cymdeithasol ac felly’n gwella ansawdd bywyd ar 
draws bwrdeistref sirol Caerffili.

Mae’r Cod hwn, sy’n dilyn Cod a chanllawiau 
Llywodraeth Cymru, yn ceisio gwella’r berthynas 
ariannu a chontractio er budd y sector statudol, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC), a hefyd i’r 
trydydd sector, trwy osod fframwaith ar gyfer 
perthnasoedd ariannol.

Mae llawer o sefydliadau yn y trydydd sector yn 
ymrwymo i berthnasoedd ariannol gyda’r sector 
statudol i gyflenwi gwasanaethau neu brosiectau, 
naill ai trwy arian grant neu drwy gyflenwi 
gwasanaethau a brynir trwy broses caffael / 
contractio.

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent 
(CMGG) yn llofnodi’r ddogfen ar ran y trydydd 
sector ym mwrdeistref Caerffili.

I BWY MAE’R COD?
Er bod y Cod yn gytundeb ffurfiol rhwng 
partneriaid sydd wedi ymrwymo i’r Cod (CBSC a 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan) bwriedir 
iddo gael ei ddefnyddio hefyd fel dogfen 
weithio gan sefydliadau eraill sy’n darparu arian i 
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol.

Mae’r Cod yn nodi’r safon y mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, CBSC, partneriaid a 
sefydliadau yn y trydydd sector yn cytuno i 
weithio yn unol â hi mewn perthynas ag ariannu, 
contractau a chymorth grant. Nid yw’n ymdrin 
â’r hyn sy’n cael ei ariannu na phwy ddylai gael ei 
ariannu.

Mae’r cod hefyd yn cydnabod efallai y bydd rhaid 
i bob sefydliad, boed statudol neu yn y trydydd 
sector, gadw at feini prawf ariannu asiantaethau 
allanol a lle bo modd bydd yn integreiddio’r 
arferion da a geir yn y Cod hwn. Un enghraifft o 
hyn yw arian a ddarperir o dan Reoliadau Ariannol 
yr Undeb Ewropeaidd.

Er bod rhagdaliadau’n groes i reoliadau ariannol 
CBSC ar hyn o bryd, gall rhai arianwyr wneud 
taliadau ym mlaen llaw lle bo angen. Mae hyn o 
gymorth i sefydliadau bach yn y trydydd sector 
sydd ag arian cyfyngedig. Fel arfer bydd Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn talu anfonebau 
bob chwarter fel ôl-daliadau, ond efallai y bydd 
yn talu bob mis fel ôl-daliadau lle bernir bod hyn 
yn bosibl. Ni chaniateir i Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan roi rhagdaliadau ond lle bo 
cymeradwyaeth benodol gan Lywodraeth Cymru 
i wneud hynny e.e. contractau gwasanaethau 
gwirfoddol. Gall Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan roi ar waith trefniadau ariannu teirochrog, 
gydag opsiwn estyniadau blynyddol. Bydd 
trefniadau ariannu tair blynedd yn cael eu 
hystyried, lle bo’n briodol.

PERTHYNAS Â CHYTUNDEBAU / 
DOGFENNAU ERAILL
Cytundeb Partneriaeth bwrdeistref Caerffili yw’r 
cytundeb trosfwaol rhwng y partneriaid. Mae’r Cod 
Ymarfer Ariannol yn rhan annatod o’r cytundeb.

Grŵp Siaradwyr Bach CMGG

Grŵp Siaradwyr Bach CMGG
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DIFFINIADAU O GYTUNDEBAU
Bron yn ddieithriad bydd taliadau oddi wrth y 
sector statudol i sefydliadau yn y trydydd sector 
yn cael eu gwneud o dan “gytundeb” o ryw fath. 
Gall y derminoleg amrywio rhwng ac o fewn 
sefydliadau ond yn y bôn diben yr holl broses yw 
sicrhau y caiff yr arian ei wario’n briodol ac yn unol 
â’r fanyleb gytunedig. At ddibenion y Cod hwn 
caiff y gwahaniaeth rhwng y ddau gytundeb a 
ddefnyddir amlaf ei ddisgrifio isod:-

CONTRACTAU
Mae contract yn gytundeb cyfreithiol gyfrwymol 
ac fel arfer caiff ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd 
lle caiff gwasanaethau eu cyflenwi’n allanol neu 
drwy sefydliad neu asiantaeth arall.  

CYTUNDEBAU LEFEL GWASANAETH
Mae Cytundebau Lefel Gwasanaeth wedi cael 
eu defnyddio ers amser hir. Fodd bynnag, dros yr 
ychydig flynyddoedd diwethaf gwelwyd cynnydd 
wrth symud tuag at gontractau gan y bernir mai 
hyn yw’r arfer gorau a’i fod yn darparu ffurfioldeb a 
diogelwch i bawb. Fodd bynnag, Cytundebau Lefel 
Gwasanaeth yw’r dogfennau cyfreithiol a ffefrir 
er mwyn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 
ymrwymo i drefniadau ariannu gyda phartneriaid.

YMRWYMIADAU ALLWEDDOL YN Y 
COD:
Er mwyn cyflawni’r berthynas ariannol mae’r 
egwyddorion canlynol o werthoedd cyffredin a 
pharch gan y naill at y llall yn sail i’r fframwaith ac 
yn sicrhau y cyflawnwn ein nod yn gydweithredol - 

●● Cysondeb a chydgysylltu 
Rydym wedi ymrwymo i geisio cydgysylltu a/neu 
safoni trefniadau ariannu cymaint ag sy’n bosibl er 
mwyn lleihau i’r eithaf y baich ar sefydliadau yn y 
trydydd sector a sicrhau ffocws ar gyflenwi.

●● Symlrwydd a chymesuredd
Byddwn yn sicrhau bod prosesau mor syml ag sy’n 
bosibl ac yn gymesur â’r swm o arian dan sylw a’r 
risg ganfyddedig.

●● Amseroldeb
Byddwn yn ceisio caniatáu digon o amser ar gyfer 
cynllunio, gwneud penderfyniadau a rhoi prosiect 
/ gwasanaethau ar waith.

●● Tryloywder ac atebolrwydd 
Bydd ein perthynas yn agored ac yn onest 
gan ganiatáu penderfyniadau gwybodus am 
flaenoriaethau gwario ym mwrdeistref Caerffili, 
gan sicrhau bod pob sector yn cael ei gynnwys ac 
yn dysgu o waith blaenorol ac arferion gorau.

●● Ffocws ar ganlyniadau
Byddwn yn sicrhau y caiff cyflawni canlyniadau 
a dangos effaith ar ein cymunedau lleol eu 
defnyddio fel dangosyddion allweddol o lwyddiant 
prosiectau neu wasanaethau fel canlyniad 
uniongyrchol i ariannu.

●● Gwerth Gorau / Llywodraethu
Bydd gennym fframwaith y bydd y ddwy ochr 
yn cytuno arno. Er enghraifft, methodoleg 
atebolrwydd yn ôl canlyniadau i fonitro a 
gwerthuso perfformiad, cyflawni canlyniadau ac 
effaith, sicrhau defnydd da o arian cyhoeddus.

●● Trafodaeth a deialog
Byddwn yn parhau i geisio gwella cyfathrebu 
rhwng sefydliadau trwy waith Is-bwyllgor Cyswllt 
y Sector Gwirfoddol ac felly’n helpu i feithrin 
ymddiriedaeth er mwyn canfod a goresgyn 

Ymwelwyr ifanc gyda RecRock yn Un Curiad

Gwirfoddolwyr Rhaglen Cleifion Arbenigol ym Mhen-blwydd CMGG yn 90 Oed
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problemau cyn iddynt gael effaith ar y gwaith o 
gyflenwi gwasanaethau / prosiectau.

●● Empathi
Byddwn yn ceisio deall anghenion a gofynion ein 
gilydd a dylai hyn helpu i osgoi problemau a helpu 
i gyflawni canlyniadau.

SUT MAE’R COD WEDI’I STRWYTHURO
Mae’r Cod yn nodi camau yn y broses ariannu a 
chontractio gan gynnwys dylunio a chyflenwi o 
dan y penawdau canlynol:-

●● Dylunio prosiectau a gwasanaethau
●● Y broses ymgeisio a thendro
●● Telerau cyflenwi
●● Monitro ac adrodd
●● Telerau talu
●● Dod â pherthynas ariannol i ben

DYLUNIO PROSIECTAU A 
GWASANAETHAU
Mae partneriaid cytundebau ym mwrdeistref sirol 
Caerffili yn galw mwyfwy am gyfranogiad effeithiol 
gan sefydliadau yn y trydydd sector oherwydd y 
cydnabyddir bod y sector yn aml yn gallu cyrraedd 
grwpiau agored i niwed na all y cyrff statudol 
eu cyrraedd. Disgwylir i sefydliadau yn y trydydd 
sector chwarae rhan wrth helpu i ddatblygu 
gwasanaethau a phrosiectau ar yr adeg gynharaf 
posibl yn y cam dylunio.  

Canlyniad hyn fydd gwasanaethau sydd wedi’u 
diffinio’n dda, sy’n gyflawnadwy ac sy’n diwallu 
anghenion y bobl ym mwrdeistref sirol Caerffili. 
Bydd anghenion bwrdeistref sirol Caerffili’n cael eu 
tystiolaethu gan brosesau asesu llesiant Y Gaerffili 
a Garem sy’n sail i’r Cynllun Cyflawni i roi  
Cynllun Llesiant Y Gaerffili a Garem 2018-2023 

ar waith. Bydd hefyd yn galluogi sefydliadau yn y 
trydydd sector i dyfu a datblygu ac yn sgil hynny 
gwella eu gallu i gyflenwi yn y tymor hir. 

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn:-
●● Darparu cyfle i sefydliadau yn y trydydd sector 
gyfrannu at y gwaith o asesu anghenion a 
dylunio gwasanaethau a phrosiectau, lle bo’n 
briodol, trwy wahodd darparwyr posibl i 
drafodaethau ar yr adeg gynharaf posibl yn y 
broses.
●● Cydnabod bod cyfrannu at y broses gyffredinol 
hon yn cymryd amser ac adnoddau i sefydliadau 
yn y trydydd sector.

Bydd sefydliadau yn y trydydd sector yn:-
●● Cyfrannu’n adeiladol at y broses ac yn 
canolbwyntio ar anghenion y gymuned.
●● Bod yn glir ynghylch pwy maent yn eu 
cynrychioli a sut y daethant at eu safbwyntiau.  

Yn gydweithredol byddwn yn cydweithio i 
ganfod:-
●● Gwasanaethau sy’n hybu cyfle cyfartal a 
mynediad cyfartal i bawb.
●● Risgiau i’r gwaith o gyflenwi gwasanaethau / 
prosiectau a pha sefydliad partner sydd yn y 
sefyllfa orau i reoli’r risg gysylltiedig.best placed 
to manage the associated risk.
●● Rhwystrau i gyflenwi’r gwasanaethau / 
prosiectau (e.e. amserlenni afrealistig, cyflenwi’n 
arafach yn rhan gynnar y gwasanaeth / prosiect).
●● Pa agwedd ar y gwasanaethau / prosiectau 
a fyddai’n cael y budd mwyaf o gyfranogiad 
sefydliadau yn y trydydd sector.
●● Sut y gall canlyniadau gwasanaethau / 
prosiectau gael eu dangos (h.y. trwy fethodoleg 
atebolrwydd yn ôl canlyniadau) a’u cynnal a 
chyfrannu at wella gallu hirdymor sefydliadau yn 
y trydydd sector. 

Ymgynghoriad Cymunedol

Yr Arglwydd Raglaw yn cyflwyno Tystysgrifau i Wirfoddolwyr
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Y BROSES YMGEISIO A THENDRO
Mae’r adran hon yn ymdrin â’r broses o wahodd 
ceisiadau am arian, gwneud cais am arian ac asesu 
ceisiadau am arian, gan gynnwys cynigion tendro 
a rhoi gwybod am benderfyniadau. Mae proses 
ymgeisio a reolir yn dda yn rhoi i sefydliadau yn 
y trydydd sector gyfle ac amser i gyflwyno cais 
gwybodus ac ystyriol.

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan yn dilyn y rheolau, rheoliadau a chanllawiau 
cysylltiedig sy’n sefydledig ym maes caffael 
ar sail egwyddorion bod yn agored, peidio â 
gwahaniaethu a bod yn dryloyw. 

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn:-
●● Anelu at roi rhybudd rhesymol a digonol 
o gyfleoedd ariannu er mwyn rhoi amser i 
sefydliadau yn y trydydd sector ymateb.
●● Cyhoeddi amserlenni clir ar gyfer ceisiadau, 
penderfyniadau a rhestrau taliadau.
●● Cyhoeddi meini prawf clir y bydd ceisiadau a 
thendrau’n cael eu dethol a’u gwerthuso yn eu 
herbyn.
●● Sicrhau bod ffurflenni’n glir ac yn hawdd eu 
deall a’u bod yn cynnwys yr holl wybodaeth 
berthynol er mwyn i sefydliadau yn y trydydd 
sector allu gwneud penderfyniad gwybodus 
ynghylch gwneud cais ai peidio.
●● Sicrhau bod ffurflenni cais ag enw a manylion 
person cyswllt ar gyfer ymholiadau.
●● Cydnabod ei bod yn ddilys i sefydliadau yn y 
trydydd sector gynnwys elfen resymol o gostau 
gorbenion yn eu hamcangyfrifon am gyflenwi 
gwasanaeth. Fodd bynnag, rhaid i sefydliadau yn 
y trydydd sector gydnabod y bydd yr holl gostau 
amcangyfrifedig a gyflwynir i arianwyr posibl 
yn destun craffu manwl ar y cam ymgeisio a 
hefyd trwy gydol oes ceisiadau llwyddiannus. 
Bydd unrhyw wariant ar weithgareddau na nodir 
mewn dogfennau contract yn cael eu hadennill 
gan arianwyr.
●● Darparu adborth ar y rhesymau dros geisiadau 
llwyddiannus ac aflwyddiannus, gan gynnwys 
awgrymiadau datblygu ar gyfer ceisiadau yn y 
dyfodol.

Bydd sefydliadau yn y trydydd sector yn:-
●● Sicrhau eu bod yn deall yr amserlenni a’r broses 
benderfynu.

●● Sicrhau wrth ymgeisio eu bod yn gymwys i 
wneud hynny a’u bod yn deall y gofynion i’w 
cais gyflawni nodau’r rhaglen ariannu.
●● Ystyried llunio ceisiadau ar y cyd ond bod â 
llinellau atebolrwydd clir.
●● Dyrannu costau rhagweledig llawn yn 
briodol mewn amcangyfrifon am brosiectau / 
gwasanaethau fel y gellir sicrhau y caiff y costau 
llawn eu hadennill dros oes y prosiect.
●● Cydnabod bod galwadau sy’n cystadlu â’i gilydd 
am wariant cyhoeddus a’i bod yn bosibl y bydd 
mwy o sefydliadau’n ymgeisio nag arian sydd ar 
gael.
●● Cydnabod a pharchu mai’r ariannwr sy’n 
gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch 
dyfarnu’r arian ai peidio.

Yn gydweithredol byddwn yn:-
●● Sicrhau, pan fo sefydliadau yn y trydydd sector 
yn cael eu hariannu gan fwy nag un corff 
ariannu yn y sector statudol, bod ganddynt 
ddeialog ffurfiol rhwng yr holl sectorau 
perthnasol er mwyn sicrhau nad oes dim 
dyblygu arian.
●● Gweithio mewn partneriaeth pryd bynnag 
y caiff proses / gweithdrefnau / ffurflenni 
ymgeisio newydd eu datblygu.
●● Hyrwyddo cyfleoedd contractiol yn eang 
ac ystyried dulliau rhagweithiol o annog 
sefydliadau yn y trydydd sector i ymgeisio. Mae 
hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer sefydliadau 
yn y trydydd sector sydd heb ymgeisio o’r blaen.

Cyfranogwr Lleisiau Bach CMGG
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TELERAU CYFLENWI
Mae telerau cyflenwi effeithiol yn rhoi arweiniad 
clir ynghylch yr hyn a ddisgwylir oddi wrth y 
darparwr ac erbyn pryd, fel y gall sefydliadau 
gynllunio a chyflenwi’r allbynnau, canlyniadau ac 
effaith gorau posibl. Maent hefyd yn sicrhau y caiff 
risgiau eu cydnabod, eu deall a’u gosod gyda’r sawl 
a all eu rheoli orau. Mae hyn yn cyfrannu at feithrin 
perthynas weithio effeithiol rhwng yr holl bartïon.

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn:-
●● Esbonio a chytuno ar delerau cyflenwi gyda 
sefydliadau yn y trydydd sector cyn yr ymrwymir 
i’r contract neu gytundeb ariannu, gan gynnwys 
y camau a gymerir os bydd sefydliad yn y 
trydydd sector yn methu â chyflenwi.
●● Trafod risgiau ymlaen llaw a gosod cyfrifoldeb 
amdanynt gyda’r sawl a all eu rheoli orau.
●● Cytuno gyda sefydliadau yn y trydydd sector 
ar broses syml i reoli unrhyw newidiadau i’r 
cytundeb. Bydd hyn yn rhan o’r telerau ac 
amodau safonol fydd yn cael eu cynnwys yn 
nogfennau’r contract.

Bydd sefydliadau yn y trydydd sector yn:-
●● Sicrhau bod eu sefydliad a’r gwasanaethau a 
gyflenwir yn bodloni trefniadau llywodraethu 
cenedlaethol a lleol. Er enghraifft, Asesiadau 
Unedig o Anghenion wedi’u seilio ar dystiolaeth, 
gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol, 
Amddiffyn Plant, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.
●● Bod yn ymwybodol o’r risgiau maent yn gyfrifol 
amdanynt, yn arbennig y risgiau sy’n gysylltiedig 
â chyflenwi’r gwasanaeth.

Yn gydweithredol byddwn yn:-
●● Cytuno ar ganlyniadau ac effeithiau mesuradwy 
gan ddefnyddio, er enghraifft, methodoleg 
atebolrwydd yn ôl canlyniadau. 

MONITRO AC ADRODD  
Mae monitro effeithiol yn canolbwyntio ar 
ganlyniadau, mae’n gymesur ac nid yw’n feichus, 
ac mae’n sicrhau tryloywder ynghylch y defnydd 
o arian a pha effaith sydd wedi’i chyflawni. Bydd 
gwaith monitro cytunedig gan ddefnyddio, 
er enghraifft, methodoleg atebolrwydd yn ôl 
canlyniadau, yn sicrhau y caiff unrhyw newidiadau 
neu broblemau eu canfod, ac yr ymatebir iddynt, 
yn gynnar.  

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn:-
Datblygu (lle bo modd) gofynion adrodd safonedig 
ar draws bwrdeistref sirol Caerffili i’r sefydliadau 
hynny sy’n cael arian oddi wrth fwy nag un corff yn 
y sector cyhoeddus.

Bydd sefydliadau yn y trydydd sector yn:
●● Cydnabod bod cyfrifyddu cyhoeddus yn 
galw’n anochel am lefel adrodd fanwl gywir, 
gan ddefnyddio, er enghraifft, methodoleg 
atebolrwydd yn ôl canlyniadau. 
●● Darparu gwybodaeth fonitro fel y nodir yn 
y telerau cyflenwi ac yn unol â’r amserlenni 
cytunedig.
●● Cadw dogfennau er mwyn caniatáu gwaith 
monitro gan archwilwyr yr ariannwr fel y cytunir.
●● Cydnabod y bydd y sector statudol yn 
cynnal ymweliadau monitro er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth. 
●● Codi unrhyw bryderon ynghylch cyflenwi, 
canlyniadau ac effaith gyda’r comisiynydd cyn 
gynted ag y dônt i’r golwg.

Yn gydweithredol byddwn yn:-
●● Cytuno ar y lefel a math o waith monitro sy’n 
ofynnol gan y contract, er enghraifft, defnyddio 
methodoleg atebolrwydd yn ôl canlyniadau.  
●● Cytuno ar ganlyniadau mesuradwy i adrodd 
arnynt a darparu fformatau adrodd syml.
●● Mynd i gyfarfodydd fel y cytunir yn y contract.

Chwarae anniben gyda Lleisiau Bach
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TELERAU TALU
Dylai gwasanaethau / prosiectau gael eu hariannu 
yn y ffordd fwyaf effeithiol er mwyn cyflawni’r 
canlyniadau hirdymor gorau posibl. Dylai’r 
telerau talu ganiatáu i sefydliadau yn y trydydd 
sector gynllunio a datblygu at y dyfodol a chreu 
cymhelliad cadarnhaol i gynllunio ar gyfer y 
tymor hirach. Yn aml mae trefniadau ariannol yn 
cynnig gwell gwerth am arian na threfniadau un 
flwyddyn, trwy ddarparu mwy o sefydlogrwydd 
ariannol a thrwy leihau’r aneffeithlonrwydd sydd 
ynghlwm wrth ymgeisio am arian newydd neu ail-
negodi contractau.

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn:-
●● Nodi’n glir trefniadau ariannu cytunedig yn y 
contract.
●● Cydnabyddir bod gan CBSC a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan fframweithiau 
cyfrifyddu a gweithdrefnau prosesu a thalu 
gwahanol. Fel arfer bydd  Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn talu anfonebau bob chwarter 
fel ôl-daliadau, ond efallai y bydd yn talu bob 
mis fel ôl-daliadau, lle bernir bod hyn yn bosibl.
●● Rhoi ar waith drefniadau ariannu teirochrog, 
gydag opsiwn estyniadau blynyddol. Bydd 
trefniadau ariannu tair blynedd yn cael eu 
hystyried, lle bo’n briodol.

Bydd sefydliadau yn y trydydd sector yn:-
●● Dilyn arferion da wrth ddefnyddio a gweinyddu 
arian cyhoeddus a rhoi ar waith systemau 
effeithiol ar gyfer rheolaeth, rheoli a chyfrifyddu 
ariannol, yn unol â’r methodolegau a ffefrir gan y 
comisiynydd.
●● Cydymffurfio â’r fframweithiau a chanllawiau 
cyfrifyddu perthnasol megis rhai’r Comisiwn 
Elusennau.
●● Cydnabod ei bod yn ddilys i arianwyr ofyn am 
gydnabyddiaeth gyhoeddus i’w harian. Gallai 
hyn gael ei ragnodi mewn telerau cyflenwi.
●● Cael ei gynorthwyo i fanteisio ar ddarpariaeth llif 
arian a benthyciadau moesegol trwy chwiliadau 
a chyfeirio at arian gan CMGG.  

Yn gydweithredol byddwn yn:-
●● Cytuno ar ddealltwriaeth glir ynghylch sut yr 
ymdrinnir â thanwariant / gorwariant.

DOD Â PHARTNERIAETH ARIANNOL 
I BEN 
Mewn rhai achosion mae arian ar gyfer prosiectau 
/ gwasanaethau yn dod i ben. Mae llawer o 
resymau dros hyn gan gynnwys adolygiad o arian 
strategol neu ddatblygu neu oherwydd bod y 
taliad wedi’i roi at ddiben penodol sydd wedi cael 
ei gyflawni. Mae’r Cod yn ceisio sicrhau bod pob 
sefydliad wedi ymrwymo i wneud y broses hon yn 
glir a’i bod yn cael ei rheoli’n dda, er mwyn lleihau 
cymaint ag sy’n bosibl effaith dod â gwasanaethau 
i ben ar y rheiny sy’n cael y gwasanaethau penodol 
hynny ym mwrdeistref sirol Caerffili. 

Bydd CBSC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan yn:-
●● Rhoi gwybod i sefydliadau yn y trydydd sector 
yn ysgrifenedig os canfyddir problemau gyda’r 
ddarpariaeth gwasanaethau trwy’r contract / 
cytundeb lefel gwasanaeth.
●● Rhoi 3 mis o rybudd ar ddiwedd y cytundebau 
lefel gwasanaeth neu gontractau er mwyn 
i sefydliadau yn y trydydd sector baratoi 
cynlluniau amgen / strategaethau ymadael.
●● Rhoi’r rhesymau dros ddod â’r arian i ben.

Bydd sefydliadau yn y trydydd sector yn:-
●● Os ydynt yn cael anawsterau ariannol neu o 
fath arall, bydd ymddiriedolwyr / cyfarwyddwyr 
sefydliadau yn y trydydd sector yn rhoi gwybod 
am eu pryderon yn ysgrifenedig i’r swyddog a 
enwir yn y contract.
●● Cydnabod y gall arian ddod i ben os bydd 
blaenoriaethau’n newid, yn amodol ar delerau’r 
contract sy’n bodoli eisoes.

Dadorchuddio plac Pen-blwydd CMGG yn 90 oed
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●● Cydnabod y gellid terfynu arian os na chaiff 
canlyniadau eu cyflenwi.
●● Canfod a rheoli risgiau posibl er mwyn lleihau 
unrhyw effaith bosibl ar ddefnyddwyr ac ar 
sefydliadau.
●● Sicrhau eu bod yn cyflawni eu dyletswyddau 
fel cyflogwyr da, er enghraifft, rhoi cyfnodau 
diswyddo gofynnol.

Yn gydweithredol byddwn yn:-
●● Sicrhau bod contractau’n cynnwys cynllun rheoli 
ariannol neu strategaeth ymadael pan fydd, neu 
os bydd, yr arian yn dod i ben.
●● Canfod a datrys unrhyw broblemau’n gyflym.

CYMHWYSO AC ADOLYGU’R COD
Bydd y cyfrifoldeb am roi ar waith y canllawiau 
arferion da yn y Cod hwn ar y rheiny sydd wedi 
ymrwymo i’r cytundeb Compact. Bydd y Cod yn 
cael ei fonitro gan Is-bwyllgor Cyswllt y Sector 
Gwirfoddol.  

DATRYS ANGHYDFOD
Mae’r Compact/Cytundeb Partneriaeth yn bod 
ers 1999 ac mae perthnasoedd cadarnhaol wedi 
cael eu cynnal a’u cryfhau ymysg y Partneriaid 
yn ystod y cyfnod hwn. Cynhelir trafodaethau 
yng nghyfarfodydd Is-bwyllgor Cyswllt y Sector 
Gwirfoddol lle gellir cytuno ar ffordd ymlaen o ran 
problemau. Fodd bynnag, os yw anghytundebau 
(nad ydynt yn ymwneud â materion ariannu) 
yn anodd eu datrys ar ôl dilyn pob trywydd, 
dylent gael eu cyfeirio gan CMGG at Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili i gael eu 
hystyried ymhellach. Mae Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Caerffili yn cynnwys uwch 
gynrychiolwyr o’r partneriaid statudol, sef Cyngor 
Caerffili, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Cyfoeth 
Naturiol Cymru, ac aelodau gwadd gan gynnwys 
Heddlu Gwent, Comisiynydd Heddlu a Throseddu, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaethau Prawf ac 
Adsefydlu a Llywodraeth Cymru. 

RHAGOR O WYBODAETH A 
SYLWADAU
I gael mwy o wybodaeth am y Cytundeb 
Partneriaeth ac Is-bwyllgor Cyswllt y Sector 
Gwirfoddol, cysylltwch â CMGG.

https://www.CMGG.org.uk/

I gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Llesiant 
neu Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili, 
cysylltwch â’r Uned Polisi, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Caerffili.

https://your.caerphilly.gov.uk/
publicservicesboard/cy 

Hoffem wybod beth ydych chi’n meddwl am y 
Cytundeb Partneriaeth ac rydym yn croesawu’ch 
barn ar sut yr ydym yn perfformio. Cysylltwch 
â CMGG neu â’r Uned Polisi yng Nghyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili (gweler y manylion 
cyswllt isod).

Noson Gwobrwyo Gwirfoddolwyr Caerffili
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MANYLION CYSWLLT PARTNERIAID Y COMPACT

Iechyd Cyhoeddus Cymru – Tîm Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
E-bost: ymholiadau.cyffredinol@wales.nhs.uk 
Gwefan: https://icc.gig.cymru/ 

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
Pont-y-clun CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost: swfs@southwales-fire.gov.uk 
Gwefan: https://www.decymru-tan.gov.uk/ 

Swyddfa Comisiynydd Heddlu                                
a Throseddu Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog                                                    
Cwmbrân, Gwent NP44 2XJ

Ffôn: 01633 642200    
Ffacs: 01633 643095
E-bost: commissioner@gwent.pnn.police.uk
Gwefan: www.gwent.pcc.police.uk/cy/hafan/

Cymdeithas Mudiadau  
Gwirfoddol Gwent (CMGG) 
Tŷ Derwen
Heol yr Eglwys
Casnewydd NP19 7EJ

Ffôn: 01633 241550
Gwefan:  www.CMGG.org.uk
E-bost: info@CMGG.org.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
Uned Polisi, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, 
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed CF82 7PG

Ffôn: 01443 864409
E-bost: polisi@caerffili.gov.uk
Gwefan: https://your.caerphilly.gov.uk/
publicservicesboard/cy 

Yr Uned Polisi fydd y man cyswllt canolog ar gyfer 
cynghorau cymuned / tref bwrdeistref Caerffili 
hefyd.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Ysbyty Sant Cadog
Lodge Road
Caerllion NP18 3XQ

Ffôn: 01633 436700
E-bost: abuhb.enquiries@wales.nhs.uk
Gwefan: www.wales.nhs.uk/siteplus/866/home
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Heddlu Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân, Gwent  NP44 2XJ

Ffôn: 01633 838 111
E-bost: contact@gwent.pnn.police.uk
Gwefan: https://www.gwent.police.uk/cy/

Fforwm Busnes Caerffili
Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen
Parc Busnes Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7FN 

Ffôn: 07901 303439
E-bost: Natalie@cbforum.co.uk
Gwefan: www.cbforum.co.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfoeth Naturiol Cymru 
Canolfan Gofal Cwsmeriaid
Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd CF24 0TP

Ffôn: 0300 0653000
E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Gwefan: https://naturalresources.wales/?lang=cy 

Cwmni Adsefydlu Cymunedol  
Cymru ar gyfer Gwent 
5 De Clare Court
Ffordd Syr Alfred Owen
Heol Pontygwindy 
Caerffili CF83 3HU

Ffôn: 03450 105 026
E-bost:  walescrc.info@wales.probation.gsi.gov.uk
Gwefan: http://cymru.mosonline.uk/ 

MANYLION CYSWLLT PARTNERIAID Y COMPACT
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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Fframwaith Atebolrwydd ac Adrodd 2018-23

ATODIAD 1

Adborth

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Newid
Cadarnhaol

Dechrau
Cadarnhaol

Pobl
Gadarnhaol

Lleoedd
Cadarnhaol

1. Cydweithio

1. Y dechrau gorau 
mewn bywyd 

Iechyd Cyhoeddus 
Cymru

2a. Gwirfoddoli 
Cymdeithas Mudiadau 

Gwirfoddol Gwent

2b. Prentisiaethau
CBSC

3. Iechyd a Lles da
Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Aneurin 
Bevan

4a. 11. Cymunedau mwy 
diogel Heddlu Gwent

4b. Cymunedau gwydn  
CBSC

5. Amgylchedd 
naturiol lleol

Cyfoeth Naturiol 
Cymru

2. Cyfathrebu ac 
ymgysylltu 3. Caffael a chomisiynu 4. Rheoli asedau

Galluogwyr

Meysydd Gweithredu

Adroddiadau Perfformiad Chwe Misol
Bydd Swyddogion Arweiniol y Meysydd Gweithredu’n paratoi adroddiadau bob 6 mis ar gyfer eu Maes Gweithredu. Bydd y rhain 
yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd gan Hyrwyddwr y Bwrdd. Bydd cyfle hefyd i adrodd ar “sail eithriadau” gan Hyrwyddwr y Bwrdd 
enwebedig yng nghyfarfodydd chwarterol y Bwrdd.

Bydd gan bob Maes Gweithredu Hyrwyddwr Bwrdd enwebedig, sy’n aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a bydd yn adrodd 
ar lefel y Bwrdd ar gynnydd y gwaith yn eu Meysydd Gweithredu. Bydd gan y Maes Gweithredu Swyddog Arweiniol a chefnogaeth 
Polisi. Bydd y Meysydd Gweithredu yn datblygu eu cynllun gweithredu a’u hadrodd eu hunain yn unoi â’r egwyddorion 
atebolrwydd ac adrodd.

Adroddiadau Chwarterol am Eithriadau
Bydd Swyddogion Arweiniol y Meysydd Gweithredu yn cwrdd bob chwarter er mwyn sicrhau manteisio ar y cysylltiadau i’r eithaf a 
bod arfer da yn cael ei rannu. Cynhelir digwyddiadau bob chwe mis er mwyn i bob aelod y Meysydd Gweithredu glywed am gynnydd 
yn y Meysydd Gweithredu eraill ac i wneud y mwyaf o gysylltiadau. Bydd adroddiadau am eithriadau’n galluogi darparu adroddiadau 
penodol i’r Bwrdd pe bai angen dod â materion i’w sylw, naill ai’n bositif neu’n negyddol. Bydd y Meysydd Gweithredu yn gweithredu 
ar sail gorchwyl a gorffen. Bydd pob maes yn datblygu ei gynllun gweithredu ei hun sy’n nodi’r camau gweithredu byr, canolig a 
hirdymor y bydd yn eu cymryd. Bydd y cynlluniau gweithredu’n cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Bydd adroddiad blynyddol cyffredinol yn cael ei gynhyrchu gan ymgorffori’r cynnydd 
yn erbyn y camau a’r gweithredoedd a gytunwyd ar draws y Cynllun Llesiant cyfan.
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