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Cofnodion CVON 
Dydd Mawrth 8fed Chwefror 2022  via Zoom 

 

Yn Bresennol –  
1. Nevil Williams   Radio BGM Llanelli    
2. Suzanne Samuels    Fusion     
3. Jamie Horton   CAVS     jamie.horton@cavs.org.uk  
4. Sarah Risk   MIND Llanelli    

5. Helen Morris  Foothold    

6. Nia ap Tegwyn                        MGSG     

7. Ian Williams  Radio Glangwili    

8. Perminder Dhillon  CAVS    Perminder.dhillon@cavs.org.uk 

9. Caren Keenan               Threshold DAS    

10. Jane Hemmings   CAVS     jane.hemmings@cavs.org.uk 
11. Sarah Hall   Wildfowl & Wetlands Trust  

12. Laura Terry   Ty Hafan    

13. Pennie Walker  WAST 

 

     1)  Croeso a Chyflwyniadau 
Croesawodd Alud bawb i'r cyfarfod a chyflwynodd pawb eu hunain a'u rôl / sefydliad. 
 

     2)    Ymddiheuriadau 

Jackie Hamilton Salvation Army, Elizabeth Davies, Great Dane Care, Lucie Paddinson RNID, Sally Richards 

Llanelli Mind, Andrea Edwards WWAMH, Lynne Meredith Age Cymru Dyfed, Jude Collins 

Carmarthenshire Counselling Service, Amber Daniels CCC, Gill Wright Heart of Wales Line 
 

3)   Cofnodion y Cyfarfod Cynt 

Tynnodd Ian Williams sylw at y ffaith bod y dyddiad a roddwyd ar gyfer cyfarfod CVON mis Hydref yn anghywir. 
Da iawn Ian! Y dyddiad cywir ar gyfer y cyfarfod yw dydd Mawrth 4ydd Hydref. Cynigiwyd a derbyniwyd y 
cofnodion. 
 

4) Materion yn Codi 
Nid oedd unrhyw faterion yn codi 
 
5) Dyfyniad hyfforddi 
Arweiniodd Alud ni drwy hyfforddiant ar ‘Rheoli Gwrthdaro a Chwynion’ (Gweler ynghlwm). Mae’r 

dyfyniad hwn yn rhan o gwrs e-ddysgu hirach ‘Rheoli Gwirfoddolwyr’ sydd ar gael ar Borth Dysgu 

gwefan CAVS. Managing Volunteers - CGGSC~CAVS Mae’r porth hefyd yn cynnwys cyrsiau rhyngweithiol 

eraill ‘Hyder’ ‘Cadw’n Ddiogel’ a ‘Cyfrinachedd’ sy’n addas ar gyfer gwirfoddolwyr. Mae dau gwrs 

newydd yn cael eu cwblhau: ‘Paratoi i Wirfoddoli’ a ‘Beth all Gwirfoddoli ei wneud i chi.’ Gallwch gael 

mynediad i’r cyrsiau yma: Learning Portal - CGGSC~CAVS 

 
6) Newyddion CAVS a’r Ganolfan Gwirfoddoli 
Mae gennym aelod newydd o staff sydd wedi ymuno â'r tîm yn ddiweddar. Michael Jonas – 

Cynorthwyydd Ariannu gyda CAVS. michael.jonas@cavs.org.uk  

 

Mae CAVS, gyda 12 partner wedi cyflwyno cais i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ar gyfer 

rhaglen “Mind our Future” sy’n ymwneud â phobl ifanc, eu hiechyd meddwl a’u gwydnwch. Mae 

cyfarfod asesu ar 18 Chwefror. 

LocalMotion – Caerfyrddin – cyd-gynhyrchiad o sefydliadau’n dod at ei gilydd i edrych ar gael 

mewnwelediad ar lawr gwlad i wneud newid systemig i’r dref. Bydd llawer mwy ar gael ar y rhaglen yn 
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fuan iawn. Mae 6 o gyllidwyr yn ariannu 6 maes mewn ffordd wahanol. Cyfrannodd Menter Gorllewin 

Sir Gar at y cais a derbyniwyd peth cyllid. 

 

Cronfa Cymunedau Cysylltiedig Sir Gaerfyrddin – ariannodd CAVS 42 o grwpiau ledled Sir Gaerfyrddin er 

mwyn lleihau unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol. 

 

Gwirfoddoli Cymru – wrth i gyfyngiadau Covid gael eu llacio, rydym yn gobeithio y bydd gwirfoddoli yn 

parhau i ailddechrau. Byddai nawr yn amser da i adnewyddu eich Cyfleoedd (ac efallai eich proffiliau) ar 

y wefan. Os oes angen unrhyw help arnoch, rhowch wybod i ni, ond mae o fudd i chi gael presenoldeb 

ar y safle, gan ei fod yn gwneud ein swyddi fel swyddogion gwirfoddoli yn llawer haws os gallwn ddod o 

hyd i'r holl rolau gweithredol mewn un lle. Felly hyd yn oed os ydych chi'n rhoi hysbyseb syml iawn yno, 

mae'n debygol y bydd cynulleidfa fwy yn eich gweld. 

 

Gwirfoddoli ymysg Pobl Ifanc – mae’r prosiect hwn wedi cael ei grybwyll sawl gwaith yn flaenorol, ac yn 

y gorffennol nid ydym wedi gallu recriwtio ar gyfer y swydd. Rydw i'n mynd i wneud fy ngorau i gyflwyno 

rhywbeth yn ymwneud â gwirfoddoli a phobl ifanc dros y misoedd nesaf, ac a dweud y gwir, rydw i 

eisoes wedi anfon e-bost at aelodau CVON, felly rhowch wybod i mi os oes gennych chi unrhyw bobl 

ifanc yn gwirfoddoli gyda chi, neu ymddiriedolwyr gyda chi, neu os ydych yn chwilio am wirfoddolwyr 

ifanc neu ymddiriedolwyr. 

 

7) Gweithgaredd llesiant dan arweiniad Perminder Dhillon, swyddog Meithrin Gallu CAVS 
 
Siaradodd Perminder â ni drwy'r gweithgaredd, a oedd yn cynnwys angori ein hunain gan ddefnyddio 

carreg neu grisial i leihau straen a thensiynau yn ein bywydau bob dydd. 

 
8) Slot trafod ar gyfer y cyfarfod nesaf 
Byddwn yn cadw mewn cof y cais blaenorol am arweiniad ar ailennyn diddordeb gwirfoddolwyr ar ôl y pandemig, 
pan fydd canllawiau’r llywodraeth, a’r sefyllfa ar lawr gwlad yn newid. 
Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw awgrymiadau o bynciau yr hoffech i ni eu cynnig, neu siaradwyr allanol 
yr hoffech i ni eu gwahodd. Awgrymiadau i: gwirfoddoli@cavs.org.uk 
 
9) AOB 
Atgoffodd Jamie Horton bawb am weithgareddau “Webruary”, mae llawer o sesiynau gwahanol i ddewis 
ohonynt. Gwiriwch yma i weld beth sydd ar gael ac archebwch le am ddim: https://cyswlltsirgar.org.uk/  
Roedd Sarah Risk – Llanelli Mind Befriending yn hapus i gyhoeddi gwaith allgymorth newydd yn Rhydaman yn 
Eglwys Elim a Byddin yr Iachawdwriaeth yng Nghaerfyrddin yn ogystal ag ym Mind Caerfyrddin. Mae'r ffocws ar 
hybu cyfeillio/iechyd meddwl. Maen nhw hefyd yn gobeithio recriwtio gwirfoddolwyr newydd. 
Mae Caren o Threshold wedi sylwi ar gynnydd mewn ceisiadau gan wirfoddolwyr yn yr wythnosau diwethaf ar 
gyfer eu Banc Bwyd Helping Hands. Nawr bod y cyfyngiadau'n codi mae hi wedi gallu darparu ar gyfer mwy o 
wirfoddolwyr, sydd wedi bod yn llwyddiant mawr. 
Ian Williams Radio Glangwili – gwirfoddoli dal ddim yn bosibl felly nid ydynt yn gallu darparu profiad gwaith i 
fyfyrwyr fel y maent yn ei wneud fel arfer. 
Soniodd Nevil Williams eu bod yn llwyddo i gadw radio BGM i fynd fel gorsaf ar-lein. Mae datblygiadau newydd 
ar y gweill i gartrefu Radio BGM ym Mhentre Awel 
Sarah Hall – mae Ymddiriedolaeth y Gwlyptiroedd wedi gallu cadw ei gwirfoddolwyr mwy abl yn heini trwy gydol 
y pandemig mewn rolau awyr agored, ond ni all y rhai sydd â rolau yn y Ganolfan Ymwelwyr gymryd rhan. 
 
10) Dyddiad ac amser y cyfarfodydd nesaf 

Dydd Mawrth 7fed Mehefin 2022  1030-12.30 
Dydd Mawrth 4 Hydref 2022 10.30 -12.30 
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