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Dechreuodd y cyfarfod am 2.00pm.
1.

Croeso ac ymddiheuriadau

Gwnaed cyflwyniadau a derbyniwyd ymddiheuriadau gan y rhai a restrir uchod.
2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau 8fed Chwefror 2018 yn gofnod
manwl gywir.
3.

Log Gweithredu

Digwyddiad Tlodi yn Sir Benfro - Rhoddodd SPJ ddiweddariad byr o'r digwyddiad a
gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2018. Roedd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
CSP wedi argymell sefydlu gweithgor trawsbleidiol i edrych ar fynd i'r afael â thlodi yn y
Sir a chytunwyd ar hyn gan y Cabinet ar 16eg Ebrill. Cynigiodd JF arbenigedd DWP i'r
grŵp pe bai angen.
Y wybodaeth ddiweddaraf am hyfforddiant BGC - Roedd NP wedi anfon y wybodaeth
ddiweddaraf am nad oedd hi'n gallu bod yn y cyfarfod. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys
y BGC cyfan gyda'i gilydd a bydd yn seiliedig ar weithdy hanner diwrnod sy’n
llwyddiannus yn barod, sydd wedi'i ddiwygio a'i ddiweddaru, ar y cyd â Swyddog o
Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, i gymryd i ystyriaeth sefyllfa unigryw BGC. Fe'i
harweinir gan hwylusydd gan Academi Wales, a bydd yn gyfle i edrych yn fanwl ar yr
heriau sy'n wynebu BGC, ymwybyddiaeth o'r byrddau iechyd, sut y maent yn edrych a'r
hyn maen nhw'n ei wneud, ynghyd â dealltwriaeth o'r camau i wella perfformiad y
bwrdd. Anfonir llythyr at Gadeiryddion yn fuan yn amlinellu'r pecyn cyflawn o
ddatblygiad bwrdd.
Staff Cyfathrebu BGC - Nododd LR ei bod wedi derbyn manylion gan bron pob aelod o'r
BGC ar wahân i ddau a byddai'n cysylltu â'r ddau gorff hyn eto yn dilyn y cyfarfod.
Gwefan BGC - roedd LR wedi siarad â thîm gwe CSP ynglŷn â sefydlu gwefan BGC
nad oedd yn gorfforaethol yn ei olwg ond yn dal i gael ei gynnal gan CSP. Ni fyddent yn
gallu edrych i mewn i hyn tan fis Mehefin. Byddai diweddariad pellach yn cael ei
ddarparu yn y cyfarfod nesaf.
Gofynnodd SL sut roedd safleoedd BGC eraill yn cael eu cynnal a nodwyd bod
Gwasanaeth Cyhoeddus Cenedlaethol Ceredigion a Chaerfyrddin yn cynnal eu
safleoedd drwy'r Awdurdodau Lleol. Esboniodd PS-J yr hyn a fyddai'n digwydd yn
rhanbarthol o ran safle i gynnal Asesiadau Llesiant yn rhanbarthol a dywedodd fod hyn
yn rhywbeth a allai ddarparu ateb i gynnal safleoedd BGC yn nes ymlaen.
4.

Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro

4a.

Cymeradwyaeth derfynol

Eglurodd NE fod y Cynllun wedi'i gymeradwyo trwy bob un o'r strwythurau llywodraethu
Partneriaid Statudol a nododd TJ fod y Bwrdd wedi ymgymryd â llawer o waith mewn
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LR

cyfarfodydd blaenorol ar y Cynllun. Nid oedd unrhyw sylwadau gan bartneriaid
anstatudol ac felly cymeradwywyd y Cynllun Llesiant ar gyfer Sir Benfro gan y BGC.
4b

Refniadau cyflenwi

Amlinellodd NE ei feddyliau fel y nodwyd yn y papur a ddosbarthwyd i bartneriaid, gan
gynnwys pryderon ynghylch yr effaith gyfyngedig a gafodd gynlluniau partneriaeth
strategol blaenorol. Dywedodd fod angen i'r BGC edrych yn ffres ar y mecanweithiau a'r
strwythurau ar gyfer cyflwyno'r Cynllun pe byddai'r canlyniadau a nodir ynddi i'w
cyflawni. Dywedodd hefyd ei bod hi'n debygol nad oedd model neu ddull 'un maint yn
addas i bawb', ac y dylai'r BGC fod yn hyblyg ac yn addasadwy yn ei ymateb.
Yna bu aelodau'r Bwrdd yn trafod cyflwyno'r Cynllun gan gynnwys rôl y Bwrdd mewn
arweinyddiaeth a lledaenu'r gair am waith y BGC o fewn sefydliadau partner, defnyddio
model is-grŵp, defnyddio grwpiau gorchwyl a gorffen, pennu canlyniadau a monitro
cynnydd.
Nodwyd hefyd y byddai'r Bwrdd yn atebol wrth gyflwyno'r Cynllun gan y Pwyllgor
Trosolwg a Chraffu Partneriaethau a dywedodd SL nad oedd materion ehangach Tai a
Thrafnidiaeth yn dal i gael eu trafod o ran sut y gellid mynd i'r afael â hwy gan y
Cynllun.
Fel ffordd ymlaen, cytunwyd ar y canlynol;
 Byddai SL / JM yn dechrau'r broses o ddatblygu gwaith o gwmpas y tri phrosiect sy'n
gysylltiedig â Chymunedau (Cyfranogiad Cymunedol, Deall ein Cymunedau ac
Ymgysylltu Cymuned ystyrlon) a datblygu cynllun gweithredu, penderfynu ar
ganlyniadau a phenderfynu pwy ddylai fod yn rhan o'r gwaith, ar gyfer trafodaeth
bellach yn y cyfarfod BGC nesaf.
 Byddai rhan o'r cyfarfod nesaf ym mis Gorffennaf yn ymroddedig i weithdy ar gyfer
partneriaid BGC i gwmpasu'r gwaith o fewn y Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a
Chyflogaeth, Dod yn Brosiect Carbon Niwtral a Gwneud Pethau'n wahanol, ac i
nodi'r dulliau mwyaf priodol ar gyfer cyflwyno’r rhain a'r canlyniadau a geisir.
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NE/
PS-J

Cydweithrediad 100 o ddiwrnodau cyntaf Cymru Well Wales

Ar ôl trafodaeth fer, cytunwyd y byddai RJ yn cael ei enwebu i weithredu fel y prif
gyswllt a gofyn i gael rhagor o wybodaeth am y fenter ac adrodd yn ôl i bartneriaid yn y
cyfarfod nesaf. Cytunodd IS i gysylltu â RJ yn hyn o beth.
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SL/
JM

RJ/
IS

Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i Fyrddau Gwasanaeth
Cyhoeddus

Nododd NE fod y llythyr wedi'i anfon at Gadeiryddion pob BGC ac yn cynnwys rhestr o
feysydd y disgwylir i'r Comisiynydd eu gweld o fewn Cynlluniau Llesiant fel y'u mynegwyd
mewn gohebiaeth flaenorol i'r BGC. Cytunwyd y byddai unrhyw beth sy'n ymwneud yn
benodol â phobl hŷn yn cael ei dynnu allan yn ystod y gwaith cyflawni. Cytunodd y
partneriaid y dylid anfon ymateb at y Comisiynydd yn esbonio bod yr amcanion yng
Nghynllun Sir Benfro yn gyffredinol a bod y Cynllun yn gynllun cymunedol ar gyfer pob
oedran. Yn ychwanegol, nodwyd bod fforymau eisoes ar waith yn delio â materion sy'n
benodol i bobl hyn, er enghraifft, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru.
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Digwyddiad BGC Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rhoddodd NE wybod i aelodau'r BGC fod Ceredigion, Powys a Sir Gaerfyrddin wedi
croesawu'r cyfle i fynychu digwyddiad rhanbarthol, a gynhelir ddydd Llun 25 Mehefin,
10.00am - 3.00pm, yn Archifdy Sir Benfro Hwlffordd.

LR/
PS-J

Cytunwyd y dylai cynnwys y digwyddiad fod yn berthnasol i'r holl siroedd sy'n mynychu,
felly cytunwyd i ganolbwyntio'r digwyddiad ynghylch themâu sy'n gyffredin i'r pedwar
Cynllun Llesiant ac i rannu gwybodaeth o fudd i'r ddwy ochr. Byddai PS-J yn ei rôl fel
Cydlynydd Rhanbarthol yn archwilio ymhellach beth fyddai'r themâu hyn ac y byddai
agenda ar gyfer y digwyddiad yn cael ei ddosbarthu maes o law. Gofynnwyd i aelodau'r
BGC nodi dyddiad y digwyddiad yn eu dyddiaduron.
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Diweddariad Prosiect Diffibriliwr

Gwnaeth RQ ddiweddaru partneriaid ar gynnydd yn ymwneud â'r Prosiect Diffibriliwr.
Nododd fod 175 o ddiffibrilwyr yn Sir Benfro ar hyn o bryd, sef nifer gymharol isel, ac
roedd rhai bylchau sylweddol mewn rhai ardaloedd yn y Sir. Y cam nesaf fyddai
ysgrifennu at Gynghorau Tref a Chymuned i geisio llenwi'r bylchau hyn a hyrwyddo codi
arian mewn cymunedau. Roedd SJe wedi nodi rhywfaint o gyllid prosiect gan Hywel
Dda a allai gyfrannu at brynu diffibrilwyr ac roedd yr elusen Cariad wedi cynnig darparu
hyfforddiant ar eu defnydd mewn cymunedau, ac ar hyn o bryd roeddent yn trafod
gyda'r Gwasanaeth Tân ynghylch defnyddio Gorsafoedd Tân at y diben hwn.
Dywedodd RQ mai'r nod oedd hyrwyddo codi arian mewn cymunedau. Nododd hefyd ei
fod wedi negodi pris o £900 ar gyfer prynu diffibrilwyr gyda Cariad.

RQ

Nododd SL / SPJ y gallai fod yn bosibl hefyd ddefnyddio cyllid o'r gronfa Gwella Sir
Benfro newydd, a sefydlwyd gydag incwm o Dreth y Cyngor ar 2il gartref yn y Sir.
Byddai diweddariad pellach yn cael ei ddarparu fel bo'n briodol.
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Unrhyw Fusnes Arall

Dywedodd BR y byddai cyfarfod Arbennig o'r Bwrdd Iechyd yn cael ei gynnal ddydd Iau
19eg Ebrill yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Sir. Byddai nifer o opsiynau clinigol yn
cael eu cyflwyno a gofynnir i'r Bwrdd a oeddent yn dymuno mynd allan i ymgynghori ar
y rhain ai peidio.

JM/
LR

Nododd JM fod cyllid LEADER Planed wedi cael ei roi i ddau Swyddog Llesiant
Cymunedol a Gwytnwch gael eu cyflogi, a fyddai'n adnodd ychwanegol ar gyfer gwaith
BGC. Byddai'n anfon gwybodaeth gryno'r prosiect i LR i'w gylchredeg ac yn gofyn i
unrhyw bartneriaid â diddordeb gysylltu â hi pe dymunent gymryd rhan yn y broses
gyfweld.
Nododd NE fod cynrychiolydd o'r sector Cyngor Tref a Chymuned wedi cael eu
cyflwyno i ymuno â'r BGC. Byddai hyn yn cael ei ystyried ymhellach yn y cyfarfod nesaf
pan adolygwyd Cylch Gorchwyl ac aelodaeth y grŵp.
Gofynnodd SL hefyd fod partneriaid yn hyrwyddo'r wobr Balchder yn Sir Benfro
ymhellach gan fod PAVS wedi nodi gostyngiad mewn diddordeb.
Daeth y cyfarfod i ben am 3.55pm.
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