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Alison Perry

Cyfarwyddwr Comisiynu, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu

Dechreuodd y cyfarfod am 11.55am.

1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

Gwnaed cyflwyniadau a derbyniwyd ymddiheuriadau’r rhai a restrir uchod.
2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24 Medi 2019 fel cofnod
cywir.
3.

Cofnod Gweithredu

Cwblhawyd yr holl gamau gweithredu ac eithrio:
6 – Trafod brwdfrydedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i gynnwys grwpiau o
bobl ifanc y tu allan i’r fforymau Ieuenctid arferol â Phrif Weinidog Cymru, er mwyn
penderfynu a allai Sir Benfro dreialu dull yn y maes hwn – I’w drafod o dan y cofnod
gweithredu yn y cyfarfod nesaf.

LR

8 – Cydweithwyr i ddarparu gwybodaeth gaffael ar ganran y gwariant lleol fel cam cyntaf
tuag at gynyddu gwerth cymdeithasol ac adeiladu cyfoeth lleol – LR i ddosbarthu nodyn
atgoffa.

LR

9 – Ymgynghori â chydweithwyr rhanbarthol a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i lunio
gweithdy er mwyn penderfynu sut i gyd-ddylunio fframwaith i alluogi datblygu gwaith o
amgylch datrysiadau cymdeithasol a gwyrdd ar gyfer iechyd – Cynhelir cyfarfod cynllunio
ar 21 Ionawr, manylion pellach i ddilyn.
11 – Cyfoeth Naturiol Cymru i ddosbarthu dyddiadau ar gyfer gweithdy rhanbarthol i
amlinellu eu profiadau o’r prosiect peilot carbon positif – dywedodd AW ei bod yn
gobeithio trefnu rhywbeth ym mis Chwefror ar gyfer partneriaid lleol.
4.

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus

Cyflwynodd SPJ yr adroddiad a luniwyd yn dilyn gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio
Cymru (SAC) yn gynharach yn y flwyddyn.
Nododd ddiffyg eglurder rhwng cyfrifoldebau SAC a’r Comisiynydd wrth adolygu
perfformiad byrddau gwasanaethau cyhoeddus (BGC) a bod hyn yn cyflwyno darlun
dryslyd o ran goruchwyliaeth. Gan ystyried pob un o’r pedwar argymhelliad yn yr
adroddiad yn eu tro, nodwyd eu bod yn gyffredinol yn cael eu gyrru gan broses ac na
fyddent yn cynorthwyo i ddatgloi potensial llawn BGC.
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Cytunwyd ar ddarparu ymateb i’r adroddiad, gan amlinellu’r hyn yr oedd BGC Sir Benfro
wedi’i wneud o ran yr argymhellion a hefyd unrhyw gynlluniau ar gyfer cyflawni wrth
symud ymlaen. Bydd NE yn drafftio ymateb a’i ddosbarthu i bartneriaid.
5.

NE

Cynnwys pobl ifanc

Yn dilyn yr adborth gan y Cynulliad Ieuenctid a dderbyniwyd ar ddechrau’r sesiwn
weithdy, cytunwyd y cyhoeddir gwahoddiad sefydlog i ddau gynrychiolydd ddod i
gyfarfodydd yn y dyfodol. Hefyd, bydd trafodaethau’n cael eu cynnal â’r Cynulliad
Ieuenctid i benderfynu a oedd unrhyw broblemau ag amseriad cyfarfodydd ac i gynnwys
hyblygrwydd yn amserlen y cyfarfodydd lle bo hynny’n bosibl, pe bai angen.

NE/
LR

Yn ogystal, cytunwyd i ychwanegu eitem at agenda yn y dyfodol ar gyfer trafod y pecyn
cymorth ymgysylltu a dreialwyd gan PLANED yn Hwlffordd, ar ôl ei gwblhau a chynnal
ymgynghoriad arno.
Nododd LR fod yr eitem ynghylch cynnwys pobl ifanc wedi’i hychwanegu at yr agenda yn
dilyn trafodaethau yng nghyfarfod blaenorol y BGC ynghylch y gwaith y mae partneriaid
yn ei wneud â phobl ifanc, a sut y gallai’r BGC ddod â’r gwaith hwn at ei gilydd, yn ogystal
ag ymgysylltu ar yr un pryd â phobl ifanc y tu allan i fforymau traddodiadol. Cytunwyd y
bydd hyn yn cael ei drafod â’r Cynulliad Ieuenctid er mwyn penderfynu a ydynt yn credu
bod unrhyw fylchau o ran ymgysylltu.

NE/
LR

Nododd MB fod BGC Caerdydd wedi gwahodd pobl ifanc i graffu ar eu gwaith fel rhan o
brosiect UNICEF, a gallai hyn fod yn rhywbeth i Sir Benfro ei ystyried yn y dyfodol.
6.

Ardaloedd a chymunedau integredig yn Sir Benfro

Cyflwynodd CG yr adroddiad a oedd yn adeiladu ar y diweddariad a gyflwynwyd i’r BGC
ym mis Medi. Nododd fod gwaith yn canolbwyntio i ddechrau ar ardal Aberdaugleddau
gan fod problemau mewn rhai cymunedau ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel
isel, iechyd meddwl a chaledi ariannol, sydd oll yn benderfynyddion cymdeithasol o ran
iechyd, a gallai dull gwasanaethau cyhoeddus ddarparu datrysiad ar eu cyfer. Rhoddodd
ddiweddariad am y cynnydd o ran datblygu timau amlddisgyblaethol ac amlasiantaeth;
cynllunio ar lefel ardaloedd a chymunedau, gan gynnwys y cynnig i ychwanegu chweched
ardal gymunedol i gynnwys ardal Arberth/Crymych; ymgysylltu a chyfathrebu; datblygu
cynllun i hysbysu rhanddeiliaid am weithgarwch ac i helpu i ymgysylltu mor eang â phosibl
â phobl yn Sir Benfro; a meysydd pellach i’w datblygu.
O ran argymhellion, gofynnwyd i’r BGC ystyried sut mae’r cyfarfodydd amlasiantaeth ac
amlddisgyblaethol yn cael eu cydlynu er mwyn sicrhau y ceir ymgysylltu mor eang â
phosibl, a hefyd i ystyried yr ardaloedd rhwydwaith cymunedol arfaethedig a ph’un ai yw’r
rhain yn briodol. Cytunwyd i rannu’r cylchlythyr ag aelod-sefydliadau’r BGC er mwyn
penderfynu p’un ai a allant gyfrannu, a bydd diweddariad pellach ar ddatblygiad
ardaloedd a chymunedau integredig yn cael ei drefnu ar gyfer cyfarfod yn y dyfodol.
Roedd aelodau’r BGC yn cytuno â’r ardaloedd rhwydwaith fel y’u nodwyd yn yr
adroddiad.
7.

Cydweithio Rhanbarthol

Rhoddodd AB ac MP ddiweddariad am gydweithio rhanbarthol a chynnydd ar
weithgarwch rhwng BGC Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Ceredigion a’r Bwrdd Partneriaeth
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Rhanbarthol o amgylch y pedwar maes prosiect presennol, sef; datrysiadau cymdeithasol
a gwyrdd ar gyfer iechyd; gofal wedi’i alluogi gan dechnoleg, a digidol; ymgysylltiad
parhaus; a chysylltu pobl, cymunedau caredig. O ran gweithgarwch yn ymwneud â maes
prosiect gofal wedi’i alluogi gan dechnoleg a digidol, nododd MP fod cyfarfod wedi’i
gynnal ar 15 Tachwedd gyda dau gyflenwr a allai ddarparu system rheoli rhanddeiliaid i
ddadansoddi gwybodaeth a dderbynnir o weithgarwch ymgysylltu. Gwahoddwyd y
cyflenwyr i fynychu cyfarfod y grŵp prosiectau rhanbarthol yn y dyfodol er mwyn archwilio
ymhellach yr hyn y gallant ei gynnig, ac ystyried opsiynau cyllido. Bydd papur yn
amlinellu trafodaethau yn cael ei roi gerbron cyfarfod y BGC yn y dyfodol.
8.

Unrhyw Fusnes Arall

Nododd JF fod gwybodaeth yn parhau heb ei derbyn oddi wrth rai sefydliadau partner
mewn perthynas â’r lleoliadau profiad gwaith sydd ar gael. Gofynnodd iddynt gyflwyno’r Pawb sydd
heb
wybodaeth cyn gynted ag y bo modd.
gyflwyno
Daeth y cyfarfod i ben am 12.55pm.
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