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Dechreuodd y cyfarfod am 10.00am.
1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

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

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth 18fed
Gorffennaf 2017 yn gofnod cywir.
3.

Cofnod Gweithredu

Cyfarfod Rhanbarthol Cadeiryddion / Is-gadeiryddion a Swyddogion Cymorth y BGC
Trafododd aelodau’r BGC yn fyr yr awgrym a wnaed yn y cyfarfod diwethaf gan godi’r
mater bod rhai aelodau’n gorfod mynychu cyfarfodydd lluosog. Cytunwyd y byddai NE yn
cyfarfod cydweithwyr rhanbarthol ar ôl ymgynghori i drafod mwy ar ddewis cyfarfod i
drafod meysydd cyffredin o fewn cynlluniau gweithredu a hefyd a fyddai’n ddefnyddiol
cael cyfarfod blynyddol o BGC rhanbarthol i gael diweddariadau ar feysydd o ddiddordeb
i bawb. Yn y cyfamser cytunwyd y byddai Cynlluniau Ffyniant Sir Gâr a Cheredigion yn
cael eu rhoi ar agenda cyfarfod nesaf y BGC ym mis Tachwedd i’w trafod.
Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan
Rhoddodd NE ddiweddariad cryno ar gynnydd y rhaglen uchod, a fyddai’n gweithredu’n
ehangach nag a feddyliwyd yn wreiddiol. Byddai diweddariadau pellach pan fyddant ar
gael.
4.

Drafft Cynllun Ffyniant Sir Benfro

Cyflwynodd NE y Cynllun drafft trwy atgoffa ei gydweithwyr o drafodaethau a fu yn y
cyfarfod diwethaf pan gytunwyd ar Amcanion Ffyniant Sir Benfro. Amlinellodd y rhaglen
ymchwil, casglu tystiolaeth ac ymgysylltu a wnaed ar gyfer datblygu’r Cynllun drafft a
rhoddodd olwg dros strwythur y ddogfen. Diolchodd NE hefyd i PS-J am ei gwaith hynod
werthfawr wrth ddatblygu’r Cynllun drafft.
Nododd NE ei bod yn bwysig peidio â gweld gweithgareddau tymor byr, canolig a hir fel
dilyniant o’r adegau y byddai gwaith yn darfod a dechrau ond yn hytrach fel ffordd o
edrych ar yr amser tebygol a gymrai i weld effaith neu ganlyniadau cadarnhaol y gwaith.
Pwysleisiodd mai cynllun strategol yw’r ddogfen ac na ddylai’r BGC fod yn rhy
orchmynnol o ran y gweithgaredd manwl oherwydd ei bod yn bwysig rhoi lle a chyfle i’r
grwpiau cyflawni ddatblygu atebion mentrus a bod yn arloesol. Rhagwelwyd cyngor
ffurfiol ysgrifenedig o swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ond nid oedd eto
wedi cyrraedd. Dywedodd NE ei fod mewn cysylltiad â swyddfa CCD ac mai’r neges i’r
BGC oedd bod yn fentrus ac uchelgeisiol, mentro dan reolaeth a pheidio â bod ofn methu.
Nid oedd y cyngor wedi bod ynghylch cydymffurfio ac roedd wedi bod yn ddefnyddiol o
ran y gefnogaeth sydd ar gael o Swyddfa CCD at y dyfodol. Nododd PS-J bod y cyngor i
Geredigion a Sir Gâr wedi bod yn debyg.
Yna trafododd aelodau’r BGC y ddogfen yn fras a gwneud sylwadau arni (er enghraifft,
ei golwg a’i strwythur) a hefyd ar draws y pedair ffrwd waith: Byw a Gweithio; Cymunedau
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NE ar
gyfer yr
agenda

Dyfeisgar; Ymosod ar Wledigrwydd; a Gwarchod Ein Hamgylchedd. Yna trafodwyd y
ddogfen yn fanylach a chytunwyd ar y Cynllun drafft yn amodol ar y gwelliannau a
awgrymwyd yn y drafodaeth.
Nododd PS-J y byddai pob un o’r tair sir (Sir Benfro, Sir Gâr a Cheredigion) yn cadw at
yr un cyfnod ymgynghori o 12 wythnos ac y byddai Sir Gâr unwaith eto’n cynnal arolwg
fel rhan o’r broses ymgynghori. Gofynnodd i’r holl bartneriaid hyrwyddo’r arolwg yn eang
trwy eu sefydliadau eu hunain. Nododd NE y byddai papur yn cael ei gyflwyno i’r cyfarfod
nesaf yn amlinellu cynigion ar gyfer sut i gyflawni a chefnogi’r Cynllun.
5.

Prosiect Diffibrilwyr

Rhoddodd AR olwg dros y gwaith a wnaed hyd yma ar y prosiect. Byddai’r prosiect yn
cael ei farchnata fel prosiect y BGC a gofynnwyd i bartneriaid i anfon gwybodaeth am eu
timau cyfathrebu i dîm y BGC. Soniwyd am amryw ffynonellau arian y byddai modd eu
defnyddio i roi hyfforddiant gan gynnwys LEADER a Chyllid Elusennau Iechyd. Byddai
JM a SJ yn edrych yn fanylach ar y dewisiadau cyllido hyn. Byddai diweddariad arall yn
cael ei roi yn y cyfarfod nesaf.
6.

Pawb

Balchder yn Sir Benfro

Rhoddodd SJ olwg dros gynnydd hyd yma wrth gyflawni menter Balchder yn Sir Benfro.
Nododd y byddai angen i drafodaethau ailddechrau ynghylch cyllid o ran dyfodol gwaith
y BGC oherwydd bod anawsterau’n ymddangos wrth geisio dwyn ymlaen hyd yn oed
darnau sylfaenol o waith.
Trafododd aelodau’r BGC y mater yn fyr gan gytuno darparu rhestr o beth allent gynnig
mewn gwasanaethau e.e. cyfieithu. Hefyd gofynnwyd i NE edrych eilwaith ar y gwaith a
wnaed 12 mis yn ôl pan ofynnwyd am gyfraniadau ariannol gan aelodau’r BGC.
Dywedodd y byddai’n mynd yn ôl at ymatebion gwreiddiol yr aelodau a dilyn gyda’r rhai
oedd wedi cynnig cyfraniad i weld a oeddent yn dal yn barod i wneud hynny.
7.

Pawb

Adolygiad Rhoi Cymunedau’n Gyntaf

Yn ei gyfarfod diwethaf ym mis Gorffennaf, roedd y BGC wedi derbyn adroddiad ar y
gwaith sy’n cael ei wneud i raddol ddiddymu rhaglen Rhoi Cymunedau’n Gyntaf a
defnyddio’r Gronfa Etifeddiaeth. Roedd y tîm adolygu wedi cytuno i ddod ag adroddiad i
gyfarfod nesaf y BGC i ymgynghori ar ganfyddiadau’r adolygiad a’i argymhellion ar
ddefnyddio’r Gronfa Etifeddiaeth yn y dyfodol.
Rhoddodd RB olwg byr dros yr ymgynghori oedd wedi digwydd gyda rhanddeiliaid
allweddol a nododd y byddai rhagor o ymgysylltu’n digwydd yn ystod mis Hydref ar gyfer
yr adroddiad terfynol. Byddai adroddiad ychwanegol yn cael ei gyflwyno i gyfarfod mis
Tachwedd y BGC gydag argymhellion terfynol.
8.

UFA

Nododd SPJ y byddai seminar Tlodi yn Sir Benfro ar gyfer aelodau etholedig yn cael ei Aelodau’r
gynnal ar 27ain Hydref yn Neuadd y Sir. Dywedodd fod nifer cyfyngedig o leoedd i
BGC i
aelodau’r BGC fynychu os oeddent yn dymuno.
gysylltu â
LR

Nododd IW ei fod yn ddiweddar wedi cyfarfod y Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol pryd y trafodwyd y rhaglen Working Forward, a rhoddodd amlinell gryno ohoni.
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IW

Dywedodd y byddai’n dod ag adroddiad i’r cyfarfod nesaf os oedd hyn yn rhywbeth yr
oedd gan y BGC diddordeb yn hynny.
Nododd JM mai dyddiad cau cymorth ariannol LEADER ar gyfer y flwyddyn ariannol
nesaf oedd 31ain Hydref. Dosbarthodd gynnig PLANED ar gyfer prosiect peilot
Cydnerthedd a Llesiant Cymunedol a gofynnodd i bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ystyried y cynnig a’r adborth fel y bo’n briodol.
Fframwaith Llywodraethu Partneriaethau – nododd SJ y datblygwyd hyn gan Hywel Dda
fel cist offer i asesu effeithiolrwydd partneriaethau. Byddai’n anfon hyn at aelodau’r BGC
er gwybodaeth yn dilyn Cyfarfod nesaf Bwrdd Hywel Dda.
Daeth y cyfarfod i ben am 1.00pm.
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