COFNODION BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS SIR BENFRO
Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018 am 10.00am
Coleg Sir Benfro, Hwlffordd
Presennol:
Tegryn Jones
Sue Leonard
Christine Harley

Prif Weithredwr, APCAP (Cadeirydd)
Prif Swyddog, PAVS (Is-gadeirydd)
Pennaeth Uned Gyflenwi Leol Dyfed Powys, y Gwasanaeth
Prawf Cenedlaethol
Anna Bird
Pennaeth Datblygu Partneriaeth Strategol Prifysgol Hywel
Dda
Natalie Pearson
Pennaeth Ymgysylltu, Llywodraeth Cymru
Jonathan Feild
Rheolwr Cyflogwr a Phartneriaeth, DWP
Dr Steven Jones (SPJ)
Cyfarwyddwr Datblygu, Cyngor Sir Penfro
Huwel Manley
Rheolwr Gweithrediadau Gorllewin, Cyfoeth Naturiol Cymru
Bernadine Rees
Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gadael 12.20pm)
Rob Quin
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol, Gwasanaeth Tân ac Achub
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Uwch Arolygydd. Ian John Heddlu Dyfed Powys
Dave Evans
Prifathro Cynorthwyol, Coleg Sir Benfro
Jessica Morgan
PLANED
Alec Don
Prif Weithredwr, Porthladd Aberdaugleddau (gadael 11.10am)
Cris Tomos
Yr Aelod o’r Cabinet dros yr Amgylchedd a’r Gymraeg
Yn bresennol
Claire George
Amy Richmond
Dr Polly Sills-Jones

Cydlynydd Cymorth Partneriaeth a Chraffu, Cyngor Sir Penfro
Rheolwr Ymgysylltu, Cynllunio a Pherfformiad, Gwasanaeth
Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Cydlynydd Cynllun Llesiant Rhanbarthol

Cefnogaeth/Ysgrifenyddiaeth
Nick Evans
Rheolwr Cymorth Partneriaeth a Chraffu
Lynne Richards
Cydlynydd Cymorth Partneriaeth a Chraffu
Ymddiheuriadau
Ian Westley
David Simpson
Andrea Winterton
Sarah Jennings
Ros Jervis
Barry Walters

Prif Weithredwr, Cyngor Sir Penfro
Arweinydd, Cyngor Sir Penfro
Rheolwr Gweithrediadau De-orllewin Sir Benfro, Morol a Monitro,
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfarwyddwr Partneriaethau a Gwasanaethau Corfforaethol,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda
Prifathro Dros Dro, Coleg Sir Benfro
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Rowland Rees-Evans

Cadeirydd, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin
Cymru
Ian Scale
Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Cyhoeddus Cymru
T D/Uwch Arolygydd. Ross Evans
Heddlu Dyfed Powys
Dechreuodd y cyfarfod am 10.00am.
1. Croeso ac ymddiheuriadau
Gwnaed cyflwyniadau a derbyniwyd ymddiheuriadau gan y rhai a restrir uchod.
Nododd y Cadeirydd mai'r cyfarfod yma fyddai’r un olaf i IJ oherwydd y byddai'n ymddeol
o'r Heddlu. Diolchodd iddo ar ran aelodau PSB am ei gyfraniad at waith y PSB dros y
blynyddoedd diwethaf.
Nododd y Cadeirydd hefyd mai cyfarfod diwethaf PS-J oedd hi wrth iddi adael ei swydd a
symud dramor. Diolchodd iddi ar ran y PSB am ei chymorth wrth ddatblygu'r Asesiad a'r
Cynllun Llesiant. Byddai Joanne Creasey yn cymryd awenau PS-J yn ei swydd fel
Cydlynydd Cynllun Llesiant Rhanbarthol.
2. Cofnodion y cyfarfod blaenorol
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 17eg Ebrill 2018 yn gofnod manwl
gywir.
3. Log Gweithredu
1 - Manylion Cyfathrebu Staff
Roedd y rhain yn dal i gael eu derbyn gan CNC. Byddai HM yn dilyn hyn i fyny.
2 - Gwefan PSB
Dywedodd LR y byddai enw parth ar wahân ar gyfer PSB Sir Benfro yn cael ei sefydlu
(www.pembrokeshirepsb.co.uk), fodd bynnag, byddai'r safle yn parhau i gael ei chynnal
gan CSP ond byddai'n cael ei ddiwygio i edrych yn 'gorfforaethol' a byddai'n defnyddio
Logo CSP ar frig y dudalen. Dangoswyd yn fras i’r partneriaid sut fyddai hyn yn edrych a
chadarnhaodd pawb eu bod yn hapus gyda'r newidiadau a wneir. Byddai LR yn
dosbarthu'r enghraifft er gwybodaeth.
5 - Menter 1000 diwrnod cyntaf
Cysylltwyd â Sarah Morrison, Rheolwr y Rhaglen, a fyddai'n cysylltu â RJ i drafod y prosiect
ymhellach.
6 - Ymateb i'r Comisiynydd Pobl Hŷn
Cadarnhaodd NE fod ymateb wedi'i anfon at y Comisiynydd Pobl Hŷn, ar ôl derbyn y
llythyr a drafodwyd yn y cyfarfod diwethaf.
8 - Prosiect Diffibriliwr
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Nid oedd unrhyw ddiweddariadau pellach ar hyn o bryd.
9 - Prosiect Lles a Chydnerthedd Cymunedol
Dosbarthwyd briff y prosiect ar 18 Ebrill 2018.
Byddai eitemau 3, 4, 7 a 10 ar y log gweithredu yn cael eu trafod yn unol â'r Agenda.
4.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd

Cytunodd y partneriaid y dylai'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd presennol aros yn eu lle.
5.

Adolygu Cylch Gorchwyl

Rhoddodd NE drosolwg o'r diwygiadau arfaethedig i'r Cylch Gorchwyl, a awgrymwyd o
ystyried cyhoeddi'r Cynllun Llesiant yn ddiweddar. Trafododd y partneriaid y cynigion a
chytunwyd ar y canlynol;
• I egluro tymor swydd y Cadeirydd / Is-gadeirydd
Y dylai tymor swydd y Cadeirydd / Is-gadeirydd barhau am dair blynedd ac am uchafswm
o ddau dymor.
• A ddylid gwahodd cynrychiolydd o Un Llais Cymru i fynychu cyfarfodydd PSB
Dylid gwahodd Cadeirydd Un Llais Cymru Sir Benfro a'i ychwanegu at restr y PSB o
gyfranogwyr gwahoddedig yn y Cylch Gorchwyl.
• Dileu paragraffau 26 a 27
Cytunwyd y dylid dileu paragraffau 26 a 27 o ystyried cyhoeddi'r Cynllun Llesiant a
threfniadau cyflwyno diwygiedig yn ddiweddar.
Cynigiwyd ymhellach a chytunwyd y dylid newid y geiriad mewn perthynas â chyfarfodydd
y PSB (paragraff 16) i nodi 'bydd o leiaf bum cyfarfod o'r Bwrdd bob blwyddyn galendr ...'
Byddai NE yn gwneud y newidiadau angenrheidiol a byddai'r cysylltiad â'r Cylch Gorchwyl
diwygiedig ar wefan PSB yn cael ei ddosbarthu i bartneriaid
6.

Cwestiwn i'r PSB

Nododd y Cadeirydd fod cwestiwn i'r PSB wedi'i dderbyn gan y Cyng. Pat Davies mewn
perthynas â gwasanaethau integredig yn Abergwaun. Croesawodd y Cyng. Davies i'r
cyfarfod a'i wahodd i roi ei gwestiwn ger bron aelodau PSB.
Amlinellodd Cyng. Davies gefndir ei chynnig, sef manteisio ar y cyfle yr oedd y datblygiad
Ffordd Gyswllt Simneiau presennol wedi ei godi i ddarparu gwasanaethau integredig ar
gyfer cymuned Abergwaun a'r ardal gyfagos, a sefydlu cyfleuster rhannu ar y cyd yng
nghanol y dref i yn cynnwys gwasanaethau cyhoeddus, sydd o bosibl yn cael eu cefnogi
gan elfen o dai cymdeithasol a chyfleoedd masnachol.
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Rhoddodd SPJ drosolwg o'r datblygiad yn ardal y ffordd Gyswllt Simneiau a nodwyd bod y
cam datblygu presennol i fod i gael ei gwblhau ym mis Tachwedd 2018 ar gyfer datblygu'r
safle i ddechrau yn gynnar yn 2019. Nododd BR fod cyfleoedd posibl ar gyfer defnyddio’r
safle yn yr agenda gofal yn dilyn ymlaen o ymgynghoriad diweddar Hywel Dda ar
drawsnewid gwasanaethau clinigol a dywedodd IJ fod yr Heddlu eisoes yn trafod gyda CSB
ynglŷn ag adleoli gan nad oedd eu heiddo presennol yn Abergwaun bellach yn addas i'r
pwrpas.
Nododd partneriaid PSB nifer o gyfleoedd y gellid eu harchwilio mewn perthynas â'r safle.
Nodwyd bod grŵp ar hyn o bryd mewn trafodaethau am y safle ac awgrymwyd y gellid
cryfhau aelodaeth y grŵp hwn i gynnwys partneriaid PSB â diddordeb ychwanegol.
Amlygwyd y cyfle i gymryd gwasanaethau i gymunedau ochr yn ochr â rôl y Bwrdd wrth
gefnogi hyn. Cytunwyd y byddai diweddariad ar gynnydd yn cael ei ddarparu i'r cyfarfod
PSB nesaf.
7.

Prosiectau Cynllun Llesiant - cwmpasu a diweddaru

Yna fe wnaeth y partneriaid ymarfer byr i gwmpasu a chynllunio gweithgaredd yn ymwneud
â phrosiectau yn y cynllun Llesiant, sef Prosiect 1 - Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a
Chyflogaeth a Phrosiect 3 - Dod yn Sir Carbon Niwtral. Esboniodd PS-J y byddai'r
Prosiectau o fewn y Cynllun Llesiant yn gofyn am wahanol lefelau o gefnogaeth gan
bartneriaid PSB a byddai prosiectau 1 a 3 yn gofyn i bartneriaid edrych ar arferion eu
sefydliad eu hunain er mwyn mynd â'r prosiectau ymlaen. Yna, amlinellodd yr hyn y mae'r
PSB wedi cytuno i'w wneud o fewn y Cynllun mewn perthynas â'r prosiectau hyn ac
awgrymodd y dylai partneriaid ddewis un elfen o bob un i'w symud ymlaen yn y lle cyntaf;
Prosiect 1 - Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth
Cefnogi pobl, yn enwedig pobl ifanc a'r rhai â nodweddion gwarchodedig, i gael eu
cyflogi trwy bartneriaid PSB sy'n cynnig ystod o leoliadau i hyrwyddo cyfleoedd i
ennill profiad yn y gweithle, e.e. interniaeth cyflogedig, cynlluniau graddedig,
profiad gwaith, hyfforddeiaethau a phrentisiaethau
Cydweithio i wella recriwtio a dargadw mewn sectorau allweddol trwy ddatblygu
ymagwedd a rennir ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat i farchnata'r sir i
ddarpar weithwyr
Datblygu ymagwedd gyffredin at les staff ar draws partneriaid PSB; nodi a
hyrwyddo amgylchedd sy'n cefnogi iechyd meddwl da a bodlonrwydd swydd yn y
gweithle
Prosiect 3 - Dod yn Sir Garbon Niwtral
Yn gysylltiedig â'n gwerth o arwain trwy esiampl, bydd partneriaid PSB yn ymrwymo
i fabwysiadu ymagwedd sylfaenol wahanol at arferion gwaith sy'n cefnogi
cynaliadwyedd amgylcheddol, effeithlonrwydd adnoddau a lleihau allyriadau carbon
i gymryd ein lle fel rhan o Gymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang
Datblygu'r rhwydweithiau a'r isadeiledd a fydd yn cefnogi systemau trafnidiaeth
wyrdd integredig ymhellach i Sir Benfro, ee pwyntiau gwefru trydan, teithio
gweithredol, trafnidiaeth gymunedol
Cefnogi sefydliadau a chymunedau i geisio atebion gwyrdd i wella ansawdd ein tir
cyhoeddus ac i gynyddu gwydnwch ecosystemau a gwydnwch i newid yn yr
hinsawdd
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Yna trafododd y Bwrdd Prosiect 1 - Fframwaith Trawsnewid Recriwtio a Chyflogaeth.
Amlinellodd DE o Goleg Sir Benfro fanylion am y prosiect Biwro Cyflogaeth a ddechreuwyd
fel prosiect peilot yn Sir Benfro ac roedd bellach wedi'i gyflwyno drwy Lywodraeth Cymru i
bob coleg yng Nghymru.
Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i symud ymlaen gyda phwynt 1, i gefnogi pobl, yn enwedig
pobl ifanc a'r rhai â nodweddion gwarchodedig, i fynd i gyflogaeth trwy bartneriaid PSB sy'n
cynnig ystod o leoliadau i hyrwyddo cyfleoedd i ennill profiad yn y gweithle, ac y byddai
cyfarfod o weithwyr proffesiynol AD proffesiynol partneriaid PSB yn cael ei sefydlu gyda
Choleg Sir Benfro i edrych arno;
• Mapio'r ddarpariaeth gyfredol
• Rhaglenni cyrchfan
• Profiad gwaith o ansawdd gwell
• Cymwysterau proffesiynol
• Prentisiaethau a rennir (yn benodol mewn perthynas â nodi sectorau twf a'r sectorau hynny
sy'n cael trafferth recriwtio)
Nodwyd y byddai hyn yn gofyn am arweinyddiaeth aelodau DGC o ran canolbwyntio eu
cynrychiolwyr AD ar yr hyn y byddai angen iddynt ei wneud. Byddai JF o DWP a DE o
Goleg Sir Benfro yn arwain ar sefydlu cyfarfod cychwynnol a byddai'r wybodaeth
ddiweddaraf yn cael ei ddarparu yn y cyfarfod PSB nesaf ym mis Medi.
Yna trafododd aelodau'r PSB yn fyr Prosiect 3 - Dod yn Sir Garbon Niwtral. Nododd HM
fod methodoleg genedlaethol ar hyn o bryd y gellid ei ddefnyddio i bennu niwtraliaeth
carbon, gan alluogi sefydliadau i bennu eu hôl troed carbon eu hunain o seilwaith a
thrafnidiaeth i ystadau a defnyddio eitemau fel cwpanau plastig. Cytunodd partneriaid PSB
i symud tuag at fynd i'r afael â phwynt 1, ymrwymo i fabwysiadu ymagwedd sylfaenol
wahanol at arferion gwaith sy'n cefnogi cynaliadwyedd amgylcheddol, effeithlonrwydd
adnoddau a lleihau allyriadau carbon i gymryd ein lle fel rhan o Gymru sy'n gyfrifol yn fydeang, trwy ymgymryd â'r canlynol yn y lle cyntaf;
• Mae pob PSB yn ymrwymo i ymgymryd â'r broses a ddisgrifir uchod
• Partneriaid i weithredu eu cynlluniau seilwaith gwyrdd presennol
Byddai'r wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei ddarparu mewn cyfarfodydd yn y dyfodol.
Yna, diweddarodd PS-J aelodau'r Bwrdd ar ddau brosiect arall yn y Cynllun Llesiant;
Prosiect 2 - Asesiad Risg Amgylchedd a Newid yn yr Hinsawdd
Byddai angen torri hyn i ddau asesiad gwahanol. Byddai'r elfen Amgylchedd yn cael ei
gwmpasu o dan ddatganiadau ardal a ddatblygwyd gan CNC. Fodd bynnag, roedd y
posibilrwydd y gellid ymgymryd â'r elfen Newid Hinsawdd yn rhanbarthol. Trefnwyd cyfarfod
ar yr 20fed o Orffennaf yn Aberystwyth i gynnwys academyddion a gweithwyr proffesiynol /
arbenigwyr yn y maes yn ogystal â chynrychiolwyr PSB. Byddai diweddariad yn cael ei
ddarparu yn y cyfarfod nesaf.
Prosiectau 6, 7 ac 8 - Prosiectau thema gymunedol
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Nododd SL fod dau gyfarfod wedi eu cynnal hyd yma ac roedd adborth o'r gweithgaredd
cwmpasu cychwynnol ar gyfer y prosiectau wedi'i gynnwys yn y pecyn agenda. Roedd y
gweithgaredd a awgrymwyd yn cynnwys gwaith i'w wneud o fewn sefydliadau partneriaid
PSB ei hun yn ogystal ag yn uniongyrchol â chymunedau a rhai o'r themâu a awgrymir o
ran deall ein cymunedau a chryfhau ymgysylltu fyddai prosiectau tymor hwy. Byddai
diweddariad yn cael ei ddarparu mewn cyfarfod yn y dyfodol.
8.

Digwyddiad Rhanbarthol - Adborth a'r camau nesaf

Dosbarthwyd crynodeb o'r gwahanol gyflwyniadau a roddwyd yn y digwyddiad i bartneriaid
yn y pecyn agenda. Cynhaliwyd y digwyddiad ar 25 Mehefin a chafodd ei gynllunio fel cyfle
i rannu gwybodaeth ar draws y rhanbarth a fyddai wedi'i rannu ar sail PSB unigol a hefyd i
bartneriaid gefnogi rhai o'r prosiectau a ddangoswyd pe baent yn dymuno gwneud hynny.
Dywedodd partneriaid a fynychodd y digwyddiad eu bod wedi ei chael yn ddefnyddiol, er
bod cynrychiolaeth DGC wedi bod yn ddiffygiol mewn rhai meysydd. Nododd AB fod Sir
Gaerfyrddin wedi cynnig cynnal y digwyddiad rhanbarthol nesaf a thrafododd y partneriaid
yn fyr y gallai hyn gynnwys ffocws ar waith y gellid ei symud ymlaen ar lefel ranbarthol. Fodd
bynnag, nodwyd ei bod yn bwysig bod prif ffocws y Gwasanaeth Cyhoeddus Cenedlaethol
yn parhau i ffocysu ar Sir Benfro a bodloni'r amcanion a nodir yn y Cynllun Llesiant. Roedd
partneriaid PSB yn cefnogi digwyddiadau rhanbarthol pellach a gofynnodd TJ i AB
drosglwyddo diolch i Sir Benfro i gynnal y digwyddiad nesaf.
9.

UFA

Nododd NP y byddai ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn dechrau yn yr hydref o
gwmpas y Cerrig Milltir Cenedlaethol.
Nododd NE fod Academi Cymru wedi darparu dyddiad ar gyfer hyfforddiant Byrddau Iach,
a fyddai'n digwydd ar brynhawn Mercher 5ed Rhagfyr. Gofynnwyd i'r partneriaid nodi’r
dyddiad yn eu dyddiaduron a byddai gwybodaeth bellach yn cael ei ddosbarthu pan fyddai
ar gael.
Nododd TJ y byddai Ian Scale yn ymddeol yn fuan a gofynnodd i ddymuniadau gorau'r
Bwrdd gael eu trosglwyddo iddo.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.45pm.
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