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Dechreuodd y cyfarfod am 11.00am.
1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

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

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 27 Ebrill 2020 yn gofnod
cywir.
Llythyr LlC yn nodi tynnu cyllid yn ôl ar gyfer Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus (DGC)
- O ran y camau a gymerwyd o'r cyfarfod diwethaf, sef cysylltu â Darlledwyr Gwasanaeth
Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin a Cheredigion i awgrymu ymateb ar y cyd, nododd NE fod
Ceredigion wedi gwrthod bod yn rhan o ymateb ar y cyd ac nid oedd Sir Gaerfyrddin wedi
cysylltu ag ef. Nododd AB ei bod wedi bod yng nghyfarfod diweddaraf DGC Sir
Gaerfyrddin a'u bod wedi penderfynu anfon ymateb ar wahân. Cytunwyd y byddai ymateb
Sir Benfro yn cael ei ymgorffori yn yr ymateb i lythyr LlC i'w drafod dan yr eitem nesaf.
3.

Cynllunio Adferiad

Llythyr oddi wrth Julie James ar rôl Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus yn y cyfnod adfer
Trafododd y partneriaid y llythyr gan Lywodraeth Cymru ynghylch rôl Byrddau
Gwasanaeth Cyhoeddus yn ystod cyfnod adfer pandemig Covid-19.
Nododd IW ei bod yn bwysig osgoi dyblygu gydag unrhyw ymateb rhanbarthol, ond na
ddylai ymateb rhanbarthol atal datblygu mentrau Sir Benfro ar batrwm lleol. Cytunodd TG
y byddai llais y gymuned leol yn allweddol i adferiad a gwytnwch yn y dyfodol. Dylai
Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus (DGC) fod ar y blaen yn hyn o beth, ochr yn ochr â
phartneriaid sirol allweddol eraill, er mwyn osgoi dyblygu a sicrhau bod yr ymateb yn lleol,
yn gymwys ac yn berthnasol i'n hanghenion ar y cyd. Cytunodd y partneriaid y byddai
yna faterion lleol y dylai Darlledwyr Gwasanaeth Cyhoeddus arwain arnynt yn y tymor
hwy.
Trafodaeth ynghylch y gwersi a ddysgwyd o'r argyfwng a sut y gallwn eu defnyddio i lunio
adferiad
Gwahoddodd TJ y partneriaid i ystyried beth ddylai rôl y DGC fod yn y broses adfer a lle
y dylid canolbwyntio sylw.
Awgrymodd IT y dylid sicrhau cysondeb rhanbarthol ar gyfer rhai elfennau, ond bod
amrywiad lleol sy'n cael ei yrru gan gymunedau, ac y dylai’r DGC ei arwain a byddai'n
fforwm priodol ac yn un a gefnogir er mwyn gyrru darpariaeth a gwytnwch ymlaen ar lefel
sirol. Nododd JG mai ef oedd yr arweinydd ar weithgaredd adfer cymunedol ar gyfer CSP.
Dywedodd y byddai'n heriol iawn i aelodau'r DGC droi at broses adfer cymunedol
nad yw’n cydweddu â gwaith parhaus.
Nododd AW ei bod yn ymddangos bod rhai cyfleoedd allweddol wedi deillio o'r sefyllfa,
yn benodol o ran trefniadau gweithio a theithio; cymuned a gwirfoddolwyr; buddion
hinsawdd a byd natur; a gwneud y gorau o natur mewn perthynas â llesiant. Cytunodd
na ddylem ddyblygu gwaith sy'n cael ei reoli mewn man arall, ond y gallai'r DGC ategu'r
gwaith hwn os ydym yn gwybod beth sy'n digwydd o fewn sefydliadau ac yn rhanbarthol.
Byddai rhywfaint o waith dadansoddi ar gynlluniau a blaenoriaethau adfer yn fuddiol er
mwyn pennu unrhyw fylchau a lle gallwn weithio gyda'n gilydd.

Dywedodd KJ fod yr economi – swyddi a busnesau – a hefyd yr amgylchedd, oedd wedi
elwa o ostyngiadau mewn traffig a llygredd ond a fydd yn debygol o gael ei effeithio’n
ddifrifol wrth i dwristiaeth gynyddu, yn heriau tymor byr i ganolig y gallai'r DGC
ganolbwyntio arnynt.
Dywedodd AB y byddai'r Bwrdd Iechyd yn trafod cynllun gweithredol yr wythnos hon ac
yn canolbwyntio, nid ar adferiad fel y cyfryw, ond ar ailosod a myfyrio ar yr hyn a
ddysgwyd o'r ymateb i’r pandemig. Bu cymorth cymunedol yn hanfodol, gyda’r Bwrdd
Iechyd yn derbyn 650 o ymholiadau ynghylch gwirfoddoli ac roedd diddordeb sylweddol
gan bobl ar ffyrlo, a gwnaeth llawer ohonynt gais i wirfoddoli i wahanol sefydliadau a
grwpiau. Dechreuodd 123 o wirfoddolwyr wirfoddoli i’r Bwrdd Iechyd, er y cydnabyddir y
gallai nifer y gwirfoddolwyr gweithredol leihau wrth i’r economi a gweithleoedd ailagor.
Cytunodd â’r sylwadau bod dinasyddiaeth weithredol yn debygol o fod yn etifeddiaeth
gadarnhaol yr ychydig fisoedd diwethaf.
Awgrymodd IT y byddai ymrwymiad i gydweithio ar gyllid presennol yn y sir yn profi’n
beth mwy deniadol er mwyn dod â chyllid allanol ychwanegol i'r sir, ac y gellid ei
ddefnyddio wedyn i gefnogi cymunedau a darparu arloesedd a chefnogaeth gynaliadwy.
Cynhaliwyd trafodaeth fer gan y partneriaid ynghylch ail-lunio'r Cynllun Lles cyfredol o
gwmpas yr adferiad. Cytunwyd y dylid bwrw ymlaen â hyn fel proses dau gam fel a
ganlyn:
1
2

Dylai gwaith DGC ategu cynlluniau adfer sefydliadol gan ddefnyddio proses ‘map a
bwlch’ unwaith y bydd holl gynlluniau’r sefydliad ar gael;
Dylai'r Cynllun Lles cyfredol gael ei adolygu yng ngoleuni’r hyn y bydd ei angen dros
y 12-18 mis nesaf.

Byddai NE/LR ac arweinwyr prosiect yn trafod pwynt 2 yn y lle cyntaf ac yn adrodd yn ôl
yng nghyfarfod nesaf y DGC ym mis Medi.
Datblygu grwpiau cymorth cymunedol yn seiliedig ar brofiad Gofal Solfach
Cyflwynodd SD drosolwg byr o brosiect Gofal Solfach, ei rôl a'i adnoddau a'i waith
cyfredol gyda PLANED a PAVS gyda’r bwriad o ddyblygu'r prosiect mewn ardaloedd
eraill.
Wrth edrych i'r dyfodol, y cynllun yw y byddai cymunedau'n cymryd cyfrifoldeb drostynt
eu hunain ac yn hyrwyddo ymreolaeth. Ar hyn o bryd nid oedd unrhyw gymhelliant yn y
system i gefnogi hyn ac roedd yn anodd gosod prosiectau fel Gofal Solfach ar waith, a'r
her gyda phrosiectau'r dyfodol fyddai cynnal momentwm. Nododd SD fod y prosiect Gofal
Solfach yn costio oddeutu £30 - 35k y flwyddyn i'w redeg, gyda rhan o hynny’n mynd tuag
at ariannu cydlynydd rhan amser, oedd yn bwysig er mwyn sicrhau bod y prosiect yn
rhedeg yn esmwyth. Nododd yr anawsterau o ran sicrhau cyllid grant oedd yn aml yn
canolbwyntio ar un mater a dywedodd fod angen dull gweithredu cyllido grant ehangach
er mwyn meithrin gwytnwch. Dywedodd SD ei bod hefyd yn credu bod dull gweithredu
cymunedol bach yn gweithio'n well gan fod cymunedau'n gyfarwydd â'u preswylwyr eu
hunain.
Rhoddodd SD ddiweddariad byr wedyn ar y gwaith i ehangu'r prosiect i ardaloedd eraill.
Dyfarnwyd cyllid loteri ochr yn ochr â chyllid Iechyd Cyhoeddus Cymru ac roedd gwaith
yn mynd rhagddo i gwmpasu'r ehangu ochr yn ochr â PLANED a PAVS. Trefnwyd
cyfarfod ar gyfer 30 Mehefin a gwahoddwyd grwpiau cymunedol iddo a gofynnir iddynt

NE/LR

rannu eu profiadau o ymateb i bandemig y Covid a'r hyn y byddai ei angen arnynt er
mwyn parhau â'u gwaith.
Rhoddodd IT drosolwg o gyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin ac amlinellodd y
negeseuon allweddol fel a ganlyn:






Pwysigrwydd adeiladu ar yr ymddiriedaeth a welwyd yn ystod y pandemig
Llais cymunedol a'r posibilrwydd o sefydlu panel dinasyddion Sir Benfro
Cefnogaeth leol i gaffael
Cefnogaeth i gadw gwirfoddolwyr a grwpiau newydd
Y posibilrwydd o ‘bŵer a rennir’ rhwng cyrff cyhoeddus a chymunedau

Nododd SL unwaith eto raddfa’r ymateb gan gymunedau yn Sir Benfro a llwyddiant Hwb
Cymunedol Sir Benfro. Cafwyd trafodaeth fer ar gynaliadwyedd o safbwynt cyllid, gyda
SPJ yn nodi y gallai cynllun grant Gwella Sir Benfro a chronfa datblygu cynaliadwy'r Parc
Cenedlaethol ddarparu rhywfaint o gefnogaeth ar gyfer cynnal gwaith cymunedol.
Nododd AB hefyd y byddai NHS Charities Together yn darparu cyllid i Fyrddau Iechyd er
mwyn cefnogi Iechyd a gwaith Cymdeithasol mewn cymunedau. Byddai'n anfon rhagor
o wybodaeth ymlaen pan fyddai hynny ar gael. Nododd SL fod sawl cyfle cyllido ond bod
angen buddsoddiad sylfaenol o gyllid craidd. Hysbysodd SL y partneriaid hefyd fod grŵp
Cydlynu Cymunedol wedi'i sefydlu ac y byddai hi a Chris Harrison yn rhan ohono a'u bod
ar hyn o bryd yn edrych ar aelodaeth y grŵp hwn. Mae'n debyg y byddai rhai partneriaid
DGC yn rhan ohono a gallai hyn gysylltu â’r modd y byddai'r DGC yn rhan o adferiad i’r
dyfodol.
4.

Adroddiad Blynyddol y DGC 2019/20

Amlinellodd NE y gofyniad i'r DGC gynhyrchu adroddiad blynyddol ar eu gweithgaredd.
Nododd fod gohebiaeth wedi’i derbyn gan Lywodraeth Cymru ynghylch eu disgwyliadau
ar gyfer adroddiadau blynyddol o ystyried yr amgylchiadau cyfredol a chan gydnabod bod
adnoddau'n canolbwyntio ar argyfwng Covid ar hyn o bryd. Ni chafwyd unrhyw ganllawiau
clir ond cydnabuwyd efallai na fyddai DGC mewn sefyllfa i gyflwyno adroddiadau
blynyddol manwl ar hyn o bryd oherwydd capasiti’r partneriaid.
Cynigiodd NE y dylid cyflwyno adroddiad cryno ar gyfer 2019/20. Byddai ef a LR yn
gweithio gydag arweinwyr prosiect i gynhyrchu adroddiad cryno, byr a byddai hwn yn
cael ei gylchredeg ganddynt trwy e-bost i'w gytuno. Cytunodd y partneriaid fod hyn yn
ffordd synhwyrol ymlaen ac y byddai'r adroddiad blynyddol yn cael ei gytuno trwy e-bost.
5.

Unrhyw Fater Arall

Nododd JF y byddai'n gadael ei swydd bresennol cyn hir am secondiad chwech mis
fyddai’n dechrau ar 6 Gorffennaf. Byddai Alyson Phillips yn cymryd ei rôl fel cynrychiolydd
DWP y DGC.
Daeth y cyfarfod i ben am 12.25pm.
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