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Dechreuodd y cyfarfod am 10.00am.
1.

Croeso ac Ymddiheuriadau

Gwnaed cyflwyniadau a derbyniwyd ymddiheuriadau gan y rhai a restrir uchod.
Croesawodd TJ yr Uwch-arolygydd Anthony Evans i’w gyfarfod cyntaf a diolchodd yr
Uwch-arolygydd Ross Evans am y gefnogaeth a roddwyd ganddo i’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC).
Nododd TJ y bydd IW yn gadael ei rôl yn fuan fel Prif Weithredwr Cyngor Sir Penfro a
thalodd deyrnged i’w gyfraniad sylweddol i waith y BGC.
2.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 22 Mehefin 2020 yn
gofnod cywir.
3.
Alinio gweithgareddau Fforwm Lleol Cymru Gydnerth/y BGC/y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol
Rhoddodd Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith Cyngor Sir Penfro a Chadeirydd Grŵp
Cydlynu Adferiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth, gyflwyniad byr i aelodau’r BGC.
Rhoddodd wybodaeth gefndir am y broses gynllunio brys ar ddechrau’r pandemig a
throsolwg o’r broses adfer, gan gynnwys y camau dan sylw. Wedyn, amlinellodd
aelodaeth Grŵp Cydlynu Adferiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth, llywodraethu’r grŵp
(gan gynnwys cylch gorchwyl) a nodau ac amcanion y grŵp. Yn olaf, rhoddodd fanylion
am allbynnau’r grŵp a’i ran mewn cynllunio ar gyfer ailagor y parth cyhoeddus, rolau a
chyfrifoldebau rhanbarthol a’r strategaeth ymadael ar gyfer y Grŵp Cydlynu Adferiad.
Diolchwyd DT gan TJ am ei gyflwyniad a nododd bwysigrwydd sicrhau nad oedd y BGC
yn ailadrodd gwaith grwpiau eraill. Nododd NE fod cyfarfodydd rheolaidd cynrychiolwyr
y BGC, y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’r Grŵp Cydlynu Adferiad bellach wedi’u
sefydlu a’u bod yn ystyried p’un ai y dylid cynnal ymarfer mapio ar gyfer y cysylltiadau
rhwng y grwpiau.
Bydd LR yn dosbarthu’r cyflwyniad er gwybodaeth a bydd diweddariadau pellach yn dilyn
maes o law.
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4.

Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol

Croesawodd TJ gynrychiolwyr Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i’r
cyfarfod. Ar ôl cyflwyno eu hunain ac yn dilyn cyflwyniad byr i’r prosiect, rhoddodd Josh
Beynon a Bethany Roberts gyflwyniad yn amlinellu ‘Syniad Mawr’ y prosiect, sut y bydd
yn cyfrannu at gyflawni amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a sut roeddent
yn credu y gellid bwrw ymlaen â’r prosiect yn Sir Benfro.
Mae’r Syniad yn troi o amgylch sefydlu canolfannau sgiliau yng nghanol trefi, gan sicrhau
bod gan bobl y sgiliau cywir ar gyfer y dyfodol, a mynd i’r afael â’r heriau cynyddol sy’n
deillio o’r gostyngiad yn nifer y bobl sy’n defnyddio’r stryd fawr, lle gobeithir y bydd y
mannau dysgu yn denu cwsmeriaid newydd, gan roi hwb i economïau lleol. Bydd ffocws
ar sgiliau sylfaenol (neu sgiliau meddal) yn ogystal â hyfforddiant a dysgu mwy
traddodiadol.
Yn dilyn y cyflwyniad, cafodd aelodau’r BGC gyfle i holi cwestiynau a rhoi sylwadau i
gynrychiolwyr Academi Arweinyddiaeth CD ar eu syniad. Cynigiodd BW ei gymorth fel
Prifathro Coleg Sir Benfro i ddatblygu’r syniad ymhellach ac awgrymodd IT eu bod yn
cysylltu â’r partneriaethau Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol i ddeall eu rôl mewn datblygu
sgiliau ledled Cymru a gofynion sgiliau yn y dyfodol. Awgrymodd SL y dylid defnyddio
model prif ganolfan a lloerennau, gan ddefnyddio canolfannau yng nghanol trefi a
rhwydweithiau neuaddau tref a neuaddau cymuned fel lloerennau. Cytunodd IT, gan
nodi bod hygyrchedd yn allweddol ar lefel leol oherwydd bod y mwyafrif o’r sir yn wledig.
Gofynnodd TJ pa rôl y bydd Academi Arweinyddiaeth CD yn ei chymryd wrth gyflawni’r
Syniad. Nododd JB fod y prosiect yn y camau cynnar a bod trafodaethau’n parhau
ynghylch sefyllfa’r Academi mewn perthynas â phrosiectau mwy o faint, ond eu bod yn
edrych i gyd-lunio â BGC.
Diolchwyd cynrychiolwyr Academi Arweinyddiaeth CD gan TJ am eu cyflwyniad a fydd
yn cael ei ddosbarthu ar ôl y cyfarfod.
5.

Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd

Cyflwynodd WW drosolwg o Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd i aelodau’r BGC, gan
gynnwys ei nodau a buddion ac effaith caredigrwydd arnom ni ein hunain ac ar eraill yn
ein cymunedau. Amlinellwyd ymchwil i fuddion iechyd yn deillio o garedigrwydd, yn
ogystal â phum neges allweddol yr ymgyrch, a rhoddodd WW rai enghreifftiau o’r hyn a
fu’n digwydd yn ei gymuned yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. Gall Cymdeithas
Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro ddarparu sesiynau hanner awr am yr ymgyrch i
sefydliadau unigol pe bai angen.
6.

Cyllid strategol a ddyrannwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer BGC

Rhoddodd AW gefndir cryno i’r cyllid a nododd ei fod yn debygol o fod ar gael am y tair
blynedd nesaf, er y bydd angen gwario dyraniad eleni o fewn y 5 mis nesaf. Roedd wedi
trafod nifer o syniadau ar gyfer defnyddio’r cyllid eleni gyda rhai cydweithwyr y BGC fel a
ganlyn:


Ehangu ar y gwaith sydd ar y gweill yn ymwneud â chydnerthedd cymunedol yn
Abergwaun ac Wdig
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Edrych ar nodi ôl troed carbon pob sefydliad unigol y BGC fel llinell sylfaen ar gyfer
cymryd y gwaith o leihau olion traed carbon ymhellach. Fodd bynnag, nododd AW
y bydd LlC yn cyhoeddi canllawiau yn fuan i sefydliadau gyflawni’r gwaith hwn eu
hunain ac felly bydd CNC yn cynnal cyfres o weithdai ar sut i symud y gwaith hwn
yn ei flaen
Cynnal ymarfer mapio trwy’r is-grŵp Newid yn yr Hinsawdd gan edrych ar yr holl
amcanion carbon niwtral a newid yn yr hinsawdd a nodi’r hyn y mae sefydliadau’r
BGC yn ei wneud ar hyn o bryd, lle y gallai cydweithredu a dysgu ddigwydd, ac
wrth nodi bylchau, p’un ai y gellid cael mynediad i gyllid pellach er mwyn mynd i’r
afael â’r rhain
Yn dilyn sgwrs ag AB, gellid ail-gychwyn y prosiect rhanbarthol Atebion
Cymdeithasol a Gwyrdd ar gyfer Iechyd a chyfuno’r cyllid o bosibl â Sir Gaerfyrddin
a Cheredigion, er y gallai fod yn well bwrw ymlaen â hyn yn 2021

Nododd MB y bydd papur yn ymwneud â’r agenda Iechyd Gwyrdd yn cael ei gyflwyno i
gyfarfod Bwrdd Hywel Dda yn ddiweddarach yn yr wythnos a bydd yn cysylltu ag AW yn
dilyn y cyfarfod i drafod y posibilrwydd o ddefnyddio’r cyllid tuag at waith yn y maes hwn.
Nododd SL fod Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro wedi dod â Fforwm
Cyfalaf Naturiol Cynaliadwy ynghyd gyda thua 50 o bobl/sefydliadau ar y rhestr bostio.
Roedd y grŵp wedi cytuno ar set o syniadau ac roeddent bellach yn chwilio am gyllid ar
gyfer cyflogi person yn rhan-amser i wireddu’r syniadau, a gellid defnyddio cyllid CNC ar
gyfer hyn. Bydd AW yn bwydo’n ôl i’r BGC ar ôl i drafodaethau pellach ddigwydd gyda
MB ac SL. Os nad oedd y meysydd hyn yn addas, cytunwyd i roi cyllid eleni tuag at
ehangu’r gwaith ar y gallu i wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd yn Abergwaun ac Wdig i
gymunedau eraill.
7.

AW

Adolygiad o Ffrydiau Gwaith y BGC

Nododd NE, yn dilyn trafodaethau a gafwyd yn y cyfarfod diwethaf ynghylch adolygu’r
ffrydiau gwaith presennol, fod nifer o gyfarfodydd wedi’u cynnal gydag arweinwyr ffrydiau
gwaith.
Rhoddodd bob un o’r arweinwyr drosolwg cryno o’r cynigion a awgrymwyd ar gyfer eu
ffrydiau gwaith wrth symud ymlaen. Nododd NE y bydd y rhain yn cael eu ffurfioli’n
gynlluniau gwaith/cynlluniau gweithredu manylach dros y misoedd nesaf ac y byddant yn
dod yn ôl i’r cyfarfod nesaf i’w trafod ymhellach.
8.

NE/LR

Cyllido Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu trwy ddull cyllidebu cyfranogol

Rhoddodd AE gyflwyniad i gyllidebu cyfranogol, gan gynnwys hanes, buddion ac
egwyddorion allweddol y dull hwn.
Nododd fod £40k ar gael i’w rannu rhwng y pedair ardal plismona cymdogaeth yn Sir
Benfro, sef Hwlffordd, Aberdaugleddau, Dinbych-y-pysgod a Doc Penfro. Roedd y
Comisiynydd yn chwilio am arian cyfatebol lle bo hynny’n bosibl i gynyddu’r cyllid sydd ar
gael ar gyfer prosiectau cymunedol. Roedd Timau Plismona yn y Gymdogaeth ym mhob
un o’r pedair ardal wedi dechrau mynd at sefydliadau ac elusennau i drafod y broses
gyllidebu cyfranogol ac i holi ynghylch arian cyfatebol.
Wedyn, amlinellodd AE y broses i grwpiau cymunedol wneud cynigion ar brosiectau i’w
cyllido a’r prosesau llywodraethu a gwneud penderfyniadau a fyddai’n cael eu rhoi ar
waith. Gofynnodd i bartneriaid y BGC sydd â syniadau neu a allai gynnig arian cyfatebol
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i gysylltu ag ef. Dywedodd AP y bydd yn darparu dolen i’r prosiect i bartneriaid y BGC
ychwanegu at eu gwefannau, ac y bydd hefyd yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am sut
roedd y prosiect wedi gweithio ym Mhowys.
9.

Adroddiad Blynyddol y BGC 2019-20

Nododd NE fod yr adroddiad wedi’i ddosbarthu i bartneriaid y BGC er mwyn cael
cymeradwyaeth ffurfiol cyn ei gyflwyno i’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol,
Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.
Ar wahân i rai diwygiadau pellach o ran cywirdeb a gyflwynwyd gan AB cyn y cyfarfod a
fydd yn cael eu gwneud cyn cyflwyno’r adroddiad, cytunodd aelodau’r BGC y gellid
cyflwyno’r fersiwn derfynol i’r sefydliadau perthnasol.
10.

NE

Unrhyw Fusnes Arall

Nododd SL fod llythyr wedi dod i law gan aelod o’r cyhoedd a oedd yn gofyn i’r BGC
ymyrryd ynghylch datblygiadau seilwaith ynni mawr arfaethedig yng Nghymru, gan
awgrymu bod angen cyflymu elfennau hydrogen gwyrdd y prosiectau. Cytunwyd y bydd
y llythyr yn cael ei ddosbarthu i bartneriaid y BGC ar gyfer ei ystyried, ac y gellid ei
ychwanegu at agenda’r cyfarfod nesaf os yw partneriaid o’r farn ei fod yn berthnasol.
Nododd NE fod y digwyddiad BGC rhanbarthol sydd i’w gynnal ar 4 Tachwedd bellach
wedi’i gadarnhau. Bydd y gwahoddiad ffurfiol yn cael ei ddosbarthu a gofynnwyd i
bartneriaid gadarnhau eu presenoldeb trwy’r manylion cyswllt yn y neges e-bost.

Daeth y cyfarfod i ben am 12.40pm.
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