
 
 

GRŴP CYFLAWNI 

3ydd Tachwedd 2016: 14:00 hyd at 16:00 

Ystafell Bwyllgor 1, y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB 

AGENDA 
 

1. Croeso ac ymddiheuriadau Cadeirydd 
 

 
 

2. Cofnodion a materion yn codi o gyfarfod 
diwethaf y BGLl- 9fed Mehefin  2016 

Cadeirydd 
10 munud 

 

3. Gweithdy: Adborth o’r 1af Medi. Beth sydd wedi 
newid / beth a fydd yn newid? 

 

L Puddy ac  
S Browne 
 



 

4. Asesiad Lles Drafft:  
Cynnydd hyd yma 
Paratoi ar gyfer yr ymgynghoriad a’r camau nesaf 

L Puddy, Rachael 
O’Shaughnessy ac 
S Browne 



 

5. Meithrin Teuluoedd Cadarn: 
Bydd partneriaid BGLl, gobeithio, yn ymwybodol o 
ymdrechion y BGLl i ddatblygu gwasanaeth 
ychwanegol i deuluoedd ag anghenion mwy cymhleth, 
a’r cytundeb i fynd ar ôl WG Invest i arbed cyllid i 
geisio gwneud hyn. 

Mae’r prosiect wedi bod yn un anodd i symud ymlaen 
arno ar y ffurf a ragwelwyd yn wreiddiol, ac mae’r 
adroddiad hwn yn cyflwyno opsiynau i’r partneriaid 
BGLl eu hystyried, yn enwedig o ran gwneud 
cyfraniadau ariannol, i gydnabod y ffaith bod y 
manteision a’r canlyniadau (y costau modelu yn cael 
eu hosgoi) hefyd yn cael eu dosbarthu ar draws y 
partneriaid BGLl. 

Hyd yn oed os gellir datrys y cyllid, bydd angen 
trafodaethau pellach ar y goblygiadau ISP, a’r model a 
awgrymir. 

Efallai – oherwydd y newidiadau mewn aelodaeth, a’r 
amser sydd wedi mynd heibio ers pan drafodwyd y 
mater ddiwethaf – y bydd cydweithwyr eisiau 
trafodaeth cyn y cyfarfod, ac os felly, cysylltwch â 
David Congreve (01495 742606). 

D Congreve 
 



6. Strategaeth Gordewdra mewn Plentyndod – 
llywodraethu: 
Diweddariad fydd hwn i atgoffa cydweithwyr BGLl o’r 
cais gan ABHB/ PHW i fabwysiadu a gweithredu’r 
camau y mae’r strategaeth yn cyfeirio atynt. 

Rhoddir diweddariad ar y camau a gymerwyd gan 
CBST i geisio cydgysylltu dull seiliedig ar bartneriaeth, 
ond mae angen trafodaeth fer, ac yn ddelfrydol y 

D Congreve 
 





 
canlyniad sydd ei angen yw : 

 gorchymyn cryfach i symud ymlaen ar rai o’r 
camau sy’n benodol i feysydd gwasanaeth 
CBST 

 cyfeiriad clir gan BIPAB ar sut maen nhw yn 
symud ymlaen ar eu gweithredoedd 

 deall lle mae BIPAB yn sefyll o ran adnabod eu 
hyrwyddwyr, datblygiad y Grŵp Pwysau Iach a  

 sut mae cydweithwyr BGLl eisiau datblygu 
adroddiadau a rennir ar gyfer adrodd ar y 
camau hyn i weithrediaeth y BGLl 

7. Cymunedau yn Gyntaf: 
Hysbysu ynglŷn â chyhoeddiad Llywodraeth 
Cymru  

D Congreve 

8. Unrhyw fater arall – hysbyswch y Cadeirydd o 
unrhyw fater arall cyn y cyfarfod 

Cadeirydd 
 

 
 

 
Canllaw yw’r amserau a bydd y Cadeirydd yn symud eitemau os oes angen yn ôl ei 

ddisgresiwn. 
      
      Allwedd: 

dynodi papur ynghlwm dynodi papur i’w gyflwyno yn y cyfarfod  



dynodi papur i ddilyn  dynodi cyflwyniad  dynodi diweddariad llafar neu drafodaeth 

 
 

Gweler isod am ddyddiadau yn y dyfodol. 
 

 

Cyfarfodydd Grŵp Cyflawni BGLl Torfaen yn 2017:  

16eg Chwefror 2017 – Ar y cyd â’r Bwrdd 

6ed Ebrill 2017 

8fed Mehefin 2017 

7fed Medi 2017 – Ar y cyd â’r Bwrdd 

9fed Tachwedd 2017 

 


