
  
 
 
 
 
 

Dydd Mercher 12fed Rhagfyr 2018 - 14:00 hyd at 17:00 
Canolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl, NP4 8AT 

(Cymeradwywyd 13eg Mawrth 2019) 
Yn bresennol: 

Anthony Hunt (Cynghorydd) Cadeirydd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Bill Purvis – Is-gadeirydd BP Rheolwr Cynllunio ar gyfer De Cymru, Cyfoeth Naturiol 
Cymru 

Alan Brunt AB PW, Tai Cymunedol Bron Afon  

Angharad Collins AC PW, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen  

Geraint Evans GE Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Gweithlu a 
Chyfundrefn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  

Justin Wigmore yn 
cynrychioli Paula Kennedy 

JM Cyfarwyddwr Tai, Cartrefi Melin  

Leeanne Plechowicz 
CV Prif Weithredwr Cynorthwyol Gweithredol a Phennaeth 

Rhanbarth Gwent Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
EM 

Lynn Tanner LT Cadeirydd, Cynghrair Wirfoddol Torfaen  

Michael Evans yn 
cynrychioli Huw Jakeway 

ME Comander Gorsaf, Gwasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru 

Nick McLain yn cynrychioli 
Julian Williams 

NM Prif Arolygydd, Heddlu Gwent Police 

Nigel Brown NB Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru  

Pippa Britton PB Aelod Anweitherdol y Bwrdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan  

Dr Sarah Aitken SA Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan  

Stephen Brookes  SB Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned 
Siaradwyr Gwadd 
Clare Lewis CL Rheolwr Cyflenwi Llywodraethu ac Arweinyddiaeth 

Bwrdd, Academi Cymru 
David Congreve DC PSG Strategaeth Cynorthwyol, Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Torfaen  
Dr Liesbeth Beeckman LB Graddedig BGC 

Paul Schanzer PS Pennaeth Llywodraethu ac Arweinyddiaeth Bwrdd, 
Academi Cymru 

Swyddogion Cymorth o’r UCGC, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen: 

Lyndon Puddy LP Pennaeth Uned Cymorth Gwasanaethau Cyhoeddus, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Sue Browne SBr Rheolwr Partneriaethau a Pholisi, Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Torfaen 

Ymddiheuriadau: 

Alison Ward AW Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Diana Binding DB Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol, Cwmni Adsefydlu 
Cymunedol Cymru 

Huw Jakeway HJ Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De 
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Cymru 
Jeff Cuthbert JC Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent  

Julian Williams JW Prif Gwnstabl, Heddlu Gwent Police 

Paula Kennedy PK Cartrefi Melin  
 
 
Eitem Cofnodion 
1. 
1.1 

1.2 

Croeso ac Ymddiheuriadau: 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 

Nodwyd yr ymddiheuriadau uchod. 
2. 
2.1 

2.2 
 
 

Cofnodion cyfarfod diwethaf y BGC ar 19eg Medi 2018 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gywir. 

Materion yn codi arising:  
Eitem 5 Craffu – Diweddarodd LP y Bwrdd y bydd aelodau craffu yn arsylwi cyfarfod y BGC 
fel rhan o’u swyddogaeth graffu, ond oherwydd natur ddatblygiadol cyfarfod heddiw, roedd 
hyn wedi ei ohirio i sesiynau yn y dyfodol. 

PRIF FUSNES 
3. 
3.1 
 
 
 

3.2 
 
 
 

3.3 
 
 

3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 
 
 
 
 

Gwaith seiliedig ar le:  
Roedd y Grŵp Cymorth Swyddogion (GCS) wedi mynegi pryder y gellid dehongli seiliedig ar 
le mewn gwahanol ffyrdd ac roedd potensial o achosi dryswch ar lefel gynllunio a 
gweithredol. Fel arweinydd y GCS ar gyfer dull seiliedig ar le, fe wnaeth DC gyflwyniad i’r 
Bwrdd, gweler Atodiad 1. 

Nododd DC mai’r pethau roedd wedi eu clywed oedd gwell cydgysylltu, arbrofi, mabwysiadu 
dull seiliedig ar gryfder, perthynas o’r naill ochr a’r llall a chysylltu gwasanaethau o gwmpas 
y person, nid y gyfundrefn. Nid oedd wedi clywed pethau megis llywodraethu neu drin ardal 
fel blaenoriaeth ariannol.  

Roedd DC wedi siarad gyda’r swyddog arweiniol ar gyfer dull seiliedig ar le  Caerffili ym 
Mharc Lansbury ac, er bod pethau i’w dysgu o’r gwaith hwnnw, mae’n ddull traddodiadol, tra 
bo BGC Torfaen wedi awgrymu symud o gael newidiadau graddol i fod yn wirioneddol 
arloesol. 

Mae pwyntiau eraill yn cynnwys: 
§ Angen i gyfuno cyfraniadau pawb tuag at wella iechyd 
§ Angen ychwanegu gwerth i’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol – nid dyblygu 
§ DC yn cyfarfod gyda Keith Rutherford ym mis Ionawr i drafod hyn 
§ Edrych ar haenau presennol gwasanaethau seiliedig ar le yng ngogledd Torfaen ac uno ar 

lefel Blaenafon 
§ Mae gan NCN boblogaethau o 30-50k ond sut mae hyn yn edrych ar lefel poblogaeth is / 

lefel tref? 
§ Bydd Cyngor Trefn Blaenafon (CTB) mewn sefyllfa o fis Ebrill 2019 i gyfrannu arian (tuag 

at swydd Ymyrraeth Iechyd Gymunedol) 
§ Cyfle i’r OSG gymryd apiau byw clyfar a chludiant a’u gwneud yn ‘well nag arfer’ 
§ DC yn cyfarfod Pennaeth Refeniw, Budd-daliadau a Gofal Cwsmeriaid Torfaen i drafod 

gwerth ychwanegol / bod ar y blaen o ran chwilio am bobl sydd angen cyngor a chymorth 
ariannol yn gynnar 

§ Medru gwneud mwy drwy gampws Blaenafon / Canolfan Adnoddau  
§ CTB yn awyddus i chwarae rhan – dros y 3 blynedd ddiwethaf wedi buddsoddi £70k o’u 

harian ac wedi gwireddu £300k o gyllid ychwanegol i’r dref 
§ Her o ran cynaliadwyedd rhai modelau sy’n cael eu hariannu yn y tymor byr 
§ Her ar sut i symud arian / adnoddau yn gyfunol i ardal sydd angen cymorth. 
 
Gofynnodd DC dri chwestiwn a nodir sylwadau’r Bwrdd isod: 
1. Beth yw’r sylwadau cyffredinol?  
§ Ai cynaliadwyedd lle neu wasanaethau? Mae DC yn meddwl lle, ond gofynnodd am 

amser i siarad gyda chydweithwyr RPB a dod yn ôl i gyfarfod mis Mawrth. 
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3.7 
 
 
 
 

3.8 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.9 
 
 
 
 

§ Ydyn ni’n gwybod beth mae pobl Blaenafon ei eisiau? Dywedodd DC bod 
cwestiynau penodol wedi eu gofyn ac y cafwyd gwahanol faterion. Mae Miller Research 
ar hyn o bryd yn gweithio gyda 4 neu 5 o bobl ar draws y boblogaeth ar ‘brofiadau 
bywyd’ er mwyn ystyried syniadau dyfnach / cael darlun ehangach. 

§ Cynigiodd TVA gefnogi CTB / DC o ran ymestyn allan i bobl gan fod gan Flaenafon 
ddiwylliant unigryw. 

§ Da cael tri prif fater, gweithio arnyn nhw, dysgu a symud ymlaen at y tri nesaf ac 
yn y blaen. DC i fwydo hyn i’w waith a dod â’r mater yn ôl i’r Bwrdd ym mis Mawrth, fel 
rhan o’r agwedd gyffredinol. 

§ Rhaid bod yn glir cyn ymgysylltu â phobl ar y weledigaeth, cynllun cryf, peidio â chodi 
disgwyliadau afrealistig. 

§ Rhaid bod yn glir o ran beth mae pobl ei eisiau a sut caiff hyn ei fesur. 
§ Rhaid bod yn glir o ran yr hyn y mae’r BGC yn ei ystyried yn llwyddiant. 
§ Rhaid i haenau ymwneud â’r hyn y gall y gwasanaethau presennol ei wneud, nid 

gwasanaethau newydd. 
§ Gallu gwneud dau brif beth mewn 12 mis a chael haenau i helpu’r darlun mwy – bydd 

rhai yn strategol, rhai yn dactegol/weithredol. 
§ A yw’r Bwrdd yn chwilio am y ‘beth?’ tra bo’r cyflwyniad wedi bod ynglŷn â’r ‘sut?’ 

e.e. efallai na all y Bwrdd ddatrys problemau trafnidiaeth ond gallai wneud pethau eraill i 
helpu pobl i reoli’r broblem yn well. 

§ Mae angen i’r Bwrdd fynegi’r ‘Blaenafon rydym ei heisiau’ trwy ddefnyddio 
gwybodaeth ar ddemograffeg, problemau ac ati. 

2. A yw’r Bwrdd yn cytuno gyda’r dull a nodwyd yn y sleid olaf? 
§ Roedd y Bwrdd yn cytuno, gan ddatgan pwysigrwydd cynnwys CT Blaenafon a’r 

gymuned.  

3. Beth arall / beth yn hytrach? 
§ Gofynnodd y Bwrdd am weithdy ym Mlaenafon gyda’r Cyngor Tref a’r trigolion / pobl sy’n 

cynrychioli’r gymuned. 

Camau gweithredu:  
Bydd DC yn gweithio gyda’r OSG i fynegi cyfeiriad y Bwrdd mewn iaith syml / yr 
amser presennol, gan ddefnyddio’r pum ffordd o weithio. Bydd DC yn cynnig dull 
cynhwysol i bob cyfundrefn (gan gynnwys CTB) i weld sut medrent helpu’r pwrpas 
craidd. 
TVA i gefnogi gwaith ymgysylltu gyda DC, Miller Research a CTB 
DC/LP i ystyried sesiwn gweithdy ychwanegol yn gynnar yn 2019   
Bydd DC yn dod â’r mater yn ôl i gyfarfod mis Mawrth.  
 
Ymddygiad BGC a’r potensial ar gyfer newid: 
Cyflwynodd LP LB trwy esbonio bod y Bwrdd wedi cefnogi Graddedig BGC a rhan o’r rôl yw 
bod yn ffrind beirniadol. Mae LB wedi gwneud llawer o waith yn y tri mis diwethaf ac wedi 
gwneud sylwadau cryf a fydd yn ei helpu i lunio ei rhaglen waith er budd y BGC at y dyfodol. 

Roedd LB wedi cynhyrchu cyfwyniad llawn i’r Bwrdd, ond gan fod y drafodaeth flaenorol 
wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl, gofynnodd i’r Bwrdd ddefnyddio’r sleidiau – gweler 
Atodiad 2 – fel gwaith darllen cefndir a maddau y byddai nawr yn neidio i’r model a chymryd 
penderfyniad. 
§ Nid oes gan LB agenda flaenorol 
§ Wedi cyfarfod aelodau’r bwrdd a’r OSG ar sail 1 i 1  
§ Wedi edrych ar weledigaeth a Chynllun Lles y BGC 
§ Mae hyn yn dangos cyd-weledigaeth a dymuniad am weithlu ar y cyd 
§ Dymuniad i alinio adnoddau ac egni 
§ Nid yw ymddygiad ac iaith y Bwrdd yn cyd-fynd â hyn 
§ Mae gan y BGC strwythurau fertigol 
§ Mae’n drwm o ran adnoddau 

Mae LB wedi: 
§ Ymchwilio model i gefnogi gweledigaeth y BGC a’r adnoddau sydd ar gael yn well  
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3.11 
 
 
 
 
 

3.12 
 
 
 
 

3.13 
 

3.14 
 
 
 
 

 
 

§ Mae’r model wedi ei lunio o gwmpas dau dîm: tîm arloesi a thîm gwella 
§ Cefnogir y ddau dîm yma gan drydydd tîm, un galluogi 
§ Mae’r tîm arloesi yn ymwneud â newid pethau, canfod atebion i broblemau, trawsnewid a 

sicrhau bod gwasanaethau yn addas ar gyfer y dyfodol 
§ Mae’r tîm gwella yn ymwneud â gwelliannau graddol, dymchwel rhwystrau i dimau 

gweithredol a hwyluso gwaith partneriaeth 
§ Mae’r tîm galluogi yn ystyried y saith maes o newid sydd eu hangen dan ganllawiau 

statudol y Ddeddf Llesiant 
§ Bydd y prototeip yn profi’r model hwn ar raddfa fach am 12 mis 
§ Gall y Bwrdd enwebu aelodau eu cyfundrefn ond dim ond nifer fechan o bobl sydd eu 

hangen ac mae’n bwysig lledaenu hyn ar draws partneriaid 
§ Bydd y timau’n cwrdd bob bore Llun a mynd trwy’r cylchoedd arbrofol misol 
§ Caiff panel gydag arbenigwyr cenedlaethol a sylwebyddion o SAC ac FGC ei lunio i 

gefnogi cyfnod ymchwil a datblygiad y model 
§ Bydd y panel o arbenigwyr yn cefnogi datblygiad y tri tîm, drwy gyfrwng gweithdai gyda 

thrafodaeth strwythuredig, hyfforddiant, cyfarwyddyd, cyngor, mentora … 
§ Bydd dysgu a datblygu yn adeiladu a’r nod yw bod y timau yn alluog pan fydd y panel o 

arbenigwyr yn camu’n ôl ar ôl 12 mis i fedru hyfforddi a mentora grŵp bach arall o bobl 
§ Bydd panel o arbenigwyr hefyd yn gwerthuso’r prototeip ac yn helpu i adeiladu model 

generig y gellir ei ddyblygu ledled Cymru  
§ Adnabod ffynhonnell ariannu yn Llywodraeth Cymru / Academi Cymru ar gyfer y 

gwerthusiad 
§ Mae angen gwneud cais cynnar  

Roedd sylwadau gan y Bwrdd yn cynnwys: 
§ Tystiolaeth gref bod angen y model hwn i gefnogi amcanion y Bwrdd 
§ Dylai pob BGC deimlo’n anghyfforddus a bydd yn darparu’r her y mae BGC Torfaen ei 

hangen 
§ Bydd hyn yn ymwneud â defnyddio adnoddau presennol yn fwy effeithiol 
§ Da cael help byrdymor panel o arbenigwyr 
§ Sut ydym yn sicrhau cyflenwi hyn? Esboniodd LB mai’r model ‘Fferm Forgrug’ 

ydoedd, yn creu’r amodau i bobl gyflenwi – bydd y Tîm Arloesi yn felin drafod a 
meithrin gwybodaeth arbenigol; bydd y Tîm Gwella yn creu’r amodau priodol i sicrhau 
newid 

§ Angen eglurder ar sgôp y bobl i weithio yn y timau hyn – a) a fedr cyfundrefnau 
ryddhau pobl am hanner diwrnod yr wythnos? b) pwy fydd y bobl hyn? LB yn chwilio am 5-
6 o bobl i bob tîm a gall aelodau’r Bwrdd enwebu staff 

§ Bydd rolau yn gliriach pan ddatblygir y dull 
§ Bydd yr arbrawf yn rhedeg am 12 mis. Dysgu ar y ffordd ac adrodd bob chwarter i’r 

Bwrdd   
§ LB wedi sicrhau mynegiannau o gefnogaeth gan BP, AB, AC, GE, NB, HJ a PK 

LB yn ceisio: 
1. Caniatâd i wneud cais am yr arian  
2. Bod y Bwrdd yn cefnogi’r achos busnes ymhellach a’r prototeip yn ystod y 12 mis 
3. Bod aelod o’r Bwrdd yn noddi’r gwaith ac yn gweithredu fel person cyswllt rhwng 

cyfarfodydd  
Cyflwynodd y Cadeirydd y cwestiynau hyn i’r Bwrdd : 
§ Dangoswyd cefnogaeth eang a Liesbeth i fynd ymlaen â’r cais am arian - LP a noddwr 

enwebedig i gynorthwyo 
§ Cytuno cefnogi’r achos busnes a’r prototeip 
§ Gwirfoddolodd AC i weithredu fel noddwr a chytunodd pawb 

Diolchodd LP i LB a’r Bwrdd – 18 mis yn ôl, dewisodd y Bwrdd ystyried ymddygiad a bydd 
hwn yn gyfle gwych i wneud hynny.  

Camau gweithredu:  
Bydd GE ac LB yn nodi’r feddylfryd y tu ôl i’r model er mwyn i’r aelodau eu cyflwyno 
i’w cyfundrefnau eu hunain a chael diddordeb / cytundeb / momentwm. 
Bydd LB yn cyfarfod ag AC i ddrafftio’r cais ac esbonio os oes angen cyfarfod pellach 
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 ym mis Ionawr.  
Bydd LB yn cyfarfod ymhellach gydag aelodau’r Bwrdd ar sail un i un i roddi 
manylion ac ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau cynnar. 
Bydd LB yn dod â’r mater yn ôl i’r Bwrdd ym mis Mawrth.    

4 / 5 Oherwydd cyfyngiadau amser, ni thrafodwyd eitemau 4 a 5 

GWEITHDY ACADEMI Cymru 
6. 
6.1 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 
 
 
6.3 
 
 
 
 
6.4 
 
 
6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 

Byrddau Iach: 
Croesawyd Paul Schanzer a Clare Lewis. Cyflwynodd Paul y cyd-destun bod Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn i Academi Cymru roi peth cymorth i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
yn y cyfnod datblygu cynnar, i weld beth sy’n mynd yn dda a beth nad yw cystal. Gweithiodd 
Paul gyda chydweithwyr Llywodraeth Cymru i addasu rhaglen bresennol ar ddiwylliant 
byrddau a’u hymddygiad, gan gydnabod mai byrddau partneriaeth yw’r rhai anoddaf. Mae 
Paul a Clare yn gweithio gyda phob un o’r 19 BGC yng Nghymru ac maent nawr rhyw 
hanner ffordd trwodd.  
 
Mae’r gweithdy llawn yn 3 awr ond mae hyn wedi ei addasu ar gyfer y cyfnod 1 ½ awr sydd 
ar gael. Un ar ddeg allan o ddau ar bymtheg o aelodau (gyda rhai dirprwyon) yn bresennol a 
chynigiodd Paul naill ai redeg sesiwn arall ar gyfer y sawl na allent fynychu heddiw neu, 
gofyn i fyrddau lleol eraill nad ydynt wedi cynnal eu sesiynau eto os caiff aelodau Torfaen 
ymuno â nhw. Paul i gysylltu gydag SB o ran dyddiadau a manylion i’w pasio ymlaen. 
 
Aeth Paul drwy’r cyflwyniad – gweler Atodiad 3 – gan ofyn cwestiynau i’r Bwrdd a chael 
dialog ryngweithiol gyda’r aelodau. Yna gofynnodd Paul i’r aelodau gwblhau hunan-asesiad 
(gan fod yn onest o ran eu syniadau personol a chyfunol) a bydd yn casglu’r rhain at ei 
gilydd a darprau dadansoddiad / crynodeb yn ôl i’r Bwrdd drwy ebost. 
 
Gofynnir i aelodau’r Bwrdd nad ydynt yn bresennol gwblhau’r hunanasesiad yn Atodiad 4 a’i 
ddychwelyd i Paul (ebost isod). 
 
Mae’r prif bwyntiau i’r Bwrdd eu hystyried yn cynnwys: 

§ Peidio â symud i atebion yn rhy fuan 
§ Trafod, myfyrio a meithrin blociau o berthnasau – cymryd a gwneud amser 
§ Mae cael gwahanol aelodau / dirprwyon yn mynychu yn gwneud hyn yn anodd – mae 

pennu rheolau’n helpu 
§ Mae gan BGC heriau unigryw 
§ Gall ymddygiad/personoliaethau/ego fynd ar ffordd a chynyddu’r her 
§ Osgoi’r duedd i fynd yn ôl i’r arferol 
§ Trafod gyda Llywodraeth Cymru a’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ar faterion 

o arian, lle teimlir bod pwysau gormodol yn cael ei roi 
§ Creu’r lle i siarad a chael cynnydd gwirioneddol 
§ Mae’n ddarlun cymhleth  
§ Empathi a chyfathrebu yn ddwy elfen hanfodol ar gyfer arweinwyr a rheolwyr 
§ Bwrdd yn dysgu sut i gydweithredu’n gyntaf 
§ Yna OSG/eraill yn cael eu cynnwys, gyda’r Bwrdd yn pennu disgwyliadau clir o ran 

ymddygiad swyddogion 
§ Bod yn barod i roi cynnig arni, mynd yn ôl a newid, rhoi cynnig arall arni 
§ Derbyn peth methiant a defnyddio’r profiad i ddysgu a gwella 
§ Academi Cymru yn cynnal digwyddiad ym mis Mawrth 2019 ar gydweithredu a sut i 

wneud cais, gyda gweithdy sgiliau wedyn i helpu’r byrddau i newid – anfonir 
manylion at LP/SB i’w rhoi i’r Bwrdd 

§ Pum maes mewn Bwrdd iach – mandad, llywodraethu, ymddygiad, cysylltiadau ac 
adnewyddu 

§ Gall Paul dychwelyd a threulio mwy o amser gyda’r Bwrdd pe bai hyn yn ddefnyddiol 
§ Os oes gan aelodau syniadau i helpu gyda llunio sesiynau cymorth a phynciau at y 

dyfodol, dylid ebostio LP/SB 
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6.7 
 

6.8 
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6.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11 

Gwaith darllen a argymhellir: 
Leadership Plain & Simple gan Steve Radcliffe 
Other People’s Shoes gan Ken Jarrold 
Sowing Seeds – High Performing Organisations, llyfryn Academi Cymru ar gael yn y ddolen 
isod 
https://academiwales.gov.wales/search?query=high%20performing%20organisations&strict=   
true&popupUri=%2FResource%2F6354511b-30cf-416d-9180-105b414b1fe6  
		
Nododd y Cadeirydd bod pawb yn brysur gyda materion gweithredol ond roedd yn bwysig 
bod y Bwrdd yn canfod yr amser a’r lle i feithrin cydweithrediad partneriaid ac yna gwneud 
hyn ar gyfer y swyddogion.  

Teimlai GE y gallai gweithdai sgiliau r faterion penodol roi bywyd i’r Bwrdd. 

Daeth Paul i ben trwy ddiolch i’r Bwrdd am gymryd rhan, anogodd pobl i wneud sylwadau ar 
sesiwn heddiw ar borthiant Twitter Academi Cymru - @academiwales neu ei ebostio’n 
uniongyrchol – gweler isod am y cyfeiriad ebost. 

Camau gweithredu: 
Aelodau’r Bwrdd sy’n absennol i gwblhau’r hunanasesiad ac ebostio 
Paul.schanzer@gov.wales  

Aelodau’r Bwrdd i ystyried cynnwys y gweithdy a’r trafodaethau a cheisio dod yn 
fwrdd iachach 
Bwrdd i ystyried cyfarfodydd a gweithdai ychwanegol i feithrin cydberthynas ynghyd 
â meithrin sgiliau 
Diolchodd y Cadeirydd i Paul a Clare a daeth y cyfarfod i ben. 

 Cyfarfod nesaf y BGC i fod ar 13eg Mawrth 2019 

 
 
Atodiadau: 
  
Atodiad 1 – Syniadau cynnar ar gyflwyniad gwaith seiliedig ar le 
Atodiad 2 – Ymddygiad BGC a’r cyflwyniad potensial ar gyfer newid 
Atodiad 3 – Cyflwyniad Academi Cymru 
Atodiad 4 – Hunanasesiad Academi Cymru 
 
 
Sue Browne 
Rheolwr Partneriaethau a Pholisi 
UCGC, CBST 
(Rhagfyr 2018)


