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Rhodri Guest  RG Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, SCHTh 
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Diana Binding DB Dirprwy Brif Weithredwr, Cwmni Adsefydlu Cymunedol  
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Huw Jakeway HJ Prif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub De 
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Pippa Britton PB Aelod Anweithredol o Fwrdd IP Aneurin Bevan 
Y Cyng. Stephen Brooks SB Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Eitem Cofnodion 
1. 
1.1 

1.2 
 

 
1.3 

Croeso ac Ymddiheuriadau: 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Gwnaed y cyflwyniadau 

Gwnaed cais gan SA i newid dyddiau'r cyfarfodydd BGC i osgoi gwrthdaro gyda Bwrdd 
BIPAB. Mae UCGC yn edrych ar ddyddiadau'r holl gyfarfodydd gweithredol y partneriaid 
a chyfarfodydd eraill y BGC a bydd yn gwneud newidiadau lle bo hynny'n ymarferol. 

Nodwyd yr ymddiheuriadau uchod. 
                                                        RHAN 1 - BUSNES 
2. Cymeradwywyd y Cofnodion ar gyfer 22 Mai 2019. 
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2.1 
 
 
 

Materion yn codi:  
2.29 – sicrhau cyllid ar gyfer Mentora Dinasyddion. 
2.32 – anogwyd pawb i adolygu Newidiadau Syml ar wefan FGC (sy'n cynnwys arfer da / 
beth sy'n digwydd mewn mannau eraill) a chymhwyso i waith lleol a rhanbarthol. 

3. 
3.1 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
3.5 
 
 
 
3.6 
 
 
3.7 

Craffu BGC 
Cyflwynodd SB bapur wedi ei ddosbarthu gyda'r agenda. Cymeradwyodd y Bwrdd yr 
ymatebion drafft i'w dychwelyd i'r Panel a'u cyhoeddi ar wefannau CBST a'r BGC. 
Cefnogodd y Bwrdd yr awgrym a'r amseriadau hefyd ar gyfer dau adroddiad craffu 
pellach; un ar y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd ac un ar unigrwydd (i fod ar y cyd â'r BPRh 
a'i rannu gyda'r BGC eraill ar draws Gwent). 
Penderfyniad: Wrth symud ymlaen cytunodd y Bwrdd i’r cam o lunio rhaglenni 
gwaith ar gyfer pob un o amcanion y BGC a rhannu'r rhain â Phanel Craffu'r BGC 
er mwyn iddynt nodi meysydd pellach i'w craffu yn ystod 2020/21.  
Awgrymodd SA ystyried y blaenoriaethau rhanbarthol sy'n cael eu datblygu trwy G10 a 
allai fod yn adroddiadau Gwent gyfan ar gyfer Craffu yn y dyfodol.  
Cyfeiriodd LP at gylch gorchwyl G10 a GSWAG a sut mae'r gwaith rhanbarthol yn cael ei 
atgyfnerthu. Lle mae adroddiadau’n ategu at waith lleol a rhanbarthol yna gall y ‘system’ 
reoli’r llwyth gwaith hwn ond byddai eitemau ychwanegol yn rhoi mwy o bwysau ar 
gapasiti cyfyngedig swyddogion yn y maes hwn. 
Roedd y pwyllgor craffu hefyd wedi gofyn i'r gwaith ar atal / lleihau NEET barhau a 
hysbysodd y Bwrdd y bydd y Strategaeth NEET yn mynd i Banel Craffu Cymunedau 
Ffyniannus CBST yn ddiweddarach eleni. 
Gweithred:  
                 SB i symud ymlaen â'r ddau adroddiad y cytunwyd arnynt ar gyfer craffu    

a gweithio gydag GCS i ddatblygu rhaglen waith ar gyfer pob amcan. 

4. 
4.1 
 
 
4.2 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
4.4 
 
4.5 
 
4.6 

Parc Meddygol 
Cyflwynodd RJ bapur sydd ynghlwm wrth y cofnodion hyn. Mae'r Parc Meddygol yn cael 
ei ystyried yn rhan bwysig o ran meithrin gwytnwch economaidd yn y fwrdeistref, gan 
ddarparu cefnogaeth i amcan 5 y BGC yn ogystal â'r Cynllun Lles ehangach.  
Cysylltiadau cryf â'r Fargen Ddinesig, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Pwerdy'r 
Gorllewin a'r sector busnes yn ogystal â phartneriaid yn y maes trafnidiaeth a seilwaith. 
Mae BIPAB yn edrych ar ‘Gynllun Teithio'r Grange’ ac yn gweithio gyda phartneriaid i 
gael cysylltiadau ehangach â chynlluniau teithio rhanbarthol. 
Bydd Parc Meddygol yn ategu at yr ysbyty 21ain Ganrif gyda chyfle i ddenu cyllid, ac, i 
fusnesau presennol adleoli i Dorfaen yn ogystal â chyfleoedd i fusnesau newydd gychwyn 
yma. Bydd yn darparu cyfleoedd i'r gweithlu presennol sydd â sgiliau trosglwyddadwy yn 
ogystal ag adeiladu gweithlu medrus newydd trwy ennyn brwdfrydedd a chefnogi pobl 
ifanc i mewn i wyddorau bywyd. Mae cysylltu ag ysgolion yn rhan o'r cynllun. Awgrymir 
bod RJ yn cysylltu ag arweinydd datblygu gweithlu BIPAB, Geraint Evans ac, â Keith 
Rutherford o ran y gwaith y mae'n ei wneud o dan y BPRh. 
Mae aelodau’r bwrdd yn gefnogol iawn o’r datblygiad hwn ac yn awyddus i weld a 
chlywed mwy, yn enwedig ynglŷn â chreu cysylltiad â phobl ifanc a ‘thyfu’ mwy o 
wyddonwyr. 
Cynigiodd SA drefnu i'r BGC ymweld ar y cyd â safle Ysbyty Prifysgol y Grange. 
Camau gweithredu:   
                 RJ i gysylltu â Geraint Evans a Keith Rutherford 
                 SA i hwyluso ymweliad gan y BGC i safle'r ysbyty  

5. 
5.1 
 
 
5.2 
 
 
 
 
 
 
5.3 
 

Dull seiliedig ar le  
Cyflwynodd DC y sleidiau sydd ynghlwm wrth y cofnodion hyn, gan nodi'r gwaith hyd yma 
ym Mlaenafon a'r egwyddorion print glas y gellir eu defnyddio fel rhan o system i feithrin 
gwytnwch cymunedol yn y tymor hwy.  
Gan gyfeirio at y gwersi ar weithio seiliedig ar le y mae'r BGC wedi eu hystyried yn 
flaenorol, cyfeiriodd DC at bapur 5B sy'n nodi pwrpas cyffredin i'r BGC ystyried Cronfa 
Her Gymunedol a bennir yn lleol, a ariennir ar y cyd. Os caiff ei chymeradwyo, fel rhan o 
waith archwilio a phrofi'r BGC, gallai cronfa o'r fath arbrofi ar fynd i'r afael â materion 
trafnidiaeth - gydag un posibilrwydd trwy drefnu cynllun car / trafnidiaeth yn seiliedig ar 
sgyrsiau cychwynnol gyda Cynnal Cymru (darparwr cynllun preifat i drefnu modelau 
trafnidiaeth a rennir). 
Yn fwy cyffredinol mae enghreifftiau ymarfer nodedig o rymuso cymunedol / dulliau 
seiliedig ar le fel Wigan; gyda Fleetwood wedi'i nodi fel arfer nodedig o fwriad cymunedol 
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5.4 
 
5.5 
 
 
 
 
 
5.6 
 
5.7 
 
 
 
 
 
5.8 
 
5.9 
 
 
 
 

i wella iechyd. 
Hyd nes y bydd y BGC yn glir a ddylid cefnogi'r dull hwn, ni fydd ymgysylltiad â 
chymuned Blaenafon ar y mater hwn yn cael ei symud ymlaen.  
Mewn perthynas â'r cyllid, roedd gan aelodau'r Bwrdd rai pryderon ynghylch sut y 
daethpwyd i'r ffigurau yn y papur (a rhybuddiwyd bod y rhain yn enwol ac yn ddangosol) 
ac o ran y partneriaid hynny sy'n cefnogi mwy nag un BGC a nifer y cymunedau y maent 
yn eu cynnwys a allai o bosibl elwa o'r mathau hyn o gynlluniau, mae angen trafod y 
ffigurau dangosol â'u cydweithwyr cyllid gydag uwch reolwyr.  
Penderfyniad: Roedd y Bwrdd yn cytuno bod gwneud cynnydd yn y maes hwn yn 
bwysig os ydyn nhw o ddifrif o ran newid sut maen nhw'n gweithio a chefnogi 
cymunedau. 
Cafwyd trafodaeth am werthuso effaith mewn perthynas â gweithio seiliedig ar le, 
ac er ei bod yn anodd cymhwyso canlyniadau a pherfformiad diriaethol yn y fath 
arddull waith, cynghorir DC i edrych ar fodelau a ddefnyddir gan LCC, mesurau ar 
gyfer rhagnodi cymdeithasol a phecynnau cymorth eraill, ar enillion cymdeithasol 
ar fuddsoddiad. Hefyd, bydd SA yn cwblhau gwerthusiad o'r IWN (naill ai'n fewnol 
neu drwy gontract), a DC i gysylltu ag SA am fethodoleg i gyflwyno'n ôl i'r BGC. 
Mae cyfathrebu clir a gwell yn hanfodol a bydd angen datblygu Strategaeth Gyfathrebu 
unwaith y bydd y camau a'r wybodaeth yn glir. 
Camau gweithredu:  
               DC i gysylltu, a dilyn ymlaen gyda Chynnal Cymru a phartneriaid eraill fel 

y crybwyllir yn y pwyntiau uchod 
DC i archwilio pecynnau cymorth i ganfod canlyniadau newid / cysylltu â 
SA  parthed: gwerthusiad IWN 

               DC i e-bostio'r fethodoleg y tu ôl i'r ffigurau dangosol 
               Holl aelodau'r Bwrdd i drafod mewnbwn ariannol i Gronfa Bartneriaeth ac 

e-bostio eu hymatebion i BP cyn cyfarfod mis Tachwedd  

6. 
6.1 
 
6.2 
6.3 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
Cyflwynodd SB bapur a anfonwyd gyda'r agenda sy'n adeiladu ar weithgareddau newid 
ymddygiad y Bwrdd ac yn ffurfioli'r trefniadau partneriaeth.  
Cefnogodd BP y dull hwn ac argymell ei fabwysiadu'n llawn.  
Penderfyniad: Cytunodd pawb. 

7. 
7.1 
 
7.2 

Risgiau yn y dyfodol 
Cyflwynodd SB bapur a anfonwyd gyda'r agenda sy'n nodi gwaith y Grŵp Cymorth 
Swyddogion gan dawelu meddwl y Bwrdd o ran yr amserlen i wneud cynnydd yn y maes 
hwn.. 
Nodwyd gan bawb. 

8. 
8.1 
 
8.2 
 

8.3 

 

 
 
8.4 
 
 
 
8.5 
 
8.6 

Senedd Ieuenctid/Prif Gyngor 
Dywedodd JG wrth y Bwrdd, oherwydd absenoldebau staff dros yr haf, mae hyn ar ei hôl 
hi ond y bydd yn awr yn symud yn ei flaen.  
Gwneir cynnydd hefyd i sefydlu cynrychiolwyr pobl ifanc i ymuno â'r Bwrdd naill ai erbyn 
cyfarfod mis Tachwedd neu erbyn sesiwn mis Ionawr.   

O ran cytundeb y Bwrdd yn ystod y cyfarfod diwethaf i ymrwymo Safonau Cenedlaethol 
ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc, bydd y Bwrdd yn derbyn eu sesiwn awr o 
hyfforddiant fel rhan o'r cyfarfod BGC ar 20 Tachwedd. Gan mai Torfaen yw'r BGC cyntaf 
yng Nghymru i ymrwymo i'r Safonau hyn, byddai'n dda petai'r Cadeirydd yn llofnodi'r 
Siarter ar ddiwedd y sesiwn hon. Cytunodd pawb ac mae'n gyfle delfrydol i dynnu llun. 
Mae JG hefyd wedi rhannu dyddiadau gydag OSG ar gyfer yr hyfforddiant ar lefel 
strategol (ar gyfer llunwyr polisi a chynllunwyr) a bydd y rhain yn cael eu cyflwyno ym mis 
Hydref. Sesiynau hyfforddi pwrpasol fydd y rhain i bob sefydliad, felly os oes unrhyw 
agweddau penodol y mae aelodau'r Bwrdd eisiau eu cynnwys, e-bostiwch 
Jess.Gabriel@torfaen.gov.uk  
Atgoffodd JG y bwrdd o'r hyfforddiant parhaus am ddim i staff sy'n cyflwyno ac mae 
manylion i'w gweld ar wefan Plant yng Nghymru. 
Camau gweithredu:  
               SB i drefnu llun a sylw gan adrannau cyfathrebu ym mis Tachwedd 
               Pawb i e-bostio JG gydag unrhyw feysydd penodol i'w cynnwys yn y 

sesiynau hyfforddi i reolwyr        

9. Gweithio'n rhanbarthol  
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9.1 Gweithred: LP i ddrafftio nodyn briffio i gyd-fynd â'r cofnodion. 

10. 
10.1 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 
10.3 

Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 
Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn ceisio sylwadau gan FGC a phwyllgorau 
Craffu BGC i lywio ei hadroddiad yn 2020 ac mae ganddi ddiddordeb mewn unrhyw 
agweddau ar arsylwi, profiadau neu wybodaeth a allai fod gennych mewn perthynas â 
gofynion statudol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'ch rôl o fewn BGC Torfaen. 
Cytunodd y Bwrdd y dylid ateb ar y cyd, gan e-bostio unrhyw gyfraniadau at 
Sue.Browne@torfaen.gov.uk er mwyn iddi eu casglu. 
Gwahoddir y Bwrdd hefyd i wneud sylwadau unigol ar faterion a phryderon cyffredinol 
trwy'r porth hwn ar y we a fydd yn fyw tan ddiwedd mis Hydref. 
https://futuregenerations.wales/the-peoples-platform/ 
Camau gweithredu: Pawb i e-bostio cyfraniadau at SB erbyn 20 Hydref. 

11. 
11.1 

Bwletin Haf BGC Llywodraeth Cymru 
Dosbarthwyd dolen gyswllt cyn y cyfarfod i'r Bwrdd nodi ei chynnwys 

12. 
12.1 
 
 
12.2 
 
12.3 
 
12.4 

Unrhyw fater arall 
Tynnodd SA sylw at ei Hadroddiad Blynyddol (a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod) a 
gofynnodd am slot ar agenda yn y dyfodol i'w rannu lle gallai partneriaid weithio gyda'i 
gilydd o dan amcanion lles lleol i wella iechyd y rhanbarth. 
Hyrwyddodd SA hefyd ddigwyddiad Torfaen ar 20 Medi (un o gyfres ar draws y 
rhanbarth) i staff rheng flaen a'r cyhoedd yn ogystal ag arweinwyr a swyddogion 
strategol.  
Y cam nesaf fydd i staff ICC gysylltu â swyddogion allweddol a gwneud cynnydd ar yr hyn 
a ddaw o'r sesiynau ymgysylltu hyn. 
Gweithred: SB i ychwanegu hwn at agenda’r BGC yn y dyfodol 

RHAN 2 
13. 
13.1 
 
 
13.2 
 
 
13.3 
 
 
 
13.4 
 
 
 
 
 
 
13.5 

Rhaglen Ymchwil a Datblygu 
Siaradodd LB am bapur lle'r oedd ei dadansoddiad o weithio gyda'r BGC yn anoddach 
na'r disgwyl ac nad oedd yn siŵr bod y Bwrdd yn barod i dderbyn yr her yr oeddent wedi 
gofyn ohonni.  
Cynigiodd holl aelodau’r Bwrdd ystod o sylwadau cefnogol a rhoi sicrwydd i LB eu bod yn 
agored i her a bod cynnydd ar rai agweddau ar eu gwaith oherwydd ei mewnbwn 
uniongyrchol. 
Derbyniodd y Bwrdd fod angen iddynt ystyried eu dull cyfunol a sut i ddad-ddysgu 
degawdau o ymddygiad ac arferion gwaith penodol, gyda chymhlethdod deddfwriaeth a 
chefndir gwleidyddol y mae pawb yn gweithredu ynddo. Mae hyn yn berthnasol ar lefel 
bwrdd / arweinyddiaeth a phob haen staff ar draws y sefydliadau.  
OYmhlith y sylwadau eraill cafwyd: Y potensial i dechnoleg gefnogi mwy o waith traws-
sector. Gofynnir i wasanaethau cyhoeddus newid y ffordd y maent yn gweithio ond cânt 
eu hariannu a'u barnu yn ôl modelau blaenorol. Mae ymchwil yn galw am grŵp rheoli ac 
mae'r rhai sy'n profi mwy nag un BGC yn nodi bod PSB Torfaen mewn risg isel o fethu; 
mae'r her y mae LB wedi'i darparu wedi helpu trafodaethau mwy aeddfed (fel yr un sy'n 
trafod ariannu heddiw) lle mae aelodau'r Bwrdd yn dechrau herio'i gilydd. 
Mae'r Bwrdd yn gwerthfawrogi holl ymdrechion LB hyd yma. 
Gweithred: LP a SB i gynnal cyfarfod gyda'r noddwyr graddedigion a LB. 

 Caeodd y Cadeirydd y cyfarfod, gan ddiolch i bawb am eu cyfraniadau. 
Cyfarfod nesaf y BGC yw 20 Tachwedd 2019 

 
Atodiadau 
Atodiad 1 - Adroddiad y Parc Meddygol ar gyfer eitem 4 
Atodiad 2 - Cyflwyniad seiliedig ar le ar gyfer eitem 5  
Atodiad 9 - Nodyn briffio ar waith rhanbarthol ar gyfer eitem 9 
 
 
Sue Browne 
Rheolwr Partneriaethau a Pholisïau 
UCGC, CBST 
(Medi 2019) 


