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Mawrth 
2019  

1. 
Defnyddio’r pecyn prawfesur polisïau gwledig ar 
gyfer y tri maes blaenoriaeth.  

Swyddogion y 
BGC  

Mae’r pecyn hwn wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer 
blaenoriaethau gwytnwch amgylcheddol a 
grymuso’r gymuned.  Fodd bynnag, mae angen 
ystyried ymhle y gellir defnyddio’r pecyn yn y 
dyfodol.  

Parhaus Parhaus  

3. 
Wrth gynnal yr adolygiad o’r asesiad o effaith, 
ystyried a oes yna feysydd cydraddoldeb y mae 
angen i’r Bwrdd fod yn ymwybodol ohonynt.  

Swyddogion y 
BGC 

Mae swyddogion y BGC wedi drafftio asesiad 
diwygiedig o’r effaith yn barod i’w drafod yng 
nghyfarfod y Bwrdd ym mis Mawrth 2020. Cyfarfod 
mis Mawrth wedi’i ganslo. Bydd y drafodaeth yn 
ailgychwyn pan fydd pethau’n dychwelyd i’r arfer. 

Parhaus Ar agor 

Tach  
2020 

2. 
Helen i drafod gyda’r Is-grŵp Gwytnwch 
Amgylcheddol er mwyn gweld sut y gallwn ni weithio 
gyda chymunedau i gyflawni blaenoriaethau. 

Helen Millband 

Mae cyfarfod yr is-grŵp wedi’i drefnu ar gyfer mis 
Mehefin 2021.  Mae is-grŵp amgylcheddol 
rhanbarthol wedi’i sefydlu, ac mae eglurhad yn 
cael ei geisio ar hyn o bryd ynglŷn ag aelodaeth, 
cylch gorchwyl a chysylltiadau â BauGC. 

Gorffennaf 
2021 

Ar Gau 

3. 
Gwirio ar beth mae’r Fargen Dwf yn gweithio o ran 
Seilwaith Digidol, fel nad ydym yn ailadrodd gwaith. 
Gwahodd Alwen Williams i’r cyfarfod nesaf. 

Nicola Kneale 

Yn dilyn trafodaeth â’r Cadeirydd, bydd cyngor yn 
cael ei geisio gan y BGC yn y cyfarfod nesaf i ganfod 
a yw aelodau eisiau trosolwg o brosiectau 
cysylltedd lleol (yn ogystal â rhai Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru) er mwyn nodi 
unrhyw fylchau.  

Mai 2021 Ar Gau 

4. 

Is-grŵp Iechyd Meddwl a Lles i’w sefydlu er mwyn 
arwain ar 2 flaenoriaeth y cytunwyd arnynt. Pob 
sefydliad i enwebu un person i fod ar yr is-grŵp ac 
anfon yr enwebiad hwn at Richard Firth erbyn 
diwedd mis Tachwedd.  

Swyddogion y 
BGC 

Cynhaliwyd yr Is-grŵp ym mis Ebrill 2021. Ond mae 
angen mireinio’r aelodaeth ymhellach.   Hefyd, 
mae angen i’r BGC adolygu’r sefydliad arweiniol 
gan fod Richard Firth wedi newid swydd o fewn 
Iechyd Cyhoeddus Cymru – i’w drafod yn y cyfarfod 
nesaf. 

Parhaus Ar agor 

Mai 2021 1. 

Trefnu trafodaeth ar y cyd am isadeiledd digidol yn 
un o gyfarfodydd y dyfodol (gan gynnwys gwaith i’w 
wneud gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru a phrosiectau cysylltedd lleol eraill). 

Nicola Kneale 
Wedi’i gwblhau – i’w drafod yng nghyfarfod mis 
Medi 2021. 

Medi 2021 Ar Gau 
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2. 
Iwan Davies i gysylltu â Rhys Horan ynglŷn â mapio 
gwahanol fentrau a grwpiau sy’n gysylltiedig â'r 
agenda newid hinsawdd. 

Iwan Davies 
Wedi’i gwblhau – diagram mapio a chylch gorchwyl 
y grŵp swyddogion datgarboneiddio rhanbarthol 
wedi’u rhannu â’r Bwrdd. 

Mehefin 
2021 

Ar Gau 

3. 
Tom Barham (DVSC) i ddarparu sesiwn 
ymwybyddiaeth am y cysyniad o werth cymdeithasol 
yn un o gyfarfodydd y dyfodol. 

Tom Barham 
Wedi’i gynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol ar 
gyfer Rhagfyr 2021. 

Rhagfyr 
2021 

Ar Gau 

4. 
Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd gyda’r 
prosiect Creu Cyfoeth Cymunedol a Chaffael 
Blaengar yn un o gyfarfodydd y dyfodol. 

John Heneghan 
(CLES) 

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd i gael ei 
gyflwyno yng nghyfarfod Medi 2021.  Adroddiad 
terfynu prosiect pellach, yn cynnwys y 
canfyddiadau a’r argymhellion, i’w gyflwyno yng 
nghyfarfod mis Rhagfyr. 

Rhagfyr 
2021 

Ar agor 

5. 
Adroddiad pellach i’w gyflwyno i’r Bwrdd yn dilyn 
ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymchwiliad.  

Hannah 
Edwards 

Aros am ymateb gan LlC i’w rannu gydag aelodau’r 
Bwrdd. 

Parhaus Ar agor 

 
 

  

 

Cyfarfodydd BGC Conwy a Sir Ddinbych i Ddod  
 

 15 Medi 2021 –  2 tan 4pm (cyfarfod dros y we)  

 13 Rhagfyr 2021 –  10 tan 12pm (cyfarfod dros y we) 

 31 Ionawr 2022 – 2 tan 4pm (cyfarfod dros y we) 

 23 Mawrth 2022 – 2 tan 4pm (cyfarfod dros y we) 
 

Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor Craffu Conwy a Sir Ddinbych i Ddod  
 

 Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021 - 10.00am (cyfarfod dros y we) 
 


