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Cyfarfod Cam Gweithredu  
Cyfrifol am y 

Cam 
Gweithredu 

Y Diweddaraf am Gynnydd Erbyn pryd 
Statws 

Ar agor / Ar gau / 
Heb ei ddechrau 

Tach  
2020 

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 

Diweddariad Mehefin - 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.   Codwyd hyn yng nghyfarfod mis Mehefin 
ond ni wnaed penderfyniad. 
Diweddariad Medi – Cadarnhaodd Iechyd 
Cyhoeddus Cymru fod cynrychiolydd newydd ar y 
Bwrdd.  Mae angen trafod yr arweinydd ar gyfer y 
maes blaenoriaeth hwn mewn cyfarfod o’r BGC yn 
y dyfodol. 

Parhaus Ar agor 

Mehefin 
2021 

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 

Medi 
2021 

1. 
Bethan Jones, Tom Barham a Sarah Scofield i ffurfio 
is-grŵp i drafod y broses ar gyfer datblygu’r cynllun 
llesiant nesaf.  

Nicola Kneale 
Wedi’i gwblhau – cyfarfu’r is-grŵp ym mis 
Tachwedd a chynhelir trafodaeth bellach yng 
nghyfarfod nesaf y BGC ym mis Rhagfyr.  

Tachwedd Ar gau 

2. 
Dosbarthu ymrwymiadau amgylcheddol i’r Bwrdd ar 
gyfer sylwadau. 

Helen Millband Wedi’i gwblhau  Tachwedd Ar gau 

3. 
Pob aelod i ddosbarthu enwebiadau ar gyfer is-grŵp 
yr amgylchedd i Helen Millband.  

Pawb Wedi’i gwblhau Tachwedd Ar gau 

4. 
Trefnu dosbarthiadau meistr arweinyddiaeth 
systemau ar gyfer y Bwrdd gyda Phrifysgol Glyndŵr. 

Hannah 
Edwards 

Yn mynd rhagddo – chwilio am ddyddiadau ar gyfer 
Chwefror / Mawrth 2022 gyda Phrifysgol Glyndŵr 

Chwefror / 
Mawrth 

2022 
Ar agor 

 

Camau gweithredu parhaus 

1. Defnyddio’r pecyn prawfesur polisïau gwledig ar gyfer meysydd blaenoriaeth y dyfodol.   
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2. Wrth gynnal yr  asesiad o’r effaith ar lesiant ar gyfer yr asesiad o lesiant a’r cynllun llesiant, ystyried a oes yna feysydd cydraddoldeb y mae angen i’r Bwrdd fod yn 
ymwybodol ohonynt.  


