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Cyfarfod Cam Gweithredu 
Cyfrifol am y 

Cam 
Gweithredu 

Y Diweddaraf am Gynnydd 
Dyddiad 

cau 

Statws 
Ar agor / Ar gau / 
Heb ei ddechrau 

Gorffennaf 
22 1 

Ysgrifennu at gyfranogwyr a wahoddwyd i 
gadarnhau eu bod yn hapus i barhau i fod yn 
aelod o BGC Conwy a Sir Ddinbych.  

Cadeirydd a 
swyddogion 

cefnogi’r BGC 

Ar y gweill – llythyrau wedi’u drafftio.  Y 
wybodaeth ddiweddaraf i gael ei darparu yng 
nghyfarfod BGC Medi 22. 

Medi 22 Ar agor 

2 

Ysgrifennu at bartneriaid allweddol i 
amlinellu’r hyn rydym ni’n ceisio ei gyflawni ac 
os/sut maen nhw am gymryd rhan.    

Cadeirydd a 
swyddogion 

cefnogi’r BGC 

Ar y gweill – llythyrau wedi’u drafftio.  Y 
wybodaeth ddiweddaraf i gael ei darparu yng 
nghyfarfod BGC Medi 22. 

Medi 22 Ar agor 

3 
Trefnu sesiynau rhwydweithio anffurfiol ar 
gyfer y Bwrdd. 

Swyddogion 
cefnogi’r BGC 

Ar y gweill – Ar gyfer cyfarfodydd 22/23 sy’n 
weddill, caiff amser ar gyfer rhwydweithio ei 
gynnwys fel rhan o’r agenda.   Caiff cyfarfodydd 
anffurfiol eu trefnu ynghyd â chyfarfodydd ffurfiol 
wrth drefnu calendr 23/24. 

Rhagfyr 22 Ar agor 

4 
Agor y cyfarfod briffio i’r rhai sy’n cyflwyno 
eitem yn y BGC. 

Swyddogion 
cefnogi’r BGC 

Cwblhawyd Medi 22 Ar gau 

5 

Rhannu unrhyw farn gyda’r Cadeirydd cyn y 
cyfarfod nesaf am brosiect Naratifau 
Cymunedol. 

Holl aelodau  
Mae’r prosiect Naratifau Cymunedol wedi’i 
gyflwyno ar gyfer trafodaeth bellach yn y cyfarfod 
nesaf.  

Medi 22 Ar agor 

6 

Cyflwyno’r prosiect Naratifau Cymunedol yng 
nghyfarfod nesaf y BGC er mwyn cytuno’n 
ffurfiol ar y meysydd cymunedol. 

Hannah 
Edwards 

Cwblhawyd Medi 22 Ar gau 

7 

Lansio’r ymgynghoriad ar y Cynllun Lles drafft 
a dechrau’r cyfnod statudol 14 wythnos ar 
gyfer adborth gyda Chomisiynydd Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Swyddogion 
cefnogi’r BGC 

Ar y gweill – lansiwyd yr ymgynghoriad ar ganol mis 
Awst a bydd yn rhedeg am 12 wythnos tan 9 
Tachwedd.  Darperir y wybodaeth ddiweddaraf yng 
nghyfarfod nesaf y BGC am yr adborth a gafwyd 
hyd yma. 

Tachwedd 
22 

Ar agor 

8 
Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 21-22 ar ôl 
cymeradwyaeth. 

Hannah 
Edwards 

Cwblhawyd – wedi’i lwytho i wefan BGC a’i 
ddosbarthu i’r statudol  

Medi 22 Ar gau 

9 
Cyflwyno’r Agenda Iechyd Gwyrdd mewn 
cyfarfod yn y dyfodol. 

Hannah 
Edwards 

Cwblhawyd – Iechyd Cyhoeddus Cymru i’w drafod 
yng nghyfarfod mis Medi. 

Medi 22 Ar gau 
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Camau gweithredu parhaus 

1. Defnyddio’r pecyn prawfesur polisïau gwledig ar gyfer y meysydd blaenoriaeth yn y dyfodol.  

2. Wrth gynnal yr asesiad o effaith ar les ar gyfer yr asesiad lles a’r cynllun lles, ystyried a oes yna feysydd cydraddoldeb y mae angen i’r Bwrdd fod yn ymwybodol 
ohonynt.  


