Cyfarwyddwyr ac Arsyllwyr yn bresennol:

Yn bresennol:

Ian Reid (IR) (Cyfarwyddwr a Chadeirydd tan
ymddiswyddo am 11.43 am ac yna yn bresennol)
Vikki Heywood CBE, Cadeirydd - (VH)
(Annibynnol)

Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol (MG)
Caroline McGrory, Prif Swyddog Cyfreithiol
(CMcg)

Amali de Alwis MBE (AA) (Annibynnol) (o hanner
dydd)
Dr. Hayaatun Sillem CBE (HS) (Annibynnol)
Dr. Maggie Aderin-Pockock MBE (MAP)
(Annibynnol)
Faraz Tasnim (FT) (Annibynnol)
Liam Hannaway (LH) (yn cynrychioli Gogledd
Iwerddon)

David Grady, Prif Swyddog Ariannol (DG)
Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol (PBa)
Sarb Hair, Cydgysylltydd Gweithrediadau
Corfforaethol (SH)
Clair Chamberlain (o 12.55pm)

Priya Lakhani OBE (PL) (yn cynrychioli Lloegr)
Rob Smith MBE (RS) (Annibynnol)
Emma Squire (Arsyllwr) (DA) (DCMS)
Paul Bush (Arsyllwr) (PBu) (Event Scotland)
RHIF
EITEM

EITEM

Cyfarfod cyn cyfarfod cyntaf y Bwrdd, dechreuodd am 11am
1.

Cyflwyniad
Croesawodd VH bawb i'r cyfarfod. Cyflwynodd pob un a oedd yn bresennol eu hunain.
Trosglwyddodd VH i IR i ddechrau busnes ffurfiol y cyfarfod.

Dechreuodd cyfarfod cyntaf y Bwrdd am 11.35am
Nododd IR (fel unig Gyfarwyddwr Cwmni Festival 2022 Ltd) fod hysbysiad o'r cyfarfod
a natur y busnes i'w ystyried wedi'i roi'n briodol i bob cyfarwyddwr sydd â hawl i
fynychu'r cyfarfod yn unol ag erthyglau cymdeithasu'r Cwmni.

2a.

Datganiadau o Fuddiant y Cyfarwyddwr Presennol
Datganodd IR ei ddiddordebau i Ysgrifennydd y Cwmni (CMcg). Rhoddodd IR rybudd
o natur a graddau'r buddiannau canlynol yn y materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn:
• Prif Swyddog Gweithredol, Pwyllgor Trefnu Birmingham ar gyfer Gemau'r
Gymanwlad 2022 Ltd
Yn unol â'r Erthyglau Cymdeithasu, caniatawyd ac awdurdodwyd y gwrthdaro a
ddatgelwyd ac o ganlyniad gallai IR bleidleisio a chyfrif yng nghorwm y cyfarfod. O
ystyried barnwyd bod cworwm yn y cyfarfod (ar y sail, gan mai dim ond un
Cyfarwyddwr oedd yn y swydd, mai un oedd y cworwm).

2b.

PENODI CYFARWYDDWR A CHADEIRYDD NEWYDD
Symudodd IR i'r eitem nesaf o fusnes, yn ymwneud â ffurfio'r Bwrdd – sef penodi'r
Cadeirydd a'u datganiad buddiannau priodol.

I
WEITHR
EDU

Cofnodion

COFNODION - CYFARFOD BWRDD FESTIVAL 2022 LTD
Dydd Mawrth 1 Medi 2020
Cynhelir drwy Microsoft
Teams

Penodwyd VH yn Gyfarwyddwr a'r Cadeirydd parhaol ar unwaith gan IR ar ran Yr Unig
Aelod o Festival2022 Ltd (a basiwyd gan John Crabtree, Cadeirydd y pwyllgor trefnu).

Cofnodion

Nododd IR, ar yr amod bod ei ymddiswyddiad yn cael ei dderbyn (o dan eitem 2C), y
byddai VH yn cymryd lle IR fel unig Gyfarwyddwr y Cwmni.
Datganiadau o Fuddiant Cyfarwyddwr Newydd
Datganodd VH ei buddiannau i Ysgrifennydd y Cwmni (CMcg). Nid oedd y buddiant a
ddatgelwyd gan VH yn arwain at unrhyw wrthdaro yn y materion i'w trafod yn y cyfarfod
hwn.
Bydd y buddiannau'n cael eu cofnodi ar Gofrestr Buddiannau'r Aelodau.
Ymddiswyddiad Ian Reid, fel Cyfarwyddwr y Cwmni
Symudodd IR i'r eitem ategol o fusnes, sef ei ymddiswyddiad a wnaed wrth benodi VH
yn Gadeirydd penodedig yn lle IR.
2c.

Cyflwynodd IR ei ymddiswyddiad i'r Cadeirydd, a dderbyniwyd ar unwaith gan VH am
11:43 ar 1 Medi 2020.
Disodlodd VH IR fel yr unig Gyfarwyddwr Cwmni o dan Erthygl 15.6 o'r Erthyglau.
Penodi Cyfarwyddwyr Newydd (Cynrychiolwyr Annibynnol a Gwledydd)
Symudodd VH i benodi'r unigolion canlynol yn Gyfarwyddwyr Festival 2022 Ltd (o
ganlyniad iddi fod yn unig gyfarwyddwr y Cwmni yn unol â'r Erthyglau Cymdeithasu):
•
•
•
•
•
•
•

DR. HAYAATUN SILLEM
DR. MAGGIE ADERIN-POCOCK
FARAZ TASNIM
ROB SMITH
AMALI DE ALWIS (Ymuno am hanner dydd ac i ddatgan buddiannau bryd hynny)
LIAM HANNAWAY (Cyfarwyddwr Cymeradwy'r Cadeirydd)
PRIYA LAKHANI (Cyfarwyddwr Cymeradwy'r Cadeirydd)

Nododd VH fod pob cyfarwyddwr wedi cydsynio i'w priod benodiadau i Fwrdd y Cwmni
a bod VH wedi rhoi ei chydsyniad mewn perthynas â'r ddau Gyfarwyddwr Cymeradwy
a benodwyd yn Gynrychiolwyr Cenedl.

2d.

Cadarnhawyd penodiadau'r Cyfarwyddwyr, a pharhaodd pob unigolyn y cyfarfod yn
rhinwedd ei swydd fel Cyfarwyddwr (gyda chaniatâd i bleidleisio a chyfrif tuag at y
cworwm ar weddill y busnes). Byddai'r cworwm cywir ar gyfer gweddill busnes y
cyfarfod, yn unol ag Erthygl 14.2 o Erthyglau Cymdeithasu'r Cwmni, yn 5 ac roedd y
gofyniad hwn wedi'i fodloni. Felly, gallai'r cyfarfod barhau i'r drefn fusnes nesaf.
Datganodd y Cyfarwyddwyr eu buddiannau i Ysgrifennydd y Cwmni (CMcg). Nid oedd
buddiannau a ddatgelwyd gan y Cyfarwyddwyr yn arwain at unrhyw wrthdaro yn y
materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Bydd y buddiannau'n cael eu cofnodi ar Gofrestr
Buddiannau'r Aelodau.
Ffeilio yn Nhŷ'r Cwmnïau
Rhoddodd y Bwrdd gyfarwyddyd i CMcG fel Ysgrifennydd y Cwmni wneud y ffeilio
angenrheidiol yn Nhŷ'r Cwmnïau o fewn y terfynau amser perthnasol ac i ddiweddaru
llyfrau statudol y Cwmni fel y bo'n briodol i fynd i'r afael â'r penodiadau newydd.
Cadarnhau Arsyllwyr y Bwrdd
Yn unol ag Erthygl 24 o Erthyglau Cymdeithasu'r Cwmni, gwnaeth VH estyn
gwahoddiad i ES i fod yn Arsyllwr Bwrdd di-bleidlais parhaus.
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Nododd VH fod PBu yn bresennol yn y cyfarfod presennol fel Arsyllwr di-bleidlais yn
cymryd rhan yn lle Cyfarwyddwr a Gymeradwywyd gan y Cadeirydd i gynrychioli'r
Alban.

Cofnodion

Diben y Cyfarfod
Cadarnhaodd VH mai busnes y cyfarfod oedd ystyried a chymeradwyo nifer o faterion,
fel y nodir ymhellach yn yr Agenda a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod, sef:
(a) materion sy'n ymwneud â sefydlu'r Cwmni; gan gynnwys
•
Cefndir y Prosiect
•
Festival 2022 Ltd a Strwythur Llywodraethu
•
Diweddariad ariannol a materion yn ymwneud â rheoli cyllid grant
(b) materion yn ymwneud â Phrosiect Ymchwil a Datblygu'r Ŵyl, gan
gynnwys Papur ategol y Bwrdd
(c) edrych ymlaen, gan gynnwys ystyried map ffordd i'r Ŵyl a strategaethau a
blaenoriaethau'r bwrdd ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol; a
(d) cyflwyniadau i dîm cyflawni ehangach yr Ŵyl.
Cadarnhaodd VH i'r Cyfarwyddwyr eu cyfrifoldebau fel cyfarwyddwyr o dan adran 172
(1) o Ddeddf Cwmnïau 2006.
Cefndir y Prosiect
Rhoddodd ES ddiweddariad ar gefndir Festival UK* 2022 a'r daith hyd yma.
Roedd hyn yn cynnwys manylion y cyhoeddiad gwreiddiol yn 2018, gwybodaeth am
sectorau'r Ŵyl a'r drafodaeth gyda'r OC a arweiniodd at greu Festival 2022 Ltd.
Nododd ES fod y prosiect yn parhau i fod yn ŵyl genedlaethol o greadigrwydd ac
arloesedd, gyda dau amcan strategol:
•
•

Dod â phobl at ei gilydd
Hyrwyddo ein creadigrwydd yn rhyngwladol

3.
Amlinellodd ES ei swyddogaeth fel Uwch Swyddog Cyfrifol Llywodraeth y DU, a bod
tîm ES yn parhau i weithio'n agos gyda'r Rheolwyr Gweithredol i gyflawni'r prosiect.
Trosglwyddodd ES i MG.
Amlinellodd MG Gam Datblygu'r prosiect, a arweiniwyd gan y OC rhwng mis Medi 2019
a mis Mai 2020, ac ar yr adeg honno ymgorfforwyd Festival 2022 Ltd.
Fel rhan o hyn, crynhodd MG y deuddeg gweithdy gweledigaethol a gynhaliwyd ar
draws y pedair gwlad i lywio'r weledigaeth a'r uchelgais greadigol allweddol a ddaeth i'r
amlwg.
Cadarnhaodd MG fod y Prosiect Ymchwil a Datblygu ar gyfer yr Ŵyl i fod i gael ei lansio
ar 9 Medi 2020, a darparwyd diweddariad pellach ar ei gyfer yn ddiweddarach yn yr
Agenda.
Trafododd y Bwrdd y cyhoeddiad allweddol nesaf hwn a chytunodd i drafod hyn
ymhellach o dan Eitem 6.
Festival 2022 Ltd a Llywodraethu
4.

Rhoddodd PBa gyflwyniad i'r Bwrdd ar Festival 2022 Ltd a'r trefniant llywodraethu.
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Nodwyd bod Festival 2022 Ltd yn gwmni cyfyngedig drwy warant (12581221) a
ymgorfforwyd ar 1 Mai 2020, gyda'r OC yn Unig Aelod.

Cofnodion

Bwrdd Festival 2022 Ltd yw'r llywodraethu ffurfiol ar gyfer cyflwyno Festival UK* 2022 ar
draws y pedair gwlad, a'r Cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol yn y pen draw am weithgareddau'r
cwmni a rheoli, curadu a chyflwyno'r Ŵyl.
Nododd y Bwrdd Erthyglau Cymdeithasu a Gwrthrychau Cwmnïau'r Cwmni fel y'u
cyhoeddwyd ar Dŷ'r Cwmnïau. Nodwyd bod angen pum Cyfarwyddwr cymwys er
mwyn i gyfarfod o'r Bwrdd fod â chworwm, a gall y Bwrdd sefydlu is-bwyllgorau.
Cadarnhaodd PBa fod yr is-gwmni Festival 2022 Ltd wedi'i ymgorffori a'i ddosbarthu fel
cyfrwng pwrpasol arbennig (sefydliad byr a dros dro gyda hyd oes o lai na thair
blynedd). Nodwyd mai prif incwm Festival 2022 Ltd yw arian cyhoeddus a ddyfernir
drwy grant o dan Adran 70 o'r Ddeddf Elusennau.
Amlinellodd PBa y model cyflawni ar gyfer yr Ŵyl, gan gynnwys rôl y tîm canolog yn
Festival 2022 Ltd a rôl Cyrff Cyflawni Strategol pob gwlad.
Nodwyd y Cyrff Cyflawni Strategol fel a ganlyn:
•
•
•
•

Yr Alban - EventScotland
Cymru - Cymru Greadigol
Lloegr - Festival 2022 Ltd (yn ogystal â goruchwylio'r gweithgarwch ledled y DU)
Gogledd Iwerddon - (wedi'i gadarnhau wedyn fel Cyngor Dinas Belfast)

Nodwyd bod y Rheolwyr Gweithredol ar gyfer Festival 2022 Ltd yn cael eu darparu gan
y OC ar ffurf y Penaethiaid a'r Cyfarwyddwr sy'n bresennol yng Nghyfarfod y Bwrdd.
Amlinellodd PBa Strwythur y Cwmni a'i dair adran:
•
•
•

Rhaglennu Creadigol
Integreiddio Busnes a Gweithrediadau Corfforaethol
Marchnata a Chyfathrebu

Mae Festival 2022 Ltd yn parhau i recriwtio gweithwyr sy'n canolbwyntio'n llwyr ar
gyflwyno'r Ŵyl.

Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yw'r adran
sy'n noddi'r Ŵyl ar ran Llywodraeth y DU ac amlinellodd PBa y strwythur sicrwydd a
rheoli rhaglenni ar gyfer hyn.
Trafododd y Bwrdd bwysigrwydd perthynas wedi'i diffinio'n glir rhwng y Pwyllgor
Trefnu a Festival 2022 Ltd a llywodraethu corfforaethol a rhaglenni ehangach.
Rhoddodd PBa y wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd am y gwaith sydd wedi'i wneud
hyd yma ar hyn, gan gynnwys y papur gwreiddiol i Fwrdd y pwyllgor trefnu ar yr Ŵyl
a diweddariad dilynol i Pwyllgor Risg a Sicrwydd y pwyllgor trefnu.

FT/PBa

CAM GWEITHREDU: Cytunodd Pwyllgor Risg a Sicrwydd yr Ŵyl i adolygu
Llywodraethu mewn cyfarfod cyntaf.
Trafodwyd swyddogaeth Cyrff Cyflawni Strategol, a nodwyd mai'r cyrff hyn fyddai'n
gyfrifol am gyflawni'r prosiectau a arweinir gan y genedl a ariennir drwy'r
gweinyddiaethau datganoledig. Cytunodd y Bwrdd i weithio'n agos gyda'r Cyrff Cyflawni
Strategol i sicrhau llwyddiant yr Ŵyl ar draws y pedair gwlad.
Nodwyd y bydd y pedair Llywodraeth yn gweithredu'r Ŵyl o dan Femorandwm Cydddealltwriaeth i gefnogi'r model cyflawni cydgysylltiedig a chyllid pedair gwlad.

PBa

CAM GWEITHREDU: dosbarthu’r sleidiau ar gyfer yr adran hon i'r Bwrdd yn dilyn y
cyfarfod.
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Ymunodd Amali de Alwis â'r cyfarfod am hanner dydd a chadarnhaodd nad oedd
ganddi unrhyw fuddiannau nad oeddent eisoes wedi'u hysbysu i'r Cwmni a dim
gwrthdaro.
Trosolwg Ariannol a Chyllid Grant

Cofnodion

Rhoddodd DG a PBa drosolwg o reolaeth ariannol yr Ŵyl, gan gadarnhau y byddai
Festival 2022 Ltd yn derbyn cyllid uniongyrchol gan Yr Adran dros Dechnoleg
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.
5a
Amlinellodd y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y dull rheoli ariannol.
Darparwyd trosolwg o'r gofynion allweddol sy'n gysylltiedig â rheoli arian cyhoeddus.
Nodwyd mai IR yw Swyddog Cyfrifyddu'r Ŵyl.
FT/PBa
CAM GWEITHREDU: Byddai papur cyllid llawn yn cael ei gyflwyno mewn cyfarfod o'r
Bwrdd yn y dyfodol, gan gynnwys y gyllideb fanwl ar ôl i'r Pwyllgor Risg a Sicrwydd ei
hystyried.

FT/PBa

CAM GWEITHREDU: Atebolrwydd TAW i'w gyfeirio at Pwyllgor Risg a Sicrwydd i'w
drafod a dylid rhoi briff llawn i'r Bwrdd mewn cyfarfod yn y dyfodol.
Penodi Archwilydd

6a

Symudodd VH i benodi'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn archwilydd y Cwmni ar
unwaith ac i ddal swydd tan ddiwedd y cyfnod nesaf ar gyfer penodi archwilwyr ac i
awdurdodi unrhyw gyfarwyddwr i drafod a chytuno ar delerau penodiadau o'r fath.
Cytunodd y Bwrdd i benodi'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn archwilydd y
Cwmni ar unwaith i ddal ei swydd tan ddiwedd y cyfnod nesaf ar gyfer penodi
archwilwyr ac awdurdodi unrhyw gyfarwyddwr i drafod a chytuno ar delerau
penodiadau o'r fath.

DG

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg
Cynigiodd VH y dylai'r Bwrdd sefydlu Pwyllgor Archwilio a Risg a Sicrwydd i ystyried
materion yn fanylach ar ran y Bwrdd ac i gefnogi'r Bwrdd Gweithredol.
Cynigiodd VH benodi FT yn Gadeirydd Pwyllgor Risg a Sicrwydd yr Ŵyl ac ystyried cyn
Cyfarfod nesaf y Bwrdd Llawn:
6b

•
•

y Cylch Gorchwyl arfaethedig ar gyfer y Pwyllgor hwn (gan gynnwys unrhyw
ddirprwyaethau sy'n ofynnol gan y Bwrdd), i'w gyflwyno a'i gymeradwyo gan y
Bwrdd hwn yn y cyfarfod nesaf.
Aelodaeth y Pwyllgor hwn, gan gynnwys unrhyw aelodau annibynnol ehangach.

Cytunodd y Bwrdd i ffurfio'r Pwyllgor Risg a Sicrwydd ac i FT gael ei benodi'n
Gadeirydd Pwyllgor Risg a Sicrwydd.

FT

CAM GWEITHREDU: FT i ystyried y materion sy'n cael eu rhoi i Pwyllgor Risg a
Sicrwydd yr Ŵyl gyda Chylch Gorchwyl i'w rhannu gyda'r Bwrdd Llawn i'w
cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf.
Bancio

6c

O ran penodi bancwyr, cynigiodd VH benodi'r National Westminster Bank PLC
NatWest fel bancwyr i'r Cwmni ar unwaith fel sy'n ofynnol gan Wasanaeth Bancio'r
Llywodraeth fel un o amodau'r Cyllid Grant.

Tudale
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Cytunodd y Bwrdd i benodi'r National Westminster Bank PLC NatWest yn
fancwyr i'r Cwmni ar unwaith.

DG

Gofynnwyd i'r Bwrdd awdurdodi'r ddau unigolyn canlynol fel LLOFNODWYR
AWDURDODEDIG ar y Mandad Banc:
IAN REID, Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu
DAVID GRADY, Prif Swyddog Ariannol

Cofnodion

•
•

Cytunodd y Bwrdd i awdurdodi'r Llofnodwyr Awdurdodedig uchod
Gofynnwyd i'r Bwrdd awdurdodi'r Llofnodwyr Awdurdodedig i gael eu henwi yn
awdurdod y Trydydd Parti a ddelir gan y Banc yn rhoi mynediad i Fancline Mandate a
Chofrestru Gwasanaethau Electronig ar gyfer darparu gwasanaethau bancio rhyngrwyd
gan San Steffan Cenedlaethol (y Banc) fel y nodir yn www.natwest.com/terms
Penderfynwyd y byddai'r Llofnodwyr Awdurdodedig yn cael eu hawdurdodi i:
•
•

•

cwblhau a llofnodi Mandad Trydydd Parti Bankline Banc Cenedlaethol San
Steffan Plc
cyfarwyddo'r Banc i ddatgelu gwybodaeth sy'n ymwneud â'i Gyfrifon i
Ddeiliad Cyfrif Bankline a enwir yn Adran 2 o'r mandad hwn ac awdurdodi'r
Cwsmer Bancio i roi cyfarwyddiadau (gan gynnwys cyfarwyddiadau talu)
mewn perthynas â'r Cyfrifon
derbyn y Telerau Llinell Banc

Gofynnwyd i'r Bwrdd nodi bod y Cynllun Dirprwyo Ariannol ar gyfer Festival 2022 Ltd yn
cael ei baratoi ac y bydd yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd i'w adolygu yn y cyfarfod nesaf.
Gofynnwyd i'r Bwrdd gymeradwyo Dirprwyaeth Dros Dro ar gyfer Llofnodwyr
Awdurdodedig i gyflawni eitemau o wariant o dan £100,000.
Cytunodd y Bwrdd ar y Ddirprwyaeth Interim o £100,000 i'r ddau lofnodwr
awdurdodedig a enwir.

Cytundeb Grant
O ran ariannu Festival 2022 Ltd, nododd y Bwrdd y byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy
Gyllid Grant gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon o dan adran 70 o
Ddeddf Elusennau 2006, y ceir Cytundeb Grant ar ei gyfer.

6d

Nododd y Bwrdd mai IR a DA yw llofnodwyr ffurfiol y Cytundeb Grant ac mai IR yw'r
Swyddog Cyfrifyddu dynodedig mewn perthynas ag amodau'r Grant.
Nododd y Bwrdd y dull ariannu hwn.

PBa

CAM GWEITHREDU: Y Cytundeb Grant i fod ar gael i'r Bwrdd yn dilyn y cyfarfod.

7

Dull Strategol o ymdrin â Phrosiect Ymchwil a Datblygu'r Ŵyl
Cyflwynodd MG Brosiect Ymchwil a Datblygu'r Ŵyl i'r Bwrdd, gan amlinellu'r gwaith o chwilio
am 30 o dimau creadigol o bob rhan o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau
a mathemateg (STEAM) i ddatblygu comisiynau posibl ar gyfer yr Ŵyl.
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O'r ymchwil a datblygu, byddai'r Ŵyl yn ceisio comisiynu deg gweithred ymgysylltu
cyhoeddus creadigol ar raddfa fawr, pob un â'r uchelgais o gyrraedd miliynau.

•
•

Caiff pedwar o'r comisiynau eu harwain gan dimau a ddewisir gan bob gwlad yn
y DU
Caiff chwech o'r comisiynau eu harwain gan dimau ledled y DU
Bydd pob un o'r deg yn fyd-eang eu cyrhaeddiad.

Cofnodion

•

Amlinellodd MG strwythur y broses ymchwil a datblygu a'r broses asesu.
Trafododd y Bwrdd fanylion y Prosiect Ymchwil a Datblygu a'r broses ar gyfer nodi'r 30
tîm creadigol ar draws y pedair gwlad.
Cymeradwyaeth Ymchwil a Datblygu: Strategaeth Cyllideb a Chyrchu
Cyflwynwyd papur a oedd yn amlinellu'r gyllideb i'w dyrannu i'r Prosiect Ymchwil a
Datblygu a'r Strategaeth Cyrchu - gan gynnwys ystyriaethau ariannol, caffael a
chyfreithiol.
Gofynnwyd i'r Bwrdd:
•
8
•

Gymeradwyo'r dull o ymdrin â'r Prosiect Ymchwil a Datblygu fel y'i cyflwynwyd
gan MG
Cymeradwyo'r Strategaeth Cyrchu sy'n cael ei defnyddio i sicrhau 30 o Dimau
Creadigol i gymryd rhan yn y Prosiect Ymchwil a Datblygu. Nododd y Bwrdd mai
dyma sail y broses sy'n cael ei defnyddio i nodi, dethol ac wedyn contractio'r deg
comisiwn terfynol ar gyfer yr Ŵyl.

MG/Pba

Cytunodd y Bwrdd i'r ceisiadau hyn am gymeradwyaeth a nodir uchod.
CAM GWEITHREDU: Yn y cyfarfod nesaf, dylid darparu rhagor o fanylion am y dull
curadurol a'r rheolaethau comisiynu ar gyfer yr ymchwil a datblygu, gan gynnwys y 30
tîm creadigol arfaethedig.
Ymunodd Clair Chamberlain (CC), Pennaeth Dros Dro Cyfathrebu â'r cyfarfod.
Cynllun Cyfathrebu
Cadarnhaodd MG fod Prosiect Ymchwil a Datblygu'r Ŵyl i fod i gael ei lansio ar
9 Medi 2020. Cafwyd trafodaeth ynghylch enw'r Ŵyl.
Cyflwynodd CC y dull cyffredinol o gyfathrebu'r Prosiect Ymchwil a Datblygu.

9.

Nododd y Bwrdd bwysigrwydd gweithio gyda'r holl randdeiliaid i gytuno ar ddull
cyfathrebu cydgysylltiedig ac i leihau unrhyw densiynau gwleidyddol posibl. Nododd CC
y dylai pob cais gan y cyfryngau gael ei gyfeirio drwy'r Bwrdd Gweithredol.
Bydd y Cyfarwyddwr Cyfathrebu parhaol yn paratoi polisi ffurfiol ar ymdrin â'r cyfryngau
a'r cyfryngau cymdeithasol pan fydd yn dechrau ym mis Hydref 2020; bydd hyn yn cael
ei rannu â'r Bwrdd yng nghyfarfod mis Rhagfyr.

CC
BM

CAM GWEITHREDU: Cytunodd CC i rannu'r asedau lansio gyda'r Bwrdd
CAM GWEITHREDU: Cyfarwyddwr Cyfathrebu i gyflwyno polisi ar ymdrin â'r cyfryngau
a'r cyfryngau cymdeithasol i'r Bwrdd yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr.
Map ffordd i'r Ŵyl
10.
Amlinellodd PBa gyfnodau prosiect yr Ŵyl a dyddiadau allweddol i'r Bwrdd.
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SH
CAM GWEITHREDU: Dyddiadau Bwrdd y Dyfodol i'w trefnu
Strategaethau'r Bwrdd
Gofynnodd VH am Flaengynllun ar gyfer y Bwrdd a'r is-bwyllgorau.
11.

Gofynnodd y Bwrdd am i adolygiad o Reoli Risg gael ei gynnal yn y cyfarfod nesaf, gan
nodi effaith y pandemig byd-eang.
CAM GWEITHREDU: Eitem i'w chynnwys mewn Cyfarfod Bwrdd yn y dyfodol yn dilyn
trafodaeth Pwyllgor Risg a Sicrwydd.

VH/FT

Cyflwyniad i'r Tîm Ehangach
12.

Ymunodd tîm cyflawni'r Ŵyl, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r Cyrff Cyflawni Strategol, â'r
cyfarfod a chyflwynodd eu hunain i'r Bwrdd.
Nid oedd unrhyw fusnes arall, daeth y cyfarfod i ben am 2.01pm.
Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 4 Tachwedd 2020
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Cofnodion

Cytunodd y Bwrdd i bennu blaenoriaethau a dyddiadau'r Bwrdd sy'n cyd-fynd â'r camau
prosiect allweddol hyn ac i gyfarfod ym mis Hydref a mis Rhagfyr 2020 i adolygu
cynnydd, ac yna cyfarfod o'r Bwrdd ym mis Chwefror 2021 i drafod allbwn y Prosiect
Ymchwil a Datblygu.

