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 COFNODION  CYFARFOD  BWRDD FESTIVAL 2022 LTD 
(y "Cwmni" a "Festival 2022 Ltd") 

GWESTY MALDRON, YSTAFELL GYFARFOD DEAN A NEWBURY, GLASGOW A 

THRWY GYNHADLEDD FIDEO DDYDD MERCHER 2 MAWRTH 2022, 10:00 – 13:30  
ar gyfer UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU (y "Rhaglen" ac "UNBOXED") 

 

Presennol: 
Y Fonesig Vikki Heywood DBE (VH) 
Faraz Tasmin (FT) 

 
Cadeirydd y Bwrdd, Cyfarwyddwr Anweithredol 
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol 

Dr. Hayaatun Sillem CBE (HS) Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol  
Rob Smith MBE (RS)  
Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE (MAP) 

Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol  
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol 

Roger Mosey (RM) 
Amali de Alwis MBE (AdA) 
Priya Lakhani OBE (PL)  

Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol 
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol 
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Lloegr  

Roger Lewis (RL) 
Liam Hannaway (LH) 

Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Cymru  
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Gogledd Iwerddon 

Dr. Bridget McConnell CBE (BMcC) Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli'r Alban  
  

Arsyllwyr Bwrdd yn Bresennol:   
Emma Squire CBE (ES)  
 
Matthew Reader (MR) 
 
Carrie Cook (CC)  

Llywodraeth y DU, Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ("DCMS") 
Llywodraeth y DU, Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ("DCMS") 
Llywodraeth y DU, Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ("DCMS") 

Richard Walsh (RW)  Llywodraeth yr Alban  
  

Yn bresennol:  
Martin Green CBE (MG) 
Phil Batty (PB) 
Ian Reid (IR)  
Bea Hendry (BH)  
Caroline McGrory (CMcG) 

Prif Swyddog Creadigol  
Cyfarwyddwr Gweithredol 
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu 
Pennaeth Rhaglenni 
Prif Swyddog Cyfreithiol ac Ysgrifennydd y Cwmni  

Sarah Tromans (ST) Pennaeth Rheoli Cyllid  
Lucy Bailey (LB) 
Marie Christie (MC) 
Ben McKnight (BMcK)  
Sam Skillings (SS)  
Sam Hunt (SH)  
Hilary O'Shaughnessy (HO'S) 
Adel Al-Salloum (AAS) 
Yasmin Damji (YD)  
Ali Roche (AR)  
Chloe Patrickson (CP)  
Katie Popperwell (KP)  
Georgina Innes (GDd)  
Laura O'Flynn (LO'F) 
Laura O'Donnell (LO'D) 
 
Tîm Creadigol yn Cyflwyno: 
Jen Crook (JC)  
Cathy Hirschmann (CH)  

Uwch Gwnsler Cyfreithiol 
Visit Scotland, Pennaeth Datblygu  
Cyfarwyddwr Cyfathrebu 
Pennaeth Cynulleidfaoedd a Marchnata 
Cyfarwyddwr Rhaglen (eitem 3a-5) 
Cyfarwyddwr Comisiynu  
Pennaeth Partneriaethau Creadigol  
Uwch Reolwr Gwerthuso ac Effaith (1-2b)  
Uwch Gynhyrchydd (eitem 3a-3b) 
Rheolwr Ymgyrchoedd Strategol (eitemau 3a-3b) 
Uwch Gynhyrchydd (eitem 5)  
Cynhyrchydd Rhyngwladol (eitem 5)  
Rheolwr Llywodraethu (Cymryd nodiadau) 
Rheolwr Prosiect Cynorthwyol (Ysgrifenyddiaeth) 
 
 
Collective Art, Cyfarwyddwr (eitem 3a) 
Collective Art, Cyfarwyddwr Gweithredol (eitem 3a) 
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Alex Rowse (AR)  
Yr Athro Fiona Macpherson (FM)  
 

Neil Butler (DS)  
Angus Farquhar (ffibriliad atrïaidd)  
Jenny Howard-Coombe s (JHC) 
Janice White (JW) 
Tanveer Parnez (TP)  
 
Miriam Nelken (MN)  
 

Collective Art, Uwch Gynhyrchydd (eitem 3a)  
Athro Athroniaeth ym Mhrifysgol Glasgow, a Chyfarwyddwr y 
Ganolfan Astudio Profiad Canfyddiadol (CSPE) (eitem 3a) 
Dandelion, Cyfarwyddwr yr Ŵyl (eitem 4a) 
Dandelion, Cyfarwyddwr Creadigol (eitem 4a)  
Dandelion, Cyfarwyddwr Gweithredol (eitem 4a) 
Dandelion, Rheolwr Prosiect Gardd Annisgwyl (eitem 4a) 
Dandelion, Cyfarwyddwr Datblygu Cenedlaethol BEMIS yr 
Alban (eitem 4a) 
Visit Scotland, Uwch Reolwr Rhaglen (eitemau 4a-4b) 

Arsyllwyr UNBOXED: 
Marie-Therese Chitnis (MTC) 
Giulia Ascoli (GA)  
Chris Ricketts (CR)  
Claudine Ratnayake (CRa)  
 
 

 
Rheolwr Etifeddiaeth ac Effaith (eitem 2b-5) 
Rheolwr Cyfathrebu Strategol (eitemau (2b-5) 
Uwch Gynhyrchydd (eitemau 4a-4b)  
Uwch Reolwr Prosiect  
 

14/22 Croeso ac ymddiheuriadau am absenoldeb  

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol. Cafwyd ymddiheuriadau gan 
Andrew Thompson, Gerwyn Evans, Louise Hyland a David Grady.  
 
Croesawodd PB Adel Al-Salloum i'w chyfarfod cyntaf o'r Bwrdd fel rhan o Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth UNBOXED. Rhoddwyd croeso cynnes i Marie Christie o 
EventScotland a Matthew Reader a Carrie Cook o DCMS a oedd i gyd yn bresennol 
ar gyfer y cyfarfod fel cynrychiolwyr cyrff cyflawni strategol UNBOXED a chyllidwyr yn 
y drefn honno.  Arsylwodd Claudine Ratnayake (cyflogai OC) gyfarfod o'r Bwrdd fel 
rhan o'i datblygiad proffesiynol.  
 

15/22 Cymeradwyo Cofnodion a Materion sy'n Codi 

Ni hysbysodd y Cadeirydd am unrhyw faterion a nododd y camau gweithredu sy’n 
weddill.  Atgoffodd y Cadeirydd fod y Bwrdd yn derbyn asedau digidol gan y Tîm 
Marchnata ac roedd yn annog pawb i'w defnyddio.  
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Rhagfyr 2021 fel cofnod cywir a 
byddent yn cael eu llofnodi'n briodol gan y Cadeirydd yn electronig a chopi wedi'i 
olygu yn cael ei gyhoeddi ar y wefan. 
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2022 fel cofnod cywir a 
byddent yn cael eu llofnodi'n briodol gan y Cadeirydd yn electronig a chopi wedi'i 
olygu yn cael ei gyhoeddi ar y wefan. 
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2022 fel cofnod cywir a 
byddent yn cael eu llofnodi'n briodol gan y Cadeirydd yn electronig a chopi wedi’i 
olygu yn cael ei gyhoeddi ar y wefan.  
 
Nododd y Cadeirydd fod hwn yn gyfarfod ffurfiol gydag agenda safonol. Wrth 
adolygu'r mater, rhoddodd y Cadeirydd arweiniad ar eitemau i'w trafod, eu 
penderfynu a chadarnhaodd nad oedd unrhyw ddatganiad o fuddiant mewn 
perthynas â’r busnes ar agenda'r cyfarfod. 
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16/22 Diweddariad Gweithredol 
 

Nododd y Cadeirydd y papur (a gymerwyd fel y'i darllenwyd) a'i drosglwyddo i MG a 
PB i'w fframio.  
 
Dywedodd MG fod perthynas gref yn parhau gyda'r pedair llywodraeth. Mae 
UNBOXED yn parhau i ymgymryd â materion cyhoeddus, cysylltiadau allanol ac 
ymgysylltu â'r cyhoedd i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r rhaglen ac mae hyn yn parhau i 
fod yn eitem allweddol ar yr agenda gyda Chadeirydd y Bwrdd yn ystod cyfarfodydd 
wythnosol y Tîm Gweithredol. Diolchwyd gan RL am ddatganiad cadarnhaol 
Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo'r rhaglen UNBOXED yng Nghymru.  

 
Rhedodd PB drwy strwythur yr adroddiad, gan ystyried adborth o Adroddiad 
Effeithiolrwydd y Bwrdd. Tynnodd sylw at y newid gweithredol i'r ddarpariaeth a mwy 
o bwysau o ran adnoddau ar y tîm.  Byddai materion eraill a godwyd yn yr adroddiad 
yn cael eu trafod ar yr agenda a byddai cyfarfod manwl yn cael ei gynllunio ar 
werthuso ym mis Ebrill yn ARAC gyda gwahoddiad yn cael ei ymestyn i'r Bwrdd.  
 
Ar y cyd, croesawodd y Bwrdd yr adroddiad a'r fformat newydd.  Holodd y Bwrdd sut 
y byddent yn gallu olrhain diweddariadau byw ar effaith (gan gynnwys datblygiadau 
etifeddol). Ymatebodd BH gan ddweud bod hyn yn flaenoriaeth i'r Rheolwr 
Etifeddiaeth ac Effaith newydd dros y 2 fis nesaf. Gofynnodd y Bwrdd i hyn gael ei 
gynnwys yn yr olwg fanwl etifeddol ym mis Mai/Mehefin ar ôl cwblhau'r cynllunio.  

 
17/22 UNBOXED / Amdanom ni yn lansio - myfyrdodau cychwynnol  
 

Ymunodd YD â chyfarfod y Bwrdd i roi manylion am adborth cychwynnol  y 
gynulleidfa o ddigwyddiad byw cyntaf y comisiwn y noson flaenorol.  
Gwerthfawrogwyd y mewnwelediad ‘ar y gweill’ hwn gan y Bwrdd. 

 
Tynnodd BMcC sylw at y ffaith bod cynrychiolydd o'r cyngor lleol wedi dweud eu bod 
yn gweld y digwyddiad hwn fel etifeddiaeth o gais Paisley 2021 Dinas Diwylliant y DU 
a oedd yn cofnodi arwyddocâd y digwyddiad a'r lleoliad. 

 
Dywedodd HS ei bod yn anhygoel cael mewnwelediadau amser real ac roedd yn 
meddwl tybed sut y byddai UNBOXED yn gallu gwneud y mewnwelediad a'r balchder 
dinesig hwnnw yn amlwg, a'i fod yn fwy na sioe nos. Trafodwyd sut y gellid cymharu 
teimladau'r wasg yn ffurfiol rhwng 2021 a 2022. Cytunodd PL ac awgrymodd 
ddadansoddiad teimladau o'r cyfryngau cymdeithasol er yn nodi cyfyngiadau ariannol 
hyn. 
 
Cadarnhawyd bod adran "Darganfod Mwy" o wefan UNBOXED yn lansio'r mis hwn. 
 
CAM GWEITHREDU:  BH/BMcK i ystyried defnyddio dadansoddiad teimladau 

fel offeryn gwerthuso, gan ystyried cyfyngiadau cyllidebol.  
 
Bydd cyfryngau cymdeithasol hysbys BMcK  yn cael eu defnyddio i ledaenu adborth 
cynulleidfaoedd yn eang. Teimlai'r Bwrdd fod angen mwy na dyfyniadau i esbonio'r 
effaith.  
 
 Amlinellodd SS yr adnoddau dynol a'r gweithgarwch a wnaed i gefnogi'r lansiad. 
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Bydd prosesau mewnol yn cael eu hadolygu i sicrhau'r ymgysylltiad a'r cysylltiad 
mwyaf posibl rhwng yr ymgyrchoedd canolog a'r 10 prosiect. Dylai'r cynllun 
Marchnata a Chyfathrebu cam 3 sydd i'w gyhoeddi yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd 
nodi meysydd i'w gwella.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r holl dîm ar y foment bwysig iawn hon ac am y gwaith  
anhygoel a gyflawnwyd. Diolchodd y Bwrdd hefyd i MAP am araith wych.  
 
 Gadawodd YD y cyfarfod. 

 
18/22 Dreamachine: Golwg fanwl 

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r tîm sy'n gweithio ar brosiect Dreamachine.  

 

Cyflwynodd y tîm y dull o ymdrin â'r prosiect, gan atgoffa'r Bwrdd o'r weledigaeth i 

archwilio'r cysylltiadau dynol mwyaf sylfaenol: sut yr ydym yn gweld y byd o'n 

cwmpas. 

 

Rhoddodd y tîm y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn a gaiff ei gynnwys yn y rhaglen: 

 

• Profiad byw 

• Rhaglen ysgolion 

• Profiadau digidol 

• Astudiaeth wyddonol ddigidol 

• Cyfathrebu creadigol  

Rhoddodd y tîm y wybodaeth ddiweddaraf am feysydd gan gynnwys manylion am y 

canlynol:  

 

• Prototeipio ac adborth gan y gynulleidfa  

• Cynhwysiant a mynediad (1) I’r Holl Synhwyrau, (2) Sesiynau wedi'u haddasu 

(3) Sesiynau amgylchedd hamddenol  

• Cyflwyno partneriaid 

• Lleoliadau 

• Ysgolion  

• Lansio a brandio 

• Amcanion yr ymgyrch  

• Gweithrediadau a Pholisi 

• Cyfnod cyflwyno – profiad y gynulleidfa 

• Cyfathrebu cyhoeddus 

• Cyfrifiad canfyddiadau 

• Etifeddiaeth  

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am eu cyflwyniad. Gofynnodd y Bwrdd y cwestiynau a'r 

pwyntiau trafod canlynol: 

 

• P'un a yw'r tîm yn barod am y diddordeb ar gyfer teithio yn y dyfodol y mae 
hyn yn debygol o’i ysgogi, oherwydd ei fod yn brosiect mor ryfeddol ac mor 
ysbrydoledig. Cadarnhaodd Collective Act bod hyn yn rhan o'u cynllunio. 
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• Y prosesau sy'n ymwneud â chydsyniad cyfranogwyr cyn y profiad i’r holl 
synhwyrau.  Cadarnhawyd bod hyn yn cael ei ddatblygu gyda mewnbwn 
arbenigwr Iechyd a Diogelwch, cynghorwyr gwyddoniaeth, yswirwyr a'u tîm 
cyfreithiol, wedi'u llywio gan y cyfnod prototeipio. Amlinellodd y tîm y 
darpariaethau amgen a fyddai ar gael i'r cyfranogwr yn dibynnu ar yr 
ymatebion i'r cwestiynau ymlaen llaw er mwyn sicrhau y fersiwn o'r profiad 
oedd y mwyaf addas i'r cyfranogwr, a hefyd i sicrhau hygyrchedd i bawb.  
 

• Datblygiad papurau ymchwil  drwy aelodau tîm y brifysgol, gan weithio gyda 
thimau ledled y byd i ledaenu'r data a dylanwadu ar brosiectau ymchwil yn y 
dyfodol. Cadarnhaodd y tîm fod yr ail yn ddyhead i ddatblygu fforwm i bobl 
rannu atgofion o'r profiad.  Mae uchelgais i archwilio rhaglenni ariannu grant i 
helpu i ledaenu a defnyddio data ymhellach yn y dyfodol.  

 

• Ymholiadau ynghylch sut mae'r tîm yn targedu unigolion na fyddent fel arfer 
yn cofrestru ar gyfer y profiad a'r syniadau hyn i annog cynulleidfa ehangach. 
Dywedodd y tîm fod lleoliadau wedi'u dewis yn bwrpasol ar gyfer cymunedau 
a bod bwriad i neilltuo tocynnau iddynt chwilio am amrywiaeth o 
gynulleidfaoedd. Profwyd hyn gydag unigolion yn ystod y prototeip sydd 
bellach yn llefarwyr ar gyfer y prosiect.  

 

• Rheoli data personol sensitif, gan gynnwys datgelu anabledd. Cadarnhaodd y 
tîm y bydd y data hwn yn cael ei reoli'n ddiogel a byddant yn gwneud asesiad 
yn seiliedig ar wybodaeth hysbys ac a ddatgelwyd ac ni fyddant yn ymwneud 
â diagnosio unigolion yn seiliedig ar eu data.  

 

• Amserlenni darparu'r adnodd addysgol yn ystod gwyliau haf yr ysgol. 
Rhoddodd y tîm sicrwydd bod adnoddau eisoes yn fyw mewn ysgolion. Mae'r 
cynllun y mae'r tîm yn gweithio tuag ato yn ymgyrch pum wythnos o fewn 
cyfnod yr ysgol ac yna'n edrych ar becynnau gweithgareddau'r haf.  

 

• Rheoli gordanysgrifio posibl. Eglurodd MG na ellid cynyddu'r cynnig  
cyfranogiad ar gyfer y profiadau byw a'i fod wedi'i gynllunio ar hyn o bryd i 
ddigwydd am 12 awr y dydd dros bum mis. Gall y tîm ystyried parhau â'r 
profiad ar ôl UNBOXED. 

 

• A yw eu darpariaeth ar gyfer AB/AU mewn perthynas ag adnoddau dysgu. 
Gwirfoddolodd PL i gefnogi fel technolegydd cyflenwi i'r rhan fwyaf o golegau 
a'r tîm i fyfyrio a dod yn ôl ati os yn bosibl.  

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm creadigol unwaith eto am fod yn bresennol a theimlai y 

byddai dysgu a dehongli hyn yn cael eu plethu trwy rhaglen UNBOXED.  

 

 Gadawodd tîm Creadigol Dreamachine y cyfarfod. 

 

19/22 Gweithrediadau Mewnol a Thrafodaeth Archwaeth Risg: Dreamachine 

Mae AT wedi'i neilltuo fel Hyrwyddwr Prosiect Anweithredol a daeth yn ôl gyda rhai 
cwestiynau da y mae'r tîm yn myfyrio arnynt ac yn ymateb iddynt. Mae'r prototeip yn 
parhau ac yn darparu'r canlyniadau yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Ebrill. Rhaid 
ateb unrhyw gwestiynau a oedd gan y Bwrdd erbyn mis Ebrill. Gwahoddwyd y Bwrdd 
i ddod i brototeip Dreamachine. 
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Gadawodd AR a CP y cyfarfod. 

 

 
20/22 Dandelion: Golwg fanwl    

Croesawodd y Cadeirydd ac MC aelodau'r tîm sy'n gweithio ar brosiect Dandelion.  

 

Nododd y Bwrdd fod y prosiect hwn wedi'i gomisiynu'n uniongyrchol gan 

EventScotland a'i ariannu gan Lywodraeth yr Alban fel rhan o'r dull pedair gwlad. 

 

Amlinellodd y tîm fod prosiect Dandelion yn fenter greadigol bwysig yn ymwneud â 

thyfu eich bwyd hun gan ddod â thechnolegau tyfu bwyd traddodiadol ac yn y dyfodol 

at ei gilydd i ail-ddychmygu’r cynhaeaf ar gyfer yr 21ain ganrif, yn rhedeg o fis Ebrill i 

fis Medi.  

 

Rhoddodd y tîm y wybodaeth ddiweddaraf am sut yr oedd y prosiect yn mynd 

rhagddo, gan gynnwys manylion am y canlynol:  

 

• Amcanion 

• Amserlen 

• Rhyddhau Ffilm Dandelion 

• Gerddi annisgwyl – partneriaid a lleoliadau  

• Gardd arnofio 

• Taith a gosodiadau beiciau ciwb  

• Ysgolion Dandelion – menter dyfu  

• Gwyliau  

• Cynnig a phrofiad digidol 

• Etifeddiaeth  

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am ddod i'r cyfarfod a dywedodd fod y prosiect yn 

wych, a rhoddwyd cyfle i'r Bwrdd ofyn cwestiynau.  

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am eu cyflwyniad. Llongyfarchodd y Bwrdd y tîm a 

chafwyd trafodaethau ynghylch:  

 

• Ymgysylltu y tu allan i'r Alban. Mae'r tîm yn bwriadu rhannu'r dystiolaeth 

mewn symposiwm ar ôl i'r prosiect ddod i ben. Mae'r tîm yn buddsoddi ac 

wedi ymrwymo i ddatblygu cymunedau a'r genhedlaeth nesaf.  

 

• Dyfodol y ciwbiau o olau parhaus mewn ysgolion ac a fyddai canllaw yn cael 

ei greu ynghylch eu rhoi i'r gymuned os na chânt eu defnyddio. Sicrhaodd y 

tîm fod y drafodaeth hon yn cael ei chynnal mewn ysgolion. Cadarnhawyd 

bod 420 o ysgolion wedi ymrwymo erbyn dyddiad y cyfarfod a bod mwy yn 

dangos diddordeb a oedd yn galonogol iawn. 

Teimlai BMcC fod yr elfen gerddorol yn allweddol i'r prosiect a gofynnodd a fyddai'r tîm 

yn rhannu hyn gyda'r Bwrdd pan fyddai wedi'i gwblhau. Diolchodd y Cadeirydd unwaith 

eto i'r tîm am eu hamser, a chynigiodd gymorth a chefnogaeth a rhwydweithiau'r 
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Bwrdd, os oedd angen.   

 

Gadawodd tîm Creadigol Dandelion y cyfarfod. 

 

 

 

21/22 Gweithrediadau Mewnol a Myfyrdodau: Dandelion 

Credai MC fod ytîm yn rheoli'r prosiect yn dda.  Y cyfan ar y trywydd iawn ar hyn o 
bryd.  

 
22/22 Rhaglen a Chyrhaeddiad Rhyngwladol 

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r tîm sy'n gweithio ar raglen y Rhaglen 

Ryngwladol.  

 

Cyflwynodd y tîm y dull o ymdrin â Rhaglen Ymgysylltu Rhyngwladol UNBOXED gan 
amlinellu'r nodau allweddol canlynol:  
 

• Dathlu rhaglen UNBOXED yn rhyngwladol 

• Cefnogi'r gwaith o hyrwyddo brand y DU a'r pedair gwlad yn fyd-eang 

• Arddangos ein talent a'n dyfeisgarwch ledled y byd 

• Dangos cryfderau sectorau STEAM   

• Hyrwyddo cynnwys i gefnogi twristiaeth.  

Aeth y tîm ymlaen i ddarparu mwy o fanylion mewn perthynas â'r fframwaith drafft, 
cyfleoedd posibl ar gyfer comisiynau ac eiriolaeth greadigol.  
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am eu presenoldeb a dywedodd y byddai'n ddefnyddiol  
gwybod beth yw'r cyrhaeddiad wrth i ddigwyddiadau gael eu cynnal, er enghraifft 
cynhadledd SXSW  yr oedd y tîm yn ei mynychu ac yn cyflwyno ynddi. 
 
Diolchodd y Bwrdd i'r tîm am y gwaith a gwblhawyd hyd yn hyn ac roedd yn edrych 
ymlaen at dderbyn cynnig llawn am y rhaglen digwyddiadau cau yng nghyfarfod y 
Bwrdd ym mis Ebrill gan ystyried strategaeth i ymgysylltu ar draws y pedair gwlad.  

 
Gadawodd SH, KP a GI y cyfarfod. 

 
23/22 Perfformiad ariannol ac adroddiad ARAC i'r Bwrdd (gan gynnwys diweddariad 

archwilio mewnol)  

Lluniodd ST yr adroddiad (a gymerwyd ei fod wedi’i ddarllen) a gofynnodd i'r Bwrdd 
gadarnhau cymeradwyaethau cyfarfod ARAC ar 2 Chwefror 2022. Ni chododd y 
Bwrdd unrhyw sylwadau.  
 
PENDERFYNWYD BOD Y BWRDD wedi cadarnhau cymeradwyaethau cyfarfod 
ARAC ar 2 Chwefror 2022.  

 
24/22 Adolygiad cyffredinol o'r holl bolisïau, gan gynnwys y Polisi Cynaliadwyedd  

Cymerwyd bod yr adroddiad wedi'i ddarllen ac ni chododd y Bwrdd unrhyw sylwadau 
pellach.  
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PENDERFYNWYD BOD Y BWRDD YN 
 

• cymeradwyo'r Polisi Diogelu 

• cymeradwyo'r Polisi Cynaliadwyedd 

• cymeradwyo'r Polisi Rhyddid Gwybodaeth 

 
25/22 Unrhyw Fater Arall      

Diolchodd y Cadeirydd unwaith eto am fewnbwn i Adroddiad Effeithiolrwydd y Bwrdd 

a nododd gynnydd ar y camau gweithredu, gyda blaengynllun yn cael ei greu ac yn 

cael ei ddosbarthu gan y Rheolwr Llywodraethu yn fuan.  

Myfyrdodau a sylwadau cloi 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Bwrdd am eu cyfraniadau ac am gwblhau'r Arolwg Barn 

Doodle diweddar a chadarnhaodd y ddau ddyddiad canlynol: 

• 31 Mawrth, 19:30 – 20:30: golwg fanwl ar Green Spaces Dark Skies  

• 07 Ebrill, 19:30 – 20:30: golwg fanwl ar Tour De Moon   

Hysbyswyd y byddai’r cyfarfod ARAC nesaf ar 6 Ebrill a gwahoddwyd y Bwrdd i'r 45 

munud cyntaf (14:00 – 14:45) gan y bydd y darparwr gwerthuso yn ymuno â'r ARAC i 

gael diweddariad manwl ar werthuso a byddai'n dda pe byddent ar gael i'w fynychu.    

Diwedd y cyfarfod 
Daeth y cyfarfod i ben am 13:30. Cadarnhawyd dyddiad y cyfarfod nesaf fel cyfarfod 
ffurfiol ar 21 Ebrill 2022, yn bersonol yng Ngogledd Iwerddon.  

 
Dosbarthu drwy e-bost oni nodir yn wahanol: 
Cyfarwyddwyr Bwrdd 
Arsyllwyr Bwrdd 
Tîm Rheoli Gweithredol  
 
Dyddiad anfonwyd at y Cadeirydd:  05 Ebrill 2022 
Dyddiad dychwelyd i'r Gweinyddwr:  13 Ebrill 2022 
Dyddiad dosbarthu:    27 Ebrill 2022 
 

 
 


