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Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Lloegr
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Cymru
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli Gogledd Iwerddon
Cyfarwyddwr Anweithredol, yn cynrychioli'r Alban

Richard Walsh (RW)
Gerwyn Evans (GE)

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")
Llywodraeth yr Alban
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Yn bresennol:
Martin Green CBE (MG)
Phil Batty (PB)
Ian Reid (IR)
Bea Hendry (BH)
Lucy Bailey (LB)
Ben McKnight (BMcK)
Sam Skillings (SS)
Sam Hunt (SH)
Hilary O'Shaughnessy (HO'S)
Adel Al-Salloum (AAS)
John Darnbrook (JD)
Marie Christie (MC)
Chris Ricketts (CR)
Ffydd Whenham (FW)
Laura O'Flynn (LO'F)
Emily Barling (EB)

Prif Swyddog Creadigol
Cyfarwyddwr Gweithredol
Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu
Pennaeth Rhaglenni
Uwch Gwnsler Cyfreithiol
Cyfarwyddwr Cyfathrebu
Pennaeth Cynulleidfaoedd a Marchnata
Cyfarwyddwr Rhaglen
Cyfarwyddwr Comisiynu (eitemau 4-5)
Pennaeth Partneriaethau Creadigol
Pennaeth Integreiddio Busnes (eitem 2a-c)
EventScotland (eitemau 4-5)
Uwch Gynhyrchydd (eitemau 4a-4 b)
Uwch Gynhyrchydd (eitemau 5a-5 b)
Rheolwr Llywodraethu (Cymryd nodiadau)
Rheolwr Gweinyddu Busnes a Chontractau

Carrie Cooke (CC)
Louise Wanczycki

Tîm Creadigol yn Cyflwyno
Mynychwyr:
Sarah Smyth (SSm)
Madeline Bates (MB)
Hayley Butler (HB)

StoryFutures/NFTS, Pennaeth Gweithrediadau (eitem 4a)
StoryTrails, Rheolwr Rhaglen (eitem 4a)
Yr Asiantaeth Ddarllen, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu
(eitem 4a)
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Kim-Leigh Pontin (KLP)
Verena Henn (VHen)
Sile Sibanda (SSi)
Niccy Hallifax (NH)
Patrick O'Mahony (POM)
Antonia Gammans (AG)
Dave Williams (DW)
Dr. Ella Gilbert (EG)
Ahmed Faid (ffibriliad atrïaidd)
Dr. Amit Patel (AP)

Arsyllwyr UNBOXED:
Marie-Therese Chitnis (MTC)
Jo Ind (JI)

Nexus, Cyfarwyddwr Creadigol (eitem 4a)
ISO Design, Pennaeth Ymchwil a Datblygu (eitem 4a)
StoryTrails, StoryMapper (eitem 4a)
Cyfarwyddwr Prosiect SEE MONSTER (eitem 5a)
Cyfarwyddwr Artistig, New Substance (eitem 5a)
Pennaeth Cyfathrebu Marchnata a Partneriaeth, New
Substance (eitem 5a)
Cyfarwyddwr Technegol, New Substance (eitem 5a)
Gwyddonydd Hinsawdd ac Aelod o'r Bwrdd Gweithredol a
Chynghori (eitem 5a)
Sylfaenydd DOSE of Society ac aelod o'r Bwrdd Cynghori
(eitem 5a)
Ymgyrchydd ac Ymgynghorydd Hygyrchedd (eitem 5a)

Rheolwr Etifeddiaeth ac Effaith (eitem 4a a 5a)
Rheolwr Cyfathrebu Strategol (eitem 5a)

34/22 Croeso ac ymddiheuriadau am absenoldeb
Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol. Cafwyd ymddiheuriadau gan
Andrew Thompson, Amali de Alwis, Emma Squire, Louise Hyland, Caroline McGrory
a David Grady.
Roedd y Cadeirydd yn falch iawn o fod yn Belfast fel rhan o ymrwymiad y Bwrdd i
gynnal cyfarfod o'r Bwrdd ym mhob un o'r pedair gwlad. Er nad oedd Cyngor Dinas
Belfast yn y cyfarfod, cofnododd y Cadeirydd ddiolch y Bwrdd iddynt fel Corff
Cyflawni Strategol UNBOXED ar gyfer Gogledd Iwerddon am drefnu'r
gweithgareddau dros y ddau ddiwrnod ac am gyd-gomisiynu Our Place in Space.
Gofynnodd y Cadeirydd am ddatganiad o fuddiannau a hysbysodd BMcC am ei
phenodiad diweddar yng Nghyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau UKRI a
fydd yn cael ei adlewyrchu yn y gofrestr. Nododd y Cadeirydd yn ffurfiol hefyd
gysylltiad ei gŵr â Theatr Genedlaethol Cymru a dirprwywyd cyfrifoldeb dirprwyedig i
HS am unrhyw faterion yn ymwneud â GALWAD a allai godi yn ystod busnes.
35/22

Cymeradwyo Cofnodion a Materion sy'n Codi
Ni hysbysodd y Cadeirydd am unrhyw faterion sy'n codi a nododd y cynnydd ar y
camau sy’n weddill, gan gau'r camau gweithredu cyfathrebu marchnata sy'n parhau i
ddarparu gwybodaeth ac asedau i'r Bwrdd.
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 02 Mawrth 2022 fel cofnod cywir a
byddent yn cael eu llofnodi'n briodol gan y Cadeirydd yn electronig a chopi yn cael ei
gyhoeddi ar y wefan.
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod anffurfiol a gynhaliwyd ar 31 Mawrth 2022 fel
cofnod cywir a byddent yn cael eu llofnodi'n briodol gan y Cadeirydd yn electronig a
byddai copi wedi'i olygu yn cael ei gyhoeddi ar y wefan.
Gofynnodd NH am gywiriad i ddwy frawddeg yn y cofnodion ar gyfer cyfarfod 7 Ebrill
2022. Roedd y cynnig hwn i'w anfon at LO'F a'r Cadeirydd i'w adolygu. Yn amodol ar
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y cais hwn,derbyniodd y Bwrdd gofnodion 07 Ebrill fel cofnod cywir a byddai'n cael ei
lofnodi'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 a bod amser
sylweddol wedi'i neilltuo ar gyfer y ddau olwg manwl. Wrth adolygu'r mater,
rhoddodd y Cadeirydd arweiniad ar yr eitemau i'w trafod a'u penderfynu.
36/22 Diweddariad Gweithredol
Nododd y Cadeirydd y papur (y cymerwyd ei fod wedi’i ddarllen) a'i drosglwyddo i
MG a PB i'w fframio.
Dywedodd MG fod y comisiwn cyntaf, Amdanom ni, bellach wedi agor ym mhob un
o'r pedair gwlad. Aeth MG ymlaen i dynnu sylw at ddatblygiad creadigol y 10
comisiwn sy'n parhau i fod yn flaenoriaeth hanfodol i wneud y mwyaf o bob un o'r
prosiectau.
Cadarnhaodd MG fod y Cynulliad Creadigol wedi'i oedi a bod trafodaethau'n digwydd
yn fewnol. Cytunwyd i ddileu hyn o'r agenda.
Teimlai PB mai'r risg allweddol neu ganolig oedd adnoddau, yn enwedig o fewn y tîm
marchnata a chyfathrebu. Mae'r Tîm Gweithredol yn parhau i weithio drwy atebion.
Aeth PB ymlaen i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau risg coch.
Gofynnodd RL a oedd gwersi wedi'u nodi o ran effaith, strwythur a strategaeth. Er
enghraifft, a oedd unrhyw beth y gallai'r Bwrdd roi cymorth iddo er mwyn sicrhau
cyrhaeddiad a thorri drwy ymwybyddiaeth. Teimlai MG ei bod yn rhy gynnar i ddweud
gan mai dim ond un comisiwn oedd wedi agor a phob un mor wahanol o ran
strwythur. Roedd marchnata lleol yn allweddol i sicrhau effaith unigol gynnar.
Roedd FT yn pryderu bod y Bwrdd yn parhau i dderbyn adnoddau fel risg. Teimlai
MG fod y problemau gyda phrosesau recriwtio wedi'u datrys ac roedd yn credu bod
heriau parhaus yn adlewyrchu heriau ehangach y farchnad lafur. Roedd y Cadeirydd
yn cefnogi pryder parhaus FT. Roedd hi wedi derbyn diweddariadau rheolaidd gan y
Tîm Gweithredol ac roedd yn ymwybodol o nifer o gamau gweithredu a oedd eisoes
ar waith. Atgoffodd MG fod yn rhaid i'r tîm hefyd edrych ar sut i leihau llwyth gwaith
a'r ffordd orau o ddefnyddio'r unigolion sydd gennym ar y flaenoriaeth o gyflawni'r
deg prosiect yn fyw. Cytunodd y Bwrdd ar y cyd fod yn rhaid adolygu blaenoriaethau
a chyfyngiadau.
CAM GWEITHREDU: IR/PB i roi diweddariad llafar yng nghyfarfod nesaf y
Bwrdd o'r camau a gymerwyd mewn perthynas ag adnoddau.
37/22 Diweddariad gwerthuso
Nododd y Cadeirydd y papur (y cymerwyd ei fod wedi’i ddarllen) a dywedodd fod y
dull Gwerthuso llawn wedi'i gyflwyno yn ARAC ar 06 Ebrill a chan nad oedd pob
aelod o'r Bwrdd ar gael, paratowyd crynodeb ar gyfer y Bwrdd ar gyfer sylwadau
terfynol. Fe'i hadolygwyd gan AT fel Hyrwyddwr Anweithredol.
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Agorodd y Cadeirydd ar gyfer sylwadau a gofynnodd am fwy o bwyslais ar y metrigau
gwerth am arian o ran y manteision amlwg y gellir eu cyflawni a fydd yn cael eu
gwireddu drwy'r rhaglen.
Anogodd y Bwrdd naratif ansoddol dwfn (straeon personol a'r effaith ar unigolion), a
gasglwyd drwy ystod o dechnegau i fwydo i mewn i'r etifeddiaeth.
Roedd sylwadau AdA wedi'u trosglwyddo i BH. Nodwyd bod angen cysondeb clir
rhwng yr adroddiad hwn a'r neges cynaliadwyedd. Gwnaeth AdA hefyd fwydo i mewn
i'w ystyried sut y gall UNBOXED gael yr effaith amgylcheddol gadarnhaol yn
wybyddus yn eang gan na fydd data yn cael ei ryddhau tan fis Chwefror 2023.
Bydd AT yn parhau i gefnogi, a theimlai'r Bwrdd fod y dull yn gadarnhaol.
CAM GWEITHREDU: BH i ystyried lleoliad cryf STEAM drwyddo draw.
CAM GWEITHREDU: Y Bwrdd i roi sylwadau ychwanegol i BH erbyn dydd
Gwener 29 Ebrill.
38/22 Diweddariad Cynaliadwyedd
Croesawodd y Cadeirydd JD i'r cyfarfod a dywedodd fod y papur (y cymerwyd ei fod
wedi’i ddarllen) wedi cael ei adolygu gan AdA fel Hyrwyddwr Prosiect y Bwrdd cyn ei
ddosbarthu i'r Bwrdd a'i fod wedi cyfarfod â'r cyflenwr hefyd. Cododd y Cadeirydd
bwyntiau o bwys a oedd wedi'u gwneud iddi gan AdA.
Fframiodd JD y papur.
Roedd HS yn teimlo ei bod yn ddefnyddiol cael barn gyffredinol a chymeradwyo'r
neges ynghylch uno'r gymuned ar gynaliadwyedd UNBOXED. Cododd HS y byddai'n
bwysig cael sefyllfa gyfathrebu gynaliadwyedd ragweithiol a chyflawn ar gyfer
prosiectau penodol.
CAM GWEITHREDU: BMcK i ystyried sefyllfa gynaliadwyedd y rhaglen
UNBOXED.
Gadawodd JD y cyfarfod.
39/22 Diweddariad ARAC a Pherfformiad Ariannol
Lluniodd FT yr adroddiad (y cymerwyd ei fod wedi’i ddarllen) ac amlinellodd
uchafbwyntiau allweddol o gyfarfod ARAC a gynhaliwyd ar 6 Ebrill:
•

•

•

Neilltuwyd cryn amser i sicrhau y gall y gwerthusiad ddarparu tystiolaeth o'r
manteision ac roedd yn wych gweld bod yr adborth wedi cael sylw yn yr
adroddiad ar agenda'r Bwrdd.
Trafodaeth ar yr amgylchedd gweithredol cyffredinol ac adolygiad o'r portffolio
rheoli risg er mwyn sicrhau bod popeth yn cael ei wneud yn y ffordd orau
bosibl ar gyfer y modd cyflawni
Derbyniwyd y Cynllun Gweithredu ar Dwyll a oedd wedi'i rannu ag arbenigwyr
twyll o DCMS.
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•

Trafodwyd y sefyllfa ar ddiwedd y flwyddyn yn seiliedig ar yr hyn a oedd yn
hysbys ychydig ddyddiau ar ôl diwedd mis Mawrth a byddai wedi bod yn
ganlyniad da. Nodwyd bod angen ystyried ac alinio'r iaith a gynlluniwyd rhwng
adroddiad diwedd y flwyddyn ariannol a'r adroddiad gwerthuso.

Trosglwyddodd FT i PB i ddarparu'r diweddariad perfformiad ariannol yn absenoldeb
DG. Cymerodd PB fod y papur wedi’i ddarllen a chyfeiriodd at y mân symudiadau yn
seiliedig ar y cymeradwyaethau wrth gefn blaenorol a chau diwedd y flwyddyn
cyllideb v2.1 a gofynnodd am gymeradwyaeth y Bwrdd.
Teimlai'r Cadeirydd fod rheolaeth ariannol y prosiect hwn yn rhagorol a chofnododd
longyfarchiadau i'r tîm am ansawdd y papurau a'r sicrwydd a roddwyd.
PENDERFYNWYD BOD Y BWRDD yn cymeradwyo v2.1 o'r Gyllideb Gydol Oes
yn seiliedig ar gymeradwyaeth ARAC.
CAM GWEITHREDU: PB i ddosbarthu papur ARAC ar y broses Sicrwydd
Bwrsariaeth TDM i'r Bwrdd.
40/22 Cadw'r Gweithlu
Atgoffodd y Cadeirydd fod materion adnoddau dynol a'r gweithlu sy'n gofyn am
benderfyniadau, goruchwyliaeth a chraffu Anweithredol wedi'u dirprwyo i Grŵp
Adolygu Anweithredol dan arweiniad y Cadeirydd gydag HS ac RS yn gynrychiolwyr
annibynnol.
Gan nad yw hwn yn Bwyllgor Bwrdd a gyfansoddwyd yn ffurfiol, mae angen i
benderfyniadau'r grŵp adolygu hwn gael eu cadarnhau gan y Bwrdd. Mae'r papur (y
cymrwyd ei fod wedi’i ddarllen) yn nodi'r rhain.
Ni chododd y Bwrdd unrhyw sylwadau.
PENDERFYNWYD BOD Y BWRDD yn cymeradwyo ac yn cadarnhau
penderfyniadau'r Gweithgor.
41/22 Diweddariad ar Ddysgu a Chyfranogi
Croesawodd y Cadeirydd AAS i'r cyfarfod, nododd fod y papur wedi'i ddarllen a
symudodd yn uniongyrchol i gwestiynau.
Gofynnodd y Bwrdd y cwestiynau a'r pwyntiau trafod canlynol:
•

•

Trafodaeth ynghylch a oedd y prosiectau a amlygwyd yn y papur ar y trywydd
iawn i ddarparu cyrhaeddiad addysgol. Teimlai AAS y bu her oherwydd ei bod
eisoes yn y flwyddyn academaidd, ond roedd y tîm wedi troi eu meddyliau i
ddechrau gyda'r gyrchfan etifeddol a deall yr anghenion, llawer o dalent a
phenderfyniadau craff.
Trafodaeth ynghylch a oedd UNBOXED wedi dihysbyddu pob cyfle i
gyrraedd, er enghraifft a oedd y tîm wedi cysylltu â gwersylloedd haf
cenedlaethol i ddarparu'r adnoddau, lefelau ymgysylltu ag undebau ac a oedd
trefniadau wedi'u gwneud gyda Twinkle i hysbysebu ar eu baner. Dywedodd
AAS fod y tîm wedi mapio dysgu a'i fod bellach wedi cwblhau'r broses ar
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•

•

gyfranogiad a fyddai'n rhoi ôl troed ar sut i gefnogi y tu allan i ysgolion ac a
fyddai'n datblygu'r syniadau, gan roi pwyslais ar waith pellach gydag
undebau.
Gyda'i gilydd, teimlai'r Bwrdd y gellid cynyddu nifer yr athrawon ac
awgrymodd y dylid defnyddio rhwydweithiau'r Bwrdd a llysgenhadon STEM
eraill, gan ddefnyddio llwybrau presennol i'r farchnad, drwy eu gwasanaethu
gyda phecyn cynnwys.
Teimlai LH fod cyfle pellach i ymestyn y cyrhaeddiad yng Ngogledd Iwerddon
a chynigiodd gyflwyno AAS i'r Adran Addysg yn y digwyddiad Rhanddeiliaid
yn ddiweddarach.

42/22 StoryTrails: Golwg Fanwl
Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r tîm sy'n gweithio ar brosiect StoryTrails.
Atgoffodd y tîm am y syniad mawr, "Profiad adrodd straeon ymgolli unigryw lle mae
straeon heb eu hadrodd o'r gorffennol yn dod yn fyw drwy hud y rhyngrwyd 3D gan
ddefnyddio realiti estynedig a rhithwir i ail-animeiddio mannau cyhoeddus mewn trefi
a dinasoedd ledled y DU."
Rhoddodd y tîm y wybodaeth ddiweddaraf am feysydd gan gynnwys manylion am y
canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effaith gyhoeddus
StoryTrails: egwyddorion dylunio
Lleoliadau a dyddiadau allweddol
50 o bobl greadigol
Elfennau'r prosiect
Diwydiant, academyddion a themâu
Ymgysylltu a phwyslais y prosiect
Cyrraedd a Chyfathrebu Marchnata
Hygyrchedd
Cynaliadwyedd
Etifeddiaeth ar gyfer llyfrgelloedd a chymunedau lleol

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am eu cyflwyniad. Gofynnodd y Bwrdd y cwestiynau a'r
pwyntiau trafod canlynol:
•

Cafwyd trafodaeth yn ymdrin â chyrhaeddiad, ymgysylltu a chyllid, ac a oes
digon o adnoddau ar gyfer marchnata. Teimlai'r tîm fod uwchsgilio llyfrgellwyr
i ddod yn randdeiliaid a llysgenhadon yn hanfodol. Dywedodd y tîm fod gan
un o'r partneriaid dîm marchnata mawr, felly byddai lleoliad yn eistedd yn y
fan honno, gan sicrhau bod y neges yn cael ei hanfon i’r cymunedau lleol.

•

Ymdriniwyd â phrofiad y gynulleidfa. Dywedodd y tîm y byddai'r digwyddiad
byw a lori deithiol yn ymweld â llyfrgelloedd lleol. Mae'r lorïau'n cynnal ffonau i
gyd-fynd â'r llwybrau, os oes angen.
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•

Trafodwyd gwybodaeth am y dechnoleg, ac a fyddai stori'r dechnoleg hefyd
yn cael ei hadrodd. Nid yw'r tîm yn dibynnu ar rwydweithiau allanol a byddai
gan y tryciau yr offer perthnasol. Mae penwythnos hyfforddi wedi'i gynllunio
ac mae gorsafoedd gwefru ar gyfer dyfeisiau wedi'u cwmpasu. Bydd y stori
dechnoleg yn cael ei hadrodd ar ôl digwyddiadau byw.

•

Gwnaeth defnyddio clybiau ieuenctid a dulliau marchnata cost isel
traddodiadol argraff dda ar RS. Mae'r tîm yn bwriadu gofyn i'r rhai sy'n creu
llwybrau nodi ardaloedd lleol allweddol a sut i dargedu.

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm creadigol unwaith eto am eu presenoldeb a theimlai ei
fod yn brosiect trawiadol iawn.
Gadawodd tîm Creadigol StoryTrails y cyfarfod, ynghyd â PL, RM a MAP.
43/22 Gweithrediadau Mewnol a Thrafodaeth Archwaeth Risg: StoryTrails
Trafodwyd yr eitem yn gynharach ar yr agenda ac nid oedd gan y Bwrdd unrhyw
sylwadau pellach. Gadawodd CR y cyfarfod.
44/22 SEE MONSTER: Golwg Fanwl
Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r tîm sy'n gweithio ar y prosiect SEE MONSTER.
Rhoddodd y tîm y wybodaeth ddiweddaraf am feysydd gan gynnwys manylion am y
canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lleoliad – Adolygodd DOSE lawer o leoliadau a glaniodd ar Weston Supermare a bu'r niferoedd yn enfawr
Cefndir – llawen, beiddgar gan greu atgof parhaol
Ymgysylltu – hygyrchedd a chynnwys, e.e. prosiect sain
Archebion ar y wefan a thocynnau
Pecynnau addysg i athrawon
Cyfryngau cymdeithasol a marchnata lleol
Cludo'r rig – cynlluniau
Naratif a phrofiad
Etifeddiaeth – Disgwyliadau Cyngor Gogledd Gwlad yr Haf
Cyrraedd a chreadigol – data ymgysylltu ac adrodd ar gynaliadwyedd.

Rhoddodd GE a BMcC ymddiheuriadau a gadael y cyfarfod.
Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am eu cyflwyniad. Gofynnodd y Bwrdd y cwestiynau a'r
pwyntiau trafod canlynol:
•

Trafodwyd profiad yr ymwelydd, gan gynnwys y profiad i gynulleidfaoedd na
fyddant yn mynd ar y strwythur yn gorfforol. Mae'r tîm yn gweithio ar hyn ac
yn bwriadu animeiddio/rhoi naratif ar y waliau allanol. Hefyd, bydd profiad
mapio digidol 3D i ymgysylltu ag ef fel gweithgareddau a gynlluniwyd o
amgylch y dref.
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•

Gwybodaeth am sut i reoli'r naratif cynaliadwyedd i gyfleu hyn fel stori
ailddefnyddio unigryw.

•

Dealltwriaeth bellach o sut i wneud y mwyaf o gyrhaeddiad pan fydd ar un
safle. Llawer o gynnwys i'w rannu ar y cyfryngau cymdeithasol ac addysg
wedi'i chynllunio, a llawer mwy o weithgareddau hwyliog i athrawon a grwpiau
gymryd rhan ynddynt.

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm creadigol unwaith eto am eu presenoldeb ac am
brosiect mor eithriadol.
Gadawodd tîm Creadigol SEE MONSTER y cyfarfod.

45/22 Gweithrediadau Mewnol a Thrafodaeth Archwaeth Risg: SEE MONSTER
Trafodwyd yr eitem yn gynharach ar yr agenda yn y Diweddariad Gweithredol ac nid
oedd gan y Bwrdd unrhyw sylwadau pellach. Gadawodd FW y cyfarfod.
46/22 Unrhyw Fater Arall
Ni chododd y Bwrdd 'Unrhyw Fusnes Arall'.
Myfyrdodau a sylwadau cloi
Diolchodd y Cadeirydd i'r Bwrdd am eu cyfraniadau ac atgoffodd y bu cyfarfod
anffurfiol o'r Bwrdd ar 09 Mehefin 2022, 17:30 – 18:30 i gael golwg fanwl ar
GALWAD. Byddai cyfarfodydd y Bwrdd yng Nghymru ar gyfer cyfarfod ARAC yn
cael eu cynnal yn bersonol ar gyfer hyn, ac roedd disgwyl i’r lleill fod yn rhai rhithiol.
Diwedd y cyfarfod
Daeth y cyfarfod i ben am 17:30. Cadarnhawyd dyddiad y cyfarfod nesaf fel cyfarfod
ffurfiol ar 22 Mehefin 2022, yn bersonol yn Birmingham.
Dosbarthu drwy e-bost oni nodir yn wahanol:
Cyfarwyddwyr Bwrdd
Arsyllwyr Bwrdd
Tîm Rheoli Gweithredol
Dyddiad anfonwyd at y Cadeirydd:
Dyddiad dychwelyd i'r Gweinyddwr:
Dyddiad dosbarthu:

16 Mehefin 2022
16 Mehefin 2022
22 Mehefin 2022
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