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 COFNODION CYFARFOD  ANFFURFIOL  BWRDD FESTIVAL 2022 LTD TRWY 

GYNHADLEDD FIDEO DYDD IAU 09 MEHEFIN 2022, 17:30 – 18:30  
(y "Cwmni" a "Festival 2022 Ltd") 

(y "Rhaglen" ac "UNBOXED") 

 

Yn bresennol: 
Y Fonesig Vikki Heywood DBE (VH) 

 
Cadeirydd y Bwrdd, Anweithredol 

Faraz Tasnim (FT) Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol 
Dr. Hayaatun Sillem CBE (HS)  Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol 
Rob Smith MBE (RS) Cyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol  
Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE (MAP)  
Yr Athro. Andrew Thompson CBE 
Priya Lakhani OBE (PL) 
Liam Hannaway (LH) 
Dr. Bridget McConnell CBE (BMcC) 
 

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

Yn arsylwi:   
Gerwyn Evans (GE) Llywodraeth Cymru  
 
Hefyd yn bresennol: 

 

Martin Green CBE (MG) 
Phil Batty (PB) 
Ian Reid (IR)   
Caroline McGrory (CMcG)  

Prif Swyddog Creadigol  
Cyfarwyddwr Gweithredol 
Prif Swyddog Gweithredol   
Prif Swyddog Cyfreithiol  

David Gray (DG) 
Bea Hendry (BH)  
Lucy Bailey (LB)  
Ben McKnight (BMcK) 
Sam Skillings (SS)  
Adel Al-Salloum 
John Darnbrook (JD) 
Jack Spooner (JS)  
Ali Roche (AR) 
Chloe Patrickson (Cp) 
Aisling Serrant (AS)   
Marie-Therese Chitnis (MTC) 
Laura O'Donnell (LO'D) 
Gwallt Sarb (SH) 
 
Aelodau’r Tîm Creadigol yn Cyflwyno 
a oedd yn bresennol 
(eitem 2a): 
Claire Doherty (CD) 
Gethin Evans (GEv) 
Katherine Jewkes (KJ) 
Migula Gonzalez (MG) 
Jacob Gough (JG) 
Vikkie Jones (VJ) 

Prif Swyddog Ariannol 
  Pennaeth Rhaglenni  
Uwch Gwnsler Cyfreithiol  
Cyfarwyddwr Cyfathrebu  
Pennaeth Cynulleidfaoedd a Marchnata  
Pennaeth Partneriaethau Creadigol  
Pennaeth Integreiddio Busnes  
Uwch Reolwr Cyllid  
Uwch Gynhyrchydd  
Rheolwr Ymgyrchoedd Strategol  
Rheolwr Dysgu a Chyfranogiad  
Rheolwr Gwaddol ac Effaith  
Rheolwr Prosiect Cynorthwyol  
Cydlynydd Gweithrediadau Corfforaethol  
 
 
 
 
Cyfarwyddwr Creadigol 
Cyfarwyddwr Artistig   
Cynhyrchydd Trawsmedia 
Ymgynghorydd Cynhwysiant 
Cyfarwyddwr Gweithredol  
Cydlynydd Cwmni  
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52/22 Croeso ac ymddiheuriadau am absenoldeb 

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol a nododd fod hwn yn gyfarfod 
anffurfiol wedi'i neilltuo ar gyfer astudiaeth ddofn GALWAD. Derbyniwyd 
ymddiheuriadau gan Amali de Alwis a Roger Lewis, ynghyd ag Emma Squire, 
Richard Walsh, Louise Hyland, Laura O'Flynn a Sarah Tromans, 
 

53/22 GALWAD: Astudiaeth Ddofn  

Croesawodd y Cadeirydd aelodau'r tîm a oedd yn gweithio ar y prosiect GALWAD.  

 

Dywedodd y tîm y byddai'r cyflwyniad yn rhoi crynodeb o'r cynhyrchiad teledu 

ynghylch sut y byddai'n cael ei wneud, partneriaid a chynulleidfaoedd, y profiad a'r 

effaith gan sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i fod wrth wraidd y stori.  

 

Rhoddodd y tîm yr wybodaeth ddiweddaraf am feysydd yn cynnwys manylion am y 

canlynol:  

 

• Adeiladwyr y byd  

• Ymwreiddio profiadau byw  

• Iaith arwyddion a choreograffi  

• Sgorio cerddoriaeth ar gyfer teledu, digidol a pherfformio  

• Creu ffilmiau ymgollol a dweud stori ddigidol  

• Amserlen  

• Adeiladu byd 2052  

• Castio a lleoliad  

• Cynulleidfa  

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r tîm am eu cyflwyniad ac i helpu'r Bwrdd i ddatblygu eu 

dealltwriaeth o'r prosiect. Llongyfarchodd y Bwrdd y tîm ac roedd y trafodaethau yn 

ymdrin â'r meysydd canlynol: 

 

• Y Dyfodol - Crybwyllodd y Cadeirydd, er bod GALWAD yn agos at ddiwedd 
yr ŵyl, fod y tîm yn siarad am y dyfodol a gofynnodd i'r tîm am eu meddyliau 
ynghylch sut, o ystyried yr heriau y mae'r byd yn eu hwynebu, bydd y prosiect 
yn parhau i fod yn optimistaidd. Cafodd y tîm eu cyffroi gan set o amodau ar 
yr hyn yr ydym yn credu y bydd ffurf y dyfodol ac maent yn bwriadu 
ailddefnyddio'r realaeth hefyd ar gyfer effaith gadarnhaol. Bydd y prosiect yn 
archwilio pynciau mudo ar raddfa fawr a newid hinsawdd. 
 

• Ysgolion – Roedd LH o'r farn y byddai'r prosiect hwn yn apelio at blant 
ysgolion uwchradd, prifysgolion a cholegau ac awgrymodd bod dosbarthu 
cynnwys digidol yn allweddol ac i ni ddefnyddio'r hyn y gallwn ni. Llywiodd y 
tîm eu gwaith gyda'r Cyngor Prydeinig er mwyn cyrraedd ysgolion ac mae 
eisoes yn gweithio yn rhyngwladol.  

 

• Darlledu – Bydd y prosiect yn partneru gyda Sky Arts sydd â chynulleidfa fyd-
eang a bydd y cynnwys yn cael ei ddosbarthu trwy sianeli cyfryngau 
cymdeithasol Sky i alluogi pobl i ailedrych ar y cynnwys.  
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• Gwaddol – Gofynnodd BMcC am eglurhad pellach o'r gwaddol, pa mor 

ganolog i'r prosiect oedd e a pha mor ddiogel. Roedd y tîm yn credu bod 

gwaddol yn dechrau ar ddechrau prosiect ac nid ar y diwedd. Roedd y tîm yn 

teimlo bod gwaddol o fewn y cymunedau y buont yn gweithio gyda nhw. 

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Tîm Creadigol unwaith eto am eu presenoldeb a 

llongyfarchodd y tîm ar y cynnydd mawr.  

 

Gadawodd Tîm Creadigol GALWAD y cyfarfod.  

 
54/22 Gweithrediadau Mewnol a Myfyrdodau  

Rhoddodd  PB ddiweddariad ynghylch gweithio gyda'r tîm. Rhoddodd AR 
ddiweddariad ynghylch y cynnydd mewn cysylltiad â chastio. 
 
Trafodwyd risgiau talfyrru amserlenni cynhyrchu a ffilmio.  
  
Bu'r Bwrdd yn trafod pwysigrwydd cyfathrebu a rhai o'r heriau a brofwyd dros 
esblygiad y prosiect. Nodwyd bod y cyfan yn cydweithio'n dda a bod UNBOXED yn 
gefnogol a diolchodd y Bwrdd i GE am y gefnogaeth gan Cymru Greadigol.  
 
Doedd gan y Bwrdd ddim sylwadau pellach.  

 
55/22 Unrhyw Fusnes Arall  

Gofynnodd PL a gaiff y Bwrdd y data diweddaraf a gofynnodd i hyn gael ei ystyried ar  
agenda’r Bwrdd yn y dyfodol. Cytunodd y Tîm Gweithredol i ddod â data wedi’u 
diweddaru i'r Bwrdd ac adnewyddu KPIs i adlewyrchu'r cynlluniau gweithgareddau 
diweddaraf ar gyfer y rhaglen. 

 
 
Diwedd y cyfarfod  
Daeth y cyfarfod i ben am 18:30. Atgoffwyd pawb mai dyddiad cyfarfod ffurfiol nesaf 
y Bwrdd yw 22 Mehefin 2022, ar-lein.  

 
Dosbarthu drwy e-bost oni nodir yn wahanol: 
Cyfarwyddwyr y Bwrdd 
Arsylwyr y Bwrdd 
Tîm Rheoli Gweithredol  
 
Dyddiad anfon at y Cadeirydd:  24 Awst 2022 
Dyddiad dychwelyd at y Gweinyddwr: 25 Awst 2022 
Dyddiad dosbarthu:   26 Awst 2022 
 
 


