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Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Bro Morgannwg 

Cofnodion - 8 Gorffennaf 2022 

 
Yn bresennol: 

Enw Teitl  Sefydliad 

Y Cynghorydd Liz Burnett 

(LB) 

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg  

Mike Wyatt (MW)  Rheolwr Cyffredinol Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru 

Mike Evans (ME) Pennaeth Gweithrediadau Canolbarth y De Cyfoeth Naturiol Cymru 

Fiona Kinghorn (FK) Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y 

Cyhoedd 

BIP Caerdydd a’r Fro 

Charles Janczewski (CJ) Cadeirydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) BIP Caerdydd a’r Fro 

Suzanne Rankin (SR) Prif Weithredwr  BIP Caerdydd a’r Fro 

Jonathan Watts (JW) Pennaeth Cynllunio Strategol BIP Caerdydd a’r Fro 

Y Cynghorydd Mike Cuddy 

(MC) 

Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned  

Enwebedig 

Cyngor Tref Penarth   

Judith Cole (JC) 

 

Dirprwy Gyfarwyddwr Adran 

Partneriaethau Cyllid a Gweithlu 

Llywodraeth Leol  

Llywodraeth Cymru 

Eirian Evans (EE) Pennaeth De Cymru Un Y Gwasanaeth Prawf 

Cenedlaethol  

Wendy Gurney (WG) Uwch-arolygydd  Heddlu De Cymru 

Rachel Connor (RC) Cyfarwyddwr Gweithredol   Gwasanaethau Gwirfoddol 

Morgannwg  

Gemma Woolfe (GW) Arweinydd Strategol - Diogelwch 

Cymunedol ac Atal Trais  

Comisiynydd Heddlu a Throseddu  

De Cymru 

Hefyd yn bresennol: 

Tom Bowring (TB) Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol  Cyngor Bro Morgannwg  

Helen Moses (HM) Rheolwr Strategaeth a Phartneriaeth Cyngor Bro Morgannwg   

Joanna Beynon (JB) Swyddog Polisi Cyngor Bro Morgannwg   

Andreas Pieris-Plumley 

(APP) 

Intern Strategaeth a Phartneriaeth Cyngor Bro Morgannwg   

Nicola Sumner-Smith (NSS) Swyddog Datblygu Rhaglenni Cyngor Bro Morgannwg  

Suzanne Wood (SW) Ymgynghorydd mewn Meddygaeth Iechyd 

Cyhoeddus 

BIP Caerdydd a’r Fro 
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Ymddiheuriadau: 

Huw Jakeway (HJ) Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru  

Chris Hadfield (CH) Rheolwr Grŵp Gwasanaeth Tân ac Achub De 

Cymru  

Rob Thomas (RT)  Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Bro Morgannwg  

Paula Ham (PH) Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau  Cyngor Bro Morgannwg   

Abigail Harris (AH) Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a 

Chynllunio 

BIP Caerdydd a’r Fro 

Mark Brace (MB) Comisiynydd Cynorthwyol  Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

De Cymru  

Emil Evans (EE) Dirprwy Brifathro  Coleg Caerdydd a’r Fro  

 

 

 

Eitemau’r Agenda  Camau 

Gweithredu 

1. Croeso a chyflwyniadau 
 

Croesawodd TB bawb i gyfarfod y BGC.  
 

 

2. Ymddiheuriadau 

 
Gweler uchod. 
 

 

3. Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd   

 
Dywedodd TB wrth bartneriaid bod un mynegiant o ddiddordeb wedi bod yn swydd 

Cadeirydd y BGC gan y Cynghorydd Lis Burnett, ac un mynegiant o ddiddordeb yn swydd is-
gadeirydd gan Mark Brace.   
 

Cyflwynodd CJ ei gefnogaeth i'r ddau enwebiad a chytunodd pawb oedd yn bresennol iddynt 
ymgymryd â'r swyddi.   

 

 

4. Adolygiad o'r Cylch Gorchwyl  
 
Tynnodd TB sylw at y ffaith bod yn rhaid i'r BGC adolygu'r cylch gorchwyl ar ôl pob etholiad 

llywodraeth leol.  Nododd TB bod rhai gwelliannau arfaethedig wedi bod i helpu i 
ddiweddaru'r cylch gorchwyl wrth i'r rhain gael eu datblygu i ddechrau wrth sefydlu'r BGC.   

 
Gofynnodd EE i'r cyfeiriad hwnnw at y Cwmni Adsefydlu Cymunedol o dan adrannau 2.5 a 
2.11 gael ei ddileu gan fod y sefydliad hwn bellach yn eistedd o dan y gwasanaeth Prawf 

Cenedlaethol.   
 

Cymeradwywyd y cylch gorchwyl diwygiedig yn amodol i'r diwygiad a awgrymwyd gan EE.  
 
 

 
 
 

 
 

 
HM 
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5. Gwahoddiad i gymryd rhan yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
 

Nododd TB fod y ddeddfwriaeth hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r BGC sicrhau bod pawb 
sy'n mynychu'r cyfarfodydd yn fodlon parhau wrth symud ymlaen.  Dywedodd TB wrth y 
grŵp fod cynrychiolydd y Cyngor Tref a Chymuned i fod i gael ei enwebu gan y Pwyllgor 

Cyswllt Cymunedol yr wythnos nesaf, a thynnodd sylw at y ffaith nad oes gan y BGC 
fynychwr rheolaidd o'r Gwasanaeth Ambiwlans.  
 

Cytunodd pawb i aros ar y Bwrdd a bydd HM yn mynd at y Gwasanaeth Ambiwlans.   

 
 

 
 
 

 
 
 

HM 

6. Cofnodion y Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus 1 Ebrill 2022 
 

Amlygodd MC ei fod yn bresennol yn y cyfarfod blaenorol ond ni chafodd hyn ei adlewyrchu 
yn y cofnodion.  Yn amodol ar y diwygiad hwn, cytunwyd ar y cofnodion i fod yn 

adlewyrchiad cywir a gwir o'r cyfarfod. 
 

 
 

 
HM 

7. Diweddariad COVID-19  

 
Darparodd FK ddiweddariad ar COVID-19 ym Mro Morgannwg gan dynnu sylw at y ffaith ein 
bod mewn ton arall ar hyn o bryd.  Mae'r ystadegau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau 

Gwladol yn dangos bod gan 1 o bob 30 o bobl COVID-19 yng Nghymru, mae hyn yn debygol 
o gyrraedd uchafbwynt yn ystod y 2-3 wythnos nesaf, fodd bynnag fe fydd yn uchafbwynt 
llai nag yn y tonnau blaenorol. Bu cynnydd bychan yn nifer y marwolaethau, defnydd ysbytai 

a gofal dwys. Nid yw'n ymddangos bod awydd dod â deddfwriaeth yn ôl ond bydd 
cyfathrebu'n cael eu rhannu'n eang eto gan hyrwyddo hanfodion pellhau cymdeithasol a 

golchi dwylo.  Mae mynediad i aelodau'r cyhoedd i brofion llif unffordd wedi cael ei ymestyn 
hyd at ddiwedd Gorffennaf ar gyfer unrhyw un sydd â symptomau.  Mae timau Profi, 
Olrhain, Diogelu wedi lleihau o ran maint ac yn canolbwyntio ar yr arenas risg uchel e.e. 

ysgolion, carchardai a chartrefi gofal. Mae'r timau bellach yn cael eu defnyddio ar gyfer 
gwaith ataliol ehangach ond mae eu ffocws cychwynnol yn dal i fod ar COVID-19.  Mae'r 

grŵp gweithrediadau strategol yn parhau i gyfarfod bob mis ac mae’r adroddiadau Profi, 
Olrhain, Diogelu yn cael eu cynhyrchu'n wythnosol i sicrhau bod y sefyllfa'n parhau i gael ei 
monitro.  

 
O ran brechlynnau, mae FK wedi rhoi gwybod i bartneriaid mae'r cynnig atgyfnerthu 
gwanwyn bellach wedi'i gwblhau ond mae’r rhai sy’n cerdded-i-mewn yn parhau i gael eu 

brechu. Yn yr Hydref bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar bobl 65+, a’r rhai rhwng 16 a 64 
oed sydd fwyaf mewn perygl a gweithwyr gofal. Bydd y canolfannau brechu torfol yn Sblot a 

Bae Caerdydd yn cael eu trosglwyddo nôl ym mis Gorffennaf ac Awst yn y drefn honno.  Mae 
gwaith yn mynd rhagddo i archwilio seiliau eraill a sicrhau anghenion hygyrchedd.  Bydd 
gwasanaethau'n parhau i gael eu darparu drwy'r seilwaith fferylliaeth gymunedol.   

 
Ar draws y gaeaf bydd y ffocws yn parhau ar COVID a heintiau anadlol.  Ni fydd modd rhoi'r 
brechlynnau ar gyfer COVID a'r ffliw gyda'i gilydd.   

 
Roedd TB yn rhoi diweddariad o safbwynt y Cyngor yn nodi'r effaith ar absenoldebau staff, 

sef un o sawl ffactor sy'n gosod galwadau ar dimau.   
 
Mae partneriaid wedi'u diweddaru ar Frech y Mwncïod gan nodi bod 5 achos wedi'u 

cadarnhau yng Nghaerdydd a'r Fro. Bu crynhoad cryf o Frech y Mwncïod yn Llundain ac 
mae'n ymddangos ei fod yn effeithio ar is-grwpiau penodol, yn enwedig dynion sy'n cael 
rhyw gyda dynion trwy ledaenu trwy groen i gyswllt croen. Mae gwaith yn cael ei wneud i 
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frechu'n rhagweithiol mewn grwpiau risg a staff, yn bennaf drwy glinigau iechyd rhywiol.  
Rhaid i'r rhai sy'n cael eu nodi fel rhai sydd mewn cysylltiad agos ynysu am 21 diwrnod.    

 

8. Y Gronfa Codi’r Gwastad a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin  
 

Diweddarodd NSS bartneriaid ar y cynnydd a wnaed hyd yma o dan y cronfeydd yn dilyn 
ymlaen o gyfarfod darlledu gwasanaeth cyhoeddus arbennig a gynhaliwyd pythefnos yn ôl 
lle trafodwyd y 2 gronfa’n fanwl.  

 
Cronfa Codi’r Gwastad 
Rhoddodd NSS ychydig o gefndir ar yr arian sy'n amlygu mai cronfa cyfalaf a chystadleuol 

gan Lywodraeth y DU yw'r gronfa Codi’r Gwastad. Mae'r Fro ar fin cyflwyno cais.  Dim ond ar 
gyfer 1 lleoliad, a hyd at £20 miliwn y gellir cyflwyno cais. Bydd cais y Fro ar gyfer ardal 

Dociau'r Barri, cafodd lleoliadau eraill eu hystyried ond cytunwyd ar dystiolaeth sylweddol o 
angen a'r hyn sy'n cael ei gyflawni'r lleoliad hwn.  Cafodd ymgynghoriad cyhoeddus ei gynnal 
er mwyn caniatáu i'r cyhoedd roi sylwadau ac adborth ar y cais ac fe gafodd ymateb 

cadarnhaol i raddau helaeth.  Bydd y cais yn cynnwys datblygu ardal Mole, marina newydd, 
parc llinellol ac offer chwarae, meinciau, unedau lletygarwch, uned ddeori busnes, tai a 
chanolfan chwaraeon dŵr pwrpasol a fydd hefyd yn gweithredu fel canolfan gymunedol.  

Mae'r Ymddiriedolaeth Chwaraeon Dŵr yn defnyddio'r Mole ar hyn o bryd ond maen nhw'n 
symud i Gei’r Dwyrain. Bydd Llywodraeth y DU yn gwerthuso'r cais a bydd NSS yn rhoi 

gwybod i'r BGC am unrhyw ganlyniadau.  
 
Y Gronfa Ffyniant Gyffredin 

Tynnodd NSS sylw at y ffaith bod y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn rhan o'r agenda Codi’r 
Gwastad ond mae'n gronfa refeniw yn bennaf. Nid yw'n broses gystadleuol o dderbyn yr 

arian gan fod gan bob awdurdod lleol ddyraniad, mae gan y Fro oddeutu £14 miliwn, bydd yr 
awdurdod lleol wedyn yn penderfynu sut mae'n cael ei wario.  Bydd hyn yn bwydo i mewn i 
Gynllun Buddsoddi'n Lleol, ac yna'n Gynllun Buddsoddi Rhanbarthol ac yna'n cael ei 

gyflwyno i Lywodraeth y DU.  Y 3 prif thema sydd yn yr arian yw cymunedau a lle, cymorth i 
fusnesau, a phobl a sgiliau.  Bu llawer o fewnbwn i gynigion ar yr hyn y gellid gwario'r gronfa 
arno ac mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau bod y broses ymgeisio ar agor ac yn deg.  

Bydd partneriaid, rhanddeiliaid a'r gymuned yn gallu gwneud cais am y cyllid.  Bydd mwy o 
wybodaeth am hyn yn cael ei rannu wrth i waith fynd rhagddo, ar hyn o bryd mae yna 

ffurflen mynegi diddordeb y gellir ei chwblhau i awgrymu syniadau posibl, yna bydd NSS 
mewn cysylltiad â'r rhai i drafod eu syniadau yn fanylach.    
 

Holodd y JC os bu cysylltiadau i agweddau eraill yn unol â'r Cynllun Llesiant e.e. teithio llesol, 
sero net ayb.  Ymatebodd NSS fod y dyluniad ar gyfer briff yr adeilad yn cael ei ddatblygu ac 
mae angen iddo gynnwys ystyriaethau datblygu cynaliadwy, mae sgyrsiau'n parhau gyda hyn 

mewn golwg.  O ran teithio llesol mae'r cais ei hun yn canolbwyntio ar y datblygiad ond mae 
gwaith yn mynd rhagddo i archwilio sut y bydd pobl yn cael mynediad iddo ar droed, ar feic, 

ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ati, a chysylltiadau â chynlluniau twf ar gyfer Y Barri sy'n 
canolbwyntio ar deithio cynaliadwy.   Amlygodd JC y byddai'n dda cyfeirio ffocws 
bioamrywiaeth a datgarboneiddio yn ôl i arweinwyr prosiectau i sicrhau eu bod yn cael eu 

hystyried yn drylwyr. Nododd LB fod gwaith wedi bod yn digwydd i sicrhau bod cysylltiadau 
â gwaith ehangach sy'n digwydd e.e. Prosiect Sero a'r dim colled net o ymrwymiad 

bioamrywiaeth yn y Fro.   
 
Tynnodd MC sylw at y ffaith nad oedd Cyngor Tref a Chymuned wedi bod yn rhan o'r 

cyfarfod blaenorol ac y byddai'n dda i Gynghorau Tref a Chymuned gael eu cynnwys mewn 
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sgyrsiau yn y dyfodol.  Holodd MC sut yr oedd y cynlluniau datblygu lleol a rhanbarthol yn 
eistedd gyda'i gilydd.  Ymddiheurodd NSS a nododd fod y cyfarfod wedi'i sefydlu ar gyfer 

Partneriaid BGC ac mae ymgynghoriad ar wahân wedi'i gynnal gyda Chyngor Tref y Barri.  
Rhaid i awdurdodau lleol gyflwyno cynllun datblygu rhanbarthol er mwyn cael mynediad i 
gyllid lleol.  Mae pob awdurdod lleol yn datblygu cynllun datblygu lleol ei hun a fydd wedyn 

yn cael ei gyfuno i gynllun rhanbarthol ar gyfer Llywodraeth y DU.  Mae gwaith wedi edrych 
a yw'r arian yn debyg i unrhyw grantiau sydd eisoes yn cael eu cynnig gan yr awdurdod lleol, 
ac er ei fod fwyaf tebyg i'r Grantiau Cymunedau Cryf, cytunwyd nad oedd unrhyw 

newidiadau i'r Grant Cymunedau Cryf yn angenrheidiol ar gyfer eleni gan ei fod yn cael ei 
weld fel grant cyflenwol ac nid dyblygu. Mae gwaith yn parhau i gyfeirio pobl at y gronfa 

fwyaf priodol sydd ar gael.   
 
Nododd SR heriau posib gyda phartneriaid yn cyflwyno ceisiadau ar wahân i'r Gronfa 

Ffyniant Gyffredin ac os oedd angen sgwrs strategol i lywio cais cydweithredol a gofynnodd 
a oedd y cyllid yn rheolaidd. Dywedodd NSS wrth bartneriaid nad oedd yn hysbys a fyddai'r 

cyllid yn rheolaidd ac yn cadarnhau bod cyfleoedd am geisiadau cydweithredol.   
Roedd FK yn gefnogol i ddull strategol a nododd sut y gall symiau bach gael effeithiau mawr 
ar lefelau lleol.   

9. Adroddiad Blynyddol BGC 

Rhoddodd HM drosolwg o Adroddiad Blynyddol y BGC 2021/22 gan dynnu sylw at y ffaith 
bod rhaid i’r BGC gynhyrchu un bob blwyddyn. Mae'r adroddiad yn dilyn yr un strwythur â'r 

blynyddoedd blaenorol ac yn rhoi trosolwg o'r gwaith sydd wedi'i wneud yn erbyn 4 llif 
gwaith blaenoriaeth y BGC; Prosiect Blaenoriaeth Un: Prosiect Blaenoriaeth Un: Cynllun 
Symud Mwy, Bwyta'n Dda, Prosiect Blaenoriaeth Dau: Mynd i’r Afael â Newid yn yr 

Hinsawdd, Prosiect Pathfinder: Bancio Amser, Prosiect Dysgu Sefydliadol: Gwella Ymgysylltu.  
Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o'r sylfaen dystiolaeth gyfredol, diweddariadau yn 

erbyn camau gweithredu o fewn y Cynllun Llesiant ac yn tynnu sylw at yr ystod o waith sydd 
wedi'i wneud drwy astudiaethau achos partner.   
 

Diolchodd FK i gydweithwyr am yr adroddiad a'i gyflwyniad hawdd i'w ddarllen.   
 
Holodd MC ble'r aiff yr adroddiad unwaith iddo gael ei lofnodi.  Cadarnhaodd HM y byddai'n 

cael ei anfon at Lywodraeth Cymru, Archwilio Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol. Bydd yr Adroddiad hefyd yn cael ei roi ar wefan y BGC.   

 
Cafodd Adroddiad Blynyddol y BGC ei gymeradwyo i'w gyhoeddi.  

 

10. Symud Mwy Bwyta'n Dda – Adroddiad Cynnydd 

Cyflwynodd FK yr eitem sy'n amlygu dolenni i gynlluniau ac agendâu Llywodraeth Cymru.   
 
Rhoddodd SW drosolwg o'r cynnydd a wnaed ar gyfer y flwyddyn ym Mro Morgannwg gan 

dynnu sylw at gyflawniadau hyd yma gan gynnwys Bwyd y Fro yn cyflawni'r wobr Lleoedd 
Bwyd Cynaliadwy a'r Siarter Teithio Iechyd, sut mae'r gwaith yn cyd-fynd â llifau gwaith a 
grwpiau ehangach presennol, a'r bwriad yw cyflwyno'r Cynllun yn unol â Chynllun Pwysau 

Iach: Cymru Iach.  
 

Yr argymhellion oedd bod y BGC yn nodi’r cynnydd hyd yma yn erbyn Cynllun Symud Mwy 
Bwyta'n Dda Caerdydd a’r Fro, a bod y BGC yn cefnogi’r dull arfaethedig o gyflwyno’r Cynllun 
tan fis Mawrth 2024 gan alluogi aliniad â’r Cynllun Pwysau Iach: Cymru Iach, a bod y BGC yn 

cytuno i adolygu diweddariadau'r cynnydd yn flynyddol. 
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Roedd CJ yn gefnogol iawn i'r gwaith a'r argymhellion.  Holodd CJ a oes modd ymestyn y 
gwaith hwn ymhellach i iechyd meddwl ac anhwylderau bwyta.  Tynnodd y JC sylw at 

gyfleoedd i gysylltu a chroesi negeseuon at newid hinsawdd, gwastraff bwyd ac economïau 
lleol.  Nododd SW’r meysydd y mae'r Cynllun yn cysylltu â nhw, gan gynnwys teithio iach a 
newid yn yr hinsawdd ac y bydd Bwyd y Fro yn ymchwilio i ddewisiadau bwyd mwy 

cynaliadwy yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â'r agenda hwn.  
 
Cytunwyd ar bob argymhelliad.   

11. Tlodi Bwyd 
 

Cyflwynodd TB drosolwg o rai o'r ffactorau allweddol sy'n effeithio ar dlodi bwyd yn y Fro 

gan dynnu sylw at y ffaith bod llawer o bobl sydd erioed wedi profi tlodi bwyd o'r blaen 
bellach angen cymorth o ganlyniad i effeithiau'r pandemig a chostau byw cynyddol.  

Cyflwynodd FK ddiweddariad partner ar y gwaith sydd wedi'i wneud yn erbyn Prosiect Peilot 
Mynediad Bwyd Llanilltud Fawr a amlinellwyd yn Adroddiad Blynyddol y BGC ac amlinellodd 
JB y ffordd y defnyddiwyd cyllid ansicrwydd bwyd ledled y Fro yn 2021/22.  

 
 Diolchodd partneriaid i gydweithwyr am y gwaith ar y maes hwn.  
 

 

12. Diweddariad y Cynllun Llesiant  
 
Cyflwynodd HM ddiweddariad ar y gwaith i ddatblygu Cynllun Llesiant   newydd y BGC. 

Mae'r Amcanion drafft a drafodwyd yn flaenorol bellach wedi'u cyflwyno i Gomisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae gwaith bellach yn mynd rhagddo i ddatblygu'r manylion o 

dan yr Amcanion hyn yn seiliedig ar ganfyddiadau'r Asesiad Llesiant.   
 
Tynnodd TB sylw at yr amserlen ar gyfer datblygu'r Cynllun.  Bydd y drafft yn cael ei fwrw 

ymlaen dros yr haf ac yna bydd yn cael ei gyflwyno i'r BGC i'w lofnodi'n barod ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus.   

 
Oherwydd cyfyngiadau amser bydd partneriaid yn adborth y tu allan i'r cyfarfod pwy fydd eu 
sefydliadau'n arwain cyswllt ar y Cynllun ac unrhyw weithgareddau ymgysylltu sydd ar y 

gweill.   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Pawb  

13. Y Flaenraglen Waith  

 
Amlinellodd TB mai'r ffocws ar gyfer mis Medi fydd y Cynllun Llesiant drafft sy'n dod i'r 
amlwg ac mae'n debygol y bydd cyfarfod darlledu gwasanaeth cyhoeddus ychwanegol wedi'i 

drefnu ar gyfer mis Hydref i lofnodi'r Cynllun drafft.  Os oes gan bartneriaid unrhyw beth yr 
hoffent ei gyflwyno i gyfarfod darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol, cysylltwch â 

HM.    

 

14. Unrhyw Fater Arall 
 
Tynnodd FK sylw at y cynnydd i drosglwyddo staff iechyd cyhoeddus lleol Cymru o Iechyd 

Cyhoeddus Cymru i Fyrddau Iechyd lleol, fel y cytunwyd gan Lywodraeth Cymru.  Mae 
ymgynghoriad wedi'i gynnal gyda staff trwy fis Mai a Mehefin. Pwysleisiodd FK fod hyn yn 

drosglwyddiad cyflogaeth ac nid ailstrwythuro ac mae'n hapus i gymryd cwestiynau neu 
ddarparu mwy o wybodaeth.   
 

 

15. Dyddiad y cyfarfod nesaf – 23 Medi 2022, dros Microsoft Teams  

 


