
 

 

 

Cyfarfod Gweithgor Argyfwng Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol 

Dyddiad   21 / 10 / 2020 

Amser 11.00 - 12.30 

Lleoliad Fideo-Gynadledda Webex 

Yn bresennol Y Cynghorydd Gwyneth Kensler (GK); y Cynghorydd Bobby Feeley 

(BF); y Cynghorydd Barry Mellor (BM); y Cynghorydd Brian Jones (BJ); 

y Cynghorydd Arwel Roberts (AR); y Cynghorydd Graham Timms (GT); 

y Cynghorydd Joe Welch (JW); y Cynghorydd Tony Thomas (TT) 

Ymddiheuriadau Judith Greenhalgh (JG), Joel Walley (JW), Nicola Kneale (NK) 

Hefyd yn bresennol Swyddogion Cefnogi: Graham Boase (GB), Helen Vaughan-

Evans (HVE), Tom Booty (TB); Howard Sutcliffe (HS); Liz Wilcox-Jones 

(LWJ); Andrew Cutts (AC); Rhys Horan (RH); Rhiannon Phillips (RP) 

 Aelod Sylwedyddion: y Cynghorydd Martyn Holland (MH); Merfyn Parry 

(MP), Meirick Lloyd Davies (MLD) 

1.Croeso ac ymddiheuriadau 

Croesawodd y Cadeirydd GT bawb i’r cyfarfod a nodwyd yr ymddiheuriadau.  

2. Cofnodion a chamau gweithredu o'r cyfarfod diwethaf 

Cytunwyd bod y cofnodion o’r cyfarfod diwethaf yn gywir.  

Adolygwyd camau gweithredu’r cyfarfod blaenorol a rhoddwyd diweddariad gan HVE. 

Gweler y tabl isod sy’n rhoi crynodeb o'r hyn sydd wedi’i wneud. 
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CAM GWEITHREDU DIWEDDARIAD  

HVE - gweithio gyda Gary Williams i 

ddarparu’r ymdriniaeth a argymhellir er 

mwyn sicrhau, wrth wneud 

penderfyniadau, y caiff materion 

cysylltiedig â’r hinsawdd ac effeithiau 

ecolegol eu hystyried. Rhoi papur gerbron 

y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac 

yna argymell ei gyflwyno i'r Cyngor i 

gymeradwyo’r newid P{i'r fframwaith 

gwneud penderfyniadau. 

WEDI’I GWBLHAU 

 Cymeradwywyd y Cyngor Llawn i 

wneud y newidiadau ar 13 Hydref i 

Gyfansoddiad y Cyngor “rhoi sylw i 

fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a 

newid ecolegol” wrth wneud 

penderfyniadau. 

 Dogfennau ategol yn cael eu haddasu 

– yn barod i’w lansio yn ystod mis 

Tachwedd 

 Briff ar gyfer Aelodau a Briff ar gyfer 

Swyddogion yn cael eu paratoi gan 

HVE a Gary Williams 

HVE - ymgysylltu â’r swyddogion 

perthnasol a BJ, TT a GT i wneud 

trefniadau ar gyfer gweithdy Aelodau ym 

mis Mai/Mehefin [mewn perthynas â 

datblygiad y strategaeth a'r cynllun 

gweithredu newid hinsawdd ac ecolegol] 

WEDI’I GWBLHAU 

 Mae HVE wedi cyflwyno ym mhob 

cyfarfod Grŵp Ardal Aelodau yn ystod 

mis Medi a mis Hydref. 

HVE – i ychwanegu adolygu’r llythyr drafft 

i’w anfon gan y Cynghorydd Brian Jones i 

Lesley Griffiths AM ar y rhaglen ar gyfer 

cyfarfod gweithgor mis Tachwedd. 

WEDI’I GWBLHAU 

 Ar y Cynllun i’r Dyfodol ar gyfer mis 

Tachwedd.  
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CAM GWEITHREDU DIWEDDARIAD  

HVE – anfon rheolwr prosiect ar gyfer 

Prosiect Clefyd Coed Ynn. Awgrymodd y 

grŵp y gallai’r Cyngor gynhyrchu 

gwybodaeth ac arweiniad ar gyfer y 

cyhoedd ar sut i adnabod clefyd coed ynn 

yn eu gerddi/cymunedau a beth i’w wneud 

yn ei gylch. 

WEDI’I GWBLHAU 

 E-bost wedi’i anfon at Tony Ward ac 

Andrew Cutts. 

 Dogfen ganllawiau yn cael ei chreu 

gan Asiant Cefnffyrdd Gogledd a 

Chanolbarth Cymru y gellir ei haddasu 

wedyn at ddibenion Cyngor Sir 

Ddinbych a'i hychwanegu at ein 

gwefan 

HVE – i barhau i ddrafftio’r Strategaeth 

Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol a’r 

Cynllun Gweithredu, a chyflwyno dogfen 

ddrafft yng nghyfarfod gweithgor mis 

Hydref 

WEDI’I GWBLHAU 

 Drafft gwaith cyn-ymgynghori wedi'i 

gwblhau ac ar y rhaglen ar gyfer 

adborth gweithgorau 

LWJ / HVE – i barhau gyda’r cynlluniau ar 

gyfer y wefan, fforwm trafod ac 

ymgynghoriad cyhoeddus.  

YN PARHAU 

 Diweddariad yn cael ei ddarparu yn y 

cyfarfod hwn 

HVE – i wahodd cynrychiolwyr o 

Lywodraeth Cymru i gyfarfod mis Hydref. 

WEDI’I GWBLHAU 
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CAM GWEITHREDU DIWEDDARIAD  

HVE – i wneud newidiadau i’r rhaglen 

gwaith i’r dyfodol a gwahodd swyddogion 

ychwanegol perthnasol i gyfarfodydd y 

dyfodol yn unol â hynny. 

WEDI’I GWBLHAU 

Materion yn codi 

 HS – cododd bryder ynghylch Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn torri 

coed ar hyd yr A55. Holwyd beth sy'n cael ei wneud i liniaru colled y coed hyn, yn 

enwedig y coed mawr aeddfed.  Cytunodd y grŵp y dylid anfon llythyr at Asiant 

Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru. 

 TW – ychwanegodd bod CBS Conwy a’r bwrdd prosiect sefydledig bellach yn 

cydweithio o ran y prosiect Clefyd Coed Ynn. I ddechrau, mae angen cytuno ar bolisi ar 

gyfer y prosiect, e.e. ailblannu coed i’r cyngor gytuno neu fel arall.   

 GK – holodd a oedd nodiadau cwrs ar gael o’r hyfforddiant CAT. BJ/GT – yn tynnu sylw 

at bwyntiau allweddol ond yn cytuno i ddarparu adroddiad arall yn y cyfarfod nesaf. 

 AR - gofynnodd am fwy o wybodaeth am gyflwyniad y cyngor ysgol a gofynnodd am 

sicrhau bod yr ymgynghoriad yn cael ei gyfleu a’i ddosbarthu mor eang â phosibl i 

ysgolion a'n trigolion ifanc. 

 AR – holodd a oedd amserlen o ran pryd y bydd cerbydau’n darfod ac yn cael eu 

disodli gan gerbydau trydan. TW – nododd y bydd dyddiadau cau deddfwriaethol ar 

gyfer hyn, ond y bydd ein hamserlenni yn dibynnu ar welliannau technolegol a'r cyllid 

sydd ar gael. Mae gennym ni bolisi blaenoriaethu trydan eisoes yn y fflyd.   
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3. Adroddiad ar Lafar gan Rhys Horan a Rhiannon Phillips o Lywodraeth 

Cymru 

GB - Cyflwynodd Rhys a Rhiannon, a ymunodd fel cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru: 

Cyflwynodd Rhys Horan (RH) gyfres o sleidiau i’r grŵp. Mae crynodeb o’r 

negeseuon allweddol isod: 

1. Her a Chyfle 

• Datgarboneiddio – Mae gwresogi a chludiant yn ddau faes anodd iawn. Angen 

camau gweithredu ar draws y diwydiant. 

• Mae Rhaglen Carbon Isel Bargen Dwf Gogledd Cymru yn cyflwyno un cyfle o'r fath i 

fanteisio ar drawsnewid i economi rhad-ar-garbon. 

2. Arloesedd a’r hyn sy’n hysbys 

 Bydd arloesedd yn chwarae rhan allweddol wrth drawsnewid i economi rhad-ar-

garbon. Ynghyd â thechnolegau hysbys a newydd (e.e. pympiau gwres, EVs) 

Camau Gweithredu: 

HS / LWJ – Llythyr drafft ar gyfer adolygiad y Cynghorydd Tony Thomas a’r 

Cynghorydd Graham Timm i Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn gofyn 

beth mae’n ei wneud ynghylch y colled coed (yn arbennig coed aeddfed) ae ôl eu torri 

ar hyd yr A55. Caiff llythyr ei anfon gan y gweithgor hwn o dan enw GT a gan AHNE o 

dan enw TT.  

HVE / GT / BJ / TT – Darparu’r uchafbwyntiau / elfennau allweddol a ddysgwyd o 

hyfforddiant CAT i'w trafod yn y cyfarfod nesaf. 
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 Bydd gwresogi yn her fawr, mae 74% o gartrefi Sir Ddinbych wedi’u cysylltu â nwy 

drwy brif gyflenwad. O 2025, ni fydd modd cysylltu mwy o gartrefi â nwy drwy brif 

gyflenwad.  

 

3. Cyflawniadau cadarnhaol 

 Angen cydnabod y swm sylweddol o waith da sydd wedi'i wneud ac sydd ar y gweill 

yn CSDd e.e. Pwyntiau gwefru EV, treialon cerbydau sbwriel, goleuadau stryd, 

Ysgolion yr 21ain Ganrif Band A. 

 Mae'r gwasanaeth ynni yn cefnogi adolygiad y fflyd ar hyn o bryd. 

 

4.  Datgarboneiddio'r gadwyn gyflenwi 

 Er ein bod yn edrych ar ein prosesau/model cyflenwi mewnol ein hunain - bydd 

angen i eraill edrych ar eu rhai nhw. Rhaid eu cefnogi i ddilyn bywyd carbon isel. 

 Cadwyni cyflenwi lleol a byrrach  

 

5. Cefnogi pobl leol i chwarae rhan 

 Meddwl am bobl 

Mesuryddion clyfar – dyma ddarn allweddol o jig-so’r grid clyfar. Mae cael data 

amser real ar ddefnydd a galw yn hanfodol ar gyfer pethau fel codi tâl clyfar ac ar 

gyfer tariffau amser a defnydd. 

 Potensial i brynu paneli solar – caffael ar y cyd Solar Together yn Llundain 

 

6. Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru 2019-20  

 Gellir darllen adroddiad blynyddol Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru yma: 

https://llyw.cymru/gwasanaeth-ynni-adroddiad-blynyddol-2019-i-2020   

 Mae Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru yn gonsortiwm o’r Ymddiriedolaeth 

Arbed Ynni, yr Ymddiriedolaeth Garbon a Phartneriaethau Lleol.  

 

7. Crynodeb 

https://llyw.cymru/gwasanaeth-ynni-adroddiad-blynyddol-2019-i-2020
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 Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn gatalydd yng Ngogledd 

Cymru am y 10-15 mlynedd nesaf – posibilrwydd am dwf economaidd mawr iawn a 

all fod yn y sector carbon isel gwyrdd 

 Gall Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru eich helpu gyda’ch uchelgeisiau. 

Rhoddodd Rhiannon Phillips (RP) adroddiad ar lafar i’r grŵp. Mae crynodeb o’r 

negeseuon allweddol isod: 

1. Wythnos yr Hinsawdd Cymru 

 Cynhadledd ar-lein.  Mae LlC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein. 

 2 – 6 Tachwedd.  

 

2. Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd 

 Disgwyl y cyngor diweddaraf gan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ym mis Rhagfyr. 

 Darparu gwybodaeth am gyllideb carbon Cymru ar gyfer 2026-2030 ac yn helpu i 

osod targedau dros dro ar gyfer 2030-2040 er mwyn i Gymru gyflawni gostyngiadau 

o 95% erbyn 2050. 

 

3. COP 26- Glasgow 

 Cynhelir yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021.  

 • Gweithio i ddatblygu’r iteriad nesaf o ‘Ffyniant i Bawb - Cynllun cyflenwi carbon 

isel’ yng Nghymru mewn pryd ar gyfer COP 26. 

 Caiff grŵp datgarboneiddio ei sefydlu i gynnwys cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol i 

lywio drafft y cynllun cyflawni newydd.  Bydd y grŵp yn hwyluso ymrwymiadau ar y 

cyd, yn offeryn cymorth ac yn cydlynu camau gweithredu ar y cyd.  

 Bydd ffrydiau gwaith yn cynnwys cadwyni cyflenwi, adeiladu, teithio a’r defnydd o 

dir. 

 

4. Y broses fonitro  

 Ymddiheurwyd am yr oedi o ran rhyddhau methodoleg Adrodd am Nwyon Tŷ 

Gwydr ym mis Ebrill. Roedd hyn oherwydd Covid a'r dewis i beidio â rhoi baich 
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ychwanegol ar awdurdodau yn y fath amser. Mae angen mwy o fewnbwn technegol 

yn ogystal. Bydd ar gael i’r sawl sydd ei angen ac yn cael ei gyhoeddi yn 

ddiweddarach. 

 

5. Cludiant a strategaethau EV  

 Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar strategaeth Drafnidiaeth ddrafft a strategaeth 

EV ddrafft ar gyfer Cymru ym mis Tachwedd. 

 

6. Caffael 

 Mae adran Caffael Llywodraeth Cymru yn gweithio ar sut y gall y drefn newydd i 

adrodd am Nwyon Tŷ Gwydr adlewyrchu newidiadau mewn polisi yng nghasgliad 

data allyriadau’r gadwyn gyflenwi 

 Mae grŵp caffael CLlLC yn helpu gyda hyn hefyd. 

 

7. Cronfa Coetir Cymunedol y Loteri Fawr  

 Mae cyllid ar gael ar gyfer 2020/21 a 2021/22. 

 

8. Carbon Net o Sero erbyn 2030 - Targed Sector Cyhoeddus Cymru 

 Anstatudol, nid deddfwriaethol. 

 Ar gyfer Sector Cyhoeddus Cymru yn ei gyfanrwydd, yn gyfunol 

 Lefelau gwahanol o gyfle i leihau allyriadau carbon a chynyddu’r modd o ddal a 

storio carbon mewn gwahanol sefydliadau yn y sector cyhoeddus. 

 Mae'n cynnwys gwneud cymaint ag y gallwn i leihau allyriadau carbon a chynyddu’r 

modd i ddal a storio carbon. 

Sesiwn Cwestiynau ac Atebion gyda RH a RP 

GK – gofynnodd gwestiwn am fesuryddion clyfar a newid darparwyr. Cadarnhaodd RH fod 

llai o broblemau gyda’r mesuryddion mwyaf diweddar.  
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GK – a oes unrhyw gynlluniau ar gyfer sefydlu cysylltiadau trenau da o’r Gogledd i’r De. 

Cadarnhaodd RP fod yr ymgynghoriad drafft ar y strategaeth deithio yn gyfle i’r Cyngor 

fynegi ei obeithion a’i ofynion ar y mater hwn.  

Cafwyd trafodaeth ar bwysau ariannol ar ALlau. Awgrym i gael deialog ar y pwysau 

ariannol a bod yn benodol o ran yr hyn yr ydym am gael unrhyw arian amdano. Awgrym y 

gallai'r Cyngor Partneriaeth fod yn fforwm i gyfleu'r hyn y mae ALlau angen arian ar ei 

gyfer.  

Cwestiwn am gaffael a sut i fynd i’r afael ag ymddygiad cywir. Awgrym y gellir defnyddio'r 

meini prawf o ran gwerth cymdeithasol ac o ran carbon wrth gaffael i fynd i’r afael â'r 

ymddygiad cywir. 

Cwestiwn ar Gynllunio – sut y gellir integreiddio carbon i’r system gynllunio. Awgrym bod 

angen gwneud hyn yn ofalus er mwyn osgoi canlyniadau anfwriadol. 

HS – holodd a oedd LlC yn edrych ar aeddfedrwydd cynefinoedd ac nid dim ond edrych 

arnyn nhw’n gyffredinol wrth fynd i’r afael â dal a storio carbon. Dywedodd Rhiannon fod 

LlC yn edrych ar hyn ac yn cydnabod bod dal a storio carbon wrth ddefnyddio tir yn dal i 

fod yn faes sy'n datblygu ar gyfer y drefn adrodd am nwyon tŷ gwydr. 

Anogodd RP y grŵp i gyflwyno prosiectau dadleuol, craff, a oedd yn bodloni meini prawf 

ariannu Llywodraeth Cymru. Mae gan adran drafnidiaeth LlC gyllid cyfalaf a refeniw uchel 

bob blwyddyn. Awgrym i ddatblygu cynlluniau i fod yn barod wedyn i fanteisio ar unrhyw 

gyfleoedd cyllido. Cydnabyddiaeth bod llawer o waith i gyflawni hyn. 

BJ – awgrymu Cynhadledd Newid Hinsawdd Gogledd Cymru. Fel y gellir dyfeisio syniadau 

ar y cyd. 

GK – pwysleisiodd nad dim ond yr AHNE sydd angen meddwl am ddal a storio carbon – 

mae Mynydd Hiraethog ac ati yn bwysig hefyd – mae mawn yn bwysig.  

AR – codi mater Bargen Dwf Gogledd Cymru / Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru a pam na ellid gwireddu’r morlyn gydag arian y Fargen Dwf. Ymatebodd GB y gellid 
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ei gyflawni gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd o hyd ond heb ddefnyddio arian y fargen 

dwf. 

HS - cododd bwysigrwydd cynefin y morfa heli ym moroedd Cymru a bod yn ofalus o 

effaith ffermydd gwynt a morlynnoedd llanw ar y cynefin hwn sy’n amsugno carbon ac yn 

cynrychioli cynefin hanfodol ar gyfer ecoleg. 

Cynigiodd RP gadw mewn cysylltiad a'n cysylltu ni lle y bo’n bosibl gyda chysylltiadau 

allweddol o fewn Llywodraeth Cymru.  

Diolchodd GT i RP a RH am eu hamser a’u cyfraniad. 

 

4. Adolygiad o ddogfen Ddrafft Gweithio Cyn Ymgynghori - Strategaeth 

Newid Hinsawdd a Newid Ecolegol CSDd (2021-22 - 2029/30) 

Aeth HVE drwy’r ddogfen ddrafft gyda’r grŵp gan ofyn am adborth gan y grŵp. 

 

Diolchodd y grŵp i HVE am y gwaith caled ac roedd yr adborth ar gyfer y ddogfen yn 

gadarnhaol ar y cyfan. 

 

Camau Gweithredu: 

 RH – anfon Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru at 

HVE i’w rannu gyda’r grŵp. 

 RP – anfon gwybodaeth at HVE yn ymwneud â newyddlen Wythnos yr 

Hinsawdd LlC a’r ddolen i gofrestru â’r digwyddiad i’w rhannu gyda’r grŵp. 

 RP – darparu manylion cyswllt ar gyfer y defnydd tir yn Llywodraeth Cymru er 

mwy i gynrychiolwyr CSDd gael cyfarfod. 

 HS – anfon adroddiad Carbon Glas Cyfoeth Naturiol Cymru at y grŵp.  
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Roedd awgrymiadau ar gyfer gwelliannau’n cynnwys: 

 BF - awgrymodd y gellid symleiddio'r iaith a chyfleu mwy o wybodaeth ar ffurf 

lluniau i'w gwneud hi'n ddogfen haws ei deall. Awgrymwyd y gallai dogfen hawdd ei 

darllen / addas i bobl ifanc, yn ogystal â ffeithlun fod yn ddefnyddiol ochr yn ochr â'r 

fersiwn lawn. 

 AR - gofynnodd i'r wybodaeth yn y ddogfen/ymgynghoriad gael ei hanfon at 

Gadeirydd Llywodraethwyr pob ysgol ar gyfer holl ysgolion Sir Ddinbych, nid 

ysgolion uwchradd yn unig. Cytunodd y grŵp ei bod yn hanfodol ymgysylltu ag 

ysgolion a’r ieuenctid ar y pwnc hwn. 

 HS – Ystyried ‘Strategaeth Newid Hinsawdd ac Adfer Natur’ fel yr enw ar gyfer y 

ddogfen 

 GT  - ychwanegu bod yn ymatebol a hyblyg i ddatblygiadau technoleg, a all ein 

galluogi i leihau carbon hyd yn oed yn fwy. Ychwanegu cam gweithredu ynghylch 

cynnwys ysgolion. Ychwanegu gweithred ynghylch gweithio gyda chynhyrchwyr a 

pherchnogion tir i'w helpu i leihau carbon a gwella bioamrywiaeth. 

 BJ – ychwanegu cam gweithredu ynghylch gweithio gyda busnes allyriadau 

cadwyni cyflenwi. Gall Gwobrau Gwyrdd Gwastraff ac Ailgylchu i ysgolion, i'w 

cynnal yn flynyddol fel rhan o'r prosiect Model a Depo Gwastraff Newydd, fod yn 

gyswllt da i ymgysylltu ag ysgolion yn ehangach ar y rhaglen hon.  

 GT, BJ a TT i ddod i gyfarfod yr Ysgol/Cyngor yr Ifanc ar 10 Tachwedd. 
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5. Ymgynghori a Chyfathrebu â’r Cyhoedd 

Dangosodd HVE y cynllun ar gyfer cynnal ymgynghoriad cyhoeddus o’r ddogfen 

strategaeth i’r grŵp.  

Dangosodd LWJ y gwaith parhaus ar y tudalennau gwe ar wefan y Cyngor i’r grŵp, gan 

sefydlu'r fforwm trafod a dulliau cyfathrebu wedi'u cynllunio ar gyfer wythnos Hinsawdd 

Cymru a'r cyfnod ymgynghori. 

Gwefan 

Bydd y tudalennau gwe newydd yn cael eu lansio yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 2 

Tachwedd.  

Wythnos Newid Hinsawdd Cymru 

Byddwn yn cynnal 5 diwrnod o gyfathrebu â staff drwy Sir Ddinbych Heddiw a gyda’r 

cyhoedd ar gyfryngau cymdeithasol.  

Negeseuon cadarnhaol gyda galwadau i weithredu a chyngor arbed ynni i staff. 

Camau gweithredu  

 HVE – gwneud newidiadau i’r ddogfen strategaeth ar ôl yr adborth.  

 HVE / LWJ – cynhyrchu fersiynau hawdd eu darllen, addas i ieuenctid yn 

ogystal â ffeithluniau o’r strategaeth, gan weithio gyda chydweithwyr/darparwyr 

allanol.  

 HVE – anfon gwybodaeth strategaeth/ymgynghoriad i holl Gadeiryddion y 

Llywodraethwyr. 

 LWJ – ychwanegu GT, BJ a TT i’r cyfarfod Ysgol/Cyngor yr Ifanc, a chysylltu 

gyda threfnydd y cyfarfod.  

 LWJ – gofyn am slot hirach yn y cyfarfod Ysgol/Cyngor yr Ifanc. 
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Fforwm trafod 

Y bwriad yw lansio'r fforwm trafod yr wythnos sy’n dechrau 16 Tachwedd a chynnal pwnc 

gwahanol i'r cyhoedd gymryd rhan ynddo bob 6 wythnos. 

Teitl y pwnc cyntaf fydd ‘Newid Hinsawdd a Chi’ i ddechrau trafodaeth gyffredinol.  

 

7. Rhaglen gwaith i'r dyfodol a chyfarfodydd nesaf 

Awgrymwyd ymestyn y cyfarfod i ddwy awr. 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

Trafodaeth fer ar blastigau defnydd untro. 


