
Gwneud y Mwyaf o’n Heffaith Gymdeithasol
“Byddwn yn cefnogi ac yn gwneud y mwyaf o newid cadarnhaol yn ein cymunedau lleol gan

ddefnyddio dull gweithredu sy’n seiliedig ar le ac sy’n cael ei arwain gan y gymuned.”

STRATEGAETH EFFAITH
GYMDEITHASOL 2022 - 2025



Mae creu effaith gymdeithasol barhaol, gadarnhaol yn yr hyn a wnawn yn rhan
o’n pwrpas craidd yn Cartrefi Conwy; rydym am wneud y peth iawn a
chyflawni ar gyfer y rhai sydd ei angen fwyaf.
 
Rydym wedi gosod blaenoriaeth allweddol yn ein Cynllun Corfforaethol pum
mlynedd er mwyn “Gwneud y Mwyaf o’n Heffaith Gymdeithasol”. Mae’r
strategaeth hon yn nodi sut y bydd effaith gymdeithasol yn chwarae rhan
allweddol wrth rymuso a datblygu tenantiaid yn ein cartrefi a’r cymunedau y
maent yn byw ynddynt i fod yn gynaliadwy yn yr hirdymor ac i gyflawni’r
newidiadau y mae ein tenantiaid am eu gweld yn eu cymdogaethau.
 
Cyflawnir hyn trwy wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau, a gweithio gyda’n
tenantiaid, partneriaid a rhanddeiliaid allweddol fel y gallwn greu newid
cynaliadwy hirdymor gyda’n gilydd.
 
Mae’r strategaeth hon yn gosod allan sut rydym yn bwriadu cefnogi ein
cymunedau y tu hwnt i ddiben craidd landlord cymdeithasol. Mae’n darparu
ffocws i sicrhau ein bod yn cyflawni lle mae’r angen mwyaf ac mae wedi’i
llunio gan adborth oddi wrth denantiaid, rhanddeiliaid a chydweithwyr.
 
Mae creu effaith gymdeithasol yn estyniad naturiol o’n gweithgareddau fel
landlord cymdeithasol. Mae’n sail i’n cenhadaeth a’n gwerthoedd ac mae’n
rhan annatod o greu lleoedd y mae pobl yn falch o fyw a gweithio ynddynt.
 
Mae creu newidiadau cadarnhaol ym mywydau ein cymunedau yn rhywbeth
disgwyliedig; mae sicrhau’r effaith fwyaf bosibl yn rhywbeth y mae’n rhaid i ni
ei gyflawni.

Gwneud y Mwyaf o’n
Heffaith Gymdeithasol
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“Byddwn yn gwneud y mwyaf o’r effaith
gymdeithasol y mae ein gwaith yn ei chael wrth
gyflawni ar gyfer y rhai sydd ei angen fwyaf.”
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Ein Gweledigaeth
Ein cenhadaeth yw “creu cymunedau i
fod yn falch ohonynt” ac mae hon yn
egwyddor arweiniol sydd wrth wraidd
popeth a wnawn.
 
Yn y bôn, effaith gymdeithasol sydd
wrth galon ein sefydliad. Mae ein
hymrwymiad i gefnogi mentrau a
arweinir gan y gymuned yn mynd y tu
hwnt i’n cyfrifoldebau fel landlord
cymdeithasol. Wrth i ni weithio wrth
galon ein cymunedau, mae hyn yn ein
rhoi mewn sefyllfa dda i helpu ysgogi
newid cadarnhaol.
 
Credwn fod gennym y sgiliau a’r
adnoddau i ategu’r rhai sydd eisoes
yn bresennol yn ein cymunedau fel y
gallwn wneud gwahaniaeth gyda’n
gilydd.

Rydym am wneud hyn drwy’r canlynol:
Buddsoddi mewn mentrau a arweinir gan y gymuned sy’n cefnogi
dyheadau ein tenantiaid, a
Gweithio mewn partneriaeth â grwpiau i feithrin gallu ar lefel leol

 Ein gweledigaeth ar gyfer y strategaeth hon yw i’n tenantiaid deimlo’n
rhan o’u cymuned a bod yn falch ohoni. Rydym am helpu i ddatblygu
cymunedau llwyddiannus a chynaliadwy mewn ardaloedd lle mae
gennym gartrefi.



“Mae ein gwerthoedd wrth galon y strategaeth
hon. Byddwn yn gwneud y peth iawn, yn
ymrwymo i ansawdd ac yn arloesol.”
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Ein Gwerthoedd
Mae ein gwerthoedd wrth galon popeth a wnawn. Byddant yn arwain y ffordd rydym
yn gwneud penderfyniadau a sut rydym yn gweithio gyda’n tenantiaid, cydweithwyr a
chwsmeriaid a phartneriaid eraill i gyflawni’r strategaeth hon. Manylir ar y meysydd
canlynol yn y Cynllun Corfforaethol ac maent yn cysylltu’n uniongyrchol â’r
strategaeth hon:

Hyfforddiant a Meithrin Sgiliau: Gweithio gyda thenantiaid a’r
gymuned leol i ennill sgiliau newydd a chefnogaeth tuag at
gyfleoedd gwaith, hyfforddiant a gwirfoddoli
Trechu Tlodi: Gwasanaethau a chymorth wedi’u teilwra i
denantiaid ddeall anghenion, lleihau anghydraddoldebau ac, yn y
pen draw, mynd i’r afael â thlodi
Cynnydd o 10% yn ein gwariant gyda busnesau bach a chanolig
lleol 
Economi Sylfaenol: Gweithio gyda Busnesau Bach a Chanolig lleol i
gefnogi’r bunt Gymreig a thyfu’r Economi Sylfaenol

Llais Tenantiaid: Gwella’r ffordd y mae tenantiaid yn cael eu
cynnwys mewn gwneud penderfyniadau
Cynaliadwyedd Tenantiaeth: Darparu dull gweithredu cadarnhaol
a rhagweithiol gyda thenantiaid yn canolbwyntio ar ymyriadau
cynnar, llwyddiant tenantiaeth newydd a chymorth wedi’i deilwra

Partneriaethau Cynhyrchiol: Datblygu partneriaethau effeithiol a
chynhyrchiol a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ein sefydliad a’n
cymunedau

Bydd 90% o holl drafodion tenantiaid yn rhai hunanwasanaeth



Ein Cryfderau a’n
Gwybodaeth

 
Lle teimlwn y gallwn wneud y
gwahaniaeth mwyaf, yn seiliedig
ar ein sgiliau a’n profiad a rhai’r
sefydliadau y byddwn yn gweithio
mewn partneriaeth â hwynt.
 

Sut y Dylanwadwyd ar y
Strategaeth

Llais y Tenant
 
Yr hyn y mae ein tenantiaid wedi’i
ddweud wrthym a pha faterion
sy’n bwysig iddynt. Fe wnaethom
ymgysylltu, cyfranogi a gwrando’n
ofalus ar ein tenantiaid fel bod eu
dyheadau wrth galon ein
strategaeth.

Anghenion Cymunedol
 
Deall anghenion y cymunedau lle
mae gennym gartrefi yn seiliedig
ar ymchwil a dogfennau
strategol.*

Lle Gallwn Wneud y
Mwyaf o’n Heffaith

 
Mae gan Sir Conwy nifer o wardiau
sydd ymhlith y 10% mwyaf
difreintiedig yng Nghymru ac mae
gennym gartrefi yny wardiau
hynny.**
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*Roedd dogfennau strategol dylanwadol yn cynnwys:

Llywodraeth Cymru - Cymru Iachach: Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal
Cymdeithasol; Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu Economaidd;
Strategaeth Ddigideiddio; Cymunedau Cysylltiedig: Strategaeth ar gyfer
Mynd i’r Afael ag Unigrwydd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol; Rhaglen
Lywodraethu: 2021 – 2026
Blaenoriaethau Byrddau Iechyd Lleol
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Cynllun Llesiant
Cynllun Corfforaethol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

** Wardiau yn Sir Conwy sydd ymhlith y 10% mwyaf
difreintiedig yng Nghymru:

Mae 5 ward yn y 10% isaf ar gyfer amddifadedd lluosog
cyffredinol

Mae 6 ward yn y 10% isaf o ran cyflogaeth

Mae 4 ward yn y 10% isaf o ran iechyd

Mae 1 ward yn y 10% isaf ar gyfer addysg

Mae 4 ward yn y 10% isaf ar gyfer mynediad i wasanaethau

Mae 5 ward yn y 10% isaf ar gyfer tai

Mae 6 ward yn y 10% isaf ar gyfer diogelwch cymunedol

 

 

 

 

 

 



“Er mwyn cyfeirio ein hadnoddau i’r mannau
lle mae eu hangen fwyaf, rydym wedi adnabod
pedwar maes blaenoriaeth.”



Trechu Tlodi

Adeiladu Cymunedau Ymgysylltiol a Gweithgar
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Ein Blaenoriaethau
Mae llawer o wahanol ffyrdd y gallem gyflawni ein heffaith gymdeithasol
a helpu i greu cymunedau y mae pobl eisiau byw ynddynt. Er mwyn
canolbwyntio a chyfeirio ein hadnoddau i’r mannau lle mae eu hangen
fwyaf, rydym wedi adnabod pedwar maes blaenoriaeth:

Cyflogadwyedd a Chynhwysiant Digidol

Iechyd a Lles



Cyflogadwyedd a
Chynhwysiant
Digidol

“Rydym am gefnogi pobl trwy gael gwared ar rwystrau
i waith gan gynnwys datblygu sgiliau a hyder i’w
galluogi i gael cyflogaeth gynaliadwy. Rydym am helpu
pobl i ddod o hyd i waith sy’n diwallu eu hanghenion,
darparu cymorth i ddod o hyd i swyddi o ansawdd
uwch sy’n talu’n well, sicrhau profiad gwaith a gwella
eu sgiliau digidol.”

Mewn llawer o’n cymunedau mae
yna bobl sydd heb y sgiliau, yr
hyder a’r cymwysterau i sicrhau
cyflogaeth dda ac rydym am roi
cymaint o gefnogaeth wedi’i
theilwra â phosibl iddynt er
mwyn sicrhau swyddi o ansawdd
da.
 
Mae yna lawer o denantiaid nad
ydynt yn defnyddio’r rhyngrwyd
ac yn colli allan ar fanteision
hynny gan gynnwys cael
mynediad at wasanaethau
hanfodol, cysylltu â theulu a
ffrindiau, a gwneud cais am
swyddi. Rydym eisiau darparu
sgiliau digidol sylfaenol yn
ogystal â mynediad i ddyfeisiau
digidol a’r hyder i ddefnyddio’r
rhyngrwyd yn ddiogel.
 
Gall gwirfoddoli helpu unigolion i
gael profiad gwaith yn ogystal â
helpu cymunedau i dyfu a
datblygu. Rydym am greu
cyfleoedd gwirfoddoli sy’n
cefnogi’r ddwy agwedd yma. Gall
y cyfleoedd hyn fod yn anffurfiol
yn ogystal â ffurfiol.

Pam rydym yn canolbwyntio
ar hyn:

Cynyddu mynediad at gymorth cyn
cyflogaeth, mentora a chyflogadwyedd
Darparu cymorth gyda chwilio am swydd
a gwneud cais am swyddi, ysgrifennu CV
a sgiliau cyfweliad
Cefnogaeth gyda datblygu sgiliau yn
enwedig lle mae prinder sgiliau diwydiant
yn ein hardal
Darparu amrywiaeth o gyfleoedd
gwirfoddoli yn fewnol a chyda’n
rhanddeiliaid
Datblygu cynllun prentisiaeth, gan greu
swyddi prentisiaid newydd ar draws y Grŵp
Darparu cyfleoedd cyflogaeth â thâl i
denantiaid ar draws y Grŵp
Darparu amrywiaeth o leoliadau gwaith ar
draws adrannau
Ceisio adnabod ac ymgysylltu â
thenantiaid nad ydynt ar-lein
Rhoi’r cymhelliant, mynediad, sgiliau a
hyder i denantiaid ymgysylltu â thechnoleg
ddigidol a chael mynediad haws at
wasanaethau ar-lein trwy sesiynau grŵp
bach a chyrsiau byr wedi’u darparu mewn
Hybiau Cymunedol
Cynyddu cyrhaeddiad y prosiect Benthyg
TG, gan gefnogi mwy o denantiaid sydd
wedi’u hallgáu’n ddigidol yn eu cartrefi
gyda chymorth ein gwirfoddolwyr digidol

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Byddwn yn:
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Trechu
Tlodi

“Ein nod yw sicrhau bod pawb yn cael cyfleoedd i
symud tuag at sylfaen ariannol fwy sefydlog er mwyn
ffynnu a byw’n dda. Rydym am chwarae rhan
gadarnhaol a rhagweithiol wrth sicrhau bod
tenantiaid yn wybodus, yn hyderus ac yn gallu rheoli
eu harian.”

Pam rydym yn canolbwyntio
ar hyn:

Mae un mewn pedwar o bobl
Cymru yn byw mewn tlodi. Mae
mynediad at gymorth i gael
trefn ar eu harian a rheoli
arian yn un o’r ffyrdd y gallwn
helpu i wneud gwahaniaeth
gwirioneddol, hirhoedlog i
fywydau ein tenantiaid. Mae
hyn yn rhoi hwb i incwm ac yn
helpu pobl i leihau eu dyledion
a gwella eu cyfleoedd bywyd.
 
Rydym am ehangu ein cynllun
disgownt Creu Ffyddlondeb
gyda busnesau lleol sy’n
cefnogi’r Economi Sylfaenol.
Byddwn yn targedu’r rhai
hynny sydd â’r gallu i effeithio
ar feysydd tlodi, gan gynnwys
manwerthwyr bwyd a dillad a
darparwyr ynni.
 
Mae tlodi bwyd yn cynyddu
gyda biliau’r cartref yn codi ac
rydym am gefnogi ein
tenantiaid i gael mynediad at
fwyd cost isel maethlon trwy eu
cefnogi gydag amrywiaeth o
fentrau fel rhaglenni coginio a
thyfu bwyd.
 

Cyflwyno amrywiaeth o brosiectau
cynhwysiant ariannol sy’n cynnwys cyngor i
gael trefn ar arian, ymwybyddiaeth o
ddyledion, cyngor annibynnol arbenigol a
chyngor ar fudd-daliadau lles a hyrwyddo
opsiynau credyd a chynilo fforddiadwy
Helpu i leihau tlodi tanwydd trwy
ddarparu cyngor effeithlonrwydd ynni,
gan gynnwys gostyngiadau tariff, newid
ynni ac ymddygiadau arbed ynni er
mwyn helpu ein tenantiaid i leihau cost
rhedeg eu cartrefi
Cynnig dodrefn am ddim i denantiaid trwy
brosiect Dodrefn Ail Gyfle
Ehangu’r cerdyn disgownt Creu
Ffyddlondeb gan alluogi mwy o
denantiaid i gael gostyngiadau ar
gynnyrch a gwasanaethau gan ystod
eang o fusnesau lleol
Datblygu rhaglen o weithgareddau sy’n
canolbwyntio ar gynyddu mynediad at fwyd
fforddiadwy ac iach trwy sgiliau coginio,
codi ymwybyddiaeth o fwyd iach a choginio
ar gyllideb
Hwyluso cyfeirio tenantiaid at
randdeiliaid mewn perthynas â meysydd
eraill sy’n effeithio ar dlodi megis
trafnidiaeth a gofal plant

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Byddwn yn:



Iechyd a
Lles

“Rydym eisiau cefnogi pobl i fyw bywydau hapus, iach
a helpu i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd trwy
wella iechyd meddwl a iechyd corfforol.”

Rydym am alluogi pobl i fod yn
egnïol ac yn heini wrth fwyta’n
iach. Rydym am ddatblygu eu
gwytnwch a gwella eu
hymdeimlad cyffredinol o les.
Gall ynysu effeithio ar unigolion
o unrhyw oedran sy’n profi
diffyg cysylltiad â phobl a
chymdeithas. Heb gymorth, gall
ynysu gynyddu teimladau
hunan-werth isel, iselder a
chael effaith niweidiol ar iechyd
a lles.
 
Gall bod yn egnïol a chymryd
rhan mewn gweithgareddau
awyr agored a chwaraeon gael
effaith gadarnhaol ar les
person. Mae garddio yn iach,
nid yn unig oherwydd y bwyd y
gallwch ei dyfu, ond o’r
ymarfer corff a gewch ac
mae’n ffordd wych o gyfarfod â
phobl, ymlacio a dadflino.
Rydym eisiau datblygu
amrywiaeth o gyfleoedd
garddio, cefnogi ffitrwydd
corfforol ac awyr agored a
hybu bwyta’n iach.
 

Cynyddu cyfleoedd i denantiaid gysylltu a
chymdeithasu ar gyfer y rhai sy’n ynysig ac
adeiladu rhwydweithiau cefnogaeth da
Hwyluso mynediad a chyfeirio at
gymorth emosiynol trwy rwydwaith o
bartneriaid
Cynyddu cyfleoedd i denantiaid gymryd
rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau
awyr agored
Gweithio ar y cyd â thenantiaid a
phartneriaid i ddatblygu rhaglen o
weithgareddau sy’n canolbwyntio ar
arddio a thyfu eich bwyd eich hun
Hwyluso mynediad i denantiaid gymryd
rhan mewn gweithgareddau sy’n gysylltiedig
â hobïau

1.

2.

3.

4.

5.

Byddwn yn:

Pam rydym yn canolbwyntio
ar hyn:
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Adeiladu Cymunedau
Ymgysylltiol a
Gweithgar

“Rydym am wneud cymunedau Cartrefi
Conwy yn lleoedd mwy deniadol a bywiog i
fyw ynddynt trwy helpu i adeiladu
cymunedau ymgysylltiedig, gweithgar a
ffyniannus.”

Rydym am ganolbwyntio ar
rymuso ein tenantiaid i lunio
eu cymunedau drwy ddull
gweithredu sy’n seiliedig ar
leoedd. Bydd hyn yn
canolbwyntio ar faterion y
maent yn eu nodi - sy’n
meithrin gwydnwch ac
annibyniaeth.
 
Rydym eisiau cynyddu
darpariaeth chwarae a
darpariaeth ar gyfer ieuenctid
yn ein cymunedau a dynodi
tenantiaid a grwpiau
dylanwadol i weithio gyda
hwynt sy’n gweithredu fel
hyrwyddwyr yn eu cymunedau
eu hunain, dathlu cyfranogiad
cymunedol, a chefnogi
datblygiad grwpiau cymunedol
ar draws ein hardaloedd lleol.
 

Datblygu datblygiad cymunedol hirdymor,
wedi’i arwain gan y gymuned
Cynyddu’r defnydd o’n cyfleusterau
cymunedol
Cefnogi grwpiau cymunedol newydd a
phresennol i ddarparu gwasanaethau a
mentrau ac i gynnal digwyddiadau
Cefnogi darpariaeth prosiectau a
gweithgareddau ieuenctid sydd wedi’u
cynllunio i fynd i’r afael â phryderon
cymunedol
Dathlu a gwobrwyo cyfranogiad cymunedol
a gwirfoddoli
Cynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer
cyfleoedd chwarae
Cefnogi cymunedau i wneud ystadau’n fwy
deniadol ac yn cael eu cynnal a’u cadw’n
dda
Adnabod a chefnogi tenantiaid
dylanwadol i ddod yn hyrwyddwyr
cymunedol

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pam rydym yn canolbwyntio
ar hyn:

Byddwn yn:



“Byddwn yn ymgysylltu â phartneriaid lleol, yn
ogystal â buddsoddi mewn meithrin gallu ein
cydweithwyr a’n tenantiaid.”



Dull
Gweithredu
sy’n Seiliedig

ar Leoedd

Dosbarthu
Uniongyrchol

Symud y
Gymuned

Cyflenwi
Anunion-
gyrchol

Lefel
Strategol

Lle ceir angen neu fwlch
yn y ddarpariaeth a ni
sydd yn y sefyllfa orau i’w
lenwi

Wedi’i gyflwyno mewn
partneriaeth â sefydliadau
sydd â’u harian eu hunain;
gwasanaethau a
gomisiynir; darparu
grantiau

Helpu pobl i helpu eu
hunain drwy wirfoddoli,
mynediad at grantiau bach
a meithrin gallu

Cyhoeddi ymchwil a
thynnu sylw at oblygiadau
polisi ein gwaith

Sut Byddwn yn Cyflawni’r
Strategaeth
Rydym am sicrhau bod ein gweithgareddau a’n prosiectau effaith gymdeithasol yn
gynaliadwy yn y tymor byr a’r hirdymor. Felly, bydd angen i ni barhau i ymgysylltu â
phartneriaid lleol, yn ogystal â buddsoddi mewn meithrin gallu ein cydweithwyr a’n
tenantiaid. Byddwn yn gweithio ar bedair lefel:

 
Mae’n hanfodol ein bod yn sefydlu strwythurau priodol i gyflawni ein
strategaeth, a fydd yn cael eu cyflawni gan ein tîm Creu Dyfodol a thimau
eraill sy’n dod i gysylltiad â thenantiaid. Byddant yn sicrhau bod y
canlyniadau y mae ein cymunedau am eu gweld yn cael eu cyflawni.
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“Byddwn yn cyflwyno systemau adrodd sy’n
hyblyg, cymesur, syml ac ystyrlon.”

Gwrando ar ein tenantiaid a’n cymunedau
Adolygu ein heffaith yn flynyddol a diwygio ein dulliau gweithredu yn ôl yr
angen i sicrhau bod gwelliant parhaus
Mynd ati’n weithredol i ddod o hyd i gyllid allanol 
Creu partneriaeth gyda sefydliadau sy’n arbenigwyr yn eu maes
Parhau i arloesi a bod yn greadigol yn y ffordd rydym yn gweithio gyda’n
cymunedau
Grymuso ein tenantiaid a’u cefnogi i wneud yn siŵr bod newid yn
hirhoedlog

 

 

Byddwn yn:
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Mae’n bwysig mesur yr effaith yr ydym yn ei chael a byddwn yn gwneud
hyn trwy gyflwyno systemau adrodd sy’n hyblyg, syml, cymesur ac
ystyrlon. Bydd cymysgedd o ddulliau mesur ansoddol a meintiol, a lle bo
hynny’n briodol rhoddir gwerth ariannol yn seiliedig ar egwyddorion
Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI).
 
Gyda swm penodol o adnoddau, mae’n bwysig ein bod yn gallu deall sut
y mae prosiectau’n perfformio a lle gall ein cefnogaeth gynhyrchu’r budd
mwyaf. Trwy fesur faint o werth cymdeithasol rydym yn ei gynhyrchu
gallwn roi darlun cywir a hawdd ei ddeall o’r buddion y mae ein
gweithgareddau yn eu cyfrannu i’n cymunedau.

Sut Byddwn yn Mesur
Llwyddiant y Strategaeth

Bydd Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad yn cael eu mesur drwy fodel
HACT, a fydd yn ein galluogi i ddeall, mesur a mapio’r effaith
gymdeithasol y bydd ein gweithgareddau wedi’i chreu ar yr economi leol
drwy ddefnyddio Banc Gwerth Cymdeithasol y DU.
 
Y Bwrdd Gwasanaethau Tenantiaid sy’n gyfrifol am sicrhau bod y
strategaeth yn cael ei chyflawni, a bydd adroddiadau cynnydd
rheolaidd yn cael eu darparu. Byddwn yn dangos y gwahaniaethau
rydym wedi’u gwneud drwy roi sylw i Bobl Go Iawn, Straeon Go Iawn yn
ogystal â chyfres o fetrigau perfformiad a thargedau a osodwyd dros
gyfnod tair blynedd y strategaeth.
 
Yn ogystal, bydd Adroddiad Blynyddol yn cael ei gynhyrchu a’i gyhoeddi
er mwyn ein galluogi i roi cyhoeddusrwydd gwell i’n gwaith yn fewnol ac
yn allanol.

Monitro ac Adrodd



Am Fwy o Wybodaeth
Cysylltwch â:
Sharon Jones, Cyfarwyddwr Partneriaethau - Gwerth Cymdeithasol
07436 538374
sharon.jones@creatingenterprise.org.uk


