
                      

 
COFNODION DRAFFT Y CYNGOR: Busnes Agored 

Hanner dydd, Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016   

WEA YMCA CC Cymru, Coleg Harlech, Allt Dewi Sant, Harlech LL46 2PU 
 

 
(Mae cofnod 10 ar gael yng nghofnodion Busnes Cyfrinachol 19 Ionawr 2016.) 
 

 
1. Presenoldeb a Materion Agoriadol 

 
1.1 Presennol: John Graystone (Cadeirydd), Gerry Jenson (Is-gadeirydd), Becky Watson Stubbs, Rhys 

Barfoot, Viv Davies, Catrin James, Anne-Marie Rogan, Toni Schiavone, David Elis-Williams, Chris 
Franks, Cathy Clark, Val Williams. Roedd cworwm yn y cyfarfod. 

1.2 Ymddiheuriadau: Rob Humphreys (Is-gadeirydd), Steve Drowley, Cerys Furlong, Alison Hill, June 
Jeremy, Hayden Llewellyn, Claire Morris, Mark Isherwood (Prif Weithredwr). 

1.3 Hefyd yn Bresennol: Mark Baines (Cyfarwyddwr Cyllid), Stephen Thomas (Clerc); Jeff Amor 
(Cydlynydd Iechyd a Diogelwch – Eitemau 1–3 yn unig). 
 
 

2. Gwerthfawrogiad, Croeso a Chydgefnogaeth 
 
Diolchwyd i staff Coleg Harlech, ac i Mena Ifans yn benodol, am sicrhau fod y daith dywys a gafwyd y 
bore hwnnw mor effeithiol, ac am y trefniadau eraill oedd wedi sicrhau fod arhosiad aelodau’r Cyngor 
yn ddidrafferth. Croesawyd Rhys Barfoot a Cathy Clark i gyfarfod cyntaf y Cyngor ers iddynt gael eu 
hethol fel y ddau Ddysgwr-Lywodraethwr,  ac felly roedd gan y Cyngor aelodaeth lawn o 20. 
Mynegwyd dymuniadau gorau a chefnogaeth lwyr i Mark Isherwood a’i deulu. 

 
 

3. Trafodaeth ynghylch safle Coleg Harlech, yn cynnwys diweddariad gan Grŵp Llywio Harlech 
 
Gwahoddwyd Jeff Amor i roi asesiad iechyd diogelwch o’r hyn roedd wedi’i weld hyd yn hyn yn ystod 
ei ymweliad â safle Coleg Harlech. Dywedodd fod Paul Beswick (Gweithiwr Cyfleusterau ac Iechyd a 
Diogelwch) yn gwneud gwaith da o ran rheoli’r eiddo o ddydd i ddydd, ond byddai sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio’n llawn â gofynion iechyd a diogelwch ac yn ased yn hytrach nac yn faich yn her 
sylweddol. Roedd yr arolwg o asbestos wedi dangos nad oedd unrhyw broblemau, ac eithrio efallai 
ychydig bach o asbestos mewn rhai sasiau ffenestri; ond roedd posibilrwydd fod adeilad y theatr yn 
dioddef gan ‘ganser concrid’ - roedd angen arolwg a dadansoddiad llawn i gadarnhau hynny. Fel y 
gwelwyd yn ystod y daith dywys, roedd problemau sylweddol â lleithder a dŵr yn dod i mewn yn 
lloriau uchaf Wern Fawr, sy’n adeilad rhestredig Gradd 2*; roedd yn debygol y byddai mynediad i’r 
mannau oedd wedi’u heffeithio waethaf yn cael ei gyfyngu yn y dyfodol ar sail iechyd a diogelwch. 
Ym marn Jeff Amor, nid oedd ei asesiad yn dangos fod unrhyw berygl i’r cyhoedd ar y pryd, a 
byddai’n cyflwyno adroddiad ysgrifenedig llawn ar ôl gorffen ei ymweliad. Diolchwyd iddo, a 
gadawodd y cyfarfod ar yr adeg honno. 
 
Fel Cadeirydd Grŵp Llywio Harlech, diweddarodd David Elis-Williams yr aelodau ynghylch 
datblygiadau wedi gwaith cychwynnol gan Clear Thinking, yr ymgynghorwyr a benodwyd i wneud 
astudiaeth dichonolrwydd/cynllun busnes ynghylch y safle. Byddai adroddiad llawn ar sail y 
dystiolaeth a gasglwyd yn cael ei chyflwyno yng nghyfarfod y Cyngor ym Mai 2016. Fodd bynnag, 
roedd yr arwyddion cynnar yn dynodi, er bod y Grŵp Llywio wedi bod yn awyddus i sefydlu addysg 
breswyl fel prif swyddogaeth y safle, mai’r awgrym yn dilyn trafodaethau cynnar â chyrff lleol, 
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rhanbarthol a chenedlaethol oedd nad oedd marchnad ar gael i sicrhau fod hynny’n brif swyddogaeth 
y cyfleusterau, ac roedd lleoliad diarffordd y safle yn broblem ar ben yr heriau eraill.  
 
Roedd sylw yn cychwyn cael ei roi i’r hyn oedd ei angen fwyaf ar yr ardal – sef llety â gwasanaeth ar 
gyfer ymwelwyr, ynghyd â lle i fwyta. Roedd seilwaith lleol allweddol yn newid: roedd Pont Briwet 
(ffordd a rheilffordd) wedi ailagor erbyn hyn, ac roedd gorchymyn dymchwel wedi’i gyflwyno 
ynghylch yr eiddo cyfagos Gwesty Dewi Sant. Roedd posibilrwydd y gallai adeiladau’r Coleg ar y lefel 
isaf gael eu dymchwel a gellid codi llety 3* yn eu lle, ac roedd Wern Fawr yn cynnig llety 4*, ynghyd â 
bwyty a’r llyfrgell. Gellid gwneud hynny trwy sefydlu cangen fasnachol, neu trwy osod y tir i 
ddatblygwyr. Serch hynny, roedd y theatr yn dal yn broblem - hyfywedd y Theatr fel sefydliad, er ei 
fod ar fin digideiddio ei gyfleusterau taflunio ffilmiau, a chynaliadwyedd y theatr fel adeilad. Nid oedd 
y trefniant o gyfraniad misol o £250 gan y Theatr tuag at filiau cyfleustodau yn ddigon i dalu’n llawn 
am gostau gwirioneddol cynnal yr adeilad hwnnw. Roedd Chris Franks yn teimlo’n gryf nad oedd yn 
briodol parhau i gymorthdalu’r Theatr o gofio fod diffyg ariannol sylweddol yn cael ei ragweld ar 
gyfer WEA YMCA CC Cymru, ac ychwanegodd fod y cyfleuster taflunio digidol yn ased symudol a 
ddim mor arwyddocaol â hynny fel mewnbwn ariannol neu dechnegol. 
 
Codwyd cwestiwn ynghylch cyfranogiad lleol gan yr ymgynghorwyr a’r Coleg. Dywedodd David Elis-
Williams, wedi trafodaeth ddiweddar â CADW ac eraill, eu bod wedi cael yr argraff mai’r flaenoriaeth 
oedd hybu’r economi leol a darparu swyddi: nid oedd cyfleuster addysgol yn cynnwys theatr/sinema 
yn anghenion penodol nac yn ddymuniadau presennol cymunedau lleol. 
 
Gofynnwyd i’r sawl oedd yn ymweld â’r safle am y tro cyntaf am eu hargraffiadau yn dilyn y daith 
dywys.  Roeddent oll wedi’u syfrdanu gan faint yr adeiladau, y gwahaniaethau yn yr adeiladau ar y 
safle, a’r ffaith fod tiroedd eraill yn y rhan uchaf o’r dref a’i chyrion gogleddol (na welwyd fel rhan o’r 
daith dywys) yn ychwanegu at gyfanswm yr asedau sy’n eiddo i’r sefydliad. Fodd bynnag, roedd 
dirywiad Wern Fawr yn destun pryder, ac roedd rhywfaint o siomedigaeth fod ei ystafelloedd yn 
amlwg yn rhai heb eu hadeiladu’n arbennig at ddibenion addysgu. Serch hynny, roedd Anne-Marie 
Rogan yn optimistaidd iawn ynghylch y potensial sylweddol a’r cyfleoedd oedd yn bodoli i adfywio’r 
safle: cynigodd ddod yn aelod o’r Grŵp Llywio, a chymeradwywyd hynny gan y Cyngor.  Byddai 
cyfarfod nesaf y Grŵp Llywio yn cael ei gynnal tua diwedd mis Chwefror. 
 
 

4. Cofnodion Busnes Agored o gyfarfod blaenorol Cyngor WEA YMCA CC Cymru 
 

Cafodd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Tachwedd yn Iard y Cowper, Caerdydd, eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir o Fusnes Agored a gynhaliwyd yn ystod y cyfarfod hwnnw. Nid oedd 
unrhyw faterion yn codi. 
 

 
5. Diweddariad y Prif Weithredwr i’r Llywodraethwyr, Ionawr 2016  
 

Yn absenoldeb Mark Isherwood, cytunodd John Graystone i gyfleu’r pwyntiau allweddol a godwyd yn 
y papur hwn iddo. Rhoddwyd llawer o sylw i’r rhan o’r ddogfen a ysgrifennwyd gan DNA Definitive 
(tudalen 13 ac wedi hynny). Roedd pawb yn teimlo fod ei harddull yn cynnwys gormod o jargon, 
roedd rhai yn synnu nad oedd unrhyw arwydd o beth fyddai canlyniad cyfranogiad yr ymgynghorwyr, 
ac roedd rhai aelodau yn pryderu fod y diffyg tystiolaeth i gadarnhau argymhellion DNA yn rhoi’r 
argraff eu bod yn gwneud dim ond ategu’r rhagdybiaethau oedd ganddynt wrth gychwyn y broses o 
archwilio iechyd y cwmni.   Er bod y cysyniad o gael trosolwg allanol a gwrthrychol o’r sefydliad yn 
dilyn yr uno yn briodol ac yn amserol, roedd nifer o aelodau yn siomedig fod cynnwys adroddiad DNA 
yn hollol groes i’r hyn roeddent wedi’i honni oedd yn wir ynghylch WEA YMCA CC Cymru ei hun, ac 
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roedd y pwyslais ynddo ar leihau biwrocratiaeth/gwaith papur yn mynd yn groes i sefydliad oedd mor 
ddibynnol ar gyflawni targedau a chydymffurfio â safonau. Roedd pryder ynghylch sylwadau a 
glywyd gan lywodraethwyr penodol bod y broses adolygu yn peri straen i rai aelodau o staff y 
sefydliad, ac ynghylch y cyfeiriad penodol yn yr adroddiad at ‘ddulliau cosbol o reoli’, a theimlid nad 
oedd hynny’n adlewyrchu realiti. Teimlid yn gyffredinol fod angen i’r llywodraethwyr drafod yn 
uniongyrchol ag ymgynghoriaeth DNA: ar y pryd, dim ond John Graystone a Rob Humphreys oedd 
wedi cwrdd â’u cynrychiolydd, Paul Thomas, a hynny ar un achlysur. Cytunwyd y dylai’r Cadeirydd a’r 
ddau Is-gadeirydd ofyn am gyfarfod ychwanegol ag ef cyn gynted ag y bo modd, i gyfleu pryderon y 
Cyngor, ac i gael rhagor o’i safbwyntiau ynghylch materion. 
 
Gofynnwyd am eglurhad ynghylch cyfeiriad ar dudalen 9 yr adroddiad at Lywodraeth Cymru yn 
hawlio £75,000 yn ôl oherwydd yr oedd WEA Cymru (fel yr oedd) wedi tanddarparu oriau addysgu. 
Roedd y ffaith fod CC YMCA Cymru (fel yr oedd) wedi gorddarparu oriau dysgu ac felly wedi 
gwrthbwyso’r danddarpariaeth wedi golygu fod sicrwydd ar lafar wedi’i gael na fyddai’r arian yn cael 
ei hawlio’n ôl, ond roedd yn fater anodd nad oedd wedi cael ei amlinellu ar bapur.  
  
a) Methodoleg Enwi’r Sefydliad Newydd a Diweddariad ynghylch y Broses o Adolygu Llywodraethu:   

Roedd enwi’r sefydliad yn cael ei egluro yn awr fel rhywbeth fyddai’n deillio o’r ymarfer 
ymgynghori ynghylch ei weledigaeth a’i genhadaeth. Mewn cysylltiad â materion llywodraethu, 
roedd Martin Price wedi’i benodi fel yr ymgynghorydd yn gweithio i Fusnes Cymdeithasol Cymru 
ynghylch y mater hwn. Cynigwyd y dylai’r Cyngor dderbyn amserlen ddiwygiedig, oedd yn golygu 
na fyddai pleidlais yn cael ei chynnal ynghylch yr holl gynigion newydd yn y CCB yn Ebrill 2016, ond 
yn hytrach na hynny, byddai cyfarfod y Cyngor ym mis Mai yn cael argymhellion terfynol ynghylch 
yr enw, gweledigaeth/nodau strategol a chynigion ynghylch llywodraethu a fyddai wedyn yn cael 
eu rhoi ger bron Cyfarfod Cyffredinol Arbennig ym Mehefin 2016. Cymeradwywyd yr amserlen 
ddiwygiedig honno (er byddai’n well gan ddau lywodraethwr barhau â’r cynllun a amlinellwyd yn 
flaenorol, sef cynnal Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn benodol er mwyn ailenwi’r sefydliad cyn y 
CCB). Er nad oedd neb yn gwadu fod yr enw presennol yn rhwystr, roedd aelodau eraill y Cyngor 
yn derbyn fod yr amser ychwanegol a ddarparwyd ynghylch y mater hwn, â chyfranogiad rhagor 
o bobl a rhanddeilaid, yn golygu y gallai amserlen ymgynghori ddiwygiedig y Grŵp Llywodraethu 
gael ei chymeradwyo, a byddai cymeradwyaeth yn y pen draw i’r newidiadau i’r cyfansoddiad. Nid 
oedd cyfraniad myfyrwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) yn Abertawe at y 
gwaith o ymgynghori ynghylch materion yn ymwneud â chenhadaeth y sefydliad wedi cael ei 
gymeradwyo’n flaenorol gan y llywodraethwyr, er bod cyfeiriad at hynny wedi cael ei wneud yn 
ystod cyfarfod y Grŵp Adolygu Llywodraethu a gynhaliwyd yr wythnos flaenorol. Cytunwyd y 
dylid ychwanegu aelodau’r sefydliad at y rhestr o bobl y dylid ymgynghori â hwy fel rhan o 
broses PCDDS, a dylai’r cysylltiadau â gwaith Martin Price ynghylch llywodraethu gael eu 
hegluro’n gliriach yn y ddogfen Enwi hefyd. 
 

 
6. Adroddiad Ariannol, Cyfrifon Rheoli Rhagfyr 2015 a phapur ynghylch Sefyllfa Ariannol y Dyfodol 
 

Cychwynnodd Mark Baines trwy ddweud fod y manylion o gyfarfod y diwrnod blaenorol rhwng 
Llywodraeth Cymru a phenaethiaid Colegau wedi bod yn fwy calonogol na’r disgwyl o ran setliadau 
ariannol y dyfodol.  Cyfeiriwyd at gadw cyllideb ddrafft 2016-17 yr un fath â chyllideb 2015-16, ynghyd â 
phosibilrwydd o arian ychwanegol yn dod o’r cyllid ar gyfer darpariaeth Chweched Dosbarth oedd yn 
cael ei danddefnyddio. Yr hyn oedd yn dal yn aneglur nes cael manylion ysgrifenedig oedd a fyddai 
arian ychwanegol yn cael ei glustnodi ar gyfer cynnydd yng nghyfanswm yr unedau neu i gynyddu 
cyllid ar gyfer addysg rhan amser.   Fodd bynnag, ar waethaf setliad gwell na’r disgwyl ar gyfer y 
flwyddyn ariannol nesaf, roedd y toriadau ar gyfer blynyddoedd dilynol yn debygol o fod yn rhai llym 
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iawn, ac roedd posibilrwydd y gallai’r Llywodraeth newydd a etholir newid cyllideb y Cynulliad, gan 
effeithio ar setliad ariannol 2016-17. 
 
Gan gyfeirio at y ddogfen, dywedd Mark Baines fod y diffyg rhagamcanol wedi cynyddu i £173,000 
erbyn pumed mis y flwyddyn, yn bennaf oherwydd methu cyflawni rhai targedau incwm penodol 
oherwydd methiant gweithgareddau cynhyrchu incwm. Roedd hefyd yn annerbyniol fod newidiadau 
yn y system data yn golygu fod cyfanswm yr addysg a ddarperir ar gyfer y flwyddyn ariannol 
bresennol yn dal yn anhysbys ar y cyfan. Gofynnwyd cwestiwn ynghylch y gostyngiad mewn incwm o 
waddolion a buddsoddiadau.  
 
Yna, trodd y Cyfarwyddwr Cyllid at ddiwedd yr adran rhagamcanion i’r dyfodol ac aeth trwy’r 
rhestrau o ddewisiadau ynghylch lleihau costau a chynyddu refeniw. Cafodd gymeradwyaeth y 
Cyngor i gychwyn gweithredu’r dewisiadau a restrid yn syth, yn hytrach na disgwyl am y flwyddyn 
ariannol ddilynol, pan fyddai eu heffaith yn llawer gwaeth. Cafwyd adroddiad gan David Elis-
Williams ynghylch cyfarfod y pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol a gynhaliwyd yn Wrecsam yr 
wythnos flaenorol; yn ystod y cyfarfod hwnnw, argymhellwyd y dylid ad-dalu morgais 9 Iard y 
Cowper fel dull o arbed arian; cymeradwywyd hyn gan y Cyngor. Roedd y Pwyllgor hefyd wedi 
dymuno rhagor o wybodaeth am effeithlonrwydd y tîm cynhyrchu incwm, ac roedd wedi bod yn 
feirniadol o’r gwariant ychwanegol a glustnodwyd ar gyfer DNA Definitive - £15,000 am gytundeb  tri 
mis ychwanegol hyd at ddiwedd Mawrth 2016 - heb ofyn i’r Pwyllgor nac i’r Cyngor llawn ystyried 
hynny. Cytunwyd y dylai unrhyw ymrwymiadau ariannol yn y dyfodol i dalu i’r ymgynghoriaeth 
honno gael eu cymeradwyo gan y Cyngor yn y lle cyntaf. O ran cynhyrchu incwm, roedd y pwyllgor 
wedi nodi ffynonellau posibl ychwanegol - rhesymoli’r ystâd, incwm o ynni gwyrdd o’r ystâd, 
darpariaeth Cymraeg i Oedolion, a grantiau gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Roedd John Graystone 
yn dymuno ychwanegu fod y ffaith nad oedd colegau AB yn bachu ar y cyfle i ddarparu dysgu seiliedig 
ar waith yn cynnig cyfle da i WEA YMCA CC Cymru, ac roedd creu corff cenedlaethol Dysgu Oedolion 
yn y Gymuned yn dal yn agwedd a allai fod yn bositif i ni. 
 
Roedd y Pwyllgor hefyd wedi mynegi ei ddiffyg amynedd cynyddol ynghylch diffyg datrys y mater o 
lwfans defnyddio ceir; aeth Chris Franks yn bellach na hyn, gan ddweud fod y drafodaeth sy’n parhau 
ynghylch y mater yn annerbyniol yn ei farn ef, ac y dylai uwch-reolwyr roi sylw ar frys i sicrhau 
trosolwg cydgysylltiedig o dâl ac amodau – rhesymoli pensiynau, setliadau cyflogau, budd-daliadau 
salwch yn ogystal â’r mater o lwfans defnyddio ceir, a dylid ystyried hynny fel adolygiad cyffredinol y 
dylid rhoi blaenoriaeth iddo, nid fel mesurau unigol i’w gweithredu gan y tîm Adnoddau Dynol. 
 
Mynegwyd geiriau hallt hefyd ynghylch y sylw i glirio’r ôl-groniad o ran mewnbynnu data myfyrwyr, a 
gallai hynny arwain at ganlyniadau a allai fod yn niweidiol o ran cydymffurfio, sicrwydd ariannol y 
dyfodol a chynllunio deallus. Pwysleisiwyd pwysigrwydd sicrhau ffigyrau realistig o ran cynhyrchu 
incwm yn y dyfodol hefyd.   
 

 
 7.   Rhestr Risgiau Ionawr 2016 

 
Roedd y Gofrestr Risgiau wedi cael ei thrafod yn helaeth fel rhan o bynciau oedd wedi’u cynnwys yn 
gynharach yn yr agenda, ac roedd y risgiau oedd yn flaenoriaeth bennaf eisoes wedi’u trafod. Credai 
David Elis-Williams y dylai rhai pwyntiau penodol ganolbwyntio llai ar brosesau a mwy ar ganlyniadau. 
Cytunwyd y dylai safle Coleg Harlech gael ei ychwanegu at y rhestr, a dylai sgoriau risg gweddilliol 
cynhyrchu incwm, prosesu data myfyrwyr a buddsoddi mewn adnoddau TG gael eu hail-raddoli fel 
bod eu lliw yn goch hefyd. 
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8.   Cynllun Datblygu Ansawdd WEA Cymru  
 

Cyflwynodd Gerry Jenson y papur, y cytunwyd i’w gyflwyno i’r Cyngor llawn er gwybodaeth, ac a 
rannwyd er gwybodaeth â Phwyllgorau perthnasol eraill yn ddiweddar, i roi cyfle iddynt fwrw golwg 
dros y targedau sy’n berthnasol i’w gwaith craffu hwy. Roedd y newid yn y diwyg, sef rhannu 
cyfrifoldebau monitro yn golofnau ‘gweithredol’ a ‘llywodraethu’, wedi sicrhau fod y ddogfen yn fwy 
defnyddiol. 
 
Roedd y mater allweddol, lle’r oedd llawer o’r golofn cynnydd mewn lliw coch, yn ymwneud â’r ôl-
grondiad o ran cofnodi data myfyrwyr a gweithredu System Gwybodaeth Rheoli gynhwysfawr oedd 
yn ofynnol o ran sicrwydd ynghylch canlyniadau i fyfyrwyr. Roedd yr uno, a gweithredu system data 
ar y cyd - oedd yn seiliedig ar ffurf uwchraddedig o system flaenorol WEA Cymru - wedi achosi 
problemau. Fodd bynnag, dywedwyd fod gan aelodau amrywiol o staff y sefydliad gyfrifoldebau am 
yr elfen allweddol honno, ond nid oeddent yn gwybod yn llawn sut oedd y sefyllfa ar y pryd o ran 
datrys hynny: roedd hynny’n annerbyniol. Gofynnwyd am adroddiad ysgrifenedig ynghylch y mater 
yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth, oherwydd roedd angen rhywfaint o sicrwydd i 
lywodraethwyr ynghylch y flaenoriaeth hollbwysig hon er mwyn i’r sefydliad allu barhau i 
weithredu’n effeithiol. 
 

 
9.   Cyfarfodydd Pwyllgorau WEA YMCA CC Cymru 
 

a) Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol, 3 Rhagfyr 2015 - Cododd Chris Franks y pryder a grybwyllir 
yng nghofnod 4 ynghylch gwaith DNA Definitive mewn perthynas â rheolaethau archwilio: roedd 
y Pwyllgor wedi bod yn bryderus ynghylch y dylanwad gan DNA a allai fod yn ddinistriol ar y 
gwaith roedd yn cael ei wneud. Cytunodd John Graystone i ychwanegu hyn at y pwyntiau a 
godwyd mewn rhannau eraill o’r agenda ynghylch gwaith DNA, i’w trafod â Phennaeth y cwmni, 
Paul Thomas.   

b) Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol, 15 Ionawr 2016 – ychwanegodd David Elis-Williams un pwynt at 
drafodaethau cofnod 6; cais gan y Pwyllgor y dylai’r Uwch Dîm Rheoli ganfod gwirfoddolwr o 
blith y llywodraethwyr i fod yn ‘eiriolwr’ newydd ynghylch materion iechyd a diogelwch. 

 
 
Cofnod 10 - Busnes cyfrinachol - gweler y cofnod ar wahân. 
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Dyddiadau a Mannau Cyfarfod gweddill Cyfarfodydd y Cyngor yn 2016 
 

13.00 – 16.00, Dydd Mawrth 22 Mawrth: Swyddfa Llanisien, Caerdydd (yn cynnwys sesiwn  
ymwybyddiaeth o ddwyieithrwydd ychwanegol o 9.30 y.b. i . 12.30 y.p.) 

12.00 – 15.00, Dydd Mawrth 17 Mai: Swyddfa Parc Caia, Wrecsam 
11.00 – 14.00, Dydd Llun 11 Gorffennaf: Swyddfa Iard y Cowper, Caerdydd 
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