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COFNODION Y CYNGOR: Busnes Agored 
12.30 p.m., Dydd Iau 22 Medi 2016   

Ystafell Dyfi, Tŷ Ladywell, Stryd y Parc, Y Drenewydd, SY16 1JB 
 

 
(Gellid gweld cofnod 2 yn y cofnodion o’r Busnes Cyfrinachol ar gyfer 22 Medi 2016.) 

 
 
1. Presenoldeb 

 
1.1 Yn bresennol: John Graystone (Cadeirydd), Gerry Jenson (Is-Gadeirydd), Rob Humphreys (Is- 

Gadeirydd), Cerys Furlong, Alison Hill, Val Williams, Toni Schiavone, Chris Franks, Steve Drowley, Viv 
Davies, Julie Cook. Roedd June Jeremy, Cathy Clark a Mark Isherwood (Prif Weithredwr) yn absennol 
ar gyfer y Busnes Cyfrinachol. Roedd y cyfarfod â chworwm drwy gydol yr amser. 

1.2 Ymddiheuriadau: David Elis-Williams, Catrin James, Hayden Llewellyn. 
1.3 Absennol: Rhys Barfoot, Becky Watson Stubbs. 
1.4 Yn mynychu: Stephen Thomas (Clerc); Sue Pember (Ymgynghorydd Allanol – rhan o gofnod 2 yn 

unig); Kathryn Robson (Dirprwy Brif Weithredwr – cofnod 3 ymlaen). 
 
 

Cofnod 2 - Busnes Cyfrinachol - gweler o dan gofnodion Busnes Cyfrinachol. 
 
 
3.    Adroddiad ar gynydd yn Ad-drefnu’r Strwythur Staffio, a’r Strwythur Sefydliadol am Fedi 2016 

 
Croesawyd Kathryn Robson i’w chyfarfod cyntaf ers ymgymryd â rôl y Dirprwy Brif Weithredwr y mis 
blaenorol. Roedd ei phenodiad gan lywodraethwyr fel ‘Deiliad Swydd Uwch’ wedi ei gymeradwyo 
ganddynt drwy ohebiaeth e-bost yn ystod mis Gorffennaf. Croesawyd hefyd Julie Cook i’w chyfarfod 
llywodraethwyr cyntaf, a chafodd pawb gyfle i gyflwyno’u hunain. 
 
O ran y Strwythur, adroddwyd bod yna’n dal i fod ambell bosibilrwydd i staff cyfredol symud i swyddi 
eraill, a allai newid y ffigurau cyffredinol o ddiswyddiadau a ddyfynnwyd. O ran dyletswyddau rheoli 
staff y Dirprwy Brif Weithredwr, cadarnhawyd y byddai dosraniad o’r dyletswyddau hynny’n digwydd 
yn dilyn trafodaeth bellach gydag uwch reolwyr eraill.   
 
 

4.    Cofnodion y cyfarfod Busnes Agored y Cyngor o 11 Gorffennaf 2016 a materion yn codi  
 
Cymeradwywyd cofnodion y Busnes Agored o’r cyfarfod Cyngor blaenorol yng Nghaerdydd fel 
cofnod cywir. Cododd dau fater. 
 
Cofnod 2 - Grŵp Llywio Coleg Harlech: nodwyd y byddai’r Grŵp, tan fod caniatâd cynllunio yn cael ei 
dderbyn ar gyfer argymhellion Cynllun Strategol y safle, yn cadw ei enw blaenorol, sef ‘Grŵp Llywio’. 
Yn ei gyfarfod yr wythnos flaenorol fe ddywedwyd bod yr adeilad theatr wedi ei restru gan CADW, 
ond roedd y Grŵp yn amau a oedd hynny’n wir ai peidio. Ychwanegodd Mark Isherwood fod y 
datblygwr posibl ar gyfer Gwesty St. David’s (y drws nesaf i Goleg Harlech), sydd wedi ei leoli yn 
Texas, wedi bod mewn trafodaethau gyda Chyngor Gwynedd Council, Croeso Cymru a Harlech yn 
Weithredol – yr un sefydliadau sydd â diddordeb a ninnau. Roedd Mena Ifans, yn ei rôl newydd fel 
Uwch Swyddog, Campws Harlech, yn gyfrifol am chwilio i leihau ein costau am ddefnyddio’r 
adeiladau. O ran Theatr Ardudwy Ltd., bu trafodaethau pellach a pherthynas ddiwygiedig gyda rhai 
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o’i haelodau bwrdd mwy newydd. Roedd realiti ariannol ei sefyllfa o ran WEA YMCA CC Cymru wedi ei 
wneud yn glir iddyn nhw ond roedd ansicrwydd yn dal i fodoli ynglŷn ag a oedd y cwmni’n masnachu 
ar ddiffyg ariannol. Er gwaetha’r ffaith bod pryderon yn ymwneud â diogelwch yn cynyddu o ran 
adeilad y theatr, doedd dim ffensys amddiffynnol y tu allan iddo. 
 
Cofnod 8 - Data allbwn addysgol ar gyfer 2015-16: gosodwyd papur gerbron y pwyllgor yn dangos y 
sefyllfa ddemograffig ar gyfer mis Gorffennaf, gyda thua 95% o’r data ar gyfer y flwyddyn academaidd 
arno. Gan nad oedd terfyn amser swyddogol Llywodraeth Cymru ar nodi data wedi ei gyrraedd eto, 
dangosai hyn y ffigurau mwyaf cywir oedd ar gael hyd yn hyn. Byddai fersiwn mwy terfynol o’r data 
yn cael ei gyflwyno i gyfarfodydd nesaf y Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad Dysgu a’r Pwyllgor 
Cwricwlwm. Y penawdau oedd bod y Cyfraddau Cyflawniad, Cyrhaeddiad a Llwyddiant i gyd yn is nag 
yn y flwyddyn flaenorol (SYLWER: Llwyddiant = Cyflawniad x Cyrhaeddiad). Serch hynny, roedd y 
Gyfradd Cyflawniad sef 97%  yn uchel iawn ac yn adlewyrchu’r ffaith bod cyfran fawr o’n darpariaeth 
ar gyfer cyrsiau byr iawn, sef diwrnod neu ddau. Tra bod data ar ddysgwyr oedd yn siarad Cymraeg yn 
rhugl neu beidio yn tueddu i gyd-fynd â ffigurau demograffig cyffredinol, roedd gwir gyfran y cyrsiau 
a ddarperir gennym trwy gyfrwng y Gymraeg mor isel â 2%. Teimlwyd bod cyrsiau dwyieithog yn 
allweddol wrth wella allbwn yn y cylch hwnnw. Barn y Cadeirydd oedd fod y deunydd wedi ei 
gyflwyno’n dda, a gofynnodd i’r data, pan fyddai wedi ei gwblhau, gael ei gyflwyno yn erbyn 
targedau a dangosyddion, ochr yn ochr â’r wybodaeth am dargedau ariannol perthnasol. 
 
 

5.    Paratoadau ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn Wrecsam ar 5 Tachwedd a dilyniant i  
       faterion llywodraethol 
 

Cadarnhawyd y manylion ar gyfer y CCA ym Mhrifysgol Glyndŵr. Tanlinellwyd unwaith eto ei bod yn 
bwysig yn wleidyddol bod y cynigion enwi a llywodraethu yn cael eu derbyn y tro hwn. Y bwriad oedd 
y byddai’r ffaith bod y broses rannu gwybodaeth yn ehangach, yn sgil y Fforymau Rhanbarthol a 
negeseuon i staff, gan bwysleisio’r neges ‘rydym wedi gwrando ac wedi dysgu,’ yn arwain at eu 
derbyn. Dylid cyflwyno deunyddiau gweledol ar y cynigion cynllunio a’r ffyrdd o gynrychioli’r 
sefydliadau etifeddol yn y Cyfarfod hefyd. Roedd dal i fod trafod ynglŷn â’r is-bennawd a’r logo, ond 
nid oeddent yn rhan o’r Penderfyniad ffurfiol i’w osod gerbron y Cyfarfod. Er bod ychydig o 
anfodlonrwydd ar gynigion yn ymwneud â’r rhain, fel dywedodd Julie Cook - ar ôl bod yn rhan o grŵp 
ffocws oedd wedi gwneud sylwadau arnynt - dylid derbyn consensws ar ôl proses ymgynghori 
hirfaith o’r fath. 
 
Eglurodd John Graystone beth oedd trafodaethau’r grŵp cyfansoddiadol a oedd wedi arwain at y 
cynigion llywodraethiant - cyfaddawd rhwng y dewisiadau amgen a gyflwynwyd yng Nghyfarfod 
Cyffredinol Arbennig Llandrindod. Cymeradwywyd argymhellion y grŵp gan y Cyngor. Pwysleisiwyd 
hefyd bwysigrwydd bod yn ‘wleidyddol’ o ran agwedd ar y diwrnod ei hunan a chytunwyd y dylai’r 
Cadeirydd, gan drafod gyda’r Prif Weithredwr a’r Clerc, ddyrannu dyletswyddau cynnig ac eilio yn 
ôl yr angen, cyn y Cyfarfod. Doedd Toni Schiavone ddim yn diystyru beth oedd wedi digwydd yn 
Llandrindod ym mis Mehefin: teimlai ei fod wedi bod yn rhan bwysig o’r broses ddemocrataidd 
gyffredinol. 
 
 

6.    Adroddiad Ariannol Cryno  
 
Nodwyd y papur naratif. Roedd y Llywodraethwyr yn meddwl bod manylion ariannol allweddol ar 
goll - yr arbedion cyflog a wnaed trwy ailstrwythuro staff; a faint o gytundebau’r Comisiwn 
Ewropeaidd, ynghyd â’u cyfanswm ariannol, a ddyfarnwyd i ni. 
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Yn fwy sylfaenol, teimlai llywodraethwyr ei fod yn arfer da i gofnodion rheoli gael eu cyflwyno ym 
mhob cyfarfod Cyngor: yn yr achos hwn roedd hyn yn wir ar gyfer ffigurau diwedd blwyddyn 2015-16 
a dechrau 2016-17. Byddai strategaeth ystadau yn cael ei chyflwyno i’r Pwyllgor Arian a Phwrpasau 
Cyffredinol yn y misoedd oedd i ddod, a byddai arbedion cost yn deillio o hyn. Yn y cyfamser byddai 
grantiau cyfalafol penodol o Lywodraeth Cymru yn dibynnu ar eglurdeb canlyniadau’r CCA yng nghyd-
destun cyfeiriad y sefydliad yn y dyfodol. 
 
 

7.    Cofrestr Risg Medi 2016 – Trosolwg o Bwyntiau Allweddol 
 

Gwnaed tri phwynt manwl: y dylai’r sgôr risg ar gyfer Brexit fod yn uwch na’i statws gwyrdd 
presennol; bod angen sgorau uwch ar y risgiau yn ymwneud â Choleg Harlech unwaith eto; ac y dylid 
cynnwys morâl y staff fel ffactor yn y gofrestr risg nesaf. Ar bwynt cyflwyno mwy cyffredinol, 
dywedodd y Cadeirydd y byddai’n darparu enghraifft o fformat mwy gweledol, er mwyn dangos a 
oedd y risgiau yn cynyddu neu’n lleihau dros amser, er mwyn ei gynnwys yn y Gofrestr nesaf. 

 
 
8.   Cofnodion cyfarfodydd Pwyllgorau WEA YMCA CC Cymru, Mehefin/Gorffennaf 2016 
 
       Derbyniodd y Cyngor gofnodion o gyfarfodydd y Pwyllgor Cwricwlwm (29 Mehefin) a’r Pwyllgor  
       Mudiad Gwirfoddol (1 Gorffennaf).  
 
       O ran materion y Pwyllgor Cwricwlwm, cadarnhawyd bod Arolwg Dysgwyr wedi ei gyflawni yn  
       2015-16. Roedd y cyfraddau ymateb ar ei gyfer wedi bod yn eithaf isel a byddai ffyrdd o ymdrin â  
       hynny’n cael eu codi yng nghyfarfodydd nesaf y Pwyllgorau Ansawdd & Phrofiad Dysgwyr a  
       Cwricwlwm. O ran y Pwyllgor Mudiad Gwirfoddol, roedd cyfarfod eto'r wythnos wedyn i adolygu  
       gwaith y Grŵp Ymgyrchu a chymhwyso’r polisi aelodaeth. 
        
 
9.    Trafodaethau gydag Acorn (Synergie) Training UK Ltd. 

 
Cododd Mark Isherwood y ffaith bod trafodaethau cynnar wedi bod ar gydweithio agosach gyda’r 
cwmni hyfforddi preifat hwn. Roeddent wedi  datblygu ddigon i angen llofnodi cytundeb diffyg 
datguddio. Roedd yn rhan o grŵp â pherchnogion Ffrengig, ac roedd y posibiliadau mwyaf addawol o 
ran cydweithio ym maes dysgu yn y gweithle a phrentisiaethau. 
 
 

10.  Dyddiad a Lleoliad Cyfarfod y Cyngor sy’n weddill yn 2016 
 

       14.00 – 17.15, dydd Mercher 23 Tachwedd 2016: Abertawe 
 


