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COFNODION Y CYNGOR: Busnes Agored 

2.00 y.p., Dydd Mercher 23 Tachwedd 2016   

Canolfan Dylan Thomas, Somerset Place, Abertawe SA1 1RR 
 

 
(Mae cofnodion 11 a 12 wedi’u cynnwys yng nghofnodion Busnes Cyfrinachol 23 Tachwedd 2016.) 

 
 
1. Presenoldeb 

 
1.1 Presennol: John Graystone (Cadeirydd), Gerry Jenson (Is-gadeirydd), Rob Humphreys (Is-gadeirydd), 

David Elis-Williams, Toni Schiavone, Chris Franks, Steve Drowley, Viv Davies, Julie Cook; Catrin James 
(hyd at gofnod 6 yn unig). Roedd Becky Watson Stubbs, June Jeremy a Mark Isherwood (Prif 
Weithredwr) yn bresennol hyd at gofnod 10 yn unig. Roedd cworwm trwy gydol y cyfarfod. 

1.2 Ymddiheuriadau: Cathy Clark, Alison Hill, Hayden Llewellyn. 
1.3 Absennol: Rhys Barfoot, Cerys Furlong. 
1.4 Hefyd yn Bresennol: Stephen Thomas (Clerc); Kathryn Robson (Dirprwy Brif Weithredwr – hyd at 

gofnod 10 yn unig); Mark Baines (eitemau o 5 i 8 yn unig). 
 
 

2. Aelodaeth o’r Cyngor a Materion Gweithdrefnol 
 
Cyhoeddwyd fod Val Williams wedi cyflwyno ei hymddiswyddiad o’i swydd fel llywodraethwr yr 
wythnos flaenorol, o ganlyniad i’w chyfrifoldebau gwaith ychwanegol yn Sylfaen Cymunedol Cyf. 
Diolchwyd iddi am ei chyfraniad yn ystod y 15 mis blaenorol, ac ar y Bwrdd Cysgodol a Bwrdd CC 
YMCA Cymru cyn hynny.  
 
Gwnaeth Stephen Thomas ddwyn sylw ar y ffaith fod Rhys Barfoot a Hayden Llewellyn wedi methu 
nifer sylweddol o gyfarfodydd olynol y Cyngor. Trafodwyd eu sefyllfa yn fanwl. Cytunwyd y dylai’r 
ddau barhau yn aelodau o’r Cyngor, a dylid eu hannog o’r newydd i fynychu. 
 
Fe wnaeth y llywodraethwyr oedd yn bresennol lenwi ffurflen datganiad o fuddiant, wedi’i 
hailddatgan. 
 
 

3. Cofnodion Busnes Agored yng nghyfarfod y Cyngor ar 22 Medi 2016 a materion yn codi heb eu 
cynnwys yn yr agenda 
 
Cymeradwywyd cofnodion Busnes Agored cyfarfod blaenorol y Cyngor yn Y Drenewydd fel cofnod 
cywir. Roedd dau fater yn codi:  
 
Cofnod 3 – Ad-drefnu Strwythur Staffio: roedd 3 swydd yn dal heb eu llenwi’n fewnol trwy’r prosesau 
pennu staff i swyddi, ac felly byddent yn cael eu hysbysebu’n allanol. 
 
Cofnod 5 - CCA yn Wrecsam ar 5 Tachwedd - dilyniant i faterion statudol a llywodraethu: Cafwyd 
mwyafrifoedd sylweddol o blaid pob cynnig a gyflwynwyd ger bron y Cyfarfod Cyffredinol Arbennig 
yn gynharach y mis hwnnw, ac roedd tôn y cyfarfod yn wahanol iawn i’r un yn Llandrindod oddeutu 
pedwar mis yn gynharach. Roedd aelodau, Gweinidogion Llywodraeth Cymru, Tŷ’r Cwmnïau a’r 
Comisiwn Elusennau oll wedi cael eu hysbysu am y canlyniadau, a cheisiwyd awdurdodiad gan y ddau 
olaf o’r rhain i newid yr enw a’r cyfansoddiad. Byddai etholiadau yn cychwyn ym mis Rhagfyr ar gyfer 
y 12 sedd i’w llenwi gan y colegau etholiadol amrywiol. Cadarnhaodd Stephen Thomas y byddai gan 
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rai aelodau o’r sefydliad fwy nag un cyfle posibl i bleidleisio. Yna, byddai hysbysebion agored yn cael 
eu cyhoeddi i lenwi’r 8 sedd arall yn gynnar yn 2017.Trafododd y llywodraethwyr beth oedd y ffordd 
orau o ystyried safbwyntiau’r llywodraethwyr newydd o fewn y broses apwyntio honno, gan gynnal 
grymoedd dros dro o fewn y Cyngor presennol, i sicrhau ei fod yn gyfrifol am drosglwyddo awdurdod 
i gorff llywodraethol llawn fyddai’n cynnwys yr amrywiaeth briodol o sgiliau. Byddai angen parhad a 
thryloywder, a byddai’r Pwyllgor Chwilio yn gwneud cyfraniad allweddol at y broses. 
 
Cofnod 9 – Trafodaethau gydag Acorn (Synergie) Training UK Ltd.: roedd rhagor o drafodaethau 
wedi’u cynnal, ac roedd yr opsiynau yn parhau i amrywio ar hyd continwwm - o gydweithio cryfach, i 
gyflwyno ceisiadau am arian ar y cyd a phartneriaeth effeithiol, i Addysg Oedolion Cymru | Adult 
Learning Wales yn caffael Acorn. Roedd cryfderau Acorn ym meysydd prentisiaethau a 
chyflogadwyedd oedolion. Byddai'r trafodaethau nesaf gyda chynrychiolwyr Coleg Caerdydd a'r Fro 
ac eraill oedd yn gysylltiedig â phenderfyniad diweddar y coleg i brynu’r darparwr hyfforddiant ACT. 
Byddai cyfarfodydd eraill gydag Acorn i ystyried materion staffio, pensiynau ac eiddo.   
 

 
4. Adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru – cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, 

Hydref 2016 (Papur P o1) 
 
Roedd y sefydliad wedi cyflwyno tystiolaeth i’r ymgynghorwyr oedd wedi cynnal yr adolygiad hwn ar 
ran Llywodraeth Cymru: roedd y cyfeiriad at fecanwaith ‘canolbwynt ac adain’ yn y ddogfen yn 
gyfeiriad at Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales.  Byddai angen i ni barhau i ddylanwadu, 
trwy ymgysylltu ag Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y dyfodol agos a sicrhau presenoldeb 
cryf yng nghyfarfodydd y grŵp cyfeirio oedd yn cael ei sefydlu yn barod at y cyfnod ymgynghorol 
oedd ar fin cychwyn ynghylch y pwnc. 
 
Credai rhai llywodraethwyr fod y risgiau i’r sefydliad yn uwch na’r hyn a amlinellwyd yn y papur 
eglurhaol: er ei bod hi’n annhebygol y byddem ni’n cael ein hallgau yn llwyr o’r gwaith o gyfranogi yn 
y drefn newydd, roedd hynny’n bosibilrwydd. Roedd yr awdurdodau unedol yn debygol o lobïo’n gryf 
am fodel partneriaeth ranbarthol, wedi’i chysylltu â cholegau Addysg Bellach, a byddai trefn amgen 
o’r fath yn anodd i ni gael ein lle ynddi. Efallai byddai consortiwm yn llwyddo i gael ei ddewis i fod yn 
‘ganolbwynt’ heb i hynny fod yn drefn genedlaethol, fel ddigwyddodd yn achos darpariaeth Cymraeg 
i Oedolion, neu fyddai batrwm amrywiol ledled Cymru, fel canlyniadau eraill. Ystyrid ei bod hi’n 
hanfodol i ni fapio atebion i’r senarios posibl amrywiol, ble byddem ni mor ganolog ag y bo modd ym 
mhob achos, ac felly'n amddiffyn ein sefyllfa yn rhagweithiol. Ni fyddai hynny’n hawdd o reidrwydd, 
oherwydd byddai awdurdodau lleol yn debygol o’n hystyried yn rym caffaelgar mewn rhanbarthau 
penodol. 
 
Holwyd a oedd y broses o ailstrwythuro staff, a oedd â rhagwybodaeth am yr Adolygiad hwn, yn 
golygu fod gennym ni’r staff priodol yn eu lle i ymateb i’r her hon. Atebodd Mark Isherwood a 
Kathryn Robson fod y Cynllun Strategol a’r Cynllun Gweithredol yn cynnwys blaenoriaethau oedd yn 
arwain i’r cyfeiriad iawn yn y cyd-destun hwn: byddai’r dogfennau hyn ar gael er gwybodaeth cyn 
cyfarfod y Cyngor yn Ionawr 2017. 
 
Fe wnaeth John Graystone grynhoi trwy ddweud fod yr ateb a roddwyd i Andrew Clark yng 
Ngwanwyn 2016, ein bod ni'n 'barod i wynebu'r her' yn y maes hwn, yn dal yn wir. Byddai digonedd o 
gystadlu a byddai angen rhywfaint o weithgarwch gwleidyddol, ble byddai’n rhaid i ni ofyn i’n 
ffrindiau ein cynorthwyo ni. Byddai angen cynnal y lefelau presennol o ansawdd trwy gydol unrhyw 
broses newid. Roedd hwn yn fater difrifol iawn, oherwydd pe na baem ni’n cyflawni’r nod hwn yn 
rhannol neu’n llawn, byddai dyfodol y sefydliad yn aneglur yn fuan. Byddai diweddariad ynghylch y 
mater ar gael yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Ionawr. 
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5.    Diweddariad ynghylch Coleg Harlech, Tachwedd 2016 (Papur P 02) 
 

Ymunodd Mark Baines â’r cyfarfod i drafod hyn a’r tair eitem ddilynol ar yr agenda. Gwnaeth Mark 
Isherwood amlygu pwyntiau allweddol yr adroddiad, yn cynnwys gwella’r berthynas â bwrdd Theatr 
Ardudwy (trwy greu grŵp llywio ar y cyd) a newid canfyddiadau am ein hymwneud â hwy. Dywedodd 
David Elis-Williams y dylid diolch i swyddogion am wella’r sefyllfa, ac am ymateb i’r ffaith fod pethau 
wedi symud ymlaen yn sylweddol ers adroddiad Clear Thinking. Roedd hi’n bosibl y gallem ni 
ddychwelyd i’r un sefyllfa ynghylch adeilad y theatr yn y dyfodol, ond trwy lwybr mwy 
anuniongyrchol na’r un a amlinellid yn yr adroddiad hwnnw. Roedd y risgiau a’r cyfleoedd yn parhau 
heb os i’r sefydliad cyfan, nid i safle Harlech yn benodol. 
 
Holodd rhai llywodraethwyr a oedd hyn yn ddatblygiad gwirioneddol, oherwydd roedd llawer o’r 
pwyntiau hyn wedi parhau heb eu datrys ers nifer o flynyddoedd. A oedd hi bron yn bryd derbyn 
mai’r dewis mwyaf priodol, hyd yn oed os byddai hynny’n newid radical, fyddai troi cefn ar y safle a 
derbyn y feirniadaeth wleidyddol a fyddai’n sicr o ddilyn, oherwydd y rhesymau hanesyddol ac 
emosiynol priodol a dealladwy? Roedd y safle yn dal yn faen melin arwyddocaol i’r sefydliad, yn 
ariannol ac mewn ystyron eraill. Beth am ‘roddi’r safle i’r genedl’, fel anrheg i’r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Cyngor Gwynedd Council neu gorff cyhoeddus arall?  
 
Dywedodd David Elis-Williams mai ein cyfrifoldeb ni oedd y safle, ac roedd yr ymrwymiadau 
cyfreithiol yn fwy fyth o ystyried fod Wern Fawr yn adeilad rhestredig Gradd II*, petai addysg yn cael 
ei darparu ar y campws neu beidio, oherwydd roeddem ni yn berchen arni. Byddai trosglwyddo’r ased 
i eraill yn arwain at golli gwaddol y llyfrgell oedd yn werth £750,000, a beth bynnag, byddai’n anodd 
trosglwyddo’r rhwymedigaethau oedd yn bodoli ar y pryd. Felly byddai natur drafferthus yr 
ymdrechion i geisio canfod dyfodol hyfyw iddo, ynghyd â cholled flynyddol o £100,000 ar yr eiddo, yn 
debygol o fod yn rhan o’r agenda am rai blynyddoedd. Gellid ystyried eraill - Prifysgol Bangor neu 
ddatblygwyr Gwesty Dewi Sant - yn fuddgyfranogwyr; ond roedd y cyntaf o’r rhain wedi dweud ‘na’ 
yn bendant yn gynharach yn y flwyddyn, a’r ail wedi mynegi diddordeb ers degawd yn barod ond heb 
wneud unrhyw ddatblygiadau arwyddocaol â’u heiddo eu hunain. Dywedwyd fod gwahaniaeth 
sylweddol rhwng gwneud cyfraniad ‘cenedlaethol, cyhoeddus’, a phryniant preifat a fyddai’n galluogi 
i fuddsoddwyr wneud elw sylweddol a chyflym, fel y gwelwyd yn achos nifer o gytundebau 
Llywodraeth Cymru ynghylch tir ac adeiladau yn ddiweddar. Roedd rhaid osgoi'r ail o’r rhain ar bob 
cyfrif. 
 
Dywedodd Kathryn Robson fod y papur wedi cael ei ysgrifennu fel strategaeth trawsnewid, nid 
strategaeth ymadael, ond roedd y cyfeiriad a ddilynid ynghylch y mater yn amlwg yn tueddu tuag at 
yr ail o’r rhain. Roedd aelodau yn y CCB a’r Cyngor ei hun wedi dymuno parhau i ymrwymo i ddarparu 
addysg ar y safle, ond roedd cynigion pellach yn cael eu gwneud i gynnal darpariaeth o'r fath yn y 
dref yn hytrach nag ar y safle, ac felly roedd hynny'n cyd-fynd â'r cynnig oedd wedi cael ei basio. 
 
Cynigiwyd y dylid symud darpariaeth addysgol y sefydliad yn Harlech i Ysgol Ardudwy, ysgol 
uwchradd y dref, ym mlwyddyn academaidd 2017-18, ac efallai dylai Theatr Ardudwy symud i’r un 
safle penodol. Gellid cynnwys brandio megis ‘Canolfan Coleg Harlech' yn adeiladau'r ysgol, i 
adlewyrchu ei ragflaenydd. Cymeradwywyd y syniad o symud ymlaen â’r cam gweithredu posibl 
hwn. 
  
 

6.    Cyfrifon Rheoli Blwyddyn Ariannol 2015-16 (Papur P 03) 
 

Cyflwynodd Mark Baines y ffigyrau: roedd yr amcan a gafwyd yn ystod cyfarfod y Cyngor ym mis Mai, 
ynghyd â chostau colli gwaith yn wirfoddol a gymeradwywyd bryd hynny, wedi awgrymu ddiffyg o 
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£500,000 fwy neu lai. Dyna’r canlyniad ar ddiwedd y flwyddyn; diffyg o £490,000. Fodd bynnag, 
edrychai’r sefyllfa waelodol yn well nag oedd hi mewn gwirionedd, oherwydd roedd incwm wedi 
gwella'n artiffisial yn dilyn derbyn cymynrodd sylweddol, a Llywodraeth Cymru ddim yn adfachu arian 
o'r flwyddyn flaenorol fel y disgwylid.  Heb y digwyddiadau unwaith ac am byth hynny, byddai’r 
golled am y flwyddyn dros £900,000. 

 
Dywedodd Chris Franks fod rhaid i ni ad-dalu ystyriaeth Llywodraeth Cymru atom ni trwy gynnal 
safonau uchel yn y sefydliad. Holodd pam, o dan ffioedd dysgwyr, nad oedd y mesurau lleihau costau 
wedi bod mor effeithiol yn ystod y flwyddyn ei hun. Atebodd Mark Baines fod y sefydliad wedi 
ymateb i’r broblem yn rhannol trwy ailstrwythuro staff yn sgil y trosolwg a gafwyd gan y Pwyllgor 
Cyllid a Dibenion Cyffredinol, a byddai'r effeithiau cadarnhaol yn fwy amlwg yn 2016-17. Cyfeiriodd 
Chris Franks hefyd at y symiau cynyddol a dalwyd am dri ymgynghoriad yn ystod y flwyddyn, ac ofnai 
fod hynny’n awgrymu diffyg rheolaeth a chydymffurfio annigonol â’r systemau oedd yn eu lle.  
 
Derbyniai David Elis-Williams y pwyntiau hynny, ond credai ei bod hi wedi bod yn flwyddyn eithriadol 
o wrthdyniadau wedi'u hachosi gan uno ac ailstrwythuro: un canlyniad oedd llai o sylw i reolaeth 
ariannol gan staff, ynghyd â diffyg hyder a gwallau yn nata'r system rheoli gwybodaeth (MIS). Roedd 
lefelau hyder mewn rhagolygon a rheolaethau wedi gwella wrth i’r flwyddyn symud yn ei blaen, ond 
roedd hi’n wir dweud nad oedd ffigyrau diwedd Mai wedi llwyddo i adlewyrchu rhagolygon cywir am 
weddill y flwyddyn. Roedd yn cydnabod fod y diffyg sicrwydd ynghylch costau tiwtoriaid a chyrsiau a 
ffioedd llogi ac achredu yn achosi mwy o bryder mewn ffordd na'r 'materion anhysbys’ a brofwyd yn 
ystod y flwyddyn. O ganlyniad, byddai’r Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol yn canolbwyntio ar y 
cyfrifoldebau canlynol yn 2016-17: sicrhau disgyblaeth gyllidol; cydymffurfio â’r rheolaethau a fodolai o 
fewn systemau sefydliadau; caniatáu rhai risgiau o ran cynhyrchu incwm; a phenderfyniadau ynghylch 
unrhyw amrywiadau i’w gwneud ar lefel y Pwyllgor yn unig. 

 
Teimlai rhai llywodraethwyr fod diffyg hyder yn y sefyllfa yn parhau. Roedd hynny ar waethaf 
rhanbartholi staffio ac adnoddau, rhagor o hyfforddiant i staff, MIS unedig a rhagor o graffu gan yr 
Uwch Dîm Rheoli, a ddylai, gyda’i gilydd, gynnig rhagor o sicrwydd fod pethau dan well rheolaeth. 
Roedd gwell dirnadaeth o fecanweithiau a data, oedd yn sicrhau fod categorïau colledion y llynedd o 
dan reolaeth, yn golygu y dylai'r crynodebau o wybodaeth i'r Cyngor eleni gynnig fwy o sicrwydd. 

 
 
7.    Adroddiad Ariannol Cryno Diwygiedig hyd at 30 Medi 2016 (Papur P 04) 
         

Gan barhau â thema’r cofnod blaenorol, credai Mark Baines fod cyllideb 2016-17 yn fwy cywir, ac 
roedd gwell rheolaeth gan yr Uwch Dim Rheoli o’r sefyllfa, o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 
Canlyniad hynny oedd y gweddill bychan a ragwelid: fodd bynnag, ni allai gynnig sicrwydd ar y pryd 
mai hynny fyddai’r canlyniad gwirioneddol am y flwyddyn. Roedd yn cydnabod nad oedd unrhyw 
ddata myfyrwyr wedi’u cynnwys yma, oherwydd roeddent wedi cychwyn cael eu cofnodi yng 
nghanol mis Medi, ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd. Pwysleisiodd y llywodraethwyr 
bwysigrwydd gallu bod yn hollol hyderus y gall staff a systemau ddarparu gwybodaeth gywir i’r 
Adran Cyllid. Ni ellid caniatáu i neb wrthod cydymffurfio: os oedd hynny'n golygu fod angen newid 
diwylliannol, newid diwylliannol amdani, oherwydd roedd dibynadwyedd gwybodaeth yn hollbwysig. 
 
 

8.    Cofrestr Risgiau Tachwedd 2016 – Trosolwg o Bwyntiau Allweddol (Papur P 05) 
 

John Graystone oedd yn gyfrifol yn bennaf am fformat diwygiedig yr adroddiad. Roedd risg rhif 4 yn y 
data yn cyfeirio at y ddwy eitem flaenorol ar yr agenda. Ystyrid fod y fformat newydd yn ddefnyddiol, 
a dylai llywodraethwyr gyfleu unrhyw bwyntiau penodol ynghylch y cynnwys i Mark Baines, yn unigol. 
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9.   Cofnodion cyfarfodydd Pwyllgorau WEA YMCA CC Cymru, Medi – Tachwedd 2016 
 

Derbyniodd y Cyngor gofnodion o gyfarfodydd Pwyllgor y Mudiad Gwirfoddol (29 Medi), y Pwyllgor 
Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol a'r Pwyllgor Staffio (cynhaliwyd y ddau ar 20 Hydref, fel un cyfarfod yn 
rhannol, ac yn rhannol fel cyfarfodydd ar wahân), a'r Pwyllgor Ansawdd a Phrofiadau Dysgwyr (2 
Tachwedd). 

 
Ystyrid na ddylai cofnodion Pwyllgor y Mudiad Gwirfoddol gyfeirio’n benoodol at ‘lobïo’ (fel y 
gwnaethpwyd yng nghofnodion mis Medi) a dylent grybwyll ‘datblygiadau polisi’ neu dermau tebyg 
yn lle hynny. Mynegodd David Elis-Williams bryder parhaus y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol 
fod y cynllun lwfans ceir, y deellid y byddai'n cael ei ddileu yn raddol ar adeg ailstrwythuro staff a 
dyfodiad contractau newydd, yn dal yn bodoli, ac nid oedd unrhyw wybodaeth am safbwynt 
bargeinio'r undebau llafur ynghylch hynny. Fodd bynnag, roedd yn dda gwybod fod y rheolwyr 
bellach yn pwyso i ddatrys y mater yn gyflym. Ynghylch materion y Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad 
Dysgwyr, cyhoeddwyd na fyddai Estyn yn cynnal ei ymweliad arolygu yn ddiweddarach yr wythnos 
honno fel yr oedd wedi bwriadu, a byddai'r ymweliad bellach yn digwydd ym Mawrth 2017. 

        
 
10.  Dyddiadau a Lleoliadau Cyfarfodydd y Cyngor yn 2017 

 
       14.00 – 17.00, Dydd Gwener 27 2017: Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno 
       12.30 – 15.30, Dydd Mercher 29 Mawrth 2017: Iard y Cowper, Caerdydd 
 
 
Cofnodion 11 ac 12 – Busnes Cyfrinachol – gweler y cofnodion Busnes Cyfrinachol ar wahân. 
 


