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COFNODION DRAFFT Y CYNGOR: Busnes Agored 

1.30 p.m., dydd Gwener 27 Ionawr 2017   

Canolfan Fusnes Conwy, Lôn y Gyffordd, Cyffordd Llandudno LL31 9XX 
 

 
(Mae Cofnodion 15 a 16 i’w gweld yn y Cofnodion Busnes Cyfrinachol ar gyfer 27 Ionawr 2017.) 

 
 
1. Presenoldeb 

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

gadeirydd), David Elis-Williams, Toni Schiavone, Chris Franks, Alison Hill, Viv Davies. Roedd Becky 
Watson Stubbs, Cathy Clark a June Jeremy yn bresennol hyd at gofnod 14 yn unig. Roedd nifer 
angenrheidiol y bobl i wneud penderfyniadau yn bresennol trwy gydol y cyfarfod. 

1.2 Ymddiheuriadau: Julie Cook, Steve Drowley, Cerys Furlong, Mark Isherwood, Catrin James, Hayden 
Llewellyn. 

1.3 Absennol: Rhys Barfoot. 
1.4 Yn Bresennol: Stephen Thomas (Clerc); Kathryn Robson (Dirprwy Brif Weithredwr – cofnodion 4-15 

yn unig); Mark Baines (cofnodion 5-8 yn unig); Nathan Jones (cofnodion 5-14 yn unig). 
 
 

2. Gwybodaeth ragarweiniol 
 
Dywedwyd nad oedd Michelle Kerswell, Rheolwr Rhanbarth y Gogledd, yn gallu bod yn bresennol i 
siarad am waith yn y rhanbarth â llywodraethwyr, yn anffodus, oherwydd amgylchiadau personol. 
Bydd cynnwys ei chyflwyniad yn cael ei ddosbarthu gyda chofnodion y cyfarfod. 
 
 

3. Ymadawiad Mark Isherwood fel Prif Weithredwr a chynigion ar gyfer trefniadau arweinyddiaeth 
dros dro a thymor hwy 

 
Yn unol â’r hyn a gadarnhawyd wrth lywodraethwyr, staff a phobl eraill yn gynharach yn y mis, byddai 
Mark Isherwood yn rhoi’r gorau i’w ddyletswyddau fel Prif Weithredwr ar 31 Mawrth 2017, a byddai’n 
cymryd ei wyliau blynyddol cytundebol yn ystod y cyfnod rhwng 1 a 31 Mawrth. Cynigiodd y 
Cadeirydd, yn dilyn ymgynghori â’r ddau Is-gadeirydd, y dylai Kathryn Robson, sy’n Ddirprwy Brif 
Weithredwr ar hyn o bryd, ymgymryd â rôl Prif Weithredwr Dros Dro o 1 Mawrth 2017 am gyfnod 
amhenodol. Cymeradwywyd hyn. Cytunwyd hefyd y dylai’r Cadeirydd a’r Is-gadeiryddion gwblhau 
cytundeb gyda hi ar ran y Cyngor; ac y dylid gadael i’r corff llywodraethu newydd benderfynu ar y 
trefniadau tymor canolig ar gyfer swydd y Prif Weithredwr ar ôl i gyfnod ei swyddogaeth ddechrau 
ar 1 Ebrill 2017. Wedyn, gwahoddwyd Kathryn Robson i’r ystafell, i gael gwybod am drefn y 
penderfyniadau hyn. 
 
 

4. Cofnodion y Busnes Agored yng nghyfarfod y Cyngor ar 23 Tachwedd 2016, a materion yn codi nad 
ydynt ar yr agenda 
 
Cymeradwywyd bod cofnodion y Busnes Agored yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor yn Abertawe yn 
gofnod cywir. Codwyd tri mater, sef:  
 



Tudalen 2 o 6 

Cofnod 3 – Ad-drefnu Strwythur Staffio; a’r sefyllfa o ran Acorn (Synergie) Training UK Ltd.: er bod un 
swydd o hyd ar y siart strwythur nad oedd wedi cael ei llenwi, roedd sefyllfa ariannol y sefydliad wedi 
achosi i’r Uwch Dîm Rheoli ailfeddwl am y mater, ac roedd yn debygol y byddai’r rôl benodol honno’n 
newid. 
 
O ran Acorn Training, roedd yr amserlen ar gyfer cynnig ar y cyd posibl i Lywodraeth Cymru wedi cael 
ei ohirio o 12 mis i Wanwyn 2018, sy’n golygu bod llai o frys i gynnal trafodaethau ynglŷn â 
chydweithio â chynrychiolwyr Acorn yn y dyfodol.  Roedd Mark Isherwood wedi cynnal cyfarfod gyda 
phobl a oedd wedi bod yn gysylltiedig â chaffael darparwyr hyfforddiant o’r math hwn yn y 
gorffennol.  Fodd bynnag, roedd Kathryn Robson o’r farn fod angen rhoi blaenoriaeth i atgyfnerthu 
gweithgareddau presennol y sefydliad, cyn symud i ystyried ehangu yn y cyfeiriad hwn.  
 
Cofnod 4 – Gwaith dilynol Adolygiad Addysg Oedolion Cymru gan Lywodraeth Cymru: ers cyfarfod 
blaenorol y Cyngor, roedd trafodaethau wedi cael eu cynnal gyda swyddogion Llywodraeth Cymru; 
roedd modelau posibl yn y dyfodol wedi cael eu profi gyda dau goleg Addysg Bellach; roedd Iestyn 
Davies, fel Prif Weithredwr ColegauCymru, wedi bod yn ymgymryd â rôl ddefnyddiol fel 
ymgynghorydd a chyfryngwr ar y mater; ac roedd ymwybyddiaeth fod angen cynnwys mwy o 
wleidyddion mewn trafodaethau gyda ni ar y mater dros y misoedd nesaf. 
 

 
5. Y Diweddaraf am Safle Coleg Harlech, Ionawr 2017 
 

(Ymunodd Mark Baines a Nathan Jones â’r cyfarfod ar gyfer hyn ac eitemau dilynol ar yr agenda.)  
Rhoddodd Kathryn Robson y wybodaeth ddiweddaraf i lywodraethwyr, sef, ar ôl edrych ar 
gyfleusterau yn Ysgol Ardudwy – yr ysgol uwchradd yn Harlech – penderfynwyd nad oeddent yn 
briodol ar gyfer addysgu dysgwyr sy’n oedolion.  Felly, roedd Porthmadog yn lleoliad mwy tebygol yn 
y dyfodol ar gyfer y cwrs sy’n cael ei gynnal ar gampws Coleg Harlech ar hyn o bryd (er nad oedd 
unrhyw leoliad wedi cael ei gadarnhau yn y dref), gan ei fod wedi dod yn gynyddol glir nad campws 
Wern Fawr yn Harlech oedd y lleoliad cywir yn yr ardal (nac yn wir, y dref) ar gyfer anghenion y garfan 
ddemograffig yr oeddem yn anelu ein cyrsiau ati.  Serch hynny, pwysleisiwyd y byddai’r sefydliad yn 
cadw ei gyfrifoldeb am addysg addas yn yr ardal ddaearyddol ehangach.  Mewn perthynas â hynny, 
roedd trafodaethau’n parhau â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ynglŷn ag achredu cwrs/cyrsiau 
yn y tymor hir, a byddai Pwyllgor y Cwricwlwm yn derbyn wybodaeth am ddatblygiadau yn hyn o 
beth.  
 
O ran tir y mae’r sefydliad yn berchen arno, roedd tystiolaeth bellach yn pwysleisio bod angen parhau 
ag ardal Caeau Astor fel datblygiad adeiladu posibl ar gyfer tai cymdeithasol; ac er y gellid ystyried yr 
ardal uwchlaw maes parcio Coleg Harlech ar gyfer tai drutach, dylai dibenion cymdeithasol y sefydliad 
olygu bod cyfyngiadau’n cael eu gosod ar unrhyw ddatblygiadau adeiladu yno hefyd.  
 
Gan gofio cynnig cyfarfod blynyddol cyffredinol 2016 ar ddarpariaeth addysg yn gysylltiedig â Harlech 
a materion sensitif lleol mwy cyffredinol, roedd angen cyfathrebu’n amserol ac yn agored yn lleol ac 
yn genedlaethol ar yr holl symudiadau arfaethedig yn y cyfeiriadau hyn.  Rhoddwyd gwybod i 
lywodraethwyr y byddai yna gostau ymgynghoriaeth ychwanegol (h.y. heb eu cyllidebu) o oddeutu 
£10,000 yn 2016-17 yn ymwneud ag anghenion ar y safle a datblygiadau tir/tai yn ystod y flwyddyn.  
 
Roedd y Cyngor yn cytuno â’r argymhellion y dylid adleoli’r ddarpariaeth cwricwlwm bresennol yng 
Ngholeg Harlech o 1 Medi 2017; y dylai’r cynnig cwricwlwm parhaus fodloni anghenion Harlech a’r 
cyffiniau; ac roedd yn cymeradwyo y dylai’r gost ymgynghoriaeth ychwanegol o £10,000 gael ei 
goruchwylio gan Grŵp Strategaeth Harlech a’r Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol. 
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6. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol,  14 Rhagfyr 2016, Cyfrifon Blynyddol 

2015-16 a Chyfrifon Rheoli hyd at fis Rhagfyr 2016 
 
Tynnodd David Elis-Williams sylw llywodraethwyr at y ffaith fod y cynllun lwfans ceir bellach wedi dod 
i ben, er ei bod wedi cymryd yn hwy i’w ddatrys nag a ddymunwyd gan lywodraethwyr. O ran 
materion ystadau, dywedodd fod yr amserlen ar benderfynu dyfodol y swyddfa yn Llanisien, 
Caerdydd wedi cael ei gohirio, ac nad oedd unrhyw gynnig felly i’w gyflwyno i’r Cyngor ynglŷn â 
rhentu neu werthu’r adeilad ar hyn o bryd. Yn hytrach, gofynnodd i’r Cyngor gyfeirio’r mater yn ôl at 
y Pwyllgor i weithredu yn unol ag ef yn ei gyfarfod ym mis Mawrth.  Cytunwyd i hyn, a dywedwyd 
os mai’r dewis/canlyniad gorau fyddai gwerthu’r adeilad, yna byddai’r cyfalaf a gronnir o’r herwydd 
yn destun trafodaeth gan y Cyngor, a gellir yn wir ei glustnodi ar gyfer anghenion eiddo yn y 
dyfodol. Ar yr un cofnod ystadau, trafodwyd dyfodol Bryn Menai, Bangor.  Er nad oedd y sefydliad 
wedi’i ymrwymo i berchnogaeth barhaus o’r adeilad hwnnw fel y cyfryw, roedd ei bresenoldeb 
hirdymor yng ngogledd orllewin Cymru wedi’i gadarnhau, ac nid oedd amheuaeth ynglŷn â hyn.  
 
Cytunodd y Cyngor y dylai’r dogfen polisi buddsoddiadau a pholisi buddsoddiad moesegol 
dosbarthedig fynd at Fforymau Rhanbarthol i ymgynghori ynglŷn â nhw. Roedd natur gymhleth, 
dechnegol y polisïau yn golygu mai’r gobaith oedd y byddai llywodraethwyr penodol yn bresennol ac 
yn fodlon cynorthwyo i esbonio’r materion ochr yn ochr â staff yn rownd nesaf cyfarfodydd y 
Fforymau.  Cadarnhawyd bod cronfeydd Keith ac Alwyn Evans yn disgyn y tu allan i’r paramedrau 
buddsoddi hyn, gan eu bod yn gyfraniadau hŷn ac yn cael eu defnyddio at ddibenion gwahanol a 
phenodol.  
 
Cymeradwyodd y Cyngor yr Adroddiad a’r Datganiadau Ariannol a archwiliwyd yn allanol ar gyfer y 
flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2016 (yn amodol ar ychwanegu rhifau tudalennau), i’w 
cadarnhau yn derfynol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. O droi at yr adroddiad ariannol cryno a 
chyfrifon rheoli hyd at fis Rhagfyr 2016, y prif bwynt oedd y diffyg arfaethedig oedd yn gwaethygu, 
wedi’i achosi gan lai o incwm mewn perthynas â phrosiectau, costau cynyddol yn gysylltiedig â 
Harlech, a chamgymeriadau wrth gyfrifo’r ddarpariaeth staffio.  Roedd yr Uwch Dîm Rheoli wedi 
trafod y sefyllfa’n gynharach yr wythnos honno gyda’r bwriad o wella’r sefyllfa waelodol yn ystod 
gweddill y flwyddyn ariannol.  Mynegodd Mark Baines fwy o hyder na’r hyn a fynegwyd ganddo 
ddeufis ynghynt fod data a systemau rheoli yn fwy dibynadwy a chyfredol erbyn hyn (fel y dangosir 
trwy nodi’r camgymeriad ar yr elfen staffio).  Roedd Toni Schiavone, serch hynny, eisiau sicrwydd nad 
oedd yna unrhyw ‘lithro diffygiol’ yn yr arfaeth, fel a ddigwyddodd yn 2015-16; o ran y pwynt hwn, 
roedd Mark Baines yn bendant fod camau priodol yn cael eu cymryd i fynd i’r afael â materion a 
byddai mwy o fanylion yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau 
Cyffredinol.  Roedd David Elis-Williams yn credu y byddai angen sicrwydd bryd hynny yn arbennig fod 
y strwythur staffio diwygiedig o fewn paramedrau cyffredinol y bwriadau i dorri costau a amlinellwyd 
ar ei gyfer cyn ailstrwythuro; a bod dealltwriaeth glir ynglŷn â llinellau awdurdod i gymeradwyo 
trosglwyddiad neu newidiadau eraill i gyllidebau o fewn blwyddyn ariannol benodol.  

 
 
7. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant Corfforaethol, 12 Rhagfyr 2016 a’r 

Gofrestr Risg ar gyfer mis Ionawr 2017 
         

Ni chafodd unrhyw bwyntiau eu codi am gofnodion y Pwyllgor.  Ar y Gofrestr Risg, nodwyd bod 
allwedd diffiniadau wedi’i hepgor.  Ym marn y Cadeirydd, gellid cyflwyno rhesymau dros nifer o’r 
risgiau a nodwyd – yn arbennig y rheiny ar gynllunio ariannol, Brexit, aelodaeth y sefydliad, a morâl 
staff – gael sgôr uwch ar y raddfa ar ôl rhoi rheolaethau ar waith nag ar hyn o bryd.  Tynnodd Kathryn 
Robson sylw’r cyfarfod at Risg 19 ar ddata canlyniadau dysgwyr, a grybwyllwyd mewn neges e-bost 
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at lywodraethwyr gan Steve Drowley, a’r ffaith fod oedi wedi bod wrth lofnodi’r ddogfen flynyddol 
Tystysgrif Colledion ar gyfer Llywodraeth Cymru yn union oherwydd rhagamcaniad data 2014-15 ar 
ffigurau cwblhau, cyrhaeddiad a llwyddiant, na ellid rhoi cyfrif amdanynt yn llawn.  Roedd hyn eisoes 
wedi cael ei drafod gan y Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad Dysgwyr a gyda Chadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio, ac wedi cael ei gyfeirio’n ddiweddar at yr archwilwyr mewnol i’w adolygu.  Roedd y brîff 
penodol ar gyfer eu gwaith wrthi’n cael ei gadarnhau, a byddai’r wybodaeth ddiweddaraf am 
gynnydd yn cael ei rhoi yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio.  
 

 
8. Cynllun Strategol 2016-19 a Chynllun Gweithredol 2016-17 
 

Cyflwynwyd fersiwn brintiedig o’r Cynllun Strategol, fel copïau cyfeirio i lywodraethwyr eu cadw.  
Roedd nifer gyfyngedig o fersiynau printiedig wedi cael eu comisiynu ar gyfer ein swyddfeydd, 
Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai eraill dethol; fel arall, roedd ar gael ar ein gwefan hefyd.  Roedd y 
Cynllun Gweithredol cysylltiedig wedi cael ei ddosbarthu’n bennaf i ddangos bod yr Uwch Dîm Rheoli, 
a oedd wedi ei lunio, wedi pennu amcanion clir i’w cyflawni, ac roedd yn monitro cynnydd ar eu 
cyflawniad bob mis.  Y nod yn y flwyddyn nesaf oedd cyfuno Cynllun Gweithredol y sefydliad â’r 
Cynllun Datblygu Ansawdd, i greu un ddogfen a oedd yn gwneud materion sefydliadol mor allweddol 
a’r rheiny yn fwy hygyrch i bawb.  

 
 
9. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad Dysgwyr, 11 Ionawr 2017, Adroddiad 

Hunanasesu a Data Demograffig 
 

Ni chodwyd unrhyw bwyntiau ar gofnodion y Pwyllgor. Cafodd yr Adroddiad Hunanasesu ar gyfer 
2015-16, a oedd wedi derbyn llawer o sylwadau a gwelliannau yng nghyfarfod y Pwyllgor, gan 
ehangu ar y cryfderau a’r gwendidau y cyfeirir atynt ynddo, ei gymeradwyo yn ei ffurf bresennol. 
Archwiliwyd y map un dudalen yn cyflwyno data demograffig hyd yn hyn yn 2016-17.  Nodwyd y diffyg 
cynrychiolaeth amlwg o weithgarwch yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin unwaith eto.  Er ein bod wedi 
targedu’n effeithiol y bobl/yr ardaloedd oedd yn uchel ar y mynegai amddifadedd yn dda, roedd ein 
diffyg darpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn rhywbeth yr oedd angen ei dargedu (a gwirio a 
oedd y ddwy duedd yn gydberthnasol).  Gwnaed cyfeiriadau unwaith eto at gyfleoedd na fodlonwyd i 
ddarparu cyrsiau yn Gymraeg mewn nifer o feysydd cwricwlwm.  Roedd agor Carchar y Berwyn, 
Wrecsam, yn un enghraifft o ehangu posibl yn hynny o beth (er bod darpariaeth addysgol yno wedi 
bod yn destun cynnig aflwyddiannus gennym ni).  

       
 
10. Modelau Cyflwyno a Phartneriaeth 
 

Cyflwynwyd Nathan Jones, yn Bennaeth Cyflwyno’r Cwricwlwm.  Gan fod cyflwyno partneriaeth wedi 
ennyn diddordeb yng nghyfarfod diweddaraf y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol, ystyriwyd ei 
bod yn bwysig i’r holl lywodraethwyr ddeall mwy amdano, gan ei fod wedi’i seilio ar batrymau 
sefydledig i’w hadlewyrchu yng Nghynllun y Cwricwlwm (nid oedd wedi’i gwblhau eto).  Roedd gan y 
ddau sefydliad yr un weledigaeth addysgol cyn iddynt uno, fel yr adlewyrchir erbyn hyn yn y Cynllun 
Strategol, ond roedd terminoleg yn y maes hwn efallai wedi cael ei deall yn wahanol gan y naill a’r 
llall, tra’n derbyn mai’r her ar y cyd oedd addasu’r ddarpariaeth yn unol ag anghenion datblygol 
dysgwyr.  
 
Gan ddefnyddio cyflwyniad Powerpoint a 4 tudalen â thablau yn dangos enghreifftiau o’r dulliau 
cyflwyno amrywiol a ddefnyddiwyd, rhoddodd enghreifftiau o fodelau addysgu a oedd yn 
canolbwyntio ar eu cost gymharol (er nad oedd hynny’n linyn mesur ar ei ben ei hun, gan fod ariannu 
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rhwng cyrsiau yn dderbyniol).  Roedd canlyniadau ariannol y cyfrifon costau cymharol yn amrywiol ar 
gyfer y model ‘traddodiadol’ wedi’i arwain gan y tiwtor; gwnaed y model wedi’i arwain gan y 
partner/tiwtor ar y cyd â grŵp trydydd sector fel gwasanaethau prawf, ble roedd llai o gostau 
gorbenion ac a oedd efallai’n cynrychioli 60% o’r ddarpariaeth ar hyn o bryd; y model wedi’i arwain 
gan bartner a oedd hyd yn oed yn fwy cost effeithiol o’i wneud yn gywir, ac roedd yn cynrychioli tua 
30% o’r ddarpariaeth gyffredinol; a’r model adfer costau llawn (nid yw’n gyfran fawr o’r cyflwyno) lle 
roedd y dysgwr yn talu’r holl gostau.  Roedd 93% o addysgu/tiwtora gan y sefydliad yn cynnwys 
partneriaid i raddau. 

 
Roedd ansawdd bob amser yn cael ei reoli’n fewnol, heb ystyried y math o gyflwyno.  Er bod gan bob 
un o’r pedwar model eu rhan yn yr amrywiaeth a gynigir, byddai rhannu Oriau Cyswllt dan Arweiniad i 
Feysydd sy’n Benodol i Bwnc yn gywir, fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru, yn lleihau cyfanswm y 
dysgwyr yn anochel, gan ei fod yn sicrhau taliad mwy effeithiol ar gyfer faint o addysgu a oedd yn 
cael ei wneud, gyda thwf yn y meysydd blaenoriaeth hyn a oedd yn flaenoriaethau a nodwyd gan 
Lywodraeth Cymru. 

 
Byddai’r Pwyllgor Cwricwlwm yn edrych ar y mater hwn yn fanwl yn ei gyfarfod ym mis Chwefror, 
wedi’r sôn cychwynnol hwn am y materion allweddol.  Roedd yn bwysig trafod hyn yn y Pwyllgor 
Ansawdd a Phrofiad Dysgwyr hefyd.  Gofynnwyd cwestiynau am argostau i sefydliadau partner, 
perthnasedd y cyrsiau/blaenoriaethau hyn i’r grŵp oedran dros 50 oed, a darpariaeth Gymraeg trwy 
gyrff fel Urdd Gobaith Cymru a Mentrau Iaith Cymru. Diolchwyd i Nathan Jones am ei gyfraniad ar 
ddiwedd y cyflwyniad. 

 
 
11. Cyfarfod Pwyllgor y Mudiad Gwirfoddol, 25 Ionawr 2017 

 
Mewn adroddiad llafar ar y cyfarfod yn gynharach yr wythnos honno, roedd y defnydd o’r gair ‘lobïo’ 
(holwyd amdano yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor) wedi cael ei drafod gan y Pwyllgor ac roedd 
aelodau o’r farn ei fod yn adlewyrchu’n gywir y gweithgareddau roedd y sefydliad yn eu gwneud.  
Roedd rhai llywodraethwyr yn parhau i rybuddio pobl i fod yn ofalus wrth ei ddefnyddio, mewn 
perthynas â’r cylch gwaith a chyfreithiau elusennol a oedd yn sail i’n gweithredoedd ac a oedd yn 
cyfyngu ar lobïo gan elusennau.  
 

 
12. Cynnig am adolygiad llywodraethu/Strwythur pwyllgorau o fis Ebrill 2017 
 

Dechreuodd y Cadeirydd drafodaeth am yr eitem trwy ddatgan bod yn rhaid cwestiynu 
effeithiolrwydd y sefyllfa bresennol, gan fod dros chwarter cyfarfodydd y Pwyllgorau a drefnwyd naill 
ai wedi cael eu canslo neu nid oedd digon o aelodau’n bresennol i allu bwrw ymlaen â nhw yn y 18 mis 
diwethaf.  Ailadroddodd farn yr oedd wedi’i mynegi yn y gorffennol hefyd, fod gormod o ymglymiad 
gweithredol yn ymyriadau llywodraethwyr o bryd i’w gilydd. 

 
Nododd Toni Schiavone mai grŵp gorchwyl a gorffen oedd y Pwyllgor Chwilio i bob pwrpas; na ddylai 
Cymraeg a Chymreictod fod yn Bwyllgor Cyngor llawn gan mai ei rôl oedd bodloni amrywiaeth eang o 
anghenion y sefydliad o ran y Gymraeg; a bod angen llai o ganoli a mwy o ranbartholi wrth wneud 
penderfyniadau – ochr yn ochr â phrofi bod ‘y mudiad’ yn rym effeithiol.  Gyda gwaith papur cyson a 
gwell (yn unol â’r hyn a welwyd yng nghyfarfod y Cyngor y diwrnod hwnnw), byddai symud at 
ddefnyddio ymagwedd fwy strategol a rhoi llai o bwyslais ar faterion gweithredu yn dilyn yn ddigon 
naturiol.  Dywedodd Viv Davies fod angen cynnal graddau cywir o graffu: nid oedd manylder y rhannu 
cyfrifoldebau rhwng pwyllgorau mor bwysig â pharhau â goruchwylio priodol, ac roedd yn credu ei 
bod yn hanfodol cynnal doniau aelodau wedi’u cyd-ethol ar bwyllgorau i wneud hynny’n dda.  



Tudalen 6 o 6 

 
Rhoddwyd cyfarwyddyd i Kathryn Robson ddod â chynigion pellach a datblygedig ar y mater hwn i 
gyfarfod nesaf y Cyngor. 

 
 
13. Adroddiad ar ganlyniadau etholiadau a pharatoadau ar gyfer penodi llywodraethwyr 
 

Amlinellwyd y sefyllfa mewn perthynas â’r 12 sedd etholedig ar y Cyngor newydd mewn papur 
dosbarthedig. O ran yr 8 lle a oedd yn parhau ar gyfer y llywodraethwyr a benodwyd, cadarnhaodd y 
Cyngor y dylai’r Pwyllgor Chwilio barhau o dan gadeiryddiaeth Rob Humphreys, gydag ymglymiad 
gweithredol dau lywodraethwr a etholwyd yn ddiweddar (fel y cytunwyd yn y gorffennol mewn 
egwyddor).  Roedd y meini prawf amrywiaeth a welir yn Rheolau a Rheoliadau’r sefydliad yn cael eu 
hystyried yr un mor bwysig i’r broses benodi â’r sgiliau a’r arbenigedd a nodir yn y papur. 

  
 
14. Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur 
 

Cyfarfod y Cyngor: 12.30 – 15.30, dydd Mercher 29 Mawrth 2017: Iard y Cowper, Caerdydd (y byddai 
llywodraethwyr newydd yn cael eu gwahodd yno, i arsylwi hefyd) 

       
Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol: 12 hanner dydd – 3.00 pm, dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017: Porth Eirias, Bae    
Colwyn 

     
       Lansio Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales: 12.30 – 14.00, dydd Iau 27 April: Y Senedd,  
       Bae Caerdydd 
 
 
Cofnodion 15 ac 16 – Busnes Cyfrinachol – gweler o dan y cofnodion Busnes Cyfrinachol. 
 
 


