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DRAFFT O GOFNODION Y CYNGOR: Busnes Agored 

12.30 p.m., Dydd Iau 11 Mai 2017   

7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB 
 

 
 
1. Presenoldeb a Chyflwyniadau 

 
1.1 Presennol: Cathy Clark, Caroline Davies, Chris Franks, John Graystone, Gayle Hudson (hyd at gofnod 

9), Gerry Jenson, June Jeremy, Sonia Reynolds, Dafydd Rhys, Toni Schiavone, Nick Taylor, Heather 
Willbourn, Marjorie Williams. Roedd cworwm gan y cyfarfod tan y diwedd. 

1.2 Ymddiheuriadau: Kaitlin Crisp, David Elis-Williams, Glenys Hughes-Jones, Iwan Hywel. 
1.3 Hefyd yn bresennol: Stephen Thomas (Clerc); Steffan Wiliam (cyfieithydd ar y pryd); Kathryn Robson 

(Prif Weithredwr dros dro – ac eithrio cofnod 4); Mark Baines (Pennaeth Cyllid – cofnodion 7 i 9).  
 
Cafodd pob person oedd yn bresennol gyfle i gyflwyno eu hunain. Gan mai dyma’r tro cyntaf i 
gyfieithu ar y pryd fod ar gael yng Nghyngor y sefydliad, esboniodd Steffan Wiliam sut oedd pethau’n 
gweithio.   
 
 

2. Busnes gweithdrefnol y Cyngor – ethol swyddogion a hyd tymor swyddogion ac aelodau’r Cyngor  
 
Cafodd rhestr o’r 17 aelod ar y Cyngor newydd ei dosbarthu gyda phapurau’r cyfarfod. Yn ôl y 
cyfansoddiad, un o’r gofynion cyntaf oedd ethol cadeirydd y Cyngor, ac unrhyw swyddogion eraill o’i 
aelodau. Stephen Thomas oedd yn llywyddu’r rhan hon o’r cyfarfod, ac esboniodd fod gohebiaeth e-
bost flaenorol rhwng aelodau’r Cyngor – a oedd yn ddefnyddiol i sawl aelod presennol wrth egluro 
safbwyntiau o flaen llaw – wedi dangos yn glir bod gwell gan bobl ethol un Cadeirydd a dau Is-
gadeirydd. Cafodd y cynnig i ethol cyd-gadeiryddion gefnogaeth leiafrifol; felly, pleidleisiwyd i ethol 3 
swyddog i gyd.  
 
Yna, cafwyd trafodaeth am hyd cyfnod y Cadeirydd yn y rôl. Cynigiwyd y dylai fod yn gyfnod o 
flwyddyn yn unig (yn hytrach na hyd cyfnod yr unigolyn hwnnw mewn sedd ar y Cyngor), ac yna ei 
adnewyddu. Anogodd hyn gryn drafodaeth, gan fod rhai aelodau yn teimlo bod hwn yn gyfnod rhy 
fyr am ddilyniant a sefydlogrwydd. Esboniodd aelodau eraill roedd ethol Cyngor newydd, gyda’r rhan 
fwyaf yn aelodau etholedig, yn gyfle i rannu cyfrifoldebau ac ymbellhau o’r Cynghorau diweddar lle 
benodwyd cadeiryddion am gyfnodau penodol gan Lywodraeth Cymru neu gan Fyrddau Cysgodol. 
Roedd y bleidlais ddechreuol ar y mater yn gyfartal  – 6-6 (gydag un aelod ddim yn pleidleisio). 
Rhoddwyd sylwadau pellach dros beidio â gweld hyn fel ‘coroni’, natur gydweithredol y sefydliad a 
rôl y Cadeirydd o fewn y sefydliad. Cafwyd pleidlais arall ar yr un mater: y tro hwn, roedd y bleidlais yn 
bendant, gydag 11 aelod o blaid tymor o un flwyddyn i’r Cadeirydd a 2 yn erbyn y syniad.  
 
Yna clywodd yr aelodau areithiau gan ymgeiswyr ar gyfer rôl y Cadeirydd – ar ôl i Sonia Reynolds 
gyhoeddi ei bod yn tynnu ei henwebiad blaenorol yn ôl ac yn ymgeisio ar gyfer rôl yr Is-gadeirydd yn 
unig. Gadawodd hyn John Graystone a Toni Schiavone i roi araith, ac yna dosbarthwyd papurau 
pleidleisio i aelodau’r Cyngor oedd yn bresennol, gan ddefnyddio’r system Pleidlais Amgen. Y 
canlyniad oedd 11 aelod y Cyngor yn rhoi John Graystone fel dewis cyntaf a 2 yn dewis Toni Schiavone: 
felly, etholwyd John Graystone yn Gadeirydd am gyfnod o un flwyddyn – hynny yw, tan cyfarfod 
cyntaf y Cyngor ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Ngwanwyn 2018. 
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Symudodd y broses ymlaen i ethol dau Is-gadeirydd. Roedd David Elis-Williams yn ymgeisydd 
absennol. Siaradodd y tri aelod arall a enwebwyd – Chris Franks, Sonia Reynolds, a Toni Schiavone (yn 
fyr). Yn y Bleidlais Amgen yn dilyn hynny, hepgorwyd David Elis-Williams yn gyntaf gan mai ef oedd yr 
ymgeisydd â’r lleiaf o bleidleisiau dewis cyntaf. Ail-ddosbarthwyd ei bleidleisiau ail ddewis, yna 
hepgorwyd Chris Franks o’r ras, fel yr ymgeisydd â’r lleiaf o ddewisiadau ymysg yr ymgeiswyr oedd yn 
weddill. Arweiniodd hyn oll at ethol Sonia Reynolds a Toni Schiavone fel Is-gadeiryddion y sefydliad. 
 
I gloi’r eitem hon, cytunwyd ar hyd cyfnodau aelodau’r Cyngor oedd yn bresennol. Bwriad y 
penderfyniad cyfansoddiadol hwn oedd osgoi’r posibilrwydd o nifer fawr o aelodau yn gadael ar yr un 
pryd. Mewn Cyngor llawn o 20 aelod, byddai 12 yn aelodau am 3 blynedd ac 8 am ddwy flynedd, ac 
roedd gan bawb y dewis o ail-ymgeisio i fod ar y Cyngor neu gael eu penodi am 3 blynedd arall ar ôl 
i’w tymor cyntaf ddod i ben. Penderfynwyd ar hyd cyfnodau’r aelodau trwy dynnu marblis o fag yn eu 
tro, gyda lliw'r farblen yn dynodi hyd cyfnod yr aelod. Dyma’r canlyniadau: 
 
Tymor 3 blynedd:     Tymor 2 flynedd: 
Chris Franks     Cathy Clark 
John Graystone     Caroline Davies  
Gerry Jenson     Gayle Hudson 
June Jeremy     Toni Schiavone 
Sonia Reynolds      Marjorie Williams (dewis a nodwyd ganddi cyn y  
Dafydd Rhys          cyfarfod) 
Nick Taylor 
Heather Willbourn 
 
 
Yna cymerodd John Graystone ei rôl fel Cadeirydd y cyfarfod.  
 
 

3. Hyfforddiant ymsefydlu i aelodau’r Cyngor 
 

Dosbarthodd Stephen Thomas set o ddogfennau i bob aelod presennol o’r Cyngor, gan gynnwys 
disgrifiad o rôl y llywodraethwr, Erthyglau Cymdeithasu’r sefydliad, a’i Reolau Sefydlog, ei Reolau a’i 
Weithdrefnau. Ffurfiodd y rhain y rhan gyntaf o becyn ymsefydlu/hyfforddi i lywodraethwyr a 
fyddai’n cael ei gasglu dros y cyfarfodydd Cyngor cyntaf. Amlygodd rai o’r prif bwyntiau yn y 
disgrifiad rôl yn ymwneud â chydgyfrifoldeb. Anogodd hyn drafodaeth fywiog am ddealltwriaeth 
pobl o ‘gynrychioli’ etholaeth benodol ar y Cyngor, a chytunwyd i gyflwyno protocol ysgrifenedig ar 
y mater i’r Cyngor i’w gymeradwyo yn ei gyfarfod fis Gorffennaf.  
 
Dosbarthwyd copïau caled o God Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru (a gyhoeddwyd 
gan GolegauCymru) i’w cadw gan y llywodraethwyr. Cyfeiriwyd at y Saith Elfen Llywodraethu Da 
ynddo, ac, yn benodol, yr elfen am gyd-atebolrwydd. Trafodwyd safonau cyfrinachedd hefyd. 
Arweiniodd perthnasedd y Cod i’r sefydliad fel sefydliad addysg bellach at gyflwyniad ar 
swyddogaeth aelodau’r Cyngor fel ymddiriedolwyr elusen, cyfarwyddwyr cwmni a llywodraethwyr 
sefydliad addysg bellach, ac ar nodweddion gwirfoddol y sefydliad, sy’n ei wneud yn sefydliad 
unigryw dros ben. Ar ôl trafod y mater, penderfynwyd dosbarthu copi o’r cyflwyniad gyda 
chofnodion y cyfarfod, a chynnwys diagram o strwythur y sefydliad yn y pecyn 
ymsefydlu/hyfforddiant. 
 
 
 
 



Tudalen 3 o 6 

4. Trefniadau ar gyfer penodi Prif Weithredwr 
 
(Gadawodd Kathryn Robson yr ystafell ar gyfer yr eitem hon.) Cyflwynodd John Graystone y papur 
cefndir trwy gyfeirio at y problemau ynghylch sefydlogrwydd a newid a drafodwyd ynghynt yng 
nghyd-destun swydd y Cadeirydd: cafodd y rhain eu hadlewyrchu yn y mater hwn hefyd. Roedd 
angen pwyslais ar ba amserlen recriwtio i’w defnyddio. Dywedodd rhai aelodau eu bod yn poeni 
braidd am ymestyn y defnydd o dermau fel ‘dros dro’, gan fod hyn yn rhoi’r argraff bod y sefydliad 
rhwng dau le, ac roeddent o’r farn y dylid symud y mater yn ei flaen yn gyflym. Roedd rhai aelodau 
eraill yn llai parod i dderbyn gweithredu cyflym, gan ddweud bod gan y swyddog ar hyn o bryd 
hygrededd yn y sector, a'i bod yn ddylanwad sefydlog, ac efallai nad dyma’r adeg orau i weithredu, 
gyda’r gwyliau haf yn agosáu. Yr hyn oedd yn hanfodol iddyn nhw, ni waeth beth oedd yr amserlen 
i’w dilyn, oedd paratoi’n drylwyr ac yn effeithiol am y gwaith hysbysebu a recriwtio oedd i ddod. 
Gofynnwyd ymholiad perthnasol ynghylch a fyddai Dirprwy Prif Weithredwr yn cael ei benodi yn y 
dyfodol hefyd. 
 
Cytunwyd y dylai’r Pwyllgor Chwilio adolygu disgrifiad swydd a manyleb unigolyn y Prif 
Weithredwr ar ran y Cyngor yn y dyfodol agos, gyda’r swydd yn cael ei hysbysu yn fewnol ac yn 
allanol ym mis Medi. Cytunwyd, hefyd, y byddai John Graystone yn sôn am y penderfyniad hwn i 
Kathryn Robson yn syth ar ôl y cyfarfod.    
 
 

5. Strwythur llywodraethu, cylch gorchwyl a chylch gwaith ar gyfer Pwyllgorau a Grwpiau Rheoli, a 
phenodi aelodau i’r Pwyllgorau a’r Grwpiau Rheoli hynny 
 
Y strwythur a nodwyd oedd yr hyn a gytunwyd gan y Cyngor blaenorol, ar ôl ymgynghori â 
phwyllgorau a chynrychiolwyr o’r mudiad gwirfoddol. Awgrymwyd llai o bwyllgorau, a 
chynrychiolodd y Grwpiau Rheoli ymadawiad newydd. Roedd rhai aelodau, er eu bod yn cytuno bod 
gwerth i roi pen i’r strwythur arfaethedig, dan yr argraff bod gormod o weithgarwch a arweinir gan y 
rheolwyr er mwyn cael gwir gydbwysedd, ac argymhellwyd y dylid gosod cyfnod adolygu penodedig 
ar ei gyfer. Roedd Kathryn Robson yn cydnabod bod gwahanu’r materion strategol a gweithredol yn 
gywir yn bwysig, ond roedd yn teimlo y bu’r pwyllgorau yn yr hen drefn ynghlwm â gormod o 
weithgarwch neo-reoli.  Dywedodd nifer o bobl eu bod yn ansicr ynghylch y cysylltiad uniongyrchol 
rhwng Grwpiau Rheoli a’r Cyngor yn ymarferol - sut, er enghraifft, y byddai problemau diogelu’n cael 
eu hadrodd i’r corff llywodraethol llawn yn amserol. Roedd adborth diweddar gan aelodau’r mudiad 
gwirfoddol - sef eu bod yn awyddus i weld mwy o gyfleoedd i gymryd rhan weithredol - yn golygu 
bod angen rhoi mwy o sylw i’r rhyngwyneb hwnnw, gan gynnwys ar lefel y Fforymau Rhanbarthol.   
 
Cafodd y strwythur ei gymeradwyo; cytunwyd y dylid adolygu’r sefyllfa ar ddechrau 2018; a 
chytunwyd i adolygu’r teitl ‘Grwpiau Rheoli’ cyn iddynt ddod i rym. 
 
Cymeradwywyd y cylch gorchwyl a’r cylch gwaith ar gyfer y Pwyllgorau a’r Grwpiau Rheoli, yn 
ogystal â’r aelodaeth gan aelodau’r Cyngor a awgrymwyd ar gyfer y Pwyllgorau a’r Grwpiau Rheoli, 
fel y nodwyd yn y papur a ddosbarthwyd gan y Clerc. Swyddogaeth y Pwyllgor Chwilio fyddai llenwi 
rhagor o’r bylchau, yn ei gyfarfod nesaf.  
 
 

6. Cofnodion y Busnes Agored yng nghyfarfod y Cyngor ar 29 Mawrth 2017, a materion yn codi nad 
oeddent ar yr agenda 
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Cymeradwywyd cofnodion y busnes agored yng nghyfarfod Cyngor diwethaf y corff llywodraethu 
blaenorol (y cyfarfod olaf), a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, fel cofnod cywir gan y rhai oedd yn 
bresennol yno. Cododd dau fater:   

 
Cofnod 5 - Adolygiad Llywodraeth Cymru o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned: bellach, roedd 4 dewis ar 
gyfer cyflwyno addysg oedolion yng Nghymru yn y dyfodol o ganlyniad i’r Adolygiad – ychwanegwyd 
colegau addysg bellach sy’n darparu Dysgu Oedolion yn y Gymuned fel opsiwn hwyr. Cynrychiolwyd y 
sefydliad gan ein rheolwyr cwricwlwm ar y 4 grŵp partneriaeth, a gafodd eu rhoi ynghyd at 
ddibenion ymgynghori ar y dewisiadau hyn. Gosododd llythyr gan Lywodraeth Cymru yn gynt yn yr 
wythnos ddyddiad cyflwyno ym mis Medi 2018 ar gyfer strwythur gweithredu a chyllido diwygiedig ar 
gyfer addysg oedolion yng Nghymru. Roedd rhai yn teimlo y byddai angen i ni frwydro – i gynnal ein 
safle amlwg ac i sicrhau diffiniad derbyniol o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned o ganlyniad i’r broses 
ymgynghori. Roedd angen paratoi’r aelodau, a chytunwyd y dylid sefydlu grŵp gwaith Dysgu 
Oedolion yn y Gymuned er mwyn cynorthwyo’r paratoi, a chydlynu ymatebion y Cyngor. Cytunwyd 
y byddai Dafydd Rhys, Caroline Davies , y Cadeirydd a’r Is-gadeiryddion yn rhan o’r grŵp gwaith 
hwn. 
 
Cofnod 15 - Diolchiadau: Roedd Toni Schiavone yn dymuno diolch unwaith eto i’r holl gyn-
lywodraethwyr, ac i Gerry Jenson a Rob Humphreys, sef y cyn-is-gadeiryddion, yn benodol. Ategwyd 
y farn hon gan holl aelodau’r Cyngor. 

 
 
7. Diweddariad ar Safle Coleg Harlech, Mai 2017 
 

Cafodd Grŵp Strategol Harlech gyfarfod yn gynharach yr wythnos honno, a bellach roedd yn 
cynnwys cynrychiolwyr o grŵp cymunedol ‘Harlech Ar Waith’. Dadleuwyd mai’r canlyniad mwyaf 
priodol/tebygol i adeilad Wern Fawr fyddai ei droi yn westy gan berchnogion preifat, gydag adeilad y 
theatr yn parhau i gael ei ddefnyddio fel menter gymdeithasol. Byddai cytuno i gau Wern Fawr o 1 
Awst 2017 yn golygu y byddai cyrsiau’n cael eu cynnal yn adeilad y theatr drws nesaf, lle byddai 
disgwyl i Theatr Ardudwy dalu ei ffordd ei hun o ran costau prydlesu ei rhan o’r adeilad ar ôl y 
dyddiad hwnnw. Yn ddiweddar, dangosodd buddsoddwyr o Tsieina ddiddordeb yn y safle cyfan. 
Roedd y llywodraethwyr o’r farn y byddai gwybod beth yw tarddiad a chefndir moesegol y 
buddsoddwyr hyn yn bwysig, yn ogystal â deall eu safbwynt ynghylch agweddau menter 
gymdeithasol y trefniadau arfaethedig, cyn dod i benderfyniad am ba mor dderbyniol fyddai hyn.   
 
Roedd Chris Franks yn dymuno dweud wrth aelodau newydd y Cyngor yn benodol ei fod yn gwybod 
o brofiad bod y campws o bosibl yn bwll diwaelod yn ariannol, a all ddod â’r sefydliad cyfan i lawr os 
nad ymdrinnir ag ef yn bwyllog: nid bwriad Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales oedd 
diogelu brics a mortar, ni waeth pa mor hanesyddol ac atyniadol oedd yr adeiladau yn Harlech. Ar ôl 
blynyddoedd o gynnal dichonoldeb Coleg Harlech, roedd angen i’n cylch gwaith addysgol fod yn 
bwysicach na phob dim arall wrth ystyried ei ddyfodol. Cytunwyd y byddai’n well trafod y materion 
hyn yn fanylach yng nghyfarfod dilynol y Cyngor yn Harlech ym mis Mehefin, a fyddai’n gyfle i 
ychwanegu rhagor o aelodau’r Cyngor i Grŵp Strategol Harlech.  
 

 
8. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol ar 6 Mawrth 2017  
         

Symudodd Chris Franks dderbyniad y cofnodion, a gafodd eu nodi’n ffurfiol, a datganodd ei awydd i 
weld aelodau ymroddedig y Cyngor ar y pwyllgor ar ei newydd wedd.  
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9. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol ar 9 Mawrth 2017, yn ogystal ag 

Adroddiad Ariannol a’r Cyfrifon Rheoli hyd ddiwedd mis Mawrth 2017   
 
Cafodd y cofnodion eu nodi’n ffurfiol. Adroddodd Mark Baines, wrth gyfeirio at gofnod 3, fod yr holl 
staff wedi symud o’r swyddfa yn Llanisien, Caerdydd, ac wedi eu lleoli (yr wythnos honno yn union) 
yn Iard y Cowper, Caerdydd. O ran cofnod 10, ar ein cronfeydd buddsoddi, roedd crybwyll daliadau 
ariannol ‘Absolute Return’ yn ein cronfa ymddiriedolaeth lai yn cyfeirio at swm gweddol fach a 
ddaliwyd a oedd yn mynd yn erbyn ein polisi buddsoddi moesegol, ac roedd y mater yn cael ei drafod 
â’n Cynghorydd Ariannol a’n Rheolwr Buddsoddi. 
 
Gan droi at yr adroddiad ariannol, nododd Mark Baines fod y diswyddiadau yn safle Harlech yn golygu 
y byddai gan y sefydliad ddiffygion ariannol rhagamcanol o £34,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 
bresennol. Wrth ateb cwestiwn am gyrsiau wedi’u hachredu a heb eu hachredu, dywedodd fod y 
rhaniad 80%/20% rhwng cyrsiau o’r fath yn ein darpariaeth yn adlewyrchu ein gwerthoedd addysgol a 
gofal ariannol gennym, gan mai dyna’r lwfans a nodwyd yn nhrefn gyllido Llywodraeth Cymru. Roedd 
ehangu’r gyfran heb ei hachredu o 11% ym mlwyddyn academaidd 2016-17 ar y gweill. Gofynnwyd 
cwestiwn ynghylch incwm a ffigyrau gwario rhanbarth y Gogledd, fel y dyfynnwyd yn y Crynodeb 
Rhanbarthol.   
 
Nodwyd y ffaith ein bod wedi derbyn etifeddiaeth gan ewyllys: soniodd y Cadeirydd tybed a ddylid 
gwneud mwy o ran dilyn trywydd cyn-fyfyrwyr fel ffrwd incwm posibl yn y tymor canolig. Nododd 
Sonia Reynolds, hefyd, gan ein bod wedi ein cofrestru ar gyfer Rhodd Cymorth, gallai treuliau 
llywodraethwyr gael eu had-dalu ‘gydag elw’ i’r sefydliad, os byddai llywodraethwyr yn dymuno 
hynny.  
 
Roedd newyddion cadarnhaol o ran cynnydd o 1.25% yn nosbarthiad cyllid Llywodraeth Cymru i ni ar 
gyfer 2017-18. Nododd Kathryn Robson ei bod yn teimlo bod y sefydliad mor fain â phosibl o ran 
gwariant ar wahân i gyflogau, ond efallai y byddai angen i gyfarfod nesaf y Cyngor ystyried materion 
ariannol yn ymwneud â staff. Roedd y rhain yn cynnwys y ffaith y byddai angen ystyried costau 
pensiwn uwch ar y cyfan yng nghyllideb y flwyddyn ganlynol.  
 

 
10. Adrodd ar ddigwyddiadau mis Ebrill – y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) a’r digwyddiad lansio 

yn y Senedd   
 

Disgrifiodd Kathryn Robson ansawdd uchel y perfformiadau a’r siaradwyr yn y CCB ym Mhorth Eirias 
ym Mae Colwyn ar 8 Ebrill 2017. Pasiwyd tri chynnig (a phob un yn cael cefnogaeth y Cyngor), 
trechwyd un arall yn ymwneud â Choleg Harlech, a thynnwyd cynnig arall, am ein darpariaeth o’r cwrs 
Technoleg Cerddoriaeth, yn ôl ar ôl trafod tu allan i’r cyfarfod.   
 
Darparodd y lansiad ar 27 Ebrill 2017 gyfleoedd rhwydweithio da a sylw cadarnhaol yn y cyfryngau, yn 
enwedig ar ITV Cymru Wales. Roedd sylwadau Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn ysgogol 
(er na wnaed unrhyw addewidion am arian yn y dyfodol). Byddai’r  Prif Weithredwr Dros Dro yn ei 
gyfarfod un waith yn rhagor o ganlyniad i’r digwyddiad. Roedd Chris Franks yn teimlo nad oedd digon 
yn cael ei wneud i gael cymorth posibl gan Aelodau’r Cynulliad ac Aelodau Seneddol yn gyffredinol, a 
gofynnodd a ellir cyflwyno strategaeth yn y cyfryngau i’r Cyngor. Cytunwyd y byddai papur o’r fath 
yn cyrraedd y Cyngor yn y dyfodol, trwy’r Grŵp Rheoli priodol, a byddai’n cynnwys disgrifiadau o’r 
ymgyrchoedd a’r gwaith eirioli a wnaed hefyd. 
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11. Drafft o gytundeb ffurfiol â Wales TUC Cymru 
 
Cododd hyn o gyfarfod rhwng y Cadeirydd Dros Dro ar y pryd, y Prif Weithredwr Dros Dro ac 
Ysgrifennydd Cyffredinol Wales TUC Cymru, Martin Mansfield: rhannwyd yr un drafft gydag ef, fel 
bod modd iddo ei addasu cyn ei gyflwyno i’w Gyngor Cyffredinol ei hun. Buddsoddodd Wales TUC 
Cymru tua £150,000 y flwyddyn yn Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales er mwyn cynnal ei 
gyrsiau addysg i undebwyr llafur, ac roedd yn hapus gydag ansawdd a chysondeb y gwasanaeth a 
ddarparwyd. Rhoddodd y Cyngor awdurdod y Cadeirydd i John Graystone er mwyn rhoi ei sêl 
bendith ar eiriad y cytundeb ar ei ran, gan ymgynghori â Kathryn Robson. 

 
 
12. Trefniadau ar gyfer penodi’r tri lle oedd ar ôl i aelodau’r Cyngor 

 
Nododd y Cyngor ei bod yn weithred yn weddill, a chytunwyd bod angen i’r Pwyllgor Chwilio ddod 
ynghyd i weithredu ar y mater cyn gynted ag oedd yn ymarferol. 
 
 

13. Dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor i ddod 
 

12.30 pm, Dydd Mawrth 13 Mehefin 2017: Coleg Harlech, Allt Dewi Sant, Harlech (gyda thaith 
                                                                                                         dywysedig o gwmpas y campws am 10.30 a.m.) 

     
       12.30 pm, Dydd Llun 24 Gorffennaf 2017: y Ganolfan Arloesi, Glyn Ebwy 


