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COFNODION Y CYNGOR: Busnes Agored  
11.00 a.m., Dydd Llun 11 Gorffennaf 2016   

WEA YMCA CC Cymru, 7 Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB 
 

 
(Mae cofnodion 3, 11 a 12 i’w gweld yng nghofnodion y Busnes Cyfrinachol ar gyfer 11 Gorffennaf 2016.) 

 
 
1. Presenoldeb a Materion Cychwynnol 

 
1.1 Presennol: John Graystone (Cadeirydd), Rob Humphreys (Is-gadeirydd), Becky Watson Stubbs, June 

Jeremy, Toni Schiavone, David Elis-Williams, Chris Franks, Steve Drowley, Viv Davies, Catrin James, 
Mark Isherwood (Prif Weithredwr), Val Williams, Cathy Clark. Roedd y cyfarfod â chworwm. 

1.2 Ymddiheuriadau: Gerry Jenson (Is-gadeirydd), Hayden Llewellyn, Cerys Furlong, Rhys Barfoot, Alison 
Hill. 

1.3 Hefyd yn bresennol: Stephen Thomas (Clerc). 
 

 
2. Cofnodion Busnes Agored cyfarfod y Cyngor ar 17 Mai 2016 a materion yn codi nad oeddent ar yr 

agenda 
 
Cymeradwywyd cofnodion y Busnes Agored yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor yn Wrecsam fel 
cofnod cywir, yn ddarostyngedig i ddau newid i gofnod 3 – Cynllun Strategol Ymgynghoriaeth Clear 
Thinking ar gyfer safle Coleg Harlech – a ddylai yn awr ddarllen fel a ganlyn: 
 
Paragraff 5 – Daeth y Grŵp Llywio i’r casgliad mai trefn y blaenoriaethau byrdymor oedd: gwneud 
rhywfaint o warged ar y safle yn hytrach na’r diffyg presennol; ymgeisio i sicrhau dysgu parhaus yno yn 
unol â chymeradwyo’r cynnig yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol; sicrhau’r gwarged ariannol mwyaf 
gydag amser; a defnyddio pwynt gwerthu unigryw’r llyfrgell i’r eithaf. a 
 
Paragraff 6 – Hefyd, ceisiodd y Grŵp Llywio gymeradwyaeth i newid swyddogaeth ac enw’r grŵp ei hun 
yn Grŵp/Bwrdd Prosiect, i fod â chyfansoddiad mewnol; 
 
Roedd un mater yn codi, yn gysylltiedig â’r un cofnod – diweddariad ar y Cynllun Strategol ar gyfer 
Coleg Harlech, yr oedd papur briffio byr arno wedi’i ddosbarthu. Ychwanegodd Mark Isherwood fod 
dyfodiad darpar ddatblygwr, o ogledd America, ar gyfer Gwesty Dewi Sant (wrth ymyl Coleg Harlech) 
yn peri risg i ni, oherwydd ym marn Croeso Cymru, nid oedd digon o alw yn y dref am ddau safle llety 
â gwasanaeth yno. Efallai y byddai’n bosibl gweithio ar y cyd â’r datblygwr hwnnw ar draws y ddau 
safle, fodd bynnag. O ran y theatr, roedd cynrychiolwyr Cyngor Gwynedd ar y safle’r diwrnod 
canlynol i benderfynu a oedd angen gosod ffensys o amgylch yr adeilad a symud pawb ohono am 
resymau iechyd a diogelwch, oherwydd ei beryglon i bobl sy’n mynd heibio a defnyddwyr. 
 
Ychwanegodd David Elis-Williams ei fod yn ofni bod y momentwm yn gysylltiedig â materion Coleg 
Harlech wedi arafu dros y deufis blaenorol, ers i Jane Richardson gamu o’i rôl ymgynghorol, 
oherwydd ni fu penodiad eto i’r swydd newydd ar gyfer y safle ac nid oedd y Grŵp/Bwrdd Prosiect 
wedi cyfarfod eto. 
 
Cofnod 3 – Busnes Cyfrinachol – gweler yng nghofnodion y Busnes Cyfrinachol 
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4.    Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol yn Llandrindod ar 22 Mehefin a’i ôl-effeithiau 
 

Wrth fyfyrio ar y cyfarfod cyffredinol eithriadol, dywedodd John Graystone ei fod yn anghyfforddus â 
dylanwad y pleidleisiau drwy ddirprwy ar gasgliadau’r cyfarfod cyffredinol eithriadol. Nid oedd y rhai 
a oedd yn bwrw pleidlais o’r fath yn gallu clywed y dadleuon a roddwyd gerbron. Roedd o’r farn bod 
hwn yn fater pwysig yr oedd angen i’r sefydliad edrych eto arno yn y dyfodol. 
 
a) Enwi’r sefydliad newydd: cafodd y cynigion yn y papur atodol, o ran y broses i’w dilyn cyn 

cyfarfod cyffredinol eithriadol arall, eu trafod. Roedd profion blaenorol ar frandio canghennau yn 
y dyfodol eisoes wedi’u cynnal yn anffurfiol yng nghangen Caerffili, gyda chanlyniadau 
cadarnhaol. Gwnaed pwyntiau ychwanegol gan lywodraethwyr fel a ganlyn: 
- Mae angen eglurder i’r grwpiau ffocws ac aelodau yn ehangach mai’r bwriad oedd y byddai 

brandiau/logos/hunaniaethau’r 3 sefydliad blaenorol yn gwanhau’n anochel gydag amser; 
- Dylid cymryd mwy o ofal, mewn papurau cefndir a thrwy ymgynghoriadau agored, wrth 

esbonio’r rhesymeg wrth wraidd cynigion a’r ffordd yr oeddent yn dod gerbron y cyfarfod 
cyffredinol eithriadol pellach, nag y bu yn y cyfnod cyn cyfarfod cyffredinol eithriadol mis 
Mehefin; 

- Roedd hi’n hanfodol bod yr holl gysyniadu, ymgynghori a thrafod ynghylch yr enw a’i frandio 
cysylltiedig yn cael ei gynnal gyda chynnyrch dwyieithog o’r cychwyn – nid oedd hyn yn wir 
am y broses yn gynt yn y flwyddyn, lle’r oedd meddylfryd amhriodol o arwain gyda’r Saesneg 
wedi bod yn boenus o amlwg i rai. 

Cymeradwyodd y Cyngor y camau argymelledig yn y papur, gyda’r cafeatau uchod, a datgan ei 
gymeradwyaeth ar gyfer enw’r sefydliad, sef Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales. 
 

b) Gweithredu dilynol ar faterion llywodraethiant: cytunodd y Cyngor â’r argymhelliad yn y papur 
atodol. Ystyriai fod gwaith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Lywodraethiant wedi’i gwblhau yn y 
cyfarfod cyffredinol eithriadol yn Llandrindod. Fe wnaeth benodi gweithgor byrdymor i 
ychwanegu rhywfaint o fewnbwn newydd ar y mater ac i anelu at gyfaddawd pellach a fyddai, 
yn ddelfrydol, yn ennill cymeradwyaeth cyfarfod cyffredinol eithriadol arall. Byddai’r 
Gweithgor yn cynnwys: John Graystone, Mark Isherwood, Stephen Thomas, Cathy Clark, Catrin 
James a Jeremy Gass. Cytunwyd y dylid diolch i Martin Price am ei gyfraniad ar ran Canolfan 
Cydweithredol Cymru, ond y dylai’r cam nesaf fod yn nwylo aelodau mewnol yn unig. 

 
Hefyd, derbyniodd Catrin James gymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer cael mwy o eglurhad ynghylch 
categori aelodaeth sefydliadau partner a chyswllt. I rai sefydliadau, roedd gwybodaeth i aelodau 
yn ysbeidiol ac anghyson: roedd rhai cyrff yn talu ffi gyswllt ac eraill ddim (ac nid oedd angen 
iddynt dalu’r ffi);  roedd angen gwneud diffiniadau’n gliriach a diweddaru’r rhestr bostio mewn 
perthynas â’r mater hwn. Dywedodd Val Williams fod sylw’r Pwyllgor Mudiad Gwirfoddol wedi’i 
dynnu at y mater hwn, a’i fod yn un o’r materion sy’n cael ei adolygu’n rhan o ddatblygiad polisi a 
strategaeth gynhwysfawr ynghylch aelodaeth gan adran Sharon Reader. 
 

c) Adolygiad o aelodaeth y Cyngor: gyda’r Cyngor presennol bellach yn bodoli am 5 mis arall, 
manteisiwyd ar y cyfle i ystyried ei aelodaeth. Roedd Anne-Marie Rogan wedi ymddiswyddo 
ddiwedd Mai oherwydd pwysau ymrwymiadau gwaith. Cytunwyd gofyn i Claire Morris gamu o’i 
swydd fel llywodraethwr, o dan y pwerau a roddir i’r Cyngor yn Erthygl 10.8.4. (D.S. Ni 
chymerwyd y cam hwn, oherwydd mewn e-bost a anfonwyd ar yr union ddiwrnod, cadarnhaodd 
Claire Morris ei bod yn ymddiswyddo o’r Cyngor.) Hefyd, cytunwyd dewis Julie Cook o Wales TUC 
Cymru i lenwi lle ar y Cyngor o 1 Awst i 31 Rhagfyr 2016, ac na fyddai unrhyw ymdrech i geisio 
aelodau pellach am gyfnod yr estyniad pum mis hwnnw.  
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5.     Ystyriaethau Blwyddyn Ariannol 2015-16 – Cyfrifon Rheoli hyd at ddiwedd Mai a Cheisiadau 
Diswyddo Gwirfoddol  
 
Roedd y cyfrifon rheoli hyn wedi bod gerbron y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol, lle nodwyd 
mai’r gwelliant allweddol oedd yr hyder cynyddol i gyllidebu a llunio rhagamcanion ariannol yr oedd 
datblygiad y System Gwybodaeth Reoli yn ei roi i ddata ar ffigurau cyflwyno addysg. Roedd adleisiau 
o hyn yn yr eirfa a ddefnyddiwyd yn yr esboniad geiriol o’r tanberfformio wrth gynhyrchu incwm 
ffioedd a thaliadau dysgu, pan oedd diffyg data pendant flwyddyn yn gynt wedi golygu bod targedau 
wedi’u gosod weithiau ar lefelau nad oedd modd eu cyflawni. Fel y gellid rhagweld, roedd y diffyg 
cyffredinol yn sefydlogi wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen. Roedd costau blynyddol Coleg Harlech nad 
oeddent yn gysylltiedig â darpariaeth oddeutu £130,000: fe wnaeth Chris Franks ailadrodd y cais a 
wnaed yn flaenorol yn y Cyngor ac yn y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol am yr angen i 
gynnwys manylion mwy penodol am gostau’n gysylltiedig â Harlech ym mhob adroddiad geiriol. 
Esboniwyd bod y crynodeb llif arian hyd at Ebrill 2017 yn adlewyrchu sefyllfa stasis: fodd bynnag, 
roedd bwriad i’r cynigion diswyddo gwirfoddol ac ailstrwythuro’r staff wella’r sefyllfa, o gymharu â’r 
gostyngiad o oddeutu £500,000 a oedd yn cael ei ddangos yno dros y cyfnod hwnnw. 
 
Gan droi at ddiswyddiadau gwirfoddol, a drafodwyd hefyd yn y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau 
Cyffredinol, roedd y sefyllfa wedi symud ymlaen ers hynny gyda cheisiadau ychwanegol yn arwain at 
gyfanswm o 11 cais am gost o £233,000. Felly, roedd y farn yn y cyfarfod Pwyllgor y dylai cyfanswm 
cymharol fympwyol o oddeutu £200,000 fod yn ddigon i ddelio gyda’r diswyddiadau awdurdodedig 
wedi’i disodli gan ddigwyddiadau. Roedd y Cyngor yn fodlon na fyddai hyn yn golygu unrhyw 
ddiswyddiadau gorfodol a chytunodd na ddylid clymu dwylo’r rheolwyr mewn perthynas â’r mater 
hwn. Felly, cymeradwyodd swm o hyd at £233,000 i’w wario ar hyn, gyda’r cafeat pe byddai’n bosibl 
osgoi rhai o’r taliadau er mwyn arbed arian, yna dylid eu hosgoi. Hefyd, cytunodd y Cyngor y dylai 
ddirprwyo’i awdurdod i’r Cadeirydd ac i David Elis-Williams, pe bai staff uwch o’r farn bod angen 
iddynt ymgynghori â’r ddau ar fanylion y materion hyn. 
 

 
6.   Y Gofrestr Risg ar gyfer Gorffennaf 2016 – Trosolwg o’r Pwyntiau Allweddol  
 

Roedd mwy o risgiau wedi’u sgorio/enwi’n risgiau Coch yn y fersiwn diweddaraf hwn o’r Gofrestr, fel 
y cynigiwyd gan y Pwyllgor Archwilio a chyfarfod blaenorol y Cyngor. Roedd y Cyngor o’r farn bod 
angen gweithredu llawer mwy penodol ar Risg 1 (Llywodraeth Cymru yn dyrannu llai o adnoddau) na’r 
cyfeiriadau yn y golofn ‘Gweithredu’ bresennol, ac y dylai’r golofn liniaru gyfeirio at godi proffil y 
sefydliad, gwaith y Grŵp Ymgyrchu a datblygiadau newydd eraill. Er bod y risg honno’n un barhaus, 
nid oedd yr ymatebion iddi, a oedd yn rhoi’r argraff eu bod braidd yn statig (fel y’u cyflwynir ar hyn o 
bryd), yn rhoi sicrwydd i lywodraethwyr. Hefyd, gofynnodd y Cyngor fod pleidlais y refferendwm, sef 
y dylai’r Deyrnas Unedig adael yr Undeb Ewropeaidd, yn cael ei hychwanegu at y Gofrestr; a bod 
mecanwaith newydd yn cael ei gyflwyno i ddangos a oedd sgoriau’r risgiau wedi codi neu ostwng o 
gymharu â Chofrestri blaenorol. 

 
 
7.    Ystyriaethau Blwyddyn Ariannol 2016-17  

 
Roedd ColegauCymru wedi gofyn am gefnogaeth gan gyflogwyr y sector ar gyfer codiad cyflog 
arfaethedig o 1% ar gyfer 2016-17 trwy gael cymeradwyaeth ymlaen llaw ar ei gyfer gan bob Coleg a 
Sefydliad Addysg Bellach. Byddai hyn yn cynorthwyo tîm trafod ColegauCymru yn y trafodaethau ar 
ddod ag undebau llafur. Cadarnhaodd y Cyngor ei gefnogaeth ar gyfer y codiad o 1% ar gyfer staff yn 
y flwyddyn ariannol nesaf, swm a oedd eisoes wedi’i gynnwys yn ffigurau’r trosolwg a gyflwynwyd 
o’r gyllideb. 
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Yn ei sylwadau ar y gyllideb, fe wnaeth y Cadeirydd adleisio barn y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau 
Cyffredinol ychydig wythnosau’n gynt, sef bod gwarged targedig braidd yn fychan ar gyfer y 
flwyddyn (£10,800) ac y dylid gwneud pob ymdrech i’w gynyddu. Dywedodd David Elis-Williams fod 
dwy ffordd bosibl o gyflawni hynny wedi’u hamlygu: dylai Grŵp/Bwrdd Prosiect Harlech newid 
gweddill y diffyg/gwarged ar gyfer Coleg Harlech yn ystod y flwyddyn; ac, o ran gwariant cyfalaf, fel 
yr oedd y Pwyllgor wedi nodi, dylai ehangu’r seilwaith TG newydd ddilyn o ganlyniad i adolygiad o’r 
ystad eiddo gyfan, a ddylai gyflwyno cyfleoedd pellach i dorri costau. Dywedodd Mark Isherwood 
wrth aelodau fod grant cyfalaf ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer seilwaith TG, ar yr amod mai 
un enw parth oedd gennym, a’i fod ar gael tan Fawrth 2017 yn unig. 
 
Cymeradwyodd y Cyngor y gyllideb fel y’i cyflwynwyd, ond ar yr amod bod y gwarged targedig yn 
cael ei godi i £100,000 wrth i’r flwyddyn ariannol fynd rhagddi, yn sgil y gostyngiad mewn costau a’r 
targedau incwm uwch a ddisgrifir uchod. 

 
 
8. Cofnodion Cyfarfodydd Pwyllgor WEA YMCA CC Cymru, Mai i Orffennaf 2016 
 

Cafodd y Cyngor y cofnodion canlynol o’r Pwyllgorau: Ansawdd a Phrofiad y Dysgwyr (26 Mai); Cyllid 
a Phwrpasau Cyffredinol (22 Mehefin); ac Archwilio a Llywodraethiant Corfforaethol (6 Mehefin), a 
gofnodwyd fel cofnod 3 o dan Fusnes Cyfrinachol. 
 
Cafwyd adroddiadau llafar o gyfarfodydd y Cwricwlwm (29 Mehefin) a’r Pwyllgor Mudiad Gwirfoddol 
(1 Gorffennaf).  Roedd y Cadeirydd o’r farn ei bod hi’n bwysig i lywodraethwyr yn gyffredinol feddu ar 
drosolwg o gryfderau a gwendidau allbwn addysgol y sefydliad, fel ei gyfraddau cwblhad a dilyniant. 
Roedd hwn wedi’i ddarparu i Bwyllgor y Cwricwlwm a chytunwyd y dylai’r trosolwg lunio set o ddata 
i’r Cyngor llawn yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, fel rhan o 
gylch blynyddol. Hefyd, rhoddodd Viv Davies adborth ar y gweithdy a gynhaliwyd fel estyniad i’r 
cyfarfod diweddar o’r Pwyllgor Cwricwlwm, lle y dywedodd gwas sifil o Lywodraeth Cymru nad oedd 
rhai o’i chydweithwyr yn llwyr ddeall diben addysg oedolion yn y gymuned. O ran cyfarfod y Pwyllgor 
Mudiad Gwirfoddol, cyfeiriodd Val Williams at atgyfodi’r Grŵp Ymgyrchu, y drafodaeth am y 
ddarpariaeth staffio ar gyfer cefnogi democratiaeth a chyfranogiad yn y sefydliad, a’r angen am 
eglurder ynghylch aelodaeth sefydliadau partner a chyswllt (y cyfeiriwyd ato eisoes yng nghofnod 
4b). 

        
 
9.    Ymateb strategol ColegauCymru i ganlyniad y Refferendwm ar yr aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd 

 
Nodwyd bod y cyfeiriad at gorff ar ffurf ‘prif ganolfan a lloerennau’ ym mhwynt 6 y papur yn gyfeiriad 
at WEA YMCA CC Cymru fel prif ganolfan, ac na chyfeiriwyd at Addysg Uwch yn y papur. Cyfeiriwyd at 
rai o sylwadau Cerys Furlong mewn negeseuon e-bost am gyfeiriad strategol i’r sefydliad at y dyfodol 
yn fwy cyffredinol yn y fan hon hefyd. 
 
 

10.  Dyddiad a Lleoliad Cyfarfodydd ychwanegol y Cyngor yn 2016 
 

                12.30 – 15.45, Dydd Iau 22 Medi 2016: Y Drenewydd 
 14.00 – 17.15, Dydd Mercher 23 Tachwedd 2016: Abertawe 
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