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COFNODION Y CYNGOR: Busnes Agored 

12.30 p.m., Dydd Mawrth 17 Mai 2016 

WEA YMCA CC Cymru, Canolfan Parc Caia, Prince Charles Road, Wrecsam LL13 8TH 
 

 
(Mae cofnodion 11 a 12 i’w gweld yng nghofnodion y Busnes Cyfrinachol ar gyfer 17 Mai 2016.) 

 
 
1. Presenoldeb a Materion Cychwynnol  

 
1.1 Presennol: John Graystone (Cadeirydd), Rob Humphreys, Becky Watson Stubbs, June Jeremy, Toni 

Schiavone, David Elis-Williams, Chris Franks, Alison Hill, Mark Isherwood (Prif Weithredwr), Val 
Williams, Cathy Clark, Cerys Furlong (trwy ddolen Skype, hyd at gofnod 7 yn gynhwysol). Roedd y 
cyfarfod â chworwm. 

1.2 Ymddiheuriadau: Steve Drowley, Hayden Llewellyn, Claire Morris, Anne-Marie Rogan, Gerry Jenson, 
Viv Davies, Catrin James, Rhys Barfoot. 

1.3 Hefyd yn bresennol: Stephen Thomas (Clerc). Mike Phillips – Studio Gill – a Jonathan Goddard 
(cofnodion 1 a 2); Jane Richardson – Clear Thinking (cofnod 3). 
 

 
2. Ymchwil a Chynigion ynghylch Enw Brand i’r Sefydliad newydd 

 
Rhoddodd Mike Phillips gyflwyniad gweledol, llafar a chlywedol ar yr ymchwil a wnaed gan ei 
ymgynghoriaeth ynghylch yr enw yn ystod yr wythnosau diwethaf, a oedd yn cynnwys: arolygon ar-
lein; grwpiau ffocws gyda staff, rhai dysgwyr a rhai sefydliadau partner; a chyfweliadau ar y stryd 
mewn pedwar lleoliad yr wythnos gynt. Roedd o’r farn bod yr ymarfer wedi bod yn drylwyr, gan dalu 
sylw priodol i werthoedd brand, ymarfer cwmwl geiriau a thechnegau eraill i ennyn barn. 
Defnyddiwyd gwerthoedd craidd, cenhadaeth a gweledigaeth y sefydliad yn fodd o benderfynu ar 4 
cynnig cychwynnol, i helpu i lywio sefyllfa’r brand ac i sefydlu ‘naws’ ar ei gyfer. Oddi yno, roedd y 
broses greadigol wedi arwain at dri awgrym ynghylch enw’r sefydliad yn cael sgorau uchel ac yn sefyll 
allan o blith y deg syniad gwreiddiol yr ymgynghorwyd arnynt yn agored, mewn adborth gan sampl 
demograffig tebyg i ddysgwyr y sefydliad. Yna, cafodd y tri enw â’r sgorau uchaf eu datgelu i 
lywodraethwyr. 
 
Diolchwyd i Mike Phillips am ei gyflwyniad. Mewn trafodaeth, cyfeiriwyd at y mathau o enw a 
gwrthodwyd am eu bod yn llai poblogaidd, gan gynnwys enwau’n cynnwys y geiriau ‘coleg’ neu 
‘addysg’. Gofynnodd llywodraethwyr am sicrwydd nad oedd staff wedi chwarae rhan rhy amlwg yn y 
broses ymgynghorol, bod digon o bartneriaid wedi’u holi a bod digon o gyfweliadau wedi’u cynnal ar 
y stryd.  Er y cydnabuwyd ei bod hi’n anodd bodloni anghenion a gofynion y partïon niferus ynghlwm, 
roedd rhai llywodraethwyr yn gofyn tybed pam nad oedd un enw yn Gymraeg yn opsiwn a brofwyd, 
heb yr angen i’w gyfieithu. Cafwyd cytundeb bod angen i’r enw fod yn dderbyniol i ‘dâl-feistri 
gwleidyddol’. Siaradodd Cerys Furlong am yr effaith gadarnhaol yr oedd y newid i enw ei sefydliad hi 
wedi’i chael dros y misoedd diwethaf, gan hawlio bod eglurder ac effeithiolrwydd cynyddol canlynol 
mewn enw yn bwysig iawn. 
 
O blith y tri enw a gyflywnwyd, Adult Learning Wales gafodd consensws y llywodraethwyr a oedd 
yn bresennol, er ei fod mymryn yn rhy gorfforaethol yn Saesneg i rai. Cynigiwyd y dylid newid yr enw 
Cymraeg i ‘Oedolion yn Dysgu’ yn hytrach na ‘Dysgu Oedolion Cymru’: cafodd hyn gefnogaeth gan 
lywodraethwyr penodol. Yn olaf, cafwyd trafodaeth ar yr is-bennawd i gyd-fynd â’r enw hwn a 
chynigion y dylid ei newid i ‘Dysgu. Ar gyfer pawb. A tithau. / Learning. For Everyone. And you.’ Byddai’r 
ymgynghoriaeth nawr yn profi’r agwedd honno ymhellach, yn dilyn y penderfyniad ar enw’r 
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sefydliad. Cytunodd y Cyngor y dylai aelodau’r Cyngor gynnig ac eilio’r enw newydd fel 
penderfyniad yn y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol a gynhelir ddiwedd Mehefin. 
 

 
3. Cynllun Strategol Clear Thinking Consultancy ar gyfer safle Coleg Harlech  

 
Cyflwynodd Jane Richardson ei hun. Dechreuodd trwy bwysleisio’r ffynhonnell incwm hirdymor a 
oedd yn darged yn y pen draw i friff a rôl ei hymgynghoriaeth, ond siaradodd hefyd am yr amserlen, 
nifer y camau a’r ymrwymiad hirfaith y byddai eu hangen i’w chyflawni.  
 
Roedd Map y Llwybr yn y Cynllun yn amlinellu’r blaenoriaethau yr oedd angen gweithredu arnynt yn 
weddol fuan – rheolaeth ar y prosiect, cynnal diddordeb ac egni’r rhanddeiliaid a amlygwyd eisoes a 
pharhad yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn gan y Grŵp Llywio law yn llaw â’r ymgynghoriaeth. Fe 
wnaeth rai pwyntiau penodol ynghylch y blaenoriaethau tymor byrrach (y camau cyntaf a’r camau 
galluogi). Roedd y llyfrgell yn ased pwysig a cham cyntaf hanfodol oedd darganfod beth oedd yno o 
ran deunyddiau archif a llyfrau gwerthfawr, a chynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn yr ymarfer 
hwnnw cyn paratoi’r ystafell honno fel adnodd ar gyfer cam nesaf y Cynllun. Roedd adeilad y theatr 
yn broblem – yn ‘gornwyd’ yr oedd yn rhaid cael gwared arno yn ei ffurf bresennol er mwyn gallu rhoi 
rhannau eraill o’r Cynllun ar waith. Ac, roedd angen cael caniatâd cynllunio yn weddol gyflym er 
mwyn hwyluso’r camau dilynol.  
 
O ran incwm i gyfrannu tuag at y Cynllun, roedd Cyngor Gwynedd, Cronfa Treftadaeth y Loteri a 
gwerthu rhywfaint o dir WEA YMCA CC Cymru yng nghyffiniau Harlech oll yn ffynonellau posibl yr 
oedd angen gweithredu yn eu cylch. Pan fyddai’r cam datblygu’n barod i’w gychwyn, roedd 
opsiynau’n parhau ar ei gyfer – model consortiwm, datblygwr (cadwyn, efallai) yn edrych ar dop a 
gwaelod y safle’n ddarnau ar wahân posibl, a sefydlu is-gwmni masnachu. Awgrymodd Ms 
Richardson na fyddai’n synnu pe bai’r ymatebion mwyaf cadarnhaol yn dod oddi wrth ddatblygwyr 
neu arianwyr â gwreiddiau lleol, neu hiraeth am yr ardal, boed am y Coleg ei hun neu’r cyffiniau yn 
fwy cyffredinol. Daeth i ben trwy gyfeirio at y 12 argymhelliad yn y Cynllun Strategol a’r ffaith na 
fyddai’r amcangyfrif o’r costau cychwynnol, sef tua £13,000,000 yn fras, yn wahanol iawn pe dilynid 
yr opsiwn amgen, sef troi rhan o’r safle’n fflatiau yn hytrach nag yn westy/yn westai. 

 
Ychwanegodd David Elis-Williams rai pwyntiau yn rhinwedd ei rôl fel Cadeirydd y Grŵp Llywio. Roedd 
yr arolwg strwythurol diweddar o’r theatr wedi cadarnhau ei chyflwr peryglus a’r perygl y byddai 
rhannau ohoni’n cwympo. Roedd safiad cadarn yn cael ei fabwysiadu mewn perthynas â’r defnydd 
anawdurdodedig ar yr adeilad gan Theatr Ardudwy, a bu cysylltiad diweddar mwy pendant â Chyngor 
Celfyddydau Cymru ynghylch y materion hyn. Cadarnhawyd hefyd fod Theatr Ardudwy wedi cyflwyno 
cais i restru adeilad y theatr; fodd bynnag, roedd cais blaenorol tebyg yn 2002 wedi methu. 
 
Daeth y Grŵp Llywio i’r casgliad mai blaenoriaethau byrdymor oedd gwneud rhywfaint o warged ar y 
safle yn hytrach na’r diffyg presennol, a gwneud y mwyaf o’r gwarged hwnnw gydag amser; sicrhau 
dysgu parhaus yno yn unol â chymeradwyo’r cynnig yn y cyfarfod cyffredinol blynyddol; a defnyddio 
pwynt gwerthu unigryw’r llyfrgell i’r eithaf. Roedd blaenoriaethau o’r fath yn cael eu hadlewyrchu yn 
y Cynllun Strategol, lle’r oedd y cyfarwyddiadau a roddwyd i Clear Thinking wedi’u cyflawni. Cytunodd 
y Grŵp Llywio â phob un o’r 12 argymhelliad a cheisiont gymeradwyaeth y Cyngor ar eu cyfer, ynghyd 
â chymeradwyaeth y Cyngor i syrfëwr siartredig gymryd camau ynghylch y parseli tir y mae perchen 
arnynt yng nghyffiniau Harlech. Hefyd, ceisiodd gymeradwyaeth i newid swyddogaeth ac enw’r grŵp 
ei hun yn Grŵp/Bwrdd Prosiect, a ddylai barhau â chyfansoddiad mewnol; ac adolygiad o faterion fel 
y byddent ymhen dwy flynedd. Byddai angen rhywfaint o adnoddau ariannol ar gyfer y Grŵp/Bwrdd 
Prosiect yn 2016-17, yn ychwanegol at yr ymrwymiad staffio sydd wedi’i gynnwys yn yr argymhellion, 
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a byddai angen caniatâd y Cyngor hefyd er mwyn ymgysylltu’n ehangach ac yn fwy uniongyrchol â’r 
amrywiol randdeiliaid. 
 
Roedd gan Chris Franks feddwl mawr o’r her entrepreneuraidd a amlinellwyd, gan amlinellu’r risg 
bosibl i enw da yn sgil gweithio gyda Chyllid Cymru fel prif drafodwr, yn hytrach na datblygwr preifat.  
 
Cadarnhaodd y Cyngor ei gefnogaeth i’r 12 argymhelliad, ail-ddynodi’r grŵp yn Grŵp/Bwrdd 
Prosiect, ac y dylai arwain ar y gwaith hwn ar ran y sefydliad am y ddwy flynedd nesaf. Hefyd, 
cytunwyd y dylai aelodaeth y Grŵp/Bwrdd Prosiect gael ei adolygu, pe bai angen arbenigedd 
ychwanegol arno ar gyfer y cam newydd hwn, ac y dylid sefydlu Grŵp ar wahân i Ymgysylltu â 
Rhanddeiliaid. At hynny, cytunwyd mewn egwyddor y dylid cynnwys llinell benodol yn y gyllideb yn 
2016-17 ar gyfer y camau y byddai eu hangen yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf. 
 
Diolchwyd i Jane Richardson a Clear Thinking am eu cyfraniad dros y misoedd diwethaf; yn yr un 
modd, diolchwyd i’r Grŵp Llywio hefyd.  
 
 

4. Adolygu Dulliau Llywodraethiant: adborth gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen a chynigion 
cyfansoddiadol ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol ar 22 Mehefin 

 
Cyflwynodd John Graystone y papurau a oedd yn cyd-fynd â’r eitem hon, ac roedd o’r farn eu bod yn 
adlewyrchiad teg o benllanw proses o sawl mis o ymgynghori trwy gyfres weddol dderbyniol o 
gynigion, lle y bu rhywfaint o gyfaddawd gan bawb a oedd yn gysylltiedig, pob un ohonynt â 
safbwyntiau cadarn. Gobeithiai y byddai cytundeb cyfunol gan aelodau’r Cyngor a fyddai yna’n gallu 
cael ei gyflwyno felly i’r Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol yn Llandrindod. 
 
Cadarnhaodd Toni Schiavone bod yr hyn a oedd i’w gynnig yn gyfaddawd derbyniol o’i ran ef. Er nad 
oedd yn erbyn y cysyniad, nid oedd yn glir o hyd ynghylch sut byddai’r Cynulliad yn gweithio’n 
effeithiol fel corff craffu. Roedd Rob Humphreys hefyd, o bwynt gwahanol ar y sbectrwm 
safbwyntiau, yn derbyn naws cymodol y cynnig, gan gynnwys cynnwys sefydliadau partner a chyswllt 
yn y Cyngor a’r Cynulliad. Dymunai weld y newidiadau hyn yn ysgogi newid diwylliannol yn y sefydliad 
gydag amser, lle y byddai pleidleisiau bloc a phleidleisiau trwy ddirprwy yn chwarae llai o rôl, ac y 
byddai trafodaeth fywiog ar faterion o bwys yn arwain at gynigion a phenderfyniadau a oedd yn 
destun cystadleuaeth fwy ffyrnig. 
 
Cafodd y cynigion gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen eu cymeradwyo gan y Cyngor i’w cyflwyno yng 
nghyfarfod cyffredinol eithriadol y mis canlynol a chytunwyd y dylai llywodraethwyr – o blith 
aelodau’r Grŵp yn ddelfrydol – gynnig ac eilio’r penderfyniad yn Llandrindod. 
 

 
5. Drafft terfynol Cynllun Strategol 2016-2019 WEA YMCA CC Cymru, gan gynnwys Gweledigaeth, 

Cenhadaeth a Diben 
  
Disgrifiodd Mark Isherwood y broses ymgynghori hirfaith a arweiniodd at y ddogfen hon ac, o’i 
chysylltu â chofnod 2, siaradodd am y mewnbwn diweddaraf o’r ymchwil i frandio dan arweiniad 
Studio Gill, a oedd wedi arwain at newidiadau dros y diwrnodau diwethaf, hyd yn oed ar ôl y fersiwn a 
anfonwyd at y llywodraethwyr gyda phapurau eraill y Cyngor yr wythnos gynt. Ymddiheurodd am 
hynny (roedd y newidiadau i’w gweld mewn fersiwn a anfonwyd drwy e-bost y noson gynt, a’i 
gyflwyno ar ddiwrnod y cyfarfod), er bod hyn yn dangos mai dogfen ‘weithredol’ oedd hon. 
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Gwnaeth amrywiol lywodraethwyr nifer o awgrymiadau ynghylch geiriad y Weledigaeth ac amcanion 
penodol ymhlith y Nodau Strategol, yn ymwneud â dylanwadu ar y broses o lunio polisïau, hepgor 
pwyntiau a oedd yn rhinweddau personol yn hytrach na sefydliadol, cynyddu cyfeiriadau at ddysgwyr 
a dilyniant, ynghyd â byrhau adran y Nodau fel yr oedd ar hyn o bryd, gan gynnwys mwy o ferfau 
‘gwneud’ ynddi. Pwysleisiodd David Elis-Williams y pwysigrwydd yn gyffredinol, ac iddo ef yn 
benodol, o gael fersiwn dwyieithog yn hytrach na fersiwn Saesneg yn unig fel ar hyn o bryd, gan ei 
fod o’r farn bod hyn yn haws golygu jargon a mynegiant gwael nad oedd yn gweithio yn y ddwy iaith. 
 
Cymeradwyodd y Cyngor yr awgrymiadau am ddiwygiadau a wnaed yn y cyfarfod, gofynnodd am 
gyfieithiad buan o’r fersiwn diwygiedig ac yna dosbarthu’n electronig fersiwn dwyieithog i bob 
llywodraethwr i’w gymeradwyo’n derfynol, yn electronig.  Byddai cynllun busnes gweithredol wedi’i 
lunio gan y staff yn dilyn yn naturiol o’r fersiwn wedi’i gymeradwyo. 
 

 
6. Cofnodion Busnes Agored cyfarfod y Cyngor ar 22 Mawrth 2016 a materion yn codi nad oeddent ar 

yr agenda 
 
Cymeradwywyd y cofnodion o’r Busnes Agored yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor yn Llanisien fel 
cofnod cywir. Roedd un mater yn codi: 
  
Cofnod 10: Adborth ar y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Nghasnewydd ar 16 Ebrill - Rhoddodd y 
Cadeirydd grynodeb o’r diwrnod yn YMCA Casnewydd, gan gynnwys sesiynau gweithdy’r bore, y 
seremoni wobrwyo a’r pum cynnig, bob un ohonynt wedi’u derbyn. Roedd y pleidleisio ar bob un o’r 
pump (sef y fersiwn o’r cynnig ynghylch Harlech a ddiwygiwyd gan y Cyngor) wedi bod yn unochrog 
iawn. Dywedodd David Elis-Williams ei fod wedi adrodd goblygiadau’r bleidlais honno yn ôl i Fforwm 
Dysgwyr Coleg Harlech ers y cyfarfod cyffredinol blynyddol. Canmolodd Chris Franks gynnwys a 
hwylustod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn ei gyfanrwydd ac atgoffa’r llywodraethwyr fod 
cyfrifon archwiliedig 2014-15 YMCA Wales CC gerbron cyfarfod nesaf y Pwyllgor Archwilio er mwyn 
craffu arnynt o ganlyniad i bwynt a gododd ef yng Nghasnewydd. 
 
Mynegodd llywodraethwyr eraill bryder ynghylch y diffyg cyfranogiad ac ymgysylltiad gan ddysgwyr 
yn y digwyddiad (heblaw yn ystod derbyn gwobrau). Roedd Toni Schiavone o’r farn ei fod wedi 
gweld hynny’n gweithio’n dda ac yn briodol ar dri achlysur yn unig, sef yn y Fforymau Rhanbarthol 
diweddaraf a gynhaliwyd yng ngogledd-orllewin Cymru. Hynny oedd yn peri iddo barhau i fod ag 
amheuon ynghylch sut byddai’r Cynulliad yn gweithio’n ymarferol ar lefel genedlaethol. Roedd Rob 
Humphreys yn feirniadol o’r bwlch a oedd yn bodoli rhwng y rhethreg ynghylch cyfranogiad 
democrataidd yn y sefydliad a realiti’r sefyllfa fel yr oedd ef wedi’i weld. Teimlai fod her sylweddol yn 
bodoli o ran pontio tôn bregethwrol braidd rhai partïon cysylltiedig a’r arfer gwael a oedd yn 
digwydd mewn gwirionedd ar y mater. Cytunwyd y byddai Mark Isherwood yn cyflwyno papur i 
gyfarfod (nas penodwyd) o’r Cyngor yn y dyfodol ar ddulliau arfaethedig o gryfhau agweddau 
cyfranogol o’r fath yn y sefydliad. 
 
 

 7.   Adroddiad Cyllid, gan gynnwys Cyfrifon Rheoli, ar gyfer Ebrill 2016 
 
Bu cynnydd o bron £20,000 yn y diffyg rhagamcanol ers y ffigurau a welwyd gan y Cyngor ddau fis 
ynghynt ac roedd y diffyg rhagamcanol ar gyfer 2015-16 bellach yn £262,000. Daethai’n gynyddol glir 
fod y prif gostau’n deillio o’r uno wedi gostwng ar ôl y digwyddiad, yn hytrach na chyn yr uno.   
 
Roedd hi’n galonogol i Chris Franks weld bod 6 chontract newydd wedi’u llofnodi’n ddiweddar (rhan 
o brosiect ‘Cynhwysiant Gweithredol’, drwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru), ond roedd yn 
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parhau i bryderu bod ffigurau cyffredinol y flwyddyn yn llithro’n araf o hyd i gyfeiriad negyddol. 
Ychwanegodd y Cadeirydd y byddai Llywodraeth Cymru yn anochel yn ymateb yn negyddol i 
flwyddyn o golled ariannol ac y byddai angen i’r sefydliad fod yn arbennig o wyliadwrus na fyddai hyn 
yn cael ei ailadrodd y flwyddyn ganlynol. Gofynnodd y Cyngor bod rhagamcaniadau 3 blynedd yn 
cael eu cyflwyno cyn gynted ag y bo’n ymarferol, pan fyddai’r agweddau ansicr ar y flwyddyn 
gyntaf hon o weithredu ac ailstrwythuro’r staff wedi’u datrys; a bod ffigurau’n gysylltiedig â Choleg 
Harlech yn cael eu datgan mewn categori ar wahân (ar ffurf nodyn) fel rhan o grynodebau ariannol 
yn y dyfodol. 
 

 
8.   Y Gofrestr Risg ar gyfer Mai 2016 – Trosolwg o Bwyntiau Allweddol 
 

Roedd y Cyngor o’r farn y dylai’r categorïau Risg Cynhenid yn ymwneud â dyraniad anffafriol o 
adnoddau gan Lywodraeth Cymru yn 2017-18, a’r potensial am effaith negyddol yn sgil methu â 
gweithredu’r argymhellion yng Nghynllun Busnes Harlech, gael eu sgorio/eu henwi’n Goch. Hefyd, 
gofynnodd fod ailstrwythuro’r staff yn cael ei ychwanegu’n risg arwyddocaol arall, mewn categori 
ar wahân. 

 
 
9.   Cofnodion Cyfarfodydd Pwyllgorau WEA YMCA CC Cymru ym Mawrth 2016 
 

Cafodd y Cyngor y cofnodion canlynol o’r Pwyllgorau: Y Cwricwlwm (11 Mawrth); Archwilio a 
Llywodraethiant Corfforaethol (15 Mawrth); Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol (15 Mawrth); Staffio (15 
Mawrth); ac Ansawdd a Phrofiad y Dysgwyr (24 Mawrth). Nodwyd nad oedd cyfarfod arfaethedig y 
Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol ddechrau Mai wedi’i gynnal, ond y byddai cyfarfod o’r fath yn 
cael ei gynnal yn gynt na’r dyddiad yng nghanol Gorffennaf sydd wedi’i gynnwys yn swyddogol yn ei 
gylch cyfarfodydd. 

 
 
10.  Dyddiad a Lleoliad gweddill Cyfarfodydd y Cyngor yn 2015-16 

 
11.00 – 14.00, Dydd Llun 11 Gorffennaf 2016: Swyddfa Iard y Cowper, Caerdydd 

 
 
Cofnodion 11 a 12 – Busnes Cyfrinachol – gweler y cofnodion ar wahân. 
 
 
 


