
          

 
COFNODION DRAFFT Y CYNGOR: Busnes Agored 

1.00 y.p., Dydd Mawrth 22 Mawrth 2016   

WEA YMCA CC Cymru, 6 Tŷ Cleeve, Cilgant Lambourne, Llanisien, Caerdydd CF14 5GP 
 

 
(Mae cofnodion 9, 15 ac 16 wedi’u cynnwys yng nghofnodion Busnes Cyfrinachol 22 Mawrth 2016.) 

 
 
1. Presenoldeb a Materion Cychwynnol 

 
1.1 Presennol: John Graystone (Cadeirydd), Becky Watson Stubbs (hyd at gofnod 8), Viv Davies, June 

Jeremy, Catrin James, Toni Schiavone, Gerry Jenson, David Elis-Williams (hyd at gofnod 10), Chris 
Franks, Rhys Barfoot (hyd at gofnod 8), Alison Hill (hyd at gofnod 10), Mark Isherwood (Prif 
Weithredwr), Val Williams, Rob Humphreys, Cathy Clark, Cerys Furlong. Roedd cworwm yn y 
cyfarfod. 

1.2 Ymddiheuriadau: Steve Drowley, Hayden Llewellyn, Claire Morris, Anne-Marie Rogan. 
1.3 Hefyd yn Bresennol: Stephen Thomas (Clerc). Andrew Clark (eitemau 1 a 2); David Ashman a David 

West (eitemau 1 a 2 a rhan o eitem 3); Paul Thomas (rhan o eitem 3); Martin Price (eitem 4); Mark 
Baines (eitemau 5-8). 
 
Roedd sesiwn hyfforddiant ynghylch Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg wedi’i chynnal yn gynharach 
y diwrnod hwnnw, ac roedd 11 o lywodraethwyr wedi’i mynychu.  
 
Trafodwyd materion staffio cyfrinachol o dan eitemau 3, 9 ac 16, ac ni chynhwyswyd llywodraethwyr 
oedd hefyd yn aelodau staff pan drafodwyd yr eitemau hynny. 

  
 

2. Dyfodol Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru a chyfraniad WEA YMCA CC Cymru at 
ddatblygu hynny  
 
Croesawyd Andrew Clark, Pennaeth Is-adran Addysg Bellach a Phrentisiaethau Llywodraeth Cymru, i’r 
cyfarfod. Dywedodd wrth yr aelodau fod adolygiad o Ddysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) yng 
Nghymru yn mynd rhagddo, dan ofal Arad Consulting, a dylai’r gwaith fod wedi’i gwblhau erbyn 
diwedd Mai. Roedd hyn yn gyfle unigryw o gofio y byddai’r adroddiad dilynol yn cael ei dderbyn o 
fewn mis wedi penodiad Gweinidog a gweinyddiaeth newydd, ac roedd hynny’n golygu fod cyfle hyd 
at ddiwedd Gorffennaf i lunio dyfodol y ddarpariaeth – o bosibl am ddegawdau i ddod.  
 
Roedd y ddarpariaeth bresennol yn dameidiog ac roedd angen ei foderneiddio: felly roedd y cyfle i 
siarad â’r Cyngor yn un amserol, o gofio fod y syniad o greu ‘coleg cenedlaethol’ (mae’n debyg fod 
term gwell am hynny) fel nod yn y pen draw wedi’i grybwyll yn ystod yr uno a fu yn y ddwy flynedd 
ddiwethaf.  Byddai’n ddefnyddiol clywed safbwyntiau aelodau’r Cyngor ynghylch cyfraniad y 
sefydliad at unrhyw drefniadau yn y dyfodol, o gofio fod ACL yn elfen graidd o waith WEA YMCA CC 
Cymru ac yn elfen ategol o waith bron iawn bob corff addysgol arall – pa un ai a oeddent yn credu fod 
y sefydliad yn barod i wynebu’r her y gellid ei gyflwyno iddo.   
 
Er bod y sefydliad wedi’i warchod rhag y toriadau gwaethaf yn y gyllideb yn ddiweddar, gallai rhagor 
o doriadau ddigwydd yn sgil Cyllideb ddiweddaraf Canghellor y Deyrnas Unedig. Os felly, gallai fod yn 
anoddach perswadio Gweinidogion Cymru ynghylch gwerth a phwysigrwydd addysg oedolion. Pe 
byddai negeseuon hefyd fod newid mewnol yn WEA YMCA CC Cymru yn araf, byddai hynny’n 
ychwanegu at ansicrwydd ynghylch gallu’r sefydliad i elwa o setliadau’r Gyllideb yn y dyfodol.  
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Diolchwyd i Andrew Clark am ei ddidwylledd. Cadarnhaodd yr aelodau fod y llywodraethwyr a’r uwch 
reolwyr yn barod i ‘wynebu’r her’. Fel blaenoriaeth, roedd ansawdd y ddarpariaeth addysgol i 
ddysgwyr wedi’i gynnal yn ystod y ddau gydsoddiad, a byddai ymrwymiad staff, y Cyngor ac aelodau’r 
Pwyllgor yn sicrhau fod newid yn digwydd ar yr un cyflymder trwy addasu’r strwythurau staffio a 
llywodraethu, newid enw’r sefydliad a gweithredu cynllun strategol yn y misoedd sy’n dod. Deellid yn 
glir hefyd, er nad oedd y sefydliad yn dibynnu’n llwyr ar Lywodraeth Cymru, byddai ei ddyfodol yn 
ansicr iawn heb ei chymorth, ac felly gwerthfawrogid pwysigrwydd perfformio’n dda o ran mesurau 
allweddol tra’n parhau i’w ddylanwadu (trwy’r adolygiad a dulliau eraill). Yn y bôn, roedd dysgwyr a 
Gweinidogion Llywodraeth Cymru yn dymuno’r un pethau ac roedd arnynt angen yr un pethau. 
Roedd WEA YMCA CC Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol, er enghraifft, i helpu’r llywodraeth i daclo’r 
agenda trechu tlodi, oherwydd roedd yn fwy hyblyg ynghylch hynny na cholegau addysg bellach. 
 
Er nad oedd rhai aelodau yn anghytuno â’r sylwadau blaenorol, roeddent yn teimlo fod rhyw 
ddiwylliant o edrych yn ôl a hunanfoddhad wedi’u ymsefydlu, neu o leiaf roeddent wedi’u cyfleu felly 
i’r byd allanol, gan roi’r argraff nad oedd ymateb i newid wedi digwydd mewn modd cynhwysfawr ym 
mhob rhan o’r sefydliad. Er bod rhwystredigaethau ynghylch cyflymder canfyddadwy rhai o’r 
diwygiadau, roedd cynnydd serch hynny: mewn gwirionedd, digwyddodd y newid yn gymharol 
gyflym i gorff cenedlaethol newydd ei greu, ond efallai nad oedd hynny wedi’i gyfleu’n briodol i’r byd 
a’r betws. Gwerthfawrogid y neges fod yr amser i wneud addasiadau pellach yn brin: diolchwyd i 
Andrew Clark am ei gyfraniad fel ffrind beirniadol, a gadawodd y cyfarfod ar yr adeg hynny. 
 
Cytunai’r aelodau fod rhaid ystyried disgrifiad Andrew Clark o ganfyddiadau ynghylch y sefydliad a’i 
rybudd llym am yr angen i sicrhau canlyniadau yn y misoedd nesaf a pheidio eistedd yn ôl ac 
ymfalchïo yn llwyddiannau’r gorffennol. Os na fyddai’r sefydliad yn ymateb i’r her, beth yn union 
oedd ei ddyfodol? Roedd posibilirwydd y gellid buddsoddi adnoddau’r Llywodraeth mewn 
prentisiaethau, nid ACL, a byddai hynny’n gadael i golegau Addysg Bellach ac eraill elwa yn fwy na 
neb, fel oedd wedi digwydd yn achos Cymraeg i Oedolion. Felly, dylai’r sefydliad eirioli’n fryf dros ACL 
a dylai dderbyn her Andrew Clark hefyd. Er bod angen cydsyniad yn y CCB a’r CCE oedd i’w cynnal 
ymhen ychydig, roedd angen bod yn gadarn hefyd, i sicrhau fod y canlyniadau pwysig dan sylw yn 
cael eu cyfleu’n glir i’r holl aelodau a’r staff.   
 

 
3. Adroddiad Ymgynghoriaeth DNA Definitive 

 
Cyflwynodd David Ashman a David West eu hunain. Roeddent yn cynrychioli staff swyddfa Blaenau’r 
Cymoedd yng Nglyn Ebwy, ble cynhaliwyd prosiect ‘arbrofol’ am 3 mis ar y cyd â DNA, yr hyn oedd 
wedi ystyried prosesau i wella ansawdd a darpariaeth. Roedd hynny wedi golygu gweithredu 
newidiadau ar sail safbwyntiau staff y swyddfa, megis cyflogi rhagor o staff er mwyn gallu 
mewnbynnu data yn y rhanbarthau, clirio ôl-groniadau yn ymwneud ag achredu, a chwblhau gwaith 
yn gynt. Roedd safbwyntiau ynghylch y prosiect wedi bod yn bositif 0herwydd fe wnaeth alluogi 
newid democrataidd a chyfranogol, codi morale a gwella systemau a pherfformiad trwy weithredu 
meddylfryd newydd. Roedd DNA Definitive wedi ysbrydoli cydweithwyr i droi cefn ar rai arferion a 
goresgyn gwrthwynebiad i newid. Cydnabuwyd y dylai’r prosiect fod wedi’i gynllunio yn well ymlaen 
llaw, ac wedi’i gyfathrebu’n well i weddill y sefydliad wrth iddo gychwyn. Roedd y prosiect bellach 
wedi gorffen, ond gobeithid y byddai’r ailstrwythuro arfaethedig yn sicrhau fod y pwyslais 
ychwanegol ar hynny o fewn haen ranbarthol y sefydliad - ‘y staff rheng flaen’ - yn cael ei ailadrodd o 
ran yr adnoddau a ddarperir. 
 
Roedd aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant Corfforaethol wedi bod yn bryderus yn ystod 
cyfarfodydd diweddar o glywed fod rheolaethau ariannol penodol wedi’u llacio fel rhan o’r prosiect. 
Roedd hynny yn wir, ac roedd rhai polisïau recriwtio personél wedi’u rhoi o’r neilltu er mwyn cyflawni 
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rhai o’r arloeseddau hyn, ond roeddent wedi’u hailsefydlu wedi hynny. Diolchwyd i’r ddau David a 
gadawodd y ddau. 

 
Yna, daeth Paul Thomas o DNA Definitive i’r cyfarfod ac eglurodd yr ymchwil ansoddol a gynhaliwyd, 
yn cynnwys dros 200 o gyfweliadau (cyflwelwyd rhai aelodau staff fwy nag unwaith). Siaradodd am y 
canfyddiadau pwysig a nodwyd. Roedd swyddfa Blaenau’r Cymoedd wedi gofyn i DNA am ‘arbrawf 
newid’, a digwyddodd hynny yn ychwanegol i’r briff ymgynghorol gwreiddiol. Diolchwyd iddo am ei 
gyfraniad a gadawodd. Yna, trafodwyd gwaith DNA, ei gasgliadau a’u hoblygiadau. 
 
 

4. Adroddiad ynghylch y Broses o Adolygu Dulliau Llywodraethiant 
 

Cyflwynodd Martin Price ei hun a’i gydweithiwr Branwen Ellis o Ganolfan Cydweithredol Cymru, a 
oedd yn gweinyddu’r Adolygiad a ariennid gan gynllun Busnes Cymdeithasol Cymru Llywodraeth 
Cymru. Roedd wedi siarad â rhai llywodraethwyr a staff yn unigol, wedi cwrdd â’r Gweithgor Tasg a 
Gorffen Llywodraethiant i sefydlu canllawiau cyffredinol i’w waith, ac wedi mynychu pob un o 6 
chyfarfod y Fforymau Rhanbarthol ym mis Chwefror pan drafodwyd papur ymgynghorol (oedd wedi’i 
atodi wrth ei ddogfen i’r Cyngor). Roedd ei syniadau cyfredol wedi’u hamlinellu yn yr un ddogfen, 
oedd yn ddisgrifiad o drefn posibl Cyngor a Chynulliad, yn ogystal ag ehangu’r hyn a gynigir i’r 
aelodau - er oedd angen trafodaeth ychwanegol am y dull gorau o sicrhau hynny. 
 
Fel Cadeirydd y Pwyllgor Mudiad Gwirfoddol, cyfeiriodd Val Williams at bapur gan Graham Price 
(cynrychiolydd rhanbarth Canol De Cymru) a anfonwyd at bawb y diwrnod blaenorol, oedd yn 
disgrifio dewisiadau posibl eraill. Yn ystod cyfarfod y Pwyllgor bythefnos yng nghynt, cafwyd 
safbwyntiau gan gynrychiolwyr pob un o’r 5 Fforwm Rhanbarthol, oedd wedi pwysleisio natur 
hanfodol parhau â strwythurau rhanbarthol ac etholaethau addas o blith aelodau/dysgwyr a 
rhanddeiliaid eraill at ddibenion etholiadau, ond roedd diffyg cefnogaeth yn gyffredinol i’r syniad o 
Gynulliad. O gofio pwysigrwydd datganoli, roeddent yn credu fod angen cyfiawnhad am rôl Cynulliad 
ar lefel genedlaethol, ac eglurhad o’r rôl honno. 
 
Roedd Martin Price yn cymeradwyo cynnal trefniadau rhanbarthol, ond credai fod angen model 
gwahanol i’r prosesau rhanbarthol presennol oedd braidd yn anfoddhaol. Credai y byddai Cynulliad 
yn gorff llai bygythiol na Chyngor lle gallai cynrychiolwyr y rhanbarthau (yn enwedig dysgwyr) fynegi 
barn - cynulliad gweddol fawr lle rhagwelai y gellid cynnwys grwpiau trafod llai i hwyluso 
rhyngweithio, a gallai cynrychiolwyr y dysgwyr symud ymlaen ohono i ddod yn aelodau’r Cyngor 
maes o law ar ôl cael rhagor o brofiad. Roedd angen clywed safbwyntiau dysgwyr yn fwy eglur nag 
oedd yn digwydd ar hyn o bryd er budd iechyd a pherthnasedd y sefydliad, ac roedd y Cynulliad yn 
ddull o gyfrannu at sicrhau hynny. Mynegodd sawl aelod o’r Cyngor eu barn am faint Cyngor yn y 
dyfodol (credai rhai y byddai corff llai yn fwy effeithiol, a chredai eraill fod angen iddo gynnwys 
cynrychiolaeth o’r holl etholaethau y cytunir arnynt yn y pen draw, ac felly byddai ei faint delfrydol yn 
dibynnu ar y meini prawf hynny). Cyfeiriodd eraill at bwysigrwydd cynyddu’r aelodaeth i sicrhau fod 
yr aelodau yn adlewyrchu dysgwyr a rhanddeiliaid.   
 
Crynhodd y Cadeirydd y drafodaeth fel hyn: 
- Roedd cytundeb llawn (fel yn y Fforymau Rhanbarthol) y dylai’r mwyafrif o aelodau’r Cyngor 
gael eu hethol, y dylai rhyw fath o strwythur rhanbarthol barhau, a dylid cryfhau cynrychiolaeth 
dysgwyr ar y lefelau llywodraethol amrywiol. Ynghylch y pwynt olaf hwn, roedd ‘llais y dysgwr’ ac 
‘ymgysylltu â dysgwyr’ yn gysyniadau cysylltiedig, ond ar wahân: roedd y cyntaf o’r rhain yn cael ei 
gyflawni yn weddol dda yn y sefydliad, ond nid oedd y llall yn cael ei wneud yn effeithiol ac roedd 
angen ei gryfhau mewn cysylltiad â dulliau llywodraethu’r sefydliad; 
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- Roedd mwyafrif clir yn erbyn neilltuo sedd ar y Cyngor i’r YMCA yng Nghymru/sefydliadau 
partner yr YMCA, oherwydd y pwysigrwydd o symud yn gyflym i sicrhau ymagwedd unedig, a pheidio 
gwahanu etholaethau ar sail y sefydliadau blaenorol. Fodd bynnag, roedd mwyafrif hefyd o blaid 
sicrhau fod cyrff partner a rhanddeiliaid/aelodau corfforaethol yn cael eu cynrychioli’n well ar y 
Cyngor na’r hyn oedd yn digwydd ar hyn o bryd; 
- Mynegwyd safbwyntiau cymysg ynghylch caniatáu i staff fod yn aelodau o’r sefydliad - ni chafodd 
y pwynt hwnnw ei ddatrys. Fodd bynnag, cytunwyd yn unfrydol y dylai staff gael eu cynrychioli ar y 
Cyngor trwy staff-lywodraethwr/lywodraethwyr, ac ni ddylent fod yn gymwys i gynrychioli unrhyw 
un arall o’r etholaethau yn y dyfodol ar y Cyngor neu ar Gynulliad posibl; 
- Roedd parhad yr anghytundeb ynghylch y cynnig am Gynulliad yn golygu fod angen rhagor o 
eglurhad am ei gylch gorchwyl a’i rymoedd, a sut yn union byddai’n cyd-fynd a’r drefn ranbarthol a 
CCB, i lywio cam nesaf y drafodaeth. Byddai hyn yn digwydd fel rhan o sesiwn ymgynghori yn y CCB 
yng nghanol mis Ebrill. 

 
 
5. Cofnodion Busnes Agored yng nghyfarfod y Cyngor ar 19 Ionawr 2016 a materion yn codi heb eu 

cynnwys ar yr agenda 
 
Cymeradwywyd y cofnodion o Fusnes Agored y Cyngor yn ei gyfarfod blaenorol fel cofnod cywir. 
Roedd dau fater yn codi:  
Cofnod 5: Methodoleg ynghylch enwi’r Sefydliad newydd ac ymgynghori ynghylch ei Genhadaeth, ei 
Weledigaeth a’i Nodau: Bu newid yn y dull o ymgynghori ynghylch y materion hyn. Yn lle defnyddio 
myfyrwyr o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, roedd arolwg electronig yn cael ei gynnal, ynghyd â 
thrafodaethau ychwanegol mewn grwpiau ffocws. Byddai’r cynigion a ddilynai o hynny yn cael eu 
cyflwyno yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mai.  
Cofnod 8: Camau Gweithredu ynghylch y System Gwybodaeth Rheoli: Roedd papur wedi’i ddosbarthu, 
yn egluro diweddariadau yn y systemau data ers i bryderon ynghylch y sefyllfa gael eu mynegi yng 
nghyfarfod blaenorol y Cyngor. Roedd aelodau’r Pwyllgor Cwricwlwm wedi trafod y mater yn fanwl 
yn ddiweddar, ac roeddent yn fodlon fod y gofynion technegol a’r prosesau mewnbynnu wedi 
gwella.  
 
 

6. Adroddiad a Datganiadau Ariannol WEA Cymru am y flwyddyn yn diweddu 31 Gorffennaf 2015 
  
Roedd y ddogfen wedi’i chyflwyno i’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol dwywaith, ac yr ail dro, 
roedd y gwelliannau yn deillio o’r sylwadau blaenorol wedi’u hymgorffori’n llawn. Cymeradwyodd y 
Cyngor yr Adroddiad a’r Datganiadau a chytunwyd y gellir eu cyflwyno yn y CCB ym mis Ebrill i’w 
hawdurdodi’n derfynol (MB/ST). 
 

 
 7.   Cadarnhau codiad cyflog ac Adroddiad Ariannol i’r Cyngor am fis Chwefror 2016 

 
Gwnaeth y Cyngor gymeradwyo’n ffurfiol y codiad o 1% yng nghyflog staff yn 2015-16 oedd wedi’i 
gytuno’n flaenorol trwy ymgynghoriad e-bost ym mis Chwefror gan yr 16 aelod o’r Cyngor oedd yn 
gymwys i bleidleisio yn ei gylch. Trodd Mark Baines yna at y ffigyrau incwm a gwariant wedi 7 mis o’r 
flwyddyn ariannol, a ddangosodd bod y penderfyniad hwnnw, ar y cyd gyda chostau uwch ar gyfer 
tiwtoriaid, wedi golygu fod y diffyg am y flwyddyn yn uwch eto – amcangyfrifir i fod dros £243,000 yn 
awr. Roedd hyn yn symudiad bellach i ffwrdd o’r gyllideb wreiddiol am 2015-16 a ddangosodd 
gwarged bychan am y flwyddyn. Roedd effaith yr arbedion yn sgil yr uno yn digwydd yn arafach na’r 
hyn a ragwelwyd, a byddai angen defnyddio cronfeydd wrth gefn i lenwi bwlch ariannol eleni.  
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Roedd amcanestyniad ar gyfer 2016-17 oedd yn y papurau yn dangos beth fyddai effaith ariannol 
debygol ailstrwythuro staff (a drafodir yn ddiweddarach ar yr agenda). Roedd y Pwyllgorau Cyllid & 
Phwrpasau Cyffredinol a Staffio wedi trafod agweddau o hynny yn fanylach yn ystod yr wythnos 
flaenorol, ac wedi gofyn yn benodol am ragor o wybodaeth gan uwch reolwyr ynghylch yr agweddau 
cynhyrchu incwm, i’w trafod ymhellach yn eu cyfarfod(ydd) nesaf. Roedd yn amlwg fod angen rhagor 
o graffu, oherwydd rhagwelid diffyg erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2016-17 hefyd. 
 

 
8.   Astudiaeth o Ddichonoldeb safle Coleg Harlech gan ymgynghoriaeth Clear Thinking  
 

Roedd y gwaith a wnaed hyd hynny gan yr ymgynghorwyr Clear Thinking wedi gwneud argraff dda ar  
Grŵp Llywio Coleg Harlech, yr hyn oedd wedi arwain at yr adroddiad ynghylch dichonoldeb. Yr unig 
welliant i’r fersiwn wreiddiol oedd diddymu cyfeiriad at restru adeilad y theatr fel adeilad o 
ddiddordeb pensaernïol arbennig. Derbyniodd y Cyngor yr adroddiad a chymeradwywyd y gellid ei 
anfon at randdeiliaid lleol yn dilyn newidiadau bychan yn cyfeirio at ddymchwel y theatr. 
Cymeradwywyd hefyd y gallai Clear Thinking barhau ag ail gam ei waith, sef llunio cynllun busnes 
i’w gyflwyno i’r Grŵp Llywio ar 10 Mai ac i’r Cyngor ei hun ar 17 Mai. Gofynnodd Viv Davies am gael 
cynnwys llinell amser fel rhan o’r cynllun busnes: roedd hynny’n ystyriaeth bwysig iawn i’r Grŵp 
Llywio, yn enwedig o gofio y byddai eraill yn gweithredu cynllun o’r fath i raddau helaeth, nid WEA 
YMCA CC Cymru ei hun fel y rhagwelid yn wreiddiol. Gallai fod yn angenrheidiol i’r cynnwys/ 
argymhellion o’r cynllun busnes gael eu cymeradwyo’n gyflym gan y Cyfarfod Cyffredinol Eithriadol.   

 
 
Cofnod 9 – Busnes Cyfrinachol – gweler cofnodion ar wahân. 
 
 
10.  Cynigion i’w hystyried yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yng Nghasnewydd ar 16 Ebrill 
 
       Byddai pum cynnig yn cael eu cyflwyno yn y CCB. Er bod rhywfaint o drafodaeth ynghylch oblygiadau  
       Cynnig 2 (haen lywodraethol ranbarthol), rhoddwyd y sylw pennaf i Gynnig 4 ynghylch Coleg Harlech. 
       Cytunwyd y dylid addasu’r cyfieithiad Saesneg i sicrhau ei fod yn adlewyrchiad cywir o’r Gymraeg  
       gwreiddiol, ac o gofio’r penderfyniad mewn cofnod blaenorol ynghylch dyfodol safle Harlech,  
       roedd angen gwelliant pellach i’r cynnig, a gyflwynwyd yn enw’r Cyngor, i ganiatáu rhagor o  
       hyblygrwydd i weithredu yn y dyfodol. Byddai’r Cadeirydd, y Clerc, y Prif Weithredwr a David Elis- 
       Williams yn cytuno ar eiriad yr addasiad cyn dosbarthu papurau’r CCB (ST). Gyda’r amod hwnnw   
       derbyniodd y Cyngor y pum cynnig i’w cyflwyno yn y CCB. 
 
 
11.  Cofrestr Risgiau Mawrth 2016 
 
       Roedd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant Corfforaethol yn goruchwylio materion yn ymwneud â  
       hyn, yn dilyn y sylwadau a wnaed am fersiwn mwy cynhwysfawr o’r Gofrestr yn ei gyfarfod yr  
       wythnos flaenorol. 
 
 
12.  Cofnodion cyfarfodydd Pwyllgorau WEA YMCA CC Cymru 
 
       Cafodd y Cyngor y cofnodion canlynol o’r Pwyllgorau: Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol (15 Ionawr);  
       Ansawdd a Phrofiad y Dysgwyr (25 Ionawr); Iaith Gymraeg a Chymreictod (8 Mawrth); a’r Pwyllgor  
       Mudiad Gwirfoddol (8 Mawrth). Nodwyd y pwynt a anfonodd y Pwyllgor Iaith Gymraeg a  
      Chymreictod at y Pwyllgor Cwricwlwm am ragor o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, a’r  
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      ffaith y byddai sesiwn drafod nesaf y Pwyllgor Cwricwlwm yn ystyried y mater pwysig o ddysgu  
      achrededig a heb ei achredu. 
 
 
13.  Cod Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru 
 
       Rhoddwyd fersiwn printiedig o’r Cod hwn (oedd eisoes ar gael ar-lein i’r llywodraethwyr) i aelodau’r  
       Cyngor oedd yn bresennol, a byddai’n cael ei bostio at y rhai oedd yn absennol. 
 
 
14.  Dyddiadau a Lleoliadau gweddill Cyfarfodydd y Cyngor yn 2016 

 
       12.00 – 15.00, Dydd Mawrth 17 Mai 2016: Swyddfa Parc Caia, Wrecsam 
       11.00 – 14.00, Dydd Llun 11 Gorffennaf 2016: Swyddfa Iard y Cowper, Caerdydd 
 
 
Cofnodion 15 ac 16 – Busnes Cyfrinachol – gweler cofnodion ar wahân. 
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