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COFNODION DRAFFT Y CYNGOR: Busnes Agored 

12.30 p.m., dydd Gwener 29 Mawrth 2017   

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

 
 
1. Presenoldeb a Chyflwyniadau 

 
1.1 Yn bresennol: John Graystone (Cadeirydd) a Gerry Jenson (Is-gadeirydd) – ac eithrio cofnod 3; roedd 

Rob Humphreys (Is-gadeirydd), David Elis-Williams, Toni Schiavone, Chris Franks, Alison Hill, Steve 
Drowley, Catrin James, Viv Davies. Roedd Becky Watson Stubbs, Cathy Clark a June Jeremy yn 
absennol ar gyfer cofnod 2. Roedd gan y cyfarfod gworwm drwyddi draw. 

1.2 Ymddiheuriadau: Hayden Llewellyn. 
1.3 Absennol: Rhys Barfoot, Julie Cook, Cerys Furlong, 
1.4 Yn bresennol: Stephen Thomas (Clerc); Gayle Hudson (tan ddiwedd cofnod 9), Dafydd Rhys, Sonia 

Reynolds, Heather Willbourn – darpar aelodau’r Cyngor; Kathryn Robson (Prif Weithredwr 
Gweithredol), Mark Baines, Cath Hicks, Nathan Jones, Sharon Reader – holl aelodau’r Uwch Dîm 
Rheoli (yn bresennol o ddiwedd cofnod 3 ymlaen); Alan Tinsley (aelod o’r Uwch Dîm Rheoli: yn 
bresennol o ddiwedd cofnod 3 i gofnod 8 yn unig); David Ashman (ar gyfer diwedd cofnod 3 a 
chofnod 4 yn unig). 
 
Achubodd pawb ar y cyfle i gyflwyno eu hunain. Gwnaeth nifer o bobl adael a dychwelyd ar adegau 
gwahanol yn ystod y ddwy eitem nesaf.  
 
 

2. Cofnodion y Busnes Cyfrinachol yng nghyfarfod y Cyngor ar 27 Ionawr 2017 a materion yn codi nad 
oeddent ar yr agenda 
 
Cymeradwywyd cofnodion y Busnes Cyfrinachol yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor yng Nghyffordd 
Llandudno fel cofnod cywir, ac ni chodwyd unrhyw faterion ohonynt.  
 
 

3. Argymhellion y Pwyllgor Chwilio ar benodi llywodraethwyr i’r Cyngor newydd, yn dilyn y broses 
hysbysebu agored 

 
(Ymadawodd John Graystone a Gerry Jenson ar gyfer yr eitem hon.) Aeth Rob Humphreys ati i 
gadeirio’r eitem ac esbonio’r gwaith pwrpasol a phwysig a wnaed gan y Pwyllgor dros y mis diwethaf 
yn ymgymryd ag ymarferion llunio rhestr fer a chyfweld, gyda chymorth dau aelod cyfetholedig y 
Cyngor newydd fel y cytunwyd yn flaenorol. Gwnaed tri argymhelliad a chymeradwyodd y Cyngor y 
tri ohonynt: 
- Penodi John Graystone, Gayle Hudson, Glenys Hughes-Jones, Gerry Jenson ac Iwan Hywel fel 

aelodau’r Cyngor (yr olaf wedi’i enwi o dan y categori Sefydliad Cysylltiedig a Phartneriaid); 
- Y 4 ymgeisydd a gyfwelwyd ond na chawsant eu hargymell i ddod yn llywodraethwyr, ynghyd â 

6 arall na chawsant wahoddiad i gyfweliad, i gael eu hystyried gan y Cyngor newydd fel aelodau 
posibl pwyllgorau neu grwpiau rheoli/gweithgorau yn y dyfodol;  

- Y cyfrifoldeb o lenwi’r tair swydd wag (gan gynnwys un am Sefydliad Cysylltiedig a 
Phartneriaid) i fynd i’r Cyngor newydd ar ôl 1 Ebrill 2017, yn unol â’r cyfansoddiad ac fel parhad 
o’r broses a ddilynwyd hyd yma. 
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Gwahoddwyd y bobl a oedd yn absennol ar gyfer yr eitem yn ôl i’r ystafell er mwyn iddynt gael 
gwybod am y penderfyniadau hyn. Cyflwynwyd rhestr o aelodaeth y Cyngor o 1 Ebrill 2017 gan y Clerc. 
Cytunwyd y byddai gwybodaeth bellach am y personél newydd ar gael yn y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol ac ar ein gwefan. Byddai’r Cyngor newydd yn cael gwybod am arbenigedd y 
llywodraethwyr newydd, gyda’r Clerc yn llunio matrics newydd o sgiliau ac amrywiaeth.  
 
Ychwanegodd Chris Franks longyfarchiadau mawr ar ran y Cyngor i John Graystone ar ôl iddo ennill 
Gwobr Cyflawniad Gydol Oes yng Ngwobrau AB TES 2017, am ei wasanaethau i addysg bellach yn y 
DU.  
 
 

4. Trosolwg o’n gwaith yn ne-ddwyrain Cymru 
 
Yn ei rôl fel Rheolwr Rhanbarth y De-ddwyrain, cyflwynodd David Ashman ystadegau cyffredinol ar 
niferoedd staff, cyllideb a gweithgareddau yn y rhanbarth. O’r system newydd ar gyfer cofnodi data 
addysgol, roedd yn gallu dyfynnu ffigyrau cyfredol ar gyfer oriau darparu wedi’u hachredu a heb eu 
hachredu a oedd yn ‘fyw’ o’r diwrnod gwaith blaenorol.   
 
Aeth yn ei flaen i restru rhai o gryfderau’r rhanbarth a’r heriau a wyneba. Roedd y crynodiad cryf o 
weithgarwch mewn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf yn ffactor a oedd yn cwmpasu’r ddau ffactor, o 
ystyried bod y cynllun hwnnw’n dod i ben yn y misoedd i ddod: roedd ei bwyslais ar sgiliau sy’n 
perthyn i gyflogadwyedd yn golygu bod mwy nag 800 o wahanol gyrsiau’n cael eu darparu. O ran 
parhad ar ddiwedd Cymunedau’n Gyntaf, roedd gwaith partneriaeth da yn gweithio gydag ystod o 
awdurdodau lleol yn y rhanbarth yn golygu y dylai taliadau etifeddiaeth posibl a fyddai’n ddyledus 
unwaith i’r cynllun gau gyrraedd ein dwylo. Roedd trafodaethau gyda phartneriaid darparu allweddol 
eraill ar waith etifeddiaeth yn mynd yn eu blaenau hefyd.   
 
Diolchwyd David am ei gyfraniad. 
 
 

5. Cofnodion y Busnes Agored yng nghyfarfod y Cyngor ar 27 Ionawr 2017 a materion yn codi nad 
oeddent ar yr agenda 
 
Cymeradwywyd cofnodion y Busnes Agored yng nghyfarfod blaenorol y Cyngor yng Nghyffordd 
Llandudno fel cofnod cywir. Nodwyd bod disgrifiad y cynigion yng nghofnod 5 ar gyfer Coleg Harlech 
yn gywir ar ddyddiad y cyfarfod, er ei fod eisoes wedi newid (gweler cofnod 6 isod). Roedd tri mater 
yn codi:  
 
Cofnod 4 – Ad-drefnu’r Strwythur Staffio: cyfeiriodd yr un swydd heb ei llenwi ar y siart strwythur at 
rôl datblygu TG, lle roedd diwygiadau yn y strategaeth TG wedi newid yr angen am y swydd.  
 
Cofnod 4 – Adolygiad Dysgu Cymunedol Oedolion Llywodraeth Cymru: cynhaliwyd gwaith dilyn i fyny 
trwy gyfarfodydd gydag uwch weision sifil priodol, lle trafodwyd y tri opsiwn a gynigiwyd yn yr 
Adolygiad a’r grwpiau clwstwr a oedd yn cael eu ffurfio o ganlyniad. O ran cynrychiolaeth wleidyddol 
lefel uchel, byddai cysylltiadau â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith a ColegauCymru yn hwyluso’r rheiny.  
 
Cofnod 6 –polisïau buddsoddi a buddsoddi moesegol: cyflwynwyd y rhain gerbron pob un o 
gyfarfodydd y Fforwm Rhanbarthol ym mis Chwefror/Mawrth. Er y bu trafodaeth ar y polisïau yn 
gyfyng, mynegwyd cefnogaeth eang am y ffaith bod polisi buddsoddi moesegol wedi cael ei 
weithredu.  
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6. Diweddariad ar safle Coleg Harlech, Mawrth 2017 
 

Roedd adroddiad manwl ar yr adeiladau a’r tir y mae’r sefydliad yn Harlech yn berchen arnynt gan  
Rowland Jones Chartered Surveyors cyn y cyfarfod, ar ffurf copi caled. Roedd hwn yn gefndir i’r 
disgrifiad gan Kathryn Robson o’r ystâd a’r ddarpariaeth addysg oedd yno ar hyn o bryd. Er bod 
cyfarfod blaenorol y Cyngor wedi cytuno i’r posibilrwydd o adleoli cyrsiau Harlech ar gyfer 2017-18 i 
safle gwahanol yng Ngwynedd, fel Porthmadog, roedd lleoliadau eraill wedi profi i fod yn gostus ac 
roedd ymrestru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf wedi canolbwyntio ar ardal Harlech unwaith 
eto. Roedd cynigion wedi newid felly i uwchraddio’r Bloc Amwynderau, neu leoli’r cwrs yn adeilad y 
theatr fel mesur dros dro yn y flwyddyn academaidd nesaf. Nid oedd hyn yn newid y penderfyniad 
oedd eisoes wedi ei gymeradwyo – gadael adeilad Wern Fawr ar y safle ar 31 Gorffennaf 2017 (ei roi i’r 
neilltu, yn ei hanfod) fel rhan o strategaeth tymor hwy o’i adfywio fel adeilad. Byddai hyn, ar y cyd â 
thoriadau staff cysylltiedig, yn arbed hanner y diffyg blynyddol o oddeutu £100,000 a wneir ar y safle. 
Ar ben hynny, roedd Theatr Ardudwy wedi cytuno i gynyddu ei chyfraniad i gostau rhedeg a chynnal 
adeilad y theatr i £1,000 y mis o fis Awst eleni. 
 
O ystyried hynt y ceisiadau i’w cyflwyno yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn gynnar ym mis Ebrill, 
roedd angen eglurhad ar aelodau, dysgwyr a’r rhai eraill oedd yn defnyddio Coleg Harlech nad oedd y 
Coleg yn ei gyfanrwydd yn cau, ac y byddai modd defnyddio ei frand yn ehangach gan y sefydliad yn y 
dyfodol, ar yr un pryd ag ystyried o ddifri dyfodol y safle fel menter gymdeithasol. O ran staff yn 
Harlech, roedd telerau diswyddo gwirfoddol wedi eu cytuno gyda nifer o’r gweithwyr craidd yno. 
Byddai staff tiwtorial gweithredol yn dal i gael eu cyflogi lle roedd y cyrsiau’n cael eu cynnal, h.y. 
byddent yn awr yn aros yno am flwyddyn academaidd bellach.   
 
Tanlinellwyd yr angen i’r Cyngor newydd fod yn glir am y strategaeth tymor hwy ar gyfer Harlech yn 
fuan: roedd hyn yn cynnwys peidio ag ailystyried opsiynau a chynigion blaenorol a oedd wedi cael eu 
diystyru dros nifer o flynyddoedd. Roedd gofyn rhoi amserlenni mwy cadarn gerbron y Cyngor 
newydd, ac roedd cynnwys gwleidyddion cenedlaethol (yn hytrach na dim ond rhai lleol) yn dod yn 
fwyfwy dybryd ac angenrheidiol. Awgrymwyd hefyd y dylid cynnwys Canolfan Cydweithredol Cymru 
mewn unrhyw symudiadau oedd yn perthyn i’r ochr menter gymdeithasol.    
 
Cymeradwywyd yr argymhellion yn y papur sef: llunio cynllun â chostau am addasiadau i’r Bloc 
Amwynderau; creu menter gymdeithasol newydd ar gyfer adeilad Wern Fawr, o dan drefniant 
prydles; dilyn i fyny datblygiad posibl yr amryw barseli o dir yr oeddem ni yn Harlech yn berchen 
arnynt, fel yr esboniwyd yn adroddiad yr arolygydd; a chyfarwyddo Grŵp Strategaeth Harlech i 
ddarparu costau pellach ac argymhellion i’r Cyngor pan fyddent yn fwy cadarn. 
 
 

7. Adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethiant Corfforaethol ar 6 Mawrth 2017 a’r 
Gofrestr Risg ar gyfer Chwefror 2017 

         
Adroddodd Chris Franks ar gyfarfod olaf y Pwyllgor yn ei ffurf bresennol. Roedd wedi adolygu’r 
camau gweithredu a gymerwyd gan y sefydliad ar argymhellion a wnaed gan yr archwilwyr mewnol 
ac allanol dros y flwyddyn flaenorol ac wedi datgan ei fod yn fodlon â’r cynnydd; roedd hefyd wedi 
cytuno i amserlen blaenoriaethau’r archwilwyr mewnol ar gyfer archwiliad Gwanwyn 2017. Roedd yr 
archwilwyr hynny, TIAA, hefyd wedi cyflwyno nodyn esboniadol ar yr adolygiad roeddent yn cychwyn 
arno mewn perthynas â data addysgol ar gyfer blwyddyn academaidd 2014-15. Roedd rhai o’r 
llywodraethwyr yn enwedig yn falch o glywed bod y gwaith hwn – fel y cyfeirir ato yn y Gofrestr Risg 
(risg rhif 18) – yn mynd yn ei flaen erbyn hyn.     
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Gan droi i’r Gofrestr Risg honno, awgrymodd y Cyngor hefyd nad oedd rhai camau gweithredu 
penodol a restrwyd yn y golofn cynllun gweithredu o dan amryw bwyntiau yn ‘dileu’ risgiau nac yn 
lleihau risgiau i adeilad Harlech o reidrwydd  (risg rhif 7) nac yn dylanwadu ymhellach bolisi addysg 
cenedlaethol a rhanbarthol (risg rhif 2) nac yn gwneud aelodaeth y sefydliad yn fwy effeithiol (risg 
rhif 16). Roedd Toni Schiavone am ychwanegu, gan nad oedd unrhyw uwch aelod staff penodol 
gyda’r cyfrifoldeb arweiniol ar yr iaith Gymraeg, y dylid adlewyrchu hyn yn fersiwn nesaf y Gofrestr 
Risg. Cytunodd y Prif Weithredwr Gweithredol i ddiwygio’r Gofrestr Risg, gan ystyried y sylwadau 
hyn. 

 
 
8. Adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol ar 9 Mawrth 2017, gan gynnwys yr 

Adroddiad Ariannol Cryno a Chyfrifon Rheoli tan ddiwedd Ionawr 2017 a phapur Diweddariad TG 
 
Tynnodd David Elis-Williams sylw’r llywodraethwyr at y swyddfa yn Llanisien, Caerdydd. Y cyngor gan 
arolygwyr a phriswyr oedd i gymryd safiad niwtral ar werthu neu brydlesu’r adeilad swyddfa pan 
fyddai’n wag, er mwyn ‘profi’r’ farchnad. Dylai’r Pwyllgor diwygiedig, yn ei gyfarfod cyntaf, ystyried 
harmoneiddio pensiynau, cysondeb o ran rhoi gweithdrefnau rheoli cyllidebau ar waith a gosod 
targedau ariannol er mwyn gallu dod i ben â thrafodaethau cychwynnol ar y materion hynny.   
 
Gan droi at yr adroddiad ariannol, datganodd Mark Baines, er gwaethaf y diswyddiadau mewn 
perthynas â safle Harlech, y rhagwelir y byddai’r sefydliad yn dal i adennill ei gostau yn y flwyddyn 
ariannol bresennol. Trafodwyd goblygiadau ariannol amodau newydd gan Lywodraeth Cymru ar 
ddysgu heb ei achredu, a’r pwyslais cynyddol ar ddilyniant effeithiol gan ddysgwyr a’r pwysigrwydd o 
gasglu data dilyniant fel tystiolaeth. Yn wir, nid oedd peth o’r dysgu heb ei achredu a gyflawnir gan 
ganghennau WEA yn cael ei gofnodi’n genedlaethol a dylid ei ychwanegu at allbwn cyffredinol y 
sefydliad, a fyddai’n darparu ffactor cadarnhaol o ran cydbwysedd darpariaeth addysgol y dyfodol.  
 
Siaradodd Alan Tinsley am y papur Technoleg Gwybodaeth (TG). Roedd seilwaith TG craidd y 
sefydliad yn cael ei ailadeiladu o’r cychwyn, gan ddefnyddio grantiau cyfalaf gan Lywodraeth Cymru. 
Roedd hyn er mwyn delio â phroblemau cynhenid a achosir gan hen offer, a dylai ddiogelu’r system 
am 3 blynedd. Wrth drafod materion TG, roedd y Pwyllgor wedi cwestiynu pam nad oedd mater mor 
bwysig wedi dod ger ei fron cyn ei gyfarfod yn gynharach yn y mis, o dan ei bennawd ‘Pwrpasau 
Cyffredinol’. Gofynnodd hefyd pam y cymerwyd risg ar ariannu’r seilwaith cyfalaf cyn i grant 
Llywodraeth Cymru fod yn sicrwydd. Cytunwyd y byddai strategaeth TG newydd yn cael ei chyflwyno 
i’r Pwyllgor cyn diwedd  2017.   
 
Cyfeiriodd Chris Franks at ‘gynllunio trychineb’: o ystyried bod copïo’n llawn y caledwedd yn ddrud 
iawn, roedd am wybod pa opsiynau eraill oedd yn bodoli. Dywedodd Alan Tinsley y bu trafodaethau 
gyda chynghorwyr am ddyblygu peth o’r caledwedd ym Mangor neu Harlech a’r opsiwn o symud 
caledwedd craidd i ganolfan ddata, yn debyg i adeilad tŵr BT yn Stadiwm y Mileniwm yng 
Nghaerdydd.   
 
Ar faterion cyfathrebu TG ar wahân, gofynnwyd a allai 6 aelod y Cyngor a oedd yn rhanbarthol 
gysylltiedig gael cyfeiriad e-bost a dolen data gydag aelodau’r sefydliad yn eu rhanbarthau 
perthnasol; cadarnhawyd bod hyn yn dechnegol bosibl. Roedd cyfarfod Fforwm Rhanbarthol 
Machynlleth wedi codi’r posibilrwydd o ysgafnhau’r fiwrocratiaeth sy’n ofynnol er mwyn ail-gofrestru 
dysgwyr ar gyrsiau lluosog, trwy ddefnyddio TG. 
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9. Cofnodion cyfarfod Pwyllgor y Mudiad Gwirfoddol ar 25 Ionawr 2017 
 

Nodwyd y rhain yn ffurfiol. Cafwyd trafodaeth arall ar y term ‘lobïo’, o ystyried bod llywodraeth y DU 
wedi newid (gollwng am y tro) ei chynlluniau ar gyfer esbonio rheoliadau lobïo manwl ar gyfer 
elusennau. Roedd llawer o aelodau’r Cyngor yn teimlo ei fod yn bwysig ymgyrchu ar gredoau’r 
sefydliad. Dywedodd Rob Humphreys nad oedd yn dadlau bod y gweithgarwch hwn yn gyfreithlon ar 
gyfer elusen cyn belled â’i fod o fewn ffiniau ei bwrpas/nodau, ond roedd yn credu bod gofyn i’r 
sefydliad edrych yn ehangach a cheisio newid prosesau gwleidyddol a phrosesau eraill trwy 
ddylanwadu’n effeithiol, yn hytrach na lobïo’n ffyrnig.  

 
 
10. Cofnodion cyfarfod Pwyllgor y Cwricwlwm ar 20 Chwefror 2017 

 
Nodwyd y cofnodion hyn yn ffurfiol. Amlygodd Viv Davies y dylai’r pwynt am gyrsiau cyfrwng 
Cymraeg a godwyd yng nghofnod 2 gael ei gario ymlaen gan y Cyngor newydd a’r Pwyllgor olynol yn 
y strwythur diwygiedig.  
 
 

11. Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad Dysgwyr ar 21 Mawrth 2017, Ymweliad Arolygu 
Estyn ac Adroddiad Canol Blwyddyn ar Adborth Dysgwyr 

 
Nodwyd y cofnodion hyn yn ffurfiol. Dywedodd Gerry Jenson fod y Pwyllgor (ynghyd ag uwch 
aelodau staff) wedi synnu braidd bod llythyr gorchwyl ffurfiol wedi ymddangos dim ond wythnos cyn 
ymweliad arolygu Estyn yn gynharach y mis hwnnw ac na fyddai adroddiad ysgrifenedig ffurfiol yn 
deillio ohono. Roedd yr anffurfioldeb hwn i weld yn dod o ddiffyg eglurder Estyn ar hyn o bryd o ran 
sut i ddelio ag addysg oedolion, ynghyd â’r ffaith bod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales 
yn sefydliad cenedlaethol, fel ei fod wedi bod yn ymweliad arbrofol ar gyfer ei arolygwyr.  Serch 
hynny, cytunwyd y byddai’r sefydliad yn anfon ei gasgliadau ysgrifenedig ei hun at yr arolygwyr a 
cheisio cadarnhad arnynt gan Estyn, er mwyn i rywbeth ysgrifenedig a swyddogol ddeillio o’r 
ymweliad. Canmolodd Cadeirydd y Cyngor ansawdd uchel y papurau a baratowyd gan staff ar gyfer yr 
arolygiad.   
 
Dangosodd yr Adroddiad Canol Blwyddyn y budd o gael data ‘byw’ a darparu adborth amserol pan 
oedd pryderon yn ymddangos.  

       
 
12. Cynnig diwygiedig ar gyfer adolygu llywodraethiant/strwythur pwyllgorau o fis Ebrill 2017 
 

Roedd llawer o’r adborth a dderbyniwyd gan Kathryn Robson i’r cynigion drafft gwreiddiol a 
gylchredwyd ym mis Ionawr yn ymwneud â’r mudiad gwirfoddol. Roedd hi wedi gweithio gyda 
chynrychiolwyr rhanbarthol a chadeiryddion i sicrhau parhad o gysylltiad cryf a llyfn rhwng y mudiad 
cyfan a’r sefydliad proffesiynol lle bynnag y bo’n bosibl. Serch hynny, amlygodd Sonia Reynolds y 
dylai’r Grŵp Ymgyrchu ymddangos rhywle yn y diagram.  
 
O ran y manylion, cydnabuwyd unwaith eto bod y Pwyllgor Chwilio’n debycach i grŵp gwaith a 
gorffen, ac roedd yr un peth yn wir am Grŵp Strategaeth Harlech. Dylid annog pwyllgorau eraill i 
sefydlu eu grwpiau gwaith a gorffen eu hunain lle roedd hynny’n briodol. Ystyriwyd bod 
rhanbartheiddio rolau’n fwy yn bwysig hefyd, ynghyd â’r ffaith y byddai gofyn i rai grwpiau rheoli 
adrodd yn fwy aml na’n flynyddol i’r Cyngor – roedd Grŵp Strategaeth Harlech yn achos amlwg o 
hynny. Teimlwyd hefyd bod angen diffinio’n gliriach rôl aelodau gwirfoddol yn y grwpiau rheoli, 
llinellau atebolrwydd a chyfathrebu a rôl swyddfa’r Clerc yn hyn oll. Nid oedd y Cadeirydd yn 
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gwrthwynebu hyn, a theimlodd y byddai cylchoedd gwaith ac amodau gorchwyl ar gyfer pob 
pwyllgor yn egluro’r materion hyn. Gofynnwyd i’r Clerc a’r Prif Weithredwr Gweithredol ddod â 
chynigion pellach ar y mater hwn i gyfarfod nesaf y Cyngor er mwyn eu cymeradwyo, gan gynnwys 
cylchoedd gwaith ac amodau gorchwyl. 

 
 
13. Ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn ar 

8 Ebrill 2017 
 
Yn ogystal â’r papur a gylchredwyd i’r holl aelodau gyda’r papurau, gosodwyd dogfen arall gerbron, 
gan gynnwys ymateb Kathryn Robson i bob un o’r pum cynnig. Ystyriwyd bod cynigion 1 a 2 yn 
anddadleuol. Trafodwyd cynnig 3 ar safle Harlech (a ddaeth trwy Fforwm Rhanbarthol y Gogledd-
Orllewin) am gryn amser a chytunwyd ar rannu’r cyfrifoldebau siarad arno rhwng David Elis-
Williams a Kathryn Robson. Roedd rhaid ateb cynnig 4 ar y posibilrwydd o gau Coleg Harlech yn 
ffeithiol o ran yr anawsterau ariannol a dylid paratoi briff ysgrifenedig oedd yn gosod allan pa 
asedau a werthwyd ar gyfer hynny. Roedd cynnig 5 yn bennaf ymwneud â mater gweithredol mewn 
perthynas â’r cwricwlwm: ym marn rhai llywodraethwyr, roedd yn dangos bod angen adolygiad o’r 
sianeli a strwythur cyfansoddiadol cywir er mwyn delio â materion fel y rhain, gan y teimlwyd ei bod 
yn amhriodol i faterion yn perthyn i’r cwricwlwm a gychwynnwyd gan ddysgwr neu grŵp o ddysgwyr 
gael eu trafod mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Gallai hyn osod cynsail anffodus. Serch hynny, 
roedd yn gais a eiriwyd yn ddeallus: cytunwyd i drafodaethau pellach gyda’r cynigwyr, a fyddai 
efallai’n arwain at gyflwyno diwygiad i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Byddai’r llywodraethwyr i 
siarad am y ddau gais diwethaf yn cael eu cadarnhau cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. O 
ystyried y sylw posibl gan y cyfryngau yn y cynigion hyn yn ymwneud â Harlech, cytunwyd, pe byddai 
newyddiadurwr o’r Daily Post yn gofyn am fynediad i’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, byddai’r 
penderfyniad yn nwylo’r Cadeirydd.  

  
 
14. Penodi Cadeirydd Dros Dro ar gyfer y sefydliad o 1 Ebrill 2017 i ddyddiad cyfarfod cyntaf y Cyngor 

newydd  
 
Ciliodd y Cadeirydd ar gyfer yr eitem hon a darllenodd y Clerc ran berthnasol Rheolau Sefydlog y 
sefydliad a eglurodd mai’r Cyngor newydd ddylai ethol Cadeirydd o ymhlith ei aelodau ei hun. 
Cynigiwyd gan June Jeremy, eiliwyd gan Toni Schiavone, a chytunwyd yn unfrydol y dylai John 
Graystone gyflawni rôl y Cadeirydd Dros Dro tan gyfarfod cyntaf y Cyngor ar 11 Mai  2017 – hyn i 
gynnwys llywyddu yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
 
 

15. Mynegi diolchgarwch 
 

Diolchodd John Graystone yr holl lywodraethwyr hynny a oedd yn rhoi’r gorau iddi ar 31 Mawrth 2017 
am eu gwaith ardderchog ar ran y sefydliad, a Mark Isherwood hefyd am ei gyfraniadau pwysig cyn ac 
yn dilyn y cyfnod uno. Diolchwyd John Graystone yn ei dro am ei fewnbwn fel Cadeirydd.  
 
 

16. Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur 
 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: 12.00 – 3.00 pm, dydd Sadwrn 8 Ebrill 2017: Porth Eirias, Bae Colwyn 
     
       Lansio Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales: 12.30 – 2.30 pm, dydd Iau 27 Ebrill: Y  

Senedd, Bae Caerdydd 


