
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
AR 23 MAI 2022 AM 4.30YP

CYFARFOD HYBRID – YSTAFELL Y BWRDD PEN-Y-BONT A THRWY GOOGLE MEET

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Jeff Greenidge – Cadeirydd
Emma Adamson
Lisa Dobbs – Staff-lywodraethwr
Marion Evans – Staff-lywodraethwr
John Graystone
Hayden Llewellyn
Alwena Morgan
Simon Pirotte – Pennaeth
Satwant Pryce

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL:
Joe Baldwin – Pennaeth Cynorthwyol, Taith y Dysgwr
Viv Buckley – Dirprwy Bennaeth
Nicola Eyre – Clerc
Andrew Gibbs – Is-bennaeth
Catrin Sullivan – Pennaeth Cwricwlwm Gofal, Astudiaethau Plentyndod ac Astudiaethau’r Tir
Matt Williams – Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith ac Engage

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp, gyda chyflwyniadau gan Catrin Sullivan a Matt Williams.

Rhoddodd Catrin Sullivan drosolwg o’r ddau faes cwricwlwm y mae hi’n gyfrifol amdanynt,
sef Gofal ac Astudiaethau Plentyndod ac Astudiaethau’r Tir. Rhoddodd Matt Williams
gyflwyniad am hanes Hyfforddiant Engage a sut mae wedi esblygu ers iddo gael ei ymgorffori
ym mis Gorffennaf 2015.

Tynnwyd sylw’r Corff Llywodraethu at y ffaith bod Gofal ac Astudiaethau Plentyndod yn faes
blaenoriaeth o ran y Gymraeg.

Gofynnwyd y cwestiynau/rhoddwyd y sylwadau ac adborth canlynol ynghylch y
cyflwyniadau:

● Mae maint y portffolio Gofal, Astudiaethau Plentyndod ac Astudiaethau’r Tir yn fawr
iawn ac mae nifer y sefydliadau partner y mae’r Coleg yn gweithio gyda nhw yn y
meysydd cwricwlwm hyn yn wirioneddol drawiadol.

● Mae llwyddiannau'r dysgwyr yn y ddau faes cwricwlwm yn anhygoel.
● Gofynnwyd sut y cynhaliodd y Coleg y cyrsiau dysgu seiliedig ar waith yn ystod y

pandemig. Eglurodd Catrin Sullivan fod hyn wedi bod yn her wirioneddol ond mae'r
staff wedi bod yn wydn iawn. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd i sicrhau bod dull
cyfannol yn cael ei fabwysiadu drwy'r amser. Eglurwyd hefyd y buodd gostyngiad yn

1



nifer y dysgwyr ar ddechrau’r pandemig. Her ychwanegol y mae'r Coleg yn ei
hwynebu nawr yw bod cyflogwyr yn ysu am staff ac yn ceisio denu dysgwyr cyn
iddynt gwblhau eu cyrsiau.

● Gofynnodd aelod arall pa mor gyflym y gall y Coleg gyrraedd y targed o 90% ar gyfer
cyfraddau cwblhau’n llwyddiannus mewn Gofal, Astudiaethau Plentyndod ac
Astudiaethau Tir fel y nodir yng Nghynllun Strategol 2020-25. Eglurwyd bod hyn yn
annhebygol o ddigwydd erbyn 2025 gan ei fod yn rhy uchelgeisiol.

● Gofynnodd aelod sut aeth colegau eraill ati i gydymffurfio â chyfarwyddeb
Llywodraeth Cymru yn 2014/15 i fod yn fwy masnachol. Eglurodd Matt Williams fod
rhai colegau'n prynu cwmnïau hyfforddi sefydledig tra bod eraill wedi datblygu eu
canghenni masnachol eu hunain o'r dechrau, gyda graddau amrywiol o lwyddiant.

● Trafodwyd effaith y blynyddoedd COVID ar ddysgu seiliedig ar waith a sut symudodd
y Coleg y broses o gyflwyno’r cyrsiau ar-lein lle’r oedd modd. Ar gyfer rhai cyrsiau
ymarferol iawn, nid oedd yn bosibl cyflwyno’r rhain yn rhithwir a bu’n rhaid eu
gohirio.

● Gofynnodd aelod sut mae'r ailgodi tâl rheoli yn cael ei gyfrifo ar gyfer Engage a maint
y tîm. Esboniodd Matt Williams mai tîm craidd bychan ydyw sy’n cael ei arwain gan
Helen Davies, Pennaeth Cyflenwi Rhan-amser, a’i oruchwylio ganddo ef ei hun, ac
sy’n cael ei gefnogi gan gronfa o 120 o hyfforddwyr Engage y gelwir arnynt i ddarparu
hyfforddiant yn ôl yr angen. Mae'r dull hwn yn caniatáu i Engage fod yn hyblyg iawn
ac yn gystadleuol yn y farchnad.
Eglurwyd ymhellach bod yr ailgodi tâl rheoli yn seiliedig ar gyfrifiad o'r hyn y credir ei
fod yn adlewyrchiad teg o gostau'r gwasanaethau y mae'r Coleg yn eu darparu i
Engage. Pwrpas Engage yw helpu elw gweithredol y Coleg ond cytunwyd ei fod yn
fwy na hyn yn unig – mae’n cynnig y cyrsiau a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar
ddysgwyr a chyflogwyr. Pwysleisiwyd pwysigrwydd caniatáu i Engage fod yn ystwyth
a pheidio â’u gorlwytho â chostau.

Diolchodd y Cadeirydd i Catrin Sullivan a Matt Williams am eu cyflwyniadau a gadawsant y
cyfarfod am 5.15yp.

Cyn cychwyn ar yr agenda ffurfiol, hysbysodd y Cadeirydd y Corff Llywodraethu fod Paul
Croke, cyn Gadeirydd y Corff Llywodraethu, wedi ennill Gwobr Sefydliad y Cyfarwyddwyr
(Cymru) 2021 ar gyfer categori Cyfarwyddwr Anweithredol y Flwyddyn yn y Cinio Gwobrau a
gynhaliwyd y dydd Gwener blaenorol (20 Mai 2022). Dywedodd y Cadeirydd fod hyn yn glod
gwirioneddol i Paul am yr holl waith a wnaeth dros y Coleg, ac fe longyfarchodd ef Paul a'r
Coleg am y cyflawniad hwn. Cytunodd holl aelodau’r Corff Llywodraethu â’r farn hon.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod yn ffurfiol.

Roedd y Corff Llywodraethu i fod i gadarnhau penodiad xxxx [golygwyd] fel aelod o'r Corff
Llywodraethu ar ôl cymeradwyo hyn yn electronig yn gynharach ym mis Mai. Fodd bynnag,
roedd y Clerc wedi derbyn neges yn gynharach y diwrnod hwnnw oddi wrth xxxx [golygwyd]
yn dweud ei bod wedi ailystyried y penodiad a'i bod wedi penderfynu gwrthod y
gwahoddiad. Mynegodd y Corff Llywodraethu eu siom a nodwyd y penderfyniad hwn.
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Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Trish D’Souza, Judith Evans, Esmie
Guild (Myfyriwr-Lywodraethwr), Dawn Lewis-Whelan, Julia Longville, Joshua
O’Sullivan-Woodward (Myfyriwr-Lywodraethwr) a Joanne Oak. Ni fynychodd Jon Nottingham
(Arweinydd Lles Actif) y cyfarfod gan nad oedd y myfyrwyr-lywodraethwyr yn bresennol.

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 7 EBRILL 2022

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 7 Ebrill 2022 yn gywir.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofnod Gweithredoedd

Roedd naw cam gweithredu ar y cofnod gweithredoedd – un coch, un glas, dau melyn,
pedwar gwyrdd ac un heb amserlen benodol.

Rhoddodd y Clerc diweddariad am bob un o’r camau gweithredu a nododd y Corff
Llywodraethu y bydd rhai ohonynt yn cael eu cwblhau yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau ar 16 Mehefin.

5. DIWEDDARIAD Y PENNAETH

Cyflwynodd y Pennaeth ei adroddiad a thynnodd sylw’r aelodau at yr eitem ‘Mecanweithiau
Asesu’r Dyfodol’. Dywedodd y Pennaeth wrth yr aelodau bod rhai pryderon ar draws y sector
ynghylch y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd newydd gael eu cyflwyno gan
CBAC a’r ffaith bod rhai cymwysterau galwedigaethol wedi’u tynnu’n ôl o ganlyniad i’r
Lefelau T newydd yn Lloegr.

Eglurwyd y problemau a'r heriau o ran y cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn fanwl
a nodwyd bod pryder ynghylch y gyfres o gymwysterau Adeiladwaith sydd i'w cyflwyno
nesaf. Mae Cymwysterau Cymru a Llywodraeth Cymru bellach yn gweithio ar y cymwysterau
hyn i fynd i'r afael â'r adborth gan y sector. Eglurwyd ymhellach bod yr heriau hyn yn cael eu
dwysáu gan y bydd rhai cymwysterau galwedigaethol yn dod i ben yn raddol o ganlyniad i'r
Lefelau T newydd yn Lloegr. Pwysleisiwyd yr angen i Lywodraeth Cymru a Chymwysterau
Cymru ystyried sut i fynd i’r afael â’r rhain yn gyflym gan fod gan Gymru bwerau
datganoledig dros addysg.

Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau gan y Corff Llywodraethu:

● Gofynnodd aelod sut mae'r Coleg wedi rheoli absenoldebau staff yn ystod y
pandemig. Eglurodd y Pennaeth fod y staff wedi bod yn anhygoel a bod cyllid
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddefnyddio ar y rheng flaen i gefnogi
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dysgwyr a'u lles. Mae’r pwysau ar staff, sydd wedi bod yn broffesiynol iawn drwy
gydol y pandemig, wedi bod yn aruthrol. Mae staff wedi addasu rhwng cyflwyno
ar-lein ac wyneb yn wyneb yn ôl yr angen, fodd bynnag, os oedd dysgwyr ar y safle,
roedd angen staff cyflenwi yn yr ystafell ddosbarth o hyd os oedd y darlithydd yn
addysgu ar-lein. Dywedodd y Dirprwy Bennaeth fod tîm arwain y cwricwlwm yn delio
â’r heriau un diwrnod ar y tro gan fod pob diwrnod yn wahanol, ac ychwanegodd nad
yw nifer yr achosion a gyflwynir yn yr adroddiad hyd yn oed yn dechrau dweud yr
hanes o ran nifer y staff a’r dysgwyr sydd wedi gorfod hunan-ynysu neu gymryd
amser i ffwrdd i ofalu am eu teuluoedd.
Eglurodd y staff-lywodraethwr addysgu fod yr heriau yn parhau i fod yn rhai real iawn
sy'n rhoi llawer o bwysau ar staff. Fodd bynnag, mae timau’n gweithio mewn modd
mwy cydweithredol ac mae cefnogaeth y staff lles ychwanegol a’r darlithwyr sy’n cael
eu talu fesul awr wedi bod o gymorth mawr gyda materion iechyd meddwl a sgiliau
dysgwyr. Ychwanegodd y staff-lywodraethwr nad yw ymgysylltiad dysgwyr ar-lein
cystal â phan fyddant yn yr ystafell ddosbarth ac y gall fod yn anodd iawn ysgogi
dysgwyr wrth addysgu’n rhithwir.
Cydnabu'r Cadeirydd, ar ran y Corff Llywodraethu, waith caled y staff i sicrhau
llwyddiant dysgwyr.

● Dywedodd aelod arall nad yw cyfyngu'r dewis o gymwysterau Iechyd a Gofal
Cymdeithasol yng Nghymru i bron dim dewis yn beth da i'r sector, nac ychwaith y
bygythiad o beidio â bod â chymwysterau galwedigaethol mewn rhai meysydd pwnc
yn y dyfodol. Eglurodd y Pennaeth fod llawer o drafodaethau wedi bod ynghylch hyn
dros y 18 mis diwethaf. Mae ColegauCymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a
Chymwysterau Cymru i ddod o hyd i ddatrysiadau, ond araf iawn yw'r cynnydd.

Nododd yr aelodau y diweddariad.

6. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellir eu cymeradwyo
● Cymeradwyo penodiad xxxx [golygwyd]. Trafodwyd hyn ar ddechrau'r cyfarfod.
● Defnyddio Sêl y Coleg - cadarnhaodd yr aelodau y defnydd o’r Sêl Gorfforaethol ar

gyfer Cydgytundeb y Colegau ar gyfer y Grant Trawsnewid Anghenion Dysgu
Ychwanegol ar 28 Ebrill 2022 ar ôl cymeradwyo hyn yn electronig drwy e-bost.

● Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y diffiniadau canlynol ar gyfer cworwm:
○ Corff Llywodraethu - mae’r cworwm yn parhau i fod yn 40% o’i aelodaeth

ond gyda’r gofyniad newydd bod o leiaf hanner y rhai sy’n bresennol sy’n
ffurfio’r cworwm wedi cael eu penodi’n allanol, h.y. nid y Pennaeth,
staff-lywodraethwyr neu fyfyrwyr-lywodraethwyr.

○ Pwyllgorau - mae’r cworwm yn parhau i fod yn 40% o’i aelodaeth
wirioneddol (yn hytrach na chaniataol) ond gyda’r gofyniad newydd bod o
leiaf dau aelod o’r Corff Llywodraethu a benodwyd yn allanol yn bresennol yn
y cyfarfod, h.y. nid y Pennaeth, staff-lywodraethwyr neu
fyfyrwyr-lywodraethwyr.
I osgoi amheuaeth, ni ddylid cynnwys presenoldeb aelodau cyfetholedig yn y
nifer ar gyfer cworwm gan nad ydynt wedi eu cynnwys yn nifer caniataol yr
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aelodaeth ar gyfer y pwyllgorau, er bod ganddynt statws cyfartal ag aelodau'r
Corff Llywodraethu ar bwyllgorau.

● Penodiadau staff-lywodraethwyr i bwyllgorau – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu
benodiad Lisa Dobbs i’r Pwyllgor Archwilio a Marion Evans i’r Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau.

Eitemau i’w nodi
● Gweithdrefnau i ganiatáu i’r Corff Llywodraethu wneud penderfyniadau cyflym -

nododd y Corff Llywodraethu y tair gweithdrefn y gellir eu dilyn pan fo angen
gweithredu ar frys a chytunwyd y dylid ymddiried yn y Clerc i benderfynu ar y dull
gorau yn ôl yr angen.

● Penodi rhagor o aelodau Corff Llywodraethu - gofynnodd y Clerc i'r aelodau roi
gwybod iddi os oedd yr aelodau'n gwybod am unrhyw bobl a allai fod â diddordeb
mewn ymuno â’r Corff Llywodraethu. Mae'r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn
chwilio'n benodol am aelodau i gynrychioli busnesau/cyflogwyr lleol ac sydd â
chefndir mewn cyfrifeg.

● Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd y Corff Llywodraethu - nodwyd y byddai Diwrnod Cwrdd i
Ffwrdd yn cael ei gynnal ar ddechrau blwyddyn academaidd 2022/23.

● Polisïau wedi'u cymeradwyo ar lefel pwyllgor - dim.
● Cylchlythyrau misol - nododd yr aelodau y byddai copi o gylchlythyrau electronig

“You’ve Got Mail” misol i staff yn cael eu hanfon at eu cyfeiriadau e-bost Coleg
Penybont.

● Gwahoddiadau i Ddigwyddiadau Diwedd Blwyddyn y Coleg:
○ Sioe Ffasiwn - 24 Mai (perfformiad prynhawn am 4.30yp a pherfformiad gala

am 7yh) yn Cult VR Lab, Heol Penarth Road, Caerdydd.
○ Sioe Celf a Dylunio - 14 Mehefin am 6yh yng ngwesty Court Colman Manor,

Pen-y-fai.
● Newid dyddiad Seremonïau Graddio Addysg Uwch - nododd yr aelodau y bydd y

seremonïau bellach yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn 15 Hydref.

7. AD-DALU BENTHYCIADAU BARCLAYS

Eglurodd yr Is-Bennaeth bod y Corff Llywodraethu eisoes ym mis Hydref 2019 wedi
cymeradwyo ad-dalu benthyciadau Barclays yn gynnar ac wedi dirprwyo’r amseriad priodol
iddo. Fodd bynnag, gyda’r pandemig yn dechrau yn gynnar yn 2020, ni ddigwyddodd yr
ad-daliad ac mae bellach yn ceisio awdurdod unwaith eto i ad-dalu’r benthyciadau yn gynnar
a chyn diwedd y flwyddyn academaidd.

Sicrhaodd yr Is-Bennaeth yr aelodau bod yr arian wrth gefn ar gael i wneud yr ad-daliadau
hyn a bod yr arbedion mewn taliadau llog yn gorbwyso unrhyw gosbau/costau torri. Hefyd,
trwy ad-dalu’r benthyciadau’n llawn, bydd hyn yn dileu’r pridiant sydd gan Barclays ar dir y
Coleg ac felly ni fydd angen caniatâd ar y Coleg i wneud gwaith ar ei dir ei hun mwyach. Bydd
cymarebau dyled a geriad y Coleg hefyd yn gwella.

Roedd yr adroddiad a gynhwyswyd gyda'r pecyn cyfarfod yn nodi'n glir y costau i ad-dalu'r
benthyciadau'n llawn a'r geiriad sy'n ofynnol gan Barclays..
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Gofynnodd aelod pam fod Kevin Punter (Rheolwr Cyllid) wedi'i gynnwys yn y geiriad a
awgrymwyd gan Barclays, gan mai dim ond deiliaid swyddi uwch sy'n cael eu dal yn atebol
gan y Corff Llywodraethu. Eglurwyd bod Barclays eisiau dau unigolyn enwebedig a bod enw
Kevin wedi’i gynnwys gan mai ef fydd yn gyfrifol am brosesu’r taliad.

Gofynnodd aelod arall pam fod y Coleg yn bwriadu ad-dalu'r benthyciadau hyn yn gynnar
pan fydd yn ceisio cyllid benthyg pellach i adeiladu campws yng nghanol y dref. Sicrhaodd yr
Is-Bennaeth yr aelod y byddai'r benthyciadau hyn wedi eu had-dalu'n llawn cyn i'r Coleg fod
angen unrhyw gyllid benthyg ar gyfer y campws canol y dref gan y byddai eu tymhorau wedi
dod i ben.

Gofynnodd y Cadeirydd sut y bydd yr ad-daliad yn effeithio ar gyllid y flwyddyn gyfredol ac
eglurwyd bod yr ad-daliad yn cyfateb i tua 10 diwrnod arian parod (un diwrnod arian =
£xx-80k). Nodwyd bod yr amcanestyniad diwedd blwyddyn yn dangos balans arian parod o
dros 50 diwrnod ar ôl i'r benthyciadau gael eu had-dalu'n llawn.

PENDERFYNODD y Corff Llywodraethu ar y canlynol:

● Ar ôl ystyried y ddogfen Terfyniadau Cyfradd Sefydlog sydd ynghlwm wrth y papur
hwn, ac ar ôl cael unrhyw gyngor ariannol a chyfreithiol y mae'n ei ystyried yn
briodol, mae'r Corff Llywodraethu yn cymeradwyo ad-dalu Benthyciad Rhif xxxx
[golygwyd] ("Barclays Facility") a fydd yn cynnwys dod â’r trefniadau cyfradd sefydlog
ar hynny i ben a chytuno ar unrhyw gostau torri cysylltiedig gyda chynrychiolydd o
Barclays.

● Mae'r Corff Llywodraethu o'r farn bod rhagdalu’r Cyfleuster Barclays, dod â’r
trefniadau cyfradd sefydlog ar hynny i ben a thalu unrhyw gostau egwyl cysylltiedig i
Barclays i gyd er lles gorau Coleg Penybont.

● Mae'r Corff Llywodraethu yn deall bod y costau torri a hysbyswyd Coleg Penybont
amdanynt yn flaenorol gan Barclays yn ddangosol yn unig a gallant amrywio yn unol â
symudiadau'r farchnad hyd at y pwynt y daw'r trefniadau cyfradd sefydlog i ben.

● Mae’r Corff Llywodraethu yn awdurdodi Andrew Gibbs, Is-Bennaeth (Adnoddau) a
Kevin Punter, Rheolwr Cyllid (yn gweithredu ar y cyd) i gytuno ar lefel derfynol y
costau torri gyda Barclays ar alwad fyw ac i lofnodi unrhyw ddogfennaeth
gysylltiedig.

● Mae'r Corff Llywodraethu hefyd yn cymeradwyo ad-dalu Benthyciadau xxxx a xxxxx
[golygwyd] ar y ddealltwriaeth nad oes unrhyw gostau torri yn gysylltiedig â'r cam
gweithredu hwn.

8. DIWEDDARIAD ARIANNOL

Rhoddodd yr Is-Bennaeth ddiweddariad ariannol i'r Corff Llywodraethu gan fod y cyfarfod
ddisgyn rhwng dau gyfnod adrodd. Hysbysodd yr Is-Bennaeth yr aelodau hefyd mai effaith y
£xmiliwn [golygwyd] ychwanegol o gyllid gan Lywodraeth Cymru yw cyfraniad cadarnhaol o
£xxxk [golygwyd] i Ragolygon mis Mai a allai droi'r diffyg (£xxxk) [golygwyd] a adroddwyd yn
Rhagolwg mis Chwefror yn warged bach. Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn amlwg bod y
Coleg yn rheoli ei berfformiad ariannol yn dda.
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Yna esboniodd yr Is-Bennaeth bod gwaith wedi dechrau ar gyllideb 2022/23 ond bod llawer
o ansicrwydd o hyd gan y bydd rhywfaint o arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn
dderbyniadwy y flwyddyn nesaf ond mae hyn yn annhebygol o fod ar y lefel £xmiliwn
[golygwyd].

Cwestiynwyd cael cynllun ariannol tair blynedd yn ei le. Cadarnhaodd yr Is-Bennaeth fod yna
gynllun tair blynedd ond mae’r pandemig wedi effeithio’n fawr ar hyn. Dywedodd y
Pennaeth fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn hynod gefnogol o'r sector yn ystod y
pandemig a chanmolodd hwy am hyn. Fodd bynnag, mae’r diffyg eglurder ynghylch cyllid ar
gyfer y dyfodol gan Lywodraeth Cymru yn golygu bod gwneud rhagolygon yn ansicr iawn.
Ychwanegodd aelod fod gan y Coleg ei KPIs ariannol a chorfforaethol ei hun a fydd yn
gweithredu fel sbardunau os bydd y sefyllfa ariannol yn dechrau dod yn broblemus.

9. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGU’R CAMPYSAU

Rhoddodd yr Is-Bennaeth ddiweddariad i’r Corff Llywodraethu am gynnydd y broses o brynu
safle Heddlu De Cymru (HDC) y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol (CBS) Pen-y-bont ar Ogwr yn ei
harwain, ac amlinellodd y materion canlynol:

● Mae'r Coleg yn ddibynnol iawn ar CBS Pen-y-bont am ba mor gyflym y gall y prosiect
hwn ddatblygu.

● Cynhaliwyd cyfarfod gyda CBS Pen-y-bont wythnos cyn y cyfarfod hwn i drafod y
prosiectau dymchwel yn ymwneud â safle HDC a’r maes parcio aml-lawr. Yn ystod y
cyfarfod hwn, mynegwyd pryder gan CBS Pen-y-bont na fydd Network Rail yn
ymgysylltu â nhw nes bod cwmni dymchwel wedi'i benodi. Mae hyn yn achosi peth
pryder i Dîm Dylunio'r Coleg a bydd angen monitro cynnydd i sicrhau nad yw hyn yn
cael unrhyw effaith ar amserlen y prosiect (dymchwel i'w gwblhau erbyn mis Mawrth
2023). Mae safle HDC yn llai cymhleth ond eto bydd cynnydd yn cael ei fonitro. Yn
ogystal â hyn, nid yw CBS Pen-y-bont wedi ymateb eto i gyflwyniad y PAC Cyn
Cynllunio ac mae hyn eisoes 2 wythnos yn hwyr.

● Disgwylir adborth ar Benawdau'r Telerau.
● Mae'r tîm dylunio wedi nodi bod angen mwy o eglurder ynghylch ffiniau'r safle.
● Mae Gorsaf yr Heddlu wedi’i lleoli ar hen chwarel, a bydd hyn yn golygu costau

ychwanegol ar gyfer sylfeini’r campws newydd.
● Parcio ceir - mae nifer y lleoedd parcio ar y safle wedi'u cyfyngu i 45 ac mae hyn yn

mynd i achosi problemau. Mae darpariaeth amgen ar gyfer parcio ceir yn cael ei
hystyried.

● Y gyllideb newydd ar gyfer y ddau adeilad yw £xx miliwn [golygwyd]. Mae'r Corff
Llywodraethu eisoes wedi cymeradwyo cyllideb o £xx miliwn [golygwyd] a
gynyddodd i £xx miliwn [golygwyd] ar gyfer y ddau adeilad. Mae’r cynnydd i £xxm
[golygwyd] yn cynnwys £xx miliwn [golygwyd] o gostau i sicrhau carbon sero net, a
fydd yn cael eu hariannu 100% gan Lywodraeth Cymru. O ganlyniad i'r cynnydd hwn,
mae cyllideb y cyfnod cyn-adeiladu wedi cynyddu o £xx miliwn i £x filiwn [golygwyd].
Gofynnir am gymeradwyaeth ar gyfer hyn yn y cyfarfod nesaf yn ogystal â'r
drafodaeth ar fforddiadwyedd.
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Nododd yr aelodau fod cyfarfod allweddol yn cael ei gynnal ar 26 Mai, gyda Satwant Pryce,
Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, yn cynrychioli'r Corff Llywodraethu yno.

Cafwyd trafodaeth fanwl ar y mater parcio ceir gan y credir mai dyma fydd y prif bryder
ymhlith staff a dysgwyr pan gynhelir gweithdai i drafod y prosiect. Cytunodd yr aelodau y
dylai hyn fod yn rhan o'r drafodaeth yn y Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd gan ei fod yn broblem go
iawn ac y gallai wneud y campws yn llai deniadol (GWEITHREDU - NE).

Gofynnodd y Cadeirydd i'r aelodau gymeradwyo'r cynnig diwygiedig am £xxmiliwn
[golygwyd] a fydd yn cael ei wneud i Lywodraeth Cymru drwy Amrywiad Cynllun Gweithredu
Strategol. Rhoddodd yr aelodau eu cymeradwyaeth.

Nododd yr aelodau y diweddariad.

10. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs) CORFFORAETHOL

Adroddodd yr Is-bennaeth nad fuodd unrhyw newidiadau i’r KPIs Corfforaethol ers yr
adroddwyd arnynt ym mis Ebrill.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

11. COFNODION Y PWYLLGORAU

11.1 CWRICWLWM AC ANSAWDD - 17 MAWRTH 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion heb eu cadarnhau.

11.2 CYNLLUNIO ADNODDAU - 24 MAWRTH 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion heb eu cadarnhau.

11.3 CHWILIO A LLYWODRAETHU - 5 MAI2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion heb eu cadarnhau.

12. UNRHYW FATER ARALL

Dim.

ÔL-DRAFODAETH
● Dywedodd y Cadeirydd fod y cyflwyniadau ar ddechrau'r cyfarfodydd yn rhoi syniad

da o’r Coleg a'u bod yn fuddsoddiad gwych o amser.
● Roedd yn amlwg o'r cyflwyniadau bod cyswllt clir rhwng y timau Gofal, Astudiaethau

Plentyndod ac Astudiaethau'r Tir a’r tîm Engage, a’u bod yn gweithio'n dda gyda'i
gilydd.

● Dywedodd yr aelodau yr hoffent glywed gan y dysgwyr mewn cyfarfodydd yn y
dyfodol (GWEITHREDU - NE)

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a daeth y cyfarfod i ben am 6.23yh.
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