
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
AR 1 GORFFENNAF 2021 AM 4.30YP – ar Google Meet

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr P Croke (Cadeirydd)
Mr D J Finch
Dr B Calvert
Ms T D’Souza
Mrs S Davies – Staff-lywodraethwr
Mrs J Evans
Dr J Graystone
Mr J Greenidge
Mr K Halabuda – Staff-lywodraethwr
Mrs K Lewis
Mr T Lewis – Myfyriwr-lywodraethwr
Mrs D Lewis-Whelan
Mr H Llewellyn
Mrs J Longville
Ms A Morgan – ymunodd am 4.47yp
Mrs J Oak
Ms S Parkhouse – Myfyriwr-lywodraethwr
Mr S Pirotte – Pennaeth
Mrs S Pryce
Cllr Dr C Smith

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL:
Mr J Baldwin – Pennaeth Cynorthwyol (Taith y Dysgwr)
Ms V Buckley (VB) – Dirprwy Bennaeth
Mrs N Eyre (NE) - Clerc
Mr A Gibbs (AG) – Is-bennaeth
Miss E Guild – Myfyriwr-lywodraethwr ar gyfer 2021/22
Mr J O’Sullivan-Woodward – Myfyriwr-lywodraethwr ar gyfer 2021/22
Dr S Morgan – Arweinydd Digidol – cyflwyniad yn unig
Mr M Rees – Pennaeth y Cwricwlwm Celfyddydau Creadigol, Chwaraeon a Gwasanaethau
Cyhoeddus – cyflwyniad yn unig
Mr G Soave – arsylwr allanol

Dechreuodd y cyfarfod am 4.30yp.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod drwy ddiolch i Dr Ben Calvert a fydd yn ymddeol o’r Corff
Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn academaidd o ganlyniad i’w benodiad fel Is-ganghellor
Prifysgol De Cymru. Dywedodd Dr Calvert fod eistedd ar y Corff Llywodraethu wedi bod yn
anrhydedd, a’i fod wedi mwynhau ei amser fel aelod yn fawr iawn.
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Diolchodd y Cadeirydd hefyd i’r ddau fyfyriwr-lywodraethwr, Mr Tomas Lewis a Ms Steph
Parkhouse, am eu cyfraniadau ardderchog yn ystod y flwyddyn. Dywedodd y ddau ohonynt
eu bod wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn.

Roedd y myfyrwyr-lywodraethwyr newydd ar gyfer 2021/22 yn bresennol yn y cyfarfod fel
arsylwyr – Miss Esmie Guild a Mr Joshua O’Sullivan-Woodward. Croesawodd y Chair y ddau
ohonynt i’r cyfarfod, yn ogystal â Ms B Lloyd, yr Arweinydd Ymgysylltu â Myfyrwyr newydd, a
oedd yn bresennol i gefnogi’r myfyrwyr-lywodraethwyr.

Croesawyd Mr George Soave, Cynhyrchydd Gweithredol gyda The Other Room yn Porter’s, i’r
cyfarfod fel arsylwr allanol.

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb am fod pob aelod yn bresennol.

CYFLWYNIAD – DIWEDDARIAD DIGIDOL

Rhoddodd Dr Scott Morgan gyflwyniad Diweddariad Digidol yng nghyfarfod y Pwyllgor
Cwricwlwm ac Ansawdd ym mis Tachwedd 2020, a theimlodd y Cadeirydd ei bod yn bwysig i
bob un o aelodau’r Corff Llywodraethu gael y wybodaeth a gyflëwyd i’r aelodau hynny.

Canolbwyntiodd y cyflwyniad ar y cymorth a’r arloesedd TG a oedd yn digwydd yn y Coleg.
Ystyriodd y cyflwyniad y gorffennol (Ionawr i Fedi 2020), y presennol (Medi 2020 i Fehefin
2021) a’r dyfodol (Gorffennaf 2021 ymlaen). Pwysleisiwyd eto’r pwysigrwydd o symud i
Google a bod yn ‘Google Reference College’ – y cyntaf, ac un o ddau yn unig, yng Nghymru –
a nodwyd bod hyn wedi caniatáu’r Coleg i fod yn ymatebol ac yn ymaddasol iawn wrth
oresgyn yr heriau y cyflwynodd y pandemig.

Y ffocws am y dyfodol fydd ar ddatblygu’r tîm digidol a DEN01 ymhellach, yn ogystal ag
ychydig o brosiectau realiti rhithwir. Hyd yn hyn, mae buddsoddiad sylweddol wedi bod
mewn datblygu gallu digidol y staff, ac yn y dyfodol bydd y tîm digidol yn ystyried sut i
ddatblygu sgiliau digidol y dysgwyr. “Cadw’r hyn sy’n gweithio’n dda ar-lein, ar-lein” yw
neges y dysgwyr am eu profiadau wrth ddysgu ar-lein, felly mae gwaith yn mynd rhagddo i
ddeall sut y gall y tîm digidol gefnogi’r cwricwlwm i sicrhau bod hynny’n digwydd.

Gofynnodd aelod a yw’r Coleg yn ystyried bod yn ganolfan arloesedd digidol, a
chadarnhaodd Dr Morgan yr aeth gwaith sylweddol i mewn i ennill statws ‘Google Reference
College’, a bod y tîm yn bwriadu datblygu hyn ymhellach.

Diolchodd y Cadeirydd i Dr Morgan am ei gyflwyniad, a gadawodd ef y cyfarfod.

CYFLWYNIAD – DIWEDDARIAD CWRICWLWM

Rhoddodd Mr M Rees gyflwyniad am sefydlu Academi Celfyddydau Perfformio a pharhau â’r
academïau chwaraeon:

● Y rheswm am sefydlu academi celfyddydau perfformio yw’r graddau uchel cyson sy’n
cael eu cyflawni. Mae hyn yn ffordd o ymestyn y dysgwyr a’r staff ymhellach.
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● Bydd gwersi ychwanegol, gweithdai, tiwtorialau un i un ac ymweliadau/cyfarfodydd
ar-lein yn cael eu cynnal i wella recriwtiad, cynnydd, safonau a datblygiad staff, ac i
roi hwb i uchelgeisiau yn y dyfodol.

● Mae’n rhaid i’r academïau chwaraeon fodloni gofynion allanol llym i gael bod yn
“Academi”. Fel rhan o hyn, mae dysgwyr yn cael eu hyfforddi mewn sawl disgyblaeth
gan amrywiaeth eang o arbenigwyr, yn ogystal â theithiau pan fo cyfyngiadau’n
caniatáu hynny. Mae’r Academi Pêl-droed yn dîm haen 1.

● Mae buddsoddiad sylweddol yn cael ei roi i mewn i gyfleusterau chwaraeon y Coleg,
er budd dysgwyr a staff.

● Mae cynlluniau ar droed i gynnig chwaraeon unigol yn ogystal â chwaraeon tîm, ac i
ddatblygu academi i ferched.

● Mae gwaith wedi cychwyn ar ddatblygu brand yr academi, ac mae gohebiaeth
fewnol/allanol yn cael ei llunio.

Cwestiynodd aelod i ba raddau y mae’r cyfnod clo wedi effeithio ar ddysgwyr yn y meysydd
hyn, ac esboniodd Mr Rees fod ymgysylltu’n broblem i ddechrau, fodd bynnag mae hyn wedi
gwella gydag amser, ac mae’r canlyniadau ar gyfer eleni’n gryf.

Pwysleisiwyd pwysigrwydd sicrhau bod yr academïau’n agored i bawb. Pwysleisiodd y
Pennaeth genhadaeth a chymeriad y Coleg, sef bod lle i bawb yma. Ni fwriedir i’r academïau
fod yn elitaidd o gwbl. Pwrpas yr academïau yw codi safonau a rhoi cyfleoedd i bawb.
Gofynnodd aelod arall pam y dewiswyd yr enw “Academi”, a dywedwyd bod hyn yn derm
adnabyddus yn y byd chwaraeon, a bod angen bodloni rheolau a rheoliadau penodol i
ddefnyddio’r enw. Yna, trosglwyddwyd y term yn fewnol i’r maes celfyddydau perfformio.

Gofynnwyd pa effaith y byddai’r academïau hyn yn ei chael, ac esboniwyd y bydd tudalen
arbennig ar y wefan am academïau gyda’r gobaith y bydd y gair yn ymledu i’r meysydd
cwricwlwm eraill.

Diolchodd y Cadeirydd i Mr Rees, a gadawodd ef y cyfarfod am 5.10yp.

2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Datganodd Mr J Greenidge fuddiant yn Ufi VocTech Trust (Ufi), a gyfeiriwyd ato yn y
cyflwyniad Diweddariad Digidol, am ei fod yn aelod o’r Bwrdd yno. Mae’r Coleg wedi cael
cyllid oddi wrth Ufi i ddatblygu’r ap ‘Marco’ sy’n bwriadu helpu dysgwyr galwedigaethol i
wella eu sgiliau ysgrifennu.

Datganodd Cllr Dr C Smith fuddiant yn eitem 14 – Diweddariad am Ddatblygiad y Campysau,
am ei fod wedi’i enwi yn y cyhoeddiad a gyfeiriwyd ato isod am Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont
ar Ogwr yn prynu safle’r Orsaf Heddlu.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 25 MAWRTH 2021

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 25 Mawrth 2021 yn gywir, yn
ddibynnol ar gywiro gwall man ar dudalen 3.
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4. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 20 MAI 2021

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 21 Mai 2021 yn gywir.

5. MATERION SY’N CODI

5.1 Cofnod Gweithrediadau

Cyfeiriodd y Clerc at y gweithrediad ynghylch rôl y cyrff dyfarnu a Chymwysterau Cymru yr
oedd disgwyl am ddiweddariad amdano yn y cyfarfod. Esboniodd y Clerc ei bod yn credu ei
bod o hyd yn rhy gynnar i roi’r diweddariad hwn, felly dylid gohirio’r gweithrediad hwn tan
gyfarfod diweddarach.

Nododd yr aelodau’r diweddariadau yn y cofnod.

6. ADRODDIAD Y PENNAETH (YN CYNNWYS DIWEDDARIAD YNGHYLCH COVID-19)

Rhoddodd y Pennaeth y diweddariad canlynol:

● Mae COVID yn parhau i ddominyddu pob agwedd ar fywyd yn y Coleg.
● Mae’r Graddau a Bennir gan y Ganolfan wedi cael eu rhyddhau i’r dysgwyr, a bu naw

cais am Adolygiadau gan y Ganolfan (a elwir yn apeliadau yn draddodiadol).
Diolchodd y Pennaeth i’r holl staff oedd yn rhan o hyn, a dywedodd fod hyn yn dyst
i’w gwaith caled i gyd gan fod gan bob dysgwr nifer wahanol o asesiadau a modiwlau
y bu angen eu graddio er mwyn rhoi gradd derfynol. Mae ysgolion haf yn rhedeg i
baratoi dysgwyr am y flwyddyn academaidd newydd. Ar hyn o bryd mae 600
cofrestriad ac mae’r nifer yma’n parhau i dyfu.

● Bydd staff yn brysur dros yr haf yn paratoi am agoriad yr Academi STEAM a Chanolfan
Astudiaethau’r Tir ym mis Medi.

● Gobeithir y bydd y flwyddyn academaidd nesaf yn teimlo’n fwy normal, ond bydd
angen i’r Coleg barhau i fod yn hyblyg ac addasu i newid.

● Mae 2020/21 wedi bod yn flwyddyn gref o ran arian, fodd bynnag mae angen
cydbwyso hyn â’r gyllideb ddiffyg y rhagwelir ar gyfer y flwyddyn nesaf.

● Mae’r Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol wedi argymell dyfarniad cyflog o 1.75% i
athrawon ac ymddengys bod y Gweinidog yn bwriadu derbyn yr argymhelliad hwn.
Ar hyn o bryd, mae Llywodraethu Cymru (LlC) yn disgwyl i bob coleg ariannu unrhyw
ddyfarniadau cyflog eu hunain.

● Mae’r cydbwyllgor wedi trafod model partneriaeth Coleg Chweched Dosbarth
Penybont, a chytunwyd bod angen newid natur y bartneriaeth, gyda’r ysgol yn
gwneud cyfraniad ariannol mwy.

● Gwybodeath wedi’i golygu
● Roedd y Diwrnod Dysgu Proffesiynol a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf yn

llwyddiannus iawn, a diolchodd y Pennaeth i Mr Jeff Greenidge am ddarparu sesiwn
am “Ymdeimlad o Berthyn” a gafodd dderbyniad da. Ychwanegodd y Pennaeth fod y
Coleg yn canolbwyntio ar gynhwysiant a beth yw ystyr perthyn.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Pennaeth am y diweddariad, a gwahoddodd i’r aelodau ofyn
cwestiynau.
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Tynnodd aelod sylw at y nifer o blant ysgol “coll” a adroddwyd amdanynt yn y newyddion, yr
amcangyfrifir bod tua 100,000 ohonynt yng Nghymru, a pha rôl sydd ag Addysg Bellach i’w
chwarae i helpu i fynd i’r afael â hyn. Esboniodd y Dirprwy Bennaeth fod y Pwyllgor
Cwricwlwm ac Ansawdd wedi trafod hyn yn ddiweddar iawn, a bod angen i golegau ac
ysgolion gydweithio ynghylch hyn. Mae’r ysgolion yn gwybod pa ddysgwyr sy’n bwriadu aros
ymlaen yn y chweched dosbarth, ac mae’r colegau’n gwybod pa ddysgwyr sy’n bwriadu
ymuno â nhw ym mis Medi, fodd bynnag mae nifer fawr o bobl ifanc sydd ddim yn syrthio o
dan yr un o’r ddau gategori yma, ac maen nhw mewn perygl o fod yn bobl NEET (pobl nad
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). Y fantais o’r Graddau a Bennir gan y
Ganolfan yn cael eu rhyddhau’n gynnar yw bod gan ysgolion a cholegau y data hyn yn
gynharach, felly gallant gymryd camau i sicrhau bod y dysgwyr ifanc yma’n aros mewn
addysg neu’n chwilio am swydd.

Yna gofynnwyd a yw’r Coleg yn ystyried Coleg Chweched Dosbarth Penybont i fod yn
fuddsoddiad neu’n gost. Dywedodd y Pennaeth fod hyn wedi bod yn fuddsoddiad a bod y
gwelliant yn y canlyniadau ers i’r Coleg ddechrau cyfrannu wedi bod yn eithriadol. Fodd
bynnag, mae canlyniad ymgynghoriad yr awdurdod lleol ar addysg ôl-16, sef y bydd pob
ysgol yn cadw eu dosbarthiadau chwech, yn golygu y bydd angen i drefniant y bartneriaeth
newid gan nad yw’n ariannol gynaliadwy. Gofynnodd aelod beth yw barn y Prifathro am
newid y bartneriaeth, ac esboniodd y Pennaeth fod y Prifathro yn deall bod angen newid, a
bod angen i’r ysgol gyfrannu mwy.

Gofynnwyd i’r staff-lywodraethwr addysgu am ei barn hi am y newid i natur y bartneriaeth,
am ei bod hi’n dysgu yn yr ysgol. Credodd Mrs Davies fod y Coleg wedi rhoi llawer i’r
bartneriaeth ond bellach mae hi’n amser i fod yn ddewr a chanolbwyntio ar agor yr Academi
STEAM ac ar y cyfleoedd y bydd hyn yn eu cyflwyno.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

7. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellir eu cymeradwyo
1. Penodi Archwilwyr Mewnol – roedd y Corff Llywodraethu wedi cymeradwyo

argymhelliad y Pwyllgor Archwilio i benodi TIAA yn archwilwyr mewnol i’r Coleg am
gyfnod o dair blynedd yn electronig oherwydd amseriad cyfarfodydd.
Cadarnhawyd y cymeradwyaeth yma yn y cyfarfod.

2. Cymeradwyo Cylchoedd Gorchwyl y Pwyllgorau Archwilio a Chwilio a Llywodraethu –
cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Cylchoedd Gorchwyl diwygiedig ar gyfer y
Pwyllgorau Archwilio a Chwilio a Llywodraethu.

3. Proses Cyfethol Aelodau i Bwyllgorau – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y broses
hon.

4. Newid i aelodaeth pwyllgor Coleg Chweched Dosbarth Penybont – cymeradwyodd y
Corff Llywodraethu benodiad Mrs Sue Roberts, Rheolwr Grŵp ar gyfer Gwella Ysgolion
gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i’r cyd-bwyllgor.
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Eitemau i’w nodi
1. Polisïau a gymeradwywyd ar lefel y Pwyllgorau – nododd y Corff Llywodraethu fod y

pwyllgorau wedi cymeradwyo’r polisïau canlynol:
● Pwyllgor Cynllunio Adnoddau (10 Mehefin 2021) – Polisi Recriwtio a Dethol,

Polisi Cyflogres, a’r Polisi Defnydd Derbyniol TG.

● Cwricwlwm ac Ansawdd (15 Mehefin 2021) – Polisi Cydnabod Dysgu

Blaenorol ac Esemptiad, Polisi a Gweithdrefn Apelio, Polisi Camymddygiad a

Chamweinyddiaeth, a’r Polisi Derbyniadau.

2. Adborth o gyfweliadau un i un – rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau y bydd y
Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn ystyried hyn ymhellach. Diolchodd y Cadeirydd
unwaith eto i’r aelodau ac i’r Is-gadeirydd am eu hamser yn mynychu’r cyfarfodydd
hyn.

3. Adolygu presenoldeb aelodau yng nghyfarfodydd StAR (Cynrychiolwyr Academaidd y
Myfyrwyr) – nododd y Corff Llywodraethu fod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu
wedi cytuno y dylai aelodau barhau i gael gwahoddiad i ail a thrydydd cyfarfod y
flwyddyn gan fod y rhai sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael budd ohonynt.

4. Arsylwi cyfarfodydd – nododd y Corff Llywodraethu fod y Pwyllgor Chwilio a
Llywodraethu wedi trafod a chytuno y byddai ceisiadau i arsylwi cyfarfodydd yn cael
eu penderfynu fesul achos rhwng y Cadeirydd, y Pennaeth a’r Clerc, ac nad oes angen
proses ffurfiol.

5. Cynrychiolaeth gan gyflogwyr lleol ar y Corff Llywodraethu – nodwyd y bydd y
Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn ystyried hyn yn ystod ei gylch recriwtio nesaf.

Nododd yr aelodau y wybodaeth.

8. DIWYGIAD I GYTUNDEB BENTHYCIAD BARCLAYS

Esboniodd yr Is-bennaeth i’r Corff Llywodraethu fod Barclays wedi ysgrifennu at y Coleg gan
y nodwyd bod y Coleg wedi torri ‘Event of Default’ oherwydd ei falans negyddol ar 31
Gorffennaf 2020. Cododd hyn o ganlyniad i’r diwygiad cyfrifyddu a oedd ei angen ar gyfer
ailasesiad y cynllun pensiwn; effeithiwyd ar lawer o golegau addysg bellach eraill yn yr un
modd. Dymunodd aelod arall bwysleisio fod y sefyllfa hon wedi codi o ganlyniad i ddiwygiad
cyfrifyddu technegol yn hytrach na thrwy reolaeth ariannol wael.

Gofynnwyd i’r Corff Llywodraethu cymeradwyo geiriad diwygiedig y cytundebau
cyfleusterau fel bod y banc yn ildio ei hawliau o dan y toriad hwn, yn ogystal â symud o
ddefnyddio Cyfradd Gwerthu Rhwng Banciau Llundain (LIBOR) i ddefnyddio SOFR (‘Secured
Overnight Financing Rate’) fel y gyfradd amgen ffafriedig. Roedd yr aelodau wedi derbyn
copi o’r pedwar llythyr amrywio a gafwyd oddi wrth Barclays, a oedd yn cynnwys geiriad y
penderfyniadau ar gyfer yr ildiad a diwygiad telerau’r ddau fenthyciad, a’r newid o LIBOR i
SOFR:

Gwybodeath wedi’i golygu
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Cadarnhaodd y Corff Llywodraethu y penderfyniadau uchod i gyd ar gyfer benthyciadau 19
Mawrth 2008 a 2 Hydref 2009, ac awdurdododd y Cadeirydd, y Pennaeth, yr Is-bennaeth a’r
Clerc i lofnodi’r gwaith papur y tu fas i’r cyfarfod.

9. POLISI DEFNYDD O’R GYMRAEG YNG NGHOLEG PENYBONT

Esboniodd y Pennaeth Cynorthwyol fod y polisi hwn yn seiliedig ar y 163 Safon Cymraeg y
mae’n rhaid i’r Coleg gydymffurfio â nhw, ac yn amlinellu sut y caiff staff eu cefnogi i
ddefnyddio’r Gymraeg yn y Coleg. Cafodd y polisi ei gymeradwyo ar sawl lefel cyn iddo gael
ei gyflwyno i’r Corff Llywodraethu.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r Polisi Defnydd o’r Gymraeg yng Ngholeg Penybont.

10. ADOLYGU’R GOFRESTR RISGIAU

Esboniodd yr Is-bennaeth fod y Pwyllgor Archwilio wedi craffu’r Gofrestr Risgiau’n fanwl
bythefnos cyn y cyfarfod hwn. Marciwyd pob newid i’r gofrestr yn goch. Cynigwyd dau
newid:

● Tynnu Risg 14 - “Perygl o golli’r cytundeb partneriaeth Coleg Chweched Dosbarth
Penybont ag Ysgol Gyfun Pencoed”.

● Ychwanegu risg newydd ynghylch prosiect y campws yng nghanol y dref. Esboniodd yr
Is-bennaeth y cynigiwyd mewn un o gyfarfodydd blaenorol y Corff Llywodraethu y dylid
ychwanegu’r risg hon i’r gofrestr, fodd bynnag ar ôl i’r uwch dîm arwain drafod hyn,
credwyd gan nad yw’r prosiect yma wedi dechrau’n swyddogol eto, dylid ystyried y
mater hwn yn ystod yr adolygiad nesaf yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Argymhellodd y Pwyllgor Archwilio i’r Corff Llywodraethu dynnu risg 14 o’r gofrestr, ac
ystyried ychwanegu risg ynghylch prosiect y campws yng nghanol y dref pan gaiff y gofrestr
ei hadolygu nesaf. Yn ogystal â hynny, argymhellodd y Pwyllgor Archwilio y dylid ystyried y
canlynol fel rhan o’r adolygiad nesaf:

● A ddylid cofnodi’r risg ynghylch seiberddiogelwch naill ai fel risg unigol ynteu ei
hymgorffori yn i risg parhad busnes;

● Tynnu Risg 14 o’r gofrestr nawr bod Contract 5 Dysgu Seiliedig ar Waith bellach wedi
cael ei ddyfarnu;

● Tynnu Risk 13 ynghylch yr Academi STEAM unwaith i’r prosiect gael ei gwblhau.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu dynnu Risg 14 o’r gofrestr a’r newidiadau coch eraill ar
y gofrestr. Bydd yr Uwch Dîm Arwain yn ystyried argymhellion y Pwyllgor Archwilio yn ei
gylch adolygu nesaf.

Nododd y Cadeirydd fod y broses adolygu tri cham, lle mae’r Uwch Dîm Arwain ac yna’r
Pwyllgor Archwilio yn adolygu, ac yn olaf mae’r Corff Llywodraethu’n cymeradwyo, yn
gweithio’n dda ac yn enghraifft o lywodraethu cryf am ei bod yn amlwg bod y gofrestr yn
cael ei chraffu, a bod argymhellion yn cael eu hawgrymu, ar bob cam. Pwysleisiodd
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod y gofrestr yn cael ei chraffu at safon uchel pan gaiff ei
chyflwyno i’r pwyllgor, a diolchodd i’r aelodau am hyn.
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11. CYNLLUNIAU ARCHWILIO MEWNOL AC ALLANOL

Esboniodd yr Is-bennaeth fod y Cynllun Archwilio Allanol ar gyfer 2020/21 wedi cael ei
argymell am gymeradwyaeth gan y Pwyllgor Archwilio. Bydd y Cynllun Archwilio Mewnol ar
gyfer 2021/22 yn cael ei lunio pan fydd contract yr archwilwyr mewnol newydd yn dechrau
ym mis Awst, a chaiff ei gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio a’r Corff Llywodraethu ei
gymeradwyo ym mis Hydref.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Cynllun Archwilio Allanol ar gyfer 2020/21.

Amnewidiwyd trefn eitemau 12 (Cyllideb y Coleg) ac 13 (Cyfrifon Rheoli) gan fod
trafodaethau ynghylch eitem 13 wedi tywys trafodaethau ynghylch eitem 12.

13. CYFRIFON RHEOLI, DIWEDDARIAD CHWARTEROL, A DANGOSYDDION
PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs) ARIANNOL

Esboniodd yr Is-bennaeth fod y Cyfrifon Rheoli hyd 30 Ebrill 2021 a rhagolwg mis Mai 2021
wedi cael eu cyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau bythefnos cyn y
cyfarfod hwn.

Amlinellwyd y wybodaeth allweddol ganlynol:

● Dangosodd y gyllideb wreiddiol ddiffyg o £1.4m, ond rhagwelir bellach y bydd
gwarged o £1.8m ar ddiwedd y flwyddyn, a gall hyn godi ymhellach. Mae hyn o
ganlyniad i’r cymorth ariannol y mae Llywodraeth Cymru wedi’i roi i’r sector.

● Mae cyllideb 2021/22 yn dangos diffyg o £x (gwybodeath wedi’i golygu). Mae’r Coleg
wedi trefnu cyfarfod gyda PwC, archwilwyr allanol y Coleg, i drafod cyfateb incwm a
chostau gan na fydd gan fydd peth o’r incwm a dderbynir eleni gostau cyfatebol tan y
flwyddyn academaidd nesaf. O ganlyniad i hyn gall y gwarged ar gyfer eleni gael i
leihau ond bydd rhagolwg y gyllideb ddiffyg yn gwella. Pwysleisiwyd y pwysigrwydd o
ystyried y ddwy flwyddyn gyda’i gilydd. Rhoddir yr holl wybodaeth ddiweddaraf i
aelodau’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau am unrhyw ddatblygiadau i’r safle diwedd
blwyddyn a chyllideb y flwyddyn nesaf.

● Mae rhagolwg y sefyllfa diwedd blwyddyn o ran arian parod yn gryf iawn: £6.5m (74
diwrnod arian parod). Dathlodd y Corff Llywodraethu mai hon yw’r sefyllfa arian
parod cryfaf y mae’r Coleg wedi’i chael am flynyddoedd.

● Bu £2.33m o wariant cyfalaf yn ystod y flwyddyn. Y gwariant cyfalaf a gymeradwywyd
gan y Corff Llywodraethu pan osodwyd y gyllideb oedd £1m o’r swm hwn, ac roedd
yn bosibl gwario’r £1.33m arall o ganlyniad i grantiau a chyllid gan Lywodraeth Cymru
(£1.2m) a chyrff eraill (£72k), yn ogystal â throsglwyddiad o’r gwariant nad yw’n dâl,
sef £57m.

● Mae pob KPI ariannol yn wyrdd.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

12. CYLLIDEB Y COLEG AR GYFER 2021/22
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Gostyngir y cofnod hon

14. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGU’R CAMPYSAU

Academi STEAM a Chanolfan Astudiaethau’r Tir
Rhoddodd yr Is-bennaeth wybod i’r Corff Llywodraethu fod y Coleg wedi cael yr allweddi i
adeilad yr Academi STEAM yn gynharach y diwrnod hwnnw, a’i fod yn obeithiol y bydd
allweddi’r Canolfan Astudiaethau’r Tir yn cael eu trosglwyddo ar 10 Awst 2021.

Campws Canol Tref
Gan fod yr aelodau wedi cymeradwyo cyllideb gyfalaf ar gyfer datblygu dyluniad o dan eitem
12, rhoddodd yr Is-bennaeth ddiweddariad cryno am y prosiect:

● Mae Heddlu De Cymru yn gefnogol iawn o’r prosiect, ond nid ydynt wedi llofnodi i
ddweud eu bod yn fodlon gwerthu’r adeilad hyd yn hyn.

● Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn targedu mis Medi 2021 fel
dyddiad prynu safle’r Orsaf Heddlu, ac aethant yn gyhoeddus gyda’r cyhoeddiad yr
wythnos diwethaf. Datganodd Cllr Dr C Smith fuddiant personol am ei fod mewn llun
a gyhoeddwyd gyda’r cyhoeddiad.

● Diolchodd Cllr Dr C Smith i Mrs S Pryce am gytuno i fod yn brif lywodraethwr ar y
prosiect hwn, a dywedodd fod mis Medi yn ddyddiad realistig ar gyfer prynu.

● Mae pryder y mae Heddlu De Cymru yn chwilio am safle amgen yn y dref, a gallai hyn
arwain at beth oedi i’r prosiect.

Tir ym Mhencoed
Mae’r ymgynghoriad am y Cynllun Datblygu Lleol yn fyw o hyd. Bydd mwy o
ddiweddariadau’n cael eu rhoi pan fydd mwy o wybodaeth yn hysbys.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariadau.

15. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs) CORFFORAETHOL

Esboniodd yr Is-bennaeth mai dim ond un KPI oedd wedi newid ers mis Chwefror:

● KPI 5 – Cyflawni o leiaf 2% o drosiant fel gwarged gweithredol – newidodd y KPI yma
o fod yn goch (x%) i fod yn wyrdd (x%) [golygwyd]. Mae’r balans arian parod yn
gyfwerth â 74 diwrnod arian parod.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

16. COFNODION Y PWYLLGORAU:

16.1  PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU - 11 MAWRTH 2021 (WEDI’U
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

16.2 PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU - 19 MAWRTH 2021 (WEDI’U
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.
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16.3 PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU - 6 MAI 2021 (HEB EU CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

16.4 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU - 10 MEHEFIN 2021 (HEB EU CADARNHAU)
Nid oedd y cofnodion hyn ar gael mewn pryd am y cyfarfod, felly byddant yn cael eu
cynnwys yn agenda cyfarfod mis Hydref 2021.

16.5 PWYLLGOR CWRICWLWM AC ANSAWDD - 15 MEHEFIN 2021 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

16.6 PWYLLGOR ARCHWILIO COMMITTEE - 17 MEHEFIN 2021 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

COFNODION CYFRINACHOL:

16.7 PWYLLGOR ARCHWILIO - 29 EBRILL 2021 (WEDI’U CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

17. ENWEBIADAU AR GYFER CYMRODYR ANRHYDEDDUS

Dirprwyodd y Corff Llywodraethu awdurdod dros wneud penderfyniadau ynghylch dyfarnu
Cymrodoriaethau Coleg Penybont yn y seremonïau addysg bellach sydd wedi’u trefnu ym
mis Hydref i’r Cadeirydd a’r Pennaeth.

18. UNRHYW FATER ARALL

Dim.

ÔL-DRAFODAETH
● Dywedodd yr Is-gadeirydd ei bod yn hyfryd bod 100% o’r aelodau’n bresennol yn y

cyfarfod hwn.
● Ychwanegodd y Cadeirydd fod y ddau gyflwyniad yn ardderchog a bod y cynnydd a

wnaed gyda’r datblygiadau digidol ers clywed y cyflwyniad ym mis Tachwedd y
llynedd wedi creu argraff arno.

● Roedd hwn yn gyfarfod gwych unwaith eto, ac mae ymdeimlad o gydgefnogaeth
ymhlith y tîm gweithredol.

● Dywedodd un o’r staff-lywodraethwyr fod y gefnogaeth a gafwyd gan y tîm digidol
wedi bod yn anhygoel.

● Gwnaed defnydd da o’r cyfleuster sgwrsio yn ystod y cyfarfod.
● Diolchwyd i’r Is-bennaeth am ei adroddiadau a’i gyflwyniadau gan fod ganddo saith

eitem sylweddol i’w cyflwyno heddiw.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.28yh.
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