
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
10 RHAGFYR 2020 AM 4.30YP AR GOOGLE MEET

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr P Croke (Cadeirydd)
Mr D J Finch
Dr B Calvert – ymunodd am 5.00yp
Ms T D’Souza
Mrs S Davies – Staff-lywodraethwr – ymunodd am 5.30yp
Dr J Graystone
Mr K Halabuda – Staff-lywodraethwr
Mrs K Lewis
Mr H Llewellyn – gadawodd am 5.55yp
Mrs J Longville
Ms A Morgan
Mrs J Oak
Ms S Parkhouse – Myfyriwr-lywodraethwr
Mr S Pirotte - Pennaeth
Mrs S Pryce
Cllr Dr C Smith – gadawodd y cyfarfod am 5.40yp

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Mr J Baldwin (JB) – Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Taith y Dysgwr
Ms V Buckley (VB) – Dirprwy Bennaeth – gadawodd am 5.30yp
Mrs N Eyre (NE) - Clerc
Mr A Gibbs (AG) – Is-bennaeth
Mrs S Morgan (SM) – Cyfarwyddwr Pobl
Mr J Nottingham – Arweinydd Lles Actif (i gefnogi’r Myfyriwr-lywodraethwyr)

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a rhoddodd groeso arbennig i Mrs J Oak
(Llywodraethwr newydd) a Mr J Nottingham (Arweinydd Lles Actif) i’w cyfarfod Corff
Llywodraethu cyntaf. Penodwyd Mrs Oak yn aelod o’r Corff Llywodraethu yng nghyfarfod y
Corff Llywodraethu ar 1 Rhagfyr 2020, ac roedd Mr Nottingham yn bresennol er mwyn
cefnogi’r myfyriwr-lywodraethwr.

Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mr T Lewis (Myfyriwr-lywodraethwr). Roedd
Dr B Calvert a Mrs S Davies wedi rhoi gwybod i’r Clerc y byddant yn hwyr yn ymuno â’r
cyfarfod.
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2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Datgelodd Mrs J Longville fuddiant yn eitem 6 yr agenda “Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd
ar gyfer mis Hydref 2021”.

Datgelodd Cllr Dr C Smith fuddiant personol mewn unrhyw eitemau sy’n gysylltiedig â
Chyngor Bwrdeistref Sirol (CBS) Pen-y-bont ar Ogwr, yn cynnwys Coleg Chweched Dosbarth
Penybont.

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau eraill.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 1 RHAGFYR 2020

Nid oedd cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 1 Rhagfyr 2020 ond ar gael yn syth cyn
y cyfarfod, felly cânt eu hystyried am gymeradwyaeth yn y cyfarfod ar 11 Chwefror 2021.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofnod Gweithredoedd

Gweithred 1 (Cyflwyniad – nifer y dysgwyr sydd heb unrhyw gymorth arall ar gyfer iechyd
meddwl / lles heblaw am yn y Coleg) – WEDI’I CHWBLHAU. Rhoddwyd y wybodaeth yma yn
eitem 10 yr agenda “Diogelu”.

Gweithred 2 (Hyfforddi llywodraethwyr) – mae nifer bach o lywodraethwyr heb gwblhau’r
hyfforddiant gorfodol eto.

Gweithred 3 (Ychwanegu adran “Gwahaniaethau a Wnaed” i Adroddiad Gweithgarwch y
Corff Llywodraethu) – caiff hon ei gynnwys yn Adroddiad Gweithgarwch 2020/21.

Gweithred 4 (Ystyried ychwanegu Coleg Chweched Dosbarth Penybont fel risg ar wahân ar y
Gofrestr Risgiau) – bydd yr Uwch Dîm Arwain yn ystyried hyn ym mis Rhagfyr cyn cyfarfod
nesaf y Pwyllgor Archwilio ym mis Chwefror 2021.

Gweithred 5 (Diolch i’r staff am eu hymdrechion yn ystod y pandemig) – WEDI’I CHWBLHAU.
Anfonwyd llythyr drwy e-bost ar 6 Tachwedd).

Gweithred 6 (Eitem agenda i drafod gweithio â phartneriaid) – WEDI’I CHWBLHAU. Cafwyd
cyfarfod ar 1 Rhagfyr i drafod yr eitem hon.

NODODD yr aelodau’r gweithredoedd.

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

Rhoddodd y Pennaeth wybod i’r Corff Llywodraethu am y canlynol:
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● Bu cynnydd yn nifer yr achosion yn y Coleg, sy’n adlewyrchu’r hynny sy’n digwydd yn
y gymuned leol.

● Mae’r Coleg yn parhau i reoli’r sefyllfa’n effeithiol.
● Bwriad y Coleg oedd parhau gyda gweithio o bell yn ystod wythnos 14 Rhagfyr. Yn

ystod y cyfarfod, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru (LlC) y byddai pob ysgol uwchradd
a choleg yn newid i ddysgu ar-lein yr wythnos honno, sef cynllun y Coleg beth
bynnag, felly nid oedd angen unrhyw gynllunio ar frys.

● Mae cwpwl o achosion wedi bod yn y Feithrinfa, gyda dau arall yn aros am
ganlyniadau prawf. Mae posibilrwydd o’i chau wythnos nesaf tan ar ôl y Nadolig os
yw’r profion hyn yn cael canlyniadau positif. O fis Mawrth tan nawr, ni chafwyd
unrhyw achosion yn y Feithrinfa, ac mae hi wedi bod ar agor drwy gydol y pandemig.

● Caeodd Tŷ Weston am bythefnos oherwydd achos positif, ond mae bellach ar agor
eto.

Holodd aelod ynghylch staff ColegauCymru’n cael eu rhoi ar ffyrlo ac a fydd hyn yn cael
effaith ar y Coleg. Esboniodd y Pennaeth fod rhai aelodau staff ColegauCymru ar ffyrlo llawn,
tra bod eraill ar ffyrlo rhannol. Ni ragwelir y caiff hyn effaith fawr ar y Coleg, ond ni fyddir yn
gwybod oni bai fod problem mewn coleg Cymreig.

Ychwanegodd y Pennaeth fod cyfarfod wedi’i drefnu â CBS Pen-y-bont (Cllr Dr C Smith, Aelod
Cabinet Addysg ac Adfywio a Cllr H David, Arweinydd y Cyngor) yn y flwyddyn newydd i
drafod yr argymhelliad yn adroddiad yr ymgynghoriad addysg ôl-16 i ddatblygu canolfan
chweched dosbarth ar gampws Pencoed.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Pennaeth a’r staff i gyd am eu hymdrechion parhaus, ac ategodd y
Pennaeth ddiolch i’r aelodau am eu cefnogaeth barhaus.

NODODD y Corff Llywodraethu’r diweddariad.

6. PENODI CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD AR GYFER MIS HYDREF 2021

Gostyngir y cofnod hon

7. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellwyd eu cymeradwyo
1. Bwrdd Engage Business Wales Ltd – gwnaeth y Pwyllgorau Chwilio a Llywodraethu a

Chynllunio Adnoddau dri argymhelliad i’r Corff Llywodraethu yn dilyn ymddeoliad
Mr R W Landon:

○ Mr R W Landon i barhau ar Fwrdd Engage fel aelod annibynnol.

○ Penodi Mrs S Pryce, yn ei rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, fel

aelod enwebedig y Corff Llywodraethu

○ Diwygio’r Cylch Gorchwyl i ganiatáu aelod annibynnol i fod ar y Bwrdd.

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r tri argymhelliad yma. (GWEITHRED – AG –

diwygio’r Cylch Gorchwyl i ganiatáu’r newidiadau uchod).
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2. Myfyriwr-aelod Cyfetholedig ar y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd – arsylwodd Ms
Alice Thomas, dysgwr Celfyddydau Creadigol Lefel 2, cyfarfod y Pwyllgor Cwricwlwm
ac Ansawdd ym mis Tachwedd gyda golwg ar fod yn aelod cyfetholedig o’r pwyllgor
hwn yn 2020/21.
CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu gyfetholiad Ms Thomas i’r pwyllgor hwn.

Eitemau i’w nodi:
● Bydd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu’n cyfweld â dau berson ar ddiwedd mis

Ionawr ar gyfer y swyddi gwag ar y Corff Llywodraethu.

NODODD yr aelodau’r wybodaeth hon.

8. CYFRIFON BLYNYDDOL STATUDOL AR GYFER 2019/20

Esboniodd yr Is-bennaeth i’r aelodau nad ydynt yn eistedd ar y Pwyllgorau Archwilio a
Chynllunio Adnoddau fod y cyfrifon wedi cael eu trafod a’u craffu mewn cydgyfarfod a
gafwyd ar ddiwedd mis Tachwedd. Gwnaed yr archwiliad cyfan o bell, a diolchodd yr
Is-bennaeth i PwC (archwilwyr allanol) ac i’r tîm Cyllid am eu hymdrechion enfawr ac am
addasu i’r math yma o archwiliad.

Tynnodd yr Is-bennaeth sylw at yr wybodaeth allweddol yn Adroddiad Canfyddiadau’r
Archwiliad yr Archwilydd Allanol:

● Bu newid sylweddol ym mherfformiad eleni o gymharu â’r llynedd (diffyg o £1.2m yn
2018/19 o gymharu â gwarged o £368k yn 2019/20) o ganlyniad i’r manteision
ariannol o gau’r campysau yn ystod cyfnod clo y pandemig. Mae’r rhan fwyaf o
golegau yng Nghymru wedi elwa’n ariannol yn ystod 2019/20 o ganlyniad i gau’r
campysau oherwydd yr arbedion costau a’r ffaith bod LlC wedi parhau i ddarparu pob
ffrwd incwm. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o golegau wedi gosod cyllidebau diffyg
ar gyfer 2020/21 o ganlyniad i’r costau ychwanegol, yr ansicrwydd a’r risgiau.

● Effaith y diffyg sy’n gysylltiedig â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) yw
trawiad o £14m nad yw’n weithredol ar yr elw.

● Mae perfformiad o ran cynhyrchu arian parod wedi bod yn gryf – cynhyrchwyd £3.6m
o arian parod gan Grŵp y Coleg.

● Bu cynnydd bychan i gostau staff. Yn y sector, mae’r tuedd yn dangos cynnydd uwch o
lawer i gostau staff, felly mae’r Coleg wedi gwneud yn dda i finimeiddio’r rhain.

● Mae’r ddarpariaeth bensiwn ar y Fantolen wedi cynyddu o £13.57m yn 2018/19 i
£30.15m yn 2019/20. Effaith hyn yw bod y Coleg bellach mewn safle ansolfedd
technegol (trafodir hyn ymhellach isod).

● Nid yw’r People Business Wales Ltd wedi masnachu yn ystod y flwyddyn, ond
paratowyd cyfrifon am fod y cwmni’n dal i fod yn berchen ar yr adeilad. Mae cynllun i
drosglwyddo perchnogaeth i’r Coleg fel y gellir diddymu’r cwmni.

● Mae angen llythyr sylwadau wedi’i lofnodi gan y Cadeirydd a’r Pennaeth i roi
sicrwydd i PwC y gall y Coleg dalu ei ddyledion a’i ymrwymiadau dros y 12 mis nesaf.
Pwrpas hyn yw sicrhau bod y cyfrifon wedi cael eu paratoi’n gywir ar sail busnes
gweithredol, yn enwedig gan fod y Coleg wedi cyllidebu am ddiffyg o £xxm
[golygwyd] yn 2020/21.
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Esboniodd yr Is-bennaeth y byddai gosod cyllideb ddiffyg o £1.4m yn arwain at fynd
yn groes i gyfamod y benthyciad gwasanaethu dyled â Barclays Bank cyn diwedd
2020/21. Felly, gofynnodd PwC am sicrwydd fod paratoi’r cyfrifon ar sail busnes
gweithredol yn briodol. Rhoddodd y Coleg dair lefel o sicrwydd:

1. Gallai’r Coleg fforddio ad-dalu’r benthyciad llawn (balans o £1.2m ar ôl ar
ddiwedd 2020/21 gan fod y balans arian parod yn uwch na £3m).

2. Ailnegodi telerau’r benthyciad.
3. Gwelliant yn yr amcanestyniadau ariannol. Gwellwyd y gyllideb ddiffyg £xxxk i

£xxxK [golygwyd], sy’n ddigon i ddangos bydd y llif arian parod yn ddigon i
beidio â mynd yn groes i’r cyfamod.

Cododd aelod bryder ynghylch effaith cyfraniadau cyflogwr at y LGPS ar fusnes gweithredol y
Coleg. Esboniodd yr Is-bennaeth nad oes unrhyw effaith ariannol uniongyrchol gan fod y
cynllun yn cael ei brisio unwaith bob tair blynedd ac mae’r Coleg tua hanner ffordd trwy hyn.
Fodd bynnag, mae’r Coleg yn ystyriol o’r ffaith, pan fydd y prisiad nesaf yn digwydd, y bydd
yn cael effaith uniongyrchol ar berfformiad ariannol.

Cafwyd trafodaeth ynghylch a ellid defnyddio’r adeilad a ddelir gan PBW ar brydles hirdymor.
Esboniodd yr Is-bennaeth nad oedd unrhyw gynlluniau i’w ddefnyddio ar hyn o bryd, ac nid
yw ei leoliad yn caniatáu iddo gael ei brydlesu/gwerthu’n rhwydd. Mae’n gostus i’r Coleg
oherwydd bod angen ei wresogi yn ystod misoedd y gaeaf. Rhoddwyd gwybod i’r aelodau y
bwriedir cysylltu ag asiant eiddo yn y flwyddyn newydd.

Tynnwyd sylw’r aelodau at y farn melyn/gwyrdd yn Adroddiad yr Archwiliad Mewnol a
baratowyd gan RSM:
“The organisation has an adequate and effective framework for risk management,
governance, internal control and economy, efficiency and effectiveness. However, our work
has identified further enhancements to the framework for risk management, governance,
internal control and economy, efficiency and effectiveness to ensure that it remains adequate
and effective”.

Esboniodd yr Is-bennaeth fod archwiliadau mewnol yn canolbwyntio ar feysydd lle gellid
ychwanegu gwerth, felly nid cael canlyniad archwilio “gwyrdd” pur yw’r nod. Adleisiwyd hyn
gan aelod a nododd y dylid defnyddio’r gwasanaeth archwilio mewnol i ddod o hyd i
welliannau.

Cyfeiriwyd yr aelodau hefyd at Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio, a nododd y gellid
rhoi hyder sylweddol yn effeithiolrwydd trefniadau archwilio’r Coleg a threfniadau
llywodraethu, rheolaeth a rheoli risgiau’r Coleg.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Is-bennaeth a’r Tîm Cyllid am eu hymdrechion, a gofynnodd i’r
Corff Llywodraethu ystyried yr argymhellion yn y papur.

1. Adroddiad Canfyddiadau’r Archwiliad – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r
adroddiad hwn.

2. Llythyr Sylwadau – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu y Llythyr Sylwadau ac
awdurdododd y Cadeirydd a’r Pennaeth i’w lofnodi cyn ei anfon at PwC.

5



3. Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol Coleg Penybont – CYMERADWYODD y
Corff Llywodraethu yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau Ariannol.

4. Datganiadau Ariannol The People Business Wales (PBW) Ltd – CYMERADWYODD y
Corff Llywodraethu y Datganiadau Ariannol.

5. Datganiadau Ariannol Engage Training Wales Ltd – CYMERADWYODD y Corff
Llywodraethu y Datganiadau Ariannol

6. Llythyr o Gefnogaeth Engage Training Wales Ltd – CYMERADWYODD y Corff
Llywodraethu y llythyr o gefnogaeth, ac awdurdododd y Cadeirydd i’w lofnodi.

Bydd yr Is-bennaeth yn trefnu bod copïau wedi’u llofnodi o’r uchod yn cael eu hanfon at
PwC.

9. CYFRIFON RHEOLI 2020/21 A DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs)

Rhoddodd yr Is-bennaeth y diweddariad canlynol:

● Mae Rhagolwg Mis Tachwedd yn dangos safle diffyg gwell o £xxxk [golygwyd] o
gymharu â’r diffyg o £xxxm [golygwyd] a gyllidebwyd. Fodd bynnag, mae yna rai
risgiau a chyfleoedd a all effeithio’n sylweddol ar y ffigwr hwn o hyd. Nodwyd y
£360k o incwm a dderbyniwyd o gais LlC yn ddiweddar fel enghraifft. Nododd y
Cadeirydd fod yr incwm hwn a dderbyniwyd yn newyddion gwych i’r Coleg.

● Disgwylir y bydd diffyg o tua £xxxk [redacted] ar ddiwedd y flwyddyn yn fwy realistig.
Byddai cyllideb mantoli mwy na thebyg yn cael effaith negyddol ar ddysgu ac
addysgu. Fodd bynnag, mae ansicrwydd mawr o hyd, a allai arwain at newidiadau
sylweddol i’r sefyllfa ariannol.

● Mae’r rhagolwg ar gyfer llif arian parod yn nodi gwarged disgwyliedig o £xm
[golygwyd] ar ddiwedd y flwyddyn.

Nododd yr aelodau’r diweddariad.

10. DIOGELU

Adroddiad Blynyddol ynghylch Diogelu 2019/20
Cyflwynodd y Pennaeth Cynorthwyol yr Adroddiad Blynyddol ynghylch Diogelu ar gyfer
2019/20, y’i trafodwyd â Mr J Finch, y Llywodraethwr dynodedig ar gyfer diogelu, mewn
manylder cyn y cyfarfod.

Tynnodd y Pennaeth Cynorthwyol sylw at y darnau canlynol yn yr adroddiad:

● O fis Mawrth ymlaen, bu’n fwy heriol o lawer cysylltu â dysgwyr gan nad ydynt wedi
bod ar y campws fel yr oeddynt yn flaenorol. Fodd bynnag, mae’r cymorth Lles sydd
ar gael yn y Coleg yn gryf iawn.

● Canolbwyntiwyd ar faterion fel cysylltedd digidol a man nau addas i weithio gartref .
● Ychwanegwyd atodiad at y Polisi Diogelu i gymryd i ystyriaeth y ffyrdd newydd o

weithio yn ystod y pandemig.
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● Wrth ddarllen yn adroddiad, gofynnodd y Pennaeth Cynorthwyol i’r aelodau gofio
nad yw’r niferoedd a gynhwyswyd yn yr adroddiad yn adlewyrchiad go iawn o’r
darlun cyffredinol gan fod y pandemig wedi gwyrdroi’r ffigyrau.

● Mae penodiad Arweinydd Lles Actif yn allweddol er bod dysgwyr ar y safle am
gyfnodau byr iawn o amser yn unig. Mae’n arddangos ymrwymiad y Coleg i les y
dysgwyr.

● Mae’r Coleg yn parhau i ddefnyddio eSafe, rhaglen monitro meddalwedd.
● Mae 577 aelod staff ac 11 o 17 llywodraethwr wedi cwblhau’r modiwl e-ddysgu

‘Prevent’. Mae 14 o 17 llywodraethwr wedi cwblhau’r modiwl e-ddysgu diogelu.
● Trafodwyd y gweithgareddau allweddol yn yr adroddiad, a chanmolwyd y Coleg am

ennill Gwbor Beacon Cymdeithas y Colegau ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles.
Hysbyswyd yr aelodau bod y Coleg ar y rhestr fer am y wobr eto yn 2020/21.

● Trafodwyd effeithiau COVID-19 ar agweddau gwahanol ar les, ac ymateb y Coleg i’r
rhain.

● Mae Atodiad 2 yn ymateb i’r weithred ar y Cofnod Gweithredoedd a ddangosodd mai
dim ond 28 dysgwr gafodd cymorth gan neu eu hatgyfeirio at asiantaeth allanol yn
2019/20, sy’n isel iawn o gymharu â nifer yr achosion o gymorth lles mewnol.

● Trafodwyd cyflawniadau’r dysgwyr, drwy gymharu’r dysgwyr hynny a gafodd cymorth
lles a’r rheini na chafodd hynny o ran dargadwedd (91.5% v 89.3%), cyrhaeddiad
(84.2% v 81.9%) a llwyddiant (77.1% v 73.2%).

Nododd yr aelodau fod yr adroddiad yn wych ac yn gynhwysfawr iawn. Gofynnodd aelod a
oedd nifer yr oriau a roddwyd i diwtoriaid personol wedi cynyddu oherwydd pwysigrwydd y
rôl, a gofynnodd hefyd pa newidiadau bu’n rhaid i’r Coleg roi ar waith. Esboniodd y
Pennaeth Cynorthwyol fod dim cynnydd swyddogol wedi bod i nifer yr oriau, fodd bynnag,
anogwyd tiwtoriaid i ddefnyddio’r amser a fyddai fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer
e-diwtorialau i gysylltu â dysgwyr unigol yn lle. Ym mis Ionawr, anfonir targedau
personoledig dysgwyr at rieni/gwarchodwyr fel eu bod yn ymwybodol o’r hyn mae’r dysgwyr
yn anelu atynt.

Cynyddwyd y ddarpariaeth lles trwy gyflogi’r Arweinydd Lles Actif, yn ogystal â thrwy gynnig
cymorth galw heibio. Ychwanegodd Mrs S Davies, staff-lywodraethwr, fod yr offeryn
‘e-tracker’ ar gyfer gosod targedau’n gweithio’n dda.

Gofynnodd aelod sut mae’r Coleg yn ymdrin â dysgwyr sy’n mynd i’w cregyn yn dilyn y
newyddion diweddar am farwolaeth dysgwr ym Manceinion. Dywedodd y Pennaeth
Cynorthwyol y gall pob sefydliad bob amser wneud mwy, ond dull y Coleg yn ystod y cyfnod
clo cyntaf oedd newid ar unwaith i gyfathrebu dros y ffôn â dysgwyr risg uchel a bregus.
Dosbarthodd y Coleg gliniaduron a chynhyrchion mislif hefyd, a roddodd gyfle i weld
dysgwyr. Gan fod y broses gofrestru wedi digwydd ar-lein eleni, ymgorfforwyd dangosyddion
risg yn y system.

Gofynnwyd i’r myfyriwr-lywodraethwr roi adborth am ei phrofiad hi, a defnyddiodd hi’r
geiriau “phenomenal”, “outstanding” a “couldn’t fault it” i ddisgrifio ymateb y Coleg i’r
pandemig. Ychwanegodd fod brwdfrydedd y Coleg dros fod yn gynhwysol yn rhywbeth y
mae hi’n falch iawn ohono.
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Cododd aelod bryder ynghylch lles mewn chwaraeon gan fod straeon yn y newyddion am
ddifrifoldeb anafiadau i’r pen. Esboniodd y Pennaeth fod y Coleg yn gyfrifol am iechyd,
diogelwch a lles pob aelod staff a dysgwr, a bod y mater hwn ar yr agenda ar gyfer cyfarfod
Lles Actif nesaf ColegauCymru. Ychwanegodd y Pennaeth Cynorthwyol fod strategaeth lles
actif yn cael ei datblygu nawr bob Arweinydd Lles Actif wedi cael ei benodi.

Nododd y Corff Llywodraethu’r Adroddiad Blynyddol ynghylch Diogelu ar gyfer 2019/20.

Polisi Diogelu
Esboniodd y Pennaeth Cynorthwyol fod pob newid i’r polisi wedi cael eu hamlygu mewn
melyn. Ni fu unrhyw newidiadau mawr i’r polisi; mae’r newidiadau a wnaed yn adlewyrchu
newidiadau i derminoleg a chyfrifoldebau ychwanegol y Pennaeth a rôl yr arweinydd
dynodedig.

Atgoffodd y Pennaeth Cynorthwyol y llywodraethwyr nad oeddynt wedi cwblhau’r
hyfforddiant diogelu fod hyn yn ofyniad gorfodol.

Diolchodd yr Is-gadeirydd i’r Pennaeth Cynorthwyol am ei waith ar yr adroddiad blynyddol
a’r polisi, a nododd y bydd rhaid i’r Corff Llywodraethu benodi rhywun arall i fod yn
llywodraethwr dynodedig ar gyfer lles pan fydd yn ymddeol ym mis Hydref 2021. Diolchodd
y Cadeirydd i’r Is-gadeirydd am ei waith yn y maes hwn, a diolchodd y Pennaeth
Cynorthwyol i’r Is-gadeirydd am ei gymorth, cyngor, amser ac ymroddiad.

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r Polisi Diogelu.

11. POLISÏAU ADNODDAU DYNOL

Gofynnwyd i’r Corff Llywodraethu ystyried a chymeradwyo’r tri pholisi Adnoddau Dynol
canlynol:

● Cyfryngu
● Cwynion
● Bwlio ac Aflonyddu

Esboniodd y Cyfarwyddwr Pobl fod y polisïau wedi cael eu hadolygu’n unol â deddfwriaeth a
Chod Ymarfer ACAS fel eu bod yn bobl-ganolog ac yn gynhwysol. Adolygwyd y polisïau gan
staff, yr Uwch Dîm Arwain a’r undebau llafur. Adolygodd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau’r
polisïau yn ei gyfarfod ar 26 Tachwedd, ac argymhellodd i’r Corff Llywodraethu eu
cymeradwyo.

Nododd un aelod fod y polisïau’n eglur iawn a’i bod yn hoff o’r siartiau llif ynddynt.

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r polisïau Cyfryngu, Cwynion a Bwlio ac Aflonyddu.
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12. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGIAD Y CAMPYSAU

Cyflwynodd yr Is-bennaeth crynodebau o’r adroddiadau cynnydd ar gyfer yr Academi STEAM
a Chanolfan Astudiaethau’r Tir, a rhoddodd wybod i’r aelodau fod y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau’n derbyn yr adroddiadau llawn. Rhoddwyd y diweddariad canlynol  Vice:

● Gohiriwyd y prosiect pum diwrnod ychwanegol (hyd at 27 Mehefin 2021) gan fod y
Coleg wedi treulio’r amser yma’n adolygu dyluniad mewnol yr adeilad. Cafwyd
gweithdai gyda thimau cwricwlwm i sicrhau bod y mannau dysgu yn cael eu dylunio’n
union fel sydd angen iddynt fod.

● Mae £xxxk [golygwyd] o arian wrth gefn, ond mae hyn bellach dan fygythiad. Mae’r
contractwyr (ISG) wedi cyflwyno rhybudd cynnar o ganlyniad i’r oedi o ran cysylltu
cyflenwad trydan a dŵr i’r Acadmei STEAM. Os nad yw hyn mewn lle erbyn 5 Ionawr
2021, fe’m hysbyswyd y gellid codi cost ychwanegol o £xxxk [golygwyd] am y
prosiect. Roedd cyfarfod gyda chyfreithwyr y Coleg yn cael ei gynnal y diwrnod
wedyn ynghylch y mater hwn. Nododd Ms T D’Souza na fyddai’n cymryd rhan mewn
unrhyw benderfyniad ynghylch y mater am ei bod wedi’i chyflogi gan y cwmni sy’n
cynghori’r Coleg ynghylch y mater hwn.

5.55yp – gadawodd Mr H Llewellyn y cyfarfod

Rhoddodd yr Is-bennaeth wybod i’r aelodau fod y Coleg yn ddiweddar wedi derbyn ail
brisiad am y safle lle gellid o bosibl adeiladu campws canol dref. Caiff hyn ei drafod gyda CBS
Pen-y-bont a bydd gwaith yn cychwyn ar ddatblygu achos busnes yn nhymor y gwanwyn,
gyda’r gobaith o garlamu’r prosiect o Fand C y rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (2024-2029) i
Fand B (2019-2024). Trafododd y Corff Llywodraethu y ffaith bod CBS Pen-y-bont wedi
cyhoeddi ei gynllun 10 mlynedd ar gyfer canol y dref i’r cyhoedd, a bod yr ymgynghoriad
bellach yn fyw. Nododd Cllr Dr C Smith fod y farn gynnar gan rhanddeiliaid allweddol
ynghylch symud y Coleg i ganol y dref yn hynod gadarnhaol. Rhoddwyd gwybod i’r aelodau
fod ychydig o sylwadau siomedig wedi cael eu cyhoeddi ar dudalennau cyfryngau
cymdeithasol y Coleg, a bod hyn yn cael ei fonitro’n agos.

Nododd yr aelodau fod gwaith yn parhau ar y cynllun datblygu lleol ar gyfer y tir ar gampws
Pencoed.

CANMOLIAETH A CHWYNION I’R COLEG

Nododd yr aelodau yr adroddiad hwn, a diolchodd y Pennaeth i Mrs M Glover am ei hel at ei
gilydd. Nododd yr aelodau eu bod yn hoffi gweld canmoliaeth yn ogystal â chwynion, ond yn
y dyfodol mae angen iddynt fod yn ddienw.

14. KPIs CORFFORAETHOL

Tynnodd yr Is-bennaeth sylw at y KPIs coch.

9



KPI 1 – O leiaf 90% o ran cwblhad llwyddiannus – mae Adroddiad Deilliannau’r Dysgwyr yn
dangos bod hyn ar xx% [golygwyd] ar hyn o bryd. Cafodd y pandemig effaith sylweddol ar y
deilliant hwn.

KPI 5 – O leiaf 2% o drosiant fel gwarged gweithredol – mae’r Coleg wedi gosod cyllideb
ddiffyg am y flwyddyn oherwydd y pandemig.

Tynnwyd sylw hefyd at y KPI ynghylch y gymhareb costau staff, gan mai’r targed yw na ddylai
costau staff fod yn uwch na 65% o’r trosiant. Mae’r ffigwr hwn ar xx% [golygwyd] ar hyn o
bryd o ganlyniad i’r costau dysgu ac addysgu uwch sy’n gysylltiedig â’r pandemig. Y nod yw
lleihau’r ganran hon yn ystod y flwyddyn, ond efallai ni fydd hi’n bosibl ei thynnu’n is na 65%
erbyn diwedd y flwyddyn.

Nododd y Corff Llywodraethu’r diweddariad.

15. COFNODION Y PWYLLGORAU

15.1 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU – 22 HYDREF (HEB EU CADARNHAU)
DERBYNIODD yr Aelodau’r cofnodion.

15.2 PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU – 12 TACHWEDD 2020 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr Aelodau’r cofnodion.

15.3 PWYLLGOR CWRICWLWM AC ANSAWDD – 12 TACHWEDD 2020 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr Aelodau’r cofnodion.

15.4 CYDBWYLLGOR ARCHWILIO A CHYNLLUNIO ADNODDAU – 26 TACHWEDD 2020
(HEB EU CADARNHAU)
DERBYNIODD yr Aelodau’r cofnodion.

15.5 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU – 26 TACHWEDD 2020 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr Aelodau’r cofnodion.

16. UNRHYW FATER ARALL

Dim.

ÔL-DRAFODAETH

● Roedd yr eitem Diogelu’n ardderchog.
● Set dda o bapurau a chyflwyniadau cryno.
● Cyfarfod gwych gyda phapurau agored ac eglur.
● Cadeiriwyd y cyfarfod yn dda. Roedd yr agenda yn un helaeth, ond rhoddwyd digon o

amser i bob eitem heb fod yn ormod.
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Nododd y Cadeirydd fod y Coleg yn parhau i gynnal ansawdd a safonau uchel o dan
amgylchiadau heriol iawn, sydd yn ddymunol iawn.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a dymunodd Nadolig Llawen i bawb.
Daeth y cyfarfod i ben am 6.10yh.
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