
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
A GYNHALIWYD AR 15 HYDREF 2020 AM 4.30YP – AR GOOGLE MEET

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr P Croke (Cadeirydd)
Mr D J Finch
Ms T D’Souza
Mrs S Davies – Staff-lywodraethwr (ymunodd am 5.35yp)
Dr J Graystone
Mr M Gregory
Mr K Halabuda – Staff-lywodraethwr
Mr R W Landon
Mrs K Lewis
Mr T Lewis – Myfyriwr-lywodraethwr
Mr H Llewellyn
Mrs J Longville
Ms A Morgan
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
Mrs N Eyre (NE) – Clerc
Mr J Forse – Arweinydd Ymgysylltiad Myfyrwyr (i gefnogi’r Myfyriwr-lywodraethwyr)
Mr A Gibbs (AG) – Is-bennaeth
Mrs S Morgan (SM) – Cyfarwyddwr Pobl

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp

Rhoddwyd y cyflwyniad am yr Heat Academy ar ôl y croeso, ymddiheuriadau am
absenoldeb, a datganiadau buddiannau.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Rhoddodd diolch arbennig i Mrs A Hoy, a oedd
wedi ymddeol yn gynharach yn y flwyddyn ar ôl bod yn aelod am bedair blynedd, a hefyd i
Mr M Gregory a Mr R W Landon a fydd yn ymddeol yr wythnos nesaf. Gweithredodd Mr M
Gregroy fel cynrychiolydd o’r awdurdod lleol i ddechrau, ac yna’n ddiweddarach fel aelod
annibynnol o’r Corff Llywodraethu. Gweithredodd Mr R W Landon fel aelod cyfetholedig i
ddechrau, cyn dod yn aelod llawn o’r Corff Llywodraethu yn 2012. Bu Mr R W Landon yn
Gadeirydd i’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau am bum mlynedd ddiwethaf.
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Ychwanegodd yr Is-bennaeth yr hoffai ddiolch i Mrs A Hoy a Mr M Gregroy am eu
cyfraniadau, a rhoddodd ddiolch ychwanegol i Mr R W Landon am ei gymorth a’i gyngor
personol yn ei rôl fel Cadeirydd i’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau.

Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Dr B Calvert.

Roedd Mrs S Davies wedi rhoi gwybod i’r Clerc y byddai hi’n hwyr yn ymuno â’r cyfarfod
oherwydd eu hymrwymiadau addysgu.

Rhoddodd y Cadeirydd groeso ffurfiol i’r myfyriwr-lywodraethwyr a Mr J Forse, Arweinydd
Ymgysylltiad y Myfyrwyr, a oedd yn eu mentora nhw yn y cyfarfod.

2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Datganodd Cllr Dr C Smith fuddiant rhagfarnol yn eitem 9 yr agenda - “Partneriaethau a
Chydweithredu” oherwydd ei swydd fel aelod o Gabinet adran Addysg Cyngor Bwrdeistref
Sirol (CBS) Pen-y-bont ar Ogwr, a gadawodd y cyfarfod cyn y trafodwyd yr eitem.
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau eraill.

CYFLWYNIAD – HEAT ACADEMY (Dirprwy Bennaeth)

Rhoddodd y Dirprwy Bennaeth gyflwyniad am y prosiect Heat Academy y mae’r Coleg yn
gweithio arno mewn partneriaeth â CBS Pen-y-bont i ddatgarboneiddio systemau gwres.
Esboniodd y Pennaeth Cynorthwyol gefndir y prosiect byd-eang, a nododd fod un ar ddeg
awdurdod lleol yn y DU wedi cael eu dewis am y prosiect systemau gwres clyfar hwn;
Pen-y-bont yw’r unig awdurdod lleol yng Nghymru i gael ei ddewis. Mae’r dinasoedd eraill
sy’n rhan o’r prosiect yn cynnwys Toronto, Efrog Newydd, Malaga, Stockholm a Rotterdam.

Bydd y prosiect yn cynnwys addysg gymunedol, llunio/cynhyrchu/cyflwyno cynhyrchion,
uwchsgilio’r gweithlu a chreu swyddi nas meddyliwyd amdanynt eto. Mae prosiectau yn yr
awdurdodau lleol eraill llawer ymhellach ymlaen yn y broses, ac maen nhw wedi dangos eu
bod yn fwy effeithiol o lawer pan rydynt yn cydweithio â phartner o’r sector addysg.
Gobeithir y gall Coleg Penybont fod yn Ganolfan Rhagoriaeth, ond mae angen gwneud llawer
iawn o waith i gyrraedd y pwynt hwnnw.

Pwrpas y cyflwyniad oedd rhoi gwybod i’r aelodau am bwysigrwydd y prosiect a’r potensial
sydd ganddo ar gyfer y Coleg. Fodd bynnag, mae yn ei fabandod ar hyn y bryd.

Diolchodd aelod i’r Dirprwy Bennaeth am y cyflwyniad a nododd fawredd y prosiect gan ei
fod yn wirioneddol yn brosiect byd-eang. Nododd y Dirprwy Bennaeth fod hwn yn gyfle
enfawr i’r Coleg, a’i bod yn rhywbeth cyffrous i fod yn rhan ohono, yn enwedig wrth weld
enw’r Coleg wrth ymyl yr holl enwau eraill.

Gofynnodd aelod arall a fyddai’r prosiect yn cael unrhyw effaith ar yr Academi STEAM, a
dywedodd y Dirprwy Bennaeth, petai’r prosiect mor fawr â’r un yn Stoke, byddai angen
adeilad pwrpasol ar ei gyfer.
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NODODD yr aelodau’r cyflwyniad.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU A GYNHALIWYD AR 3 MEDI 2020

CADARNHAWYD bod Cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu a gynhaliwyd ar 3 Medi 2020
yn gywir.
Cytunodd yr aelodau y dylid hepgor yr adran y’i hamlygwyd yn felyn wrth gyhoeddi’r
cofnodion ar wefan y Coleg oherwydd ei sensitifrwydd masnachol.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofnod Gweithredoedd

Gweithred 1 (Cyhoeddi Cofnodion ar-lein) – WEDI’I CHWBLHAU. Bydd holl gofnodion
cyfarfodydd y Corff Llywodraethu o fis Medi 2020 ymlaen yn cael eu cyhoeddi ar wefan y
Coleg.

Gweithred 2 (Cyflwyniad – nifer y dysgwyr sydd heb unrhyw gymorth arall ar gyfer iechyd
meddwl / lles heblaw am yn y Coleg) – caiff y weithred hon ei chwmpasu yn yr Adroddiad
Diogelu blynyddol a fydd yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod y Corff Llywodraethu ar 10
Rhagfyr 2020).

Gweithred 3 (Hyfforddi llywodraethwyr) – Bydd y Clerc yn cysylltu â’r aelodau y mae angen
iddynt gwblhau hyfforddiant.

Gweithred 4 (Ychwanegu adran “Gwahaniaethau a Wnaed” i Adroddiad Gweithgarwch y
Corff Llywodraethu) – caiff hon ei gynnwys yn Adroddiad Gweithgarwch 2020/21.

Gweithred 5 (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.

NODODD yr aelodau’r gweithredoedd.

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

Hysbysodd y Pennaeth y Corff Llywodraethu am y canlynol:

● Hyd yn hyn, mae tri aelod staff, 11 dysgwr a 2 gydweithiwr o Chweched Dosbarth
Penybont wedi profi’n bositif am COVID-19. Effaith fach iawn gafodd hyn oherwydd y
ffordd y caiff y cwricwlwm ei reoli. Hoffai’r Coleg gynyddu addysgu wyneb-yn-wyneb,
ond golyga hyn y bydd maint swigod yn cynyddu, ac mae peryglon ynghlwm â hyn.

● Mae dysgwyr Lefel 3 ac uwch yn gweithio’n dda ar-lein, ond mae terfyn i lefel yr
ymgysylltiad sy’n bosibl ar-lein i ddysgwyr lefel is am eu bod wedi cofrestru ar gyrsiau
mwy ymarferol. Fodd bynnag, mae yna eithriadau i hyn, a dros yr wythnosau nesaf
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bydd pob cwrs yn cael gradd wyrdd, melyn neu goch ynghylch hyn, a chaiff
strategaethau eu rhoi ar waith i wella ymgysylltiad.

● Mae cyfraddau ymateb y system Dracio ac Olrhain wedi arafu.
● Mae perthnasau â’r undebau llafur yn parhau i fod yn gadarn ynghylch dull y Coleg o

ran y pandemig.
● Mae ail arolwg lles y staff yn fyw ar hyn o bryd. Bu canlyniadau’r un cyntaf yn

gadarnhaol iawn, fel y nodwyd yn y cyfarfod diwethaf.
● Mae’r sefyllfa o ran cyllid wedi bod fel “rollercoaster”, ac mae hyn wedi’i gwneud hi’n

anodd cyllidebu a rhagweld.
● Cyfarfu’r Pennaeth ag Ian Dickson, Prif Arolygydd Estyn. Nid yw Estyn wedi llunio

amserlen arolygu ar hyn o bryd.

Yna trafododd y Pennaeth y dyfarniad cyflog gan fod y Gweinidog wedi gwneud cyhoeddiad
ynghylch dyfarniad cyflog athrawon y diwrnod cynt. Esboniodd y Pennaeth fod hwn yn
ddyfarniad cyflog gwahaniaethol a bod y raddfa gyflog isaf wedi cael ei dileu, sy’n golygu
bydd athrawon newydd yn derbyn codiad cyflog o 8% tra bydd athrawon ar gyfraddau eraill
yn derbyn codiadau gwahanol. Tynnwyd sylw at y ffaith bod tua hanner staff y Coleg ar
gontractau cymorth busnes, a bod yna felly ansicrwydd am beth fydd y cyhoeddiad hwn yn
ei olygu ar gyfer y sector Addysg Bellach. Fodd bynnag, mae pob coleg yng Nghymru wedi
cyllidebu am ddyfarniad cyflog 0%.

Tynnwyd sylw at nifer o gyflawniadau a nodwyd yn adroddiad y Pennaeth:

● Rhoddodd daynurseries.ac.uk y feithrinfa ddydd ar ei restr o’r 20 feithrinfa ddydd
nursery argymelledig; mae’r rhain yn seiliedig ar adolygiadau cwsmeriaid.

● Gwobr ‘Cyber First’ Aur ar gyfer y Coleg Seiber – un o bum coleg/ysgol yn unig.
● Rhoddwyd y Coleg ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr Addysg Bellach TES (bydd y

seremoni wobrwyo’n cael ei chynnal ar-lein y diwrnod wedi’r cyfarfod):
○ Darparwr Arbenigol y Flwyddyn
○ Arweinydd Addysg Bellach y Flwyddyn
○ Rhaglen Brentisiaeth y Flwyddyn

● Aseswyd y Coleg ar y lefel ‘Arweinydd’ am waith ynghylch cynwysoldeb, fel rhan o’r
cynllun Hyderus o ran Anabledd.

● Ennill y Safon Ansawdd ar gyfer Cefnogaeth i Ofalwyr gan Sefydliad y Gofalwyr.
● Mae Ruth Rowe, Swyddog Entrepreneuriaeth, wedi derbyn Cymrodoriaeth oddi wrth

‘Enterprise Educators UK’; yr unig Gymrawd o unrhyw sefydliad Cymreig neu goleg
Addysg Bellach.

Pwysleisiodd y Pennaeth, yn ogystal â’r holl ymdrech o ran mynd i’r afael â COVID-19, mae’r
Uwch Dîm Arwain o hyd yn sganio’r gorwel ac yn cynllunio am y dyfodol.

Gofynnodd yr Is-gadeirydd fod llythyr arall yn cael ei anfon at y staff i gyd i’w diolch nhw am
eu hymdrechion yn ystod y pandemig (GWEITHRED - PC/SP).

Gwahoddwyd yr aelodau i roi adborth/gofyn cwestiynau:

4



Nododd aelod y bydd dileu gradd gyflog isaf yr athrawon yn cael effaith fawr ar gostau
ysgolion a cholegau.

Gwahoddwyd y staff- a myfyriwr-lywodraethwyr i roi eu hadborth nhw am eu profiad yn
ystod y pandemig. Nododd un o’r myfyriwr-lywodraethwyr fod y Coleg wedi bod yn
ardderchog wrth ddelio â COVID a rheoli lles y myfyrwyr, a rhoddodd un o’r
staff-lywodraethwyr adborth cadarnhaol iawn am ei brofiad ef hefyd.

NODODD y Corff Llywodraethu’r diweddariad.

6. MATERION LLYWODRAETHU

Adolygiad 2019/20 – Hunanasesiad y Corff Llywodraethu, Dadansoddiad Sgiliau, a
Phresenoldeb yn 2019/20
Adroddodd y Clerc fod canlyniadau hunanasesiad y Corff Llywodraethu’n gadarnhaol iawn, a
bod ychydig o feysydd i ganolbwyntio arnynt, fel y nodwyd mewn manylder yng nghofnodion
cyfarfod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu ar 1 Hydref 2020. Bu gwelliant
blwyddyn-ar-flwyddyn ym mhresenoldeb hefyd, a phan feincnodwyd hyn yn erbyn colegau
AB eraill yng Nghymru, roedd y ffigyrau’n debyg neu’n well. Tynnodd y Clerc sylw hefyd at y
Dadansoddiad Sgiliau a’r meysydd y dylai’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu ganolbwyntio
arnynt.

Eitemau yr argymhellwyd eu cymeradwyo
1. Y broses ar gyfer penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd – tynnodd y Clerc sylw’r aelodau

at y broses arfaethedig y’i hargymhellwyd gan y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu.
Rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau am yr addasiadau y mae angen eu gwneud
oherwydd y pandemig.
CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r broses, a gofynnodd y Clerc i bob cais gael
ei gyflwyno erbyn 12yp ar 12 Tachwedd.

2. Protocol ar gyfer cyfarfodydd ar-lein – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r
protocol.

3. Strwythur y Pwyllgorau – rhoddodd y Clerc wybod i’r Corff Llywodraethu fod tair
swydd wag ar y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, un ar y Pwyllgor Cwricwlwm ac
Ansawdd, a dau ar y Pwyllgor Archwilio. Caiff y swyddi gwag hyn eu llenwi pan gaiff
penodiadau newydd eu gwneud i’r Corff Llywodraethu.
Rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau hefyd y gofynnwyd i Ms T D’Souza ymuno â’r
Pwyllgor Tâl, a’i bod hi wedi derbyn y penodiad yma.
Rhoddwyd gwybod i’r aelodau hefyd, pan fydd Mr P Croke, Mr D J Finch a Mrs K
Lewis yn ymddeol ym mis Hydref 2021, bydd tair swydd wag ar y pwyllgorau Chwilio
a Llywodraethu, Dethol a Thâl felly bydd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn
ystyried cynlluniau ar gyfer olyniaeth yn ei gyfarfod nesaf.

4. Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r Cylch
Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Chwilio a
Llywodraethu.
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5. Cymeradwyo’r Cod Ymddygiad – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r Cod
Ymddygiad fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu.

6. Cymeradwyo taflenni clawr – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu parhau i
ddefnyddio’r taflenni clawr ar gyfer eitemau agenda ar eu ffurf bresennol, fel yr
argymhellwyd gan y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu.

7. Parhau i ddefnyddio agendâu a chofnodion dwyieithog – CYMERADWYODD y Corff
Llywodraethu parhau i ddefnyddio agendâu a chofnodion dwyieithog gan mai arfer
gorau yw hyn. Hefyd, CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu y dylid cyhoeddi
cofnodion y Corff Llywodraethu yn unig ar wefan y Coleg. Caiff cofnodion y
pwyllgorau eu trafod yn y cofnodion hyn, felly nid oes angen iddynt for ar y wefan.
Gofynnodd Aelod fod traciwr yn cael ei gynnwys i gyfrif nifer y trawiadau y caiff y
rhain, a dylid cael dolenni ar wahân ar gyfer y fersiynau Cymraeg a Saesneg.

Eitemau i’w nodi:
● Croesawyd y ddau fyryriwr-lywodraethwr i’r Corff Llywodraethu yn gynharach yn y

cyfarfod yn gynharach yn y cyfarfod.
● Dirprwyodd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu awdurdod i’r Cadeirydd a’r Pennaeth i

gysylltu â phobl addas ynghylch y posibilrwydd o ymuno â’r Corff Llywodraethu.

NODODD yr aelodau’r wybodaeth.

7. POLISI DISGYBLU – CYMERADWYAETH

Esboniodd y Cyfarwyddwr Pobl fod y polisi hwn, sy’n seiliedig ar God Ymarfer ACAS, wedi
bod trwy broses gymeradwyo mewnol y Coleg, ac ymgynghorwyd â’r undebau llafur a’r
Pwyllgor Cynllunio Adnoddau yn ei gylch.

Rhoddwyd cyfle i’r Corff Llywodraethu drafod y polisi.

CYMERADWYODD yr aelodau’r polisi.

8. MODEL BUDDSODDI CYDFUDDIANNOL (MIM) AR GYFER PARTNERIAETH ADDYSG
YSGOLION 21AIN GANRIF CYMRU – CYTUNDEB PARTNERU STRATEGOL

Esboniodd yr Is-bennaeth fod Llywodraeth Cymru (LlC) wedi gofyn i bob corff sector
cyhoeddus i ymuno â’r cytundeb hwn. Bydd hyn yn caniatáu’r Coleg i gael mynediad at y
fframwaith caffael a’r fodel gyllido menter breifat hwn yn ogystal â’r cynlluniau buddsoddi
cyfalaf traddodiadol.

Pwysleisiodd yr Is-bennaeth nad oes unrhyw ymrwymiad o ganlyniad i ymuno â’r cytundeb,
ac nid oes unrhyw gynllun i ddefnyddio’r MIM ar gyfer unrhyw brosiectau cyfalaf ar hyn o
bryd. Yr opsiwn y mae’r Coleg o hyd yn ei ffafrio yw cynlluniau buddsoddiad cyfalaf megis
Rhaglen Ysgolion a Cholegau 21ain Ganrif LlC.
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Cyfeiriwyd y Corff Llywodraethu hefyd at yr argymhellion yn 2il baragraff y papur y
rhestrwyd y cymeradwyaethau angenrheidiol ynddo. Gwahoddodd yr Is-bennaeth adborth
oddi wrth yr aelodau cyn gofyn am gymeradwyaeth.

Nododd ambell i aelod ei fod yn amheuol ynghylch partneriaeth breifat/cyhoeddus, gan fod
y rhain wedi arwain at gostau uwch o lawer ar gyfer cyrff cyhoeddus yn hanesyddol. Hefyd,
mae’n aneglur beth yw manteision y partneriaethau hyn, ond nododd y Pennaeth, trwy
ymuno â’r MIM, cedwir opsiynau’r Coleg am y dyfodol ar agor.

Dywedodd aelod arall fod y cytundeb yn ddryslyd iawn, a gofynnodd a allai’r Coleg gytuno
iddo “mewn egwyddor” heb ymuno’n llwyr ag ef, neu a ellid gohirio’r penderfyniad.
Awgrymodd yr Is-bennaeth y gellid cael cyngor cyfreithiol petai’r aelodau’n dymuno, ac ni
fyddai unrhyw oblygiadau’n gysylltiedig â pheidio â llofnodi’r cytundeb. Fodd bynnag,
byddai’r Coleg yn y lleiafrif trwy beidio ag ymuno.

Gofynnodd y Cadeirydd a hoffai’r aelodau gytuno i’r argymhelliad a nodwyd ym mharagraff
2:

(a) Approve the execution, delivery and performance of the Strategic Partnering
Agreement with the Welsh Education Partnership Co in September 2020 to facilitate
the delivery of a range of infrastructure services and the delivery of education and
community facilities;

(b) Approve the Strategic Partnering Agreement at Appendix 1 of this report and
summarised in Appendix 2 this report so as to give effect to recommendation (a),
subject to recommendation (c) below;

(c) Give delegated authority to the Principal and Chief Executive on the taking of
independent legal and any other professional advice as necessary:

(i) To approve the final terms of the Strategic Partnering Agreement, including
any amendments to the Strategic Partnering Agreement approved here as
may be necessary, for reasons including but not limited to finalising any
outstanding areas; and
(ii) To approve any further deeds and documents which are ancillary to
the Strategic Partnering Agreement approved here

(d) Approve the appointment of the Vice Principal for Resources as ‘Participant
Representative’ to sit on the Strategic Partnering Board (SPB);

(e) Note that in agreeing to the Strategic Partnering, it is not being asked to decide to
proceed with any Pathfinder Project, and that nothing within the Strategic Partnering
Agreement commits the College to make any such commitment. Any decision to
proceed with a Project will be reported back to the Governing Body in future report(s)
for decision.

Pwysleisiodd yr Is-bennaeth unwaith eto nad oedd unrhyw ymrwymiad ynghlwm â llofnodi’r
cytundeb, fel y nodwyd ym mharagraff (e).

Rhoddodd y Corff Llywodraethu’r cymeradwyaethau, a dirprwyodd awdurdod fel y
gofynnwyd ym mharagraff (a) ac (e).
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Newidiwyd trefn eitemau’r agenda er mwyn galluogi Mrs S Davies i fod yn bresennol am y
drafodaeth ynghylch eitem 9 yr agenda, sef “Partneriaethau a Chydweithredu”.

10. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGIAD Y CAMPYSAU

Cyflwynodd yr Is-bennaeth crynodebau o’r ddau adroddiad cynnydd diweddaraf ar gyfer yr
Academi STEAM, Canolfan Astudiaethau’r Tir, a’r maes parcio. Mae’r Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau’n trafod yr adroddiadau cynnydd llawn.

Rhoddodd yr Is-bennaeth y diweddariad canlynol:

Yr Academi STEAM
● Nid oes newid pellach wedi bod o ran yr amser a gollwyd; 13 diwrnod yw hyn o hyd.

Trafodwyd y dyddiadau cwblhau cytunedig:
○ 22 Mehefin 2021 – Academi STEAM
○ 13 Medi 2021 – Canolfan Astudiaethau’r Tir
○ 12 Hydref 2020 – maes parcio. Mae’r gwaith ar y maes parcio wedi’i gwblhau,

ond mae’r contractwyr yn ei ddefnyddio tra ydynt ar y safle.
● Mae £367k o gyllid wrth gefn, ac mae rheolwyr y prosiect wedi nodi bod y swm hwn

yn “iach” ar gyfer y cam hwn o’r prosiect. Mae cynlluniau buddsoddi mewn lle ar
gyfer y cyllid wrth gefn yma os nad oes ei angen i gwblhau’r prosiect.

● Mae yna o hyd ambell i risg ynghylch y gyfradd TAW a fydd yn cael ei chodi ar gyfer
Canolfan Astudiaethau’r Tir. Mae yna hefyd bryderon ynghylch addasrwydd peth o’r
offer peirianneg sy’n cael eu trosglwyddo o Heol y Bont-faen oherwydd ei oed/gyflwr.
Caiff unrhyw gyllid wrth gefn sydd ar ôl ei ddefnyddio i fuddsoddi mewn offer
peirianneg yn bennaf.

● Mae’r dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) yn parhau i fod yn unol â’r hyn a
adroddwyd yn y cyfarfod diwethaf.

5.35yp – ymunodd Mrs S Davies â’r cyfarfod.

Canol y Dref
● Mae’r Coleg o hyd yn ymchwilio i opsiynau gwahanol gyda Heddlu De Cymru ac Aldi;

mae ychydig o brisiadau wedi cael eu comisiynu.

Tir ar Gampws Pencoed
● Mae hyn o hyd yn mynd trwy’r broses ymgynghori ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol

(CDLl); hwn yw’r safle ffafriedig o hyd.
● Mae’r drafodaeth a gafwyd yn gynharach gyda Heddlu De Cymru ynghylch nhw’n

prynu darn o’r tir wedi dod i ben gan y gallai hyn gymhlethu cynnwys tir yn y CDLl.

Gwahoddwyd aelodau i ofyn cwestiynau. Holodd aelod am reolaeth prosiect yr Academi
STEAM, a nododd yr Is-bennaeth fod rheolwr y prosiect, sydd â chefndir mewn mesur
meintiau, wedi bod yn drawiadol iawn.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Is-bennaeth am y diweddariad, a dywedodd ei fod wedi’i galonogi
gan y wybodaeth a ddarparwyd.
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9. PARTNERIAETHAU A CHYDWEITHREDU – CYFRINACHOL

Gostyngir y cofnod hir

11. DIWEDDARIAD AM GYFRIFON DRAFFT 2019/20 YN CYNNWYS DANGOSYDDION
PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs) – CYFRINACHOL

Gostyngir y cofnod hir

12. KPIs CORFFORAETHOL

Esboniodd yr Is-bennaeth nad yw’r KPIs hyn yn newid rhyw lawer yn ystod y flwyddyn, a bod
y sefyllfa’n gadarnhaol iawn ar y cyfan.

NODODD y Corff Llywodraethu’r diweddariad.

13. COFNODION Y PWYLLGORAU:

13.1 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU – 1 HYDREF 2020 (HEB EU CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau’r Cofnodion.

Gwahoddwyd Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau i roi adborth gan mai hwn
oedd ei gyfarfod olaf am ei fod yn ymddeol ar ddiwedd y mis. Diolchodd Cadeirydd y
Pwyllgor i’r Is-bennaeth am y ffordd y cyflwynodd y papurau a’r adroddiadau. Maent
o hyd yn eglur, yn ddealladwy ac o safon uchel iawn. Ychwanegodd nad oedd unrhyw
bryderon ganddo a bod popeth yn edrych yn iawn.

13.2 PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU – 1 HYDREF 2020 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau’r Cofnod.

14. UNRHYW FATER ARALL

Tynnodd y Cadeirydd sylw’r aelodau at y llythyrau o gefnogaeth yr oedd ef a’r Pennaeth
wedi’u cael oddi wrth y Gweinidog Addysg i ddiolch iddynt am y ffordd yr oedd y Coleg wedi
ailagor ers y cyfnod clo. Rhoddwyd copi o’r rhain ar y gyriant cyffredin yn gynharach y
diwrnod hwnnw fel y gall yr aelodau eu gweld.

ÔL-DRAFODAETH
Gan fod cyfarfod Materion Cyfrinachol yn dilyn yn syth ar ôl y cyfarfod hwn, ni chafwyd
ôl-drafodaeth. Fodd bynnag, bu llawer o sylwadau cadarnhaol drwy gydol y cyfarfod.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.47yh.
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