
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETH
AR 25 MAWRTH 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 – ymunodd am 5.30yp
Dr J Graystone
Mr K Halabuda – Staff-lywodraethwr
Mrs K Lewis
Mr T Lewis – Myfyriwr-lywodraethwr
Mrs D Lewis-Whelan – ymunodd am 5.00yp
Mr H Llewellyn – ymunodd am 4.40yp
Mrs J Longville
Ms A Morgan
Mrs J Oak – gadawodd am 6.00yh
Ms S Parkhouse – Myfyriwr-lywodraethwr
Mr S Pirotte – Pennaeth
Mrs S Pryce

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Ms V Buckley (VB) – Dirprwy Bennaeth
Mrs R Edmonds-Naish – Pennaeth y Cwricwlwm STEM – cyflwyniad yn unig
Mrs N Eyre (NE) – Clerc
Mr A Gibbs (AG) – Is-bennaeth
Mr C Long – Rheolwr Iechyd, Diogelwch a Datblygu Cynaliadwy – gadawodd ar ôl eitem 6 yr
agenda
Mrs S Morgan – Cyfarwyddwr Pobl
Mr J Nottingham – Arweinydd Lles Actif

Cychwynnodd y cyfarfod am 4:30yp gyda’r Cadeirydd yn gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer y
polisi ‘Graddau a Bennir gan y Ganolfan’ a oedd yn ofynnol gan CBAC. Datganodd Dr J
Graystone a Ms S Parkhouse fuddion yn yr eitem hon gan fod Dr Graystone yn cadeirio Corff
Dyfarnu Agored Cymru a bod Ms S Parkhouse yn sefyll ei harholiad TGAU Mathemateg eleni.

Roedd un ymholiad ynghylch amgylchiadau arbennig ac a fyddai’r Coleg yn rhoi ei broses ei
hun ar waith. Sicrhaodd y Dirprwy Bennaeth yr aelod fod y Coleg wedi datblygu ei broses ei
hun i’w dilyn.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu cyflwyno’r polisi i CBAC.

Cyflwyniad STEM

1



Rhoddodd Mrs Edmonds-Naish, Pennaeth y Cwricwlwm STEM, gyflwyniad i’r Corff
Llywodraethu am ei maes cwricwlwm. Esboniodd Mrs Edmonds-Naish fod y cymwysterau
Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig wedi cael eu symleiddio’n sylweddol yn dilyn
adolygiad gan Cymwysterau Cymru. O ganlyniad i hyn, ni fydd hi’n bosibl bellach i ddysgu
crefft drwy astudio mewn addysg bellach yn llawn amser yn unig.

Rhoddwyd gwybod i’r aelodau am y cyffro ynghylch agor yr Academi STEAM ym mis Medi a’r
gwaith parhaus ar yr Academi HEAT. Gwahoddodd Mrs Edmonds-Naish aelodau i’r sesiwn
Academi HEAT y mae’r Coleg yn ei chynnal ar ddatgarboneiddio, y bydd cynrychiolwyr o’r DU
ac Ewrop yn bresennol ynddi.

Rhoddwyd gwybod i’r Corff Llywodraethu bod yna gynlluniau am gymwysterau newydd i
ddarparu sgiliau ar gyfer swyddi nad ydynt yn bodoli yn y maes eto.

Diolchodd y Cadeirydd i Mrs Edmonds-Naish am y cyflwyniad, ac fe adawodd hi’r cyfarfod
am 4.50yp.

Cyflwyniad gan y Myfyrwyr-Lywodraethwyr
Rhoddodd y myfyrwyr-lywodraethwyr gyflwyniad yn canolbwyntio ar dri maes:

● Sut mae pethau wedi bod hyd yn hyn?
● Beth yw eich teimladau o ran dychwelyd?
● Beth sydd nesaf?

Rhoddodd y Dirprwy Bennaeth atgofiad sydyn am y diweddariad cwricwlwm a roddwyd yn y
cyfarfod ym mis Chwefror a’r nifer o ddysgwyr sydd wedi cael eu gwahodd i’r safle ers hynny.
Gwahoddodd y Dirprwy Bennaeth adborth oddi wrth y myfyrwyr-lywodraethwyr.

Sut mae pethau wedi bod hyd yn hyn?
● Mae wedi bod yn anodd ar y cyfan.
● Mae peidio â bod yn gallu bod ymhlith cyd-ddysgwyr wedi golygu llai o gyfleoedd i

drafod syniadau a dysgu o’i gilydd.
● Cafodd rhai ffrindiau drafferth o ran medrusrwydd TG ar ddechrau’r pandemig ond

mae eu sgiliau a’u hyder bellach wedi tyfu yn y maes hwn.
● Mae tiwtoriaid wedi bod yn brysur iawn felly mae dysgwyr wedi bod yn amharod i

ofyn am gymorth. Fodd bynnag, mae staff wedi bod yn gynorthwyol iawn pan
ofynnwyd iddynt am gymorth.

● Mae astudio gartref wedi bod yn heriol oherwydd y pethau eraill all dynnu sylw yno.
● Mae astudio gartref yn llenwi amser pan mae gofyn i bobl aros gartref.
● Mae cyfrifoldebau gofal ac addysgu plant gartref wedi tynnu amser i ffwrdd o’r hyn y

byddai fel arfer wedi cael ei dreulio ar ddysgu.
● Un fantais fawr yw datblygiad sgiliau dysgu ac astudio annibynnol a fydd o gymorth

wrth symud ymlaen i addysg uwch.

Beth yw eich teimladau o ran dychwelyd?
● Cyffro!
● Methu aros!
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● Bydd cyfuniad o ddysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb yn fuddiol wrth fynd ymlaen.
● Edrych ymlaen at ryngweithio â chyd-ddysgwyr a staff addysgu.
● Bydd y cymorth a’r gefnogaeth ychwanegol y gellir eu cynnig wyneb yn wyneb yn

cael eu gwerthfawrogi’n fawr.
● Bydd manteision cymdeithasu â ffrindiau yn wych o ran cefnogi iechyd meddwl.
● Bydd dychwelyd i’r Coleg yn golygu y bydd yn rhaid gadael y tŷ yn fwy aml, a bydd

hyn yn helpu gyda chael awyr iach a gwneud mwy o ymarfer corff.

5yp – ymunodd Mrs Lewis-Whelan â’r cyfarfod

Dangosodd y Dirprwy Bennaeth yr amserlen ar gyfer cyflwyno gwaith a graddau myfyrwyr i’r
cyrff dyfarnu. Gan fod dyddiadau cau yn gynharach eleni, mae hanner tymor o addysgu wedi
cael ei golli.

Gofynnodd y Dirprwy Bennaeth i’r myfyrwyr-lywodraethwyr am eu camau nesaf.

● Dywedodd Ms Parkhouse fod ganddi gynnig o’i phrifysgol dewis cyntaf, Prifysgol De
Cymru, i astudio Seicoleg a Throseddeg, ac mae hefyd yn gobeithio dod o hyd i ryw
fath o swydd yn y dyfodol agos.

● Esboniodd Mr Lewis ei fod yn bwriadu dychwelyd i’w ail flwyddyn ar y cwrs Gofal
Anifeiliaid, gyda’r nod hirdymor o fod yn Nyrs Milfeddygol.

Diolchodd y Dirprwy Bennaeth i’r myfyrwyr-lywodraethwyr am eu sylwadau a dywedodd
bod y Coleg yn falch iawn ohonynt. Diolchodd y Cadeirydd i’r myfyrwyr-lywodraethwyr a
dymunodd y gorau i’r ddau ohonynt gyda’u hastudiaethau. Dywedodd aelod ei bod hi wrth
ei both nad yw’r pandemig wedi lleithio uchelgeisiau.

Nododd aelod fod darpariaeth y Coleg yn amrywiol iawn, a bydd heriau gwahanol ar draws y
ddarpariaeth hon. Gofynnwyd ble mae’r heriau mwyaf. Esboniodd y Dirprwy Bennaeth mai
yn yr adrannau Adeiladwaith a Pheirianneg oedd y rhain i ddechrau, ond bod dysgwyr yn y
meysydd hyn bellach yn cael eu gwahodd i’r safle i gwblhau eu cymwysterau. Mae’r cyrsiau
mynediad nawr yn cynnig llawer o heriau gan na fu llawer o addasiadau ac mae’r
amserlenni’n newid o hyd. Mae cyrsiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Gofal Plant, a Gwallt a
Harddwch yn parhau i gael eu heffeithio’n sylweddol gan gyfyngiadau Llywodraeth Cymru.
Nododd y Dirprwy Bennaeth fod yna bryderon ynghylch hyn gan mai merched sy’n astudio’r
cyrsiau hyn yn bennaf.

Ailadroddodd y Cadeirydd ei ddiolch i’r myfyrwyr-lywodraethwyr am eu cyfraniadau gwych,
a dymunodd y gorau i’r ddau ohonynt gyda’u hastudiaethau.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawyd yr aelodau cyn y cyflwyniadau a chymeradwyo’r polisi uchod.

Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Mr J Greenidge, y Cynghorydd Dr C
Smith a Mr J Baldwin (Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Taith y Dysgwr).

3



Dymunodd yr aelodau i’w cydymdeimladau â Mr J Greenidge gael eu cofnodi ar ôl iddo golli
ei fam dros y penwythnos cyn y cyfarfod.

2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Datganodd Ms S Parkhouse a Dr Graystone fuddiannau ynghylch y polisi CBAC uchod. Ni
wnaed unrhyw ddatganiadau eraill.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 11 CHWEFROR 2021

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 11 Chwefror 2021 yn gywir.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofnod Gweithredoedd

Gweithred 1 (Hyfforddi Llywodraethwyr) – WEDI’I CHWBLHAU. Diolchodd y Clerc i’r aelodau
am gwblhau’r hyfforddiant gorfodol.

Gweithred 2 (Ychwanegu adran “Gwahaniaethau a Wnaed” i Adroddiad Gweithgarwch y
Corff Llywodraethu) – caiff hon ei gynnwys yn Adroddiad Gweithgarwch 2020/21.

Gweithred 3 (Ystyried ychwanegu Coleg Chweched Dosbarth Penybont fel risg ar wahân ar y
Gofrestr Risgiau) – WEDI’I CHWBLHAU. Trafodwyd hyn fel rhan o eitem 8 yr agenda.

Gweithred 4 (Gylch Gorchwyl Engage – angen diwygiadau ar gyfer y newidiadau cytunedig i
gyfarwyddiad Engage) – WEDI’I CHWBLHAU. Diwygiwyd y cylch gorchwyl ac fe’i hailrannwyd
â’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau.

Gweithred 5 (Gwahoddiad i ddiwrnodau Ansawdd/Datblygu Proffesiynol Parhaus) – WEDI’I
CHWBLHAU. Defnyddiwyd y ddau ddiwrnod (18 a 19 Mawrth) i roi cyfle i staff ddal i fyny â
gwaith, ac ni threfnwyd unrhyw hyfforddiant newydd ar gyfer y dyddiau hyn.

Gweithred 6 (Cymharu nifer o achosion Covid â cholegau eraill yng Nghymru) – WEDI’I
CHWBLHAU. Trafodwyd hyn fel rhan o eitem 5 yr agenda.

Gweithred 7 (Nodyn am gofnodion y Corff Llywodraethu’n cael eu darparu’n ddwyieithog yn
yr Adroddiad Blynyddol nesaf ar y Gymraeg) – caiff hyn ei gynnwys yn adroddiad mis Rhagfyr
2021.

Gweithred 8 (Trefniadau ar gyfer cyfarfodydd un i un) – WEDI’I CHWBLHAU. Cynhaliwyd y
cyfarfodydd yn ystod wythnos y 15 Mawrth. Cyfarfu’r Clerc â’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd i
drafod y canfyddiadau. Caiff adroddiad ei gyflwyno i’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu ym
mis Mai.
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Gweithred 9 (Meini prawf ar gyfer cymeradwyo polisïau) – WEDI’I CHWBLHAU. Mae’r Uwch
Dîm Arwain wrthi’n llunio meini prawf ar gyfer cymeradwyo polisïau.

Gweithred 10 (rôl Cymwysterau Cymru a’r cyrff dyfarnu). Bydd y Dirprwy Bennaeth yn
cynghori ynghylch yr amser priodol i drafod hyn.

Nododd yr aelodau’r gweithredoedd hyn.

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

Rhoddodd y Pennaeth wybod i’r Corff Llywodraeth am y canlynol:

● Yn y cyfarfod ym mis Chwefror, gofynnodd aelod sut oedd y Coleg yn cymharu â
cholegau addysg bellach eraill yng Nghymru o ran achosion Covid. Roedd y Pennaeth
wedi cael gwybodaeth o’r pum coleg arall yn ne orllewin Cymru, ac roedd y Coleg yn
gyson â’r rhain. Fodd bynnag, ychwanegwyd gair o rybudd gan ei bod yn bosibl bod y
colegau eraill yn defnyddio dulliau gwahanol ar gyfer cofnodi achosion a.y.b.

● Mae dysgwyr yn parhau i gael eu gwahodd yn ôl i’r Coleg; mae’r niferoedd yn
cynyddu pob wythnos. Yn ystod wythnos 15 Mawrth roedd 889 ar y safle (gall dysgwr
fod wedi mynychu mwy nag un diwrnod). O gymharu â cholegau addysg bellach eraill
yng Nghymru, 1,800 oedd yn nifer mwyaf ar y safle yn ystod un wythnos, a 274 oedd
y nifer lleiaf.

● Mae’r polisïau canlynol wedi cael eu cymeradwyo gan yr Uwch Dîm Arwain ers mis
Ionawr 2021:

○ Polisi a Gweithdrefn Apelio (6 Ionawr 2021) – mae angen cymeradwyaeth y
Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd (ar yr agenda ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor
CacA ar 15 Mehefin).

○ Polisi Amser o’r Gwaith yn Lle Tâl (20 Ionawr 2021) – dim angen unrhyw
gymeradwyaeth bellach.

○ Polisi Cynefino Staff (27 Ionawr 2021) – dim angen unrhyw gymeradwyaeth
bellach.

○ Polisi Cyfryngau Cymdeithasol (27 Ionawr 2021) – dim angen unrhyw
gymeradwyaeth bellach.

○ Polisi Arholiadau (cyflwynwyd i’r Uwch Dîm Arwain ar 24 Chwefror, a
rhannwyd y polisi diweddaredig drwy e-bost ar 25 Chwefror) – dim angen
unrhyw gymeradwyaeth bellach.

○ Polisi Camymddygiad a Chamweinyddiaeth (10 Mawrth 2021) – mae angen
cymeradwyaeth y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd (ar yr agenda ar gyfer
cyfarfod y Pwyllgor CacA ar 15 Mehefin).

○ Polisi a Gweithdrefn Recriwtio a Dethol (10 Mawrth 2021) – mae angen
cymeradwyaeth y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau (ar yr agenda ar gyfer
cyfarfod y Pwyllgor CA ar 10 Mehefin).

● Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cymorth arbennig i’r sector, ac mae’r
Gweinidog wedi bod yn gefnogol iawn.

● Partneriaethau:
○ Mae’r Coleg a ‘Valleys to Coast’ wedi cyflwyno cais ar y cyd i Academi Wales

am leoliad i raddedigion.
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○ Prentisiaethau Iau – trafodaethau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol (CBS)
Pen-y-bont ar Ogwr ynghylch hyn yn mynd rhagddynt yn dda, ac mae gobaith
y deuir i gytundeb yn fuan iawn.

○ Cydbwyllgor Coleg Chweched Dosbarth Penybont – cytunodd y pwyllgor yn ei
gyfarfod ym mis Mawrth 2021 y dylid gwahodd Sue Roberts, Rheolwr Grŵp
(Cymorth Ysgolion) gyda CBS Pen-y-bont i fod yn aelod o’r pwyllgor.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r argymhelliad hwn.

○ Darpariaeth gyda’r nos – bydd hon yn trosglwyddo i’r Academi STEAM o fis
Medi.

● Tynnwyd sylw at gyflawniadau, yn enwedig y Wobr Beacon, a Mr Steve Jones,
Rheolwr Gyrfaoedd a Chyflogaeth, yn ennill gwobr Rheolwr Gwasanaethau
Gyrfaoedd y Flwyddyn y Sefydliad Datblygu Gyrfaoedd.

● Prentisiaethau – mae’r consortiwm, wedi’i arwain gan Goleg Sir Benfro, wedi sicrhau
contract newydd gyda’r un faint o gyllid. Mae’n bosibl y bydd cyfleoedd i dyfu’r
ddarpariaeth ymhellach hefyd.

Gofynnodd aelod a yw’r Coleg yn ystyried cynnig prentisiaethau gradd, a chadarnhaodd y
Pennaeth fod cyfarfod wedi’i drefnu â Phrifysgol De Cymru i drafod hyn.

NODODD y Corff Llywodraethu y diweddariad.

6. ADRODDIAD BLYNYDDOL AR YR EFFAITH AR IECHYD, DIOGELWCH A’R
AMGYLCHEDD

Cyflwynodd Mr Chris Long yr adroddiad i’r Corff Llywodraethu.

Canolbwyntiodd yr adroddiad ar:
● Y gwaith y mae’r tîm Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd yn ei wneud.
● Gwobrau ac achrediadau, yn cynnwys y wobr aur a phlatinwm ar gyfer y Safon Iechyd

Corfforaethol.
● Ystadegau allweddol – ni chymerwyd unrhyw gamau cyfreithiol ynghylch iechyd,

diogelwch a’r amgylchedd rhwng 2014 a 2020, a dim ond nifer bach o ddamweiniau
sydd wedi cael eu hadrodd ers 2017-18, ac nid oedd dim un o’r rhain yn rhai RIDDOR
(Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus).

● Beth sy’n newydd a beth sydd ar y gorwel yn y maes hwn. Mynegodd Dr Calvert
ddiddordeb mewn trafod â’r Coleg ynghylch gwobr teithio actif Sustrans.

5.30yp – ymunodd S Davies

Gofynnodd y Cadeirydd a oedd Mr Long yn teimlo bod ei dîm yn chwarae rhan annatod o’r
Strategaeth Ystadau. Cadarnhaodd Mr Long eu bod wedi bod yn rhan o’r Academi STEAM o’r
cychwyn cyntaf, a’u bod yn gweithio’n agos â phob adran i sicrhau bod safonau iechyd,
diogelwch ac amgylcheddol yn cael eu bodloni. Nododd Mr Long fod y gefnogaeth a gafwyd
gan staff wedi bod yn anhygoel.

Nododd yr aelodau yr adroddiad a’r diweddariad.
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7. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellir eu cymeradwyo
1. Penodi aelod newydd i’r Corff Llywodraethu – Cyfwelodd y Pwyllgor Chwilio a

Llywodraethu â Mrs Judith Evans ar 19 Mawrth ac argymellasant ei bod yn cael ei
phenodi i’r Corff Llywodraethu a’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau am dymor o bedair
blynedd, a hynny ar unwaith. Roedd y Clerc wedi e-bostio’r argymhelliad hwn i bob
aelod o’r Corff Llywodraethu ar ôl y cyfarfod, ynghyd â dolen i CV a llythyr esboniadol
Mrs Evans. Roedd y Clerc wedi nodi y byddai hi’n gofyn am gymeradwyaeth ar gyfer y
penodiad hwn yn y cyfarfod.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu benodiad Mrs Evans fel aelod o’r Corff
Llywodraethu a’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau. Nodwyd bod cydbwysedd 50:50
rhwng y rhywiau ar y Corff Llywodraethu bellach.

2. Cyfetholiad i’r Pwyllgor Archwilio – cyfarfu’r Cadeirydd a’r Clerc â Mrs Shelley
Wyatt-Williams ar 10 Mawrth i drafod cyfle am gyfetholiad i’r Pwyllgor Archwilio.
Argymhelliad y cyfarfod hwn oedd penodi Mrs Wyatt-Williams fel aelod cyfetholedig
am dymor o bedair blynedd. Roedd y Clerc wedi e-bostio aelodau’r Pwyllgor Chwilio
a Llywodraethu gyda’r argymhelliad hwn, a gofynnodd iddynt gymeradwyo’r
argymhelliad hwn yn electronig. Cafwyd cymeradwyaeth yn electronig, felly
gofynnodd i’r Clerc i’r Corff Llywodraethu gadarnhau’r penderfyniad hwn yn y
cyfarfod.
Cadarnhaodd y Corff Llywodraethu’r penderfyniad i benodi Mrs Wyatt-Williams fel
aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Archwilio am dymor o bedair blynedd.

3. Penodi Is-gadeirydd o fis Hydref 2021 – derbyniwyd un mynegiant o ddiddordeb am y
rôl, gan Mr J Greenidge. Esboniodd y Clerc fod Mr Greenidge yn arweinydd profiadol
yn y maes addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, a’i bod wedi’i gyflogi ar hyn o bryd gan
Gymdeithas y Colegau (AoC) a’r Sefydliad Addysg a Hyfforddiant (ETF) fel
Cyfarwyddwr Amrywioldeb. Mae gan Mr Greenidge brofiad helaeth ar Fyrddau, yn y
sector addysg ac y tu fas iddo.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu penodiad Mr Jeff Greenidge fel Is-gadeirydd o
fis Hydref 2021 am dymor o dair blynedd.

4. Pwyllgor Archwilio – Penodi Archwilwyr Mewnol / Ymestyn Contract yr Archwilwyr
Allanol – nododd y Corff Llywodraethu y bydd contract yr Archwilwyr Mewnol (RSM)
yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2021, a bod y broses tendro wedi dechrau i benodi
archwilwyr mewnol o 1 Awst 2021.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu estyniad contract yr Archwilwyr Allanol (PwC)
am flwyddyn ychwanegol hyd at 31 Gorffennaf 2022.

5. Calendr o gyfarfodydd – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r calendr o gyfarfodydd
ar gyfer 2021/22.

Eitemau i’w nodi
1. Y Broses o Gyfethol Aelodau i Bwyllgorau – rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau fod y

Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu wedi trafod y broses hon ar 19 Mawrth, a chaiff ei
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gyflwyno i’r Corff Llywodraethu am gymeradwyaeth yn y cyfarfod ar 20 Mai
(GWEITHRED – NE).

2. Nododd y Corff Llywodraethu fod y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau wedi cymeradwyo’r
polisïau canlynol ar 11 Mawrth 2021:

● Cod Ymddygiad
● Rheoli Perfformiad

3. Llywodraethwr Dynodedig sy’n Gyfrifol am Ddiogelu – derbyniwyd un mynegiant o
ddiddordeb gan Mrs Dawn Lewis-Whelan.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu benodiad Mrs Lewis-Whelan fel y
llywodraethwr dynodedig sy’n gyfrifol am ddiogelu pan fydd Mr Finch yn ymddeol
ym mis Hydref.
Diolchodd Mrs Lewis-Whelan i’r aelodau a nododd ei bod hi wrth ei bodd o gael ei
phenodi.
{Nodyn y Clerc – gofynnodd y Clerc i’r Corff Llywodraethu a hoffent gynnwys yr eitem
hon yn adran ‘i’w gymeradwyo’ adroddiad Materion Llywodraethu mis Mai gan ei
bod wedi cael ei chynnwys yn yr adran ‘i’w nodi’ yn y cyfarfod hwn o ganlyniad i
amseriad cyfarfod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu a dosbarthu papurau ar gyfer y
cyfarfod. Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r penodiad yn y cyfarfod hwn}.

4. Hyfforddiant ymchwilio – rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau y bydd yr hyfforddiant
ymchwilio yn cael ei gynnal yn gynnar yn y flwyddyn academaidd nesaf, a gofynnodd
i’r aelodau i roi gwybod iddi os oes diddordeb ganddynt mewn mynychu.

5. Rhaglen Datblygu Llywodraethu a gynigir gan ETF ac AoC ar y cyd – roedd y Clerc
wedi rhannu manylion am hyn i’r aelodau i gyd, ac roedd y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd
wedi argymell y byddai’r hyfforddiant a’r gweminarau’n fuddiol er mwyn cael
gwybod am y datblygiadau diweddaraf yn y sector addysg bellach.

6. Cyfweliadau un i un – trafodwyd hyn yn eitem 4.1 yr agenda.

7. Awdurdod dirprwyedig – esboniodd y Clerc, yn y cyfarfod ym mis Chwefror, y
trafodwyd a ddylid cytuno ar awdurdod dirprwyedig ar gyfer cymeradwyo materion
gweithredol yn dilyn cais gan y Gofrestrfa Tir ynghylch y cyflenwad nwy yn yr
Academi STEAM. Ar ôl trafodaethau mewnol a thrafodaeth yn y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau hefyd, cytunwyd y dylid ceisio awdurdod ar sail achos fesul achos.

8. Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu – rhoddodd y Clerc wybod i’r
aelodau fod hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y Corff Llywodraethu ym mis
Chwefror eleni, fodd bynnag, pan rannwyd hwn ag aelodau’r Pwyllgor Chwilio a
Llywodraethu, awgrymwyd y dylid nodi’n glir y bydd Cadeirydd y Corff Llywodraethu
hefyd yn Gadeirydd i’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu, ac y dylai’r Is-gadeirydd
hefyd fod yn aelod fel y gall ddirprwyo. Bydd y Clerc yn diwygio’r Cylch Gorchwyl yn
unol â hyn, ac yn gofyn am gymeradwyaeth yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Chwilio a
Llywodraethu a’r Corff Llywodraethu ym mid Mai (GWEITHRED – NE).
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Nododd yr aelodau y wybodaeth.

8. ADOLYGIAD O’R GOFRESTR RISGIAU

Esboniodd yr Is-bennaeth mai dim ond dau newid allweddol a fu i’r gofrestr ers yr adolygiad
diwethaf ym mis Mehefin, pan wnaed y rhan fwyaf o’r newidiadau ynghylch Covid:

● Tynnu risg 5 – buddsoddi cyfalaf annigonol – esboniodd yr Is-bennaeth, gyda’r Academi
STEAM, y campws posibl yng nghanol y dref, a’r buddsoddiad digidol o £xxxk [golygwyd],
teimlwyd y gellir tynnu’r risg hon o’r gofrestr.

● Ychwanegu risg 15 – partneriaeth Coleg Chweched Dosbarth Penybont.

Rhoddodd yr Is-benaeth wybod i’r aelodau am y trafodaethau a gafodd y Pwyllgor Archwilio
ynghylch diogelu a seiberddiogelwch. Bydd y Rheolwr TG yn bresennol yng nghyfarfod y
Pwyllgor Archwilio ym mis Mehefin i roi diweddariad iddynt am risgiau a rheolyddion TG.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r ddau ddiwygiad hwn.

9. POLISÏAU’R COLEG

Roedd angen cymeradwyaeth y Corff Llywodraethu ar gyfer un polisi – y Polisi Rheoli Data a
GDPR. Roedd y polisi wedi cyrraedd ei ddyddiad adolygu felly roedd angen ei adolygu a’i
ail-gymeradwyo.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r Polisi Rheoli Data a GDPR.

10. CRYNODEB O AROLYGON STAFF

Esboniodd y Cyfarwyddwr Pobl fod dau arolwg staff wedi cael eu cynnal ym mis Mai a Medi
2020; a bydd trydydd yn mynd yn fyw yn y man. Ym mis Mai, o’r 246 staff a ymatebodd,
nododd 96% eu bod yn iawn neu’n dda iawn, a nododd 97% eu bod yn credu bod y Coleg yn
bodloni neu’n rhagori ar eu disgwyliadau o ran y cymorth sydd ar gael. Pan ofynnwyd yr un
cwestiynau ym mis Medi (229 ymateb), syrthiodd y canrannau i 87% a 89% yn eu tro. Pan
ddadansoddwyd y rhesymau dros hyn, canfuwyd bod llawer o ffactorau allanol yn
dylanwadu ar hyn, megis cyfrifoldebau ysgol gartref ac aelodau eraill o’r teulu’n mynd ar
ffyrlo.

Gofynnodd yr arolwg hefyd gwestiynau am gynhyrchiant, gyda mwy na hanner y staff a
ymatebodd yn dweud eu bwyd yn teimlo yr un mor gynhyrchiol gartref, 35% yn dweud bod
eu cynhyrchiant wedi cynyddu, a dim ond 15% yn dweud eu bod yn teimlo’n llai cynhyrchiol.
Diolchodd y Cyfarwyddwr Pobl i’r Corff Llywodraethu am benderfynu buddsoddi mwy mewn
dyfeisiau i gefnogi’r gweithio ystwyth sydd bellach yn angenrheidiol. Galluogodd cefnogaeth
y Technolegwyr Digidol a’r Hyfforddwyr Dysgu ac Addysgu newid esmwyth i weithio o bell.

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Pobl wybod i’r Corff Llywodraethu fod nifer o adroddiadau’n
dangos bod y pandemig wedi cael effaith anghymesur ar fenywod. Neges y Coleg i’r holl staff
yw ‘gwnewch yr hyn y gallwch’.
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Trafodwyd y manteision y mae staff wedi eu nodi o ran gweithio gartref, yn ogystal â’r
gefnogaeth anhygoel a roddwyd gan reolwyr. Fodd bynnag, mae llawer o staff yn gweld
eisiau’r ochr gymdeithasol o fod gyda’i gilydd ar y safle.

Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn cwestiynau, a gofynnodd un aelod a oedd rhywfaint o bryder
ynghylch dychwelyd i’r campysau. Esboniodd y Cyfarwyddwr Pobl fod y rhan fwyaf o staff yn
teimlo’n gyffrous, ond mae yna leiafrif sy’n nerfus am ddychwelyd. Staff sydd heb gael
brechlyn neu sydd â chyflyrau meddygol isorweddol yw’r rhain yn bennaf.

Diolchodd y staff-lywodraethwr i’r Uwch Dîm Arwain ac i’w chydweithwyr am y ffordd yr
oedd hi’n teimlo ei bod wedi cael ei chefnogi yn ystod y pandemig. Mae’r gweithdai lles, y
cwisiau, y negeseuon rhithwir i gyd wedi caniatáu staff i gysylltu a bod gyda’i gilydd, ac mae
hi’n gwerthfawrogi hyn yn fawr gan fod y staff yn agos iawn i’w gilydd. Adleisiodd y
staff-lywodraethwr arall hyn, a nododd bwysigrwydd cael pobl i siarad â’i gilydd.

Gofynnodd aelod arall ba ffyrdd newydd o weithio fydd yn cael eu mabwysiadu, ac
esboniodd y Cyfarwyddwr Pobl fod gwaith ynghylch hyn yn mynd rhagddo. Mae’r teimlad o
gymuned ymhlith y staff yn bwysig iawn ac mae’r Coleg yn dymuno cadw hyn.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Cyfarwyddwr Pobl am yr adroddiad cadarnhaol iawn, a nododd un
aelod nad yw’r rhan fwyaf o sefydliadau yn cael canlyniadau cystal â’r rhain o ran bodlondeb
hyd yn oed yn ystod amseroedd arferol.

11. CYFRIFON RHEOLI, DIWEDDARIAD CHWARTEROL, A KPIs ARIANNOL

Agorodd yr Is-bennaeth y cyflwyniad drwy ddangos tabl yn dangos y cyllid ychwanegol a
gafwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu’r sector a’r Coleg yn ystod y pandemig. Esboniodd yr
Is-bennaeth, yn ystod blwyddyn arferol, y byddai’r Coleg yn derbyn cyllid gan LlC o saith
ffrwd cyllid gwahanol, ond eleni mae’r nifer wedi cynyddu i 24 a gallai hyn gynyddu eto. O’r
£92miliwn ychwanegol a ddosrannwyd i’r sector, mae’r Coleg wedi derbyn bron i £xmiliwn
[golygwyd]. Mae hyn wedi arwain at welliant, o ddiffyg o £xxxk yn Rhagolwg Mis Tachwedd, i
warged bach o £xxxk yn Rhagolwg Mis Chwefror [golygwyd].

Nododd yr Is-bennaeth fod angen i’r sector ystyried efallai bod colegau eraill yn cyhoeddi
gwargedion mawr ar gyfer 2020/21 oherwydd y cyllid ychwanegol yma, ac felly darparu
rhesymwaith i ddarllenwyr y datganiadau ariannol.

Gofynnodd aelod a fyddai’n bosibl darparu ar gyfer peth o gost y flwyddyn nesaf eleni, ond
esboniodd yr Is-bennaeth fod angen gwneud datganiadau i ddangos bod yr arian wedi cael
ei wario yn 2020/21. Heb ddysgwyr ar y safle, bu’n heriol defnyddio’r cyllid hwn, ond mae
cynllun gyda’r Coleg nawr bod dysgwyr yn gallu dychwelyd ar ôl y Pasg.

Nododd yr aelodau y diweddariad.
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12. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGU’R CAMPYSAU

Rhoddodd yr Is-bennaeth y diweddariad canlynol:

Academi STEAM a Chanolfan Astudiaethau’r Tir
● Bydd yr Academi STEAM yn cael ei drosglwyddo ar 29 Mehefin – 13 wythnos i ffwrdd.
● Wedi ymweld â’r adeilad, mae’n anhygoel.
● Mae’r gweithdy yn 122m o hyd, gydag ôl-traed 8,500m2 (mae cae pêl-droed yn

7,000m2).
● Bydd Canolfan Astudiaethau’r Tir yn cael ei drosglwyddo ar 13 Medi, ond gobeithir y

gellir symud y dyddiad hwn ymlaen fel y gellir trosglwyddo cyn dechrau’r flwyddyn
academaidd.

● Mae’r maes parcio wedi cael ei drosglwyddo.
● Mae swm bach o gyllid wrth gefn ar gyfer unrhyw broblemau munud olaf.
● Mae’r KPIs i gyd ar y trywydd iawn.

Campws yng Nghanol y Dref
● Mae hwn wrth wraidd uwch gynllun CBS Pen-y-bont ar gyfer canol dref Pen-y-bont.
● Mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau safle’r orsaf heddlu yn Cheapside.
● Cyflwynwyd Achos Amlinellol Strategol i’r Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif i fodloni’r

dyddiad cau ar 4 Mawrth. Ymddiheurodd yr Is-bennaeth am ofyn am gymeradwyaeth
ôl-weithredol am hyn, ond roedd y Coleg yn awyddus i gwrdd â’r cyfarfod Panel
Buddsoddi olaf cyn yr etholiadau ym mis Mai. Rhoddodd y Corff Llywodraethu
gymeradwyaeth ôl-weithredol ar gyfer yr Achos Amlinellol Strategol.

● Yna dangosodd yr Is-bennaeth y llythyr a gafwyd oddi wrth Lywodraeth Cymru yn
nodi bod £x [golygwyd] o gyllid wedi cael ei ddosrannu i Goleg Penybont (ar gyfer yr
Academi STEAM a’r campws yng nghanol y dref) ar gyfer cyllid Band B, sy’n golygu
bod y prosiect campws canol dref wedi cael ei symud o Fand C i Fand B.

● Y cam nesaf yw cyflwyno Achos Busnes Amlinellol i brofi fforddiadwyedd.

Diolchodd y Pennaeth i’r Is-bennaeth am ei ymdrechion helaeth ar y ddau brosiect, a
nododd y bydd ei waith yn trawsnewid ystâd y Coleg am genedlaethau i ddod. Bydd y
campws canol dref hefyd yn gatalydd ar gyfer newid yn nhref Pen-y-bont ar Ogwr.

Nodwyd bod angen Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd i drafod hyn mewn manylder (GWEITHRED –
NE).

Diolchodd yr Is-bennaeth i’r Uwch Dîm Arwain a’r Corff Llywodraethu am fod yn flaengar er
mwyn sicrhau bod y prosiectau’n cyrraedd y pwyntiau hyn.

Gofynnodd aelod beth yw’r camau nesaf, a phryd mae angen gwneud penderfyniadau am
gampws Heol y Bont-faen. Esboniodd yr Is-bennaeth y bydd angen cytuno ar gyllideb a
phenderfynu beth sy’n symud i ganol y dref a beth fydd yn aros ar safle Heol y Bont-faen.
Gofynnwyd a fydd angen gwario’r cyllid i gyd ar ganol y dref, neu a ellid gwario peth ar safle
Heol y Bont-faen. Dywedodd yr Is-bennaeth fod hynny’n dibynnu ar raddfa, cyllidebau a
fforddiadwyedd.
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Awgrymodd aelod fod awdurdodau lleol weithiau’n gallu rhoi benthyg arian yn rhad i gyrff
cyhoeddus, ac efallai bod gwerth trafod hyn gyda CBS Pen-y-bont (GWEITHRED – AG).

Tir ym Mhencoed
● Mae’r gwaith ar y Cynllun Datblygu Lleol yn mynd rhagddo’n araf. Bydd mwy o

wybodaeth yn cael ei rhannu pan ddaw ar gael.

Golygwyd

Pwysleisiodd y Pennaeth fod llawer o waith o hyd i’w wneud i sicrhau’r campws yng nghanol
y dref, ond bod hyn gyffrous iawn i’r Coleg.

Cododd yr Is-bennaeth y cwestiwn ynghylch fforddiadwyedd y buddsoddiad yng nghanol y
dref, ond nododd fod aelod arall o’r Uwch Dîm Arwain wedi cwestiynu a all y Coleg fforddio
PEIDIO â buddsoddi yn y campws newydd am fod angen i’r Coleg fuddsoddi yn y dyfodol.

Diolchodd y Cadeirydd, ar ran y Corff Llywodraethu, i’r Is-bennaeth am ei ymdrechion
anferthol a nododd mai dyma beth y mae’r Coleg yn ei haeddu – ystâd wych ar gyfer Coleg
sy’n cyflawni at safon uchel.

13. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs) CORFFORAETHOL

Esboniodd yr Is-bennaeth mai dim ond dau KPI oedd wedi newid ers y cyfarfod ym mis
Chwefror:

● KPI 5 – Cyflawni o leiaf 2% o drosiant fel gwarged gweithredol – er bod hyn yn dal i
fod yn goch, roedd y canran wedi gwella o xx% i xx% [golygwyd] o ganlyniad i’r cyllid
ychwanegol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

● KPI 7 – Cynnal costau staffio nad ydynt yn uwch na 65% o incwm – newidiodd hyn o
xx% i xx% [golygwyd].

Roedd y newidiadau hyn o ganlyniad i’r cyllid ychwanegol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

14. COFNODION Y PWYLLGORAU:

14.1 PWYLLGOR ARCHWILIO – 25 CHWEFROR 2021 (HEB EU CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

14.2 PWYLLGOR CWRICWLWM AC ANSAWDD – 4 MAWRTH (HEB EU CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

14.3 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU – 11 MAWRTH (HEB EU CADARNHAU)
Nid oedd y cofnodion hyn yn barod mewn pryd ar gyfer y cyfarfod hwn, felly cânt eu
cynnwys ar agenda cyfarod y Corff Llywodraethu ym mis Mai.
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15. UNRHYW FATER ARALL

Rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau fod llythyr wedi cael ei dderbyn oddi wrth y Gweinidog
Addysg y diwrnod cyn y cyfarfod am y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r rheoliadau
cysylltiedig. Mae’r llythyr hwn wedi cael ei ychwanegu at ffolder y cyfarfod hwn ar y gyriant
cyffredin.

ÔL-DRAFODAETH
Nododd y Cadeirydd, yn y trafodaethau un i un, nodwyd bod angen ystyried rhan
‘ôl-drafodaeth’ cyfarfodydd er mwyn rhoi bywyd newydd iddi. Fodd bynnag, gan ei bod
wedi’i chynnwys ar yr agenda, gwahoddwyd aelodau i gael ôl-drafodaeth am y cyfarfod:

● Newyddion cyffrous iawn am ddyfarnu cyllid ar gyfer campws yng nghanol y dref.
● Nododd sawl aelod eu bod wedi mwynhau clywed oddi wrth y

myfyrwyr-lywodraethwyr, a’u bod yn wir yn gwerthfawrogi eu sylwadau.
● Cyffrous iawn yw clywed am yr Academi STEAM.
● Pleser oedd clywed am y staff, gan ei bod yn bwysig i’r Corff Llywodraethu ddeall a

gwerthfawrogi’r hyn y maent yn ei brofi.
● Mae ansawdd a swm y gwaith yn eithriadol.
● Mae llawer i fod yn bositif amdano.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.44yh.
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