
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
AR 7 EBRILL 2022 AM 4.30YP

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

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr Jeff Greenidge - Cadeirydd
Ms Emma Adamson - gadawodd am 5.30yp
Ms Trish D'Souza
Mrs Lisa Dobbs - Staff-lywodraethwr
Mrs Judith Evans
Mrs Marion Evans - Staff-lywodraethwr
Dr John Graystone - gadawodd am 6.41yh (toriad pŵer)
Miss Esmie Guild – Myfyriwr-lywodraethwr
Mrs Dawn Lewis-Whelan
Mr Hayden Llewellyn - gadawodd am 6.08yh
Mrs Julia Longville - ymunodd am 5.15yp
Ms Alwena Morgan
Mr Joshua O’Sullivan-Woodward - Myfyriwr-lywodraethwr
Mrs Joanne Oak - gadawodd am 6.33yh
Mr Simon Pirotte - Pennaeth
Mrs Satwant Pryce

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Ms Viv Buckley - Dirprwy Bennaeth
Mrs Nicola Eyre - Clerc
Mr Andrew Gibbs - Is-bennaeth
Mr Jon Nottingham - Arweinydd Lles Actif (i gefnogi’r myfyrwyr-lywodraethwyr)
Mr Andy Baker - Rio Architects (am y cyflwyniad am y campws yng nghanol y dref yn unig)

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Roedd pob un o aelodau’r Corff Llywodraethu’n bresennol yn y cyfarfod. Roedd Mrs Longville
wedi rhoi gwybod i’r Clerc y byddai hi’n hwyr yn cyrraedd. Nodwyd ymddiheuriadau am
absenoldeb gan Mr Joe Baldwin (Pennaeth Cynorthwyol, Taith y Dysgwr).

Rhoddodd y Cadeirydd groeso arbennig i Marion Evans a Lisa Dobbs, y ddau
staff-lywodraethwr newydd, yn eu cyfarfod Corff Llywodraethu cyntaf.

ADBORTH O AROLWG ESTYN (Y PENNAETH A’R DIRPRWY BENNAETH) – CYFRINACHOL

[golygwyd yr eitem]
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CYFLWYNIAD AM Y CAMPWS CANOL TREF
[golygwyd yr eitem]

2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 17 CHWEFROR 2022

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 17 Chwefror 2022 yn gywir.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofrestr Gweithrediadau

Roedd deg cam gweithredu yn y gofrestr gweithrediadau – pedwar gwyrdd, pedwar melyn,
un glas ac un heb amserlen gytunedig eto.

Darparodd y Clerc ddiweddariadau am bob un o’r camau gweithredu.

Gofynnwyd beth oedd canlyniad y cyfarfod rhwng Ms Emma Adamson a Mrs Carys Swain
(Pennaeth y Gymraeg). Cytunwyd y byddai hyn yn cael ei fwydo’n ôl yn y cyfarfod nesaf
(GWEITHRED – NE).

5. ADRODDIAD BLYNYDDOL AR YR EFFAITH AR IECHYD, DIOGELWCH A’R
AMGYLCHEDD 2021

Rhoddodd Mr Chris Long, Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd, drosolwg o'r
gwaith sy'n cael ei wneud yn y maes hwn a'r canlyniadau cadarnhaol niferus sy'n cael eu
cyflawni. Ychwanegodd Mr Long gafeat at yr adroddiad trwy ddweud na ellir ei gymharu'n
uniongyrchol â blynyddoedd blaenorol oherwydd y pandemig.

Dywedodd Mr Long wrth yr aelodau bod y Coleg wedi ennill y gwobrau canlynol:
● Gwobr Gŵn Gwyrdd ar gyfer Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd (Sefydliad Bach)
● Canmoliaeth Cymru Iach ar Waith – Cymeradwyaeth Gweledydd ar gyfer

Cynaliadwyedd.
● Gwobr Blatinwm – Cynllun Teithio Gwyrdd Cymru
● Gwobr Blatinwm – Safonau Iechyd Corfforaethol
● Canmoliaeth uchel – Iechyd a Diogelwch, gan Grŵp Diogelwch De a Gorllewin Cymru

Roedd yr archwiliad mewnol diweddar ar gynaliadwyedd a llesiant hefyd wedi dod i’r
casgliad y gellid rhoi “sicrwydd sylweddol” ar y gwaith sy’n cael ei wneud yn y maes hwn.

Hysbyswyd yr aelodau bod dysgwyr, ers mis Medi 2021, yn gweithio tuag at sgiliau craidd
‘Gweithredu dros Gynaliadwyedd’ a bathodynnau digidol i roi’r wybodaeth iddynt wneud
penderfyniadau gwybodus am weithredu ar gynaliadwyedd a’r newid yn yr hinsawdd.
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Diweddarwyd y Corff Llywodraethu ar y trafodaethau sy’n cael eu cynnal gyda’r gymuned
leol ynghylch sut y gellir rhannu newyddion am y gwaith yma yn ehangach gan fod y Coleg
yn sefydliad angori.

Eglurwyd camau nesaf y Coleg yn y maes gwaith hwn:
● Mae tri modiwl e-ddysgu yn cael eu datblygu i drafod carbon sero net (wedi'i ariannu

gan Lywodraeth Cymru).
● Mae Grŵp Gorchwyl Carbon y Coleg yn gwneud gwaith anhygoel.
● Bydd Tŷ’r Dyfodol (hen dŷ’r Prifathro ar gampws Pencoed) yn darparu cyfleoedd

rhagorol.
● Mae cysylltiadau rhyngwladol newydd gyda sefydliadau addysgol yng Nghanada yn

cael eu datblygu.
● Y nod yw symud y dyddiad di-garbon net ymlaen o 2040 i 2030 gan fod y Coleg eisoes

wedi rhagori ar ei darged o leihau carbon 25% erbyn 2025 (37% ar hyn o bryd).
● Bydd angen set sgiliau gwahanol ar ddysgwyr wrth i’r gymdeithas symud i fod yn

garbon isel/di-garbon.

Cwestiynodd aelod gynaliadwyedd y gostyngiad mewn teithio, nwyddau traul ac ati nawr
bod campysau wedi agor eto. Nododd Mr Long bwysigrwydd defnyddio TG ac adnoddau
digidol i barhau i gynnal/sicrhau arbedion pellach. Mae angen ailadrodd y negeseuon
ynghylch gweithio ystwyth a defnyddio llai o adnoddau i'r staff.

Diolchodd y Cadeirydd i Mr Long am y cyflwyniad a'r gwaith oedd yn cael ei wneud a
dywedodd fod y cyfuniad o ddata cadarn, gwobrau a dderbyniwyd a sicrwydd archwilio
mewnol yn galonogol iawn i'r Corff Llywodraethu.

5.47yp – Gadawodd Mr Long y cyfarfod

6. POLISI CHWYTHU’R CHWIBAN

Rhoddodd y Rheolwr AD wybod i’r Corff Llywodraethu fod y Pwyllgor Archwilio wedi
adolygu’r polisi hwn ac wedi gofyn am ychydig o ddiwygiadau iddo. Mae’r polisi a
gyflwynwyd i’r Corff Llywodraethu yn cynnwys y diwygiadau hyn.

Rhoddwyd adborth am y defnydd o Gytundebau Peidio â Datgelu (NDAs) gan fod hyn wedi
cael ei godi yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio. Esboniodd y Rheolwr AD nad yw’r Coleg yn
defnyddio NDAs yn rheolaidd, a phan y’u defnyddir, nid er mwyn diogelu sensitifrwyddau
masnachol yw hyn, ond fel rhan o gytundebau setlo.

Cwestiwn arall a godwyd yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio oedd rhyngweithiad y polisi
hwn â'r Polisi Urddas yn y Gweithle. Eglurodd y Rheolwr AD nad oes gan y Coleg bolisi o’r
fath gan fod y polisïau Dinasyddiaeth a Chwyno, Disgyblu, Bwlio ac Aflonyddu yn ymdrin â
hyn. Cyfeirir at y polisïau hyn yn y Polisi Chwythu'r Chwiban.

Gofynnodd aelod i adran 1.3 gael ei haralleirio i fod yn fwy cadarnhaol gan nad yw’n
cyd-fynd â diwylliant y Coleg (GWEITHRED – CL).
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Cwestiynodd aelod arall a oes yna bolisïau cwyno ar wahân i staff a dysgwyr neu a ydynt yn
gydgysylltiedig. Eglurodd y Dirprwy Bennaeth fod dwy weithdrefn wahanol yn cael eu dilyn
ar gyfer staff a dysgwyr.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Polisi Chwythu'r Chwiban yn amodol ar aralleirio
adran 1.3.

7. ADRODDIAD CYDRADDOLDEB 2020/21

Tynnodd y Rheolwr Adnoddau Dynol sylw at y wybodaeth allweddol o’r adroddiad:

● Mae'r Coleg ar daith o ran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI)
● Mae data mwy sensitif bellach yn cael ei gasglu.
● Mae staff yn fwy parod i rannu data sensitif.
● Mae'r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau wedi gostwng 1.3%.
● Mae'r 17 Eiriolwr Llesiant yn ymgartrefu'n dda yn eu rolau.
● Mae’r adroddiad Cwmnïau Cynhwysol ar EDI yn helpu i lywio gwaith yn y maes hwn.

Holodd aelod a allai'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) helpu. Eglurodd y
Rheolwr AD fod y Coleg yn sganio'r gorwel am ffyrdd o wella. Ychwanegodd y Pennaeth fod
llawer o ddata yn cael ei gadw bellach a’i fod yn awyddus i gael gwybod barn y Corff
Llywodraethu am ble y dylid canolbwyntio ymdrechion yn y maes hwn. Ymatebodd aelod
drwy ddweud ei bod wedi’i chalonogi gan yr adroddiad ac awgrymodd y gallai'r Coleg fod yn
gwneud anghymwynas â’i hun gan ei fod yn gwrando ar ei staff ac yn cymryd camau i wella'n
barhaus. Dywedodd yr aelod fod hwn yn ddangosydd pwerus o sefydliad llwyddiannus.

Cafwyd trafodaeth am yr Uwch Dîm Arwain sy'n gyrru'r agenda EDI a sut mae hyn yn creu
amgylchedd cynhwysol. Pwysleisiodd y Pennaeth bwysigrwydd “teimlad” y gwaith EDI
ymhlith y staff a'r dysgwyr a sut y gellid cryfhau fframwaith Estyn i gynnwys hyn.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Rheolwr AD am yr adroddiad ac ychwanegodd ei fod wedi siarad â
rhai dysgwyr ESOL yn gynharach y diwrnod hwnnw a'u bod wedi dweud eu bod yn teimlo eu
bod yn perthyn i'r Coleg.

Nododd y Corff Llywodraethu yr adroddiad.

8. ADRODDIAD Y PENNAETH (GAN GYNNWYS DIWEDDARIAD YNGHYLCH COVID-19)

Tynnodd y Pennaeth sylw at y canlynol o’i adroddiad ysgrifenedig:
● Covid – mae’r nifer o achosion yn cynyddu bob wythnos ac mae hyn yn achosi

amhariadau.
● Tynnodd y Pennaeth sylw’r aelodau at y polisïau a gymeradwywyd gan yr Uwch Dîm

Arwain.
● Mae’r prosiect gyda Choleg Weston a oedd wedi cael ei dynnu’n ôl yn flaenorol

bellach yn fyw eto.
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● Llwyth gwaith – mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i’r afael â’r pwysau ar staff, fodd
bynnag mae cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar fin cael ei dynnu’n ôl a bydd
hyn yn cyflwyno heriau i’r Coleg.

● Llwyddiannau – rhoddwyd y Feithrinfa Ddydd ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr
Meithrinfa’n Flwyddyn.

● Mae Viv Buckley, Dirprwy Bennaeth, yn y rownd derfynol am y categori Addysgwr
Eithriadol yng Ngwobrau Rhagoriaeth Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd
2022.

Darparodd y Pennaeth ragor o wybodaeth am lansiad ymgyrch y Blaid Lafur a gynhaliwyd yn
yr Academi STEAM yn gynharach yr wythnos honno. Roedd Syr Keir Starmer, Mark Drakeford
AS a Jeremy Miles AS ymhlith aelodau'r blaid a oedd yn bresennol. Eglurodd y Pennaeth y bu
trafodaethau mewnol ynglŷn â chymryd rhan mewn gwleidyddiaeth ond bod y proffil y
mae'r digwyddiad wedi'i roi i'r Coleg wedi bod yn sylweddol.

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Staff-lywodraethwyr am lwyth gwaith. Dywedwyd bod Covid yn
parhau i achosi problemau gweithredol ond mae staff yn angerddol ac yn dal yn gadarnhaol
iawn.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

9. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellir eu cymeradwyo
● Calendr cyfarfodydd ar gyfer 2022/23 – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu hyn.

Eitemau i’w nodi
● Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd Gohiriedig – dywedodd y Clerc wrth y Corff Llywodraethu y

bydd dyddiad newydd yn cael ei awgrymu yn fuan i wirio a oes argaeledd.
● Recriwtio aelodau i’r Corff Llywodraethu – nodwyd bod unigolyn wedi cael ei wahodd

am gyfweliad yng nghyfarfod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu ar 5 Mai.
● Polisïau – nodwyd nad oedd unrhyw bolisïau wedi'u cymeradwyo ar lefel pwyllgor.

Estynnodd y Clerc wahoddiad i’r aelodau i lansiad yr Hyb ADY newydd yn Nhŷ Tregroes am
12yp ar 26 Ebrill.

10. PENODI ARCHWILWYR ALLANOL

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu yr argymhelliad i ymestyn contract PwC am flwyddyn
arall ar ôl derbyn un mynegiad o ddiddordeb yn unig yn y broses dendro ddiweddar.

Nododd y Corff Llywodraethu y bydd y tendr ar gyfer 2022/23 ac ymlaen yn cychwyn yn
nhymor yr haf.

11. CYFLENWAD CYFLEUSTODAU – CYFRINACHOL

[golygwyd yr eitem]
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12. ADOLYGIAD O’R GOFRESTR RISGIAU

Eglurodd yr Is-bennaeth fod y Gofrestr Risgiau wedi cael ei hadolygu'n drylwyr gan y
Pwyllgor Archwilio. Yr argymhellion yw bod dwy risg yn cael eu tynnu oddi ar y gofrestr (colli
contract Dysgu Seiliedig ar Waith a chwblhau’r Academi STEAM) ac ychwanegu dwy risg
(campws canol tref a seiberddiogelwch).

Yn dilyn trafodaeth, cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Gofrestr Risgiau ddiwygiedig.

13. STRATEGAETH YSTADAU

Dywedodd yr Is-bennaeth wrth y Corff Llywodraethu fod y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau
wedi cynnal adolygiad manwl o'r Strategaeth Ystadau 10 pwynt, a bod yr adborth o hyn
wedi'i ymgorffori yn y strategaeth a gyflwynwyd.

Trafododd y Corff Llywodraethu y Strategaeth Ystadau a’i chymeradwyo.

6.30yh – gadawodd Mrs Jo Oak y cyfarfod

14. ADRODDIAD HUNANARFARNU (AHA) 2020/21

Eglurodd y Dirprwy Bennaeth y bu’n rhaid i'r Coleg gyflwyno hwn i Lywodraeth Cymru yn y
gorffennol. Nid yw hyn yn ofynnol bellach, ond mae'r Coleg wedi parhau i ysgrifennu'r
Adroddiad Blynyddol gan ei fod yn dod â’r Cynllun Gwella Chwarterol (CGCh), y Gofrestr
Risgiau, y Dangosyddion Perfformiad Allweddol a'r Cynllun Strategol at ei gilydd mewn un
ddogfen.

Cyflwynwyd a thrafodwyd yr AHA yng nghyfarfod y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd ym mis
Mawrth, ynghyd â'r CGCh. Yng nghyfarfod y Cwricwlwm ac Ansawdd, cytunwyd y byddai'r
CGCh yn eitem sefydlog ar yr agenda.

Gofynnodd Cadeirydd y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd beth oedd barn Estyn am yr AHA.
Dywedodd y Dirprwy Bennaeth eu bod yn meddwl i ddechrau ei fod yn rhy ddibynnol ar y
naratif, fodd bynnag, roeddent yn wynebu'r un her wrth ddrafftio eu hadroddiad arolygu gan
nad oes data gwiriedig ar gael. Felly, ar ddiwedd y pythefnos, roeddent yn deall yr heriau ac
yn fodlon â'r Adroddiad Blynyddol.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

15. CYFRIFON RHEOLI, DIWEDDARIAD CHWARTEROL A DANGOSYDDION PERFFORMIAD
ALLWEDDOL (DPAau) CYLLID

Cyflwynodd yr Is-bennaeth y tabl pontio yn y Cyfrifon Rheoli a oedd yn dangos rhagolwg
diffyg bychan o (£xxxk) [golygwyd]. Roedd hyn wedi gwella o gymharu â Rhagolwg Mis
Tachwedd, sef (£xxxk) [golygwyd] a’r gyllideb wreiddiol, sef (£xxxxk) [golygwyd]. Y prif
resymau am hyn oedd ffrydiau cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dysgwyr
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yn ystod y pandemig. Rhoddwyd eglurhad manwl am hyn yng nghyfarfod y Pwyllgor
Cynllunio Adnoddau ym mis Mawrth.

Eglurwyd y bod gobaith y bydd cyllideb gytbwys yn cael ei chyflawni ar ddiwedd y flwyddyn.

Tynnwyd sylw at y sefyllfa arian parod iach iawn o ychydig dros £xmiliwn [golygwyd] ar 31
Ionawr 2022 a rhagwelir y bydd hyn yn £xxmiliwn [golygwyd] ar ddiwedd y flwyddyn.

Gofynnwyd pa mor beryglus yw’r bygythiad adfachu ac atebodd yr Is-bennaeth mai’r unig
berygl oedd i’r cyllid Addysg Bellach rhan amser sy’n cael ei fonitro’n rheolaidd; mae'r holl
dargedau adfachu eraill wedi cael eu hatal oherwydd y pandemig. 97.5% yw’r targed ar gyfer
diwedd y flwyddyn ac xx% [golygwyd] yw’r sefyllfa bresennol, ond mae'r Coleg yn hyderus y
bydd y targed yn cael ei gyflawni.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

16. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGU’R CAMPYSAU

Trafodwyd yr eitem yma yn y cyflwyniad ar ddechrau’r cyfarfod, a nododd yr aelodau y
byddai diweddariad mwy manwl yn cael ei ddarparu yn ystod y Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd.

17. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (DPAau)

Roedd tri o’r deg DPA wedi newid ers y cyfarfod diwethaf a rhoddodd yr Is-bennaeth
esboniadau am y rhain:

● DPA 1 (cyfradd cwblhau llwyddiannus o 90%) – bu gostyngiad 1% i xx% [golygwyd].
Rhoddwyd y targed ar waith cyn y pandemig pan oedd targedau ar gyfer dysgu ac
addysgu yn wahanol. Ceir darlun tebyg ar draws y sector.

● DPA 5 (o leiaf 2% o drosiant fel gwarged gweithredol) – mae trosiant wedi gwella ers
mis Ionawr ac felly bu gwelliant o ran y targed. Fodd bynnag, mae’n bosib ni
chyrhaeddir y targed o 2%.

● DPA 7 (costau staff fel canran o incwm i fod yn ddim mwy na 65%) – mae hyn wedi
gwella o xx% (coch) ym mis Ionawr i xx% (gwyrdd) [golygwyd] o ganlyniad i ryddhad
cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn.

Gofynnodd aelod am gyfamodau’r benthyciadau banc a drafodwyd mewn cyfarfodydd
blaenorol. Eglurodd yr Is-bennaeth y tri chyfamod a nododd nad oedd y toriad cynharach yn
berthnasol bellach. Bwriedir gorffen ad-dalu’r benthyciad Barclays ar gyfer yr Academi
Adeiladwaith erbyn diwedd y flwyddyn

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

18. COFNODION Y PWYLLGORAU

18.1  PWYLLGOR ARCHWILIO – 10 MAWRTH 2022
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.
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18.2 CWRICWLWM AC ANSAWDD – 17 MAWRTH 2022
Nid oedd y cofnodion ar gael adeg y cyfarfod.

18.3 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU – 24 MAWRTH 2022
Nid oedd y cofnodion ar gael adeg y cyfarfod.

19. UNRHYW FATER ARALL

Dim.

ÔL-DRAFODAETH
● Nododd y Cadeirydd fod y cyfarfod wedi gor-redeg.
● Mae yna lawer o lwyddiannau a phethau i’w dathlu.
● Mae yna linyn clir o gynhwysiant yn bwydo trwy’r trafodaethau i gyd, gyda llesiant a

chefnogaeth yn ganolog i bopeth y mae’r Coleg yn ei wneud.
● Mae rhywbeth positif iawn yn digwydd ac mae’n llifo drwy enaid y Coleg.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.49yh.
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