
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
AR 9 RHAGFYR 2021 AM 4.30YP AR GOOGLE MEET

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr Hayden Llewellyn – Cadeirydd ar gyfer eitemau 1 a 2 yr agenda
Mr Jeff Greenidge – Cadeirydd ar gyfer item 3 yr agenda ac ymlaen
Ms Emma Adamson
Dr John Graystone
Miss Esmie Guild – Myfyriwr-Lywodraethwr – gadawodd am 5.11yp
Mr Konrad Halabuda – Staff-Lywodraethwr
Ms Alwena Morgan
Mrs Joanne Oak
Mr Joshua O’Sullivan-Woodward – Myfyriwr-Lywodraethwr
Mr Simon Pirotte – Pennaeth
Mrs Satwant Pryce

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL:
Mr Joe Baldwin – Pennaeth Cynorthwyol, Taith y Dysgwr
Ms Viv Buckley – Dirprwy Bennaeth
Mrs Rachel Edmonds-Naish, Pennaeth STEM (Arsylwi)
Mrs Nicola Eyre – Clerc
Mr Andrew Gibbs – Is-bennaeth
Mr Jon Nottingham, Arweinydd Lles Actif (yn cefnogi’r myfyrwyr-lywodraethwyr)
Mrs Carys Swain, Pennaeth y Gymraeg – eitemau 1-7 yr agenda yn unig
Ms Janine Nightingale, Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer Cymunedau gyda Chyngor
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – eitem 8 yr agenda yn unig
Cllr Dr Charles Smith, Aelod Cabinet ar gyfer Addysg ac Adfywio gyda Chyngor Bwrdeistref
Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – eitem 8 yr agenda yn unig

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp.

Gweithredodd Mr Hayden Llewellyn, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio, fel Cadeirydd ar gyfer
eitemau 1 a 2 yr agenda.

1. CROESO’R CADEIRYDD DROS DRO

Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro bawb i’r cyfarfod.

Gadawodd Mr Jeff Greenidge y cyfarfod ar gyfer eitem 2 yr agenda.

2. PENODI CADEIRYDD

Cytunodd y Corff Llywodraethu yn unfrydol i benodi Mr Jeff Greenidge yn Gadeirydd am
gyfnod o dair blynedd, a hynny ar unwaith.
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Ailymunodd Mr Jeff Greenidge â’r cyfarfod, a llongyfarchodd y Cadeirydd Dros Dro iddo ar ei
benodiad.

Diolchodd Mr Greenidge i’r Corff Llywodraethu, a derbyniodd rôl y Cadeirydd.

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Nodwyd yr ymddiheuriadau canlynol – Ms Trish D’Souza, Mrs Judith Evans, Mrs Dawn
Lewis-Whelan a Mrs Julia Longville.

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Mrs Sara Davies (Staff-lywodraethwr) ar ôl y
cyfarfod. Roedd Mrs Davies wedi gobeithio ymuno’n hwyr â’r cyfarfod, ond nid oedd modd
iddi wneud hyn yn y diwedd oherwydd ei hymrwymiad addysgu.

4. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

5. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 14 HYDREF 2021

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 14 Hydref 2021 yn gywir.

6. MATERION SY’N CODI

6.1 Cofnod Gweithredoedd

Roedd naw gweithred ar y cofnod gweithredoedd – pump gwyrdd, tri melyn ac un glas.

Rhoddodd y Clerc ddiweddariad ar gyfer pob un o’r rhain. Penderfynwyd symud y weithred
ynghylch rôl cyrff dyfarnu a Chymwysterau Cymru i’r Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd
(GWEITHRED – NE).

7. WELSH LANGUAGE ANNUAL REPORT

Cyflwynodd Mrs Carys Swain, Pennaeth y Gymraeg, yr Adroddiad Blynyddol ar y Gymraeg a
fydd yn cael ei gyflwyno i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg erbyn diwedd mis Ionawr.

Adroddodd Mrs Swain fod llawer o waith cyffrous yn mynd rhagddo ynghylch yn Gymraeg yn
y Coleg, a diolchodd i’r Corff Llywodraethu am eu cefnogaeth barhaus. Gwahoddodd Mrs
Swain i’r aelodau ymuno â chwrs Cymraeg a fydd yn dechrau ym mis Ionawr.

Nododd y Cadeirydd ei fod yn hoff o’r agwedd gynhwysol a fabwysiadwyd, a bod yr
adroddiad yn dangos bod y Coleg wedi bod yn rhagweithiol iawn, ac yn dangos yr
ymrwymiadau a’r arferion sydd ar waith.

2



Dywedodd aelod ei fod yn meddwl bod yr adroddiad yn wych, a gofynnodd sut y mae’r
Coleg yn mynd i’r afael â’r ffaith bod 51 staff heb gofnodi lefel eu sgiliau yn y Gymraeg ar
MyPage. Dywedodd Mrs Swain y bydd hi’n gweithio gyda’r adran Adnoddau Dynol i geisio
sicrhau bod cynifer o aelodau staff â phosibl yn cofnodi hyn cyn cyflwyno’r adroddiad.

Dywedodd aelod arall yr hoffai hi gwrdd â Mrs Swain y tu fas i’r cyfarfod i drafod y technegau
y mae’r Coleg yn eu defnyddio i annog dysgwyr sy’n siarad Cymraeg i weld eu dwyieithrwydd
fel mantais sy’n gwella eu sgiliau cyflogadwyedd (GWEITHRED – NE).

Aeth Mrs Swain ymlaen i esbonio bod cyflogi Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr sy’n gyfrifol
am y Gymraeg yn wir wedi helpu hybu’r Gymraeg yn y Coleg, a bod hyn yn helpu dysgwyr i
gydnabod pa mor werthfawr yw’r sgiliau hyn. Arweiniodd hyn at drafodaeth am sgiliau
Cymraeg aelodau staff, a sut mae’r rhain yn cael eu holrhain. Esboniodd Mrs Swain yr anogir
pob aelod staff i ymgymryd â hyfforddiant yn y Gymraeg, ac maen nhw’n cael amser i wneud
hyn. Mae hyn yna’n cael ei olrhain yn fewnol.

Gofynnwyd beth sy’n cael ei flaenoriaethu ynghylch y Gymraeg, e.e. gwella lefel staff a
dysgwyr o Lefel 0 i Lefel 1, neu o Lefel 3 i Lefel 4. Esboniodd Mrs Swain fod pob aelod staff yn
cael cyfle i ddysgu a siarad Cymraeg, a bod angen i siaradwyr Cymraeg fod yn gallu cael
mynediad at wybodaeth a hyfforddiant drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd y meysydd
Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant sy’n cael eu blaenoriaethu, ond bydd hyn yn
ehangu gydag amser. Mae 10 hawl benodol gyda dysgwyr o dan Safonau’r Gymraeg.

Dywedodd y Myfyriwr-Llywodraethwr Cymraeg ei hiaith ei bod hi’n credu bod yr iaith yn
bwysig iawn, a’i bod yn rhan fawr o’i bywyd hi. Nododd ei bod hi’n teimlo’n fwy hyderus o
lawer yn siarad Cymraeg yn y Coleg o gymharu â’r ysgol, a thrwy ei rôl fel Llysgennad y
Gymraeg (mae pump ohonynt i gyd), mae’n bwriadu hybu’r defnydd o’r iaith gymaint â
phosibl.

Nododd y Corff Llywodraethu fod tua 200 o ddysgwyr sy’n siarad Cymraeg wedi ymrestru yn
y Coleg, ond eu bod wedi’u gwasgaru ar draws nifer o gyrsiau a champysau gwahanol. Mae
hyn yn heriol i’r Coleg, ond mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei
hybu’n weithredol. Mae’r bathodynnau digidol sgiliau craidd yn cynnwys sgiliau Cymraeg.

Daeth Mrs Swain â’i chyflwyniad i ben drwy ddweud bod yna lawer o ddatblygiadau cyffrous
o amgylch yn Gymraeg yn y Coleg.

Nododd y Corff Llywodraethu yr adroddiad, a diolchodd y Cadeirydd i Mrs Swain am ymuno.

4.55yp – gadawodd Mrs Swain y cyfarfod

Aildrefnwyd trefn yr agenda gan fod Ms Nightingale a Cllr Dr Smith yn ymuno am 5yp.

9. ADRODDIAD Y PENNAETH (YN CYNNWYS DIWEDDARIAD YNGHYLCH COVID-19)
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Cychwynnodd y Pennaeth ei gyflwyniad gyda’r newyddion trist bod un o gyflogeion y Coleg,
Mr Chris Clements, wedi marw. Dymunodd y Pennaeth a’r Cadeirydd, ar ran y Corff
Llywodraethu, fod eu cydymdeimladau yn cael eu cofnodi yn y cofnodion.

Adroddodd y Pennaeth hefyd ymddiswyddiad Mrs Sam Morgan, Cyfarwyddwr Pobl, a Mr
Christian James, Rheolwr TG. Bydd y ddau ohonynt yn gadael y Coleg erbyn diwedd mis
Chwefror.

Rhoddodd y Pennaeth y diweddariad canlynol:
● Mae’r nifer o achosion yn parhau i fod yn isel, yn enwedig o gymharu â sefydliadau

eraill. Fodd bynnag, mae yna o hyd llawer o amhariad o ganlyniad i staff a dysgwyr
sy’n gorfod hunanynysu neu ofalu am ddibynyddion.

● Mae’r digwyddiad dysgu proffesiynol deuddydd ar ddiwedd y tymor wrthi’n digwydd
ar-lein, a bydd y campysau’n cau ddydd Mercher 15 Rhagfyr.

● Mae’n bosibl y bydd angen i’r Coleg anfon negeseuon at staff a dysgwyr ar ôl
diweddariad 21 diwrnod nesaf Llywodraeth Cymru, a fydd yn digwydd yn ystod
gwyliau’r Nadolig. Mae systemau mewn lle ar gyfer hyn.

● [Golygu]
● Mae trafodaethau parhaus â chyrff dyfarnu yn mynd rhagddo ynghylch arholiadau

haf nesaf oherwydd yr amhariad parhaus ar ddysgu eleni. Hefyd, nodwyd bod llawer
o’r cyrff dyfarnu y mae’r Coleg yn eu defnyddio wedi’u lleoli yn Lloegr, sy’n cyflwyno
nifer o heriau.

● Bu Mrs Mel Glover, Cynorthwyydd Personol i’r Pennaeth, yn y rownd derfynol ar
gyfer y wobr Cynorthwyydd Personol y Flwyddyn.

● Rhoddwyd Mr Paul Croke ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Cyfarwyddwr Anweithredol y
Flwyddyn IoD. Cynhelir y seremoni wobrwyo yng nghanol mis Ionawr.

Gwahoddodd y Pennaeth adborth oddi wrth yr aelodau.

Nododd aelod ei bod hi’n credu bod agoriad yr Academi STEAM wedi bod yn llwyddiannus, a
dymunodd gydnabod yr ymdrechion a aeth i mewn i hyn. Dywedodd y Pennaeth mai Mr Joe
Baldwin, Pennaeth Cynorthwyol (Taith y Dysgwr), a’i dîm oedd wedi gweithio’n ddiflino i
sicrhau yr aeth y diwrnod rhagddo’n rhwydd. Hefyd, diolchwyd i’r tîm yma am lwyddiant y
seremonïau graddio addysg uwch.

Gorffennodd y Pennaeth drwy ddweud fod pawb sy’n ymweld â’r Academi STEAM yn llawn
edmygedd, a bod hyn yn ennyn hyder o ran datblygu campws yng nghanol y dref.

5.00yp – Ymunodd Ms Janine Nightingale a Cllr Dr Charles Smith â’r cyfarfod.

8. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGIAD Y CAMPYSAU – CYFRINACHOL

[Golygu]

10. ADRODDIAD LLYWODRAETHU’R CLERC AR GYFER 2020/21
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Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu ddau Adroddiad y Clerc i’w cyflwyno a’u cyhoeddi.
Roedd yr adborth am yr adroddiadau yn gadarnhaol iawn.

11. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellwyd eu cymeradwyo
● Defnyddio Sêl y Coleg – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu yn ôl-weithredol

defnydd Sêl y Coleg ar gyfer Cydgytundeb y Colegau ar gyfer y Grant Trawsnewid
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Phecyn Cwblhau Gweithred Ymlyniad WEPCo ar 19
Tachwedd 2021. Rhoddodd y Clerc wybod i’r aelodau drwy e-bost ar y diwrnod y
defnyddiwyd y sêl.

● Penodi Is-gadeirydd – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r broses ar gyfer penodi’r
Is-gadeirydd newydd, a nodwyd bod un person eisoes wedi mynegi diddordeb mewn
ymgymryd â’r rôl yma.

Eitemau i’w nodi
● Ymddiswyddiad Cllr Dr Charles Smith – nodwyd hyn o dan eitem 8 yr agenda.
● Hyfforddiant ‘Rheoli Ymchwiliadau’ i lywodraethwyr – nododd yr aelodau bod tri

aelod o’r Corff Llywodraethu wedi mynychu’r hyfforddiant yma ar 22 Tachwedd.
● Hyfforddiant y Clerc – nododd y Corff Llywodraethu bod y Clerc wedi ymgymryd â’r

hyfforddiant yma.

12. DIOGELU

Cyflwynodd y Pennaeth Cynorthwyol (Taith y Dysgwr) yr Adroddiad Diogelu Blynyddol ar
gyfer 2020/21. Tynnwyd sylw at y pwyntiau canlynol:

● Ymddeolodd Mr D John Finch ym mis Hydref eleni, a chymerodd Mrs Dawn
Lewis-Whelan ei le fel y llywodraethwr sy’n gyfrifol am ddiogelu.

● Ym mis Ebrill April 2021, ymgymerodd yr archwilwyr mewnol archwiliad o’r prosesau
a’r gweithdrefnau diogelu, a rhoddon nhw ddyfarniad sicr iawn.

● O fis Medi 2020, dechreuwyd defnyddio system gwmwl yn hytrach na chronfa ddata
mewnol i gofnodi achosion diogelu. O ganlyniad i hyn, nid yw mor rhwydd cymharu â
data o flynyddoedd blaenorol. Fodd bynnag, yn y dyfodol, bydd hi’n bosibl
dadansoddi unrhyw dueddiadau.

● Enillodd y Coleg wobr Beacon AoC ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles.
● Enillodd y Coleg statws “Aur” ym mynegai’r elusen Mind ar gyfer “Lles yn y Gweithle”.
● Enillwyd achrediad llawn gyda Ffederasiwn y Gofalwyr.
● Mae’r nifer o atgyfeiriadau at asiantaethau allanol wedi mwy na dyblu o gymharu â

2019/20.
● Y tri phrif faes oedd:

1. Iechyd meddwl
2. Presenoldeb
3. Perthnasau personol

Diolchodd y Cadeirydd i’r Pennaeth Cynorthwyol am yr adroddiad manwl, ac am y sicrwydd
y rhoddodd hyn i’r Corff Llywodraethu.
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13. CYFRIFON BLYNYDDOL STATUDOL AR GYFER 2020/21

Cyflwynodd yr Is-bennaeth Adroddiad Blynyddol yr Archwiliad Mewnol, Adroddiad
Blynyddol y Pwyllgor Archwilio, ac Adroddiad Canfyddiadau Archwilio’r Archwilwyr Allanol.
Tynnodd yr Is-bennaeth sylw at y wybodaeth allweddol ganlynol:

● Mae’r Coleg yn adrodd diffyg o (£613k) am y flwyddyn gan fod £809k o gostau
eithriadol (amhariad adeiladau ar gampws Heol y Bont-faen nad ydynt yn cael eu
defnyddio bellach ers agor yr Academi STEAM) wedi cael eu cynnwys. Heb y rhain,
byddai gwarged o £231k wedi cael ei adrodd.

● Mae’r sefyllfa diwedd blwyddyn o ran arian parod yn gadarn iawn. Roedd sefyllfa
arian parod y llynedd wedi’i chamlunio gan fod cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer yr
Academi STEAM wedi’i gynnwys.

● Mae incwm £4 miliwn yn uwch nag yn 2019/20 o ganlyniad i’r cyllid ychwanegol
roddodd Llywodraeth Cymru i’r Coleg i’w gefnogi yn ystod y pandemig (£24.3m o
gymharu â £20.7m yn 2019/20).

● xx% oedd y gymhareb costau staff/incwm (65% yw’r targed) [golygwyd]. Mae’r Coleg
yn monitro hyn yn agos gan fod y cyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru’n
annhebygol o barhau felly mae angen rheoli costau staff yn unol â hynny.

● Mae’r Fantolen o hyd yn dangos sefyllfa atebolrwydd net oherwydd yr atebolrwydd
pensiynau. Fodd bynnag, mae hyn wedi gwella mwy na £10m o gymharu â 2019/20.

● Pan fydd addasiadau pensiwn nad ydynt yn arian parod o £3.5m yn cael eu
hychwanegu’n ôl at y gwarged, mae’n adlewyrchu gwarged gweithredol o £4.4m.
Mae’r addasiad yma, ynghyd ag addasiadau eraill nad ydynt yn arian parod sy’n
werth cyfanswm o £1.4m, yn cynhyrchu gwarged arian parod isorweddol o £4.3m,
sydd wedi codi o £3.7m yn 2019/20, sy’n dangos bod y Coleg wedi perfformio’n dda
yn ystod y flwyddyn.

● Ni chodwyd unrhyw broblemau yn yr Adroddiad Canfyddiadau Archwilio.

Diolchodd yr Is-bennaeth i’r Tîm Cyllid ac i’r Archwilwyr Allanol am weithio’n galed i sicrhau
y cafwyd archwiliad glân eto eleni.

Gofynnodd y Cadeirydd i’r Corff Llywodraethu ystyried yr argymhellion yn yr adroddiad:

1. Adroddiad Canfyddiadau Archwilio – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu yr
adroddiad hwn.

2. Llythyr o Gynrychiolaeth – CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu y Llythyr o
Gynrychiolaeth, ac awdurdodwyd y Cadeirydd a’r Pennaeth i’w lofnodi cyn ei anfon
at PwC.

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

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

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

6



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

6.36yh – Gadawodd Ms Alwena Morgan y cyfarfod

14. CYFRIFON RHEOLI 2021/22 YN CYNNWYS DANGOSYDDION PERFFORMIAD
ALLWEDDOL

Cyflwynodd yr Is-bennaeth y Cyfrifon Rheoli hyd at 31 Hydref 2021 (chwarter cyntaf) ac
esboniodd fod y diffyg o (£xxxm) yn y gyllideb wreiddiol wedi cael ei leihau i (£xxxm)
[golygwyd]. Roedd y rhesymau wedi’u cynnwys yn nhabl pontio’r adroddiad. Nodwyd bod y
rhagolwg diwygiedig yn cynnwys y £xxxk [golygwyd] ar gyfer y dyfarniad cyflog arfaethedig o
1.75%. Heb gynnwys hyn, byddai mwy o welliant wedi bod yn y rhagolwg.

Nododd yr Is-bennaeth fod y sector yn gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu mwy
o gyllid yn ystod 2021/22 i gefnogi colegau gan fod y pandemig o hyd yn parhau.

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

15. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL 2021/22

Cyflwynodd yr Is-bennaeth y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22 ac esboniodd fod
hwn yn cael ei gyflwyno’n hwyrach nag arfer oherwydd newidiwyd yr archwilwyr. Tynnwyd
sylw’r aelodau at y cynllun strategol treigl tair blynedd yn Atodiad C ar dudalennau 5 a 6, a
nododd fod saith archwiliad mewnol wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn bresennol.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2021/22.

16. POLISÏAU

16.1 Polisi Cyllid a Buddsoddi Moesegol

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu ddiwygiad y polisi yma o bolisi i ddatganiad o fwriad yn
dilyn trafodaeth fanwl yng nghyd-gyfarfod y pwyllgorau Archwilio a Chynllunio Adnoddau ym
mis Tachwedd.

17. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPI) CORFFORAETHOL

Roedd dau KPI coch ac un KPI melyn:
● KPI 1 (coch) – Cyflawni cyfradd cwblhau’n llwyddiannus o 90% o leiaf ar gyfer pob

llwybr dysgu – mae hyn yn seiliedig ar ganlyniadau 2019/20 nes bod canlyniadau
2020/21 yn cael eu cadarnhau.

● KPI 5 (coch) – Cael trosiant o 2% o leiaf fel gwarged gweithredol – adroddwyd ar hyn
yn eitem 14 yr agenda.

● KPI 7 (melyn) – Cadw costau staffio yn ddim mwy na 65% o’r incwm – xx% oedd y
ganran y mis Rhagfyr [golygwyd]. Esboniodd yr Is-bennaeth fod y ganran yma wedi’i
chamlunio o ganlyniad i ryddhad incwm gohiriedig o’r flwyddyn flaenorol yn ogystal
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ag effaith staff ar gontractau cyfnod penodol sy’n cefnogi dysgu ac addysgu yn ystod
y pandemig. Dylai’r ganran yma ddychwelyd i tua 65% pan ddaw’r contractau cyfnod
penodol i ben.

Gofynnodd aelod a oedd unrhyw arwyddion cynnar yn dangos y bydd y gymhareb costau
staff/incwm yn parhau i fod yn uwch na'r targed ar ddiwedd y flwyddyn. Dywedodd yr
Is-bennaeth ei bod yn bosibl y gallai hon fod yn uwch na 65% ond mae’n annhebygol y bydd
hi mor uchel â xx% [golygwyd]. Ceir darlun cliriach ar ôl y rhagolygon mis Chwefror.

Nododd y Corff Llywodraethol y diweddariad.

18. COFNODION Y PWYLLGORAU:

18.1  PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU - 30 MEDI 2021
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

18.2  PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU - 7 HYDREF 2021 (WEDI’U CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

18.3 CYFARFOD ARBENNIG Y PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU - 11 HYDREF
2021
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

18.4  PWYLLGOR ARCHWILIO - 18 HYDREF 2021
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

18.5  PWYLLGOR CWRICWLWM AC ANSAWDD - 11 TACHWEDD 2021
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

18.6 CYDGYFARFOD Y PWYLLGORAU ARCHWILIO A CHYNLLUNIO ADNODDAU - 25
TACHWEDD 2021
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

18.7  PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU - 25 TACHWEDD 2021
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

19. UNRHYW FATER ARALL

Gofynnodd y Pennaeth, gan fod dyddiad y seremonïau graddio addysg uwch ar gyfer 2022
wedi cael ei gadarnhau, am gymeradwyaeth gan y Corff Llywodraethu i roi cymrodoriaeth i
Paul Croke yn un o’r seremonïau hyn. Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y cynnig yma yn
unfrydol.

ÔL-DRAFODAETH
● Roedd hwn yn gyfarfod hir gyda nifer sylweddol o bapurau.
● Roedd rhai pethau annisgwyl yng nghyflwyniad Cyngor Pen-y-bont.
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● Dylai cyflwyniad Cyngor Pen-y-bont fod wedi cynnwys delweddau gan nad yw pob
aelod yn gyfarwydd â gosodiad a daearyddiaeth y safle.

6.55yh – gadawodd Mr Hayden Llewellyn y cyfarfod

● Roedd y papurau’n hollgynhwysfawr ac o ansawdd uchel unwaith eto.
● Bu rhai problemau technegol.
● Awgrymodd y Pennaeth y dylid rhannu’r Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd rhwng trafod

cydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant a’r campws yng nghanol y dref.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.58yh.
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