
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
A GYNHALIWYD AR 30 MEHEFIN 2022 AM 4.30PM TRWY GOOGLE MEET YN UNIG

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Jeff Greenidge - Cadeirydd
Trish D'Souza
Judith Evans
Marion Evans - Staff-Lywodraethwr
John Graystone
Esmie Guild - (Myfyriwr-Lywodraethwr) - ymunodd am 4.40yp
Hayden Llewellyn - ymunodd am 5.00yp
Alwena Morgan
Joanne Oak
Simon Pirotte - Pennaeth

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Viv Buckley - Dirprwy Bennaeth
Nicola Eyre - Clerc
Andrew Gibbs - Is-Bennaeth (Adnoddau)
Karen Lamprey - Pennaeth y Cwricwlwm Gwasanaethau i Bobl a Sgiliau

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp gyda chyflwyniad gan Karen Lamprey ar ei meysydd
cwricwlwm.

Cyflwynodd Karen Lamprey, Pennaeth y Cwricwlwm Gwasanaethau i Bobl a Sgiliau, y
cofrestriadau a'r cyfraddau cwblhau llwyddiannus ar gyfer y meysydd cwricwlwm
Gwasanaethau i Bobl a Sgiliau. Hysbyswyd yr aelodau, er bod nifer y dysgwyr sydd wedi'u
cofrestru ar y rhaglen Sgiliau llawn amser yn isel, bod yn rhaid i bob dysgwr addysg bellach
llawn amser (oddeutu 2,000 i gyd) ddilyn rhaglen dysgu sgiliau craidd ochr yn ochr â'u prif
gymwysterau.

Cyflwynwyd yr 'Addewid Rhaglen Ddysgu' a oedd yn dangos y dysgwr wrth y galon a'r holl
addewidion sydd mewn lle rhwng y Coleg a'r dysgwr.

Eglurodd Karen Lamprey mai’r heriau eleni fu diffyg gwydnwch dysgwyr, y bwlch
sgiliau/gwybodaeth a difaterwch cyffredinol. Felly, mae’r ddau faes cwricwlwm wedi
canolbwyntio ar godi dyheadau, a bu hyn yn bosibl gyda chyllid ychwanegol gan Lywodraeth
Cymru (LlC) ynghylch COVID.

Tynnwyd sylw at lwyddiant y siop barbwr godi yn yr Academi STEAM gan fod problemau
ymddygiad wedi bod yn y salon trin gwallt traddodiadol ar gampws Penybont. Pan
symudwyd y ddarpariaeth i Academi STEAM a gwahodd barbwyr gwadd i mewn i helpu i
fentora’r dysgwyr, bu newid enfawr mewn ymddygiad, cymhelliant a chanlyniadau gyda’r
fantais ychwanegol bod llawer o ddysgwyr yn cael eu gwallt wedi torri am ddim. Hysbyswyd
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yr aelodau bod cynlluniau bellach i ymestyn hyn i'r cyrsiau Gwasanaethau i Bobl eraill gan
fod hyn yn fodel sy'n gweithio. Nodwyd bod yna hefyd gynlluniau i agor siop godi yng
nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhoddwyd gwybod i’r aelodau am lwyddiannau'r hyb 'Camu Ymlaen’ Lefel 1 ar gampws
Pen-y-bont. Cyfraddau cwblhau llwyddiannus 2021-22 yw 87%, a chyflawnwyd hyn drwy
gynnig cymorth pwrpasol i ddysgwyr. Eglurwyd rôl newydd yr Hyfforddwr Datblygiad
Proffesiynol a Phersonol sy’n dechrau ym mis Medi yn ogystal â’r angen i gael hyb tebyg ar
gampws Pencoed.

Adroddwyd straeon dysgwyr unigol i'r aelodau, y mwyaf nodedig o'r rhain oedd Jackson
Yeow, dysgwr Lletygarwch Lefel 1, a fu farw ychydig ar ôl cwblhau ei gwrs eleni. Roedd Karen
Lamprey am bwysleisio ar yr aelodau na allai ei rieni ddiolch digon i'r Coleg am yr effaith
gadarnhaol yr oedd mynychu'r Coleg wedi'i chael arno.

Cyflwynwyd y cysylltiadau â phartneriaid yn y diwydiant a'r cynlluniau ar gyfer cyrsiau lefel
uwch.

Diolchodd y Cadeirydd i Karen Lamprey am ei chyflwyniad a gofynnodd am i
gydymdeimladau’r Corff Llywodraethu gael eu rhannu â theulu Jackson.

Dywedodd aelod ei fod yn meddwl bod y cyflwyniad yn galonogol iawn a’i fod yn hoff iawn
o'r fenter dysgu teuluol gan fod y ddwy ochr yn elwa o hyn. Gofynnodd a yw'r Coleg yn
cynnal cyrsiau ar gyfer ffoaduriaid a chadarnhaodd Karen Lamprey fod y Coleg yn gweithio
gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghylch hyn a bod cynlluniau cyffrous ar
y gweill.

Holodd aelod arall a yw llawer o ddysgwyr yn symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch a
chadarnhawyd bod y mwyafrif ohonynt yn gwneud hynny.

5.00yp – Gadawodd Karen Lamprey y cyfarfod.

1. CROESO'R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod yn ffurfiol.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Emma Adamson, Lisa Dobbs
(Staff-Lywodraethwr), Dawn Lewis-Whelan, Julia Longville, Satwant Pryce a Joe Baldwin
(Is-Bennaeth ar gyfer Taith y Dysgwr, Systemau ac Ymarfer Cynhwysol). Ni fynychodd Joshua
O'Sullivan-Woodward (Llywodraethwr Myfyriwr) y cyfarfod.

Diolchodd y Cadeirydd i Esmie Guild am ei blwyddyn yn gwasanaethu fel
Myfyriwr-lywodraethwr a dymunodd y gorau iddi ar gyfer y dyfodol. Nodwyd y byddai
Joshua O'Sullivan-Woodward yn dychwelyd fel Myfyriwr-lywodraethwr am ail flwyddyn am
ei fod yn llwyddiannus yn y broses ethol Myfyriwr-lywodraethwyr yn ddiweddar.
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Diolchwyd yn arbennig i John Graystone gan mai hwn oedd ei gyfarfod olaf gyda’r Corff
Llywodraethu oherwydd bod ei ail dymor yn y swydd yn dod i ben ym mis Hydref 2022.
Diolchodd John i’r Cadeirydd am ei eiriau caredig a dywedodd ei fod wedi mwynhau ei
amser yn gwasanaethu fel llywodraethwr yng Ngholeg Penybont yn fawr iawn.

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau ar ddechrau'r cyfarfod.

Datganodd Trish D'Souza fuddiant yn eitemau 7 (Big Bocs Bwyd) a 12 (Diweddariad am
Ddatblygu’r Campysau) gan fod Capital Law wedi cynghori'r Coleg ar y rhain.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 23 MAI 2022

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraeth ar 23 Mai 2022 yn gywir.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofnod Camau Gweithredu

Roedd saith cam gweithredu ar y Cofnod Camau Gweithredu - un glas, dau melyn, tri gwyrdd
ac un heb amserlen y cytunwyd arni.

Darparodd y Clerc diweddariadau ar bob un o’r camau gweithredu a nododd y Corff
Llywodraethu y bydd rhai o’r camau gweithredu yn cael eu trafod yn ystod y Diwrnod Cwrdd
i Ffwrdd a drefnwyd ar gyfer 23 Medi.

5. DIWEDDARIAD Y PENNAETH

Hysbysodd y Pennaeth y Corff Llywodraethu fod cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer o
achosion positif o Covid a adroddwyd yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Dathlodd y Corff Llywodraethu lwyddiant y Dirprwy Bennaeth yn ennill y Wobr 'Addysgwr
Eithriadol' yng Ngwobrau Rhagoriaeth Ffederasiwn Colegau a Pholytechnigau’r Byd (WFCP).

Nododd yr aelodau’r diweddariad.

6. MATERION LLYWODRAETHU

Nid oedd unrhyw eitemau i'w cymeradwyo.

Cyflwynwyd yr eitemau canlynol i’w nodi:
● Ymddiswyddodd Gretchen Betts fel aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Cynllunio

Adnoddau ganol mis Mehefin.
● Gofynnwyd i'r aelodau a oeddent yn ymwybodol o unrhyw bobl yn eu rhwydweithiau

a allai fod â diddordeb mewn cael eu hystyried ar gyfer aelodaeth â’r Corff
Llywodraethu.
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● Mae Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd y Corff Llywodraethol wedi’i gadarnhau ar gyfer dydd
Gwener 23 Medi.

● Cymeradwyodd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau y Polisi Diogelwch TG ar 16 Mehefin
(nid oes angen cymeradwyaeth bellach).

Cafwyd trafodaeth am y meysydd sgiliau/gwybodaeth y dymunai’r Corff Llywodraethu
benodi pobl ynddynt a’r broses recriwtio. Eglurwyd bod angen cryfhau cynrychiolaeth
busnesau/cyflogwyr lleol a'r ymagwedd yn y blynyddoedd diwethaf fu gofyn i bobl yn
rhwydweithiau aelodau’r Corff Llywodraethu a’r Uwch Dîm Arwain. Cytunwyd y dylai hyn
barhau gan ei fod wedi bod yn llwyddiannus iawn.

Nododd yr aelodau y diweddariad.

7. BOCS BWYD MAWR

Datganodd Trish D'Souza fuddiant yn yr eitem hon ac ni chymerodd unrhyw ran yn y
drafodaeth.

Cyflwynodd y Dirprwy Bennaeth yr argymhelliad a wnaed gan y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau i sefydlu elusen i alluogi agor siop “talu’r hyn y gallwch ei fforddio” Big Bocs Bwyd
yn y Coleg. Roedd manylion y cynllun wedi'u cynnwys yng nghofnodion y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau a oedd wedi'u cynnwys gyda phapurau'r cyfarfod ac esboniodd y Dirprwy
Bennaeth y rhain yn fyr i’r aelodau nad ydynt yn eistedd ar y Pwyllgor.

Roedd y Cadeirydd wedi anfon cwestiynau cyn y cyfarfod ac atebodd y Dirprwy Bennaeth
bob un o'r rhain:

1. A fydd hyn yn cystadlu â gwasanaethau arlwyo eraill y Coleg? Na fydd - mae'r
cynhyrchion sydd ar werth yn fwy nodweddiadol o'r eitemau y byddech chi'n eu
prynu mewn archfarchnad.

2. A allai'r dysgwyr ei redeg fel menter myfyrwyr? Gallant - mae yna gyfleoedd
cwricwlaidd ardderchog. Mae cynlluniau ar hyn o bryd i ddysgwyr yr hyb Camu
Ymlaen Lefel 1 fod yn rhan o'r cynllun hwn.

3. Beth fyddai'r berthynas rhwng yr elusen a'r Corff Llywodraethu? Eglurodd y Dirprwy
Bennaeth y gall hon fod beth bynnag y dymuna’r Corff Llywodraethol iddi fod.
Nodwyd bod angen tri ymddiriedolwr.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu yr argymhelliad i sefydlu elusen ar gyfer cynllun Big
Bocs Bwyd a dirprwyo'r awdurdod i'r Pennaeth benderfynu ar yr ymddiriedolwyr.

Dywedodd aelod ei fod yn aelod o Sefydliad Bevan ac y gallai hyn annog colegau eraill i
gyflwyno'r cynllun a fyddai'n fuddiol iawn. Adleisiwyd hyn gan aelodau eraill a ddywedodd
fod y fenter yn wych ac y bydd ganddi fanteision eraill, ehangach.
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8. COFRESTR RISGIAU

Cyflwynodd yr Is-Bennaeth y Gofrestr Risgiau yr argymhellodd yr Uwch Dîm Arwain a’r
Pwyllgor Archwilio y dylid eu cymeradwyo. Yr argymhellion oedd:

● Dileu Risg 10 ar weithio mewn partneriaeth gan fod y Coleg yn anelu at gael
perthnasoedd mwy targededig ac wedi’u cefnogi gan gyllid ychwanegol ac incwm
grant.

● Dileu Risg 11 ar Gynllunio ar gyfer Parhad Busnes gan fod y risg hon yn gysylltiedig â’r
pandemig a theimlir nad yw bellach yn berthnasol. Fodd bynnag, gellir adfer y risg
hon ar unrhyw adeg.

● Adolygu Risg 13 yn unol â chanfyddiadau'r adroddiad archwilio mewnol yn y maes
hwn. Bydd y Pennaeth Arloesi Digidol a Gwasanaethau TG newydd yn arwain yr
adolygiad yma.

Holodd aelod a yw’r risgiau'n cael eu cau'n ffurfiol neu a ydynt yn cael eu hisgyfeirio.
Cadarnhaodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) y byddant yn dal i gael eu hystyried yn weithredol
ond y byddant yn cael eu tynnu o'r risgiau corfforaethol lefel uchel.

Dywedodd y Pennaeth fod y Gofrestr Risgiau yn ddogfen fyw sy'n cael ei hadolygu'n
rheolaidd gan yr Uwch Dîm Arwain fel bod risgiau allweddol yn cael eu monitro'n barhaus.

Cymeradwyodd yr aelodau'r newidiadau i'r Gofrestr Risgiau.

9. CYNLLUNIAU ARCHWILIO ALLANOL AR GYFER 2022-23

Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) y byddai'r Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2022-23
fel arfer yn cael ei gyflwyno ar yr un pryd â'r Cynllun Archwilio Allanol, fodd bynnag, dim ond
ynghynt yr wythnos honno y cynhaliwyd y cyfarfod cynllunio gyda TIAA, y Pennaeth a'r
Is-Bennaeth (Adnoddau). Felly bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod cyntaf y
Corff Llywodraethu yn 2022-23.

Cyflwynodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) y Cynllun Archwilio Allanol a argymhellodd y
Pwyllgor Archwilio y dylid ei gymeradwyo. Tynnwyd sylw'r aelodau at gwmpas, amserlen,
dull archwilio PwC, lefelau perthnasedd a ffioedd. Nodwyd bod y ffioedd ychydig yn llai
oherwydd dirwyn Pobl Busnes Cymru i ben eleni ac nad oedd unrhyw gostau archwilio
mewn perthynas â'r cwmni hwn.

Holodd aelod pam fod mwy o fanylion o lawer ynghylch canllawiau eleni. Credai'r
Is-Bennaeth mai'r rheswm am hyn oedd bod mwy o achosion yn cael eu dwyn yn erbyn
cwmnïau archwilio ac felly maent yn nodi'n glir y cyfrifoldebau.

Atgoffwyd yr aelodau bod telerau'r archwiliad allanol yn cael eu pennu gan PwC gan fod yn
rhaid iddynt fod yn fodlon cyn llofnodi’r farn archwilio.

Cwestiynwyd a oes gan PwC Ganolfan Ragoriaeth Addysg Bellach gan fod tudalen 5 yn nodi
bod ganddynt Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer y sector addysg uwch yn y DU. Dywedodd yr
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Is-Bennaeth (Adnoddau) nad yw'r cwmnïau archwilio mawr bellach yn tendro ar gyfer
gwasanaethau archwilio yn y sector AB. Credir bod hyn yn bennaf oherwydd y newidiadau i’r
rheoliadau yn Lloegr.

Cymeradwyodd yr aelodau y Cynllun Archwilio Allanol ar gyfer 2022-23.

Adolygwyd trefn yr agenda gan y byddai eitem 10 ar yr agenda yn arwain at y drafodaeth ar
eitem 11 ar yr agenda.

11. CYFRIFON RHEOLI, DIWEDDARIAD CHWARTEROL A DANGOSYDDION PERFFORMIAD
ALLWEDDOL ARIANNOL

Cyflwynodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) y tabl pontio oedd yn dangos y diffyg yn y gyllideb
wreiddiol o xxx [golygwyd] a sut mae hyn wedi gwella i warged o xxx [golygwyd] yn
Rhagolygon Mis Mai. Nodwyd mai’r prif reswm am hyn fu’r cyllid Covid ychwanegol gan LlC i
gefnogi dysgwyr yn ystod y pandemig.

Nododd yr aelodau y rhagwelir mai xxx [golygwyd] (xx [golygwyd] diwrnod arian) fydd y
balans arian parod diwedd blwyddyn, fodd bynnag, gallai rhywfaint o’r gwaith cyfalaf
arfaethedig ymestyn y tu hwnt i flwyddyn academaidd 2021-22 a gallai hyn arwain at falans
diwedd blwyddyn uwch.

Tynnwyd sylw’r aelodau at y prosiectau buddsoddi cyfalaf a’r xxx [golygwyd] o gyllid
ychwanegol gan LlC i ddatblygu prosiectau digidol a charbon sero net.

Eglurodd yr Is-Bennaeth i'r aelodau y byddai'r cod lliw ar gyfer Dangosyddion Perfformiad
Allweddol yn cael ei adolygu yn dilyn trafodaeth y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau gan y gall y
system a ddilynir ar hyn o bryd fod yn gamarweiniol.

Eglurodd aelod o’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau i’r Corff Llywodraethu fod angen gweithio i
sicrhau bod aelodau’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau a’r Corff Llywodraethu yn deall y costau
sylfaenol er mwyn gwneud penderfyniadau gwybodus.

Dywedodd aelod arall fod y Coleg wedi gwneud gwaith anhygoel i droi diffyg yn y gyllideb yn
warged mewn amgylchiadau mor heriol. Ychwanegodd y Cadeirydd bod yn rhaid llongyfarch
y Coleg am hyn.

Nododd yr aelodau y diweddariad.

10. CYLLIDEB COLEG HYD AT 2022-23

Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) fod y gyllideb wedi cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor
Cynllunio Adnoddau bythefnos yn ôl ond ers hynny, mae costau pellach wedi'u hymgorffori
sydd wedi arwain at ddirywiad yn y diffyg gwreiddiol o xxx i xxx [golygwyd]:

● xxx [golygwyd] - cynnwys dyfarniad cyflog o 1%;
● xxx [golygwyd] - colli'r cyllid Cyfrif Dysgu Personol; a
● xxx [golygwyd] - colli cyllid pontio ar gyfer gweithgareddau cofrestru Haf 2022.
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Nodwyd y byddai angen i unrhyw beth uwch na chodiad cyflog o 1% gael ei ariannu gan LlC
neu byddai'n effeithio ar berfformiad ariannol y sector.

Ychwanegodd yr Is-Bennaeth mai’r rhagdybiaethau o fewn y gyllideb yw:
● na fydd xxx [golygwyd] o gyllid LlC a dderbyniwyd i gefnogi’r Coleg yn ystod y

pandemig yn dderbyniadwy yn 2022-23.
● Bydd cyllid ychwanegol gan LlC ar gyfer gweithgareddau dilyniant a thrawsnewid yn

dderbyniadwy. Cyfanswm y rhain yw xxx [golygwyd].
● Bydd yr incwm grant rheolaidd yn cynyddu xxx [golygwyd] a fydd yn cwmpasu balans

dyfarniad cyflog 2021-22.
● Mae xxx [golygwyd] wedi'i gynnwys ar gyfer pwysau chwyddiant (cyfrifir hynny fel x%

[golygwyd] o wariant nad yw'n ymwneud â chyflogau).
● Mae xxx [golygwyd] wedi'i gynnwys ar gyfer codiadau cyflog cynyddrannol a

symudiadau pensiwn.

Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) fod y Tîm Cyllid yn cynnal rhaglen waith i ddeall y
costau sydd wedi cael eu cefnogi gan gyllid Covid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru er
mwyn i’r Uwch Dîm Arwain allu adnabod arbedion i leihau swm y diffyg yn y gyllideb.
Nodwyd bod gan yr UDA ymrwymiad i leihau'r diffyg yn y gyllideb cymaint â phosibl, ond nid
ydynt am ystyried unrhyw gynlluniau ar unwaith i dorri costau hyd nes y bydd mwy o
sicrwydd o ran cyllid LlC yn 2022-23.

Cyflwynwyd y tabl perfformiad ariannol o 2019-20 a oedd yn dangos, os cymerir naill ai
ciplun tair blynedd neu bedair blynedd, y bydd o hyd gan y Coleg sefyllfa warged gyffredinol
hyd yn oed os pennir cyllideb ddiffyg xxx [golygwyd] ar gyfer 2022-23.

Trafodwyd yr effaith ar arian parod 2022-23 hefyd. Y sefyllfa a ragwelir ar gyfer diwedd y
flwyddyn ar 31 Gorffennaf 2023 yw xxx [golygwyd] (xx [golygwyd] diwrnod arian) sy’n
cynnwys colled o xxx [golygwyd] mewn gweithgareddau gweithredol a gwariant cyfalaf o xxx
[golygwyd] (xxx [golygwyd] ar gyfer costau dylunio campws newydd canol y dref a xxx
[golygwyd] o waith prosiect achlysurol). Rhagwelir na fydd y dirywiad yn y balans arian
parod yn broblem am flwyddyn, fodd bynnag, os daw’n amlwg bod angen i’r Uwch Dîm
Arwain wneud newidiadau i’r sylfaen costau yn ystod 2022-23, bydd y Corff Llywodraethu’n
cael gwybod ar unwaith.

Gofynnodd aelod am sicrwydd ynghylch LlC yn cwmpasu’r gwahaniaeth rhwng y dyfarniad
cyflog o 1% y cyllidebwyd ar ei gyfer gan golegau ac unrhyw ddyfarniad cyflog y cytunwyd
arno dros y ganran hon o ystyried bod hawliadau cyflog mawr wedi’u gwneud yn y sector
cyhoeddus. Nodwyd bod codiad cyflog colegau fel arfer yn cael ei bennu gan godiad cyflog
athrawon gan fod ymrwymiad ar gyfer cydraddoldeb cyflog. Credir bod LlC wedi neilltuo
rhywfaint o arian ond dim digon i dalu am y 12% sy'n cael ei hawlio ar hyn o bryd gan
undebau llafur.

Dywedodd aelod arall pe bai'r diffyg yn y gyllideb yn cael ei gymeradwyo, yr hoffai gael
sicrwydd na fyddai cyllidebau diffygiol yn cael eu cyflwyno yn y blynyddoedd dilynol. Holodd
yr aelod hefyd ynghylch y doethineb o xxx [golygwyd] ar gyfer pwysau chwyddiant. Atebodd
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yr Is-Bennaeth (Adnoddau) ei bod yn anodd iawn rhagweld y costau cynyddol yn gywir a bod
y rhain eisoes yn dechrau dod i’r amlwg, e.e. bwyd yn y ffreutur. Mae'r ffigwr wedi'i gyfrifo
ar sail y wybodaeth gyfyngedig sydd ar gael ond mae'n bosibl y gellid mynd y tu hwnt i'r swm
a gyllidebwyd. Nododd yr aelodau bod amddiffyniad yn erbyn cynnydd yng nghostau
cyfleustodau tan fis Mawrth 2023.

Dywedodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) mai'r thema yng nghyfarfod diweddar y Pwyllgor
Cynllunio Adnoddau oedd na ellid cymeradwyo cyllidebau diffyg parhaus ac y byddai angen
gwneud gwaith i leihau'r ffigwr. Nodwyd y byddai'n anodd gwneud newidiadau yn ystod y
flwyddyn, yn hytrach byddai angen llunio cynllun adfer ar gyfer y flwyddyn ganlynol.
Ychwanegodd y Pennaeth nad oes cynllun adfer ar hyn o bryd gan nad yw'r Coleg yn gwybod
a oes angen iddo adfer oherwydd yr ansicrwydd ynghylch cyllid LlC ar gyfer 2022-23. Mae'r
Coleg wedi datblygu gwydnwch ariannol cryf ac felly nid oes rhaid iddo wneud
penderfyniadau ariannol tymor byr iawn.

PENDERFYNODD y Corff Llywodraethu i gymeradwyo'r ddau argymhelliad canlynol:

1. Cyllideb yn dangos diffyg o xxx [golygwyd] gydag ymrwymiad gan yr Uwch Dîm Arwain i
geisio lleihau hyn lle bo modd. Bydd diweddariadau yn parhau i gael eu darparu ym mhob un
o gyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau a’r Corff Llywodraethu yn y dyfodol.

2. Er mwyn talu am y cynnydd o xxx [golygwyd] mewn ffioedd dylunio i sicrhau caniatâd
cynllunio ar gyfer y prosiect canol tref ac i gadw swm argyfwng o xxx [golygwyd] fel arian
wrth gefn, gofynnir i'r Corff Llywodraethu gymeradwyo cyllideb gyfalaf o xxx [golygwyd] ar
gyfer y flwyddyn ariannol 2022-23.

12. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGU’R CAMPYSAU

Datganodd Trish D'Souza fuddiant yn yr eitem hon gan fod Capital Law yn rhoi cyngor ar y
prosiect canol tref.

Rhoddodd yr Is-Bennaeth wybod i’r aelodau am y canlynol:

● Nid oes diweddariad pellach am y campws canol dref ers y cyfarfod diwethaf.
● Disgwylir i'r gwaith o brynu'r tir fferm ym Mrynna ddod i ben ganol mis Gorffennaf.

Cyflwynwyd rhestr o brosiectau ystadau a drafodwyd yn fanwl gan y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau.

Diweddarwyd yr aelodau ar y cynnydd a wnaed ar unioni’r problemau gyda’r llyncdyllau y tu
allan i Theatr Sony a’r ymchwiliadau y bydd y cwmni yswiriant yn eu cynnal i sicrhau
diogelwch y campws cyfan. Dywedodd y Pennaeth wrth yr aelodau y cafwyd cwynion gan
sefydliadau allanol sy'n llogi Theatr Sony ar gyfer digwyddiadau gan nad yw'r Coleg yn gallu
rhoi amserlen o ran pryd y bydd yn ailagor.

Nododd yr aelodau y diweddariad.
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13. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL CORFFORAETHOL

Dywedodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) mai'r unig Ddangosydd Perfformiad Allweddol sydd
wedi newid ers y cyfarfod diwethaf yw DPA 5 (Cyflawni o leiaf 2% o drosiant fel gwarged
gweithredol); roedd hyn wedi gwella o xxx i xxx [golygwyd].

Cwestiynodd aelod a fydd set newydd o DPAion yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y flwyddyn
nesaf gan na fydd y 2% o drosiant fel gwarged gweithredol yn gyraeddadwy gyda diffyg yn y
gyllideb. Hefyd, gofynnodd yr aelod sut mae'r gostyngiad mewn allyriadau carbon yn cael ei
fonitro. Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) fod Grŵp Gorchwyl Carbon dan arweiniad Chris
Long (Pennaeth Iechyd, Diogelwch a Chynaliadwyedd) yn mesur targedau megis defnydd
ynni a gwastraff. Nodwyd y rhagorwyd ar y nod tymor canolig yn barod, diolch yn rhannol i
datgomisiynu adeiladau aneffeithlon ac agor Academi STEAM. Bydd symud i gampws
newydd yng nghanol y dref hefyd yn lleihau allyriadau carbon y Coleg ymhellach o lawer.

Cytunwyd bod angen ailedrych ar y DPAion yng Nghynllun Strategol 2020-25.

Nododd yr aelodau y diweddariad.

14. COFNODION Y PWYLLGORAU

14.1 PWYLLGOR ARCHWILIO - 9 MEHEFIN 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion heb eu cadarnhau.

14.2 PWYLLGOR CYNLLUNIO ADNODDAU - 16 MEHEFIN 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion heb eu cadarnhau.

14.3 PWYLLGOR CWRICWLWM AC ANSAWDD - 21 MEHEFIN 2022
Nodwyd y byddai’r cofnodion hyn yn dilyn gan nad oeddent ar gael adeg y cyfarfod

15. ENWEBIADAU AR GYFER CYMRODORIAETHAU ER ANRHYDEDD

Rhoddodd y Pennaeth wybod i’r aelodau ei fod wedi gwahodd Daniel Biddle, y goroeswr a
gafodd yr anafiadau mwyaf difrifol yn ystod ymosodiadau terfysgol 7/7 yn 2005, i fod yn
Gymrawd yn seremonïau graddio AU Hydref 2022 a’i fod wedi derbyn y gwahoddiad.

Nododd yr aelodau fod Daniel wedi rhoi araith gyweirnod am wytnwch fel rhan o ddiwrnod
dysgu proffesiynol y Coleg a gynhaliwyd yr wythnos gynt. Dywedodd y staff-lywodraethwr yr
oedd yr araith yn ffordd wych o agor y diwrnod ac y byddai'r dysgwyr cael elw o wrando ar
Daniel yn siarad.

16. UNRHYW FATER ARALL

Dim.
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ÔL-DRAFODAETH
Dywedodd y Cadeirydd ei fod yn hoff iawn o'r cyflwyniadau ar ddechrau'r cyfarfodydd gan
eu bod wedi darparu’r cyd-destun y seiliwyd y trafodaethau arno.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a daeth y cyfarfod i ben am 6.26yh.
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