
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CLERC I’R CORFF
LLYWODRAETHU AR LYWODRAETHU’R COLEG

2021-22
Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn ymdrin â gwaith a phrosesau llywodraethu statudol a
gweinyddol Coleg Penybont yn ystod y flwyddyn o 1 Awst 2021 i 31 Gorffennaf 2022. Mae
hefyd yn cynnwys manylion am weithgareddau’r Corff Llywodraethu.

Bwriad yr adroddiad yw rhoi sicrwydd bod gweithgareddau’r Corff Llywodraethu wedi cael eu
cyflawni yn unol ag Offeryn ac Erthyglau Corff Llywodraethu Coleg Penybont.

Paratoir yr adroddiad gan Glerc y Corff Llywodraethu ac fe’i cyflwynir i’r Corff Llywodraethu i’w
graffu, ei gadarnhau a’i fabwysiadu. Mae’r adroddiad, unwaith y bydd wedi’i gymeradwyo gan
y Corff Llywodraethu, yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gais.

CYD-DESTUN
Parhaodd pandemig COVID-19 i effeithio ar holl weithgareddau’r Coleg. Er mwyn rhoi’r
wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am y sefyllfa fythol newidiol, rhoddodd y Pennaeth a’r Uwch
Dîm Arwain (UDA) ddiweddariadau rheolaidd iawn i’r Corff Llywodraethu a’i bwyllgorau.

Dysgwyr a'r cwricwlwm
Dychwelodd rhan fwyaf o’r dysgu a’r addysgu i ddarpariaeth wyneb yn wyneb. Roedd y
gyfradd cwblhad llwyddiannus ychydig yn is na’r targed ond mae hyn yn unol â’r sector
oherwydd yr heriau niferus y mae dysgwyr wedi’u profi yn ystod y pandemig.
Roedd iechyd meddwl yn rhywbeth a gafodd ei adolygu’n rheolaidd i ddiogelu dysgwyr a staff,
ac mae’n parhau i fod felly. Derbyniodd y Corff Llywodraethu adroddiadau rheolaidd ar yr
adnoddau a'r staff ychwanegol a gyflogir i helpu i ddiwallu anghenion y dysgwyr.

Cafwyd arolwg gan Estyn ym mis Mawrth 2022 ac mae’r
adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2022 yn sôn am y
cymorth a’r gofal cynhwysol eithriadol sydd ar gael i ddysgwyr,
gan nodi “Mae gan y Coleg ethos cadarnhaol, gofalgar a
chynhwysol lle mae dysgwyr o gefndiroedd gwahanol yn teimlo’n

ddiogel ac yn cael eu cefnogi”.

Staff
Dychwelodd staff cwricwlwm i weithio ar y safle tra bod staff cymorth busnes wedi mabwysiadu
dull hybrid o gydbwyso gweithio yn y swyddfa a gartref.
Parhaodd lefelau gwydnwch i fod yn uchel a llwyddodd y Coleg i gadw ei
statws ‘Aur’ ym Mynegai Lles yn y Gweithle yr elusen Mind am y drydedd
flwyddyn yn olynol.



Roedd trosiant staff yn uwch nag yn y flwyddyn flaenorol, gan adlewyrchu'r hyn oedd yn
digwydd mewn cymdeithas gyda'r farchnad swyddi yn dod yn fwy agored.

Ystadau
Y digwyddiad mwyaf nodedig ar gyfer y flwyddyn academaidd hon oedd agor Academi STEAM
a Chanolfan Diwydiannau'r Tir ar gampws Pencoed. Mae'r adeiladau hyn wedi trawsnewid y
cyfleusterau dysgu ar gyfer sawl maes cwricwlwm, ac wedi cael canmoliaeth eang yn fewnol a
chan randdeiliaid allanol. Enillodd Academi STEAM wobr Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr
Siartredig ar gyfer Budd Cymunedol Rhanbarthol ar ran Cymru ym mis Mehefin 2022.

Parhaodd cynlluniau a thrafodaethau ar gyfer datblygu campws yng nghanol tref Pen-y-bont ar
Ogwr drwy gydol 2021-22, gyda’r nod o agor ym mis Medi 2025. Bydd hyn yn sicrhau bod
cymunedau Pen-y-bont ar Ogwr a’r ardal ehangach yn elwa o gyfleusterau dysgu eithriadol o
safon yr 21ain ganrif. Derbyniodd y Corff Llywodraethu ddiweddariadau am y materion
parhaus ynghylch yr ystadau ar safle Heol y Bont-faen drwy gydol y flwyddyn.

Mae campws Pencoed yn cael ei drawsnewid ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn
ystod 2022-23. Bydd hyn yn sicrhau bod pwynt ffocws canolog ar y campws i ddysgwyr a staff
ei fwynhau.

Cyllid
Mae sefyllfa ariannol y Coleg yn parhau i fod yn gryf. Cafodd gwarged gweithredu bach ei
gyhoeddi ar gyfer y flwyddyn er bod y gyllideb wreiddiol a gymeradwywyd wedi nodi diffyg.
Derbyniwyd cyllid ychwanegol sylweddol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi dysgwyr yn ystod y
pandemig. Defnyddiodd y Coleg y cyllid hwn i gyflogi staff ac adnoddau ychwanegol, yn
enwedig mewn perthynas â lles a sgiliau.

Pobl allweddol
Penodwyd Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd yn ystod y flwyddyn, sef Jeff Greenidge yn
Gadeirydd ym mis Rhagfyr 2021 a Judith Evans yn Is-gadeirydd ym mis Chwefror 2022.
Nid oedd unrhyw newidiadau yn y personau a benodwyd yn ddeiliaid swyddi uwch. Parhaodd
y rhain i fod fel a ganlyn:

● Simon Pirotte - Pennaeth
● Viv Buckley - Dirprwy Bennaeth
● Andrew Gibbs - Is-bennaeth (Adnoddau)
● Nicola Eyre - Arweinydd Llywodraethu a Chlerc i’r Corff Llywodraethu

CENHADAETH STRATEGOL
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Cynllun Strategol 2020-2025
Cenhadaeth Coleg Penybont yw “BYDDWCH BOPETH Y GALLWCH FOD” ac mae hon wedi’i
thanategu gan chwe gwerth craidd.

Mae Cynllun Strategol 2020-25 yn seiliedig ar y
dyhead i fod yn “Eithriadol” trwy fod yn Rhagorol,
yn Effeithlon ac yn Ysgogol. Er mwyn ffurfio’r
cynllun yma, aeth y Corff Llywodraethu ar
ddiwrnod cwrdd i ffwrdd ym mis Mai 2019 i drafod
a chytuno ar gyfeiriad strategol y Coleg, y
diwylliant a’r gwerthoedd sy’n allweddol i
lwyddiant hyn, a’r dangosyddion perfformiad y
bydd yn cael eu mesur i sicrhau bod cenhadaeth y Coleg yn cael ei

chyflawni. Yna, cynhaliodd y Pennaeth weithdai gyda staff a dysgwyr i ymgorffori eu
gweledigaeth nhw yn y cynllun.

Yna, cyflwynwyd y cynllun a’i fideo gysylltiedig
(https://www1.bridgend.ac.uk/our-strategic-plan) yng nghyfarfod y Corff Llywodraethu ym mis
Hydref 2019 Governing Body i’w cael eu craffu, a chanmolwyd y ddau ohonynt yn fawr gan yr
aelodau. Yr adborth oedd bod natur uchelgeisiol y cynllun a’i bwyslais byd-eang yn seiliedig ar
y trafodaethau a gynhaliwyd yn ystod y diwrnod cwrdd i ffwrdd ac felly mae hyn yn caniatáu i’r
Corff Llywodraethu gymryd perchnogaeth ohono. Un argymhelliad o’r cyfarfod hwn oedd y
dylid rhoi dysgwyr yn gyntaf yn y rhestr o randdeiliaid a diweddarwyd y cynllun i gynnwys hyn.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y cynllun yn y cyfarfod hwn. Caiff perfformiad yn erbyn
dangosyddion perfformiad allweddol (DPA) y cynllun eu hadolygu ym mhob cyfarfod y Corff
Llywodraethu fel bod cyflawniad targedau yn cael ei fonitro'n agos.

PERFFORMIAD Y CORFF LLYWODRAETHU
Mae'n ofynnol i'r Corff Llywodraethu ac aelodau cyfetholedig gydymffurfio â saith egwyddor
Nolan a cheir tystiolaeth o hyn trwy dderbyn y Cod Ymddygiad yn flynyddol.
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Mae’r Corff Llywodraethu a’i bwyllgorau yn cydbwyso her a chefnogaeth wrth lywodraethu’r
Coleg. Mae perthynas waith gadarn iawn rhwng y Corff Llywodraethu, ei bwyllgorau, a’r
Uwch Dîm Arwain, sy’n gryfder allweddol ac yn helpu i sicrhau bod adnoddau’n cael eu
defnyddio mewn modd effeithlon ac effeithiol. Mae enw da'r Corff Llywodraethu yn ei alluogi
i recriwtio a phenodi llywodraethwyr ac aelodau cyfetholedig medrus iawn.

Dywedodd Adroddiad Arolwg Estyn:
“Mae gan lywodraethwyr ddealltwriaeth glir a sicr o gryfderau presennol y coleg a’r
meysydd i’w datblygu. Maent yn cydnabod yr angen i ddarparu her a chymorth cadarn i
uwch arweinwyr mewn perthynas â materion strategol allweddol a goruchwylio perfformiad
y coleg yn effeithiol. Mae'r coleg yn cynnal sefyllfa ariannol gadarn. Mae llywodraethwyr yn
chwarae rhan weithredol o ran gwneud penderfyniadau ar faterion strategol sy’n ymwneud
â’r safle a chymeriad addysgol y coleg.”

Mae'r holl gamau gweithredu o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu a’r pwyllgorau yn cael eu
cynnwys mewn Cofnodion Gweithredoedd a’u dosbarthu yn ôl lliwiau coch, melyn a gwyrdd,
ac adroddir arnynt ym mhob cyfarfod i sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro a bod yr holl
gamau gweithredu'n cael eu cwblhau. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y Corff Llywodraethu
yn effeithiol yn ei rôl drwy wneud gwahaniaeth i Goleg Penybont a'i lwyddiannau parhaus.
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1. CORFF LLYWODRAETHU

1.1 Cyfansoddiad

Ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022, roedd cyfansoddiad y Corff
Llywodraethu fel a ganlyn:

(a) Pennaeth a Phrif Weithredwr Simon Pirotte

(b) Dau aelod staff: Addysgu Sara Davies - tan fis Mawrth 2022
Marion Evans - o fis Mawrth 2022

Ddim yn addysgu Konrad Halabuda - tan fis Mawrth 2022
Lisa Dobbs - o fis Mawrth 2022

(c) Dau fyfyriwr Esmie Guild
Joshua O'Sullivan-Woodward

(d) Un neu fwy o gynrychiolwyr o Joanne Oak
gyflogwyr neu fusnesau lleol

Aelodau eraill y Corff Llywodraethu oedd:
Paul Croke (Cadeirydd) – wedi ymddeol ym mis Hydref 2021
D John Finch (Is-gadeirydd) – wedi ymddeol ym mis Hydref 2021
Kathy Lewis – wedi ymddeol ym mis Hydref 2021
Charles Smith - wedi ymddiswyddo ym mis Tachwedd 2021
Jeff Greenidge (Cadeirydd) – Cadeirydd Dros Dro o fis Hydref 2021,

ac fe’i penodwyd yn Gadeirydd o fis Rhagfyr 2021
Judith Evans – Is-gadeirydd o fis Chwefror 2022
Trish D’Souza
John Graystone
Dawn Lewis-Whelan
Hayden Llewellyn
Julia Longville
Alwena Morgan – wedi ymddiswyddo ar 31 Gorffennaf 2021
Joanne Oak
Satwant Pryce

Penodwyd un aelod newydd yn ystod y flwyddyn, am dymor o bedair blynedd:
Emma Adamson – wedi’i benodi ym mis Hydref 2021

Cydbwysedd rhwng y rhywiau ar y Corff Llywodraethu ar ddiwedd y flwyddyn oedd 31:61
(gwrywod:benywod). Mae'r Corff Llywodraethu wedi ymrwymo i sicrhau ei fod mor amrywiol a
chynhwysol â phosibl yn unol â'r Cynllun Strategol ac ysgogwyr allanol megis Cynllun
Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol drafft Llywodraeth Cymru, fel bod Coleg Penybont yn
wirioneddol yn fan lle mae gan bawb ymdeimlad o berthyn.

Ni wnaed unrhyw newidiadau i gategorïau aelodau nac i sut y pennir nifer yr aelodau.

Tudalen 5 o 15



1.2 Cyfarfodydd

Mabwysiadwyd ymagwedd hybrid at gyfarfodydd ar gyfer y flwyddyn gan alluogi aelodau i
ddewis a fyddant yn mynychu yn y cnawd neu ar-lein trwy Google Meet. Cynhaliwyd rhai
cyfarfodydd ar-lein yn unig.

Mae’r Corff Llywodraethu yn cytuno ar amserlen o gyfarfodydd ar gyfer y flwyddyn yn flynyddol
ac yn ystod 2021-22 cyfarfu ar yr achlysuron canlynol:

Cyfarfodydd amserlenedig:
● 14 Hydref 2021
● 9 Rhagfyr 2021
● 17 Chwefror 2022
● 7 Ebrill 2022
● 23 Mai 2022
● 30 Mehefin 2022

Ni chynhaliwyd unrhyw gyfarfodydd arbennig yn ystod y flwyddyn. Roedd cworwm ym mhob
cyfarfod.

1.3 Presenoldeb

Presenoldeb ar gyfer chwe chyfarfod y Corff Llywodraethu oedd 73% (94% yn 2020-21).
Roedd gan naw aelod bresenoldeb 100% yn y cyfarfodydd hyn.
Mae cofnodion o bresenoldeb llywodraethwyr mewn cyfarfodydd pwyllgor a digwyddiadau
eraill hefyd yn cael eu cadw a’u hadrodd i’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu i’w monitro.
Mae llywodraethwyr fel arfer yn mynychu nifer o ddigwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn ond
oherwydd y pandemig, prin iawn oedd y rhain eleni.

1.4 Cymhwystra Aelodau

Gwiriwyd a chadarnhawyd cymhwystra’r holl aelodau ar gyfer 2021-22 gan y Clerc yn unol â’r
broses flynyddol a fabwysiadwyd. Mae pob llywodraethwr, ac eithrio myfyrwyr-lywodraethwyr,
yn destun gwiriad DBS.

1.5 Cofrestr Buddiannau

Cedwir cofrestr o fuddiannau ar gyfer aelodau'r Corff Llywodraethu, aelodau cyfetholedig,
aelodau'r Uwch Dîm Arwain a'r Clerc. Gofynnir i aelodau ddatgan unrhyw fuddiannau pan gânt
eu penodi ac yna maent yn destun adolygiad blynyddol o’r buddiannau a ddatganwyd yn
flaenorol ac unrhyw fuddiannau newydd.

Mae’r gofrestr ar gael i’r cyhoedd ei gweld trwy wneud cais ysgrifenedig i’r Clerc.
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1.6 Taliadau i Lywodraethwyr a Hysbysu a Dyfarnu Contractau i Aelodau'r
Corff Llywodraethu

Oherwydd natur gweithrediadau’r Coleg ac aelodaeth y Corff Llywodraethu yn cael ei
thynnu o blith sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat, mae’n anochel y bydd trafodion yn
digwydd gyda sefydliadau y gallai fod gan aelod o’r Corff Llywodraethu fuddiant ynddynt.
Cynhelir yr holl drafodion sy’n ymwneud â sefydliadau o’r fath o hyd braich ac yn unol â
rheoliadau ariannol a gweithdrefnau caffael arferol y Coleg.

Cyfanswm y treuliau a dalwyd i neu ar ran y Llywodraethwyr yn ystod y flwyddyn oedd £694
(3 Llywodraethwr); 2020-21: dim. Mae hyn yn cynrychioli treuliau teithio a chynhaliaeth a
threuliau parod eraill yr eir iddynt wrth fynychu cyfarfodydd a digwyddiadau llywodraethwyr
yn rhinwedd eu swydd.

1.7 Dogfennau Llywodraethu

Yn ystod y flwyddyn adolygwyd y dogfennau llywodraethu canlynol a chymeradwywyd y
diwygiadau gan y Corff Llywodraethu:

● Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu – cymeradwywyd ym mis Chwefror 2022.
● Rheolau Sefydlog – cymeradwywyd ym mis Chwefror 2022.
● Cylchoedd Gorchwyl Pwyllgorau:

o Y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd a’r Pwyllgor Tâl – adolygwyd a chymeradwywyd
ym mis Chwefror 2022.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu ddiffiniad cworwm ar gyfer ei gyfarfodydd a
phwyllgorau’r Corff Llywodraethu ym mis Mai 2022.

1.8 Adroddiadau Ariannol

Cyflwynwyd adroddiadau ariannol i’r Corff Llywodraethu ym mhob cyfarfod. Hysbyswyd yr
aelodau yn llawn am y cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yr oedd y Coleg yn ei
dderbyn i gefnogi dysgwyr yn ystod y pandemig. Cafwyd trafodaethau manwl am gyllidebu
a rhagolygon ariannol mewn cyfnod mor gythryblus.

Rhannwyd cofnodion llawn o bob un o gyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau gyda'r
Corff Llywodraethu.

Cafodd Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol y Coleg am y flwyddyn 2021-22 eu
hystyried ac fe argymhellwyd eu cymeradwyo mewn cydgyfarfod y Pwyllgorau Cynllunio
Adnoddau ac Archwilio ar 25 Tachwedd 2021, gyda chymeradwyaeth y Corff Llywodraethu
yn cael ei rhoi yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr 2021.

Cymeradwywyd cyllideb ddrafft y Coleg ar gyfer 2022-23 gan y Corff Llywodraethu yn ei
gyfarfod ar 30 Mehefin 2022. Gan fod y gyllideb mewn sefyllfa o ddiffyg, mae ymrwymiad
gan yr Uwch Dîm Arwain i ymdrechu i leihau hyn lle bynnag y bo modd yn ystod y flwyddyn.
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1.9 Eitemau a ystyriwyd gan y Corff Llywodraethu

Rhoddodd y Pennaeth ddiweddariad ym mhob cyfarfod ar yr effaith yr oedd y pandemig yn
ei chael ar y Coleg a’r mesurau ar waith i reoli a lliniaru’r rhain. Trosglwyddwyd gwybodaeth
allweddol arall hefyd i’r aelodau yn ystod adroddiadau rheolaidd y Pennaeth.

Cyflwynodd y Clerc adroddiad ‘Materion Llywodraethu’ ym mhob cyfarfod a oedd yn
cynnwys eitemau i’w cymeradwyo ac eitemau i’w nodi. Roedd yr eitemau yr oedd angen eu
cymeradwyo yn cynnwys argymhellion gan y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn bennaf.

Eitemau sefydlog ym mhob un o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu:
● Datblygiad y campysau
● Cyfrifon Rheoli / Adroddiadau Ariannol
● Dangosyddion Perfformiad Allweddol (DPA) corfforaethol - cafodd yr aelodau

ddiweddariadau ar sut mae'r Coleg yn perfformio yn erbyn ei dargedau ym mhob
cyfarfod. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd y DPA i gyd yn wyrdd ac eithrio'r gyfradd
cwblhau llwyddiannus a chyflawni o leiaf 2% o'r trosiant fel gwarged gweithredol. Mae
hwn yn gyflawniad gwych o ystyried yr aflonyddwch yn ystod y flwyddyn.

Mae manylion y trafodaethau yng nghyfarfodydd y Corff Llywodraethu ar gael yn y
cofnodion ar wefan y Coleg: https://www1.bridgend.ac.uk/governor/meetings

1.10 Polisïau a gymeradwywyd gan y Corff Llywodraethu yn ystod 2021-22

● Buddsoddiad Moesegol a Chyllid - Rhagfyr 2021
● Chwythu'r Chwiban - Ebrill 2022

1.11 Hunanasesiad y Corff Llywodraethu

Derbyniodd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu adborth o adolygiad 2020-21 yn ei gyfarfod
ym mis Medi 2021 a oedd yn gadarnhaol iawn.

Disgwylir i’r aelodau gyfarfod naill ai â’r Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd ar gyfer adolygiad
perfformiad unigol ac i drafod perfformiad y Corff Llywodraethu ddiwedd Awst/dechrau Medi
2022.

Fel rhan o'r datganiad buddiannau blynyddol, gofynnwyd i'r aelodau gwblhau holiadur
Hunanasesu'r Corff Llywodraethu.

1.12 Hyfforddiant

Roedd y cyfle i gael hyfforddiant yn llawer mwy cyfyngedig eleni oherwydd y pandemig a’r
pwysau eraill yr oedd hyn yn ei roi ar aelodau.
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Rhaid i bob aelod gwblhau'r hyfforddiant gorfodol ar blatfform Skillgate o leiaf unwaith bob
dwy flynedd. Y pedwar modiwl gorfodol yw Iechyd a Diogelwch, Atal, Diogelu, a
Chydraddoldeb ac Amrywioldeb.

Cynhaliwyd cyfarfod ymgynefino ar gyfer Emma Adamson.

Oherwydd y pandemig, ni chynhaliwyd unrhyw deithiau dysgu yn ystod 2021-22.

Anogir aelodau i fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir fel rhan o Raglen Datblygu
Llywodraethu’r Sefydliad Hyfforddiant Addysg (ETF). Mae cyrsiau ar-lein, podlediadau,
adnoddau astudio hunangyfeiriedig, sesiynau wyneb yn wyneb, modiwlau hyfforddi a
chysgodi ar gael.

Ar ddechrau pob un o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu yn 2021-22, cyflwynodd Pennaeth
Cwricwlwm drosolwg o’u maes/meysydd cwricwlwm er mwyn i’r aelodau ddeall y cryfderau,
y cyfleoedd, y bygythiadau a’r heriau yr oeddent yn eu hwynebu.

Hyfforddiant y Llywodraethwyr:
Ymgymerodd John Graystone, Alwena Morgan, a Trish D’Souza â’r cwrs ‘Rheoli
Ymchwiliadau’ a gynhaliwyd gan Eversheds Sutherland ym mis Tachwedd 2021.
Ymgymerodd y Clerc â’r hyfforddiant yma hefyd.

Hyfforddiant y Clerc:
● 16/9/21 – Digwyddiadau Rhwydweithio Ar-lein ar gyfer Datblygu Llywodraethu:

‘Impactful Board Evaluations’ gyda Dr Sabine Dembkowski, trwy’r ETF
● 23/9/21 – Cynhadledd Archwilio Cymhlethdodau Llywodraethu Colegau – a gynhelir

gan y Rhwydwaith Datblygu Colegau (www.cdn.ac.uk)
● 23/9/21 – Gweithdai Datblygu Proffesiynolion Llywodraethu gyda Kay White: ‘Position &

Own The Value of Your Governance Role’ – a gynhaliwyd gan yr ETF
● 25/11/21 – Gweithdai Datblygu Proffesiynolion Llywodraethu gyda Kay White:

‘Communicate With Impact & Influence, naturally’ – a gynhaliwyd gan yr ETF
● Pedair sesiwn hyfforddi gyda Kay White (Hwylusydd a Hyfforddwr Corfforaethol) – a

gynhaliwyd ar y cyd gan yr AoC a’r ETF

Mynychodd y Clerc bob un o gyfarfodydd Rhwydwaith Llywodraethwyr Addysg Bellach
Cymru.

Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd
● Mehefin 2022 – Cymraeg yng Ngholeg Penybont (cyflwyniad gan Esmie Guild,

Myfyriwr-lywodraethwr)

1.13 Uwch Dîm Arwain

Mae’r Uwch Dîm Arwain yn cynnwys yr aelodau canlynol:
● Pennaeth - Simon Pirotte
● Dirprwy Bennaeth - Viv Buckley
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● Is-bennaeth (Adnoddau) - Andrew Gibbs
● Is-bennaeth (Dysgu Seiliedig ar Waith a Gweithgarwch Masnachol) - Matt Williams
● Is-bennaeth (Taith y Dysgwr, Systemau ac Ymarfer Cynhwysol) - Joe Baldwin
● Cyfarwyddwr Cwricwlwm ac Ansawdd - Liz Evans

Gadawodd y Cyfarwyddwr Pobl, Sam Morgan, y Coleg ym mis Chwefror 2022 i fanteisio ar
gyfle gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bydd Matt Rees yn dechrau yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Dysgu a Phrofiad Myfyrwyr ar 1 Awst
2022 (penodwyd ym mis Mehefin 2022). Ar hyn o bryd mae Matt yn Bennaeth Cwricwlwm
ar gyfer Celfyddydau Creadigol, Chwaraeon, Addysg, Gwasanaethau Cyhoeddus a TG yn
y Coleg.

Mae'r Pennaeth yn aelod o'r Corff Llywodraethu, y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, y
Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd, y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu a'r Pwyllgor Dethol.
Mae hefyd yn mynychu holl gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor Tâl.

Mae'r Dirprwy Bennaeth yn mynychu holl gyfarfodydd y Corff Llywodraethu, y Pwyllgor
Cwricwlwm ac Ansawdd a'r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau.

Mae'r Is-Bennaeth (Adnoddau) yn mynychu holl gyfarfodydd y Corff Llywodraethu, y
Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau.

Mae'r Is-Bennaeth (Taith y Dysgwr, Systemau ac Ymarfer Cynhwysol) yn mynychu holl
gyfarfodydd y Corff Llywodraethu a'r Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd.

Mae'r Cyfarwyddwr Cwricwlwm ac Ansawdd a'r Is-Bennaeth (Dysgu Seiliedig ar Waith a
Gweithgarwch Masnachol) yn mynychu holl gyfarfodydd y Pwyllgor Cwricwlwm ac
Ansawdd.

Gwahoddir rheolwyr eraill i ddod i gyfarfodydd yn ôl yr angen

1.14 Gweithdrefnau Chwythu’r Chwiban

Ni fu unrhyw achosion o chwythu'r chwiban yn 2021-22

1.15 Apeliadau/Cwynion

Ni fu unrhyw apeliadau yn ystod 2021-22.
Gwnaed un gŵyn yn erbyn y Pennaeth yn ystod y flwyddyn. Ymchwiliwyd yn annibynnol i
hyn a'r canlyniad oedd nad oedd achos i'w ateb ac felly dim sancsiynau.
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2. PWYLLGORAU’R CORFF LLYWODRAETHU

Mae gan y Corff Llywodraethu nifer o bwyllgorau i'w gefnogi i gyflawni ei rwymedigaethau
statudol. Derbyniodd ac ystyriodd y Corff Llywodraethu gofnodion llawn holl gyfarfodydd y
pwyllgorau yn ystod y flwyddyn. 85% oedd presenoldeb cyffredinol y pwyllgorau yn 2021-22.

2.1 Pwyllgor Cynllunio Adnoddau

Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau am y flwyddyn oedd:

Satwant Pryce - Cadeirydd
Paul Croke - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Sara Davies (Staff Governor) - ymddeolodd ym mis Mawrth 2022
Judith Evans
John Graystone
Simon Pirotte (Pennaeth)
Joanne Oak
Dawn Lewis-Whelan
Marion Evans (Staff-lywodraethwr) - ymunodd ym mis Mai 2022

Dychwelodd Gretchen Betts (aelod cyfetholedig) o’i chyfnod sabothol ym mis Hydref 2021
ond ymddiswyddodd o’r pwyllgor ym mis Mehefin oherwydd pwysau gwaith.

Cyfarfu’r pwyllgor bedair gwaith yn ystod y flwyddyn, gyda chworwm ym mhob cyfarfod:

7 Hydref 2021
25 Tachwedd 2021
24 Mawrth 2022
16 Mehefin 2022

Cyfarfu’r pwyllgor â’r Pwyllgor Archwilio ar 25 Tachwedd 2021 i ystyried Datganiadau
Ariannol y Coleg ar gyfer 2021-22. Cynhaliwyd cyfarfod pwyllgor llawn ar ôl i aelodau'r
Pwyllgor Archwilio adael.

72% oedd y presenoldeb cyffredinol.

Derbyniodd y pwyllgor adroddiadau ar gyllidebu, cyllid a chofrestriadau, perfformiad
ariannol, adnoddau dynol a datblygu’r campysau ac ystadau. Cymeradwyodd y pwyllgor
hefyd un polisi yn ystod y flwyddyn - Polisi Diogelwch TG.

Mae’r pwyllgor yma wrthi’n trafod datblygiad y campws yng nghanol tref Pen-y-bont ar
Ogwr. Cadeirydd y pwyllgor yma, Satwant Pryce, yw’r llywodraethwr arweiniol dynodedig ar
gyfer y prosiect yma.

Roedd y Rheolwr Cyllid a'r Rheolwr Cyfleusterau yn bresennol ac yn cyflwyno ym mhob un
o gyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio Adnoddau yn ogystal ag aelodau'r Uwch Dîm Arwain a
restrwyd yn 1.13 uchod. Roedd y Cyfarwyddwr Pobl/Pennaeth AD yn bresennol ac yn
cyflwyno ym mhob cyfarfod heblaw’r un a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd 2021.
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2.2 Pwyllgor Archwilio

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio am y flwyddyn oedd:

Hayden Llewellyn - Cadeirydd
D John Finch - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Kathy Lewis - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Alwena Morgan - ymddeolodd ar 31 Gorffennaf 2021
Jeff Greenidge - ymddeolodd o’r pwyllgor ym mis Hydref 2021 pan gafodd ei

benodi’n Gadeirydd Dros Dro
Emma Adamson - penodwyd ym mis Hydref 2021
Lisa Dobbs (staff-lywodraethwr) - penodwyd ym mis Mawrth 2022
Shelley Wyatt-Williams - aelod cyfetholedig

Cyfarfu’r pwyllgor bedair gwaith yn ystod y flwyddyn:

18 Hydref 2021
25 Tachwedd 2021 (cyd-gyfarfod gyda’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau)
10 Mawrth 2022
9 Mehefin 2022

Cafodd y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 12 Mai 2022 ei ganslo gan fod hwn wedi’i drefnu i
gyfweld â’r cwmnïau a dendrodd am y rôl archwilio allanol wag (gweler isod).

96% oedd y presenoldeb cyffredinol. Roedd presenoldeb o 100% yn nhri o'r pedwar
cyfarfod.

Penodwyd TIAA fel yr archwilwyr mewnol newydd o 1 Awst 2021, am gyfnod o dair
blynedd.

Cynhaliodd RSM, yr archwilwyr mewnol sy’n gadael, gyfarfod ag aelodau’r pwyllgor heb
bresenoldeb staff y Coleg ym mis Hydref 2021 a chyflwyno eu Hadroddiad Archwilio
Mewnol Blynyddol a’u barn yng nghyfarfod mis Hydref 2021 ar gyfer blwyddyn academaidd
2020-21. Rhoddwyd yr ail lefel o sicrwydd barn archwilio gan fod y Coleg wedi gofyn i
archwiliadau gael eu cynnal mewn meysydd yr oedd angen eu gwella er mwyn cyflawni'r
gwerth gorau am arian. Daeth hyn â busnes RSM â’r Coleg i ben.

Daeth contract PwC ar gyfer gwasanaethau archwilio allanol i ben ar 31 Gorffennaf 2022.
Fodd bynnag, oherwydd diffyg mynegiadau o ddiddordeb i dendro am wasanaethau
archwilio allanol o 1 Awst 2022, cytunodd y Corff Llywodraethu i ymestyn contract PwC am
flwyddyn arall.

Cyflwynodd TIAA adroddiadau archwilio mewnol ynghyd â chynnydd a wnaed ar gamau
rheoli. Bydd Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol a barn ar gyfer 2021-22 yn cael eu
cyflwyno i’r pwyllgor ym mis Hydref 2022.

Ystyriwyd adroddiadau ar reoli risg a’r Gofrestr Risgiau yn y cyfarfodydd a gynhaliwyd ym
mis Mawrth 2022 a mis Mehefin 2022.
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Ystyriwyd tystysgrif colledion a gwerthusiad o’r archwilwyr allanol yng nghyfarfod mis
Mawrth 2022. Ni chynhaliwyd gwerthusiad o'r archwilwyr mewnol gan fod yr archwilwyr
mewnol newydd wedi dechrau ar eu penodiad ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.

Ym mis Hydref 2021, derbyniodd y pwyllgor ganlyniadau ei ymarfer hunanwerthuso a
gynhaliwyd dros yr haf ac asesodd fod ei berfformiad ar gyfer blwyddyn academaidd
2020-21 yn rhoi sicrwydd sylweddol. Cymeradwyodd y pwyllgor hefyd Adroddiad Blynyddol
y Pwyllgor Archwilio 2020-21 a baratowyd i roi sicrwydd i’r Corff Llywodraethu ar drefniadau
archwilio’r Coleg a’r trefniadau rheoli risg, rheolaethau a llywodraethu. Bydd Adroddiad
Blynyddol y Pwyllgor Archwilio a chanfyddiadau ymarfer hunanwerthuso’r pwyllgor ar gyfer
2021-22 yn cael eu cyflwyno yn y cyfarfod a drefnwyd ar gyfer 13 Hydref 2022.

Argymhellodd y Pwyllgor Archwilio, ynghyd â’r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, gymeradwyo’r
Adroddiad Archwilio Allanol ar y cyfrifon statudol ar gyfer 2020-21 a phapurau cysylltiedig
yn y cyfarfod ar 25 Tachwedd 2021. Bydd yr un broses yn cael ei mabwysiadu ar gyfer
2021-22, gyda’r adroddiad hwn a chyfrifon statudol i’w cyflwyno yn y cyfarfod a drefnwyd ar
gyfer 24 Tachwedd 2022.

Mynychodd yr archwilwyr mewnol (TIAA) bob cyfarfod. Roedd yr archwilwyr allanol (PwC) i
fod i fynychu pob cyfarfod ond cododd argyfwng a derbyniwyd ymddiheuriad hwyr ar gyfer
cyfarfod Mawrth 2022. Mynychodd PwC gyfarfodydd eraill y Pwyllgor Archwilio.

2.3 Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd

Aelodau’r Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd am y flwyddyn oedd:

Paul Croke (Cadeirydd) - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Judith Evans - Cadeirydd ers mis Chwefror 2022
Emma Adamson - penodwyd ym mis Hydref 2021
Esmie Guild (Myfyriwr-lywodraethwr)
Konrad Halabuda (Staff-lywodraethwr) – ymddiswyddodd ym mis Mawrth 2022
Julia Longville
Joshua O’Sullivan-Woodward (Myfyriwr-lywodraethwr)
Simon Pirotte (Pennaeth)
Claire Birkenshaw (Aelod cyfetholedig) - ymddiswyddodd ym mis Mawrth 2022
Carys Swain (Aelod staff cyfetholedig Cymraeg ei hiaith)

Cyfarfu’r pwyllgor dair gwaith yn ystod y flwyddyn:

11 Tachwedd 2021
17 Mawrth 2022
21 Mehefin 2022

63% oedd y presenoldeb cyffredinol (72% yn 2020-21).

Derbyniodd y pwyllgor adroddiadau/diweddariadau am y canlynol:
● Y broses graddau asesu wedi'u cyfrifo
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● Cynllunio cwricwlwm
● Gwasanaethau myfyrwyr a thaith y dysgwr
● Lles
● Diweddariadau AB/AU/DSW
● Partneriaethau
● Fframwaith Arolygu newydd Estyn
● Y Gymraeg
● Adroddiad Hunanwerthuso 2020-21
● Trionglau dysgu
● Dysgu proffesiynol i staff
● Cynllun Gwella Ansawdd
● Tynnu rhai cymwysterau yn Lloegr yn ôl ac effaith hyn ar y Coleg.

2.4 Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu

Aelodau’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu am y flwyddyn oedd:

Paul Croke (Cadeirydd) - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
D John Finch - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Kathy Lewis - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Jeff Greenidge - Cadeirydd ers mis Hydref 2021
Judith Evans - Is-gadeirydd ers mis Chwefror 2022
John Graystone
Alwena Morgan - penodwyd ym mis Chwefror 2022
Simon Pirotte (Pennaeth)

Cyfarfu’r pwyllgor bedair gwaith ar y dyddiadau canlynol:

30 Medi 2021
11 Hydref 2021 (Cyfarfod arbennig)
27 Ionawr 2022
5 Mai 2022

Roedd gan y pwyllgor bresenoldeb o 100% ym mhob un o'r pedwar cyfarfod.

Mae gwaith y pwyllgor hwn wedi ehangu’n fawr o fod yn Bwyllgor Chwilio i fod yn bwyllgor
sy’n trafod ac yn gwneud argymhellion ar faterion llywodraethu. Roedd y materion a
drafodwyd yn 2021-22 yn cynnwys aelodaeth y Corff Llywodraethu a’r pwyllgorau, cynllunio
ar gyfer olyniaeth, hyfforddiant, hunanwerthuso gan gynnwys dadansoddi sgiliau, a
diweddaru dogfennau llywodraethu (a restrir uchod).

Yn ystod y flwyddyn, cyfwelodd y pwyllgor â dau ddarpar aelod - Emma Adamson ac un
arall. Argymhellodd y pwyllgor fod y ddau berson yn cael eu penodi a chymeradwyodd y
Corff Llywodraethu yr argymhellion hyn. Fodd bynnag, gwrthododd yr ail berson y
gwahoddiad i ymuno â'r Corff Llywodraethu.
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2.5 Pwyllgor Tâl

Aelodau’r Pwyllgor Tâl am y flwyddyn oedd:

D John Finch (Cadeirydd) - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Paul Croke - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Kathy Lewis - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Judith Evans - Cadeirydd ers mis Chwefror 2022
Jeff Greenidge
John Graystone
Trish D’Souza
Satwant Pryce - penodwyd ym mis Chwefror 2022

Cyfarfu’r Pwyllgor deirgwaith yn ystod y flwyddyn, ar 24 Mawrth 2022, 5 Mai 2022 a 22
Mehefin 2022 i ystyried tâl Deiliaid Swyddi Uwch a chyflwyniad cynllun ar gyfer gweithwyr
sydd wedi mynd y tu hwnt i’w Lwfans Oes Pensiwn. Cafwyd trafodaethau manwl ar y ddau
fater hyn gyda gwaith/trafodaethau parhaus yn ymestyn i 2022-23.

93% oedd presenoldeb cyffredinol y cyfarfodydd (100% yn 2020-21).

2.6 Selection Committee

Aelodau’r Pwyllgor Dethol am y flwyddyn oedd:

D John Finch (Cadeirydd) - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Paul Croke - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Kathy Lewis - ymddeolodd ym mis Hydref 2021
Judith Evans - Cadeirydd ers mis Chwefror 2022
Jeff Greenidge - penodwyd ym mis Hydref 2021
John Graystone
Simon Pirotte (Pennaeth)

Ni chododd unrhyw swyddi uwch gwag yn ystod y flwyddyn ac felly ni chyfarfu'r pwyllgor.

Jeff Greenidge Nicola Eyre
Cadeirydd y Corff Llywodraethu Clerc i’r Corff Llywodraethu

8 Rhagfyr 2022
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