
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
A GYNHALIWYD AR 27 HYDREF 2022 AM 4.30YP

YSTAFELL GYNADLEDDA’R ACADEMI STEAM

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL
Jeff Greenidge – Cadeirydd
Lisa Dobbs – Staff-lywodraethwr - gadawodd am 5.26yp
Judith Evans
Julia Longville
Ruby Llewelyn – Myfyriwr-lywodraethwr
Claire Marshall
Joshua O'Sullivan Woodward – Myfyriwr-lywodraethwr
Joanne Oak
Simon Pirotte – Pennaeth
Satwant Pryce

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Viv Buckley – Dirprwy Pennaeth
Nicola Eyre – Clerc
Andrew Gibbs – Is-bennaeth (Adnoddau)
Jon Nottingham – Arweinydd Lles Actif (yn cefnogi'r Myfyrwyr-lywodraethwyr)

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.36yp.

1. CROESO'R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod yn ffurfiol.

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Trish D'Souza, Emma Adamson,
Marion Evans (Staff-lywodraethwr), Hayden Llewellyn, Dawn Lewis-Whelan a Joe Baldwin
(Is-Bennaeth ar gyfer Taith y Dysgwr, Systemau ac Ymarfer Cynhwysol).

Nid oedd Dawn Lewis-Whelan yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod oherwydd
ymrwymiadau gwaith ond ymunodd â'r cyfarfod Busnes Cyfrinachol a gynhaliwyd yn syth ar
ôl y cyfarfod hwn.

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.
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3. GOSOD YR OLYGFA AR GYFER 2022/23

Rhoddodd y Cadeirydd gyflwyniad am nodau strategol a chenhadaeth y Coleg a
gwahoddodd y myfyrwyr-lywodraethwyr i roi adborth ar eu hanner tymor cyntaf o flwyddyn
academaidd 2022/23.

Ruby Llewelyn (Cyfryngau Creadigol Lefel 3 – ail flwyddyn yn astudio yn y Coleg):
● Roedd problemau llynedd gan nad oedd yr adeilad (Academi STEAM) wedi ei orffen

yn llwyr. Fodd bynnag, eleni, mae'r cit llawn wedi'i osod ac mae hyn yn golygu bod
myfyrwyr ar ei chwrs yn fwy cynhyrchiol.

● Mae'r adeilad yn olau ac yn awyrog sy'n wych i ddysgu ynddo. Eglurodd Ruby ei bod
wedi dewis Cyfryngau Creadigol oherwydd ei bod eisiau astudio yn yr Academi
STEAM oherwydd ei olwg a'i naws.

● Ni fu unrhyw broblemau ar ei chwrs nac yn y Coleg yn gyffredinol ac mae'n teimlo
bod y Coleg yn lle cynhwysol i astudio.

● Mae ei thiwtor cwrs, Clare Pompa, wedi bod yn anhygoel ac yn gefnogol iawn.
● Dywedodd Ruby wrth y Corff Llywodraethu ei bod wedi derbyn ysgoloriaeth ar gyfer

“Benywod mewn Arweinyddiaeth” gyda Tiny Rebel, a dywedodd oni bai am anogaeth
ei thiwtor, ni fyddai wedi gwneud cais.

● Pan ofynnwyd iddi a oedd unrhyw beth yr hoffai ei weld yn gwella, dywedodd Ruby y
dylai'r Coleg barhau i wneud yr hyn y mae'n ei wneud a sicrhau cyfle cyfartal i bob
myfyriwr.

Rhoddodd y Pennaeth gefndir cryno am y rhaglen ysgoloriaethau ac argymhellodd y dylid
rhoi cyflwyniad llawnach am y cynllun mewn un o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu yn y
dyfodol (GWEITHREDU - NE).

Cafwyd trafodaeth bellach am y rhinweddau sydd gan Clare Pompa y gellir eu rhannu â staff
eraill ar draws y Coleg.

Joshua O'Sullivan-Woodward (HND Rheoli Cefn Gwlad - pedwaredd flwyddyn yn astudio yn y
Coleg):

● Dywedodd Joshua ei fod yn mwynhau'r cwrs yn fawr.
● Mae nifer y cofrestriadau ar ei gwrs wedi dyblu ers iddo ymuno bedair blynedd yn ôl,

sy’n bleser.
● Mae adeiladau newydd yr Academi STEAM a Chanolfan Diwydiannau'r Tir yn wych.
● Pan ofynnwyd iddo beth oedd ei farn am y cynnig am gampws newydd yng nghanol y

dref, dywedodd Joshua ei fod yn meddwl y byddai’n dda iawn i’r Coleg a hefyd y bydd
hynny’n dod â phobl i mewn i’r dref.

Diolchodd y Cadeirydd i Ruby a Joshua a phwysleisiodd bwysigrwydd clywed gan fyfyrwyr
mewn cyfarfodydd.
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4. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU A GYNHALIWYD AR 30 MEHEFIN
2022

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu a gynhaliwyd ar 30 Mehefin
2022 yn gywir.

5. MATERION SY’N CODI

5.1 Cofnod Camau Gweithredu
Roedd pedwar cam gweithredu ar y Cofnod Camau Gweithredu – un gwyrdd, un glas, a dau
gam gweithredu parhaus.

Darparodd y Clerc y wybodaeth ddiweddaraf am bob un o'r camau gweithredu, a chytunwyd
y dylid tynnu’r camau gweithredu mewn perthynas â'r mannau parcio ar gyfer campws canol
y dref oddi ar y cofnod.

5.2 Camau Gweithredu a Gwblhawyd 2021/22
Nododd y Corff Llywodraethu y camau gweithredu a gwblhawyd ar gyfer 2021/22.

6. DIWEDDARIAD Y PENNAETH

Adroddodd y Pennaeth ar y canlynol:
● Yng nghyfarfodydd blaenorol y Corff Llywodraethu, bu trafodaethau ynglŷn â chael

mwy o ffocws ar ddysgu ac addysgu. Argymhellodd y Pennaeth fod eitem sefydlog
“Dysgu ac Addysgu” yn cael ei hychwanegu at yr agenda. Cymeradwyodd y Corff
Llywodraethu yr argymhelliad hwn (GWEITHREDU - NE).

● Mewn cyfarfod diweddar gyda Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a
Chymorth i Deuluoedd CBS Pen-y-bont, roedd un o’r trafodaethau yn ymwneud â’r
gostyngiad mewn cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion (6-7%) a’r cynnydd mewn
problemau ymddygiad ers y cyfnodau clo. Eglurodd y Pennaeth fod y Coleg yn
wynebu'r un problemau a bod staff yn gweithio'n galed i fynd i'r afael â'r ddau o'r
rhain. Amlygwyd pwysigrwydd cael myfyrwyr yn ôl i'r Coleg a bod yn rhan o
gymuned.

● Mae'r ffocws ar gyfer y flwyddyn academaidd hon ar ganlyniadau ac adborth
myfyrwyr, gan nad oedd y ddau o'r rhain mor gadarnhaol ar gyfer 2021/22 ag y buont
mewn blynyddoedd blaenorol. Mae Adolygiadau Datblygu Perfformiad staff yn
cynnwys trafodaethau ynghylch hyn.

● [Hepgorwyd]
● Un o amcanion strategol y Coleg yw sicrhau lle yn y 10 uchaf ar restr y Sunday Times

o’r 100 cwmni nid-er-elw gorau. Ers ysgrifennu Cynllun Strategol 2020-25, unwyd y
sectorau cyhoeddus a phreifat ar y rhestr i greu rhestr o’r “Cwmnïau Mawr Gorau i
Weithio iddynt yn y DU”. Nodwyd bod y Coleg yn y safleoedd canlynol:

○ 22ain safle ar y rhestr o’r Cwmnïau Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU (rhif
24 yn flaenorol yn y categori sector cyhoeddus)

○ 8fed safle ar y rhestr o’r cwmnïau gorau i weithio iddynt yng Nghymru
○ 3ydd safle ar y rhestr o’r cwmnïau Addysg a Hyfforddiant gorau i weithio

iddynt yn y DU – sef y coleg AB uchaf ar y rhestr.

3



● Mae’r Coleg wedi derbyn statws ‘Aur’ am y drydedd flwyddyn yn olynol ym Mynegai
Llesiant Gweithle Mind, sy’n dangos ymrwymiad y Coleg yn y maes hwn.

● Ym mis Gorffennaf, cafodd y Coleg ganmoliaeth uchel am “Gweithredu Hinsawdd
2030” yn y Gwobrau Gŵn Gwyrdd Rhyngwladol. Dywedodd y Pennaeth ei bod yn
braf iawn cael ein cydnabod yn rhyngwladol am waith yn y maes hwn.

● Cyrhaeddodd y Feithrinfa Ddydd, dan arweiniad Lisa Dobbs (Staff-lywodraethwr), y
rownd derfynol ar gyfer y categori 'Meithrinfa'r Flwyddyn' yng ngwobrau Cymdeithas
Genedlaethol y Meithrinfeydd Dydd, sy'n dangos safon uchel y gofal a'r ddarpariaeth
yn y feithrinfa.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Pennaeth am y diweddariad a dywedodd fod y broses o wneud
cais am wobrau yr un mor bwysig â'r gwobrau eu hunain.

Nododd yr aelodau y diweddariad.

7. MATERION LLYWODRAETHU

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu y canlynol:
● Adroddiad y Clerc ar gyfer 2021/22.
● Y fformat ar gyfer cyfarfodydd y Corff Llywodraethu a’r pwyllgorau. Bydd holl

gyfarfodydd y Corff Llywodraethu yn cael eu cynnal yn y cnawd a bydd holl
gyfarfodydd y pwyllgor yn cael eu cynnal ar-lein oni bai bod Cadeirydd y Pwyllgor yn
galw am gyfarfod wyneb yn wyneb. Dylid mabwysiadu rhywfaint o hyblygrwydd i
sicrhau'r presenoldeb mwyaf posibl.

NODODD y Corff Llywodraethu y canlynol:
● Camau gweithredu'r Cadeirydd - rhyddhau £xxx [hepgorwyd] o ffioedd dylunio

ychwanegol o'r gyllideb o £xxx [hepgorwyd] ar gyfer campws canol y dref i fynd â'r
prosiect i Gam 4 RIBA. Roedd y Corff Llywodraethu wedi cael gwybod drwy e-bost ar
17 Hydref bod y Cadeirydd wedi cymryd y cam hwn ar ôl ymgynghori â'r
Is-Gadeirydd, y Pennaeth, yr Is-Bennaeth (Adnoddau) a Chadeiryddion y Pwyllgorau
Cynllunio Adnoddau ac Archwilio. Cadarnhawyd y penderfyniad yn eitem 8 ar yr
agenda - Datblygiadau’r Campysau.

● Penodiad Claire Marshall ar 6 Medi 2022 a oedd wedi'i gymeradwyo'n electronig a'i
gadarnhau yn y Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd ar 23 Medi 2022.

● Ymddiswyddodd Alwena Morgan ar 31 Gorffennaf 2022.
● Daeth ail dymor John Graystone yn y swydd i ben ar 22 Hydref 2022.
● Bydd tymor Julia Longville yn y swydd yn dod i ben ar 19 Rhagfyr 2022.
● Hunanasesiad y Corff Llywodraethu ar gyfer 2021/22 a Dadansoddiad Sgiliau

2022/23.
● Bydd adborth o gyfarfodydd un-i-un gyda'r Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd yn cael ei

drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu ym mis Tachwedd.
● Teithiau Dysgu:

○ Judith Evans - Gwasanaethau i Bobl, Busnes a Chamu Ymlaen gyda Karen
Lamprey (Pennaeth Cwricwlwm - Gwasanaethau i Bobl a Sgiliau)

○ Trish D'Souza - Peirianneg a thaith o amgylch yr Academi STEAM gyda Dale
Patrick (Rheolwr Cwricwlwm - Gwyddoniaeth a Pheirianneg)
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○ Lisa Dobbs - Chwaraeon gyda Clare Newman (Rheolwr Cwricwlwm - Addysg,
Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus)

○ Cymerodd Marion Evans ran fel aelod staff dysgu.
○ Bu Satwant Pryce, Lisa Dobbs a’r Clerc yn cymryd rhan mewn taith gerdded

estynedig i ddysgwyr yn yr adran Beirianneg. Mae ymweliad dychwelyd wedi'i
gynllunio ar gyfer diwedd mis Ebrill i weld dilyniant y myfyrwyr.

● Rhoddwyd Cymrodoriaethau Coleg Penybont i Paul Croke a Dan Biddle yn y
Seremonïau Graddio AU ddydd Sadwrn 15 Hydref. Bu Jeff Greenidge, John Graystone,
Trish D'Souza a Ruby Llewelyn yn cynrychioli'r Corff Llywodraethu ar y diwrnod.

Dywedodd y Cadeirydd fod y seremonïau graddio a'r Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd wedi bod yn
ffyrdd da i'r Corff Llywodraethu ailgysylltu'n bersonol.

Dywedodd yr Is-Gadeirydd ei bod yn teimlo bod y trafodaethau un-i-un yn mynd yn dda ac
yn fuddiol iawn gan eu bod yn gyfle i gyfarfod a thrafod materion gydag aelodau nad oedd hi
wedi cyfarfod â nhw yn unigol o'r blaen.

8. DATBLYGIADAU’R CAMPYSAU

Campws Canol y Dref - HOLLOL GYFRINACHOL

[HEPGORWYD]

Prynu Tir - Fferm Lynwood, Brynna
Nododd y Corff Llywodraethu fod y gwerthiant hwn bellach wedi'i gwblhau.

Prosiect Siop Godi
Nododd y Corff Llywodraethu fod y Coleg wedi cymryd prydles fer ar uned manwerthu yng
nghanol y dref.

Ysgol Heronsbridge yn defnyddio Bloc R
Nododd y Corff Llywodraethu fod Ysgol Heronsbridge yn defnyddio'r Bloc R afraid (y bloc
Peirianneg gynt) ar sail di-rent nes bod eu hysgol newydd yn cael ei hadeiladu yn 2026.

Gardd Gynaliadwy
Nododd y Corff Llywodraethu fod y cyllid eisoes wedi'i gadarnhau, a chymeradwywyd
dyfarnu’r contract i Kier.

5.26pm - Gadawodd Lisa Dobbs y cyfarfod

9. POLISÏAU I'W CYMERADWYO

Polisi Recriwtio a Dethol y Corff Llywodraethu
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu bolisi Recriwtio a Dethol y Corff Llywodraethu.
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10. CYNLLUN ARCHWILIO MEWNOL AR GYFER 2022-23

Adolygodd y Pwyllgor Archwilio y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2022/23 ac argymell y
dylid ei gymeradwyo yn ei gyfarfod ar 13 Hydref 2022.

Trafododd y Corff Llywodraethu a chytuno bod y Cynllun Archwilio Mewnol yn cysylltu â'r
Gofrestr Risgiau.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2022-23.

11. Y GOFRESTR RISGIAU A'R DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL
CORFFORAETHOL

Cofrestr Risgiau
Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) fod y Gofrestr Risgiau wedi cael ei hadolygu gan y
Pwyllgor Archwilio ac argymhellwyd ei chymeradwyo yn y cyfarfod ar 13 Hydref 2022.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu yr holl ddiwygiadau a argymhellwyd, a chymeradwyo
ychwanegu Risg 12, sef 'Bydd methu â bodloni ymrwymiadau cynaliadwyedd a charbon net
sero yn arwain at niwed i enw da, methu â bodloni gwerthoedd y coleg, gwanhau’r gallu i
ddenu a chadw myfyrwyr a staff newydd, gweithlu sydd â sgiliau amhriodol gan arwain at
fethu i ddatblygu cwricwlwm addas ar gyfer economi di-garbon, ac yn cyfrannu at newid
hinsawdd fyd-eang a difrod ecolegol a chymdeithasol'.

Nodwyd y gellid ychwanegu dau risg newydd mewn perthynas â Dysgu Seiliedig ar Waith a
Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn yr adolygiad newydd.

Holodd aelod a ddylid ychwanegu risg am ansefydlogrwydd cyffredinol y sefyllfa ariannol a
gwleidyddol neu ei gynnwys o fewn un o'r risgiau presennol. Cydnabuwyd nad oes gan y
Coleg unrhyw reolaeth drosto ond cwestiynwyd a ddylid ei adlewyrchu ar y gofrestr.
Cytunwyd y byddai'r Uwch Dîm Arwain yn rhoi rhywfaint o ystyriaeth i hyn pan fydd y
gofrestr yn cael ei hadolygiad hanner tymor nesaf (GWEITHREDU - UDA). Croesawyd yr
adolygiadau mwy rheolaidd o'r Gofrestr Risg gan y Corff Llywodraethu.

Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) i'r Corff Llywodraethu fod cyfarfod gyda Llywodraeth
Cymru wedi’i drefnu ar ôl hanner tymor i drafod y fethodoleg ariannu a bod posibilrwydd y
bydd toriadau i gyllid y Coleg yn y dyfodol.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Corfforaethol
Eglurodd yr Is-Bennaeth (Adnoddau) fod y rhain yn fesurau sefydlog iawn.

Nodwyd bod DPA 5 'Cyflawni o leiaf 2% o drosiant fel gwarged gweithredol' yn goch
oherwydd diffyg yn y gyllideb ar gyfer 2022/23 a bod DPA 7 'Cynnal costau staffio nad ydynt
yn fwy na 65% o incwm' hefyd yn goch oherwydd bod rhai ffrydiau ariannu LlC a oedd ar
waith yn ystod y pandemig i gefnogi myfyrwyr a staff wedi dod i ben. Nodwyd y bydd y Coleg
yn cynnal adolygiad i ailasesu'r sylfaen costau yn unol â'r lefelau incwm is.
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Holodd aelod sut y mae canran y costau staffio yn cymharu â'r sector. Eglurodd y Pennaeth y
bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys a yw colegau eraill yn rhoi
unrhyw wasanaethau ar gontract allanol. Felly, mae'r Coleg yn canolbwyntio ar feincnodau a
thueddiadau mewnol i ddeall y rhesymau y tu ôl i'r newidiadau yn y mesurau DPA.

Nododd y Corff Llywodraethu y DPAau Corfforaethol.

12. DIWEDDARIAD AM Y CYFRIFON DRAFFT 2021/22 (GAN GYNNWYS DPAau)

Cyflwynwyd y Datganiad Incwm a Gwariant drafft a oedd yn dangos gwelliant yn yr elw
gweithredol o £xxx [hepgorwyd] yn Rhagolygon mis Mai i £xxx [hepgorwyd] ar 31 Gorffennaf
2022. Eglurwyd y tabl pontio yn dangos y newidiadau yn y costau a lefelau incwm. Tynnwyd
sylw'r aelodau at £xxx [hepgorwyd] o gostau dylunio ar gyfer campws canol y dref a oedd yn
negyddu llawer o'r arbedion/cynnydd incwm.

Nododd y Corff Llywodraethu yr addasiadau cyfrifo pensiwn.

Nodwyd y bydd set o ddatganiadau ariannol wedi'u harchwilio'n llawn yn cael eu cyflwyno
yng nghydgyfarfod y Pwyllgorau Archwilio a Chynllunio Adnoddau ym mis Tachwedd ac yna
i'r Corff Llywodraethu ym mis Rhagfyr.

Nododd y Corff Llywodraethu fod y balans arian parod ar ddiwedd y flwyddyn yn £xxx (xx
diwrnod arian) [hepgorwyd] a oedd wedi chwyddo oherwydd yr oedi wrth gwblhau rhai
prosiectau cyfalaf. Y sefyllfa ar ddiwedd Awst 2022 oedd £xxx [hepgorwyd]

[Hepgorwyd]

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

13. COFNODION Y PWYLLGORAU

13.1 CWRICWLWM AC ANSAWDD - 21 MEHEFIN 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion a oedd heb eu cadarnhau.

Dywedodd Cadeirydd y pwyllgor wrth y Corff Llywodraethu fod nifer o reolwyr a staff
yn mynychu'r cyfarfodydd hyn i roi gwybodaeth i'r pwyllgor sy'n cael ei chraffu'n
llawn. Eglurodd y Cadeirydd fod y cyfarfod hwn yn un cadarnhaol iawn a bod un o'r
myfyrwyr-lywodraethwyr wedi rhoi cyflwyniad yn Gymraeg am ei chyfnod yn astudio
yn y Coleg. Rhoddodd Pennaeth y Gymraeg ei chyflwyniad hefyd trwy gyfrwng y
Gymraeg (cyfieithydd ar y pryd yn bresennol).

Dathlwyd cyflawniad pedwar dysgwr yn cael eu dewis ar gyfer rhaglen “Level Up” yn
y Gyfraith. Nodwyd bod cyfanswm o 20 o leoedd yng Nghymru felly roedd cael 20%
o'r lleoedd yn wych.

13.2 CHWILIO A LLYWODRAETHU - 5 MEDI 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion a oedd heb eu cadarnhau.
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13.3 CYNLLUNIO ADNODDAU - 6 HYDREF 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion a oedd heb eu cadarnhau.

13.4 ARCHWILIO - 13 HYDREF 2022
DERBYNIODD y Corff Llywodraethu y cofnodion a oedd heb eu cadarnhau.

14. UNRHYW FATER ARALL

[Hepgorwyd]

Profedigaethau
Rhannodd y Pennaeth y newyddion trist iawn am farwolaeth tri aelod o staff ers yr haf -
Alyson Jones, Jeff Roberts a Lucy John. Eglurodd y Pennaeth yr ysgrifennwyd at eu teuluoedd
a bod cefnogaeth ar gael iddyn nhw ac i staff a myfyrwyr. Dywedodd y Pennaeth ei bod wedi
bod yn gyfnod anodd iawn yn y Coleg a bod colled fawr ar ôl y tri aelod gwerthfawr hyn o
staff.

GWIRIWR GWERTHOEDD
Gofynnodd y Cadeirydd i'r aelodau a oeddent yn teimlo bod y cyfarfod wedi canolbwyntio ar
y myfyrwyr a'r staff a chytunwyd bod popeth a drafodwyd wedi cael effaith fawr arnynt.
Cytunwyd hefyd eu bod yn teimlo bod y Corff Llywodraethu wedi gweithredu fel tîm ac wedi
bod yn gynhwysol yn ei drafodaethau.

Yn gyffredinol, teimlwyd y bu lefel uchel o graffu yn ogystal â chynnig datrysiadau i
broblemau.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 5.57pm.
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