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ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHU 2016/17 
 
1. Cyflwyniad 

 
Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â gweithgareddau Corfforaeth Addysg 
Bellach Coleg Gŵyr Abertawe yn ystod 2015-16. 

 
2. Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu  

 
2.1 Mae Rheoliadau Corfforaethol Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe 

(Llywodraeth) 2010 (fel y’u diwygiwyd gan y Gorfforaeth ym mis Mehefin 
2015) yn darparu’r Offeryn Llywodraethu ac Erthyglau Llywodraethu ar 
gyfer Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Gŵyr Abertawe.  
 

2.2 Gwnaed dau ddiwygiad yn 2015-16: 
 
Un diwygiad wedi’i gymeradwyo ar 11 Chwefror 2016 i nodi y ‘bydd’ y 
Bwrdd (yn hytrach na ‘rhaid’) gynnwys 20 aelod; ac ail ddiwygiad wedi’i 
gymeradwyo ar 12 Mai 2016, i godi’r cworwm ar gyfer cyfarfodydd Bwrdd 
Corfforaeth o 8 i 10. 
 

2.3 Ni wnaed unrhyw ddiwygiadau yn 2016-17. 
  

3. Is-ddeddfau 
 

3.1 Cymeradwyodd y Bwrdd Corfforaeth ei Is-ddeddfau yn ei gyfarfod cyntaf 
ar 14 Mehefin 2010, ac mae’r rhain wedi’u diweddaru ar 23 Mehefin 2011, 
25 Mehefin 2012 a Mawrth 2014 ac fe’u diwygiwyd ym mis Chwefror 
2015.  

 
3.2 Ym mis Chwefror 2017 diwygiwyd yr Is-ddeddfau i gywiro anghysondeb 

yn y gofynion am enwebu is-gadeirydd y Bwrdd. Diwygiwyd Atodlen 1B yr 
Is-ddeddfau i gynnwys gofyniad am eilydd ar gyfer swydd Is-gadeirydd.  

 
3.3 Cafodd yr Is-ddeddfau eu hadolygu yng ngoleuni mabwysiadu Cod 

Llywodraethu Da, yn enwedig yr elfen yn nodi na ddylai’r llywodraethwyr 
fel arfer wasanaethu am fwy na dau dymor yn y swydd. Cytunodd y 
Bwrdd Corfforaeth i ddiwygio paragraff 7.2 yr Is-ddeddfau i ddarllen: 

 
 ‘Er na ddylai llywodraethwyr fel arfer wasanaethu am fwy na dau dymor 

parhaus yn y swydd, byddai pob ailbenodiad yn cael ei ystyried ar ei 
deilyngdod ei hun a chytunwyd ar drydydd tymor lle’r oedd y Bwrdd yn 
gofyn am sgiliau a phrofiad yr aelod cyfredol;’ . 

 
4. Cyfansoddiad y Bwrdd Corfforaeth 
 
4.1 Nid yw’r Offeryn Llywodraethu bellach yn rhagnodi categorïau aelodaeth 

ar gyfer y Bwrdd Corfforaeth. Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys 20 
aelod gan gynnwys y Pennaeth, dau aelod o staff, a dau fyfyriwr. 
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4.2 Penodwyd dau aelod myfyriwr, Ryan George a Samuel Williams yn dilyn 
proses enwebu ar 12 Mai 2016 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-17. 
(Gweler cofnod 54.2).     

 
4.3 Ymddeolodd dau aelod ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2016, Dr Peter 

Padley a Robin Kirby, a phenodwyd dau aelod yn eu lle: Mr Kieron Rees, a 
Mrs Susan Williams. (gweler Cofnod 66.6 30 Mehefin 2016). Cafodd Mr 
Meirion Howell, a oedd wedi’i benodi’n aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor 
Cyllid a Dibenion Cyffredinol o’r blaen wrth aros i swydd wag godi ar y 
Bwrdd, ei benodi yn Aelod o’r Bwrdd. (Gweler cofnod 54.2 Mai 2016) 

 
4.4 Aelodau’r Gorfforaeth  
 

Yr aelodau a wasanaethodd y sefydliad yn ystod 2016-17 oedd fel a 
ganlyn: 
  
Dr D Ashelby 
Mr J Britton 
Mr T Clark (Staff academaidd) 
Mr C Cornelius, Cadeirydd 
Mr M Day 
Mr A Donald 
Mr Ryan George (Myfyriwr) 
Mrs C Green 
Mr Meirion Howells 
Mr M Jones (Pennaeth) 
Mr C Low (Staff Cymorth) 
Mrs C Patel (Is-gadeirydd) 
Cyng. J Raynor  
Ms F Rees 
Mr K Rees 
Cyng. C Richards  
Barnwr R Singh 
Mr G Williams 
Mrs S Williams 
Mr S Williams (Myfyriwr) 
 

5. Cadarnhau Cymhwyster 
 
5.1 Mae holl Aelodau’r Bwrdd Corfforaeth yn cydymffurfio â’r meini prawf 

cymhwyster a ddisgrifir yn Adran 7 yr Offeryn Llywodraethu a 
chadarnhaodd pob un ond dau eu cymhwyster yn ystod Awst 2016.  

 
6. Cylch Gorchwyl  
 
6.1 Adolygwyd y Cylch Gorchwyl ar gyfer pob un o’r Pwyllgorau yn yr Hydref 

2015 a chymeradwywyd mân ddiwygiadau gan y Bwrdd lle bo’n briodol. 
 

6.2 Adolygodd y Pwyllgor Adnoddau Dynol ei gylch gorchwyl yn ystod y 
flwyddyn gyda chylch gorchwyl diwygiedig wedi’i gynnig i’r Bwrdd 
Corfforaeth ym mis Mehefin. Serch hynny gofynnwyd i’r Pwyllgor adolygu’r 
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cynigion yn dilyn pryderon a godwyd gan aelodau’r Bwrdd. (Gweler cofnod 
51.5 Mehefin 2017)  
 

6.2 Roedd strwythur pwyllgor 2016-17 ar gyfer Coleg Gŵyr Abertawe yn ddi-
newid o’r flwyddyn flaenorol ac roedd fel a ganlyn;  

 
• Pwyllgor Archwilio; 
• Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd; 
• Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol; 
• Pwyllgor Adnoddau Dynol; 
• Pwyllgor Cymorth i Ddysgwyr; 
• Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth; 
• Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu.  

 
 
7. Cofrestr Diddordebau  
 
7.1 Mae Cofrestrau o Ddiddordebau yn cael eu cynnal ar gyfer Aelodau’r 

Bwrdd Corfforaeth ac Uwch Reolwyr. Mae’r rhain ar gael i’r cyhoedd eu 
harchwilio yn Swyddfa’r Clerc.  

 
8. Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau Corfforaeth  
 
8.1 Yn ei gyfarfod ar 14 Mehefin 2010 cymeradwyodd y Bwrdd Corfforaeth 

God Ymddygiad i Aelodau Corfforaeth. Diwygiwyd hwn ym mis Hydref 
2013 (gweler cofnod 14.4) i adlewyrchu newidiadau mewn deddfwriaeth 
yn ymwneud â’r Ddeddf Llwgrwobrwyo 2010 a datgeliad budd y cyhoedd 
(Chwythu’r chwiban).   
 

8.2 Adolygwyd y Cod Ymddygiad yn 2016-17 i ystyried Cod Llywodraethu Da i 
Golegau yng Nghymru a chymeradwyodd y Bwrdd nifer o ddiwygiadau.  
(gweler cofnod 26.2 Chwefror 2017). Roedd y diwygiadau yn cynnwys: 
cyfeiriad at gydymffurfio â’r Cod Llywodraethu Da, Polisi Gwrthdaro 
Buddiannau, a deddfwriaeth elusen a chyfraith achos; bod yn rhaid i 
aelodau weithredu er lles gorau’r Coleg; i gynnwys rhagdybiaeth o 
ddidwylledd ac ymgysylltiad gyda’r holl faterion yn agored i drafodaeth 
gan y Bwrdd cyfan; y gofyniad y dylai aelodau ymrwymo, gyfrannu’n 
rhagweithiol i gyfarfodydd, gael eu gweld fel eiriolwyr y Coleg, allu neilltuo 
amser digonol i gyfarfodydd, a mynychu pob cyfarfod os yw’n bosibl.  
 

 
9. Chwythu’r Chwiban  
 
9.1 Bydd Adroddiad Blynyddol Chwythu’r Chwiban yn cael ei gynhyrchu gan 

Glerc y Gorfforaeth a’i gyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio erbyn Rhagfyr bob 
blwyddyn. 

 
9.2 Mewn achos o ddigwyddiadau chwythu’r chwiban yn ystod y flwyddyn, 

bydd yr adroddiad yn cynnwys:  
 

• Nifer y digwyddiadau o chwythu’r chwiban yn ystod y flwyddyn;  
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• Cadarnhad bod pob ymchwiliad i ddigwyddiad wedi’i gynnal gan 
asesydd dynodedig;  

• Canlyniad pob ymchwiliad; 

• Cadarnhad bod pob digwyddiad yn cael ei adrodd wrth y Pwyllgor 
Archwilio a’r Bwrdd Corfforaeth;  

• Y camau a gymerwyd o ganlyniad i ymchwiliadau.  

9.3 Ni chodwyd unrhyw faterion chwythu’r chwiban yng  Ngholeg Gŵyr 
Abertawe yn ystod 2016-17. 
 

9.4 Adolygwyd y Polisi a Gweithdrefn Chwythu’r Chwiban ym mis Medi 2016 a 
gwnaed nifer o newidiadau. Yn gryno: i gynnwys cyfeiriad at y Ddeddf 
Llwgrwobrwyo ac i newidiadau mewn deddfwriaeth sy’n amddiffyn 
gweithwyr sy’n gwneud datgeliad gwarchodedig rhag aflonyddu neu 
erledigaeth; ei gwneud hi’n glir pa bryd bydd y polisi yn gymwys a phwy 
allai godi pryder; i amlinellu’r ‘pwnc penodol’ a allai ffurfio sylfaen i 
ddatgeliad gwarchodedig ac eglurhad o’r weithdrefn i’w dilyn gan yr 
Asesydd Dynodedig.  

 
9.5 Ar 16 Medi 2011, penodwyd Dr Peter Padley, Mr Gary Williams a Mrs 

Chantal Patel yn Aseswyr Dynodedig dros Chwythu’r Chwiban.  Ar ôl 
diwedd cyfnod yn y swydd i Peter Padley, penodwyd Mr Ray Singh yn 
Asesydd Dynodedig yn ei le. (Gweler Cofnod Bwrdd Corfforaeth 10.1 
Hydref 2016)  

 
10. Cyfarfodydd Bwrdd Corfforaeth  
 
10.1 Cynhyrchwyd amserlen flynyddol o gyfarfodydd gan y Clerc a’i gytuno gan 

y Bwrdd Corfforaeth yn ei gyfarfod ym mis Mehefin 2016 ac yn ystod 
2016-17 gweithredodd y cyfarfodydd Bwrdd Corfforaeth a chyfarfodydd 
Pwyllgor i’r calendr a drefnwyd, gyda rhai addasiadau ar gais cadeiryddion 
y pwyllgorau.  

 
10.2 Yn ystod 2016-17 cyfarfu’r Bwrdd Corfforaeth ar 6 achlysur a chwrdd o 

leiaf unwaith pob tymor:  
 

• 13 Hydref 2016, 15 Rhagfyr 2016, 9 Chwefror 2017, 23 Mawrth 2017, 
11 Mai 2017, 29 Mehefin 2017.   

 
10.3 Roedd gan bob cyfarfod o’r Bwrdd gworwm a’r presenoldeb cyfartalog yn 

y cyfarfodydd, o Aelodau Bwrdd Corfforaeth ac a oedd yn gymwys i 
fynychu, oedd 61% (63% 2015-16, 71% 2014-15, 63% 2013-14). 
 

11. Cyfarfodydd y Pwyllgorau  
 
11.1 Mae dyddiadau a phresenoldeb cyfartalog y Pwyllgorau Bwrdd Corfforaeth 

fel a ganlyn:  
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Pwyllgor 
Archwilio 

% y 
presenoldeb 

Pwyllgor 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd  

% y 
presenoldeb 

29 Medi 2016 79 29 Tachwedd 17 75 
1 Rhagfyr 16 83 28 Chwefror 17 62.5 
9 Mawrth 17 66 23 Mai 17 50 
4 Mai 17 100   
15 Mehefin 17 83   
 83  62.5 
Pwyllgor Cyllid 
a Dibenion 
Cyffredinol  

% y 
presenoldeb 

Pwyllgor 
Adnoddau 
Dynol 

% y 
presenoldeb 

6 Hydref 16 85 22 Tachwedd 16 50 
24 Tachwedd 16 85 13 Mawrth 17 83 
26 Ionawr 17 71 12 Mehefin 17 66 
16 Mawrth 17 85   
8 Mehefin 17 71   
 79  66 
Pwyllgor 
Cymorth i 
Ddysgwyr  

% y 
presenoldeb  

Pwyllgor 
Chwilio a 
Llywodraethu  

% y 
presenoldeb 

8 Tachwedd 16 100 4 Hydref 17 50 
7 Mawrth 17 85 24 Ionawr 17 50 
20 Mehefin 17 57 14 Mai 17 50 
    
 80  50 

 
Pwyllgor Tâl 
Cydnabyddiaeth 

   

Hydref 16 100%   
 
 
12. Hysbysiad o Newidiadau i’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd  
  
12.1 Etholwyd Mr Colin Cornelius yn Gadeirydd ar y Gorfforaeth ar 25 Mai 2012 

(gweler Cofnod 11) a bu yn y swydd hon am 4 blynedd (hyd at Mai 2016). 
Fe’i hail-etholwyd yn Gadeirydd y Llywodraethwyr ar 14 Ebrill 2016 am 
gyfnod o 4 blynedd yn dechrau ym mis Mai 2016. 

 
12.2 Etholwyd Mrs Chantal Patel yn Is-gadeirydd ar 12 Mai 2016 am gyfnod o 4 

blynedd yn dechrau ym mis Mehefin 2016. 
 
12.3 Ni chafwyd newidiadau i  Gadeirydd nac Is-gadeirydd y Bwrdd ar gyfer 

2016-17.  
  
13. Adroddiadau Ariannol/Cyfrifon Rheoli  
 
13.1 Derbyniodd y Bwrdd Corfforaeth adroddiadau ariannol a Chyfrifon Rheoli 

yn y cyfarfodydd a ganlyn:  
 



7 
 

• 13 Hydref: Cyfrifon Rheoli ar gyfer y cyfnod ddaeth i ben 31 Gorffennaf 
2016 (Cofnod 8). 

 
• 15 Rhagfyr 2016: Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 2016 (Cofnod 16) a Chyfrifon Rheoli ar gyfer y 
cyfnod o dri mis a ddaeth i ben 31 Hydref  2016. (Cofnod 17) 

 
• 9 Chwefror 2017: Cyfrifon Rheoli ar gyfer y cyfnod o bedwar mis a 

ddaeth i ben 30 Tachwedd 2016. (Cofnod 25) 
 
• 23 Mawrth 2017: Ffurflen ganol blwyddyn, Cyfrifon Rheoli ar gyfer y 

cyfnod a ddaeth i ben 31 Ionawr 2017 (Cofnodion 31 a 32) 
 
• 29 Mehefin 2017: Cyfrifon Rheoli ar gyfer cyfnod o naw mis a ddaeth i 

ben 31 Ebrill 2017. (Cofnod 48) Rhagolygon Ariannol a Chyllidebau 
Blynyddol ar gyfer 2017-20. (Cofnod 49) 

 
14. Tâl Cydnabyddiaeth Llywodraethwyr  

14.1 Ni wnaed unrhyw daliadau i Aelodau’r Bwrdd Corfforaeth yn ystod y 
flwyddyn, ac eithrio: 
  
• Ad-dalu treuliau teithio a chynhaliaeth;   
 
• Cyflog a threuliau a dalwyd i’r Pennaeth mewn cysylltiad â’i gyflogaeth 

yn y Coleg.  
 
15. Cytundebau i Gyflenwi Nwyddau a Gwasanaethau  
 

15.1  Oherwydd natur gweithrediadau’r Coleg a chyfansoddiad bwrdd y llywodraethwyr 
yn cael ei dynnu o sefydliadau lleol, cyhoeddus a phreifat, mae’n anochel y bydd 
trafodion yn digwydd gyda sefydliadau y gallai aelod o fwrdd y llywodraethwyr 
fod â budd ynddynt. Mae pob trafodyn sy’n cynnwys sefydliadau o’r fath yn cael 
ei gynnal ar hyd braich ac yn unol â rheoliadau ariannol a gweithdrefnau caffael 
arferol y Coleg.  

15.2  Cyfanswm y treuliau a dalwyd i Lywodraethwyr, neu ar eu rhan, yn ystod y 
flwyddyn oedd £1,093; 2 llywodraethwr (2016: £988; 4 llywodraethwr). Mae hyn 
yn cynrychioli treuliau teithio a chynhaliaeth a threuliau allan o boced yr aed 
iddynt wrth fynychu cyfarfodydd Llywodraethwyr a digwyddiadau eraill yn 
rhinwedd eu swydd.  

15.3   Nid yw unrhyw Lywodraethwr (ac eithrio’r Pennaeth neu lywodraethwyr staff) 
wedi derbyn unrhyw dâl cydnabyddiaeth nac wedi ildio taliadau gan y Coleg neu 
ei is-gwmnïau yn ystod y flwyddyn (2016: Dim). 
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 Incwm  Gwariant  Incwm  Gwariant 
 2017  2017  2016  2016 
 £’000  £’000  £’000  £’000 
Dinas a Sir Abertawe 160  134  260  1,142 
Meirion Howells Project 
M t 

-  7  -  21 
Nwy Prydain -  -  -  13 
Day 8 Limited -  -  1  - 
        
 

Y Cynghorydd Jennifer Raynor yw Aelod Cabinet dros Addysg Dinas a Sir 
Abertawe a’r Cynghorydd Christine Richards oedd Dirprwy Arweinydd y Cyngor. 
Mae incwm a gwariant yn ystod y flwyddyn yn perthyn i gyflenwi gwasanaethau 
addysgol.   

Meirion Howells yw cyn berchennog a chyfarwyddwr Meirion Howells Project 
Management ac mae’n dal i wneud gwaith ymgynghorol o bryd i’w gilydd i’r 
busnes. Mae gwariant yn y flwyddyn yn perthyn i gyflenwi gwasanaethau rheoli 
prosiect.  

Mae Andrew Donald yn Gyfarwyddwr Cleient i Fusnes Nwy Prydain. Roedd 
gwariant yn ystod y flwyddyn flaenorol yn perthyn i gyflenwi trydan.  

Mae Mike Day yn gyfarwyddwr a rhanddeiliad i Day 8 Ltd. Roedd incwm yn y 
flwyddyn flaenorol yn perthyn i wasanaethau menter.  

16. Bwrdd Academaidd  
 
16.1 Nid yw’r Erthyglau Llywodraeth yn gofyn i’r Gorfforaeth sefydlu Bwrdd 

Academaidd ac ar hyn o bryd nid oes Bwrdd Academaidd Coleg.  
 
17. Hyfforddiant Llywodraethwyr a phresenoldeb mewn digwyddiadau  
 
17.1 Derbyniodd aelodau myfyrwyr a llywodraethwyr newydd hyfforddiant 

ymsefydlu ar ddechrau eu cyfnod yn y swydd.  
 

17.2 Mynychodd aelodau ddiwrnod cwrdd i ffwrdd a oedd yn cynnwys 
datblygiad llywodraethwyr ar 15 Chwefror 2017.  
 

17.3 Mynychodd aelodau nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn gan 
gynnwys y gwobrau Addysg Uwch ar 9 Tachwedd 2016, y gwasanaeth 
carolau ar 6 Rhagfyr 2016, a’r gwobrau Blynyddol i Fyfyrwyr ar 19 
Mehefin 2017. Mynychodd y Cadeirydd y gwobrau Chwaraeon ar 17 Mai 
2017 a mynychodd yr Is-gadeirydd wobrau Iechyd a Gofal ar 28 Mehefin 
2017.  

 
18. Hyfforddi’r Clerc  
 
18.1  Mynychodd y Clerc (Mrs S Barron) dri chyfarfod a digwyddiad rhwydwaith i 

Glercod  yn ystod y flwyddyn a pharhaodd â’i datblygiad proffesiynol trwy 



9 
 

ymchwil desg, trafodaeth barhaus a chyfraniad parhaus at arfer da trwy 
rwydweithiau post clercod, hyfforddiant ar-lein wedi’i ddarparu’n fewnol, a 
chyfarfod gyda chlerc allanol i drafod dosbarthiad electronig amgen yr 
agenda a phapurau.  

           
19. Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
 
19.1 Yn unol â Chod Llywodraethu Da rhaid i’r Bwrdd fodloni, a dylai anelu at 

ragori ar, ei gyfrifoldebau statudol dros gydraddoldeb ac amrywiaeth trwy 
ei gamau a’i ymddygiad ei hun ym mhob agwedd ar ei faterion.  

 
19.2 O ran penodiadau i’r Bwrdd mae’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn 

adolygu amrywiaeth ei aelodaeth gyfredol wrth ystyried y llwybrau i’w 
defnyddio wrth hyrwyddo swyddi gweigion ac wrth ystyried awgrymu 
aelodau i’w penodi.   

 
19.3 Mae aelodau wedi nodi eu bod yn hyderus am gyfrifoldebau’r Bwrdd mewn 

perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth.  
 
20. Cydymffurfiad gyda Chod Llywodraethu Da 
 
20.1 Cyfeiria’r Cod Llywodraethu Da at ddidwylledd a thryloywder ar ran  y 

Bwrdd Corfforaeth wrth gynnal ei faterion ac i ba raddau y mae’r Cod 
wedi’i fabwysiadu.  

 
20.2 Mae Llywodraethwyr wedi adolygu cydymffurfiad gyda’r Cod Llywodraethu 

Da yn fanwl ac yn deillio o adolygiadau mae amryw ddiwygiadau wedi’u 
gwneud i brosesau llywodraethu. Mae’r rhain yn cynnwys diwygiadau i 
God Ymddygiad Bwrdd Corfforaethol, ac is-ddeddfau’r Coleg, cymeradwyo 
disgrifiadau rôl ar gyfer Aelodau Bwrdd, Cadeiryddion Pwyllgorau, a 
Chadeirydd ac Is-gadeirydd y Bwrdd. Adnabuwyd nifer o elfennau i’w 
gweithredu yn ystod y flwyddyn a byddai dwy (Elfennau 7.36 a 7.39) yn 
cael eu hadolygu. 

 
20.3 Mae’r Bwrdd wedi adolygu’i effeithlonrwydd ar sail Cod Llywodraethu Da a 

gofynion statudol ac adroddwyd ar ganlyniadau’r asesiad i’r Pwyllgor 
Chwilio a Llywodraethu, (gweler Cofnod 10) ac mae crynodeb wedi’i 
gynnwys yn Atodiad A i’r adroddiad hwn.  

 
20.4   Mae’r Cod yn nodi y dylai’r Pwyllgor Chwilio gynhyrchu adroddiad 

blynyddol ar waith y Pwyllgor. Mae adolygiad cryno o waith y Pwyllgor 
Chwilio a Llywodraethu ynghlwm yn Atodiad B i’r adroddiad hwn.  

 
 
 
Llofnod:   …………………………………………......  Dyddiad:…………………………….. 
 Cadeirydd y Gorfforaeth    
 Coleg Gŵyr Abertawe    
 
 
Llofnod: ............................................... Dyddiad:……………………………….. 
 Clerc y Gorfforaeth  



10 
 

      Coleg Gŵyr Abertawe  



  Atodiad B 

Adolygiad o effeithiolrwydd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu 

 Eitem  Cofnod 2016-17 
1 Gwneud argymhellion i’r 

Gorfforaeth ar 
benodi/ailbenodi aelodau 
 

√ Adolygiad o aelodaeth 
Cofnod 22 
Penodiadau Myfyrwyr Aelodau 
Cofnod 23 

2 Cynghori ar faterion eraill 
yn ymwneud ag aelodaeth 
a phenodiadau y gallai’r 
Gorfforaeth eu cyfeirio at y 
Pwyllgor gan ystyried 
darpariaethau’r Offerynnau 
ac Erthyglau Llywodraeth 
statudol bob amser 
 

√ e.e. Is-ddeddfau’r Coleg – Telerau’r 
Swydd 
Cofnod 21.2 

3 Datblygu a chynnal, drwy 
broses o gyfweliad a 
geirdaon cyfrinachol, 
cronfa ddata o ymgeiswyr 
a argymhellir ar gyfer 
aelodaeth o’r Gorfforaeth 
yn y dyfodol 
 

Amh. Dim llywodraethwyr posibl yn aros am 
ystyriaeth 

4 Cychwyn chwiliadau am 
ymgeiswyr posib i fod yn 
aelodau o’r Gorfforaeth os 
bydd angen drwy 
ymgynghori gyda chyrff, 
sefydliadau a/neu 
unigolion sydd â diddordeb 
a lleoli hysbysebion 
amserol yn y cyfryngau 
lleol/rhanbarthol a/neu 
gyhoeddiadau cymunedol 
perthnasol 
 

√ Gohebiaeth gyda Dinas a Sir Abertawe 
ynghylch cynrychiolwyr awdurdod lleol 
Dim recriwtio gweithredol arall ei 
angen yn 2016-17 
 

5 Pennu’r broses lle ystyrir 
ymgeiswyr ar gyfer 
aelodaeth o’r Gorfforaeth a 
chael sicrwydd ynghylch 
eu cymhwyster dan 
Offeryn y Llywodraeth 
 

√ Nid yw’r broses (ar gyfer aelodaeth o’r 
Bwrdd, yn cynnwys enwebu ac ethol 
aelodau myfyrwyr ac aelodau staff) 
wedi’i hystyried yn 2016-17 
Yn haf 2016, fe wnaeth pob aelod o’r 
Bwrdd nodi eu bod yn parhau’n 
gymwys i fod yn aelod o’r Bwrdd 
 

6 Goruchwylio cynllunio 
olyniaeth aelodaeth y 
Gorfforaeth a’r Pwyllgor yn 
cynnwys cyfleoedd 
datblygu perthnasol 
 

√ Adolygiad o aelodaeth Cofnod 6.1 
Adolygiad o swyddi gweigion Cofnod 
14 
Adolygiad o aelodaeth Cofnod 22 
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7 Adolygu holl agweddau ar 
y dadansoddiad sgiliau ac 
amrywiaeth diweddaraf 
yng nghyswllt aelodaeth 
gyfredol y Gorfforaeth, cyn 
ystyried unrhyw benodiad 
newydd 
 

√ Dim penodiadau newydd yn 2016-17 
Adolygiad o aelodaeth ac 
ailbenodiadau Cofnod 22 

8 Adolygu cyfansoddiad a 
chydbwysedd aelodaeth y 
Gorfforaeth a’r Pwyllgor yn 
rheolaidd a gwneud 
argymhellion priodol 

√ e.e. Aelodaeth o Bwyllgorau Cofnod 5 

9 Sicrhau nad yw enwau’r 
ymgeiswyr sydd dan 
ystyriaeth yn cael eu 
rhyddhau i’r Gorfforaeth 
hyd nes y gwneir 
argymhelliad i’r corff 
hwnnw, am resymau 
cyfrinachedd 

Amh. Dim penodiadau newydd yn 2016-17 

10 Cymeradwyo 
penodi/ailbenodi Aelodau 
priodol y Gorfforaeth fel 
Llywodraethwyr gyda 
chyfrifoldeb perthnasol 
dan y Polisïau Diogelu 
Plant ac Amddiffyn 
Oedolion Bregus 
 

Amh. Dim newidiadau i’r Aelodau a 
benodwyd i’r rolau hynny 

11 Datblygu ac argymell i’r 
Gorfforaeth bolisïau a 
gweithdrefnau ar gyfer 
sefydlu a datblygu 
llywodraethu’r Gorfforaeth 
a goruchwylio eu 
gweithrediad 

 Dim polisïau a gweithdrefnau wedi’u 
datblygu yn 2016-17 

12 Cymeradwyo ac adolygu 
Is-ddeddfau, Codau 
Ymarfer a Chofrestr 
Diddordebau’r Gorfforaeth 
yn flynyddol 

√ Cofrestr o Ddiddordebau Cofnod 3 
Adolygu’r Cod o Lywodraethu Da yn 
cynnwys adolygu Is-ddeddfau a Chod 
Ymarfer Cofnod 15.2, Cofnod 15.3 
Telerau Swydd is-ddeddfau’r Coleg 
Cofnod 21.2 
 

13 Cymeradwyo ac adolygu 
holl bolisïau a 
gweithdrefnau’r 
Gorfforaeth yn rheolaidd 
sy’n berthnasol i waith y 
Pwyllgor 

Amh. Dim wedi’u hadolygu yn 2016-17 

14 Datblygu ac argymell i’r √ Adolygiad perfformiad y Gorfforaeth 



  Atodiad B 

Gorfforaeth feini prawf ar 
gyfer arfarnu perfformiad 
y Gorfforaeth yn ei 
chyfanrwydd, bydd y meini 
prawf hyn yn ffurfio rhan o 
hunanasesiad llywodraethu 
blynyddol yn erbyn 
deilliannau cytûn y 
Gorfforaeth 

Cofnod 25 

15 Adnabod a blaenoriaethu 
anghenion datblygu’r 
Gorfforaeth a’i haelodau er 
mwyn darparu rhestr 
datblygu llywodraethwyr 
yn flynyddol a fydd yn 
arwain at welliant 
cynyddol ym mherfformiad 
y Gorfforaeth 

x Datblygir hyn o’r hunanasesiad 

16 Monitro presenoldeb 
aelodau’r Gorfforaeth yng 
nghyfarfodydd y 
Gorfforaeth a’i phwyllgorau 
a chymeradwyo camau 
priodol fel sydd angen 

√ Adroddiad Llywodraethu Blynyddol 
2015-16 Cofnod 8 

17 Ystyried yr holl faterion 
llywodraethu sy’n deillio o 
adolygiadau mewnol a/neu 
adolygiadau allanol o 
Goleg Gŵyr Abertawe a 
sicrhau y cymerir camau 
adferol priodol 

Amh. Dim materion llywodraethu wedi’u codi 
yn 2016-17 

18 Adolygu, a ble bo hynny’n 
briodol, ymateb i 
ddogfennau ymgynghori 
gan gyrff allanol, megis 
Llywodraeth Cynulliad 
Cymru sy’n ymwneud â 
materion llywodraethu 

Amh. Dim ymgynghoriadau yn 2016-17 

19 Derbyn ac adolygu 
adroddiad blynyddol yn 
cadarnhau bod yr holl 
gofnodion perthnasol yn 
ymwneud ag aelodaeth o’r 
Gorfforaeth wedi’u 
diweddaru’n amserol 

√ Cofrestr o ddiddordebau Cofnod 3.1 
Adroddiad Llywodraethu Blynyddol 
Cofnod 8 

20 Adolygu ac argymell bod y 
Gorfforaeth yn 
cymeradwyo Adroddiad 
Blynyddol y Clerc i’w 
gyflwyno i’r Adran Plant, 
Addysg, Dysgu Gydol Oes 

√ Adroddiad Llywodraethu Blynyddol 
Cofnod 8  



  Atodiad B 

a Sgiliau 
21 Ymgymryd ag adolygiadau 

o gylch gorchwyl y 
Cadeirydd a’r Is-gadeirydd 
ac argymell unrhyw 
ddiwygiadau i’r Gorfforaeth 

√ Disgrifiad rôl y Cadeirydd, yr Is-
gadeirydd a Chadeiryddion Pwyllgorau 
Cofnod 15.4 
 

22 Ystyried unrhyw fater 
llywodraethu y cyfeirir ato 
gan y Gorfforaeth neu un 
o’i phwyllgorau eraill 

√ Adolygiad o aelodaeth (cyfeiriad y 
Pwyllgor Archwilio) Cofnod 6.2 
 

23 Cynghori’r Gorfforaeth ar 
unrhyw ddiwygiadau ac 
addasiadau i’r Offerynnau 
ac Erthyglau Llywodraeth 

Amh. Dim diwygiadau wedi’u cynnig yn 
2016-17 

24 Bydd gan y Pwyllgor y 
pŵer i gyflogi 
gwasanaethau 
ymgynghorwyr allanol yn 
ôl yr angen i gyflawni ei 
gyfrifoldebau 

Amh. Dim angen yn 2016-17 

25 Gall y Pwyllgor wahodd 
unrhyw berson, p’un a 
yw’n llywodraethwr neu’n 
allanol i Goleg Gŵyr 
Abertawe, i fod yn 
bresennol er mwyn 
darparu cyngor a 
thystiolaeth i gynorthwyo 
yn y broses chwilio a/neu i 
wirio ei annibyniaeth 

Amh. Dim angen yn 2016-17 

26 Ni fydd y Gorfforaeth yn 
penodi unrhyw aelod o’r 
Gorfforaeth oni bai ei bod 
wedi ystyried cyngor y 
Pwyllgor Chwilio a 
Llywodraethu yn gyntaf 

√ Adolygiad o Aelodaeth Cofnod 6.1 
Adolygiad o swyddi gweigion Cofnod 
14 
Adolygiad o aelodaeth Cofnod 22 
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 Amcan (pethau y mae’n rhaid i 
lywodraethwyr eu gwneud) 

Trefniadau monitro Meini prawf 
llwyddo 

Deilliant Medi  
2017 

Cyfrifoldeb Cyfeirnod 

1 
Presenoldeb (ymroddedig a 
chyfrannu’n rhagweithiol, 
clustnodi amser digonol) 

Cofrestr presenoldeb 
Cofnodi yn y 
cofnodion 
Adrodd yn yr 
adroddiad 
llywodraethu 
blynyddol 

Pob aelod wedi 
mynychu o leiaf x% 
o gyfarfodydd, yn 
cynnwys pwyllgorau 

Cyfartaledd 
presenoldeb o 
61% yng 
nghyfarfodydd 
Bwrdd y 
Gorfforaeth 

Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.17 
Cod Ymddygiad 
 

2 Datgan diddordeb Dychwelyd y ffurflen 
datgan diddordeb  
Gwneud datganiadau 
mewn cyfarfodydd 
perthnasol 
Cofrestr wedi’i 
adrodd i’r Pwyllgor 
Chwilio a 
Llywodraethu 
Archwilwyr allanol 
 

Pob aelod i wneud 
datganiadau 
cyflawn o 
ddiddordeb erbyn 
dyddiad y Pwyllgor 
Archwilio cyntaf yn 
y flwyddyn 
Unrhyw newidiadau 
i’r gofrestr i gael eu 
hadrodd yn y 
cyfarfod nesaf 
posibl  

2016-17 – 18 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.5 
The Essential 
Trustee 

3 Cytuno ar y Cod Ymddygiad  Dychwelyd y 
cytundeb wedi’i 
lofnodi 

Pob aelod i 
ddychwelyd y 
cytundeb wedi’i 
lofnodi erbyn 
dyddiad Pwyllgor 
Archwilio cyntaf y 
flwyddyn 
 

2016-17 – 18 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 2.9, 7.19 

4 Cyflwyno manylion sgiliau Cwblhau asesiad 
sgiliau unigol 

Cwblhau bob dwy 
flynedd 

Nodyn 1 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.2, 7.25 

5 Mynychu sesiynau 
hyfforddi/datblygu e.e. Atal, 

Cofnod presenoldeb Wedi mynychu 
hyfforddiant 

Nodyn 2 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.34 
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Diogelu, tro dysgu 
 

Gofyniad statudol ar 
gyfer Atal a Diogelu 
Cod Llywodraethu 
Da 2.2 

6 Mynychu ardal gyswllt Hunan-adrodd Wedi mynychu ardal 
gyswllt 

Nodyn 3 Aelod Bwrdd/Aelod 
Cyswllt 

Cod Llywodraethu 
Da 7.33 

7 Mynychu digwyddiadau’r Coleg 
 

Cofnod o 
bresenoldeb/hunan-
adrodd 
 

Pob aelod wedi 
mynychu un 
digwyddiad Coleg 
bob blwyddyn  

Nodyn 4 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.34 

8 Ymgymryd â hunanasesiad Holiaduron 
hunanasesiad wedi’u 
cwblhau 

Pob aelod wedi 
cwblhau’r holiadur 
hunanasesiad 

2016-17 -16 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da  

       
 Amcanion (pethau y mae 

llywodraethwyr yn asesu drostynt 
eu hunain) 

Trefniadau monitro Meini prawf 
llwyddo 

Cytuno’n gryf 
(cytuno) 

Cyfrifoldeb Cyfeirnod 

9 
 

Deall rôl a chyfrifoldebau Holiadur 
hunanasesiad 

Deilliant cadarnhaol C1 13 (3) 
C2 15 (1) 

Aelod Bwrdd Adolygiad Ansawdd 
Estyn  

10 Yn medru cefnogi a herio’r 
weithrediaeth 

Holiadur 
hunanasesiad 

Deilliant cadarnhaol C3 13 (3) Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.17, 7.35 
Adolygiad Ansawdd 
Estyn 

11 Yn medru adnabod a chyfeirio at 
wendidau neu ddiffyg gwybodaeth 

Holiadur 
hunanasesiad 

Anghenion datblygu 
wedi’u hadnabod 

Nodyn 5 Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 7.34 

12 Yn medru adnabod a deall safonau 
derbyniol bywyd cyhoeddus 
(Safonau Nolan) a bydd yn 
gweithredu er budd gorau’r Coleg 

Hunan-asesiad Deilliant cadarnhaol C5 14 (2) Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 2.9, 7.19 
The Essential 
Trustee 
Offerynnau 
Llywodraeth 

13 Yn medru esbonio rhesymeg 
sylfaenol y Cynllun Strategol  

Holiadur 
hunanasesiad 

Deilliant cadarnhaol C4 9 (7) Aelod Bwrdd Cod Llywodraethu 
Da 1.4 
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14 Yn fodlon bod y papurau wedi’u 
dosbarthu mewn da bryd ar gyfer 
cyfarfodydd 

Holiadur 
hunanasesiad 

Deilliant cadarnhaol 16 Aelod Bwrdd Offerynnau 
Llywodraeth 

15 Yn fodlon bod y cofnodion yn 
adlewyrchu’r trafodaethau a’r 
penderfyniadau a wnaed yn gywir 

Holiadur 
hunanasesiad 

Deilliant cadarnhaol 16 Aelod Bwrdd Offerynnau 
Llywodraeth 



Dangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer Aelodau’r Bwrdd – deilliannau Hunan-asesiad 2016-17       Atodiad A 

Nodyn 1 Asesiad Sgiliau  

Fe wnaeth yr holl lywodraethwyr a gwblhaodd yr hunanasesiad lenwi’r elfen asesiad sgiliau. 

Nid oedd unrhyw gyfeiriad at sgiliau o ‘ddim’ ac ymddengys bod amrediad da o sgiliau h.y. y rheini a 
nodwyd fel cymedrol neu uchel ym mhob maes. 

Roedd y sgoriau uchaf yn y sgiliau isel (h.y. yn hafal i neu’n uwch na 4) ym meysydd: tendro 
cystadleuol, rheoli cost, Addysg Uwch, anghenion arbennig ac anableddau; roedd y sgoriau uchaf yn 
y sgiliau uchaf h.y. yn hafal i neu’n uwch na 9 ym meysydd: recriwtio a dewis, cynllunio busnes a 
strategol, dehongli gwybodaeth reoli, Addysg Uwch a llywodraethu ac ymddiriedolaeth. 

Nodyn 2 Mynychu sesiynau hyfforddiant a datblygu 

Fe wnaeth y ddau lywodraethwr myfyriwr fynychu sesiynau sefydlu. 

Nodyn 3 Mynychu Ardal gyswllt 

 

Nodyn 4 Mynychu digwyddiadau Coleg 

Fe wnaeth Llywodraethwyr fynychu seremoni graddio’r Coleg, gwobrau’r Myfyrwyr, y gwobrau 
Chwaraeon a pherfformiadau myfyrwyr y coleg. Fodd bynnag, ni lwyddwyd i gael yr holl 
lywodraethwyr yn bresennol mewn o leiaf un digwyddiad. 

Nodyn 5 Adnabod gwendid mewn gwybodaeth neu ddiffyg gwybodaeth 

Fe wnaeth rhwng un a phedwar aelod adnabod y meysydd a ganlyn lle’r oeddent yn teimlo y 
byddent yn elwa o friffio neu ddatblygiad pellach: Dysgu Seiliedig ar Waith (4), cyfrifoldeb cyfreithiol, 
atebolrwydd, cyfrifoldeb (4), Addysg Uwch (3), Strategaeth y Coleg (3), cyflogadwyedd (3), 
entrepreneuriaeth (2), cyllid ac ariannu (2), marchnata (2), partneriaethau (2), rolau a chyfrifoldebau 
Aelodau ac Uwch Reolwyr (2), datblygiadau cwricwlwm yn benodol i oedran (1), datblygu’r 
cwricwlwm (1), llywodraethu effeithiol (1), iechyd a diogelwch (1), technoleg gwybodaeth a dysgu 
(1), datblygiadau polisi Llywodraeth Cymru (1) 14-19, Pobl nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant (NEETS), Rhyngwladol (1). 
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Sylwadau ar berfformiad y Bwrdd C14 

• Perfformiad cyffredinol yn iawn. Trafodaethau a Herio staff yn dda ac yn briodol. Sylwyd ar 
rai absenoldebau cyson heb esboniad o gyfarfodydd. 

• Perfformiad ardderchog 
• Anodd bod yn wrthrychol yn y sylwadau ond yn seiliedig ar fy mhrofiad i o weithio gyda 

gwahanol Fyrddau Corfforaeth, credaf fod y Corff Llywodraethu cyfredol yn rhoi her a 
chefnogaeth effeithiol, ble bo hynny’n briodol, i’r uwch dîm reoli. Fel enghraifft o hyn, 
byddwn i’n nodi’r cyflwyniad diweddar ar ‘gyflogadwyedd’ lle gwnaeth yr holl 
lywodraethwyr oedd yn bresennol gyfrannu at y trafodaethau. Fy unig bryder fyddai 
presenoldeb cyffredinol yn y cyfarfod Corfforaethol all amrywio weithiau o amgylch y nifer 
sydd eu hangen ar gyfer cworwm. 

• Teimlaf fod y Bwrdd wedi gweithredu’n gryf eleni, yn benodol gyda’r heriau y mae wedi’u  
hwynebu. Ni chredaf y gellir cwestiynu cyfrifoldeb ar y cyd y Bwrdd ar hyn o bryd. 

• Teimlaf nad ydw i wedi gallu ymgysylltu’n llawn o bosib fel y byddwn wedi dymuno o 
ganlyniad i ymrwymiadau gwaith a theulu. Rwy’n cytuno gyda’r sylwadau a wnaed yn ystod y 
cyfarfodydd Bwrdd blaenorol ynghylch defnyddio telegynadledda/Skype/ac ati a gobeithiaf y 
bydd y dulliau yma yn fy ngalluogi i fynychu mwy o gyfarfodydd. 

• Fel aelod newydd o’r Bwrdd, mae’n rhaid i mi ddweud fy mod wedi cael argraff dda iawn o 
lefel y wybodaeth ac arbenigedd sydd gan aelodau – ar draws amrediad eang o faterion. 
Mae cyfoeth o brofiad o fewn y Bwrdd a fy sylw i ydy bod yr aelodau’n gweithio gyda’i gilydd 
mewn modd cydweithredol a chadarnhaol. Nid oes gennyf unrhyw feysydd o bryder. 
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