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Cofnodion Bwrdd y Gorfforaeth 
a gynhaliwyd ar ddydd Iau, 15 Rhagfyr 2016 am 5.00pm yn Ystafell y Bwrdd, W3, 

Hill House, Tycoch  
 

Yn bresennol: Mr Colin Cornelius Cadeirydd  
 Dr David Ashelby 

Mr John Britton 

Mr Tim Clark 
Mr Andrew Donald 

Mr Meirion Howells 
Mr Mark Jones 
Mr Ceri Low 

Mrs Chantal Patel 
Ms Fiona Rees 

Mr Samuel Williams 
Mrs Susan Williams 
Mr Gary Williams 

 

 
 

(heblawm am Eitem 20) 
  

 
Pennaeth (heblaw am Eitem 20) 
(heblaw am Eitem 20) 

 
 

 
 
 

 
Yn bresennol 

hefyd: 

Mr Mike Glover 

Mr Paul Harris 
Mrs Kay Morgan 

 

Pennaeth Cyllid (heblaw am Eitem 20) 

Is-bennaeth (Gwasanaethau Corfforaethol) 
(heblaw am Eitem 20) 

Is-bennaeth (Gwasanaethau Academaidd) 
(heblaw am Eitem 20) 

Cofnodydd: Mrs Sharon Barron Clerc y Gorfforaeth (heblaw am Eitem 20) 

 
12 Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan: Mr Mike Day, Mrs Carol Green, Mr Ryan George, 
Y Cyngh. Christine Richards, Y Cyngh. Jennifer Raynor, Mr Kieron Rees, Mr Ray 

Singh. 
 

13 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 
 
Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2016 eu 

cymeradwyo fel cofnod cywir. 
 

14 Adroddiad y Pennaeth 
 
Cyflwynodd y Pennaeth ei adroddiad. 

 
Roedd y Bwrdd wedi nodi’r diweddariad i’r sector yn enwedig y canlynol: bod 

Llywodraeth Cymru wedi derbyn bron pob un o’r argymhellion yn adolygiad Diamond 
yn ddiweddar cysylltiedig â chyllid myfyrwyr ar gyfer Addysg Uwch; datblygiadau 
pellach o ran Rhaglen Cydnerthedd AB Llywodraeth Cymru; bod adroddiad drafft 

Swyddfa Archwilio Cymru ar ‘sefyllfa ariannol sefydliadau AB yng Nghymru’ yn cael ei 
thrafod â swyddogion Llywodraeth Cymru cyn  cael ei ryddhau gan Swyddfa Archwilio 

Cymru; Llywodraeth y DU yn cyflwyno Bil Addysg Dechnegol a Phellach yn ymwneud 
â gweithdrefnau solfedd ar gyfer sefydliadau AB; ac y byddai rheolaeth dros gyflog ac 
amodau athrawon yn cael ei datganoli i Lywodraeth Cymru.  

 
Roedd y Pennaeth wedi adrodd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chyllideb 

ddrafft ar gyfer 2017-18 ac roedd Aelodau wedi nodi’r canlynol: y byddai’r cyllid 
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arfaethedig ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yr un peth â chyllid 2016-17; a bod  
£30m wedi cael ei ddyrannu i lwybrau dysgu, AU ac AB gyda £5m ar gyfer AB.  

 

Roedd y Pennaeth wedi adrodd ar gyhoeddiadau diweddar Llywodraeth y DU am y 

morlyn llanw, y Fargen Ddinesig ar gyfer Abertawe a De Cymru, a Chynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau newydd yr ardal. Roedd diweddariadau eraill i’r sector yn 
ymwneud â phenderfyniad Colegau Cymru i beidio ag uno â Ffederasiwn Hyfforddiant 

Cenedlaethol Cymru, a phenderfyniad Coleg Caerdydd a'r Fro i gaffael y cwmni 
preifat ACT Training. 

 
Roedd yr Aelodau wedi nodi adroddiad byr ar Ystadau’r Coleg, wedi canmol staff ar y 
gwaith a wnaed yn dilyn y tân ar 28 Hydref ar gampws Tycoch, gan adfer systemau 

TG a chlirio adeiladau, ac wedi diolch i Meirion Howells am y cymorth a roddwyd 
ganddo yn dilyn y tân. 

 
Roedd y Bwrdd wedi cymeradwyo’r camau a gymerwyd mewn perthynas â 
gweithredu’r cynnydd yng nghyflog byw y Living Wage Foundation ar 1 Tachwedd, a 

gynyddodd o £8.25 i £8.45 yr awr; a gweithredu argymhelliad Colegau Cymru i fwrw 
ymlaen a thalu cynnydd o 1% mewn costau byw ar gyfer 2016-17 i staff eraill wedi’i 

ôl-ddyddio i 1 Awst 2016. (Gweler Cofnod 60 ar 30 Mehefin). 
 

Roedd Aelodau wedi nodi apwyntiadau i’r swyddi Pennaeth Marchnata a Derbyn, a'r 
Rheolwr Datblygu Rhaglenni Cyflogadwyedd. 
 

Mewn perthynas â dysgu seiliedig ar waith (DSW), roedd y Bwrdd wedi nodi bod y 
Coleg wedi cytuno i ymuno â’r consortiwm dan arweiniad Coleg Sir Benfro i gyflwyno 

cais ar y cyd ar gyfer y contract DSW newydd ar gyfer 'hyfforddeiaethau', 
'prentisiaethau' ac 'arloesi', ac i ychwanegu’r Coleg fel is-gontractwr posibl i'r cais i’w 
gyflwyno gan ‘Rathbone' ar gyfer hyfforddeiaeth yn unig. Roedd y Bwrdd wedi nodi’r 

rhesymeg dros y penderfyniadau. 
 
Roedd y Pennaeth wedi adrodd ar y canlynol: trafodaethau parhaol mewn perthynas 
ag addysg ôl-16 yn Abertawe gan gynnwys trafodaeth ag Ysgol Gyfun Treforys; cael 
gwared o arholiadau UG mewn rhai cyrsiau a ddilysir yn Lloegr; ac roedd wedi ceisio 

barn Aelodau am fesurau i wella canlyniadau A*-A. 
 

Roedd yr Aelodau wedi trafod y manteision posibl o’r Coleg yn gweithio'n fwy agos 
gydag ysgol uwchradd leol, a’r farn y dylai gwaith o'r fath fod yn rhan o strategaeth 
ar draws yr awdurdod lleol. 

 
Mewn perthynas â gwella graddau A*-A roedd aelodau wedi trafod y tegwch o 

gynyddu nifer yr oriau dysgu ar gyfer rhai dysgwyr i ganolbwyntio ar wella graddau; 
ac a fyddai hyn yn golygu symud adnoddau o ddysgwyr eraill; a ddylid cynnig 
cyfleoedd ar gyfer gwella graddau (e.e. technegau arholiad) i bob myfyriwr; nodwyd 

bod adnoddau ychwanegol eisoes yn cael eu darparu ar gyfer myfyrwyr llai galluog, a 
thrwy AU+ ar gyfer y rhai mwy galluog; ac y byddai angen arian ychwanegol gan 

Lywodraeth Cymru i weithredu mesurau ychwanegol. Yn gyffredinol roedd aelodau o'r 
farn y dylid cefnogi dysgwyr i gyrraedd eu potensial llawn, ond nid ar gyfer rhai 
dysgwyr ar draul eraill, ac felly byddai angen cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer 

hyn. Roedden nhw wedi cefnogi’r Pennaeth wrth iddo ysgrifennu i Lywodraeth Cymru 
ynghylch hyn. 
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Roedd y Pennaeth wedi sôn am yr adroddiad diweddar ynghylch sut mae’r Coleg yn 
diwallu ei ddyletswyddau mewn perthynas â Prevent. Nodwyd nifer o nodweddion 

rhagorol ynghyd â nifer o feysydd i’w hystyried.   
 

Roedd y Bwrdd wedi nodi’r adroddiad ar ymweliad y Pennaeth â Tsieina a’r cyfleoedd 
posibl sy’n codi o’r ymweliad, ac fe’i cynghorywd i ymchwilio a oedd unrhyw 
gyfleoedd ychwanegol i’r Coleg a allai godi yn dilyn penderfyniad Cymdeithas y 

Colegau i dynnu yn ôl o Tsieina a chau ei swyddfeydd. 
 

Roedd y Pennaeth wedi adrodd ar ganlyniad yr arolwg staff oedd ychydig yn well o’i 
gymharu â 2014-15. Roedd y prif welliannau’n ymwneud â chwestiynau am 
werthoedd a diwylliant y Coleg, a boddhad cyffredinol. Rhoddodd adroddiad geiriol ar 

yr arolwg boddhad myfyrwyr – roedd yr arolwg wedi dangos gwelliant yn yr 
ymatebion gan fyfyrwyr galwedigaethol.  

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r adroddiad. 
 

15 Y Diweddaraf am Ystadau 
 

Roedd y Bwrdd wedi derbyn diweddariad ar sawl agwedd ar ystad y Coleg gan 
gynnwys y diweddaraf ar y gwaith a wnaed yn dilyn y tân yn Nhycoch a phrosiect 

blaen y tŷ, a nodi prosiectau adeiladu cyfalaf newydd ar gyfer y Rhaglen Cyllid 
Cyfalaf sy’n dechrau ym mis Ebrill 2019. 
 

Cafodd y Bwrdd ei hysbysu bod y Coleg wedi cyflwyno nifer o brosiectau i’w hystyried 
gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Cyllid Cyfalaf Band B Ysgolion ac Addysg y 

21ain Ganrif, y rhagwelwyd y byddai’n dechrau ym mis Ebrill 2019. Y dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyno’r prosiectau oedd 12 Rhagfyr 2016. 
 

Roedd y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol wedi cytuno ar y blaenoriaethau 
canlynol: llety ar gyfer dysgwyr tramor; ad-drefnu ac ailddodrefnu adeilad Ffordd y 

Brenin (TSB); ystafelloedd ychwanegol ar Gampws Gorseinon; gwaith ailwampio ar 
gyfer y Gronfa Ddoniau; datblygu adeilad Peirianneg/Adeiladu/Technoleg yn Hill 
House; adeilad newydd ar gyfer cyfleuster cerbydau modur cyfunol yn Hill House; 

datblygiad pellach ym Mhlas Sgeti, ac adeilad ar gyfer cydweithredu ag ysgolion.  
 

Roedd aelodau wedi nodi manylion y tân ar Gampws Tycoch ar 28 Hydref 2016 a’r 
gwaith dilynol  a wnaed i glirio, glanhau ac adfer mannau’r Coleg a ddifrodwyd yn 
ogystal â chael hyd i ystafelloedd ar gyfer dysgwyr wedi’u dadleoli. Roedd y Bwrdd 

wedi nodi bod sawl cyfarfod wedi digwydd gydag yswirwyr y Coleg ond y byddai’n 
cymryd sawl wythnos cyn i ni wybod am ganlyniad yr hawliad yswiriant. O ganlyniad 

i’r tân a’r angen i gael hyd i ystafelloedd byrdymor i ddysgwyr, rhagwelwyd y byddai 
dechrau prosiect blaen y tŷ yn cael ei ohirio tan Chwefror 2017.  
 

Gofynnwyd i’r Bwrdd ystyried cynnwys system tasgu dŵr ym Mloc C Tycoch a 
ddifrodwyd gan y tân, ac yn ardal newydd blaen y tŷ, am gost ychwanegol. Byddai 

gosod system tasgu dŵr yn cael ei hystyried ar gyfer unrhyw ddatblygiadau yn y 
dyfodol, gan gynnwys campws Gorseinon. 
 

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi: 
 

1. cymeradwyo’r prosiectau cyfalaf a amlinellwyd yn y papur i’w gyflwyno i 
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Lywodraeth Cymru; 
2. cytuno i osod system tasgu dŵr fel rhan o waith ailddodrefnu Llawr C; a 

3. chytuno i wneud amrywiad i ddatblygiad blaen y tŷ yn Nhycoch i gynnwys 
system tasgu dŵr. 

4. cytuno i’r cynnydd mewn costau ar gyfer y gwaith datblygu yn Nhycoch o 
£3.3m i £4m gan gynnwys cost y systemau tasgu dŵr arfaethedig.  
 

16 Datganiadau Ariannol 
 

Roedd y Bwrdd wedi derbyn y Datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 
31 Gorffennaf 2016. Roedd y datganiadau wedi cael eu harchwilio gan archwilwyr 
allanol y Coleg, Mazars, a nododd addasiadau posibl i’r datganiadau ond nid oedd y 

rhain wedi cael eu cynnwys yn y cyfrifon gan nad oeddent wedi’u hystyried yn 
bwysig. Roedd yr archwilwyr yn cynnig barn ddiamod mewn perthynas â 2015-16. 

 
Roedd y Bwrdd wedi nodi bod datganiadau ariannol Track Training Limited yn cael eu 
harchwilio ar hyn o bryd gan Mazars.  

 
Roedd yr aelodau wedi nodi bod y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol a’r Pwyllgor 

Archwilio wedi adolygu’r datganiadau yn fanwl.  
   

Roedd yr Aelodau wedi nodi sawl eitem yn y datganiadau gan gynnwys perfformiad 
ariannol gwell y Coleg fel y mesurwyd gan y warged arian weithredol a oedd wedi 
gwella o £2.4m i £2.7m. Roedden nhw wedi nodi effeithiau’r newidiadau i safonau 

cyfrifyddu a’r esboniad ar gyfer y safonau newidiol hyn.  
 

Roedd yr Aelodau wedi diolch i’r Pennaeth Cyllid ac MIS a’r tîm Cyllid am eu gwaith. 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo datganiadau ariannol Coleg Gŵyr 

Abertawe ar gyfer y cyfnod yn gorffen 31 Gorffennaf 2016 a’u cyflwyniad dilynol i 
Lywodraethy Cymru. 

 
17 Cyfrifon Rheoli – Tri mis yn gorffen 31 Hydref 2016 

 

Roedd y Bwrdd wedi derbyn y cyfrifon rheoli ar gyfer y tri mis yn gorffen 31 Hydref 
2016. Argymhellwyd y cyfrifon i’w cymeradwyo gan y Pwyllgor Cyllid a Dibenion 

Cyffredinol (Gweler Cofnod 20). 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r cyfrifon rheoli ar gyfer y cyfnod yn 

gorffen 31 Hydref 2016. 
 

18 Adroddiadau gan Bwyllgorau 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi a thrafod sawl eitem a ystyriwyd gan y 

pwyllgorau canlynol ac wedi cymeradwyo’r penderfyniadau a wnaed: 
 

.1 Pwyllgor Cymorth Dysgwyr – 8 Tachwedd 2016 
 
.2 Pwyllgor Adnoddau Dynol – 22 Tachwedd 2016 

 
.3 Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol – 24 Tachwedd 2016 
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Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r eitemau Ystadau (y cyfeiriwyd atynt 
yn Eitem 16 uchod), y datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 

Gorffennaf 2016 a’r cyfrifon rheoli ar gyfer y tri mis yn gorffen 31 Hydref 2016. 
 

.4 Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd – 29 Tachwedd 2016 
 
.5 Pwyllgor Archwilio – 1 Rhagfyr 2016 

 
Yn ogystal â chymeradwyo’r datganiadau ariannol y cyfeiriwyd atynt yn Eitem 16 

uchod, roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y 
Pwyllgor Archwilio ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2016, wedi nodi 
Cofrestr Risg y Coleg ac wedi cymeradwyo’r Datganiad Caethwasiaeth a Masnachu 

Pobl. 
 

19 Dyddiadau’r Cyfarfodydd Nesaf 
 
Byddai cyfarfodydd nesaf y Bwrdd yn digwydd ar 9 Chwefror, 23 Mawrth, 11 Mai a 29 

Mehefin 2017, gyda diwrnod cwrdd i ffwrdd wedi’i drefnu ar gyfer 15 Chwefror 2017. 
 

 Eithrio Staff, y Pennaeth a’r Clerc 
 

Roedd y Pennaeth, y Clerc ac aelodau o’r staff wedi gael y cyfarfod ar gyfer 
trafodaeth yr eitem ganlynol. 
 

Eitem Gyfrinachol 
 

20 Pwyllgor Cyflogau 
 
 

 
   

 
 

  

Llofnodwyd…………………………………….. 
Cadeirydd 

 
Dyddiad……………………………………….. 
 

 


