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Cofnodion Bwrdd y Gorfforaeth 
a gynhaliwyd ar ddydd Iau, 29 Mehefin 2017 am 5.00pm ym Mhlas Sgeti, Sgeti 

 
Yn bresennol: Mr Colin Cornelius Cadeirydd  

 Dr David Ashelby 
Mr John Britton 
Mr Tim Clark  

Mr Mike Day 
Mrs Carol Green 

Mr Ryan George 
Mr Meirion Howells 
Mr Mark Jones 

Mr Ceri Low 
Mrs Chantal Patel 

Ms Fiona Rees 
Mr Ray Singh 
Mr Gary Williams 

 

 
 
 

 
 

(Tan ddiwedd eitem 53)  
 
Pennaeth  

 
 

 
 

Hefyd yn 

bresennol: 

Mr Mike Glover 

Mr Paul Harris 
Mrs Kay Morgan 

 
 
Ms Chloe Harries 

 

Pennaeth Cyllid (Tan ddiwedd eitem 53) 

Is-bennaeth (Gwasanaethau Corfforaethol) 
(Tan ddiwedd eitem 53)  

Is-bennaeth (Gwasanaethau Academaidd) 
(Tan ddiwedd eitem 53)  
Sylwedydd (Tan ddiwedd eitem 53)  

 
Cofnodydd: Mrs Sharon Barron Clerc y Gorfforaeth 

 
43 Croeso  

 

Myfyriwr sy’n aelod o’r Bwrdd – Ms Chloe Harries fel sylwedydd. 
  

44 Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan: Mrs Susan Williams, Mr Andrew Donald, Mr Kieron 

Rees.  
 

45 Datganiadau Diddordeb 
 
Roedd Ms Fiona Rees a Mr Gary Williams a ddatganodd ddiddordeb yn eitem 52.1 

isod wedi aros yn bresennol ond nid oeddent wedi cymryd rhan yn y penderfyniad. 
 

Roedd Mr Mark Jones yn bresennol ar gyfer y penderfyniad yn eitem 47 (paragraff 5) 
isod ond nid oedd wedi cymryd rhan yn y penderfyniad. 
 

Roedd Mrs Sharon Barron yn bresennol ar gyfer y digwyddiad yn eitem 47 (paragraff 
5) isod. 

 
Roedd Mr Ceri Low a ddatganodd ddiddordeb yn eitem 51.7 isod wedi aros yn 
bresennol ond nid oedd wedi cymryd rhan yn y drafodaeth. 
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46 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 
 

Cafodd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2017 eu cymeradwyo fel 
cofnod cywir. 

 
47 Adroddiad y Pennaeth 

 

Cyflwynodd y Pennaeth ei adroddiad. 
 

Nododd y Bwrdd y diweddariad i’r sector gan gynnwys ymgynghoriad ar y modd i 
ddatblygu ymateb Llywodraeth Cymru i Adolygiad Hazelkorn, a nodir mewn dogfen 
o'r enw 'Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – Datblygu system PCET (Addysg a 

Hyfforddiant Ôl-orfodol) ddiwygiedig’; cytundeb Llywodraeth Cymru i egwyddorion 
cyffredinol y Mesur Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 

newydd, grant i Golegau Cymru i gefnogi penodi Ymgynghorydd Strategol Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY) i'r sector AB am gyfnod o 4 blynedd, a cheisiadau a 
wahoddir am gyfran o £50,000 i gefnogi nifer fach o brosiectau ADY sy'n cefnogi 

gweithio ar y cyd; derbyn yr hysbysiad cydymffurfio drafft ar gyfer ymgynghori ar 
Safonau Cymru; gweithgareddau ar gyfer ymgysylltu gwleidyddol. 

 
Nododd yr Aelodau enw’r aelod newydd o’r cabinet dros Ddinas a Sir Abertawe gydag 

aelodau'n nodi'r sylw ei bod yn bwysig cynnal ymgysylltiad gwleidyddol; diweddariad 
ar ddysgu seiliedig ar waith, gan gynnwys y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi 
cymeradwyo cais y Coleg am £3m ychwanegol o arian prentisiaeth ac felly mae grant 

dysgu seiliedig ar waith y coleg wedi cynyddu o £1.7m (cyn caffael LLETS) i dros 
£7.1m ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd 2017-18; gwnaed cynnydd gyda 

phrosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n cael eu cyflwyno i Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru ar gyfer datblygu a chyflwyno'r rhaglen cyflogadwyedd 
arfaethedig, a elwir yn 'Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol'; newidiadau yn y trefniadau 

rheoli ar gyfer y Gronfa Ddoniau a bydd y Brifysgol yn casglu'r risgiau ar gyfer y 
prosiect; a chynnal trafodaethau mewn perthynas â chyfle i gyd-frandio ysgol 

ryngwladol yn Guangzhou, Tsieina. 
 
Nododd y Bwrdd hawliad cyflog 2017-18 a gyflwynwyd gan yr Undebau Llafur ar y 

Cyd a oedd i fod i gael ei ystyried gan benaethiaid colegau mewn cyfarfod Colegau 
Cymru ym mis Gorffennaf a allai arwain at weithredu cynnydd o 1% fel bod yr holl 

staff (gydag ychydig eithriadau) yn cael y cynnydd ar 1 Awst. 
 
Os bydd penaethiaid colegau yn cytuno i weithredu’r dyfarniad cyflog o 1%, mae 

Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno y dylai Coleg Gŵyr Abertawe ei weithredu hefyd o 
1 Awst 2017 ar gyfer yr holl staff (ac eithrio'r rhai sy'n derbyn y cyflog byw a rhai 

categorïau o staff ar gyflogau pwynt sefydlog) gan gynnwys y Pennaeth a Chlerc 
Bwrdd y Gorfforaeth. 
 

Roedd yr Aelodau wedi nodi y byddai dau uwch reolwr, Mrs Gill Davies a Mrs Nicola 
Perkins yn gadael y Coleg yn ystod yr haf ac roeddent wedi cydnabod eu cyfraniad i'r 

Coleg. 
 
Roedd y Bwrdd wedi nodi canlyniadau arolwg staff 2017 a bod 502 o aelodau staff 

wedi cwblhau’r arolwg o’i gymharu â 417 yn y flwyddyn flaenorol. Yn gyffredinol, bu 
gwelliant ar draws pob un o’r 11 categori yn yr arolwg.  

Nododd y Bwrdd y gwaith datblygu presennol i’r ystadau gan gynnwys: derbyn 
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caniatâd cynllunio ar gyfer siop goffi ar y llawr cyntaf ac estyniad i’r ystafell gyffredin 
ar gampws Gorseinon, derbyn tendrau ar gyfer adeiladu'r cyfleuster newydd a 

darparu dur ar gyfer y gwaith; cynnydd gyda datblygiad blaen y tŷ, ac adfer mannau 
wedi'u difrodi gan dân ar gampws Tycoch; datblygu adeiladau Ffordd y Brenin, gan 

gynnwys ystyried llwybrau cymorth ariannol gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe a 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, ac ystafelloedd dros dro i'w defnyddio tra bod 
adeilad TSB yn cael ei hadnewyddu; a datblygu Rhaglen Amlinellol Strategol ar gais 

Llywodraeth Cymru i gefnogi ceisiadau am brosiectau cyfalaf wedi’u nodi a’u 
cymeradwyo yn flaenorol gan Fwrdd y Gorfforaeth (Gweler Cofnod 15 Bwrdd y 

Gorfforaeth Rhagfyr 2016) 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno bod: 

 Y Coleg yn ystyried ymhellach dewis ystafelloedd dros dro ar gyfer ei raglenni 
cyflogadwyedd;  

 Y Coleg yn cyflwyno ceisiadau cynllunio a dogfennau tendro ar gyfer 
adnewyddu adeilad gyfan Ffordd y Brenin;  

 Yn amodol ar gael cymorth grant/caniatâd cynllunio, symud ymlaen i 

adnewyddu’r adeilad; ac 
 Yn seiliedig ar y prosiectau a nodwyd yn flaenorol gan y Coleg, cwblhau a 

dychwelyd y Rhaglen Amlinellol Strategol i Lywodraeth Cymru erbyn y dyddiad 
cau.  

 
Cafodd adroddiad wedi’i ddiweddaru am estyniad i siop goffi Gorseinon ei ddosbarthu 
yn ystod y cyfarfod a gofynnwyd i’r Bwrdd ystyried cynnydd yn y gyllideb i dalu am y 

costau gwirioneddol, a nodwyd ar ôl derbyn tendrau (gan Wasanaethau Contract) a 
darparu swm wrth gefn.   

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno i gynyddu’r gyllideb ar gyfer estyniad Siop 
Goffi Gorseinon o £1.2m a gytunwyd yn flaenorol i £1.35m. 

 
Roedd eitemau eraill a nodwyd gan y Bwrdd yn cynnwys llwyddiannau myfyrwyr a 

chais am enwebiadau ar gyfer Cymrodoriaeth y Coleg. 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r adroddiad.  

  
48 Cyfrifon Rheoli 9 mis hyd at 30 Ebrill 2017 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi derbyn y cyfrifon rheoli am y cyfnod o 9 mis hyd at 
30 Ebrill 2017 a argymhellwyd i’r Bwrdd  gan y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol 

(Gweler Cofnod 47). 
 

Nododd yr Aelodau y canlynol: nid oedd y cyfrifon rheoli na’r rhagolygon ariannol 
wedi cynnwys unrhyw effaith o ganlyniad i’r tân ar y Datganiad o Incwm 
Cynhwysfawr; roedd y Coleg wedi cael grant o £347,000 gan Lywodraeth Cymru ar 

gyfer gwaith cynnal a chadw ystadau; roedd y Coleg wedi cyrraedd 99.7% o’i darged 
i wario’r grant rheolaidd gan osgoi adfachu’r dyraniad cyllid cyffredinol; roedd y Coleg 

wedi gwario o fewn y gyllideb mewn perthynas ag incwm Dysgu Seiliedig ar Waith, 
incwm Cronfa Gymdeithasol Ewrop a chostau staff; a chynnydd yn y tâl pensiwn 
wedi’i amcangyfrif yn actiwaraidd o £410,000.  

 
Cafodd aelodau eu sicrhau bod y gwaith o reoli’r hawliad yswiriant ar gyfer y tân yn 

symud ymlaen yn foddhaol a bod y llif arian yn ddigonol. 
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Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r cyfrifon rheoli.   

 
 

49 Rhagolygon Ariannol 
 
Derbyniodd y Bwrdd yr alldro diweddaraf ar gyfer 2016-17 yn unol â'r rhagolygon 

cyfrifon rheoli diweddaraf, y gyllideb flynyddol ar gyfer 2017-20 a dadansoddiadau 
sensitifrwydd. Roedd hyn wedi'i argymell i'w gymeradwyo gan y Pwyllgor Cyllid a 

Dibenion Cyffredinol (gweler Cofnod 48). 
 
Nododd yr aelodau y canlynol yn benodol: mae’r warged gweithredu ar gyfer 2016-

17 a blynyddoedd olynol ychydig dros £2m; mae’r rhagdybiaethau allweddol yn 
cynnwys y cynnydd yn y grant rheolaidd o 1.25% ar gyfer 2017-18 ond dim cynnydd 

wedi hynny; cynnwys y dyfarniad cyflog cost byw o 1% i staff; y strategaeth ariannol 
ar gyfer twf a chynhyrchu gwarged bob blwyddyn; na fyddai un dangosydd 
perfformiad allweddol, EBITDA o 6%, yn cael ei gyflawni oherwydd mae buddsoddiad 

wedi’i dargedu mewn nifer o feysydd; gwariant cyfalaf arfaethedig; a chynnydd 
mewn gwariant ar gynnal a chadw. 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r alldro a ragwelir ar gyfer y cyfnod 

yn gorffen 31 Gorffennaf 2017 a'r gyllideb ar gyfer y blynyddoedd yn gorffen 31 
Gorffennaf 2018, 2019, 2020 a 2021 a'u cyflwyniad dilynol i Lywodraeth Cymru. 
 

 
50 Cynllun Gweithredu Blynyddol 

 
Roedd y Bwrdd wedi cael manylion adolygiad olaf y Cynllun Gweithredu Blynyddol, a 
ddiweddarwyd yn ystod y cyfarfod i ystyried datblygiadau diweddar, ac a nododd y 

canlynol: cafodd 21 o’r 40 o amcanion eu cyflawni’n llwyr (58.5%) neu gwnaed 
cynnydd yn erbyn yr amcanion fel y cynlluniwyd; cafodd 14 o’r 40 o amcanion (35%) 

eu cyflawni’n rhannol gyda chynnydd da iawn yn cael ei wneud yn erbyn y mwyafrif. 
Felly, cafodd 35 o’r 40 o amcanion (87.5%) naill ai eu cyflawni neu eu cyflawni’n 
rhannol. Nododd Aelodau y rhesymau a ddarparwyd lle nad oedd amcanion wedi cael 

eu cyflawni. 
 

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r adolygiad. 
   

51 Adroddiadau Pwyllgorau 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r trafodaethau a chadarnhau’r 

penderfyniadau a wnaed yn ystod cyfarfodydd pwyllgorau fel yr amlinellir isod.  
 
.1 Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu 16 Mai 2017 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno ar y canlynol: 

 
(a) Bod y Cynghorwyr Jennifer Raynor a Robert Smith yn cael eu penodi i 

Fwrdd y Gorfforaeth am flwyddyn; 

(b) Bod Ms Fiona Rees a Mr Gary Williams yn cael eu hail-benodi i’r Bwrdd, am 
bedair blynedd yn gorffen ym mis Mehefin 2021; 

(c) Bod Ms Chloe Harries yn cael ei phenodi fel aelod myfyriwr o Fwrdd y 
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Gorfforaeth ar gyfer campws Tycoch ac y bydd etholiad yn cael ei gynnal ar 
ddechrau tymor yr hydref i ddewis aelod myfyriwr o Fwrdd y Gorfforaeth ar 

gyfer campws Gorseinon; 
(d) Bod dyddiadau cwrdd 2017-18 yn cael eu cadarnhau. 

 
.2 Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd 23 Mai 2017 
 

 
.3 Track Training 25 Mai 2017 

 
Nododd Bwrdd y Gorfforaeth fod Mrs Gill Davies wedi ymddiswyddo fel cyfarwyddwr 
Training Cyf ac mae awdurdod wedi’i ddirprwyo i Gadeirydd Bwrdd y Gorfforaeth i 

enwebu cyfarwyddwr newydd os tybir bod hyn yn angenrheidiol. 
 

.4 Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r penderfyniadau a wnaed ac wedi 

cymeradwyo’r diwygiadau canlynol i’r Rheoliadau Ariannol fydd yn weithredol o 1 
Awst 2017 fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor (Cofnod 49): 

 
a) Addasu terfynau caffael OJEC yn unol â’r canllawiau cyhoeddedig diweddaraf 

(Adran K: para 1.14). 
b) Addasu’r canllawiau caffael i adlewyrchu cyfeiriadau at ofynion diogelwch 

gwybodaeth wrth gaffael offer cyfrifiadurol (Adran K: para 1.7), wrth wneud 

tendrau Coleg (Adran K: para 1.10) ac wrth weithio gydag ymgynghorwyr 
(Adran K: para 1.13). 

c) Caniatáu i’r Uwch Gyfrifydd awdurdodi a thalu hawliadau arian mân (Adran K: 
para 1.18). 

d) Diweddaru Adran R – Cynnal a Chadw a Diogelwch Systemau Cyfrifiadurol 

Gwybodaeth Reoli i adlewyrchu rhywfaint o’r gwaith parhaus mewn perthynas 
ag ISO 27001: Diogelwch Gwybodaeth.  

 
.5 Pwyllgor Adnoddau Dynol 12 Mehefin 2017 
 

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi bod y Pwyllgor Adnoddau Dynol wedi trafod 
newid enw’r Pwyllgor (i’r Pwyllgor Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol) a 

diwygiadau i gylch gorchwyl y Pwyllgor. 
 
Roedd aelodau o’r Bwrdd wedi nodi’r cefndir i’r cynnig a ddarparwyd gan gadeirydd y 

Pwyllgor, a’r pryderon a godwyd gan aelodau o’r Bwrdd. Roedd aelodau wedi gwneud 
sylwadau penodol ar ddehongliad y term ‘datblygiad sefydliadol’, ac a oedd hi’n 

ddigon clir bod y term yn y cyd-destun hwn yn cyfeirio at faterion adnoddau dynol yn 
unig ac nid materion sefydliadol eraill, a hyd yn oed yng nghyd-destun adnoddau 
dynol a yw’r teitl hwn a’r newidiadau perthnasol i’r cylch gorchwyl, a fyddai 

llywodraethwyr yn croesi’r ffin i ystyried materion rheoli.   
 

Nododd Aelodau yr erthyglau llywodraethu ar gyfer y Bwrdd ar yr amod bod y 
Pennaeth yn gyfrifol am ‘drefnu, cyfarwyddo a rheoli’r sefydliad ac arweinyddiaeth y 
staff’. 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno ar y canlynol:  

1. y dylid gofyn i’r Pwyllgor Adnoddau Dynol adolygu’r diwygiadau arfaethedig 
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gan gynnwys awgrymu bod eitem 4 yn y cylch gorchwyl diwygiedig yn darllen: 
‘cynghori’r Pennaeth ar faterion sy’n ymwneud â chyflogaeth a staffio yng 

nghyd-destun datblygiad sefydliadol’; 
2. y dylid gofyn i’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu adolygu cylch gorchwyl 

pwyllgorau yn ystod ei gyfarfod yn nhymor yr hydref. 
   

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno, ar argymhelliad Pwyllgor Negodi Addysg 

Bellach Cymru y bydd y Pwyllgor Adnoddau Dynol yn mabwysiadu Cydgytundeb ar 
Gyflogau Cychwynnol i Ddarlithwyr a Staff Cymorth Busnes. 

 
.6 Pwyllgor Archwilio – 15 Mehefin 2017 
 

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r diwygiadau i’r rheoliadau ariannol 
fel yr argymhellwyd (Cofnod 68) gan y Pwyllgor. [gweler eitem 52.4 uchod] 

 
.7 Pwyllgor Cymorth Dysgu – 20 Mehefin 2017 
 

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi cofnodion y cyfarfod ar 20 Mehefin a 
ddosbarthwyd yn ystod y cyfarfod, ac Adroddiad Blynyddol Diogelu ac Oedolion 

Agored i Niwed. 
 

Byddai hyfforddiant i aelodau o’r Bwrdd ar ddiogelu yn digwydd cyn cyfarfod cyntaf 
Bwrdd y Gorfforaeth ym mis Hydref 2017. 
 

52 Unrhyw Fusnes Arall 
 

Aelod Myfyriwr 
 
Roedd y Bwrdd wedi diolch i Mr Ryan George am ei gyfraniad fel Aelod Myfyriwr yn 

ystod 2016-17 ac wedi dymuno’n dda iddo ar gyfer y dyfodol. 
 

 
53 Eitem Gyfrinachol – Cynnig i Recriwtio Uwch Reolwr Newydd i’r Coleg 

 

Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi derbyn adroddiad yn cynnig recriwtio Dirprwy 
Bennaeth. Nododd yr Aelodau y newidiadau i sefyllfa’r gyllideb yn y Coleg o 2013-14 

i 2017-18, yn enwedig yn yr incwm o ysgolion 14-16, AU a phrentisiaid, maes dysgu 
ychwanegol Adeiladu, dau safle ychwanegol (Hill House a Llys Jiwbilî) er 2013-14, 
lleihau nifer yr uwch reolwyr yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf a nifer o gyfleoedd 

ar gyfer y dyfodol.  
 

Roedd Aelodau wedi nodi a gwneud sylwadau ar brif elfennau’r rôl arfaethedig – 
roedd y costau ar gyfer hyn wedi cael eu cynnwys yn y gyllideb – ac ar y cynnig i 
gael aelod o’r bwrdd i ymwneud â recriwtio ar gyfer y rôl. 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r cynnig i recriwtio Dirprwy Bennaeth 

yn y telerau a nodwyd yn yr adroddiad.    
 

54 Dyddiadau Cyfarfodydd 2017-18 

 
19 Hydref 2017, 14 Rhagfyr 2017, 8 Chwefror 2018, 22 Mawrth 2018, 10 Mai 2018, 

21 Mehefin 2018, diwrnod cwrdd i ffwrdd 14 Chwefror 2018. 
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 Llofnodwyd……………………. 

  
 

Dyddiad………………………. 
 


