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Cofnodion Bwrdd y Gorfforaeth 
a gynhaliwyd ar ddydd Iau, 9 Chwefror 2017 am 5.45pm ym Mhlas Sgeti, Sgeti  

 
Yn bresennol: Mr Colin Cornelius Cadeirydd  

 Dr David Ashelby 
Mr John Britton 
Mr Mike Day 

Mr Ryan George 
Mrs Carol Green 

Mr Mark Jones 
Ms Fiona Rees 
Mr Ray Singh 

Mr Gary Williams 
 

 
 
 

(ac eithrio eitem 24) 
 

Pennaeth  
 
 

 
 

 
 

Yn bresennol 

hefyd: 

Mr Mike Glover 

Mr Paul Harris 
Mrs Kay Morgan 

 

Pennaeth Cyllid  

Is-bennaeth (Gwasanaethau Corfforaethol)  
Is-bennaeth (Gwasanaethau Academaidd)  

Cofnodydd: Mrs Sharon Barron Clerc i’r Gorfforaeth 

 
 Track Training 

 

Cyn y cyfarfod roedd cyflwyniad gan Mr Malcolm Sanders, Prif Swyddog Gweithredol 
Track Training. 

 
21 Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan: Mr Tim Clark, Mr Andrew Donald, Mr Meirion Howells, 
Mr Ceri Low, Y Cyng. Jennifer Raynor, Mr Kieron Rees a Mrs Susan Williams 

 
22 Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 

 

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2016 eu 
cymeradwyo fel cofnod cywir. 

 
23 Adroddiad y Pennaeth 

 

Roedd y Pennaeth wedi cyflwyno’i adroddiad. 
 

Roedd Aelodau wedi nodi’r diweddaraf am y sector yn enwedig: cynnig Llywodraeth 
Cymru i sefydlu ‘corff hyd braich’ i reoli ac ariannu’r holl addysg ôl-16 – Addysg 
Uwch, Addysg Bellach a Dysgu Seiliedig ar Waith, ac eithrio chweched 

dosbarthiadau ysgolion, gan ddisgwyl y byddai’n cael ei sefydlu erbyn Ebrill 2021; 
hysbysiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu 

Gydol Oes sy’n amlinellu blaenoriaethau’r sector AB ar gyfer 2017-18; cyhoeddiad y 
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru); dogfen 
ymgynghori gan Goleg Dewi Sant ynghylch ei gynigion i ddychwelyd i Reolaeth yr 

Awdurdod Lleol; ac ymgynghoriad ar fesurau cyson ar gyfer dysgu ôl-16 yng 
Nghymru. 
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Roedd y Pennaeth wedi sôn am y trafodaethau sy’n cael eu cynnal ag Ysgol Gyfun 
Treforys a’r chwe chwrs posibl y gellid eu haddysgu neu eu cefnogi yn yr Ysgol ym 

mis Medi: Safon Uwch Cymdeithaseg, Seicoleg a’r Gyfraith, a diplomas Lefel 2 
mewn Adeiladu, Gwallt a Harddwch ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol.  

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo cefnogaeth y Coleg ar gyfer y 
cyrsiau a nodwyd i ddechrau ym mis Medi 2017. 

 
Nododd yr Aelodau y byddai’r Prif Swyddog Addysg a Dinas a Sir Abertawe yn 

gadael ar ddiwedd mis Mawrth 2017. Nodwyd hefyd yr adroddiad cadarnhaol ar y 
Morlyn Llanw yng Nghymru, a’r cyhoeddiad sydd ar ddod ar y Fargen Ddinesig ar 
gyfer yr ardal. Yn ogystal, bu cyhoeddiadau diweddar ynghylch parc gwyrdd Canol y 

Ddinas, a chydweithrediad rhanbarthol ar gyfer iechyd (ARCH) dan arweiniad 
Prifysgol Abertawe. 

 
Roedd y Bwrdd wedi nodi’r diweddaraf ynghylch penodiadau i bum swydd allweddol 
ar gyfer 2016-17, cyhoeddi cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 

gan gynnwys £15.5m ychwanegol ar gyfer prentisiaethau a chynnydd mewn cyllid 
cyfalaf. Roedd y Coleg wedi cael ei hysbysu o’i gyllid grant rheolaidd ar gyfer 2017-

18 ar 27 Ionawr. Roedd hyn yn cynnwys cynnydd o 1.25% gan wneud cyfanswm o 
£286,084. Fodd bynnag, roedd y targedau cofrestru amser llawn wedi cynyddu gan 

66. 
 
Roedd y Pennaeth wedi cyfeirio at yr adroddiad a dderbyniwyd gan y Pwyllgor Cyllid 

a Dibenion Cyffredinol ar feincnodi perfformiad ariannol y Coleg yn erbyn yr 13 
sefydliad arall yn y sector (gweler Cofnod 29 Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol), 

a’r diffyg cysondeb yn y dull o gyflwyno gwybodaeth ariannol. Roedd y Pwyllgor 
wedi gofyn i reolwyr adolygu strategaeth ariannol y Coleg. 
 

Roedd y Bwrdd wedi nodi’r diweddaraf ar brosiectau presennol Ystadau.  
 

O fis Medi nesaf, yn dilyn adolygiad o’r ddarpariaeth gan y Rheolwr Maes Dysgu 
Adeiladu sydd newydd ei benodi, dywedodd y Pennaeth bod y Coleg yn gobeithio 
cynnig tri chwrs lefel 1 amser llawn newydd mewn gwaith coed, gwaith brics ac 

aml-sgiliau. Nododd yr Aelodau efallai y byddai Coleg Sir Gâr a Choleg Castell-nedd 
Port Talbot yn gwrthwynebu’r ddarpariaeth hon. 

 
Nododd y Bwrdd y diweddaraf am drosglwyddo’r contract dysgu seiliedig ar waith o 
Ddinas a Sir Abertawe i’r Coleg, a ddigwyddodd ym mis Ebrill 2016. Nododd yr 

Aelodau y canlynol: bod cysoni arian sy’n ddyledus i ac o’r ddau sefydliad wedi 
arwain at ffigur terfynol tebygol o ryw £55k sy’n ddyledus gan y Coleg i’r Awdurdod 

Lleol; roedd y datganiad terfynol i Lywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 wedi dangos 
diffyg cyffredinol amcangyfrifedig o ychydig dros £400K, sef llai na’r hyn a 
amcangyfrifwyd yn flaenorol; ac y byddai problemau gyda data LLETS yn arwain at 

effaith negyddol debygol ar gyfraddau llwyddo cyffredinol y Coleg.  
 

Roedd y Bwrdd wedi nodi canlyniadau’r arolwg myfyrwyr amser llawn a ddangosodd 
welliant sylweddol o ran perfformiad ‘chwartel’ yn y canlyniadau gan fyfyrwyr 
galwedigaethol o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol, a chanlyniadau tebyg i’r 

blynyddoedd blaenorol ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch. Trafodwyd y canlyniadau â’r 
myfyrwyr a gwnaed dadansoddiad ar lefel cwrs ac ar lefel coleg.   
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Nododd y Bwrdd: fod y Coleg yn aros am eglurder ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg 
newydd a’r effaith debygol ar y Coleg; ac amrywiol lwyddiannau myfyrwyr a’r Coleg. 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r adroddiad. 

 
24  Adolygiad Interim o’r Cynllun Gweithredol Blynyddol 

 

Roedd y Bwrdd wedi derbyn adroddiad yn amlinellu canlyniadau’r adolygiad interim 
o Gynllun Gweithredol Blynhyddol 2016-17. Nododd yr Aelodau fod y rhan fwyaf o 

amcanion wedi’u cyflawni’n rhannol, un wedi’i gyflawni’n llawn ac roedd cynnydd yn 
cael ei wneud ar un ohonynt ond nad oedd wedi cael ei gyflawni erbyn y dyddiad 
cwblhau targed. Roedd un amcan wedi cael ei ohirio tan 2017-18. 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r adolygiad interim o’r Cynllun Gweithredol 

Blynyddol. 
 

25 Cyfrifon Rheoli ar gyfer y Cyfnod yn gorffen 30 Tachwedd 2016 

 
Roedd y Bwrdd wedi derbyn y Cyfrifon Rheoli ar gyfer y pedwar mis yn gorffen 30 

Tachwedd 2016. Roedd y rhain wedi’u hargymell ar gyfer cymeradwyo gan y 
Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol. (Gweler Cofnod 31) 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r cyfrifon ar gyfer y cyfnod yn 
gorffen 30 Tachwedd 2016. 

 
26 Adroddiadau Pwyllgorau 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi a thrafod yr eitemau amrywiol a ystyriwyd 
gan y pwyllgorau canlynol ac wedi cymeradwyo’r penderfyniadau a wnaed. 

 
.1 Bwrdd Cyfarwyddwyr Track Training 12 Rhagfyr 2016 

 
Roedd y Bwrdd wedi nodi cofnodion y cyfarfod ar 12 Rhagfyr ac wedi gwneud 
sylwadau ar yr archwiliad sydd ar ddod a gwaith yn y dyfodol o ran cysoni 

strategaethau’r cwmni a’r Coleg.  
 

.2 Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu 24 Ionawr 2017 
 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cymeradwyo’r newidiadau i’r Cod Ymddygiad ac 

wedi cymeradwyo’r disgrifiad o’r rôl ar gyfer Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Bwrdd, a 
Chadeiryddion y Pwyllgorau.  

 
Roedd y Bwrdd wedi trafod y cynnig i ddiwygio’r is-ddeddfau o ran uchafswm nifer y 
cyfnodau y gallai aelod wasanaethu.   

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi cytuno ar y canlynol: 

 
1. I ddiwygio paragraff 7.2 i ddarllen: Er na ddylai llywodraethwyr wasanaethu 

mwy na ddau gyfnod parhaol fel rheol, byddai pob ailbenodiad yn cael ei 

ystyried yn ôl ei deilyngdod a byddai trydydd tymor yn cael ei gytuno pe 
byddai angen sgiliau a phrofiad yr aelod presennol ar y Bwrdd. 
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2. Bod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn ystyried sut y byddai argymhellion 
ar gyfer ailbenodiadau’n cael eu pennu; 

 

3. Bod yr agwedd hon ar yr is-ddeddfau’n cael ei hadolygu ym mhen dwy 
flynedd.  

  
.3 Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol 26 Ionawr 2017 

 
Roedd Bwrdd y Gorfforaeth wedi nodi’r trafodaethau sy’n cael eu cynnal mewn 
perthynas â Phrosiect ENDURO, ac wedi cymeradwyo’r Cyfrifon Rheoli ar gyfer y 

cyfnod yn gorffen 30 Tachwedd 2016, (eitem 25 uchod), a bod iechyd ariannol y 
Coleg yn cael ei asesu yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, fel categori A.  

 
 

27 Dyddiadau’r Cyfarfodydd Nesaf 

 
Byddai’r cyfarfodydd nesaf yn cael eu cynnal ar 23 Mawrth 2017, 11 Mai 2017 a 29 

Mehefin 2017. 
  
 Llofnod………………………… 

  
 Dyddiad……………………………. 

  
 


