


Cenhadaeth

Gweledigaeth

Eich llwyddiant yn y dyfodol yw’n cenhadaeth 

Gwerthoedd Craidd
Ein gwerthoedd craidd:

Rydym yn canolbwyntio ar y dysgwyr
Rydym yn anelu at berfformiad o safon uchel
Rydym yn gwerthfawrogi pawb ac yn buddsoddi ynddynt
Rydym yn ceisio gwella’n barhaus
Rydym yn uchelgeisiol, yn gwrando ac yn cydweithio
Rydym yn datblygu partneriaethau cryf ac effeithiol

Cael ein cydnabod fel coleg rhagorol gan
ddysgwyr, staff, busnesau a chymunedau



Amcan 2021/2022 Pam
Sut y caiff ei

fesur
Pryd

1.1

Gwerthuso a gwella’r prosesau recriwtio,
derbyn a chofrestru er mwyn sicrhau bod
y coleg yn cyfathrebu'n effeithiol â darpar
ddysgwyr ac yn cofrestru ei nifer targed
o ddysgwyr. 

PC Profiad y Dysgwyr

Er mwyn sicrhau profiad o
ansawdd uchel i bob
ymgeisydd 

Er mwyn sicrhau cyllid i’r
coleg

Nifer y cofrestriadau 

Nifer y ceisiadau 

Medi - Tach 2021         

Adolygiad misol o Ionawr
2022 ymlaen

1.2

Gwerthuso a gwella prosesau er mwyn
sicrhau y rhoddir gwybodaeth, cyngor ac
arweiniad effeithiol i ddysgwyr newydd a
dysgwyr sy'n symud ymlaen i gwrs
newydd.

PC Profiad y Dysgwyr

Er mwyn sicrhau bod
dysgwyr yn gallu gwneud
dewis gwybodus a hyderus
gan ddefnyddio data'r
farchnad lafur 

Canlyniadau arolygon
dysgwyr 

Grwpiau ffocws dysgwyr 

Dadansoddi'r wefan 

Tachwedd 2021 

Adolygiad misol o Ionawr
2021 ymlaen 

1.3

Gwerthuso lefel sgiliau pob dysgwr
cymwys cyn pen 6 wythnos ar ôl
cofrestru.

PC Profiad y Dysgwyr

Y dysgwr iawn, y lefel iawn, y
cwrs iawn 

Meini prawf mynediad 

Canlyniadau asesiadau
cychwynnol

Sgiliau i'w gwerthuso hanner
tymor yr Hydref 

Dyddiad targed: Tachwedd
2021 

Rhoi'r wybodaeth, y cyngor a'r
cyfarwyddyd mwyaf effeithiol i
ddysgwyr sy'n arwain at
recriwtio llwyddiannus ac yna
dilyniant i gyflogaeth neu
astudiaethau uwch.

Nod 1



Rhoi cwricwlwm i ddysgwyr sy'n
berthnasol, sy’n ymateb i'w
hanghenion ac sy'n datblygu eu
dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Nod 2

Amcan 2021/2022 Pam
Sut y caiff ei

fesur
Pryd

2.1

Adolygu a chynllunio'r cwricwlwm ar
gyfer cyrsiau a ariennir gan yr Adran
Addysg a Sgiliau a chyrsiau Addysg
Uwch 

IB/PSG

Sicrhau bod y cynllun yn cwrdd â: 

- Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru

- Cynllun sgiliau rhanbarthol

- Data’r Farchnad Lafur

- Gwybodaeth leol 

- Cyllid sydd ar gael

Adolygu'r cynllun yn erbyn
cofrestru 

Cynllun dros dro Rhagfyr
2021

Cynllun terfynol Ebrill 2022

2.2

Sicrhau bod sgiliau llythrennedd,
rhifedd a digidol wedi’u mewnosod
yn y cwricwlwm a’u bod yn
ganolbwynt allweddol i HMS, DPP
ac wythnosau ansawdd. 

PC Addysgu a Dysgu

Er mwyn cwrdd â blaenoriaethau
Llywodraeth Cymru 

Er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn
datblygu sgiliau effeithiol ochr yn
ochr â'u prif gymwysterau

Cynlluniau HMS a DPP 

Adroddiadau Wythnosau
Ansawdd

Ebrill 2022

2.3

Cynllunio cyfleoedd i bob dysgwr
llawn amser gwblhau
gweithgareddau menter,
entrepreneuriaeth a gweithgareddau
sy'n gysylltiedig â gwaith, gan
ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd
a sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn
cael eu cynllunio a'u cofnodi. 

PC Addysgu a Dysgu

Er mwyn cwrdd â blaenoriaethau
Llywodraeth Cymru 

Er mwyn datblygu hyder a sgiliau ar
gyfer cyflogaeth pob dysgwr

Effaith y ganolfan gyflogaeth 

Cyfleoedd profiad gwaith 

Cyfranogiad mewn
cystadlaethau 

Cyfranogiad yn Tafflab a
chynlluniau mentora 

Gwerthusiadau Adolygu Cwrs
a Byrddau Ansawdd

Chwefror 2022 (adolygiad
canol ffordd) 

Mai 2022



Darparu addysgu, dysgu a
chymorth rhagorol sy'n herio
pob dysgwr i gyflawni eu llawn
botensial.

Nod 3
Amcan 2021/2022 Pam

Sut y caiff ei
fesur

Pryd

3.1

Parhau i gofnodi a monitro'r cynnydd wrth ddysgu
sgiliau cyflogadwyedd drwy:

• Cystadlaethau mewnol ac allanol 
• Profiad Gwaith 
• Gweithgareddau cyflogadwyedd 
• Tiwtorialau 
Adnewyddu ymrwymiad sefydliadol i'r uchod ar ôl
effaith cyfyngiadau COVID ar y gweithgareddau hyn.

IB Academaidd

Er mwyn datblygu sgiliau
dysgwyr 

Er mwyn bodloni
blaenoriaethau
Llywodraeth Cymru a'r
Cynllun Sgiliau
Rhanbarthol 

Arsylwadau dysgu 

Canlyniadau cystadlaethau

Cofnodion profiad gwaith

Cyrchfannau dysgwyr

Tachwedd 2021

Chwefror 2022

Mai 2022

3.2

Gweithredu ystod o brosiectau ymchwil gweithredol
sy’n ymwneud ag addysgu, dysgu a chefnogi gan
ddatblygu arloesedd a chydweithio ymhlith timau staff.

PC Addysgu a Dysgu

Er mwyn sicrhau bod
ymarfer myfyriol yn safon
graidd i athrawon
Er mwyn cynyddu
hunaneffeithlonrwydd staff

Arsylwadau dysgu 

Gwerthusiadau prosiect

Rhagfyr 2021

Trosolwg parhaus o
brosiectau Mai 2022

3.3
Gweithredu rhaglen gydlynol o gyfleoedd cymorth
cyffredinol i bob dysgwr.

PC Profiad y Dysgwyr

Er mwyn cynnig trefniadau
cymorth effeithiol i
ddysgwyr

Arsylwadau dysgu 

Adborth dysgwyr

Tachwedd 2021

Chwefror 2022

3.4

Gweithredu gofynion Cod Anghenion Dysgu
Ychwanegol (ALN) Cymru 2021 i sicrhau bod pob
dysgwr ag ADY yn cael eu cefnogi i gyrraedd eu
llawn botensial.

PC Profiad y Dysgwyr

Er mwyn cydymffurfio â
gofynion statudol Deddf
Anghenion Dysgu
Ychwanegol a’r Tribiwnlys
Addysg (Cymru) 2018

Archwiliadau CDU

Cynllun Gweithredu

Archwiliad Parodrwydd ADY

Mai 2022

3.5
Gwerthuso a gwella'r gwasanaethau cymorth
llesiant a gynigir i bob dysgwr. 

PC Profiad y Dysgwyr

Er mwyn cynnig trefniadau
cymorth effeithiol i
ddysgwyr

Arsylwadau dysgu 
Adborth dysgwyr 
Cynllun Gweithredu’r
Strategaeth Llesiant

Tachwedd 2020

Chwefror 2021

3.6

Asesu a gwella dulliau o ddysgu cyfunol er mwyn
gwella addysgu, dysgu a chymorth.

PC Profiad y Dysgwyr

Er mwyn datblygu hyder a
sgiliau staff

Er mwyn sicrhau profiad o
ansawdd uchel i bob
dysgwr

Adborth staff

Arsylwadau dysgu 

Adborth dysgwyr 

Wythnosau ansawdd
Hyd 2021, Ion 2022,
Ebr 2022

Canlyniadau Arolwg y
Dysgwyr Hyd 2021,
Maw 2022



Ysbrydoli diwylliant sy'n
annog gwella ansawdd yn
barhaus.Nod 4

Amcan
2021/2022

Pam Sut y caiff ei fesur Pryd

4.1

Monitro ac adolygu'r cynnydd
a wnaed gan bob ysgol a
maes swyddogaethol yn
erbyn eu Cynllun Gweithredu
Gwella Ansawdd. 
PC Gwella Ansawdd

Er mwyn sicrhau bod gwella ansawdd yn
drylwyr ac yn gadarn
Er mwyn sicrhau bod perfformiad yn
erbyn targedau yn cael ei fesur 
E mwyn sicrhau bod cynlluniau gwella
ansawdd yn cael eu diweddaru, i
adlewyrchu perfformiad yn ystod y
flwyddyn, gan gynnwys camau
gweithredu ychwanegol fel y bo'n briodol.

CGGA Ysgolion yn y byrddau
ansawdd. 
Caiff CGGA diweddaraf y maes
swyddogaethol ei gyfleu i'r aelod
priodol o'r Tîm Arwain Strategol

Medi 2021
Tachwedd 2021
Chwefror 2022
Mai 2022
Gorffennaf 2022

4.2

Sicrhau bod strategaethau ar
gyfer gwella presenoldeb a
phrydlondeb yn cael eu
gweithredu'n gyson ar draws
y coleg. 
PC Gwella Ansawdd

Er mwyn sicrhau bod y coleg yn parhau i
ymdrechu i gyflawni cyfradd presenoldeb
o 90% o leiaf. 
Er mwyn gwella cyfraddau llwyddiant

Gwirio cofrestrau ac
adroddiadau awtomataidd
wythnosol 
Grwpiau ffocws dysgwyr a
theithiau dysgwyr 
Mabwysiadu dulliau adferol
ledled y coleg 

Wythnosol o fis Medi 2021 
Llwybrau ymholi ar draws y
coleg yn ystod wythnosau
ansawdd: 
Hydref 2021, Ionawr 2022 
Mawrth 2022

4.3

Sicrhau bod y meysydd
ffocws yn ystod wythnosau
ansawdd yn berthnasol i bob
ysgol a maes swyddogaethol. 
PC Gwella Ansawdd

Er mwyn sicrhau bod pob ysgol a maes
swyddogaethol yn cymryd rhan weithredol
yn eu hunanasesiad. 
Bydd yr hunanasesiad yn ystod y flwyddyn
yn ymateb i amodau cyffredinol ac yn
seiliedig ar dystiolaeth. 
Er mwyn sicrhau bod strategaethau cefnogi
ac ymyrryd yn targedu'r meysydd mwyaf
anghenus

O ganfyddiadau: 
Arsylwadau dysgu 
Teithiau dysgwyr 
Grwpiau ffocws dysgwyr 
Grwpiau ffocws staff 
Monitro data a phrosesau 
Arsylwadau arfer gorau

Yn ystod wythnosau
ansawdd: Hydref 2021
Ionawr 2022 
Mawrth 2022

4.4

Sicrhau bod canlyniadau
dysgwyr yn gyson ac yn
perfformio'n gryf wrth eu
mesur yn erbyn data tebyg o
bob rhan o'r sector.
PC Gwella Ansawdd

Er mwyn dangos perfformiad uchel
parhaus

Cyfraddau cyflawniad terfynol a
chyfraddau cwblhau'n
llwyddiannus fesul cwrs, grŵp,
ysgol, lefel. 

Dangosfyrddau – yn barhaus
Byrddau Ansawdd – 5 y
flwyddyn
Canlyniadau terfynol
(dangosol) Mehefin 2022
(terfynol) Awst 2022

4.5

Meithrin amgylchedd o
ymarfer myfyriol ar draws
pob rhan o'r coleg.
PC Gwella Ansawdd

Er mwyn sicrhau bod staff ar bob lefel yn
myfyrio'n rheolaidd ar eu perfformiad fel
ffordd o adnabod meysydd i'w gwella

O ganfyddiadau: 
Self-assessment reports
CGGA
Wythnosau ansawdd
Byrddau ansawdd

Hydref 2021
Ionawr 2022
Mawrth 2022
Mai 2022
Gorffennaf 2022



Amcan 2021/2022 Pam Sut y caiff ei fesur Pryd

5.1

Sicrhau bod defnydd y Gymraeg mewn
cyd-destunau ffurfiol, anffurfiol a
chymdeithasol wedi'i fewnosod yn
amgylchedd y coleg.  

IB/PSG

Er mwyn prif ffrydio'r iaith yn
y coleg 
Er mwyn annog, cefnogi a
cynyddu defnydd y Gymraeg
ar draws y coleg ymhlith
dysgwyr a staff

Adroddiad blynyddol ar Gynllun
Gweithredu Cynllun Datblygu
Strategol y Gymraeg 2018-23

Mehefin 2022

5.2

Sicrhau bod holl elfennau Cynllun
Datblygu Strategol y Gymraeg 2018-
2023 wedi'u hymgorffori ar draws pob
rhan o'r coleg.

IB/PSG

Er mwyn cyflawni tri nod
allweddol Cynllun Datblygu
Strategol y Gymraeg 2018-
2023 (Cwricwlwm,
Adnoddau, Defnydd Anffurfiol
o'r Gymraeg

Adroddiadau Cynnydd Tymhorol 
Adroddiad blynyddol ar Gynllun
Gweithredu Cynllun Datblygu
Strategol y Gymraeg 2018-23

Rhagfyr 2021
Mawrth 2022
Mehefin 2022

5.3

Cydweithio â'r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol i gefnogi a gwireddu'r
amcanion a amlinellir yn y Cynllun
Gweithredu AB a Phrentisiaethau.

IB/PSG

Er mwyn gwneud cyfraniad
strategol a gweithredol
allweddol at darged
Llywodraeth Cymru ar gyfer y
Gymraeg (Miliwn o siaradwyr
Cymraeg erbyn 2050) 
Er mwyn alinio datblygiadau
strategol y coleg ar gyfer y
Gymraeg â rhai'r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol

Adroddiadau Cynnydd Tymhorol 
Adroddiad blynyddol ar Gynllun
Gweithredu Cynllun Datblygu
Strategol y Gymraeg 2018-23

Rhagfyr 2021
Mawrth 2022
Mehefin 2022

5.4

Parhau i ymgorffori Safonau'r Gymraeg ar
draws gwasanaethau a gweithrediadau'r
coleg.

IB/PSG

Er mwyn sicrhau bod y
gofynion statudol yn cael eu
bodloni 
Rhaid i'r coleg ddarparu
adroddiad blynyddol i
Gomisiynydd y Gymraeg ar
gydymffurfio â'r safonau a
osodwyd

Adroddiad Blynyddol ar
Gydymffurfiaeth â Safonau'r
Gymraeg i Gomisiynydd y
Gymraeg

Rhagfyr 2021

Cynllunio a chefnogi datblygiad
gwasanaethau a darpariaeth
cwricwlwm Cymraeg/dwyieithog
ar draws y coleg. 

Nod 5



Amcan 2021/2022 Pam
Sut y caiff ei

fesur
Pryd

6.1

Darparu eglurder ynghylch cyfeiriad y
coleg yn y dyfodol, drwy broses
ymgynghori â dysgwyr, staff,
llywodraethwyr a rhanddeiliaid
allweddol ynghylch amcanion
2021/22. Cyhoeddi'r amcanion
strategol, monitro cynnydd a darparu
diweddariadau rheolaidd 

Cynhyrchu Adroddiad Blynyddol i
Randdeiliaid ar gyfer 2021.

Pennaeth

Er mwyn sicrhau bod y coleg yn
aros ar y trywydd cywir i
gyflawni'r nodau strategol 

Er mwyn rhoi gwybod i bawb am
gynnydd a heriau

Tystiolaeth o gyhoeddi

Adroddiadau cynnydd i'w
gwerthuso gan y Tîm Arwain
Strategol, Tîm Rheoli'r Coleg
a phwyllgorau Bwrdd y
Gorfforaeth a'u rhannu â’r holl
staff drwy Fywyd Staff

Cyhoeddi nodau ac
amcanion ar gyfer blwyddyn
3 ym mis Awst 2021

Monitro a chofnodi cynnydd
bob hanner tymor

Cynhyrchu Adroddiad
Blynyddol y Rhanddeiliaid ym
mis Ionawr 2022

6.2

Sicrhau ystod a chymysgedd o
lywodraethwyr er mwyn gwella,
cynorthwyo a chefnogi datblygiad y
coleg. 

Pennaeth, Cadeirydd a Swyddog
Llywodraethiant

Er mwyn annog herio, cyngor a
rhannu arbenigedd 

Er mwyn hyrwyddo mwy o
gyfranogiad gan lywodraethwyr
yng nghyfeiriad strategol y coleg

Arolygon sgiliau
llywodraethwyr

Mesur a chydnabod
cyfranogiad

Pan fydd swyddi gwag yn
codi neu pan fydd bylchau
sgiliau yn cael eu hadnabod

6.3

Annog cyfranogiad wrth wneud
penderfyniadau, drwy ymgynghori'n
rheolaidd â dysgwyr, staff a
rhanddeiliaid eraill.

Pennaeth

Er mwyn cael ein cydnabod fel
sefydliad sy'n gwrando ac yn
gweithredu ar farn pobl eraill 

Er mwyn datblygu ffyrdd
effeithiol o gydweithio â staff i
sicrhau bod datblygiadau yn
ystyried eu safbwyntiau a'u
profiadau 

Er mwyn ceisio barn staff a
dysgwyr ar ddarpariaeth y
cwricwlwm a meysydd cymorth
busnes i ganfod sut y gallant
newid a datblygu 

Er mwyn datblygu amcanion
blynyddol ar gyfer 2022/23
gyda'r dysgwyr, y staff a'r
llywodraethwyr

Canlyniadau arolygon,
grwpiau ffocws a
digwyddiadau ymgynghori
eraill. 

Cynlluniau gweithredu priodol
i'w datblygu a'u cyflawni,
gyda chynnydd rheolaidd yn
cael ei fesur a'i adrodd

Drwy gydol y flwyddyn
academaidd

Datblygu dull o lywodraethu ac
arwain sy'n cynnig ethos o herio ac
arweiniad parhaus, sy'n datblygu
ymddiriedaeth, tryloywder a pharch.

Nod 6



Amcan 2021/2022 Pam
Sut y caiff ei

fesur
Pryd

6.4

Datblygu galluoedd staff addysgu a
staff cymorth busnes i gefnogi
cyfeiriad y coleg yn y dyfodol.
IB/PSG

Er mwyn cefnogi datblygiad staff
effeithiol a chael ein cydnabod fel
sefydliad sy'n buddsoddi mewn staff
Er mwyn datblygu rhagoriaeth o ran
gwasanaethau ar draws holl feysydd
cymorth busnes y coleg 
Er mwyn datblygu canlyniadau rhagorol
ar draws pob maes cwricwlwm 
Er mwyn sicrhau bod anghenion
cyfnewidiol dysgwyr a/neu'r cwricwlwm
yn cael eu hadnabod a'u diwallu 
Er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn y
coleg yn gallu gweithio mewn ffordd
hyblyg ac ystwyth

Mesur effaith yn erbyn
cynlluniau gweithredu
gwella ansawdd ym mhob
maes

Mae cynlluniau DPP
cychwynnol i'w cyhoeddi yn
nhymor un blwyddyn
academaidd 2021/22
Adolygu cynlluniau DPP ac,
os yw'n briodol, eu diwygio
ar ddechrau tymhorau dau a
thri
Sicrhau bod cynlluniau DPP
yn cefnogi ac yn datblygu
gallu i'r holl staff weithio ar y
campws ac oddi arno

6.5

Sicrhau yr eir i'r afael â mynediad at
offer a chysylltedd yn gynnar yn y
flwyddyn academaidd, i gefnogi
gweithio ar y campws ac oddi arno
a dysgu cyfunol.
IB/PSG

Er mwyn sicrhau bod staff yn gallu
gweithio o gartref 
Er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gallu
mynychu sesiynau cydamserol ac
anghydamserol ar y campws ac oddi
arno

Drwy ddata'r arolygon
gweithio o gartref
Data amserlenni
Drwy arolygon Llais y
Dysgwyr

Bob hanner tymor

6.6

Sicrhau bod adolygiadau datblygu
perfformiad (PDRs) yn
canolbwyntio ar ddatblygu
unigolion i sicrhau perfformiad o
safon a darparu cefnogaeth a nodir
yn yr adolygiad. 
IB/PSG

Er mwyn sicrhau bod yr holl staff yn
cymryd rhan mewn Adolygiad
Datblygu Perfformiad (PDR) effeithiol 
Er mwyn rhoi cyfleoedd i staff dyfu a
datblygu yn eu gwaith - gan
ganolbwyntio ar ragoriaeth
Er mwyn bod yn glir â staff ynghylch
disgwyliadau o ran perfformiad o safon 
Er mwyn canolbwyntio’n fwy pendant
ar y meysydd hynny sydd angen
gwella 
Er mwyn cydnabod y meysydd hynny
lle mae perfformiad staff yn rhagorol 
Er mwyn sicrhau bod DPP yn ymestyn
ac yn amrywio yn ôl perfformiad

AD i fonitro
cydymffurfiaeth a sicrhau
bod DPP wedi'i dargedu
Nodir themâu
trawsbynciol sy'n cyfateb i
allbynnau 6.4 â
chynlluniau datblygu
unigol
Archwilir canlyniadau
gwasanaeth i werthuso
effaith y gweithgareddau
hyn

PDRs i'w cwblhau o fewn y
ffenestr 3 mis y cytunwyd
arni (bydd y dyddiadau'n
amrywio ar draws y coleg)

Datblygu dull o lywodraethu ac
arwain sy'n cynnig ethos o herio ac
arweiniad parhaus, sy'n datblygu
ymddiriedaeth, tryloywder a pharch.

Nod 6
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7.1

Cryfhau perthnasoedd busnes
newydd a phresennol gan gynnig
dull ‘coleg cyfan’ i ddiwallu
anghenion cyflogwyr. 

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn mesur canfyddiad allanol y
coleg.

Er mwyn monitro perfformiad y coleg.

Er mwyn gwrando ac ymateb i
anghenion cyflogwyr. 

Er mwyn cefnogi penderfyniadau a
chyfeiriad strategol.

Arolygon Cyflogwyr.

Digwyddiadau Rhwydwaith
Cyflogwyr.

Adborth parhaus.

Byrddau Cwricwlwm.

Bob tymor.

7.2

Adolygu arlwy Masnachol a
Rhyngwladol GBRh, gan sicrhau
bod yr arlwy
CDP/CGE/Masnachol a RhA yn
gydlynol ac yn manteisio'n llawn
ar gyfleoedd incwm.

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn diwallu anghenion sgiliau
cyflogwyr.

Er mwyn deall ac ymateb i
flaenoriaethau rhanbarthol.

Er mwyn gwneud y mwyaf o ddyraniad
contractau a chyllideb y coleg.

Er mwyn datblygu arlwy cwricwlwm
amrywiol.

Er mwyn herio GBRh o ran cyfeiriad a
pherfformiad strategol.

Cyfarfodydd rheoli misol
GBRh.

Cyfarfodydd adolygu
contractau.

Cyfarfodydd cyllideb misol.

TRhG.

Bob tymor.

7.3

Cynnal yr arlwy digidol anedig ar
draws darpariaeth GBRh, gan
gynnwys:

• DSW

• Masnachol

• Rhyngwladol

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn parhau i ddatblygu ein harlwy
digidol.

Er mwyn bodloni amcanion digidol
anedig LlC.

Er mwyn cael ein cydnabod am ein
harlwy digidol.

Er mwyn bodloni disgwyliadau digidol
dysgwyr a chyflogwyr.

Er mwyn bod yn barod ar gyfer risgiau
yn y dyfodol.

Rhagor o ddarpariaeth dysgu cyfunol.

Datblygu partneriaethau a
rhaglenni newydd.

Archwiliadau PAGS.

Wythnosau Ansawdd.

Adroddiad bob dwy flynedd.

Cael ein cydnabod fel coleg rhagorol
ar gyfer cydweithio a gweithio
mewn partneriaeth. Diwallu
anghenion a blaenoriaethau lleol,
rhanbarthol, cenedlaethol a
rhyngwladol.

Nod 7



Amcan 2021/2022 Pam
Sut y caiff ei

fesur
Pryd

7.4

Gwerthuso'r cyfleoedd ar gyfer gwaith a
ariennir a gwaith rhyngwladol, a
manteisio i'r eithaf ar ffrydiau cyllido
Llywodraeth y DU.

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn sicrhau cyfleoedd
incwm newydd.

Er mwyn gwneud y mwyaf o
arian cyfredol CGE.

Er mwyn cael ein cydnabod
fel darparwr rhyngwladol.

Er mwyn darparu hyfforddiant
rhagorol mewn meysydd
arbenigol.

Er mwyn gella profiadau
dysgwyr.

Cyfarfod cyllideb misol gyda’r
Adran Cyllid.

Adroddiadau i TRhC, TAS a'r
Pwyllgor Adnoddau.

Bob tymor.

7.5

Cymryd rhan mewn mentrau / grwpiau
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i
sicrhau bod y coleg yn casglu GFL
priodol ac yn cael ei weld fel cyfrannwr
economaidd. I gynnwys cynrychiolaeth
yn: Cydffederasiwn Busnes Prydain,
Treforest Growth, CBF, RSP, Ffederasiwn
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a
grwpiau rhwydwaith lleol.

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn deall ac ymateb i
flaenoriaethau rhanbarthol.

Er mwyn deall y cyfeiriad
gwleidyddol a dylanwadu
arno.

Er mwyn bod yn ymwybodol
o fuddsoddiadau mewnol ac o
dwf a chrebachu yn y
rhanbarth.

Er mwyn casglu gwybodaeth
am y dirwedd ariannu.

Mynychu cyfarfodydd
rhwydwaith.

Datblygu cysylltiadau a
phartneriaethau newydd.

Bob tymor.

Cael ein cydnabod fel coleg rhagorol
ar gyfer cydweithio a gweithio
mewn partneriaeth. Diwallu
anghenion a blaenoriaethau lleol,
rhanbarthol, cenedlaethol a
rhyngwladol.

Nod 7



Defnyddio holl adnoddau'r
coleg, mewn modd ystyriol,
cyfrifol a chynaliadwy i gefnogi'r
genhadaeth, y weledigaeth a'r
gwerthoedd craidd.

Nod 8

Amcan 2021/2022 Pam Sut y caiff ei fesur Pryd

8.1

Sicrhau bod tystiolaeth o ymrwymiad
parhaus a chyson i reoli costau, er
mwyn sicrhau gwerth am arian ac i
ddiogelu iechyd ariannol y coleg. 

IB/PSG

Er mwyn sicrhau cywirdeb ariannol.

Er mwyn rheoli llif arian yn
effeithiol.

Er mwyn sicrhau bod
ymrwymiadau cyfalaf yn y dyfodol
yn cael eu cyflawni.

Papurau sy'n nodi’r gwarged a
gynlluniwyd ar gyfer y: 

Tîm Rheoli Gweithredol.

Tîm Rheoli'r Coleg.

Llywodraethwyr.

I'w fonitro bob tymor ochr
yn ochr â chyfriflenni
ariannol misol, chwarterol
a blynyddol.

8.2

Parhau i dyfu a datblygu ffrydiau
incwm amgen (nid cyllid AB craidd)
ar draws GBRh. I gynnwys contract
DSW gwerth £3.5m, rhaglen CDP
£900k ac ailsefydlu incwm
masnachol i £750k gyda'r nod o
ragori ar y targed yn amodol ar
gyfyngiadau COVID.

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn lleihau'r risg o
orddibyniaeth ar gyllid rheolaidd AB.

Er mwyn ymateb i anghenion
busnes.

Er mwyn sicrhau bod y targed
gwargedion yn cael ei gyflawni.

Er mwyn cwrdd â blaenoriaethau
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Papurau sy'n tystio i
weithgareddau ac incwm
allweddol ar gyfer y: 

Tîm Rheoli Gweithredol.

Tîm Arwain Strategol.

Tîm Rheoli'r Coleg.

Llywodraethwyr.

I'w fonitro bob tymor ochr
yn ochr â chyfriflenni
ariannol misol, chwarterol
a blynyddol.

8.3

Sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau
mewn cyfalaf, offer, a staffio yn cael
eu cynllunio, eu monitro a'u
gwerthuso gan ddefnyddio data
priodol ac yn cefnogi'r cynllun
strategol yn gyfrifol. Dylid nodi
manylion yr ymrwymiad hwn i
reolwyr y coleg, y llywodraethwyr a
chyrff allanol 

IB/PSG

Er mwyn sicrhau bod
buddsoddiadau'n cael eu gwneud
sy'n canolbwyntio ar y dysgwr.

Er mwyn sicrhau bod y broses
cynllunio busnes yn gadarn ac yn
arwain at fuddsoddi effeithiol
mewn staff, adnoddau ac offer.

Er mwyn sicrhau cywirdeb
ariannol.

Proses cynllunio busnes.

Cyflawni nodau strategol ac o
fewn terfynau cyllidebol.

Ymatebion arolwg dysgwyr.

Adroddiadau archwilio sy'n
derbyn sgôr sicrwydd.

I'w fonitro bob tymor ochr
yn ochr â chyfriflenni
ariannol misol, chwarterol
a blynyddol ochr yn ochr
â'r prosesau cynllunio
busnes.



Defnyddio holl adnoddau'r
coleg, mewn modd ystyriol,
cyfrifol a chynaliadwy i gefnogi'r
genhadaeth, y weledigaeth a'r
gwerthoedd craidd.

Nod 8

Amcan 2021/2022 Pam Sut y caiff ei fesur Pryd

8.4

Sicrhau bod anghenion archwilio'r coleg
yn cael eu cynllunio, eu rheoli a'u hadrodd
yn brydlon i reolwyr a llywodraethwyr y
coleg a bod yr holl gyfrifoldebau
cydymffurfio cysylltiedig yn cael eu
bodloni.

IB/PSG

Er mwyn cydymffurfio â
chyfrifoldebau cyfreithiol.

Er mwyn sicrhau y glynir wrth
y Rheoliadau Ariannol.

Sgorau sicrwydd ar gyfer pob
adroddiad archwilio.

Yn unol â'r dyddiadau cau
yn y cynlluniau archwilio
blynyddol ar gyfer
archwilio mewnol ac
allanol.

8.5

Asesu anghenion TG a digidol cyfredol ac
yn y dyfodol a ffyrdd o wella'r modd y
darperir gwasanaethau ar draws pob rhan
o'r coleg.

PC Gwasanaethau Busnes 

Er mwyn darparu gwasanaeth
effeithiol ac effeithlon sy'n
diwallu anghenion defnyddwyr
terfynol.

Er mwyn cynllunio anghenion
TG a digidol yn y dyfodol.

Adroddiadau i TAS, TRhG a TRh. Bob tymor.

8.6

Datblygu'r defnydd o dechnolegau digidol
i wella strategaeth cyfathrebu mewnol ac
allanol.

IB/PSG

Er mwyn sicrhau bod
cyfathrebu yn diwallu
anghenion rhanddeiliaid
mewnol ac allanol.

Er mwyn cynyddu cyfathrebu
dwyieithog.

Mesur ymgysylltiad drwy
ddadansoddi
gwefannau/safleoedd.

Bob tymor.




