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Adroddiad y Corff Llywodraethol   
 

 
NATUR, AMCANION A STRATEGAETHAU: 
 
Mae’r corff llywodraethol yn cyflwyno eu hadroddiad blynyddol ynghyd â’r datganiadau ariannol ac adroddiad yr 
archwilwyr i Goleg y Cymoedd ar gyfer y flwyddyn yn gorffen Gorffennaf 2021.  
 
Statws Cyfreithiol  
 
Sefydlwyd y Gorfforaeth o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 at ddibenion cynnal gweithrediadau Coleg 
y Cymoedd.  Mae’r Coleg yn elusen eithriedig at ddibenion Rhan 3 o Ddeddf Elusennau 2011. Crëwyd Coleg y 
Cymoedd ym mis Awst 2013 yn dilyn uno Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach. 
 
Cenhadaeth, Gweledigaeth a Gwerthoedd Craidd  
 
Cenhadaeth 
Adolygodd llywodraethwyr, dysgwyr staff a rheolwyr genhadaeth y Coleg yn ystod 2018/19 ac ym mis Gorffennaf 
2019 mabwysiadwyd datganiad cenhadaeth diwygiedig fel a ganlyn: 
 

Ein Cenhadaeth ydy’ch Darpar Lwyddiant  
 
Gweledigaeth 
I gael ein cydnabod yn goleg rhagorol gan ddysgwyr, staff, busnes a chymunedau. 
 
Gwerthoedd Craidd  
Ein gwerthoedd craidd ydy ein bod yn: 
 

 Ffocysu ar y dysgwyr  

 Ymdrechu i sicrhau perfformiad uchel  

 Gwerthfawrogi pobl ac yn buddsoddi ynddyn nhw  

 Ceisio sicrhau gwelliant parhaus  

 Yn uchelgeisiol, yn gwrando ac yn cydweithio  

 Datblygu partneriaethau cadarn ac effeithiol 

 
Budd Cyhoeddus  
  
Mae Coleg y Cymoedd yn elusen eithriedig o dan Ran 3 o Ddeddf Elusen 2011 ac mae’n cael ei reoleiddio gan 
Lywodraeth Cymru (LlC). Enwir aelodau’r Bwrdd Corfforaethol sy’n ymddiriedolwyr yr elusen ar dudalen 14 ac 
15. 
 
Wrth osod ac adolygu amcanion strategol y Coleg, mae’r Bwrdd Corfforaethol wedi talu’r sylw dyladwy i 
ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar  fudd cyhoeddus ac yn enwedig i’w ganllawiau atodol ar hyrwyddo addysg.  
Mae’r canllawiau yn gosod allan y gofynion y mae rhaid i bob sefydliad sydd am gael eu cydnabod eu harddangos 
yn benodol bod eu dibenion ar gyfer budd y cyhoedd. 
d  
Wrth gyflenwi ei genhadaeth, mae’r Coleg yn darparu’r buddion cyhoeddus canfyddadwy canlynol drwy hyrwyddo 
addysg:  
  

 Addysgu a dysgu uchel eu hansawdd  

 Ehangu cyfranogiad a mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol  

 Canlyniadau da a chyfraddau dilyniant da ar gyfer myfyrwyr  

 Systemau cymorth cadarn i ddysgwyr   

 Cysylltiadau gyda chyflogwyr, masnach ac addysg uwch.  
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Adroddiad y Corff Llywodraethol  
 

 
Gweithredu Cynllun Strategol 2019-22 

Mae Cynllun Strategol Coleg y Cymoedd yn weithredol am gyfnod o dair blynedd o 2019 tan 2022, a 
chymeradwywyd hyn gan y Bwrdd Corfforaethol ym mis Gorffennaf 2019. 

Roedd y cynllun yn cynnwys wyth nod strategol ac o fewn pob nod, datblygir set o amcanion ar gyfer pob blwyddyn 
academaidd. Neilltuwyd yr amcanion i aelod o’r Tîm Arweinyddiaeth Strategol (SLT). 

Cafodd cynnydd ei fonitro yng nghyfarfodydd y SLT a’i rannu gyda’r holl reolwyr yng nghyfarfodydd Tîm Rheoli’r 
Coleg (CMT) a’i drosglwyddo i wahanol Bwyllgorau’r Gorfforaeth ac i’r Bwrdd Corfforaethol llawn drwy Gofrestr 
Risg Strategol (RSR). Trefnir hyn ar sail peidio â chyflawni’r amcanion y cytunwyd arnyn nhw a chofnodir y 
cynnydd a wnaed i liniaru hyn yn y Gofrestr. Soniwyd am adrannau o'r Gofrestr wrth wahanol bwyllgorau'r 
gorfforaeth – e.e., trafodir amcanion perthnasol i faterion y cwricwlwm yn y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd. 
Adroddodd yr RSR llawn yn ôl i’r Pwyllgor Archwilio ac i’r Bwrdd Corfforaethol. Mae’r cynlluniau yn cael eu 
hadolygu a’u diweddaru bob blwyddyn. 
 
Isod, rhestrir wyth nod strategol y Coleg i(2019-22) gan ddangos y cynnydd a wnaed yn erbyn yr amcanion 
strategol a osodwyd ar gyfer 2020/21. Effeithiodd pandemig COVID 19 ar gyflawniad nifer o'r amcanion hyn; 
roedd dau gyfnod clo fis Tachwedd 2020 a rhwng Ionawr ac Ebrill 2021, gyda'r dysgu yn symud oddi ar y campws 
a diffyg lleoliadau gwaith ar gyfer dysgwyr yn golygu na wnaed dim cynnydd ar rai o'r amcanion hyn. Hefyd, ceir 
manylion am yr amcanion strategol ariannol Nod 8 ar gyfer 2021/22 ar y diwedd. 
 

 Nod 1 – Darparu’r wybodaeth, y cyngor a’r canllawiau mwyaf effeithiol ar gyfer dysgwyr a fydd yn 

arwain at recriwtio llwyddiannus ac yna at ddilyniant i gyflogaeth neu astudiaethau uwch. Dyma’r 

pedwar amcan a osodwyd ar gyfer 2020/21 – cyflawnwyd un ac mae tri ar y gweill. Mae tri amcan newydd 

wedi’u gosod ar gyfer 2021/22. 

 Nod 2 – Darparu cwricwlwm ar gyfer dysgwyr sy’n berthnasol ac yn ymateb i’w hanghenion ac 

sy’n datblygu eu dyheadau am y dyfodol. Gosodwyd tri amcan ar gyfer 2020/21 – cyflawnwyd dau ac 

mae un ar y gweill. Mae tri amcan newydd wedi’u gosod ar gyfer 2021/22. 

 Nod 3 – Cynnig addysgu, dysgu a chymorth rhagorol sy’n herio pob dysgwr i gyflawni hyd eithaf 

eu potensial. Gosodwyd pum amcan ar gyfer 2020/21 – cyflawnwyd dau ac mae tri ar y gweill. Mae chwe 

amcan newydd wedi’u gosod ar gyfer 2021/22. 

 Nod 4 – Ysbrydoli hinsawdd sy’n annog gwella ansawdd parhaus. Gosodwyd pedwar amcan ar gyfer 

2020/21– cyflawnwyd un ac mae tri ar y gweill. Mae pum amcan newydd wedi’u gosod ar gyfer 2021/22.. 

 Nod 5 – Cynllunio a chynorthwyo i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg/dwyieithog a darparu 

cwricwlwm ar draws y coleg. Gosodwyd pedwar amcan ar gyfer 2020/21 21 – cyflawnwyd y pedwar. 

Mae pedwar amcan newydd wedi’u gosod ar gyfer 2021/22.. 

 Nod 6 – Datblygu trefn lywodraethol a dull arweinyddiaeth o fynd ati sy’n darparu ethos o her 

barhaus a chanllawiau sy’n datblygu ymddiriedaeth, tryloywder a pharch. Gosodwyd chwe amcan 

ar gyfer 2020/21– cyflawnwyd pump ac mae un ar y gweill. Mae chwe amcan newydd wedi’u gosod ar 

gyfer 2021/22. 

 Nod 7 – I gael ein cydnabod fel coleg rhagorol ar gyfer cydweithredu a gweithio mewn partneriaeth. 

Yn diwallu anghenion a blaenoriaethau lleol, rhanbarthol a rhyngwladol. Gosodwyd pum amcan ar 

gyfer 2020/21– cyflawnwyd tri ac mae dau ar y gweill. Mae pum amcan newydd wedi’u gosod ar gyfer 

2021/22. 

 Nod 8 – Trefnu holl adnoddau’r coleg mewn modd ystyriol, cyfrifol a chynaliadwy er mwyn 

cynorthwyo cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd craidd y coleg. Gosodwyd pedwar amcan ar 

gyfer 2020/21– cyflawnwyd dau ac mae dau ar y gweill. Mae chwe amcan newydd wedi’u gosod ar gyfer 

2021/22. 
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Wrth ddatblygu amcanion strategol ar gyfer 2021/22 ymgynghorwyd gyda staff, llywodraethwyr a chyflogwyr 
allweddol. Dysgwyr. Amcanion ariannol y Coleg ar gyfer 2021/22 ydy: 

 8.1 Amlygir ymrwymiad parhaus a chyson i reoli costau er mwyn sicrhau gwerth am arian ac i ddiogelu 
iechyd ariannol y coleg. 
  

 8.2 Parhau i ddatblygu ffrydiau incwm (heb gyllid craidd) ar draws BIS (Systemau Busnes a Gwybodaeth). 
I gynnwys £3.5m contract WBL (Dysgu Seiliedig ar Waith), £900k rhaglen PLA ac ail sefydlu’r incwm 
masnachol i £750k gyda’r nod o ragori ar y targed, yn amodol ar gyfyngiadau COVID. 
  

 8.3 Sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau mewn cyfalaf, cyfarpar a staffio yn cael eu cynllunio, eu monitro 
a’u gwerthuso gan ddefnyddio data priodol a chynorthwyo’r cynllun strategol. Dylid cyfleu manylion am yr 
ymrwymiad hwn i reolwyr y coleg, y llywodraethwyr ac i gyrff allanol. 
 

 8.4 Sicrhau bod anghenion archwilio’r coleg yn cael eu cynllunio, eu rheoli a’u cyfleu mewn modd amserol 
i reolwyr ac i lywodraethwyr y coleg a bod holl gyfrifoldebau cydymffurfio perthnasol yn cael eu diwallu.  
 

 8.5 Asesu anghenion cyfredol TG a darpar anghenion ac anghenion digidol a dulliau o wella’r modd y 
cynigir gwasanaeth ar draws pob maes yn y coleg.  
 

 8.6 Datblygu’r defnydd o dechnolegau digidol i wella strategaeth cyfathrebu mewnol ac allanol y Coleg. 

Dangosyddion perfformiad  
 
Cytunwyd ar gyfres o ddangosyddion perfformiad er mwyn monitro pa mor llwyddiannus y mae’r nodau strategol 
yn cael eu gweithredu o ran y cynllunio ariannol, dangosir y rhain yn y tabl isod: 
 

 2020/2021 
£’000 

2019/2020 
£’000 

Diffyg ariannol cyn enillion a cholledion eraill  (426) (484) 

Mewnlif ariannol net / (all-lif) o ran gweithgaredd gweithredu 7,690 2,607 

Asedau cyfredol net / (dyledion) 8,157 (6,777) 

Asedau net y dydd ar gyfanswm y gwariant  97.8 91.6 

Cymhareb gyfredol  1.54 1.87 

Grant LlC fel % o’r holl incwm  92.1% 90.1% 

EBITDA (enillion cyn llog, treth, dibrisiad ac amorteiddiad) a chyn 
ymrwymiadau heb fod yn rhai ariannol buddion 

 
4,253 

 
3,289 

 
Mae gofyn i’r Coleg gwblhau’r Cofnod Ariannol ar gyfer LlC.  
 
Y SEFYLLFA ARIANNOL  
 
Canlyniadau ariannol  
 
2020/21 oedd wythfed blwyddyn bodolaeth Coleg y Cymoedd, yn dilyn uniad Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad 
Mynach ym mis Awst 2013.  
 
Isod ceir crynodeb o incwm a gwariant y Coleg  am y flwyddyn: 
 

 Gwirioneddol 
2020/2021 

£’000 

Gwirioneddol 
2019/2020 

£’000 

Incwm 51,829 44,805 

Gwariant  52,255 45,289 

Diffyg yn enillion a cholledion eraill   (426) (484) 

Cyfanswm cynhwysfawr incwm/(treuliau) ar gyfer y flwyddyn   14,934 (20,573) 

Gwarged cyn enillion a cholledion eraill (ac eithrio taliadau pensiwn FRS102)* 3,264 1,756 

Gwarged (fel * uchod) fel % o incwm  6.3% 3.9% 
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Cynhyrchodd y Coleg ddiffyg ariannol cyn enillion a cholledion eraill yn ystod y flwyddyn o £426k (2019/20: £484k), 
gyda chyfanswm cynhwysfawr incwm o £14,934k (2019/20: treuliau £20,573k). Y rheswm pennaf dros y newid 
mawr yn nghyfanswm yr incwm cynhwysfawr am y flwyddyn ydy oherwydd yr enillion actiwaraidd o ran cynlluniau 
pensiwn yn 2020/21 o £15,360k (2019/20: colled o £20,090k).  
 
Mae gan y Coleg warged ar ei gronfa Incwm a Gwariant wrth gefn o £3,556k (2020: diffyg ariannol o £11,425k) 
ac arian mewn llaw o ran buddsoddiadau byr dymor ac ariannol o14,006k (2020: £11,361k). Mae‘r cronfeydd 
cronedig wrth gefn wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd gostyngiad yn ymrwymiadau buddion 
pensiwn o £11,670k. Mae buddsoddiadau ariannol a byr-dymor wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn oherwydd 
strategaeth ariannol a gynlluniwyd i gynyddu cronfeydd ariannol wrth gefn i gyllido prosiect y Ganolfan Chwaraeon 
Rhagoriaeth a gychwynnwyd yn 2019/20 a phrosiectau ail-wampio ar gampws Ystrad Mynach sy’n rhan o Brosiect 
Band B Ysgolion y 21 ganrif LlC. 
 
Daeth asedau diriaethol sefydlog a ychwanegwyd yn ystod y flwyddyn i £7,314k. Roedd hyn wedi’i rhannu rhwng 
asedau sy’n cael eu hadeiladu o £5,949k, tir ac adeiladau o £391k a phwrcasau o gyfarpar gwerth £974k. Ymhlith 
yr asedau sy’n cael eu hadeiladu mae Canolfan Chwaraeon yn Nantgarw a gwaith Band B. 
 
Roedd gan y Coleg asedau net gwerth £8,157k ar 31/07/21, cynnydd o ddyledion net  o £6,777 ar 31/07/20. Y 
prif reswm dros y cynnydd hwn ydy gostyngiad yn ymrwymiadau buddion pensiwn o £11,670k a chynnydd mewn 
asedau sefydlog o £4,090k. 
 
Mae EBITDA wedi cynyddu o £3,289k yn 2019/20 i £4,253k yn 2020/21.Mae EBITDA yn edrych ar broffidioldeb 
sefydliad o’u weithrediadau craidd cyn effaith dyledion ac eitemau heb fod yn rhai ariannol (megis dibrisiad a 
thaliadau pensiwn FRS 102).  
 
Mae’r Coleg yn dibynnu’n helaeth ar Lywodraeth Cymru am ei brif ffynhonnell ariannu, a ddaw yn bennaf o 
grantiau rheolaidd. Yn 2020/21, LlC ddarparodd 92.1% (2019/20: 90.14%) o gyfanswm incwm y Coleg. Y rheswm 
dros y cynnydd hwn ydy oherwydd y cynnydd yng ngrantiau LlC a’r gostyngiad yn yr incwm gweithgaredd 
masnachol oherwydd COVID-19. 
 
Yr effaith ar ganlyniadau’r Coleg oherwydd costau pensiwn  
 
Effeithir yn sylweddol ar ganlyniadau’r Coleg gan yr anwadalrwydd sy’n codi o'r gofynion cyfrifyddu ar gyfer 
buddion ôl cyflogaeth a osodir yn FRS 102. Mae’r safon cyfrifyddu hwn yn gofyn i’r Coleg roi cyfrif am gost ei 
ymrwymiad i'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) o ran ei staff cymorth busnes. Yn unol â hynny, effeithir 
ar y taliadau i’r cyfrif incwm a gwariant a'r dyledion a welir ar y fantolen gan newidiadau yn y rhagdybiaethau 
actiwaraidd a symudiadau’r farchnad o ran yr asedau a ddelir gan y cynllun pensiwn – ni all y Coleg reoli’r naill 
na'r llall. Mae’r diffyg ariannol am y flwyddyn yn cynnwys costau heb fod yn rhai ariannol sef £3.69m (cost llog net 
o £0.62m, costau gwasanaeth cyfredol o £4.74m llai cyfraniadau cyflogwr o £1.67m) (2020 - £2.2m) (yn codi 
oherwydd bod rhaid cyfrif am yr LGPS yn unol â FRS 102. Mae darpariaeth pensiwn yr LGPS a gydnabyddir ar y 
fantolen wedi gostwng yn ystod y flwyddyn o £11.7m i £33.2m (cynnydd yn 2020 o £22.3m). O ystyried effaith y 
gofynion cyfrifyddu hyn ar sefyllfa ariannol Y Coleg, dylid nodi bod ymrwymiadau pensiwn, o ran eu natur, yn 
ymrwymiadau hir-dymor ac i ddiwallu’r ymrwymiadau hyn, mae lefel cyfraniad cyflogwr a wna’r Coleg i’r cynllun 
pensiwn yn un a argymhellir gan actiwari cymwys annibynnol. 
 
Polisïau ac amcanion y Trysorlys  
 
Gwaith rheolwyr y trysorlys ydy rheoli llif arian y Coleg, ei weithgaredd bancio, ei farchnad ariannol a’i drafodion 
marchnad  gyfalaf; rheolir risgiau cysylltiedig â’r gweithgareddau hynny yn effeithiol; a cheisio sicrhau’r perfformiad 
gorau yn gyson â'r cyfryw risgiau. 
 
Mae gan y Coleg bolisi ar wahân ar gyfer rheoli’r trysorlys.  
 
Mae pob benthyciad angen awdurdod y Gorfforaeth ac yn cydymffurfio â gofynion y Memorandwm Ariannol gyda 
Llywodraeth Cymru. 
 
Llif arian a Hylifedd 
Mae’r llif arian net yn £7.7m (2020: £2.6m), o weithgareddau gweithredol, ac mae hynny’n sefyllfa gref. Mae’r llif 
arian net yn deillio o reoli adnoddau. 
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Amcangyfrifwyd cyfanswm benthyciadau’r Coleg a’i ddull o ddelio â chyfraddau llog er mwyn sicrhau bwlch 
rhesymol rhwng cost ymdrin â dyledion a gweithredu llif arian  
 
Gostyngodd hylifedd yn ôl mesur y Gymhareb Gyfredol i 1.54 yn 2020/21 o’i gymharu â 1.87 yn 2019/20 ac mae’n 
is na chyfartaledd Cymru sy’n 1.60 yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018/19 (y wybodaeth 
ddiweddaraf sydd ar gael). Mae Cymhareb Asedau Hylifol Net y Dydd yn dangos 97.8 o ddiwrnodau o’i gymharu 
â 91.6 o ddiwrnodau yn 2019/20. Cyfartaledd ar gyfer y sector yn 2018/19 oedd 69 diwrnod  
 
Mae’r llif arian yn parhau’n iach ond bydd yn gostwng dros y flwyddyn nesaf wrth i brosiect y Ganolfan Rhagoriaeth 
Chwaraeon a gwaith Band B yn Ystrad Mynach fynd yn eu blaen.  
 
Polisi ar Gronfeydd Wrth Gefn  
 
Does gan y Coleg ddim Polisi ffurfiol i ddelio â Chronfeydd Wrth Gefn ond mae’n sylweddoli pwysigrwydd cael 
cronfeydd wrth gefn ar gyfer sefydlogrwydd ariannol unrhyw sefydliad ac i sicrhau bod digon o gyllid wrth gefn i 
gynorthwyo gweithgareddau craidd y Coleg. Yn ôl y fantolen mae’r arian wrth gefn ar hyn o bryd yn £3,556k 
(2020: negyddol £11,425k). Bwriad y Gorfforaeth ydy cynyddu’r arian wrth gefn dros oes y cynllun strategol drwy 
greu gwarged gweithredol blynyddol. 
 
Perfformiad Talu  
 
Daeth Deddf Taliadau Hwyr o Ddyledion Masnachol (Llog) 1998 i rym 1 Tachwedd 1998 ac mae’n gofyn i Golegau, 
yn absenoldeb cytundeb i’r gwrthwyneb i dalu cyflenwyr o fewn 30 diwrnod i ddarparu’r nwyddau neu ar y dyddiad 
y derbyniwyd yr anfoneb. Y targed a osodwyd gan y Trysorlys ar gyfer talu cyflenwyr o fewn 30 diwrnod ydy 98%. 
Yn ystod y flwyddyn gyfrifyddu 1 Awst 2020 tan 31 Gorffennaf  2021, talodd y Coleg 95.18 % o’i anfonebau o 
fewn 30 diwrnod (2020: 95.9%). Ni thalodd y Coleg unrhyw log o ran taliadau hwyr yn hystod y cyfnod hwn. 
 
Digwyddiadau ar ôl diwedd y cyfnod riportio  
 
Ceir manylion am ddigwyddiadau ar ôl dyddiad y Fantolen mewn nodiadau yn y datganiadau ariannol (Nodyn 23) 
 
Nifer y Dysgwyr  
 
Yn 2020/21 darparodd y Coleg gyfleoedd ar gyfer dros 14,000 o ddysgwyr, yn cynnwys: 

 4,913 o ddysgwyr ar gyrsiau amser llawn   

 406 o ddysgwyr ar gyrsiau addysg uwch  

 802 o ddysgwyr ar gyrsiau ESF (Cronfa Gymdeithasol Ewrop)   

 1,500 ar raglenni prentisiaeth   

 6,601 o oedolion yn astudio’n rhan amser   

 

Mae canran y bobl ifanc leol oed gadael ysgol sy’n dod i’r coleg yn parhau’n gyson a chysylltiadau cryf wedi’u 

datblygu gyda mwyafrif o’r ysgolion drwy brosiect cyswllt yr ysgolion. Atgyfnerthwyd y cysylltiadau gyda’r ddau 

awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn drwy gydweithio ar faterion allweddol yn cynnwys cyfarfod ar y cyd rhwng yr 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth a grŵp arweinyddiaeth Caerffili. Ni sicrhawyd cynnydd llawn mewn ymrestriadau ac 

addaswyd dipyn ar waith marchnata’r coleg er mwyn adlewyrchu ein cryfder ym maes y cwricwlwm yr ydyn ni’n 

ei gynnig, ein cyfleusterau a’n hadnoddau arbenigol a’n staff arbenigol. Fe wnaeth tîm 'futures@cymoedd' hefyd 

helpu drwy ffocysu ar y cyrchfannau sydd ar gael i ddysgwyr sy’n meddu ar y cymwysterau yr ydyn ni’n eu cynnig 

a chafwyd gwell ffocws ar gyngor gyrfaol ar y wefan a thrwy bresenoldeb cyflogwyr a sefydliadau Addysg Uwch 

mewn achlysuron agored a thrwy ddigwyddiadau rheolaidd yn ystod y tymor. 

2020/21 – Perfformiad y Coleg a gwariant Chyflawniad Dysgwyr y Coleg  

Bu 2020/21 yn flwyddyn o sialensiau na fu erioed eu tebyg, heriau a achoswyd gan bandemig COVID-19. Er ein 

bod yn gobeithio ar y cychwyn y byddai’r pandemig yn effeithio lai ar 2020/21, ofer fu’r gobaith hwnnw. Roedd 

dau gyfnod clo – y cyntaf yn ystod y tymor cyntaf ac yna cyfnod clo estynedig yn ystod yr ail dymor – ynghyd â 

chyfnod sefydlu hirach ar y cychwyn i fynd i’r afael â mesurau diogelwch COVID-19 yn golygu bod dysgwyr wedi 

cael profiad tra gwahanol am o leiaf bedair wythnos ar ddeg o'r tymor. 
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Ymatebodd staff a dysgwyr yn dda i’r newidiadau hyn – yn addasu i weithio ar-lein, newid y modd y cynigir y 

cwricwlwm ac yna sicrhau bod cymaint â phosibl o asesiadau yn digwydd yn ystod y trydydd tymor   

Llwyddodd mwyafrif y dysgwyr i addasu i ddulliau dysgu newydd, anghyfarwydd pan orfododd cyfyngiadau clo y 
Coleg i gau campysau ac ymrwymodd y Coleg i gynnig rhagor o gymorth – megis adnoddau digidol, dysgu 
ychwanegol a chymorth bugeiliol a thalu am brydau ysgol i’r rhai mewn angen – i’r dysgwyr hynny oherwydd natur 
eu cwrs neu eu hamgylchiadau personol oedd yn canfod y sefyllfa yn fwy heriol.  

Bu’n flwyddyn lwyddiannus i’r Coleg o ran ennill cydnabyddiaeth allanol. Dyma rai o'r uchafbwyntiau  

 William Davies, Prentis y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2021 

 Bethany Mason, Prentis Sylfaen y flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2021 

 Jamie Jones – Gwobr Ymdrech Prentisiaeth yng Ngwobrau Gweithgynhyrchu Cymru 2020 (Peirianneg)  

 Sophie Williams, Gwobr Talent Yfory yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2021  

 Tomos Churchill – Intern y Flwyddyn, Porth Cyflogaeth– rhanbarthol a chenedlaethol (Mynediad 

Galwedigaethol) 

 Enillodd ‘Aspire Shared Apprenticeship’ wobr Cyflogwr Mawr y flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaeth 

Cymru 2021 

Enillodd dysgwyr 12 medal yng nghystadleuaeth sgiliau’r Byd yn cynnwys y Diwydiannau Creadigol, (4 aur & 1 

efydd), Mynediad Galwedigaethol, (3 aur & 3 arian) ac Arlwyo (1 aur). 

Isod, ceir manylion am berfformiad y Coleg yn ystod y flwyddyn.  

 Roedd cyfraddau cadw myfyriwr yn is yn 2020-21 ar draws mwyafrif o'r ysgolion, a hynny’n effeithio ar 

gyfradd ein llwyddiant drwyddi draw gan fod llai o fyfyrwyr nag arfer wedi cwblhau eu rhaglen astudiaeth. 

 

 Mae cyfraddau cyflawniad yn y rhan fwyaf o ysgolion yn parhau i fod yn gryf iawn gydag wyth o unarddeg 

o ysgolion yn cyflawni cyfraddau cystal os nad gwell na chyfradd cyflawniad y coleg cyfan o 95% yn 2018-

19, sef y flwyddyn academaidd olaf cyn y pandemig.  

 

 Yn gyffredinol cofnodwyd presenoldeb yn ystod 2020/21 o 87%, sydd yn 1% yn is nag yn ystod 2019-20 

ond yn debyg i gyfradd 2018-19. Mae’r coleg yn hapus gyda lefel yr ymglymiad o gofio am yr 

amgylchiadau eithriadol. 

 

 Roedd arolwg y dysgwyr yn bositif am yr addysgu a’r dysgu yn cynnwys y canlynol: 

 Nododd 92% of ddysgwyr eu bod wedi cael eglurhad llawn am ofynion sgiliau hanfodol, 

llythrennedd a rhifedd eu cwrs yn ystod y cyfnod sefydlu. 

 

 Nododd 96% eu bod yn ymwybodol o wasanaethau ac adnoddau digidol y coleg (e.e., Moodle, 

Office365, WIFI ‘Eduroam’, mynediad i gyfrifiadur, defnyddio’u dyfeisiau eu hunain). 

 

 Nododd 96% fod eu gwersi wedi cychwyn yn brydlon 

 

 Nododd 96% eu bod yn credu bod eu gwersi yn  amrywiol ac yn ddiddorol.  

 

 Nododd 96% fod y Tiwtoriaid yn egluro’r gwaith y mae rhaid iddyn nhw ei wneud a nodi hynny yn 

glir. 

  

 Nododd 98% bod yr addysgu ar eu cwrs yn dda a nododd 96% eu bod yn dysgu yn y lle cywir. 

 Nododd 94% eu bod yn gwybod pryd byddai asesiadau yn cael eu cynnal ar eu cwrs a bod 

disgwyliadau’r asesu wedi cael eu hegluro iddyn nhw. 
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Holl ganlyniadau cymwysterau dysgwyr heb eu dilysu ar gyfer 2020/21: 
 

 Cwblhawyd yn 
llwyddiannus  

Cwblhawyd yn 
llwyddiannus 

Cwblhawyd yn 
llwyddiannus 

 Heb eu dilysu  

Ysgol  2018/19  2019/20  2020/21  

Gofal  86%  83%  74%  

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus   90%  88%  88%  

Mynediad Galwedigaethol  93%  94%  92%  

Busnes a Chyllid  84%  80%  75%  

Arlwyo  94%  90%  92%  

Trin Gwallt a Harddwch  94%  85%  91%  

Y Diwydiannau Creadigol  90%  91%  94%  

Adeiladu 93%  90%  88%  

Peirianneg 89%  79%  78%  

Cyfrifeg 92%  92%  93%  

Canolfan Lefel A 84%  94%  90%  

Y Coleg Cyfan   89%  85%  82%  

   
Tabl 1. Tuedd tair blynedd yn dangos cwblhau llwyddiannus ar gyfer pob cymhwyster   

 
Cyflawnodd wyth ysgol o unarddeg gyfradd llwyddiant o 80% neu uwch ar gyfer pob cymhwyster.  

Y cwricwlwm a datblygiadau a chyflawniadau eraill  

I gael ein cydnabod fel coleg rhagorol gan ddysgwyr, staff, busnes a chymunedau. Rhai o brif gyflawniadau’r 
coleg yn ystod y flwyddyn academaidd: 

 Lisa Reynolds, Cydlynydd Cwrs Lefel 2 BTEC mewn Chwaraeon yn cael ei henwebu ar gyfer Gwobr 
Cynorthwyo Dilyniant  i AU  

 Scott Jones, Technoleg Cwrdd a enwebwyd ar gyfer Gwobr Darpar Diwtor (Aspiring Tutor Award). 

 Ian Presgrave, Arlwyo a enwebwyd ar gyfer Gwobr Darpar Diwtor 

 Datblygu diwrnod agored gan ddefnyddio Microsoft a symud i ymrestru ar-lein ym mis Awst 2020  

 Datblygu rhaglen hyfforddi eiriolwyr digidol ar gyfer staff. Lluniwyd y rhaglen cyn y pandemig i gynorthwyo i 
weithredu gweledigaeth Ddigidol 2030. Llwyddodd dros 100 o aelodau staff i gwblhau’r rhaglen yn 2019/20. 

 Drwy weithgareddau HMS cwblhaodd 600 o staff weithgareddau i ddiweddaru sgiliau unigol a galwedigaethol 
a’r mwyafrif o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys diweddaru sgiliau yn ddigidol i ddiwallu gofynion strategaeth 
Ddigidol 2030. 

 Cynorthwywyd 13 aelod o staff i gwblhau cymhwyster addysgu a chynorthwywyd 16 aelod arall o staff i 
gwblhau cymwysterau yn amrywio o lefel 4 i lefel 7. 
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 Mae’r Coleg wedi creu swydd newydd ac wedi penodi Cyfarwyddwr Strategaeth Ddigidol ac Arloesi i arwain 
cam nesaf y trawsnewidiad digidol ar draws y coleg. Rôl y swydd newydd hon ydy moderneiddio dull y coleg 
o fynd ati i weithio’n ddigidol a chydweithio ag eraill i gyfoethogi profiad y defnyddiwr boed hynny’n galluogi 
addysgu a dysgu’n ddigidol, systemau a ddefnyddir gan staff a dysgwyr neu i sicrhau bod dull strategol y 
coleg o fynd ati i ddatblygu’n ddigidol yn ddi-dor, yn arloesol  ac uchelgeisiol. 

 

 Mae’r Coleg wedi cyfuno’r arweinyddiaeth a'r gwasanaeth ar draws swyddfa’r campws a gwasanaethau 
myfyrwyr i gynorthwyo profiad y dysgwyr  

 

 Ym mis Rhagfyr 2020, dyfarnwyd Gwobr Aur nodedig Buddsoddwyr mewn Pobl i’r Coleg i gydnabod hinsawdd 
sydd wedi’i weddnewid lle mae pobl yn gyson bositif ac yn credu bod y coleg yn gwneud y pethau priodol ar 
yr adeg briodol. Er mwyn parhau i wella swyddogaeth a’r cymorth yn y maes hwn a gwireddu gweledigaeth  
y Coleg o fod yn sefydliad rhagorol, daeth ymgynghoriad i’r casgliad bod angen dull mwy rhagweithiol o fynd 
ati sy’n ffocysu ar greu amgylchedd gwaith iach a phositif lle gall staff weithredu i gynorthwyo perfformiad 
uchel, nodi meysydd ar gyfer gwelliant a hyrwyddo cysylltiadau da ar draws y coleg. Dyma fydd ffocws y tîm 
sydd newydd gael yr enw Pobl a Diwylliant yn 2021/22 gyda chymorth 'iTren't, y system gyflogres ac 
adnoddau dynol newydd a ddaeth i rym ym mis Mai 2021, yn dilyn cynllun gweithredu 15 mis. 

 Wedi cyflawni Safon Iechyd Corfforaethol (Gwobr Blatinwm) sy’n arddangos arferion busnes cynaliadwy. 
 
Partneriaethau 
 
Mae’r Coleg wedi ymrwymo i gynorthwyo cyflogwyr a cymunedau ar draws De Ddwyrain Cymru: 
 

 Mae’r Coleg yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol ac ysgolion lleol i gynnal Prosiect Seren, cynllun 
penodol ar gyfer dysgwyr mwy abl a thalentog. 

 

 Ym maes Chwaraeon, mae’r Coleg hefyd wedi datblygu partneriaethau effeithiol gydag Undeb Rygbi 
Cymru, Rygbi Caerdydd, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a Rygbi’r Gynghrair Cymru i gynnig llwybrau i 
mewn i faes chwaraeon proffesiynol.  

 

 Yn y diwydiannau creadigol, mae dysgwyr yn gweithio’n helaeth gyda Screen Alliance Cymru, stiwdios  
Bad Wolf a sefydliadau mawr pwysig y cyfryngau a chreadigol.  

 

 Mae gan y Coleg bartneriaeth hir-sefydlog gyda GE Aviation ac, yn fwy diweddar, mae wedi datblygu 
partneriaeth gyda Caerdav.  

 

 Mae’r Coleg wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda’r sector rheilffyrdd yn cynnwys Trafnidiaeth Cymru, 
Protech ac Intertrain.  

 
Prif risgiau ac ansicrwydd  
 
Yn seiliedig ar y cynllun strategol, mae’r Bwrdd Corfforaethol yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r risgiau y mae’r 
Coleg yn eu hwynebu. Drwy ddatblygu Cofrestr Risgiau Strategol (RSR), maen nhw’n nodi systemau a 
gweithdrefnau, yn cynnwys camau gweithredu ataliadwy penodol a ddylai liniaru unrhyw ddarpar effaith ar y 
Coleg. Mae’r RSR yn nodi’r risgiau allweddol, y tebygrwydd i’r risgiau hynny ddigwydd, eu heffaith posibl ar y 
Coleg a'r camau sy’n cael eu gweithredu i leihau a lliniaru’r risgiau. Caiff risgiau eu blaenoriaethu gan ddefnyddio 
system sgorio cyson.  
  
Yna, gweithredir rheolyddion mewnol a phob blwyddyn bydd gwerthusiad o'r RSR yn adolygu ei effeithiolrwydd 
a’r cynnydd a wnaed o ran camau lliniaru risgiau. Yn ogystal ag adolygu’r RSR bedair gwaith y flwyddyn yn y 
Bwrdd Corfforaethol a thair gwaith y flwyddyn yn y Pwyllgor Archwilio, bydd pob pwyllgor arbenigol y Gorfforaeth 
yn ystyried y risgiau sy’n gysylltiedig â’u maes a’r modd y maen nhw’n cael eu rheoli. Mae holl bwyllgorau’r 
Gorfforaeth hefyd yn ystyried unrhyw risgiau a allai godi o ganlyniad i faes newydd gwaith neu newid yn yr 
amgylchiadau sy’n effeithio ar y coleg (cyllido, cystadleuaeth ayb) gan y Coleg a byddai’r rhain yn cael eu 
hychwanegu at y RSR fel bo’n briodol.  
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Isod, ceir amlinelliad o brif ffactorau risg a allai effeithio ar y Coleg. Ni all y Coleg reoli’r holl ffactorau. Gallai 
ffactorau eraill na restrir mohonyn nhw isod effeithio’n andwyol ar y Coleg. 
 

1. COVID-19 

Gelir crynhoi’r risgiau y mae’r Coleg yn eu hwynebu o ran pandemig COVID-19 yn fras i dri chategori: 

 Risgiau i iechyd, diogelwch a llesiant staff, dysgwyr ac ymwelwyr. 

 Risgiau i allu’r Coleg i barhau’n effeithiol gyda gweithgareddau a chyflawni canlyniadau positif ar 

gyfer ei ddysgwyr a chymunedau. 

 Risgiau i iechyd a chydnerthedd ariannol parhaus y coleg 

 
Wrth lunio ei ddull o fynd ati i ddelio â’r risgiau uchod, sicrhaodd y Coleg ei fod yn glynu at ganllawiau 
Llywodraeth Cymru (a, lle bo’n briodol, Llywodraeth y DU, yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
ac unrhyw reoliadau/canllawiau perthnasol eraill); roedd hyn yn sail i’r asesiadau risg ac arferion 
gweithredu diogel ar bob campws ac ymgynghorwyd ar y rhain gyda’r undebau llafur a sicrhau eu bod ar 
gael i staff eu hadolygu ar fewnrwyd y staff. 
 
Yn ystod y flwyddyn academaidd, cynorthwyodd Llywodraeth Cymru y coleg gyda chyllid ychwanegol i 
helpu dysgwyr i gwblhau a chyflawni eu cymwysterau. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi cynorthwyo’r 
coleg drwy gynnig incwm ychwanegol i ddelio â chostau gweithredu ychwanegol mewn meysydd megis 
glanhau, pob ffreutur, y feithrinfa, cludiant a chyfarpar digidol. 
 
Bydd llunio cwricwlwm yn parhau i fod yn ffocws allweddol i sicrhau bod y cwricwlwm yn cwrdd ag 
anghenion sectorau yn yr economi ôl-bandemig. Bydd hyn yn sicrhau bod y Coleg yn parhau i ffocysu ar 
sectorau â blaenoriaethau a fydd yn elwa o gael cyllid cyhoeddus. 

 
2. Darpar gyllid y Llywodraeth  

Er i sector AB gael ei ddiogelu drwy gydol cyfnod y pandemig, y gofid ydy y bydd toriadau yn y cyllid yn 
y dyfodol blynyddoedd i ddod sy'n gwneud cynllunio buddsoddi yn y dyfodol yn anoddach ac yn fwy o 
risg. Mae'r risg hon yn cael ei lliniaru trwy gynyddu incwm masnachol i leihau dibyniaeth ar arian 
cyhoeddus a chael deialog reolaidd gyda swyddogion LlC. 

 
3. Datblygu ffynonellau cyllid newydd  

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i gynyddu a datblygu ffrydiau amgen ar gyfer incwm lle bynnag bydd cyfle yn 
codi i wneud hyn. Er gwaethaf COVID-19, llwyddodd y Coleg i gynyddu ei weithgareddau masnachol 
drwy Gyfrifon Dysgu Personol. 

 
4. Polisi’r Llywodraeth  

Bydd nifer o benderfyniadau polisïau’r Llywodraeth yn effeithio ar y coleg. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

 Gostyngiad yn y cyllid Ewropeaidd. O ganlyniad i‘r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, mae’r coleg 

yn lleddfu unrhyw effaith negyddol yn sgil colli incwm oherwydd cynlluniau gadael yr Undeb.  

 Pwysau tâl y sector cyhoeddus. Mae’r Coleg yn croesawu cyflog cydradd gyda’r sector ysgol, 

ond mae’n dal yn bryderus a fydd cyfraddau cyllido yn codi yn unol â hynny i gwrdd â’r costau 

hyn.  

 Cynnydd yng nghyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol o 1 Ebrill 2022  

 Mae potensial effaith model PCET (Addysg a Hyfforddiant Ôl Orfodol) arnon i yn parhau i fod yn 

aneglur.    

 Cyflwr llif ac adlif parhaus contractau dysgu seiliedig yn y gweithle. 
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5. Cadw digon o arian i gyllido dyledion pensiwn  

Mae’r datganiadau ariannol yn dangos rhan o ddiffyg ariannol Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar 

fantolen y Coleg yn unol â gofynion FRS 102. 

6. BREXIT 

Mae’r Coleg wedi gweld costau yn codi ar draws nifer o feysydd ei weithrediadau busnes yn ogystal â 
phroblemau ynglŷn â’r gadwyn gyflenwi. 
 

Darpar Ddisgwyliadau   
 

Dylai’r strwythur sefydliadol newydd barhau i gynnig buddion elwa yn y byd ar ôl COVID-19. Mae’r coleg wedi 
ymateb yn nodedig i’r pandemig ond nawr yn wynebu sialensiau parhaus ymhob agwedd o’i waith. Mae’r dull 
agored a chydweithrediadol o fynd ati i ddelio â’r newidiadau er mwyn i ni ffynnu yn allweddol a hyd yn hyn mae’r 
dull hwn yn llwyddo i wneud hynny ac adborth cyson y staff yn gadarnhaol am ein dull o fynd ati, ac yr un mor 
bwysig ydy’r cymorth yr ydyn yn ceisio’i gynnig i’n staff a’n dysgwyr o ran eu hiechyd meddwl a’u llesiant. 
 

Mae’r Coleg yn parhau i fuddsoddi mewn adnoddau a chyfleusterau ar y pedwar campws o'n heiddo er mwyn 
gwella profiad dysgwyr ac i recriwtio a chadw mwy o ddysgwyr. Cynllunnir gwaith pellach ar Band B ar gyfer 
campws Ystrad Mynach yn ystod 2021/22.  
 

ADNODDAU  
 

Diriaethol  
Mae gan y Coleg wahanol asedau y gall eu defnyddio i ddiwallu ei amcanion strategol. Ymhlith yr adnoddau 
diriaethol mae pedwar campws, Canolfan Chwaraeon newydd yn cael ei hadeiladu yn Nantgarw (tua. £5.2m) a 
£15.7m mewn asedau cyfredol. Ymhlith yr asedau cyfredol mae £6m wedi’i leoli mewn cyfrifon cadw byrdymor 
gyda’r bwriad o’i ddefnyddio fel cyfalaf ar gyfer y Ganolfan Chwaraeon a’r gwaith ailwampio Band B ar gampws 
Rhondda ac Ystrad Mynach. 
 

Ariannol 
Mae gan y Coleg asedau net o £8.1m (yn cynnwys  £33m o ddyledion pensiwn) a dyled hirdymor o £4.8m. 
 

Pobl 
Mae’r Coleg yn cyflogi 637 o staff (cyfwerth amser llawn), ac o’r rhain mae 303 yn staff addysgu  .  
 

Buddsoddiadau parhaus a chynlluniedig  
Parhaodd y coleg i fuddsoddi mewn cyfleusterau ar y pedwar campws er mwyn gwella profiad dysgwyr ac i 
recriwtio a chadw mwy o ddysgwyr. Yn Aberdâr, crëwyd stiwdio gemau fideo a dwy ystafell gyfrifiaduron er mwyn 
gwella’r cwricwlwm digidol a chreadigol. Ar gampws Rhondda cwblhawyd prosiect Band B i ail-wampio ac i 
fuddsoddi mewn adnoddau a chyfleusterau newydd ar gost o £3,385, 840. Mae’r prosiect yn darparu gweithdy 
adeiladu, mannau dysgu awyr agored, cyfleuster arlwyo newydd, bwyty hyfforddi a mannau dysgu hyblyg eraill. 
Crëwyd ystafell gyfrifiaduron er mwyn datblygu cwricwlwm creadigol lefel 3. Yn Nantgarw, agorwyd stiwdio 
roboteg er mwyn gwella cwricwlwm peirianneg. Cychwynnwyd ar y gwaith o adeiladu cyfleuster chwaraeon yn 
Nantgarw. Yn anffodus aeth y contractwyr yn fethdalwyr ym mis Gorffennaf 2021 ac mae hynny yn golygu bod 
rhaid gohirio’r prosiect adeiladu nes i ni benodi contractwr newydd drwy broses dendro newydd. Mae’r  
Llywodraethwyr wedi herio a chyfiawnhau pob prosiect cyfalaf yn fanwl a thrylwyr. Ymhlith y datblygiadau newydd 
yn Ystrad Mynach adnewyddwyd bloc addysgu trydan, datblygu byngalo Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) a 
ailwampiwyd i alluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer byw yn annibynnol. Ym mis Ebrill 2021, cychwynnwyd 
ar waith adeiladu ar floc fydd yn cynnwys cegin hyfforddi llawn offer safonol masnachol, campfa bwrpasol ynghyd 
â chyfleusterau newid, mannau dysgu hyblyg a swyddfeydd staff. Cynllunnir buddsoddiad pellach ar gampws 
Ystrad Mynach a fydd yn cynnig mannau dysgu newydd ar gyfer cyrsiau gwaith brics a phaentio ac addurno.  
 

Enw da  
Mae’r Coleg yn parhau i gynnal ei enw da drwy ei ymglymiad gweithredol mewn materion rhanbarthol, lleol a 
chenedlaethol a thrwy wella ei broffil ansawdd yn barhaus. Ystyrir bod lefel y buddsoddi yn ystod y blynyddoedd 
diweddar yn arwydd o’n huchelgais ar gyfer ein dysgwyr a’r cymunedau yr ydyn ni’n eu gwasanaethau a 
gwerthfawrogir parodrwydd y Coleg i roi o’i amser a staffio mentrau allweddol. Mae’r Coleg yn parhau i gyfrannu 
i’r economi ehangach drwy ei aelodaeth o Gyngor CBI Cymru, aelodaeth (a lleoliad a chadeirydd) o Glwb Busnes 
Caerffili a Grŵp Twf Trefforest, a gynhelir ar gampws Nantgarw. Mae hefyd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn 
cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau yn y diwydiant rheilffyrdd a’r cyfleusterau rheilffyrdd arbenigol yn Nantgarw 
yn golygu bod y Coleg mewn sefyllfa dda i gynorthwyo’r newidiadau i isadeiledd cludiant yng Nghymru.  
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Adroddiad y Corff  Llywodraethol 
 

 
Busnes Gweithredol 
 
Gwelir gweithgareddau’r Coleg ynghyd â’r ffactorau sy’n debygol o effeithio ar ei ddarpar ddatblygiad a 
pherfformiad yn yr Adroddiad Strategol. Cyflwynir sefyllfa ariannol y Coleg, ei lif arian, ei hylifedd a’i fenthyciadau 
yn y datganiadau Ariannol a’r Nodiadau ategol. 
 
Yn gyfredol, mae gan y Coleg fenthyciadau o £5.3m heb eu talu gyda sefydliadau ariannol a Llywodraeth Cymru 
(benthyciadau sicredig ac ansicredig) ar delerau a drafodwyd yn 2010, 2012, 2016 a 2018. Mae telerau’r 
cytundebau sydd yn bodoli yn eu lle am hyd at 15 mlynedd ymhellach gyda £0.5m yn daladwy y flwyddyn nesaf. 
Mae rhagolygon ac amcanestyniad ariannol y Coleg sy’n seiliedig yn bennaf ar grantiau hysbys ac ymrwymedig 
yn dangos y bydd yn gallu gweithredu o fewn y cyfleustra hwn a’r cyfamodau hyn hyd y gellir rhagweld.  
 
Yn unol â hynny, mae gan y Coleg ddisgwyliadau rhesymol bod ganddo adnoddau digonol i barhau i weithredu 
hyd y gellir ei ragweld ac oherwydd hyn bydd yn parhau i fabwysiadu’r busnes gweithredol wrth baratoi ei 
Ddatganiadau Ariannol. 
 
Rhanddeiliaid 
 
Mae gan Goleg y Cymoedd nifer o randdeiliaid ac yn eu plith: 

 Ei fyfyrwyr cyfredol, ei ddarpar fyfyrwyr a’i gyn-fyfyrwyr  

 Ei staff a’u hundebau llafur. Prif undebau llafur staff Coleg y Cymoedd ydy GMB, NEU, UCU ac UNISON. 

 Llywodraeth Cymru. 

 Y cyflogwyr y mae’n gweithio gyda nhw. 

 Ei ysgolion a’r prifysgolion partner. 

 Awdurdodau lleol a phartneriaethau lleol. 

 Cymuned ehangach y Coleg  

 Cyrff proffesiynol. 
 
Mae’r Coleg yn sylweddoli pwysigrwydd y cysylltiadau hyn ac yn cyfathrebu'n gyson â nhw drwy amrywiaeth o 
weithgareddau. 
 
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  
 
Mae’r Coleg wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal i bawb sy’n dysgu a gweithio yma. Rydyn ni’n parchu a 
gwerthfawrogi’n bositif y gwahaniaethau ymhob grŵp â nodwedd gwarchodedig, yn cynnwys ethnigrwydd, 
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, hunaniaeth rhywedd, crefydd neu gred, statws priodasol, oed, 
beichiogrwydd/mamolaeth ac rydyn ni’n ymdrechu’n galed i ddileu amodau sy’n gosod pobol dan anfantais. Mae’r 
Coleg yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb ac Amcanion Cydraddoldeb i sicrhau ei fod yn 
cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol ar gydraddoldeb yn cynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010. Cyhoeddir 
y rhain ar borthol y Coleg ynghyd â Pholisi’r Coleg ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. Rydyn ni wedi ymrwymo i 
fesur effaith polisïau, arferion a gweithdrefnau newydd a’r rhai sydd eisoes yn bodoli ar bob grŵp drwy gynnal 
asesiadau addas o’r effaith er mwyn sicrhau eu bod yn deg ar gyfer pob grŵp o bobl ac nad ydyn nhw nhw’n 
effeithio’n andwyol arnyn nhw mewn unrhyw fodd. I’r perwyl hwn, mae gan y Coleg raglen barhaus sy'n adolygu 
polisïau, gweithdrefnau ac arferion. 
 
Mae pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Coleg yn cwrdd bob tymor i fonitro camau gweithredu y cynllun 
cydraddoldeb strategol ac i sicrhau bod agenda cydraddoldeb ac amrywiaeth yn symud yn ei flaen. Mae’r pwyllgor 
yn monitro’i aelodaeth yn gyson er mwyn sicrhau ei fod yn cynrychioli'r holl grwpiau staff, yn cynnwys staff 
academaidd, staff cymorth busnes a rheolwyr ar draws pob campws. Yn ystod 2020/21, parhaodd yr aelodau i 
godi ymwybyddiaeth o faterion Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar draws y Coleg, drwy ymgyrchoedd targedu gan 
ddefnyddio e-bost, mewnrwyd y Coleg a’r cyfryngau cymdeithasol. Ffocyswyd yn arbennig ar Ddyddiau 
Ymwybyddiaeth Cenedlaethol, megis Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Biffobia a Thrawsffobia, Mis 
Hanes LGBT, Diwrnod Coffa’r Holocost, Mis Hanes Pobl Dduon, Wythnos Ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb 
ac Wythnos Gwrth Fwlio. Penododd y Coleg Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad i ddatblygu 
adnoddau yn y maes hwn.  
 
Ym mis Mawrth 2021, nododd y Coleg Fwlch Cyflog rhwng y Rhywiau o 6.1%, cynnydd o'r 4.9% yn 2020. Rydyn 
ni'n parhau i fonitro achosion y bwlch cyflog hwn ac wedi datblygu camau i’w gweithredu i leihau hyn. Byddwn yn 
parhau i fonitro proffil y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn flynyddol. 
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Adroddiad y Corff  Llywodraethol 
 

 
Ymglymiad Staff a Dysgwyr Staff  
 
Mae’r Coleg yn ystyried ei bod yn bwysig iawn i allu cyfathrebu’n dda gyda’i staff a’i dysgwyr ac i’r perwyl hwn, 
mae’n cyhoeddi'r newyddion diweddaraf drwy 'Staff Life' a 'Student Life', sydd ar gael ar borthol y Coleg ac yn 
hygyrch o fewn a thu allan i’r Coleg.  
 
Mae’r  Coleg yn annog ymglymiad staff a dysgwyr drwy ddod yn aelodau o bwyllgorau ffurfiol a grwpiau eraill ar 
draws Y Coleg. Mae’r pwyllgorau hyn yn cynnwys y Corff Llywodraethol, y Bwrdd Academaidd, Senedd y 
Dysgwyr, Pwyllgorau Iechyd, diogelwch a llesiant ac amrediad o grwpiau arbenigol eraill. 
 
Ymgynghorwyr Proffesiynol  
 
Bancwyr: Archwilwyr Annibynnol Datganiadau Ariannol: 
Banc Lloyds  PricewaterhouseCoopers LLP 
Tŷ St William  One Kingsway 
Teras Tresillian  Caerdydd 
Caerdydd f CF10 3PW 
CF10 5BH  
 Archwilwyr Mewnol: 
Santander UK plc TIAA Ltd 
9 Stryd y Frenhines  53 – 55 Gosport Business Centre 
Caerdydd Aerodrome Road 
CF10 2UD Gosport 
 Hampshire 
HSBC PO13 0FQ 
Llawr 1af   
1 Sgwâr Callaghan  Cyfreithwyr: 
Caerdydd Capital Law 
CF10 5BT Capital Building 
 Stryd Tyndall  
 Caerdydd 
 CF10 4AZ 

 
Datgelu Gwybodaeth i archwilwyr  
 
Mae’r aelodau oedd yn dal swydd ar ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad hwn yn cadarnhau hyd eithaf eu 
gwybodaeth, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad ydy archwilwyr y Coleg yn ymwybodol ohoni; 
a bod pob aelod wedi cymryd y camau angenrheidiol i fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 
ac i sicrhau bod archwilwyr y Coleg yn ymwybodol o’r wybodaeth honno. 
 
Cymeradwywyd gan orchymyn aelodau’r Gorfforaeth 13 Rhagfyr 2021 a’i lofnodi ar ei rhan gan  
 

 
 
N Bayford 
Cadeirydd y Llywodraethwyr  
  



Coleg y Cymoedd   Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Gorffen Gorffennaf 2021 

13 
 

Datganiad o Gyfrifoldebau Aelodau'r Gorfforaeth 

 
Mae gofyn i Aelodau’r Gorfforaeth gyflwyno datganiadau ariannol archwiliedig ar gyfer pob blwyddyn ariannol. 
 
Yn nhelerau ac amodau’r Memorandwm Ariannol rhwng Llywodraeth Cymru a Chorfforaeth y Coleg, mae gofyn 
i’r Gorfforaeth, drwy ei Swyddog Cyfrifyddu, baratoi datganiadau ariannol ac adolygiad ariannol ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol yn unol â 'Statement of Recommended Practice – Accounting for Further and Higher 
Education', 2019, y Cyfarwyddyd Cyfrifon ar gyfer Colegau Addysg Bellach yng Nghymru ar gyfer 2020/21 (a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru) ac Egwyddorion Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y DU ac sy’n 
cynnig barn deg a gwir ar sefyllfa’r Coleg a'r gwarged/diffygion ariannol incwm dros wariant am y flwyddyn honno. 
 
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol mae gofyn i’r Gorfforaeth i wneud y canlynol: 
 

 dethol polisïau cyfrifyddu addas ac yna eu cymhwyso’n gyson  
 

 barnu ac amcangyfrif yn rhesymol a doeth. 
 

 nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu perthnasol y DU, yn amodol ar unrhyw wyriad sylweddol a ddatgelir 
ac a eglurir yn y datganiadau ariannol. 

 

 asesu a ydy’r Coleg yn fusnes gweithredol, gan nodi’r rhagdybiaethau ategol allweddol, unrhyw gamau 
lliniaru neu leddfu, fel bo’n briodol (y mae rhaid iddyn nhw fod yn gyson â datgeliadau eraill yn y 
datganiadau ariannol ac yn adroddiad yr archwilydd). 

 

 paratoi datganiadau ariannol ar y busnes gweithredol heblaw ei fod yn amhriodol i dybio y bydd y Coleg 
yn parhau i weithredu. 

 
Mae gofyn hefyd i’r Gorfforaeth baratoi Adroddiad Strategol sy’n disgrifio’r hyn y mae’n ceisio ei wneud a’r modd 
y bydd yn mynd o’i chwmpas hi, yn cynnwys gwybodaeth am statws cyfreithiol a gweinyddol y Coleg. 
 
Mae’n gyfrifoldeb ar y Gorfforaeth i gadw cofnodon cyfrifyddu cywir sy’n datgelu, gyda chywirdeb rhesymol ar 
unrhyw adeg, sefyllfa ariannol y Coleg ac sy’n ei alluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cael eu paratoi  
yn unol â deddfwriaeth berthnasol, yn ,cynnwys Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 a Deddf Elusennau 2011 a 
safonau cyfrifyddu perthnasol. Mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am weithredu’r camau sy’n rhesymol agored iddi er 
mwyn diogelu ei hasedau ac i atal a darganfod twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall. 
 
Cyfrifoldeb Bwrdd Corfforaethol y Coleg ydy cynnal gwefan y Coleg ac integriti’r wefan; dydy gwaith archwilwyr 
ddim yn cynnwys ystyried y materion hyn ac, yn unol â hynny, dydy archwilwyr ddim yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb 
dros unrhyw newid a allai ddigwydd i’r datganiadau ariannol ers ei cyflwyno gyntaf ar y wefan. Gallai deddfwriaeth 
yn y Deyrnas Unedig sy’n delio â pharatoi a lledaenu datganiadau ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn 
awdurdodaethau eraill. 
 
Mae aelodau’r Bwrdd Corfforaethol yn gyfrifol am sicrhau bod gwariant ac incwm yn cael eu cymhwyso at y 
dibenion a fwriadwyd gan Lywodraeth Cymru a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu. Yn ogystal, nhw sy’n gyfrifol am sicrhau bod arian Llywodraeth Cymru ac unrhyw arian o gronfeydd 
cyhoeddus eraill yn cael eu defnyddio yn unol â’r Memorandwm Ariannol gyda Llywodraeth Cymru ac unrhyw 
amodau eraill y bydd Llywodraeth Cymru neu unrhyw gyllidwr cyhoeddus arall yn eu rhagnodi o dro i dro. Rhaid 
i aelodau’r Gorfforaeth sicrhau bod rheoliadau rheoli ac ariannol yn bodoli er mwyn diogelu cyllid cyhoeddus ac 
unrhyw arian arall ac i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio’n briodol. Hefyd, Aelodau’r Gorfforaeth sy’n gyfrifol 
am sicrhau bod adnoddau a gwariant y Coleg yn cael eu rheoli’n economaidd, yn effeithiol ac effeithlon, fel na 
pheryglir y buddion a ddylai ddeillio o gyllid cyhoeddus Llywodraeth Cymru a chyrff chyhoeddus eraill.   
 
Cymeradwywyd drwy orchymyn aelodau’r Gorfforaeth 13 Rhagfyr 2021 a’i lofnodi ar ei rhan gan  
 

 
N Bayford 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
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Trefn Lywodraethu Gorfforaethol a Rheolaeth Fewnol   

 
Datganiad am y Drefn Lywodraethu  
 
Darperir y datganiad canlynol i alluogi darllenwyr yr adroddiad blynyddol a’r datganiadau ariannol y Coleg i gael 
gwell dealltwriaeth o’i drefn lywodraethol a’i strwythur cyfreithiol. Mae’r datganiadau yn delio â’r cyfnod o 1 Awst 
2020 tan 31 Gorffennaf 2021 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r datganiadau ariannol. 
 
Mae’r coleg yn ymdrechu i gynnal ei fusnes: 

 
i. Yn unol â’r saith egwyddor a nodwyd gan y Pwyllgor ar Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (anhunanoldeb, 

integriti, gwrthrychedd, atebolrwydd, didwylledd, gonestrwydd ac arweinyddiaeth). 
ii. Yn unol â’r holl ganllawiau ar gyfer Colegau gan GolegauCymru yng Nghod Trefn Lywodraethol Dda ar 

gyfer Colegau yng Nghymru  ("y Cod”). 
 

Ym marn y Llywodraethwyr, mae’r Coleg yn cydymffurfio â holl ddarpariaethau’r Cod, ac fel corff, wedi 
cydymffurfio drwy gydol y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2021. Mae’r Corff Llywodraethol yn sylweddoli, 
bod ganddo fel corff yr ymddiriedwyd cyllid cyhoeddus a phreifat iddo, ddyletswydd arbennig i lynu at safonau 
uchaf trefn lywodraethu bob amser. Wrth gynnal ei gyfrifoldebau mae’n ystyried Cod Trefn Lywodraethol Dda ar 
gyfer Colegau yng Nghymru a gyhoeddwyd gan GolegauCymru yn 2016 a’i fabwysiadu’n ffurfiol 21 Mawrth 2016. 
 
Mae’r Coleg yn elusen eithriedig yn ôl ystyr Rhan 3 Deddf Elusennau 2011. Mae’r Llywodraethwyr sydd hefyd yn 
Ymddiriedolwyr at ddibenion Deddf Elusennau 2011, yn cadarnhau eu bod wedi talu’r sylw dyladwy i ganllawiau’r 
Comisiwn Elusennau ar fuddion cyhoeddus bod y datganiadau gofynnol yn ymddangos mewn man arall yn y 
datganiadau ariannol hyn. 
 
Rhestrir yr aelodau wasanaethodd ar y Gorfforaeth yn ystod y flwyddyn yn y tabl isod: 
 

ENW STATWS Y 
PENODIAD  

DYDDIAD Y PENODI/ 
AIL-BENODI/ 

DYDDIAD YMDDISWYDDO  

PWYLLGORAU Y 
GWASANAETHWYD ARNYN NHW  

PRESENOLDEB 

Bwrdd Pwyllgor 

N Bayford 
(Cadeirydd) 
 

Aelod 01/08/13 Penodwyd 
01/08/15 Ail-Benodwyd 
01/08/2019 Ail-Benodwyd 

Adnoddau 
Taliadau (Cadeirydd) 
Chwiliad (Cadeirydd) 
Dethol (Cadeirydd) 

4/4 3/3 
1/1 
3/3 

Amh 

F Bevan-
Patterson 

Myfyriwr o 
Aelod 

29/10/19 Penodwyd 
28/06/20 Ail-Benodwyd 
31/07/21 Tymor yn gorffen  

Cwricwlwm ac Ansawdd  2/4 2/3 

L Bolderson Aelod 22/03/21 Penodwyd Archwilio 1/1 1/1 

C Bradshaw 
 

Aelod 01/08/13 Penodwyd 
01/08/17 Ail-Benodwyd 
31/07/21 Tymor yn gorffen  

Cwricwlwm ac Ansawdd 3/4 3/3 

D Bull 
 

Aelod 01/08/13 Penodwyd 
01/08/15 Ail-Benodwyd 
01/08/19 Ail-Benodwyd 

Archwilio (Cadeirydd) 
Chwiliad  

2/4 3/3 
2/3 

 

T Dancovici  Aelod Staff   20/06/19 Penodwyd Adnoddau 4/4 3/3 

S Davies Aelod 01/10/18 Penodwyd Cwricwlwm ac Ansawdd  (Cadeirydd) 
Chwiliad  
Taliadau 

4/4 3/3 

A Diplock Aelod 01/09/17 Penodwyd 
01/08/21 Ail-Benodwyd 
 

Adnoddau 
Chwiliad  
Taliadau 

4/4 3/3 
3/3 
1/1 

R Evans Aelod 
 

01/06/18 Penodwyd yn 
Aelod Cyfetholedig 
01/10/18 Penodwyd yn 
Aelod llawn 

Adnoddau 3/4 3/3 

S Farquharson  
 

Aelod 01/01/15 Penodwyd 
01/08/19 Ail-Benodwyd 

Cwricwlwm ac Ansawdd  (Cadeirydd) 
Chwiliad  
Taliadau 

2/4 3/3 

R Fullylove Aelod Staff 27/11/19 Penodwyd Adnoddau 4/4 2/3 

M Harding 
 

Aelod 01/08/13 Penodwyd 
01/08/16 Ail-Benodwyd 
01/08/20 Ail-Benodwyd 

Cwricwlwm ac Ansawdd  (Cadeirydd) 
Chwiliad  
Taliadau 

3/4 3/3 
2/3 
1/1 

E J Hope Aelod 01/01/18 Penodwyd Archwilio  1/1 1/2 
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10/02/21 Ymddiswyddo  

K Kerswell Aelod 30/09/19 Penodwyd Archwilio  
Cwricwlwm ac Ansawdd 

2/4 2/3 
2/2 

M Lippard 
 

Aelod 01/08/13 Penodwyd 
01/08/16 Ail-Benodwyd 
30/03/20 Ail-Benodwyd 

Adnoddau 3/4 3/3 

M Morgan  Myfyriwr o 
Aelod 

04/02/21 Penodwyd Cwricwlwm ac Ansawdd 1/2 2/2 

K Phillips 
(Pennaeth) 

Pennaeth  01/01/19 Penodwyd Adnoddau 
Cwricwlwm ac Ansawdd 
Chwiliad 

4/4 3/3 
3/3 
3/3 

Cynghorydd J 
Rosser 
 

Aelod 01/08/17 Penodwyd 
01/08/21 Ail-Benodwyd 

Archwilio 3/4 2/3 

J Rosser Myfyriwr o 
Aelod  

17/10/19 Penodwyd 
28/06/20 Ail-Benodwyd 
14/12/20 Ymddiswyddo 

Cwricwlwm ac Ansawdd 1/1 0/1 

Dr P Smart (Is-
Gadeirydd) 
 

Aelod 01/08/13 Penodwyd 
01/08/15 Ail-Benodwyd 
01/08/19 Ail-Benodwyd 

Adnoddau (Cadeirydd) 
Chwiliad (Is-Gadeirydd) 
Taliadau (Is-Cadeirydd) 

4/4 3/3 
3/3 
1/1 

C Thomas 
 

Aelod 01/11/16 Penodwyd 
01/10/20 Ail-Benodwyd 

Adnoddau 3/4 2/3 

P Wright Aelod 25/04/18 Penodwyd Archwilio (Is-Gadeirydd) 4/4 3/3 

Aelodau Cyfetholedig Pwyllgor 

J Gilmore 
 

Aelod  
Cyfetholedig  
Pwyllgor 

01/08/13 Penodwyd 
01/08/17 Ail-Benodwyd 
31/07/21 Tymor yn gorffen 

Adnoddau Amh 0/3 

M Coburn-
Hughes 

 Aelod  
Cyfetholedig  
Pwyllgor  

16/12/19 Penodwyd 
19/11/20 Ymddiswyddwyd 

Archwilio Amh Amh 

 
Swyddog Trefn Lywodraethu i’r Gorfforaeth: J Owen 

 
Cyfrifoldeb y Gorfforaeth ydy barnu ar faterion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau ymddygiad. 
 

Caiff y Gorfforaeth wybodaeth yn gyson ac amserol ar berfformiad ariannol cyffredinol y Coleg ynghyd â 
gwybodaeth am berfformiad yn erbyn targedau cyllido, darpar gwariant cyfalaf, materion ansawdd a materion 
personol megis iechyd a diogelwch a materion amgylcheddol. Mae’r Gorfforaeth yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y 
flwyddyn. 
 

Mae’r Gorfforaeth yn cynnal ei fusnes drwy nifer o bwyllgorau. Mae gan bob pwyllgor gylch gorchwyl a 
gymeradwywyd gan y Gorfforaeth. Y pwyllgorau hyn ydy Adnoddau, Archwilio, Chwiliad, Dethol, Taliadau a 
Chwricwlwm ac Ansawdd. Yn ogystal, mae’r Gorfforaeth yn cydymffurfio â Chod Ymddygiad y Coleg ar gyfer 
Llywodraethwyr, Cod Moeseg, Datganiad Polisi ar Ddidwylledd a Gorchmynion Sefydlog. Ceir cofnodon llawn 
pob cyfarfod ar wahân i’r rhai y mae’r Gorfforaeth yn tybio eu bod yn gyfrinachol,  gan y Swyddog Llywodraethu 
y Gorfforaeth yn: 
 

Coleg y Cymoedd 
Heol Y Coleg  
Nantgarw 
Rhondda Cynon Taf  
CF15 7QY  
 

Mae Swyddog Llywodraethu y Gorfforaeth yn cynnal cofrestr o fuddiannau ariannol a phersonol y llywodraethwyr. 
Mae’r gofrestr ar gael i’w harchwilio yn y cyfeiriad uchod. 
 

Gall pob Llywodraethwyr gael cyngor proffesiynol annibynnol er hyrwyddo’u dyletswyddau ar draul y Coleg a 
chyrchu Swyddog Llywodraethu y Gorfforaeth sy’n gyfrifol i’r Bwrdd i sicrhau y cydymffurfir â’r holl weithdrefnau 
a’r rheoliadau perthnasol. Materion i’r Gorfforaeth gyfan ydy materion penodi, gwerthuso a diswyddo Swyddog 
Llywodraethu. 
 

Anfonir agendâu, papurau ac adroddiadau yn amserol i’r Llywodraethwyr cyn cyfarfodydd y Bwrdd, Cynigir 
sesiynau y briffio hefyd pan fo angen. 
 

Mae gan y Gorfforaeth elfen gref ac annibynnol anweithredol a does dim un unigolyn na grŵp yn tra-awdurdodi 
yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae’r Gorfforaeth yn ystyried bob pob un o’i haelodau anweithredol yn 
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annibynnol o’r rheolwyr ac yn rhydd o unrhyw fusnes neu gysylltiad arall a allai, yn eu hanfod ymyrryd â’u hawl i 
gyflawni eu barn annibynnol. 
Mae rhaniad clir yn y cyfrifoldebau gan fod rolau y Cadeirydd a’r Swyddog Cyfrifyddu yn rolau ar wahân. 
 

Datganiad am y Drefn Lywodraethu Gorfforaethol a Rheolaeth Fewnol  

 
Penodiadau i’r Gorfforaeth  
 
Mater i’r Gorfforaeth gyfan ei ystyried ydy penodi aelodau newydd. Mae gan y Gorfforaeth Bwyllgor Chwiliad sy’n 
gyfrifol am ddethol ac enwebu unrhyw aelod newydd i’r Gorfforaeth eu hystyried. Mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am 
sicrhau bod yr hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu yn ôl y gofyn. 
 
Penodir aelodau’r Gorfforaeth am dymor heb fod yn fwy na phedair blynedd ond gallai fod am ail dymor o bedair 
blynedd hyd at uchafswm o wyth mlynedd. Mewn amgylchiadau eithriadol, neu pan fo angen cyfnod o ddilyniant, 
gellir ystyried cyfnod pellach tu hwnt i wyth mlynedd, hyd at uchafswm o un tymor pellach yn unig. Gellir ystyried 
ail-benodi tu hwnt i ddau dymor hefyd os ydy’r aelod yn meddu ar y sgiliau a fyddai, fel arall, yn anodd i’w ffeindio 
neu bod angen eu lefel o arbenigedd o ran llywodraethu i gydbwyso diffyg profiad cymharol nifer o aelodau 
newydd. 
 
Pwyllgorau’r Gorfforaeth  
 
Mae gan y Gorfforaeth chwe phwyllgor. Mae gan y pwyllgorau gylch gorchwyl ffurfiol ac, ar wahân i’r Pwyllgor 
Taliadau, y Pwyllgor Dethol a'r Pwyllgor Chwiliad, maen nhw i gyd yn cwrdd o leiaf dair gwaith y flwyddyn . 
 
Pwyllgor Adnoddau  
 
Mae’r Pwyllgor Adnoddau yn cyfuno meysydd Cyllid, Ystadau a Pholisi Cyflogaeth y coleg. Telir sylw arbennig i 
reoli cyfrifon yn fisol, ail-ragfynegi a’r gyllideb flynyddol. Mae’n ystyried y Cynllun Strategol ac yn monitro 
perfformiad ariannol yn unol â hynny. Yn ogystal, mae’r pwyllgor yn ystyried Strategaeth Ystadau’r Coleg. Hefyd 
mae’r pwyllgor yn ystyried holl agweddau polisi adnoddau dynol yn cynnwys rheoli iechyd a diogelwch myfyrwyr, 
staff a'r cyhoedd. 
 
Pwyllgor Archwilio  
 
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn galw am leiafswm o dri Aelod o’r Gorfforaeth. Dydy’r Pennaeth/Y Swyddog ‘Cyfrifyddu 
ddim yn aelod o’r Pwyllgor hwn a dydy'r pwyllgor ddim yn cynnwys unrhyw un sy’n aelod o’r Pwyllgor Adnoddau. 
Mae’r Pwyllgor yn cwrdd bob tymor. Mae’n cynnig fforwm adrodd yn ôl ar gyfer archwilwyr mewnol; ac allanol y 
Coleg sydd bob amser â hawl mynediad i’r Pwyllgor ar gyfer trafodaeth annibynnol heb fod rheolwyr yn bresennol. 
 
Y Pwyllgor Archwilio ydy’r prif fforwm ar gyfer ystyried systemau rheoli'r Coleg ac yn cynghori’r Gorfforaeth yn 
unol â hynny. Mae’r archwilwyr mewnol yn monitro systemau rheoli mewnol, rheoli risg a phrosesau’r drefn 
lywodraethu yn unol â chynllun archwilio cytûn ac yn rhoi adroddiad am eu canfyddiadau i’r rheolwyr a’r Pwyllgor. 
Mae’r Rheolwyr yn gyfrifol am weithredu argymhellion cytûn yr archwiliad a bydd y Pwyllgor yn monitro’r cynnydd 
a wneir i roi’r camau gweithredu ar waith, yn cynnwys dilyniant gan yr archwilwyr mewnol yn gyfnodol. Mae hefyd 
yn gyfrifol am ymarferion gwerth am arian. I gynorthwyo’r Pwyllgor, gellir cyfethol aelodau a fydd yn gallu cynnig 
arbenigedd gwerthfawr i’r Coleg. Mae’r Pwyllgor yn derbyn adroddiadau gan archwilwyr mewnol ac allanol y 
Gorfforaeth yn ogystal â gan wasanaeth archwilio/cydymffurfio Llywodraeth Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru. 
 
Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd  
Mae’r Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd yn gyfrifol am faterion academaidd y Coleg ac yn monitro gwaith y Bwrdd 
Academaidd sef y prif fecanwaith fewnol ar gyfer pennu polisi academaidd, strategaeth a blaenoriaethau 
cyffredinol. Mae’n cynnig cyngor i’r Gorfforaeth ar gymeriad addysgu a chenhadaeth y Coleg. 
 
Pwyllgor Chwiliad  
Mae’r Pwyllgor Chwiliad yn gyfrifol am gynnig cyngor i’r Gorfforaeth ar benodi aelodau newydd i’r Gorfforaeth ac 
i’w phwyllgorau. Y pwyllgor hwn hefyd ydy’r pwyllgor llywodraethu o fewn y Gorfforaeth gyda chyfrifoldeb dros 
adolygu perfformiad y Bwrdd Corfforaethol a materion cysylltiol eraill. 
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Datganiad am y Drefn Lywodraethu Gorfforaethol a Rheolaeth Fewnol 
 
Pwyllgor Dethol  
 
Y Pwyllgor Dethol sy’n gyfrifol am recriwtio, dethol a chyfweld unrhyw uwch ddaliwr swydd a’r Swyddog 
Llywodraethu, gan argymell eu penodiad a’u cyflog cychwynnol.  
 
Pwyllgor Taliadau  
 
Cyfrifoldeb y pwyllgor taliadau ydy pennu lefel taliadau uwch ddalwyr swydd a’r Swyddog Llywodraethu. Yr uwch 
ddalwyr swydd ydy’r Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu a’r Is-Brifathrawon. 
 
Ceir manylion am y taliadau ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2021 yn nodyn 8 yn y datganiadau 
ariannol. 
 
Pwyllgorau a Chyfarfodydd y Coleg 
 
Yn ogystal â’r Tîm Arweinyddiaeth Strategol (SLT) sy’n cwrdd bob tair wythnos, mae Tîm Rheoli’r Coleg (CMT) 
hefyd yn cwrdd bob chwe wythnos ac mae Tîm Rheoli Gweithredol (OMT), yn cynnwys yr SLT ynghyd â 
Chyfarwyddwyr Cyllid, Isadeiledd, Strategaeth Ddigidol ac Arloesi ac Adnoddau Dynol hefyd yn cynnal dau 
gyfarfod y tymor. Mae’r SLT a’r CMT yn derbyn adroddiadau cyson ar ystadegau a thueddiadau ymrestru gyda 
pherfformiad yn erbyn targedau yn cynnig sail i’r cynllun strategol. Yng nghyfarfodydd CMT, cyflwynir adroddiadau 
gan y Pennaeth ac yn adroddiadau’r pennaeth i gyfarfodydd Bwrdd y Gorfforaeth ceir gwybodaeth am y cynnydd 
a wneir yn erbyn y tri dangosydd allweddol sef canlyniadau, cyllid a recriwtio. Mae’r CMT a’r OMT yn derbyn 
adroddiadau rheolaidd am gyfrifon y rheolwyr; mae’r OMT yn ffocysu ar bob agwedd ar gyllid, ystadau, adnoddau 
dynol a datblygiadau digidol. Mae’r grwpiau hyn yn darparu gwybodaeth hanfodol ar gyfer y Gorfforaeth a’u 
phwyllgorau ac yn sicrhau bod polisïau’r Gorfforaeth yn cael eu gweithredu ac wedi’u hasesu o ran risg. 
 
Mae gan y Coleg dri phwyllgor sy'n cwrdd bob tymor. Mae Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Llesiant yn cynghori’r 
Tîm Arweinyddiaeth Strategol a’r Gorfforaeth drwy’r Pwyllgor Adnoddau, ar bob agwedd ar iechyd, diogelwch a 
llesiant a thrwy hynny yn helpu i ostwng risgiau o fewn y Coleg. Mae’n cyflwyno adroddiad blynyddol i’r Gorfforaeth 
drwy’r Pwyllgor Adnoddau. Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cynghori’r Tîm Arweinyddiaeth 
Strategol a’r Gorfforaeth drwy’r Pwyllgor Adnoddau ar bob agwedd o gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad. 
Mae’n cyflwyno adroddiad blynyddol i’r Pwyllgor Adnoddau. Mae’r Pwyllgor Cydymffurfio yn cynghori'r Tîm 
Arweinyddiaeth Strategol a’r Gorfforaeth drwy'r Pwyllgor Adnoddau ar faterion cydymffurfio megis safonau’r Iaith 
Gymraeg, diogelu gwybodaeth a diogelu data. 
 
Mae Bwrdd Academaidd y Coleg yn fforwm arall sy’n cynorthwyo’r Gorfforaeth drwy ganolbwyntio ar y 
ddarpariaeth academaidd i gynnal yr ansawdd uchaf posibl. Mae’n cwrdd dair gwaith y flwyddyn. Mae’n cyflwyno 
adroddiad blynyddol i’r Gorfforaeth drwy Bwyllgor Cwricwlwm, ac Ansawdd. 
 
Rheoli Mewnol  
 
Rhychwant y cyfrifoldebau 
 
Y Gorfforaeth yn y pen draw sy’n gyfrifol am system reoli mewnol y Coleg ac am adolygu ei heffeithiolrwydd. Fodd 
bynnag, lluniwyd system fel hon i reoli yn hytrach nag i ddileu’r risg o fethiant er mwyn cyflawni amcanion busnes 
a dim ond sicrwydd rhesymol nid sicrwydd llwyr gall ddarparu yn erbyn unrhyw wybodaeth anghywir neu golled 
sylweddol. 
 
Mae’r Gorfforaeth wedi dirprwyo cyfrifoldeb o ddydd i ddydd i’r pennaeth, fel Swyddog Cyfrifyddu, dros gynnal 
system gadarn o reolaeth fewnol sy’n cynorthwyo i gyflawni polisïau, nodau ac amcanion y Coleg, tra’n diogelu’r 
cyllid a’r asedau cyhoeddus y maen nhw’n gyfrifol yn bersonol drostyn nhw, yn unol â’r cyfrifoldebau y neilltuwyd 
ar eu cyfer yn y Memorandwm Ariannol rhwng Coleg y Cymoedd a Llywodraeth Cymru. Y Gorfforaeth hefyd sy’n 
gyfrifol am rhoi adroddiad i’r Gorfforaeth am unrhyw wendid aneffeithiol neu fethiant yn y rheolaeth fewnol. 
 
Diben system reoli mewnol  
 
Lluniwyd y system reoli mewnol ar gyfer rheoli risg i lefel resymol yn hytrach nag i ddileu pob risg o fethu â 
chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; felly dim ond sicrwydd rhesymol o effeithiolrwydd gall ddarparu yn hytrach 
na sicrwydd llwyr. Seilir y system reoli mewnol ar broses barhaus o nodi a blaenoriaethu’r risgiau i gyflawni 
polisïau, nodau ac amcanion y Coleg, i werthuso’r tebygrwydd o’r risgiau hynny gael eu gwireddu a'r effaith petai  
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Datganiad am y Drefn Lywodraethu Gorfforaethol a Rheolaeth Fewnol 

 
hynny’n digwydd a’u rheoli’n effeithiol, effeithlon ac yn economaidd. Mae’r system o reoli mewnol wedi bod ar 
waith yn y Coleg ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2021 a hyd at ddyddiad yr adroddiad blynyddol a 
datganiadau ariannol. 
 
Y gallu i ddelio â risg  
 
Mae’r Gorfforaeth wedi adolygu risgiau allweddol y Coleg ynghyd â gweithredu rheolyddion ariannol a 
chydymffurfiaeth er mwyn lliniaru’r risgiau hynny. Mae’r Gorfforaeth o'r farn bod proses barhaus ar gyfer canfod, 
gwerthuso a rheoli risgiau sylweddol y Coleg wedi bod ar waith ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2021 
a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a'r datganiadau ariannol. Adolygir y broses hon yn gyson 
gan y Gorfforaeth. 
 
Fframwaith risg a rheolaeth  
Seilir system reoli mewnol ar fframwaith o wybodaeth cyson gan reolwyr ar weithdrefnau gweinyddol yn cynnwys 
didoli dyletswyddau a system o ddirprwyo ac atebolrwydd. Yn benodol, mae’n cynnwys y canlynol: 
 

 Systemau cyllidebu cynhwysfawr gyda chyllideb flynyddol a adolygir a chytunir arni gan y corff 
llywodraethol. 

 

 Adolygiadau cyson gan y corff llywodraethol o adroddiadau ariannol blynyddol a chyfnodol sy’n nodi’r 
perfformiad ariannol yn erbyn y rhagolygon. 

 

 Gosod targedau i fesur perfformiad ariannol ac eraill. 
 

 Canllawiau rheoli buddsoddi cyfalaf wedi’u diffinio’n glir; ac hefyd 
 

 Mabwysiadu disgyblaethau ffurfiol rheoli prosiect, lle bo’n briodol. 
 
Mae gan y Coleg wasanaeth archwilio mewnol sy’n gweithredu yn unol â gofynion Cod Ymarfer Archwilio Addysg 
Bellach Llywodraeth Cymru. Mae gwaith y gwasanaeth archwilio mewnol yn seiliedig ar ddadansoddiad o’r risgiau 
i’r Coleg ac mae cynlluniau archwilio mewnol blynyddol yn seiliedig ar y dadansoddiad hwn. Cymeradwyir y 
dadansoddiad o’r risgiau a’r cynlluniau archwilio mewnol gan y Gorfforaeth ar argymhelliad y Pwyllgor Archwilio.  
Yn flynyddol, mae Pennaeth Archwilio Mewnol (HIA) yn paratoi adroddiad ar weithgaredd archwilio mewnol yn y 
Coleg ar gyfer y corff llywodraethol. Mae’r adroddiad yn cynnwys barn annibynnol yr HIA ar ddigonolrwydd ac 
effeithiolrwydd system rheoli risg y Coleg, a’i brosesau rheoli a’i drefn lywodraethu. 
 
Adolygu effeithiolrwydd  
 
Fel y Swyddog Cyfrifyddu, mae gan y Pennaeth gyfrifoldeb dros adolygu effeithiolrwydd y system reoli mewnol. 
Mae eu hadolygiad o effeithiolrwydd y system reoli mewnol yn cael ei lywio gan y canlynol: 
 

 gwaith archwilwyr mewnol. 
 

 gwaith rheolwyr gweithredol o fewn y Coleg sydd â chyfrifoldeb dros ddatblygiad a chynnal fframwaith 
rheoli mewnol; a 

 

 sylwadau gan ddatganiadau ariannol yr archwilwyr, y cyfrifydd adrodd o ran sicrhau rheoleidd-dra, yn eu 
llythyrau rheoli ac adroddiadau eraill. 

 
Cynghorwyd y Swyddog Cyfrifyddu ar oblygiadau canlyniad eu hadolygiad o effeithiolrwydd y system reoli mewnol 
gan y Pwyllgor Archwilio, sy’n goruchwylio gwaith yr archwilydd mewnol a ffynonellau sicrwydd eraill a chynllun i 
fynd i’r afael â gwendidau ac i sicrhau bod gwelliant parhaus y system ar waith. 
 
Mae’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth yn derbyn adroddiadau yn nodi dangosyddion perfformiad a risg ac yn ystyried 
problemau posibl o ran rheoli a nodwyd gan fecanweithiau rhagrybuddio sydd wedi’u hymgorffori yn yr adrannau a’u 
hatgyfnerthu gan yr hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o risg a dderbynion nhw. Mae’r uwch dîm arweinyddiaeth a’r 
Pwyllgor Archwilio hefyd yn derbyn adroddiadau rheolaidd gan yr archwilwyr mewnol a ffynonellau sicrwydd eraill 
sy’n cynnwys argymhellion ar gyfer gwelliant. Unig rôl y Pwyllgor Archwilio yn hyn o beth ydy cynnal adolygiad uchel 
ei lefel o’r trefniadau ar gyfer rheoli mewnol.  
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Datganiad am y Drefn Lywodraethu Gorfforaethol a Rheolaeth Fewnol 

 
Mae agenda’r Gorfforaeth yn cynnwys eitem reolaidd i ystyried risg a rheolaeth ac yn derbyn adroddiadau ar 
hynny gan y tîm uwch arweinyddiaeth a'r Pwyllgor Archwilio. Mae’r pwyslais ar gael rywfaint o sicrwydd ac nid 
dim ond adrodd am eithriadau. Cynhaliodd y Gorfforaeth y asesiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 
Gorffennaf 2021 drwy ystyried dogfennaeth gan yr uwch dîm arweinyddiaeth a’r archwilwyr mewnol gan roi 
ystyriaeth i ddigwyddiadau ers 31 Gorffennaf 2021. 
 
Ar sail cyngor y Pwyllgor Archwilio a’r Swyddog Cyfrifyddu, mae’r Gorfforaeth o’r farn bod gan y Coleg fframwaith 
digonol ac effeithiol at ddibenion llywodraethu, rheoli risg a rheoli ac wedi cyflawni ei gyfrifoldeb statudol dros 
“ddefnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, solfedd y sefydliad a’r corff a diogelu eu hasedau’ 
 
Busnes Gweithredol  
 
Gwelir gweithgareddau’r Coleg ynghyd â’r ffactorau sy’n debygol o effeithio ar ei ddarpar ddatblygiad a 
pherfformiad yn yr Adroddiad Strategol. Cyflwynir sefyllfa ariannol y Coleg, ei lif arian, ei hylifedd a’i fenthyciadau 
yn y datganiadau Ariannol a’r Nodiadau ategol. 
 
Yn gyfredol, mae gan y Coleg fenthyciadau o £5.3m heb eu talu gyda sefydliadau ariannol a Llywodraeth Cymru 
(benthyciadau sicredig ac ansicredig) ar delerau a drafodwyd yn 2010, 2012, 2016 a 2018. Mae telerau’r 
cytundebau dydd yn bodoli hyd at 15 mlynedd ymhellach gyda £0.5m yn daladwy y flwyddyn nesaf. Mae 
rhagolygon ac amcanestyniad ariannol y Coleg sy’n seiliedig yn bennaf ar grantiau hysbys ac ymrwymedig yn 
dangos y bydd yn gallu gweithredu o fewn y cyfleustra hwn a’r cyfamodau hyn hyd y gellir rhagweld.  
 
Yn unol â hynny, mae gan y Coleg ddisgwyliadau rhesymol bod ganddo adnoddau digonol i barhau i weithredu 
hyd y gellir ei ragweld ac oherwydd hyn bydd yn parhau i fabwysiadu’r busnes gweithredol wrth baratoi ei 
Ddatganiadau Ariannol. 
 
Cymeradwywyd drwy orchymyn Aelodau’r Gorfforaeth 13 Rhagfyr 2021 a’i lofnodi ar eu rhan gan: 
 
 

   
  
N Bayford K Phillips 
Cadeirydd y Llywodraethwyr  Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu  
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Datganiad o Gysondeb, Priodoldeb a Chydymffurfiaeth   

 
Mae’r Gorfforaeth wedi ystyried ei chyfrifoldeb i hysbysu Llywodraeth Cymru am anghysonderau sylweddol, 
amhriodoldeb a diffyg cydymffurfio gyda thelerau ac amodau’r cyllido yn ôl y memorandwm ariannol a’r contractau 
sydd yn bodoli rhwng y Coleg a Llywodraeth Cymru. Fel rhan o'n hystyriaeth, rydyn ni wedi talu’r sylw dyladwy i 
ofynion y memorandwm ariannol a’r contractau gyda Llywodraeth Cymru.. 
 
Rydyn ni’n cadarnhau, ar ran y Gorfforaeth, ein bod, ar ôl cynnal ymchwiliad ac, hyd eithaf ein gwybodaeth, yn 
gallu nodi nad oes unrhyw ddefnydd afreolaidd neu amhriodol sylweddol o gyllid gan y Coleg neu ddiffyg 
sylweddol o gydymffurfio â thelerau ac amodau cyllido o dan femorandwm a chontractau gyda Llywodraeth Cymru 
neu unrhyw gyllidwyr arian cyhoeddus eraill.  
 
Rydyn ni’n cadarnhau na chawson ni unrhyw enghraifft o ddefnydd afreolaidd sylweddol nac amhriodoldeb na 
diffyg cydymffurfio ariannol hyd yn hyn. Os ceir unrhyw enghraifft ar ôl dyddiad y datganiad hwn, hysbysir 
Llywodraeth Cymru. 
 
 
Cymeradwywyd drwy orchymyn aelodau’r Gorfforaeth 13 Rhagfyr 2021 a’i lofnodi ar eu rhan gan: 
 
 

   
N Bayford K Phillips 
Cadeirydd y Llywodraethwyr Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu 
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Adroddiad archwilwyr annibynnol ar gyfer Corfforaeth Coleg y 
Cymoedd (y “sefydliad”) 
Adroddiad ar archwiliad o'r datganiadau ariannol 

Barn 
Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol Coleg y Cymoedd (y “datganiadau ariannol”); 

● yn cynnig barn deg a gwir o gyflwr materion y sefydliad fel ag y maen nhw ar 31 Gorffennaf 2021, ac o incwm a 
gwariant y sefydliad a llif arian y sefydliad ar gyfer y flwyddyn a orffennodd bryd hynny; 
 

● wedi cael eu paratoi yn briodol yn unol ag Ymarfer Cyfrifyddu Gyffredinol Dderbyniol y Deyrnas Unedig (Safonau 
Cyfrifyddu y Deyrnas Unedig yn cynnwys FRS 102 “Safon Riportio Ariannol perthnasol yn y DU a Gweriniaeth 
Iwerddon” a chyfraith berthnasol); 

 
● wedi cael eu paratoi yn briodol yn unol â gofynion Datganiad o Ymarfer a Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer Addysg  

Bellach ac Uwch; ac hefyd 

 
● wedi cael eu paratoi yn unol â Chyfarwyddwyd Cyfrifon Llywodraeth Cymru. 

 
Rydyn ni wedi archwilio’r datganiadau ariannol, sydd wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad a'r Datganiadau Ariannol (”Yr 
Adroddiad Blynyddol”) sy’n cynnwys y Fantolen fel ar 31 Gorffennaf 2021; Datganiad Cynhwysfawr o Incwm a Gwariant, 
Datganiad o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth Gefn a Datganiad o Llif Arian ar gyfer y flwyddyn a orffennodd  bryd hynny a 
nodiadau i’r ddatganiadau ariannol sy’n cynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifyddau arwyddocaol. 

Sail barn  
Fe wnaethom gynnal ein harchwiliad yn unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) (“ISAs (DU)”) a deddfau perthnasol. 
Ceir disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau o dan y Safonau hyn yn yr adran yn yr adroddiad am gyfrifoldebau’r Archwilwyr ar 
gyfer archwilio datganiadau ariannol. Credwn fod y dystiolaeth archwilio yr ydym wedi cael gafael arni yn ddigonol ac yn 
briodol i gynnig sail ar gyfer ein barn.  

Annibyniaeth’ 
Rydym yn parhau i fod yn annibynnol ar y sefydliad yn unol â gofynion moesegol sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol yn y DU. Mae’r rhain yn cynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol (FRC) ac rydym wedi 
cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn.  

Casgliadau o ran busnes gweithredol  
Yn seiliedig ar y gwaith yr ydyn ni wedi’i wneud, dydyn ni ddim wedi nodi unrhyw ansicrwydd sylweddol ynglŷn â 
digwyddiadau neu amodau sydd, yn unigol neu ar y cyd, yn creu amheuaeth sylweddol ar allu’r sefydliad i barhau fel busnes 
gweithredol am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o ddyddiad awdurdodi cyhoeddi’r datganiadau ariannol. 

Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, daethon ni i’r casgliad bod defnydd y Gorfforaeth o sail cyfrifyddu y busnes 
gweithredol, wrth baratoi datganiadau ariannol, yn briodol. 

Fodd bynnag, gan na ellir rhagweld holl ddigwyddiadau neu amodau’r dyfodol, dydy’r casgliad hwn ddim yn ’gwarantu gallu’r 
sefydliad i barhau fel busnes gweithredol. 

Disgrifir ein cyfrifoldebau a chyfrifoldebau’r Gorfforaeth o ran busnes gweithredol yn adrannau perthnasol yr adroddiad hwn. 
 

Adrodd am wybodaeth arall 
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd yn yr Adroddiad Blynyddol ar wahân i‘r datganiadau ariannol a'n 
hadroddiad ni fel archwilwyr am hynny. Y Gorfforaeth sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall. Dydy ein barn ar y datganiadau 
ariannol ddim yn delio â'r wybodaeth arall ac, yn unol â hynny, dydyn ni ddim yn mynegi barn ar yr archwiliad nac ar unrhyw 
ffurf o sicrwydd am hynny.  

O ran ein harchwiliad o'r datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb ydy darllen y wybodaeth arall ac o wneud hynny, ystyried a 
ydy’r wybodaeth arall yn anghyson â’r datganiadau ariannol neu â’r wybodaeth a gawson ni yn yr archwiliad neu fel arall yn 
ymddangos yn wybodaeth anghywir. Os byddwn yn nodi anghysonderau sylweddol neu wybodaeth anghywir, mae gofyn i ni 
weithredu gweithdrefnau er mwyn penderfynu a oes gwybodaeth anghywir am y datganiadau ariannol neu wybodaeth 
sylweddol anghywir o'r wybodaeth arall. Os, ar sail y gwaith a wnaethon ni, y down i’r casgliad bod gwybodaeth anghywir am 
y wybodaeth arall, mae gofyn i ni riportio’r ffaith honno. Does gennym ni ddim i’w riportio yn seiliedig ar y cyfrifoldebau hyn. 

Cyfrifoldebau dros y datganiadau ariannol a'r archwiliad  
Cyfrifoldebau’r Gorfforaeth dros y datganiadau ariannol  
Fel yr eglurwyd yn fwy cyflawn yn Natganiad o Gyfrifoldebau Aelodau’r Gorfforaeth, mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am baratoi 
datganiadau ariannol yn unol â fframwaith perthnasol ac am fod yn fodlon eu bod yn cynnig barn deg a gwir. Mae’r 
Gorfforaeth hefyd yn gyfrifol am unrhyw reoli mewnol y maen nhw’n penderfynu sydd ei angen i allu paratoi datganiadau 
ariannol heb unrhyw wybodaeth anghywir, boed hynny oherwydd twyll neu gamgymeriad. 
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Adroddiad archwilwyr annibynnol ar gyfer Corfforaeth Coleg y Cymoedd (y “sefydliad”) (parhad)  
 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am asesu gallu’r sefydliad i barhau fel busnes gweithredol, 
gan ddatgelu fel sy’n berthnasol y materion cysylltiedig â busnes gweithredol a defnyddio’r sail busnes gweithredol ar gyfer 
cyfrifyddu oni bai fod y Gorfforaeth yn bwriadu diddymu’r sefydliad neu atal gweithrediadau, neu os nad oes ganddo unrhyw 
opsiwn arall realistig heblaw am wneud hynny.  

Cyfrifoldebau’r archwilwyr dros archwiliad y datganiadau ariannol 
Ein hamcanion ydy cael sicrhad rhesymol nad oes gwybodaeth anghywir sylweddol yn y datganiadau ariannol boed hynny 
oherwydd twyll neu gamgymeriad, ac i gyhoeddi adroddiad archwilwyr sy’n cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn 
sicrwydd uchel ei lefel ond nid yw’n gwarantu y bydd archwiliad a gynhaliwyd yn unol â ISAs (UK) bob amser yn canfod 
unrhyw wybodaeth anghywir sydd yn yr adroddiad. Gall gwybodaeth anghywir godi o dwyll neu gamgymeriad a chaiff ei 
hystyried yn sylweddol os gellir disgwyl yn rhesymol bod y wybodaeth anghywir yn dylanwadu ar y penderfyniadau 
economaidd y mae defnyddwyr yn eu gwneud ar sail y datganiadau ariannol hyn.  

Mae anghysonderau, yn cynnwys twyll, yn enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio â deddfau a rheoliadau. Rydyn ni’n cynllunio 
gweithdrefnau yn unol â’n cyfrifoldebau a amlinellir uchod, i ddatgelu gwybodaeth anghywir o ran anghysonderau, yn 
cynnwys twyll. Isod, amlinellir  i ba raddau y gall ein gweithdrefnau yn gallu datgelu anghysonderau, yn cynnwys twyll. 
 
Yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o’r sefydliad/diwydiant, fe nodon ni mai’r prif risgiau ydy diffyg cydymffurfio â deddfau a 
rheoliadau o ran deddfwriaeth y DU ar iechyd a diogelwch a chyflogaeth ynghyd â’r Memorandwm Ariannol rhwng y Coleg a 
Llywodraeth Cymru, ac fe wnaethon ni ystyried i ba raddau y gallai’r diffyg cydymffurfio gael effaith sylweddol ar y 
datganiadau ariannol. Fe wnaethon ni hefyd ystyried y deddfau a'r rheoliadau hynny sy’n cael effaith uniongyrchol ar y 
datganiadau ariannol megis Cyfarwyddyd Cyfrifyddu a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gwerthuson ni gymhellion a 
chyfleoedd y rheolwyr ar gyfer trin datganiadau ariannol yn dwyllodrus (yn cynnwys y risg o anwybyddu rheolyddion) a 
phenderfynu bod y prif risgiau yn gysylltiedig â thrafodion twyllodrus a luniwyd i orbwysleisio perfformiad a sefyllfa ariannol y 
sefydliad. Roedd y gweithdrefnau archwilio a gynhaliwyd yn cynnwys y canlynol:  
 

● Adolygu cofnodion cyfarfod pwyllgor a thrafod gyda rheolwyr, yn cynnwys ystyried enghreifftiau hysbys neu 
achosion a amheuir o ddiffyg cydymffurfio â deddfau a thwyll; 

● Defnyddio technegau archwilio gyda chymorth cyfrifiadur i ganfod a phrofi trafodion ar risgiau uwch, yn enwedig y 
rhai sydd â chyfuniadau cyfrifon anarferol; 

● Adolygu priodoldeb y tybiaethau a ddefnyddir gan y sefydiad i amcangyfrif gwerth diffygion ariannol cynlluniau 
pensiwn penodol; a 

● Sicrhau bod trydydd parti yn cadarnhau holl drefniadau bancio ac ariannu’r sefydliad. 

Mae cyfyngiadau cynhenid yn y gweithdrefnau a ddisgrifir uchod. Rydyn ni’n llai tebygol o fod yn ymwybodol o achosion o 
ddiffyg cydymffurfio â deddfau a rheoliadau heb fod â chysylltiad agos â digwyddiad a twyllodrus thrafodion a adlewyrchir yn 
y datganiadau ariannol. Hefyd, mae’r risg o beidio â chanfod bod gwybodaeth anghywir sylweddol oherwydd twyll yn uwch 
na'r risg o beidio â chanfod un o ganlyniad i gamgymeriad, oherwydd y gallai twyll olygu celu bwriadol drwy ffugio, er 
enghraifft, neu gamliwio bwriadol neu drwy gydgynllwynio. 
 
Ceir disgrifiad pellach o'n cyfrifoldebau o ran archwiliad ein datganiadau ariannol ar wefan Cyngor Riportio Ariannol ar: 
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r disgrifiad hwn yn ffurfio rhan o'n hadroddiad fel archwilwyr. 

Defnyddio’r adroddiad hwn 
Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys y farn, wedi cael ei baratoi dim ond ar gyfer Corfforaeth y sefydliad fel corff, yn unol ag 
Erthygl 18 yn Erthyglau Llywodraethu y sefydliad ac nid at unrhyw ddiben arall. Dydyn ni ddim, wrth gynnig ein barn, yn 
derbyn nac ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddiben arall nac ar gyfer unrhyw unigolyn arall y dangosir yr adroddiad 
iddyn nhw neu gaiff afael arno, ac eithrio lle cytunir hynny'n benodol drwy ein caniatâd ysgrifenedig. 
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Riportio Gofynnol Arall  

Barn ar faterion eraill a ragnodwyd yng Nghod Ymarfer Archwilio Addysg Bellach 2015 a gyhoeddwyd 
gan Lywodraeth Cymru  
 
Yn ein barn ni, ymhob agwedd sylweddol: 

● mae arian grantiau Llywodraeth Cymru ac o unrhyw ffynhonnell ariannol arall a weinyddwyd gan y sefydliad at 
ddibenion penodol wedi cael eu defnyddio’n briodol at y cyfryw ddibenion ac, os yw’n briodol, wedi cael eu rheoli yn 
unol â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol; ac 

● mae incwm wedi cael ei ddefnyddio yn unol â’r memorandwm ariannol gyda Llywodraeth Cymru. 

 

 

PricewaterhouseCoopers LLP 
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol  
Caerdydd 
Dyddiad:  
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Datganiad Cynhwysfawr o Incwm a Gwariant ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2021  
 

 Nodiadau 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

INCWM    

Grantiau’r corff cyllido  2 47,738 40,389 

Ffioedd dysgu a chontractau addysg  3 1,706 1,943 

Grantiau a chontractau eraill  4 1,029 866 

Incwm arall  5 1,328 1,537 

Incwm o fuddsoddiadau  6 28 70 

Cyfanswm yr Incwm   51,829 44,805 

    

GWARIANT   
  

Costau staff  7 33,173 30,576 

Treuliau gweithredu eraill  9 15,065 10,877 

Dibrisiad  12 3,224 3,193 

Llog a chostau ariannol eraill  10 793 643 

Cyfanswm y gwariant   52,255 45,289 

 

Diffygion ariannol cyn enillion a cholledion  

 

(426) 

 

(484) 

 

Elw / (colled) ar waredu asedau  

 

- 

 

1 

Diffygion ariannol ar gyfer y flwyddyn   

 

(426) 

 

(483) 

    

Enillion/(colledion) actiwaraidd o ran cynlluniau 
pensiwn   

15,360 (20,090) 

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr / (Gwariant) ar 
gyfer y flwyddyn    

 

14,934 

 

(20,573) 

    

Cynrychiolir gan    

Incwm / (gwariant) cynhwysfawr heb gyfyngiadau   14,934 (20,573) 

  14,934 (20,573)  

 
 



Coleg y Cymoedd   Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Gorffen Gorffennaf 2021 

25 
 

 Datganiad o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth Gefn ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 Gorffennaf 2021 
 

 

Cyfrif Incwm 
a Gwariant  

£’000 

Ailbrisio’r 
Gronfa wrth 

Gefn  

£’000 

Cyfanswm y 
Cronfeydd 

wrth Gefn heb 
Gyfyngiadau 

£’000 

 

Balans fel ag yr oedd ar 1 Awst 2019 9,100 

 

4,696 

 

13,796 

    

Diffyg ariannol ar gyfer y flwyddyn  (483) - (483) 

Gwariant cynhwysfawr arall (20,090) - (20,090) 

Trosglwyddiadau rhwng yr ailbrisio ar incwm a chronfa 
gwariant  48 

 

(48) 

 

- 

Cyfanswm o dreuliau cynhwysfawr ar gyfer y 
flwyddyn  (20,525) 

(48) (20,573) 

Balans fel ag yr oedd ar 31 Gorffennaf 2020 (11,425) 

 

4,648 

 

(6,777) 

    

Diffyg ariannol ar gyfer y flwyddyn  (426) - (426) 

Incwm cynhwysfawr arall  15,360 - 15,360 

Trosglwyddiadau rhwng yr ailbrisio ar incwm a chronfa 
gwariant  47 

 

(47) 

 

- 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y 
flwyddyn  14,981 

(47) 14,934 

 

Balans fel ag yr oedd ar 31 Gorffennaf 2021 3,556 

 

4,601 

 

8,157 
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 Mantolen fel ag yr oedd ar 31 Gorffennaf 2021 
 

 Nodyn 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Asedau heb fod yn rhai cyfredol     

Asedau diriaethol sefydlog  12 91,367 87,277 

  91,367 87,277 

    

Asedau cyfredol    

Masnach a symiau eraill sy’n dderbyniadwy 13 1,729 1,391 

Arian ac arian cyfatebol  19 14,006 11,361 

  15,735 12,752 

Credydwyr – symiau sy’n ddyladwy o fewn un 
flwyddyn  15 

 

(10,220) 

 

(6,825) 

 

Asedau cyfredol net   

 

5,515 

 

5,927 

  

  

Cyfanswm yr asedau llai dyledion cyfredol   96,882 93,204 

    

Credydwyr – symiau sy’n ddyladwy ar ôl mwy nag un 
flwyddyn  16 

 

(54,139) 

 

(53,569) 

    

Darpariaethau     

Ymrwymiadau buddion pensiwn diffiniedig 18 (33,228) (44,898) 

Darpariaethau eraill  18 (1,358) (1,514) 

 

CYFANSWM ASEDAU NET / (DYLEDION)  

 

8,157 

 

(6,777) 

    

Cronfeydd Heb fod yn Gyfyngedig     

Cyfrif incwm a gwariant    3,556 (11,425) 

Ailbrisio cronfeydd wrth gefn   4,601 4,648 

CYFANSWM Y CRONFEYDD HEB GYFYNGIADAU    

 

8,157 

 

(6,777) 

 
Cymeradwywyd ac awdurdodwyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 24 i 47 ar gyfer eu cyhoeddi gan y 
Gorfforaeth ar 13 Rhagfyr 2021 ac fe’u llofnodwyd ar ei rhan ar y dyddiad hwnnw gan: 
 

   
 
N Bayford K Phillips 
Cadeirydd y Llywodraethwyr  Pennaeth /Swyddog Cyfrifyddu 
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 Datganiad am y Llif Arian AR GYFER Y FLWYDDYN YN GORFFEN 31 Gorffennaf 2021 
 

 Nodyn 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

    

Llif arian o weithgareddau gweithredu     

Diffyg ariannol ar gyfer y flwyddyn   (426) (483) 

Addasu ar gyfer eitemau heb fod yn rhai arian 
parod  

  

Dibrisiad   3,224 3,193 

(Cynnydd) / gostyngiad mewn dyledwyr   (339) 99 

(Gostyngiad) / cynnydd mewn credydwyr dyledus o 
fewn un flwyddyn   

3,908 (634) 

(Gostyngiad) / cynnydd mewn darpariaethau   (156) 72 

Costau pensiwn llai’r cyfraniadau sy’n daladwy   3,070 1,760 

Cost ariannol pensiynau   620 480 

Grantiau cyfalaf a ohiriwyd wedi’u rhyddhau ar gyfer 
incwm  

(2,356) (1,973) 

Addasu ar gyfer gweithgareddau buddsoddi neu 
ariannu   

  

Incwm buddsoddi sy’n dderbyniadwy   (28) (70) 

Y llog sy’n daladwy   173 163 

Llif arian net o weithgareddau gweithredu   7,690 2,607 

    

Llif arian o weithgareddau buddsoddi     

Enillion o werthiant asedau sefydlog   - 1 

Incwm buddsoddiadau a dderbyniwyd   29 79 

Tynnu adneuon yn ôl  - 4,500 

Taliadau a wnaed i gaffael asedau sefydlog   (7,314) (2,957) 

Grantiau cyfalaf a gohiriedig a dderbyniwyd   3,015 1,475 

  (4,270) 3,098 

    

Llif arian o weithgareddau cyllido     

Y llog a dalwyd   (145) (164) 

Ail-daliadau y symiau a fenthyciwyd   (630) (647) 

  (775) (811) 

    

Cynnydd yn yr arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i 
arian parod yn ystod y flwyddyn 19 

 

2,645 

 

4,894 

    

Cynnydd yn yr arian parod a'r hyn sy’n cyfateb i arian 
parod ar ddechrau’r flwyddyn   

11,361 6,467 

 

Yr arian parod a’r hyn sy’n cyfateb Enillion i arian 
parod ar ddiwedd y flwyddyn   

 

14,006 

 

11,361 

 
 



Coleg y Cymoedd   Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Gorffen Gorffennaf 2021 

28 
 

 Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
 
1. Datganiad o bolisïau cyfrifyddu a thechnegau amcangyfrif  
 
Cymhwyswyd y polisïau cyfrifyddu canlynol yn gyson ar gyfer delio ag eitemau a ystyrir yn berthnasol i’r 
datganiadau ariannol. 
 
Sail y paratoi 
 
Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â Datganiad Ymarfer a Argymhellir: Cyfrifyddu ar gyfer Addysg 
Bellach ac Uwch 2019 (FE HE SORP 2019), Cyfarwyddyd Cyfrifo Coleg Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020 i 2021 
ac yn unol â Safon Riportio Ariannol 102 – “Y Safon Riportio Ariannol perthnasol yn y Deyrnas Unedig a 
Gweriniaeth Iwerddon” (FRS 102). Mae’r Coleg yn endid budd y cyhoedd ac felly wedi cymhwyso gofynion 
perthnasol budd y cyhoedd FRS 102. 
 
Mae paratoi datganiadau ariannol yn unol ag FRS 102 yn gofyn am ddefnyddio amcangyfrifon cyfrifyddu critigol 
arbennig. Mae gofyn hefyd i reolwyr gynnig eu barn wrth gymhwyso polisïau cyfrifyddu’r Coleg. 
 
Sail cyfrifyddu  
 
Mae’r datganiadau ariannol yn cael eu paratoi yn unol â chonfensiwn costio hanesyddol ar gyfer asedau sefydlog. 
 
Busnes Gweithredol  
 
Gwelir gweithgareddau’r Coleg ynghyd â’r ffactorau sy’n debygol o effeithio ar ei ddarpar ddatblygiad a 
pherfformiad yn yr Adroddiad Strategol. Cyflwynir sefyllfa ariannol y Coleg, ei lif arian, ei hylifedd a’i fenthyciadau 
yn y datganiadau Ariannol a’r Nodiadau ategol. 
 
Yn gyfredol, mae gan y Coleg fenthyciadau o £5.3m heb eu talu gyda sefydliadau ariannol a Llywodraeth Cymru 
(benthyciadau sicredig ac ansicredig) ar delerau a drafodwyd yn 2010, 2012, 2016 a 2018. Mae telerau’r 
cytundebau sydd yn bodoli yn ymestyn hyd at 15 mlynedd, gyda £0.5m yn daladwy y flwyddyn nesaf. Mae 
rhagolygon ac amcanestyniad ariannol y Coleg sy’n seiliedig yn bennaf ar grantiau hysbys ac ymrwymedig yn 
dangos y bydd yn gallu gweithredu o fewn yr adnoddau a’r cyfamodau hyn hyd y gellir rhagweld.  
 
Yn unol â hynny, mae gan y Coleg ddisgwyliadau rhesymol bod ganddo adnoddau digonol i barhau i weithredu 
hyd y gellir ei ragweld ac oherwydd hyn bydd yn parhau i fabwysiadu’r busnes gweithredol wrth baratoi ei 
Ddatganiadau Ariannol. 
 
Cydnabyddiaeth o Incwm  
 
Refeniw o gyllid grant  
Mae grantiau refeniw y Llywodraeth yn cynnwys grantiau rheolaidd y corff cyllido a grantiau eraill y rhoddir cyfrif 
amdanyn nhw o dan y model croniad o'r hyn a ganiateir gan FRS 102. Caiff grantiau rheolaidd y corff cyllido eu 
mesur yn unol â’r amcangyfrifon gorau ar gyfer y cyfnod o'r hyn sy’n dderbyniadwy ac yn dibynnu ar y ffrwd incwm 
arbennig perthnasol. Addasir unrhyw dan-gyflawniad neu or-gyflawniad a chaiff hyn ei adlewyrchu yn lefel y grant 
rheolaidd a gydnabyddir yn y cyfrif incwm a gwariant. Fel arfer, pennir incwm y grant terfynol ar ddiwedd y broses 
gysoni ddiwedd blwyddyn gyda'r corff cyllido ar ôl diwedd y flwyddyn a chanlyniadau unrhyw archwiliadau cyllido. 
 
Mae grant rheolaidd Llywodraeth Cymru yn cynrychioli dyraniadau cyllido sydd i’w priodoli i'r flwyddyn ariannol 
gyfredol a’i gredydu’n uniongyrchol i’r Datganiadau o Incwm Cynhwysfawr. 
 
Os caiff grant y llywodraeth ei ohirio, cydnabyddir yr elfen a gaiff ei ohirio yn incwm gohiriedig o fewn y credydwyr 
a’i ddyrannu rhwng credydwyr o fewn blwyddyn a chredydwyr sy’n ddyladwy ar ôl mwy na blwyddyn, fel bo’n 
briodol. 
 
Mae grantiau o ffynonellau heb fod yn rhai’r llywodraeth yn  cael eu cydnabod yn yr incwm pan fydd hawl gyda’r 
Coleg i’r incwm a bod amodau perthnasol i berfformiad wedi cael eu diwallu. Cydnabyddir bod incwm a 
dderbyniwyd cyn i amodau perthnasol i berfformiad gael eu diwallu yn incwm gohiriedig o fewn credydwyr ar y 
fantolen a’i ryddhau i incwm wrth i’r amodau gael eu diwallu. 
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Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol  (parhad)  
 
Cyllido grant cyfalaf  
Mae grantiau cyfalaf y Llywodraeth, hac eithrio'r grantiau cyfalaf perthnasol i dir yn cael eu cyfalafu, a’u gosod fel 
incwm gohiriedig ac yn cael eu cydnabod yn yr incwm dros fywyd disgwyliedig ddefnyddiol yr ased, o dan y model  
croniad a ganiateir gan FRS 102. Cydnabyddir bod grantiau cyfalaf eraill a holl grantiau cyfalaf perthnasol i dir yn 
incwm pan fydd hawl gan y Coleg i’r cyllid ar yr amod y diwellir unrhyw amodau perthnasol i berfformiad. 
Cydnabyddir incwm a dderbyniwyd cyn diwallu unrhyw amodau perthnasol i berfformiad yn incwm gohiriedig o 
fewn credydwyr ar y fantolen a’i ryddhau fel incwm ar ôl i’r amodau gael eu diwallu. 
 
Incwm ffioedd  
Mae incwm o ffioedd dysgu yn cael ei fynegi fel gros heb gynnwys unrhyw wariant sydd ddim yn ddisgownt a’i 
gydnabod yn y cyfnod y mae’n cael ei dderbyn. 
 
Incwm buddsoddiad  
Mae’r holl incwm o adneuon byrdymor yn cael ei gredydu i’r cyfrif incwm a gwariant yn y cyfnod yr enillwyd yr 
incwm ar sail derbyniadwy. 
 
Incwm Ewropeaidd 
Mae cyllid Ewropeaidd yn cael ei gynnwys fel incwm yn ystod y cyfnod y cafodd ei dderbyn, heblaw ei bod yn 
weddol sicr bod yr arian ar fin cyrraedd ac yn y cyfryw achosion mae’r incwm yn cael ei gynnwys yn y cyfnod y 
mae'n cael ei ennill. 
 
Incwm arall  
Cydnabyddir incwm arall pan fydd hawl gan y sefydliad i’r incwm ar amodau perthnasol i berfformiad wedi cael 
eu diwallu. Cydnabyddir incwm a dderbyniwyd cyn diwallu amodau perfformiad yn incwm gohiriedig o fewn 
credydwyr ar y fantolen a’i ryddhau fel incwm pan fydd yr amodau yn cael eu diwallu. 
 
Eitemau sylfaenol 
 
Os digwydd bod eitemau incwm neu wariant yn sylweddol eu maint neu natur, dangosir y rhain ar wahân ar gyfrif 
yr incwm a'r gwariant. Gwneir hyn i sicrhau bod gan y darllenydd y wybodaeth briodol i ddeall perfformiad ariannol 
y Coleg. Mae eitemau fel hyn yn cynnwys y cyllid a'r costau cysylltiedig â diswyddiadau staff a gwariannau mawr 
heb fod yn rhai rheolaidd. 
 
Trefniadau asiantaeth  
 
FCF (Cronfa Ariannol wrth Gefn): Mae’r Coleg yn gweithredu fel asiant i gasglu a thalu arian cymorth arbennig yn 
ôl ei ddisgresiwn. Caiff taliadau perthnasol a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ac all-daliadau dilynol i fyfyrwyr 
eu heithrio o incwm a gwariant y Coleg a’u dangos ar wahân yn nodyn 26, ac eithrio'r 3% o'r grant a dderbyniwyd 
sydd ar gael i’r Coleg ar gyfer costau gweinyddu perthnasol i’r grant. Mae’r Coleg yn cyflogi un aelod o staff ar 
gyfer gweinyddu cymwysiadau a thaliadau’r arian o’r Gronfa Ariannol wrth Gefn. 
 
ESF (Cronfa Gymdeithasol Ewrop):  Mae’r Coleg yn bartner arweiniol mewn consortiwm i gyflenwi dau brosiect 
ESF. Dydy incwm o swyddfa Cyllido Ewropeaidd Cymru (WEFO) ac yn daladwy i bartneriaid y consortiwm ddim 
wedi cael ei gynnwys yn y datganiadau ariannol hyn. Ceir rhagor o wybodaeth yn nodyn 4. 
 
Cyfrifyddu ar gyfer buddion ôl-gyflogaeth  
 
Darperir buddion ôl-gyflogaeth i gyflogai'r y Coleg gan y Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) a'r Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol (LGPS). Cynlluniau buddion diffiniedig ydy’r rhain, a gaiff eu hariannu’n allanol a sydd wedi'u 
contractio allan o Ail Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth. 
 
Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) 
Mae TPS yn gynllun sydd ddim yn cael ei ariannu. Amcangyfrifir cyfraniadau i’r TPA i ledaenu cost pensiynau 
dros fywyd gwaith cyflogai gyda'r Coleg fel bod cost y pensiwn yn ganran sylweddol o gyflogres cyfredol a darpar 
gyflogres pensiynadwy. Pennir y cyfraniadau gan actiwarïaid cymwys yn seiliedig ar brisiadau gan ddefnyddio 
dull buddion arfaethedig.    
 
Cynllun aml-gyflogwr ydy TPS a does dim digon o wybodaeth ar gael i ddefnyddio cyfrifyddu buddion diffiniedig. 
Felly, ystyrir TPS yn gynllun cyfraniadau diffiniedig a’r cyfraniadau yn cael eu cydnabod fel gwariant yn y datganiad 
incwm yn ystod cyfnodau gwasanaeth y cyflogai. 
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Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Rhondda Cynon Taf (RCT LGPS) 
Mae’r LGPS yn gynllun a ariennir. Caiff asedau’r LGPS eu mesur gan ddefnyddio gwerthoedd teg terfynol. Mae   
rhwymedigaethau LGPS yn cael eu mesur gan ddefnyddio dull credyd uned rhagamcanol a’i ddisgowntio ar 
gyfradd cyfredol adennill ar fond corfforaethol uchel ei ansawdd o dymor ac arian cyfatebol i’r rhwymedigaethau. 
Rhoddir gwerth actiwaraidd o leiaf bob tair blynedd a chaiff ei ddiweddaru ar bob mantolen. Y symiau a godir am 
warged gweithredu ydy costau cyfredol gwasanaeth a chostau cyflwyno cynllun, newidiadau mewn buddion, 
setliadau a chwtogiadau. Mae’r rhain yn cael eu cynnwys fel rhan o gostau staff a gafwyd.  
 
Hefyd cydnabyddir llog net ar rwymedigaeth/ ased diffiniedig yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr ac mae’n 
cynnwys cost y llog ar rwymedigaeth buddion diffiniedig ac incwm y llog ar asedau’r cynllun, a amcangyfrifwyd 
drwy luosi gwerth teg asedau’r cynllun ar gychwyn y cyfnod gyda’r gyfradd a ddefnyddiwyd i ddisgowntio 
rhwymedigaethau’r buddion. Cydnabyddir y gwahaniaeth rhwng incwm y llog ar asedau’r cynllun a gwir enillion 
ar asedau’r cynllun yn y llog a chostau ariannol eraill. 
 
Cydnabyddir enillion a cholledion actiwaraidd yn syth yn enillion a cholledion actiwaraidd. 
 
Buddion Cyflogaeth Byr-dymor  
 
Cydnabyddir buddion cyflogaeth byr-dymor megis cyflogau ac absenoldebau â thâl (tâl gwyliau) fel gwariant yn 
ystod y flwyddyn y mae cyflogai yn rhoi gwasanaeth i’r Coleg. Caiff unrhyw fuddion na chaiff eu defnyddio eu 
cronni a’u mesur fel y swm ychwanegol y mae’r Coleg yn disgwyl ei dalu oherwydd yr hawl nas defnyddiwyd. 
 
Gwell pensiynau  
 
Telir gwir gost unrhyw bensiwn gwell parhaus i gyn aelodau staff gan y Coleg yn flynyddol. Mae amcangyfrif o'r 
darpar gost a ddisgwylir am unrhyw welliant i bensiynau parhaus cyn aelodau o staff wedi cael ei osod yn llawn 
yn incwm y Coleg yn ystod y flwyddyn y mae’r cyfryw aelod o staff yn ymddeol. Mewn blynyddoedd dilynol, nodir 
y tâl ar y darpariaethau yn y fantolen gan ddefnyddio'r daenlen pensiynau gwell a ddarperir gan Gymdeithas y 
Colegau. 
 
Asedau heb fod yn rhai cyfredol – Asedau Sefydlog Diriaethol  
 
Mynegir asedau diriaethol sefydlog ar gost, llai’r dibrisiad cronedig a’r colledion diffygion cronedig. 
 
Mae’r Coleg yn cyfalafu asedau ar gost; a diffinnir hyn fel pris gwreiddiol yr ased a chostau adfer yr ased i’w 
ddiben waith. Os oes gan rannau o’r ased sefydlog hyd oes o ddefnydd gwahanol, ystyrir eu bod yn eitemau ar 
wahân i’r asedau sefydlog. 
 
Tir ac adeiladau 
Mae unrhyw dir ac adeiladau a etifeddwyd oddi wrth Awdurdod Addysg Lleol wrth eu corffori yn cael eu nodi y 
fantolen ar bris yn seiliedig ar gost amnewid sydd wedi'i ddibrisio, gan na ellir sicrhau gwerth y farchnad agored 
o’r defnydd presennol. Mae’r credyd cysylltiol yn cael ei gynnwys yn y gronfa wrth gefn sydd wedi’i hailbrisio. 
Mae’r gwahaniaeth rhwng y dibrisiad a ddynodir ar gost hanesyddol yr asedau a’r gwir daliad am y flwyddyn gaiff 
ei amcangyfrif ar swm yr ailbrisiad yn cael ei ryddhau i'w osod yn y gronfa incwm a gwariant yn flynyddol. 
 
Mae'r gwelliannau i’r adeiladau ers iddyn nhw gael eu corffori yn cael eu cynnwys yn y fantolen ar gost. Dydy tir 
rhydd-ddaliad ddim yn lleihau yn ei werth oherwydd ystyrir bod iddo oes ddefnyddiol di-ben-draw. Mae adeiladau 
rhydd-ddaliad yn lleihau yn eu gwerth mewn llinell unionsyth dros gyfnod eu hoes ddefnyddiol economaidd 
disgwyliedig i’r Coleg, sef fel arfer rhwng 10 a 60 mlynedd. Mae gan y Coleg bolisi o leihau gwerth addasiadau 
mawr i adeiladau dros gyfnod eu hoes economaidd defnyddiol. 
 
Os bydd tir ac adeiladau yn cael eu caffael gyda chymorth grantiau penodol, maen nhw’n cael eu cyfalafu a’u 
dibrisio fel yr uchod. Caiff y grantiau perthnasol eu credydu i incwm gohiriedig o fewn credydwyr a’u rhyddhau i’r 
cyfrif incwm a gwariant dros oes ddefnyddiol disgwyliedig yr ased perthnasol mewn modd trefnus sy’n gyson â’r 
polisi dibrisio. Caiff unrhyw grantiau cyfalaf a dderbynnir o ran tir eu credydu i gyfrif incwm gohiriedig o fewn y 
credydwyr, a’u rhyddhau i gyfrif incwm a gwariant ar ôl i holl amodau perthnasol i berfformiad gael eu diwallu. 
Dosberthir yr incwm gohiriedig rhwng y credydwyr sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn a’r rhai sy’n ddyledus ar ôl 
mwy na blwyddyn. 
 
Wrth fabwysiadu FRS 102, dilynodd y Coleg y ddarpariaeth trawsnewid i ddychwelyd y tir a'r adeiladu i’w cost 
hanesyddol. Mae’r Coleg wedi penderfynu peidio â mabwysiadu polisi o ailbrisio’r eiddo hyn yn y dyfodol. 
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Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol (parhad)  
 
Asedau'n cael eu hadeiladu  
Cyfrifwyd cost yr asedau sy'n cael eu hadeiladu ar sail gwerth tystysgrifau penseiri a chostau uniongyrchol eraill 
hyd at Gorffennaf 31. Dydyn nhw ddim yn lleihau yn eu gwerth tan iddyn nhw gael eu defnyddio. 
 
Gwariant dilynol ar asedau sefydlog sydd eisoes yn bodoli   
Os eir i wariant sylweddol ar asedau sefydlog diriaethol ar ôl eu prynu, caiff ei osod yn yr incwm a gwariant yn 
ystod y cyfnod a ddigwyddodd, heblaw ei fod yn cynyddu darpar fuddion i’r Coleg pan gaiff ei gyfalafu a’i ddibrisio 
ar y sail perthnasol. 
 
Cyfarpar 
Ystyrir bod cyfarpar sy’n costio llai na £1,000 yr eitem unigol yn cael ei gyfrif fel gwariant yn ystod cyfnod ei gaffael. 
Caiff holl gyfarpar arall eu cyfalafu ar gost. 
 
Dibrisir cyfarpar a gyfalafwyd ar linell unionsyth dros ei oes economaidd defnyddiol fel a ganlyn: 
 

 Peiriannau a pheirianwaith 10 mlynedd mewn llinell unionsyth  

 Celfi, gosodiadau a man daclau 10 mlynedd mewn llinell unionsyth 

 Cyfarpar  5 mlynedd mewn llinell unionsyth 

 Caledwedd cyfrifiadurol 3 blynedd mewn llinell unionsyth 

 Cerbydau Modur 4 mlynedd mewn llinell unionsyth 
 
Os bydd cyfarpar yn cael ei gaffael gyda chymorth grantiau penodol, mae’n cael ei gyfalafu a’i ddibrisio yn unol 
â’r polisi uchod, a’r grant perthnasol yn cael ei gredydu i gyfrif grant cyfalaf gohiriedig a’i rhyddhau i gyfrif incwm 
a gwariant dros gyfnod oes economaidd defnyddiol y cyfryw gyfarpar. 
 
Adolygiad o Ddiffygion 
Cynhelir adolygiad o ddiffygion ased sefydlog os bydd digwyddiadau neu newidiadau yn dangos na ellir efallai 
adfer gwerth ased sefydlog. Ystyrir mai diffygion ariannol ydy diffygion rhwng gwario gwerth asedau sefydlog a’u 
symiau adferadwy. Cydnabyddir colledion diffygion ariannol yn y Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr. 
 
Costau Benthyciadau  
Os eir i ddyled hirdymor ar gyfer adeiladu adeilad, mae’r Coleg wedi mabwysiadu polisi o gyfalafu costau (llog ar 
ddyled hirdymor).  Caiff y rhain eu cymhwyso yn gyson i'r holl asedau sefydlog diriaethol lle gellir priodoli costau 
ariannol yn uniongyrchol i’r adeiladu. 
 
Asedau ar brydles 
 
Rhoddir y costau o ran prydlesi gweithredol ar sail llinell syth dros dymor y brydles yn y Datganiad o Incwm a 
Gwariant Cynhwysfawr. Mae unrhyw bremiymau prydles neu gymhellion sy'n ymwneud â phrydlesi a lofnodwyd 
ar ôl 1 Awst 2014 yn cael eu gwasgaru dros isafswm tymor y brydles. Mae'r Coleg wedi manteisio ar yr eithriadau 
trosiannol yn FRS 102 ac wedi cadw'r polisi o ledaenu premiymau a chymhellion prydles hyd at ddyddiad yr 
adolygiad cyntaf o'r rhent marchnad ar gyfer prydlesi a lofnodwyd cyn 1 Awst 2014.  
 
Mae cytundebau prydlesu sy'n trosglwyddo i'r Coleg yr holl fuddion a risgiau o berchnogaeth ased yn cael eu trin 
fel prydlesi cyllid. 
 
Cydnabyddir asedau a ddelir o dan brydlesi cyllid ar y cychwyn yn ôl gwerth teg yr ased sydd ar brydles (neu, os 
yw'n is, gwerth presennol isafswm y taliadau prydles) ar ddechrau'r brydles. Mae'r rhwymedigaeth cyfatebol i'r 
prydlesydd wedi'i gynnwys yn y fantolen fel rhwymedigaeth prydles cyllid. Mae asedau a gedwir o dan brydlesi 
cyllid wedi'u cynnwys yn yr asedau sefydlog diriaethol ac yn cael eu dibrisio a'u hasesu ar gyfer colledion amhariad 
yn yr un modd ag asedau sy'n eiddo. 
 
Dosberthir yr isafswm taliadau prydles rhwng y tâl cyllid a lleihau'r rhwymedigaeth sy'n ddyledus. Dyrennir y 
taliadau cyllid dros gyfnod y brydles yn gymesur â'r elfen gyfalaf sy'n ddyledus.  
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Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
Rhestrau eiddo 
Dynodir y rhestrau eiddo (stocrestrau) ar fan isaf eu cost a'u gwerth sylweddoladwy net. Lle bo angen, gwneir 
darpariaeth ar gyfer stociau darfodedig, rhai sy'n araf-symud a stoc diffygiol. 
 
Arian parod a chyfwerth ag arian parod 
Mae arian parod yn cynnwys arian parod mewn llaw, adneuon sy'n ad-daladwy ar alw a gorddrafftiau. Gellir ad-
dalu blaendaliadau yn ôl y galw os ydyn nhw ar gael yn ymarferol o fewn 24 awr heb gosb. 
 
Buddsoddiadau tymor byr, hynod hylifol ydy'r cyfwerth ag arian parod y gellir eu trosi'n hawdd i symiau hysbys o 
arian parod sydd â risg ddibwys o fod yn newid yn eu gwerth. Mae buddsoddiad yn gymwys fel cyfwerth ag arian 
parod pan fydd ganddo ddyddiad aeddfedu sydd o fewn 3 mis neu lai o ddyddiad ei gaffael. 
 
Offerynnau Ariannol 
 
Dosberthir rhwymedigaethau ariannol ac ecwiti yn ôl sylwedd rhwymedigaethau cytundebol yr offeryn ariannol, 
yn hytrach na ffurf gyfreithiol yr offeryn ariannol. 
 
Dosberthir yr holl fenthyciadau, buddsoddiadau ac adneuon tymor byr a gedwir gan y Coleg fel offerynnau ariannol 
sylfaenol yn unol â FRS 102. Cofnodir yr offerynnau ar y dechrau yn ôl pris trafodiad, llai unrhyw gostau trafodion 
(cost hanesyddol). Mae FRS 102 yn mynnu bod offerynnau ariannol sylfaenol yn cael eu mesur wedi hynny ar 
gost wedi'u hamorteiddio, ond mae'r Coleg wedi cyfrif nad ydy'r gwahaniaeth rhwng y gost hanesyddol a'r gost 
amorteiddiedig yn berthnasol ac felly mae'r offerynnau ariannol hyn wedi'u nodi ar y fantolen yn ôl y gost 
hanesyddol. Ni chaiff benthyciadau a buddsoddiadau sy'n daladwy neu sydd i'w derbyn o fewn blwyddyn eu 
disgowntio. 
 
Cynnal a chadw'r eiddo 
 
Caiff cost cynnal a chadw cywirol arferol ei roi yn y cyfrif incwm a gwariant yn y cyfnod y caiff ei wario. 
 
Trafodion arian tramor 
 
Cofnodir trafodion wedi eu nodi mewn arian tramor gan ddefnyddio cyfradd y dyfarniad cyfnewid ar ddyddiad y 
trafodiad. Trosir asedau a rhwymedigaethau ariannol wedi eu nodi mewn arian tramor ar y cyfraddau cyfnewid 
sy'n rheoli ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, a throsglwyddir yr holl wahaniaethau cyfnewid sy'n deillio o hynny i 
incwm yn y cyfnod y maen nhw'n digwydd. 
 

Trethiant 
 

Ystyrir bod y Coleg yn pasio'r profion a nodir ym mharagraff 1 Atodlen 6 Deddf Cyllid 2010 ac felly mae'n cwrdd 
â'r diffiniad o gwmni elusennol at ddibenion treth gorfforaeth y DU. Yn unol â hynny, mae'r Coleg o bosibl wedi'i 
eithrio rhag trethiant mewn perthynas ag incwm neu enillion cyfalaf a dderbynnir o fewn categorïau a gwmpesir 
gan Adrannau 478 - 488 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010 neu Adran 256 o Ddeddf Trethi Enillion Trethadwy 
1992, i'r graddau bod incwm o'r fath neu enillion yn cael eu cymhwyso at ddibenion elusennol yn gyfan-gwbl. 
 
Mae'r Coleg wedi'i eithrio'n rhannol mewn perthynas â Threth ar Werth, fel na all adfer ond elfen fach o TAW a 
godir ar ei fewnbynnau. Mae TAW anadferadwy ar fewnbynnau wedi'i gynnwys yng nghostau mewnbynnau o'r 
fath a'i ychwanegu at gost asedau sefydlog diriaethol fel sy'n briodol, lle mae'r mewnbynnau eu hunain yn asedau 
sefydlog diriaethol o ran eu natur.  
 

Darpariaethau a rhwymedigaethau wrth gefn 
 

Caiff darpariaethau eu cydnabod pan fydd: 
 

 gan y Coleg rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol bresennol o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol 

 yn debygol y bydd angen trosglwyddo budd economaidd i setlo'r rhwymedigaeth; ac hefyd 

 y gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o swm y rhwymedigaeth. 
 
Pan fo effaith gwerth amser yr arian yn berthnasol, yna ystyrir bod y swm y disgwylir iddo allu setlo'r 
rhwymedigaeth gyfystyr â'i werth ar hyn o bryd gan ddefnyddio cyfradd ddisgownt cyn treth. Cydnabyddir bod 
dad-ddadlennu'r gostyngiad yn gost cyllid yn y datganiad o incwm cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod y mae'n 
berthnasol. 
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Nodiadau ar Y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
Mae rhwymedigaeth wrth gefn yn deillio o ddigwyddiad yn y gorffennol sy'n gosod rhwymedigaeth bosibl ar y 
Coleg y bydd ei fodolaeth yn cael ei gadarnhau dim ond trwy ddigwyddiadau ansicr yn y dyfodol neu fel arall nad 
ydyn nhw o fewn rheolaeth y Coleg yn llwyr. Mae rhwymedigaethau wrth gefn hefyd yn codi mewn amgylchiadau 
lle byddai darpariaeth yn cael ei gwneud fel arall ond naill ai nad yw'n debygol y bydd angen all-lif o adnoddau, 
neu na ellir mesur swm y rhwymedigaeth yn ddibynadwy. 
 
Ni chydnabyddir y rhwymedigaethau wrth gefn yn y fantolen ond fe'u datgelir yn y nodiadau i'r datganiadau 
ariannol. 
 
Dyfarniadau wrth gymhwyso polisïau cyfrifyddu a ffynonellau allweddol ansicrwydd amcangyfrif 
 
Wrth baratoi'r datganiadau ariannol hyn, mae'r rheolwyr wedi llunio'r dyfarniadau a ganlyn: 
 

 Penderfynu a ydy prydlesi yr ymrwymodd y Coleg iddyn nhw naill ai fel prydlesydd neu brydlesai yn 
brydlesi gweithredol neu brydlesi cyllid. Mae'r penderfyniadau hyn yn dibynnu ar asesiad a ydy risgiau a 
gwobrau perchnogaeth wedi'u trosglwyddo o'r prydlesydd i'r prydlesai fesul pob prydles unigol. 

 

 Penderfynu a oes dangosyddion amhariad ar asedau diriaethol y Coleg. Ymhlith y ffactorau a gymerir i 
ystyriaeth wrth ddod i benderfyniad o'r fath mae hyfywedd economaidd a pherfformiad ariannol 
disgwyliedig yr ased yn y dyfodol a, phan fo'n rhan o uned fwy i gynhyrchu arian, hyfywedd a pherfformiad 
disgwyliedig yr uned honno yn y dyfodol. 

 
Ffynonellau allweddol eraill o ansicrwydd amcangyfrif 
 
Asedau sefydlog diriaethol 
Mae asedau sefydlog diriaethol, ac eithrio eiddo ar gyfer buddsoddi, yn cael eu dibrisio dros eu hoes ddefnyddiol 
gan ystyried gwerthoedd gweddilliol, lle bo hynny'n briodol. Asesir bywydau gwirioneddol yr asedau a'r 
gwerthoedd gweddilliol yn flynyddol a gallan nhw amrywio, gan ddibynnu ar sawl ffactor. Wrth ail-asesu oes 
asedau, mae ffactorau fel arloesi technolegol a rhaglenni cynnal a chadw yn cael eu hystyried. Mae asesiadau 
gwerth gweddilliol yn ystyried materion fel amodau'r farchnad yn y dyfodol, gweddill oes yr ased a'r gwerthoedd 
gwaredu a ragwelir. 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
Mae gwerth presennol rhwymedigaeth budd diffiniedig y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn dibynnu ar sawl 
ffactor sy'n cael eu pennu ar sail actiwaraidd gan ddefnyddio amrywiaeth o ragdybiaethau. Mae'r rhagdybiaethau 
a ddefnyddir wrth bennu'r gost net (incwm) ar gyfer pensiynau yn cynnwys y gyfradd ddisgownt. Bydd unrhyw 
newidiadau yn y rhagdybiaethau hyn, a ddatgelir yn nodyn 24, yn effeithio ar swm cario'r rhwymedigaeth pensiwn. 
Mae'r actiwari wedi defnyddio dull rholio ymlaen sy'n rhagamcanu canlyniadau'r prisiad actiwaraidd llawn 
diweddaraf a berfformiwyd ar 31 Mawrth 2019 i brisio atebolrwydd pensiynau ar 31 Mehefin 2021. Byddai unrhyw 
wahaniaethau rhwng y ffigurau sy'n deillio o'r dull rholio ymlaen a phrisiad actiwaraidd llawn yn effeithio ar swm 
cario'r rhwymedigaeth pensiwn. 
 
 
2. Grantiau gan gyrff cyllido 
 

 

2020/21 

£’000 

2019/20 

Ail-
gyflwynwyd 

£’000 

Cyllid rheolaidd craidd 32,577 30,753 

Cyllid rheolaidd arall 3,852 3,931 

Cyllid cysylltiedig â Covid 5,722 75 

Rhyddhau grantiau cyfalaf LlC 2,066 1,683 

Dysgu seiliedig ar waith 3,521 3,947 

Cyfanswm 47,738 40,389 

 
Mae swm o £75,000 wedi'i ailgyflwyno o'r cyllid rheolaidd craidd i gyllid cysylltiedig â Covid o fewn cyfnod 
adrodd 2019/20. 
.  
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3. Ffioedd Addysgu a Chytundebau Addysg  
 

 

2020/21 

£’000 

2019/20 

£’000 

Ffioedd addysgu yr UE (yn cynnwys rhai addysgu gartref) 208 340 

Ffioedd AU 1,063 964 

Ffioedd a threuliau arholiadau (heb fod yn rhai cymuned yr UE) 15 42 

Cyfanswm ffioedd dalwyd gan neu ar ran myfyrwyr unigol 1,286 1,346 

   

Contractau addysg   

Incwm Addysg Uwch 237 254 

Contractau eraill (yn cynnwys rhai Awdurdod Addysg Lleol) 183 343 

Cyfanswm 1,706 1,943 

 
4. Grantiau a chontractau eraill 
 

 

2020/21 

£’000 

2019/20 

£’000 

Grantiau'r Comisiwn Ewropeaidd 909 789 

Grantiau a chontractau eraill  120 77 

Cyfanswm 1,029 866 

 
Y Coleg ydy'r prif bartner mewn consortiwm i gyflawni dau weithrediad Blaenoriaeth 2 ESF (Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop) o'r enw Uwchsgilio@Waith Amcan 1 ac Uwchsgilio@Waith Amcan 2 ac aelod o gonsortiwm sy'n darparu 
cynllun Ysbrydoli i Gyflawni (I2A). Mae'r incwm mewn cronfeydd Ewropeaidd uchod yn cynnwys yr incwm a 
enillwyd gan y Coleg yn rhinwedd ei swydd fel darparwr ac fel arweinydd y consortiwm. Mae'r holl incwm arall a 
hawlir oddi wrth Swyddfa Ariannu Ewropeaidd Cymru (WEFO) ac sy'n daladwy i bartneriaid consortiwm wedi'i 
eithrio o'r datganiadau ariannol hyn. Roedd cyfanswm yr incwm a hawliwyd yn y flwyddyn o dan y trefniant hwn 
a'r taliadau cysylltiedig i bartneriaid fel a ganlyn: 
 

 

 

2020/21 

£’000 

2019/20 

£’000 

Incwm dderbyniwyd oddi wrth WEFO  1,427 1,092 

Taliadau i Bartneriaid eraill (519) (303) 

Treuliau'r Coleg (640) (595) 

Cyfanswm 268 194 

 
5. Incwm arall 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Arlwyo 1 34 

Rhyddhau o grantiau cyfalaf gohiriedig (heb fod yn rhai LlC) 290 290 

Gweithgareddau eraill i greu incwm 299 396 

Incwm arall 738 817 

Cyfanswm 1,328 1,537 

 
6. Incwm o fuddsoddiadau 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Llog a dderbyniwyd 28 70 

Cyfanswm 28 70 
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Nodiadau ar Y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
7. Costau Staff 
 
Roedd cyfartaledd y bobl (gan gynnwys personél rheoli allweddol) a gyflogwyd gan y Coleg yn ystod y flwyddyn, 
a fynegwyd fel cyfwerth ag amser llawn, ynghyd â'u costau, fel a ganlyn: 
 

 
2020/21 2019/20 

 
 Nifer £’000 Nifer £’000 

Adrannau addysgu a dysgu 303 16,497 311 16,053 

Gwasanaethau cymorth addysgu a dysgu 133 4,943 127 4,578 

Gwasanaethau cymorth eraill 78 2,902 75 2,756 

Gweinyddiaeth a gwasanaethau canolog 88 4,466 83 4,002 

Gwariant addysg cyffredinol 3 131 3 124 

Adeiladau 24 864 24 833 

Gweithgareddau eraill i gynhyrchu incwm  8 324 7 251 

Is-gyfanswm 637 30,127 630 28,597 

Ailstrwythuro staff  19  30 

Credyd gwell pensiwn / (taliad)  (43)  189 

Tâl atodol pensiwn FRS102 (nodyn 24)  3,070  1,760 

Cyfanswm  33,173  30,576 

 
 
Costau Staff 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Cyflogau 22,997 21,868 

Costau nawdd cymdeithasol 2,306 2,108 

Costau eraill pensiynau 7,851 6,570 

Is-gyfanswm y gyflogres 33,154 30,546 

Costau ail-strwythuro* - Cytundebol 16 28 

                                 - Heb fod yn gytundebol 3 2 

Cyfanswm costau staff 33,173 30,576 

 
*Yn ystod y flwyddyn, cynhaliwyd ymarfer ailstrwythuro gwirfoddol, gan arwain at ryddhau 1 (2020: 1) aelod (au) 
o staff ar gost o £19k (2020: £ 30k). 
 
Cymeradwywyd dyfarniad cyflog i'r holl staff gan y Gorfforaeth a daeth i rym ar 1 Awst 2020. Cymhwyswyd 
cyfraddau gwahanol i wahanol gategorïau o staff - gweler y tabl isod. Y rheswm am hyn oedd y derbyniwyd cyllid 
ychwanegol gan LlC ar y sail bod cydraddoldeb cyflog ag athrawon ysgol a rheolwyr ysgolion (categorïau a 
farciwyd * isod) yn cael ei gynnal. 
 

Staff cefnogi Busnes 3.1% 

* Staff ar MG1 8.48% 

* Staff ar raddfeydd eraill MG 3.75% 

* Staff ar raddfeydd UP 2.75% 

* Rheolwyr 2.75% 

 
2019: 2.75% i'r holl staff (ac eithrio staff ar MG1, oedd yn derbyn 5%). 
 
Roedd gan y coleg ddau gynllun aberthu cyflog ar waith yn ystod y flwyddyn – Cynllun beicio i'r gwaith  a Chynllun 
Talebau Gwarchod Plant, ac roedd y ddau gynllun ar gael i'r holl staff. 
 
8. Personél rheoli allweddol 
 
Personél rheoli allweddol ydy'r unigolion hynny sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb dros gynllunio, cyfarwyddo a 
rheoli gweithgareddau'r Coleg ac a gynrychiolir gan Uwch Dîm Arweinyddiaeth y Coleg, sy'n cynnwys y Pennaeth 
/ Swyddog Cyfrifyddu, yr Is-Brifathrawon a Phrifathrawon Cynorthwyol. 
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Nodiadau ar Y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
Enillion personél rheoli allweddol, Y Pennaeth/ Swyddog Cyfrifyddu, a staff eraill ar gyflog uwch 
 

 2020/21 
Nifer 

2020/21 
Nifer cyfateb 
i amser llawn 

2019/20 
Nifer 

2019/20 
Nifer cyfateb i 

amser llawn. 

Nifer y personél rheoli allweddol, gan 
gynnwys y Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu, 
oedd: 

 

7 

 

7.0 

 

8 

 

6.75 

 
 

Dyma nifer y personél rheoli allweddol a staff eraill a dderbyniodd enillion blynyddol, ac eithrio cyfraniadau 
pensiwn ond gan gynnwys buddion mewn nwyddau, yn yr ystodau arian canlynol::    
 

 

2020/21 
Nifer cyfateb i 

amser llawn 

2019/20 
Nifer cyfateb i 

amser llawn 

£60,001 hyd £65,000 - 0.42 

£65,001 hyd £70,000 4.0 3.33 

   

£85,001 hyd £90,000 - 2.0 

£90,001 hyd £95,000 2.0 - 

   

£140,001 - £145,000 - 1.0 

£145,001 - £150,000 1.0 - 

Cyfanswm 7.00 6.75 
 

Mae enillion personél rheoli allweddol fel a ganlyn: 
 

 2020/21 
£ 

2019/20 
£ 

Cyflog sylfaenol 587,906 563,596 

Buddion mewn nwyddau neu wasanaethau 6,693 4,373 

 594,599 567,969 

Cyfraniadau Pensiwn 130,110 118,296 

Cyfanswm enillion personél rheoli allweddol 724,709 686,265 
 

Mae'r enillion uchod yn cynnwys symiau sy'n daladwy i'r Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu (sydd hefyd y swyddog 
â'r cyflog uchaf) sef: 
 

 2020/21 
£ 

2019/20 
£ 

Cyflog sylfaenol 145,695 141,795 

Buddion mewn nwyddau neu wasanaethau 2,221 1,650 

 147,916 143,445 

Cyfraniadau Pensiwn 27,682 25,240 

Cyfanswm enillion 175,598 168,685 

 
Mae’r cyfraniadau pensiwn mewn perthynas â phump o’r saith o ddeiliaid uwch-swyddi mewn perthynas â 
chyfraniadau cyflogwr i’r Cynllun Pensiwn Athrawon, gyda’r Pennaeth / Swyddog Cyfrifyddu a’r uwch-ddeiliad 
swyddi sy’n weddill yn cyfrannu at y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Telir yr holl gyfraniadau ar yr un raddfa 
ag ar gyfer gweithwyr eraill. 
 
Mae pecyn cydnabyddiaeth i staff rheoli allweddol, gan gynnwys y Pennaeth a'r Is-Brifathrawon, yn destun 
adolygiad blynyddol gan Bwyllgor Tâl y corff llywodraethu, sydd, gan gadw i gof Cod Llywodraethu Da Colegau 
yng Nghymru 2016, yn cyfiawnhau'r gydnabyddiaeth ar ôl rhoi ystyriaeth i'r canlynol: 
 

 Perfformiad y Coleg ac unigolion. 

 Unrhyw godiad cyflog a argymhellir ar gyfer yr holl staff yn unol â chyngor oddi wrth LlC. 
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 Data meincnodi, a all gynnwys gwybodaeth o Golegau eraill, Cymdeithas y Colegau (AOC) neu debyg. 
 
Nodiadau ar Y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
Derbyniodd y Penaethiaid Cynorthwyol yr un dyfarniad cyflog â holl staff eraill y Coleg. 
 
Manteisiodd un aelod o’r personél rheoli allweddol ar y cynllun aberthu cyflog drwy feicio i'r Coleg yn 2020/21 
(2019/20: 1). 
 
Perthynas cyflog Y Pennaeth / Prif Weithredwr a'r gydnabyddiaeth wedi ei fynegi fel lluosrif 
  
 2020/21 

 
2019/20 

Cyflog sylfaenol y Prifathro fel lluosrif o ganolrif yr holl staff * 
 

4.57 4.49 

Cyfanswm cydnabyddiaeth y Pennaeth a Phrif Weithredwr fel lluosrif 
o ganolrif yr holl staff # 

4.40 4.48 

 
* Cyflog sylfaenol y Pennaeth wedi'i rannu â chyflog sylfaenol canolrifol holl weithwyr eraill y Coleg (pob un ar sail 
gyfwerth ag amser llawn). 
 
# Cyfanswm enillion y Pennaeth wedi'u rhannu â chyflog canolrif holl weithwyr eraill y Coleg (pob un ar sail 
gyfwerth ag amser llawn). 
 
Yn y cyfrifiadau hyn, unwyd cyflog cyfwerth ag amser llawn mis llawn a chyfraniadau pensiwn y cyflogwr yn gyflog 
cyfwerth ag amser llawn blynyddol (gyda ac hefyd heb gyfraniadau pensiwn y cyflogwr), wedi'u didoli yn ôl y swm 
a'r canolrif a ganfuwyd. Cafodd gweithwyr asiantaeth a dalwyd trwy anfoneb eu heithrio o'r cyfrifiad hwn. 
 
Iawndal am golli swyddogaeth a dalwyd i gyn-bersonél rheoli allweddol 
 
Ni thalwyd unrhyw symiau iawndal i'r Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu nac unrhyw bersonél rheoli allweddol am 
golli eu swyddogaeth yn ystod 2019/20 a 2020/21. 
 
Ni dderbyniodd aelodau’r Gorfforaeth (ac eithrio’r Pennaeth/Swyddog Cyfrifyddu ac aelodau staff) unrhyw daliad 
gan y Coleg ac eithrio ad-dalu treuliau teithio a chynhaliaeth a wariwyd wrth gyflawni eu dyletswyddau. Dangosir 
isod faint o gost treuliau teithio a dalwyd a nifer y llywodraethwyr y mae hyn yn ymwneud â nhw: 
 

 

2020/21 
Nifer y 

Llywodrae-
thwyr 

2020/21 
 
£ 

2019/20 
Nifer y 

Llywodrae-
thwyr 

2019/20 
 
£ 

Treuliau teithio 

 

- 

 

- 

 

4 

 

523 

 
 
9. Treuliau Eraill wrth Weithredu 
 
 2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Costau addysgu 3,673 3,573 

Costau – heb fod yn rhai am addysgu 6,200 3,772 

Costau'r adeiladau 5,192 3,532 

Cyfanswm 15,065 10,877 
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Nodiadau ar Y Datganiadau Ariannol (parhad)  
 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Mae costau gweithredu eraill yn cynnwys:   

Tâl archwilwyr allanol   

-  Archwilio'r datganiadau Ariannol 36 35 

-  Gwasanaethau eraill a ddarperir gan yr archwilwyr datganiadau 
ariannol 

 

11 10 

Tâl archwilwyr mewnol 24 15 

   

Elw / (colled) wrth waredu asedau anghyfredol - 1 

Llogi prydlesi gweithredu asedau 40 44 

 
 
10. Llogau a Chostau Ariannol Eraill 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Ar fenthyciadau banc, gorddrafftiau a benthyciadau eraill 173 163 

 173 163 

Llog net ar atebolrwydd pensiwn diffiniedig (Nodyn 24) 620 480 

Cyfanswm 793 643 

 
11. Trethiant 
 
Dydy'r aelodau ddim yn credu bod y Coleg yn atebol am unrhyw dreth gorfforaeth a ddeilliodd o'i weithgareddau 
yn ystod y naill flwyddyn na'r llall 

 
12. Asedau Sefydlog Diriaethol 
 

 

Tir ac 
adeiladau 

rhydd-ddaliad 
£’000 

Asedau'n cael 
eu hadeiladu 

£’000 
Offer 
£’000 

Cyfanswm 
£’000 

Cost neu brisiad     

Ar Awst 1 2020 105,238 1,829 9,841 116,908 

Ychwanegiadau 391 5,949 974 7,314 

Trosglwyddiadau 3,905 (3,920) 15 - 

Ar Gorff 31 2021 109,534 3,858 10,830 124,222 

     

Dibrisiant cronedig     

Ar Awst 1 2020 (22,038) - (7,593) (29,631) 

Taliad am y flwyddyn (2,326) - (898) (3,224) 

Ar Gorff 31 2021 (24,364) - (8,491) (32,855) 

     

Gwerth llyfr net ar Gorff 31 2021 85,170 3,858 2,339 91,367 

     

Gwerth llyfr net ar Gorff 31 2020 83,200 1,829 2,248 87,277 

     

Etifeddwyd 4,601 - - 4,601 

Ariannwyd drwy grant cyfalaf 52,004 1,571 1,291 54,866 

Arall 28,565 2,287 1,048 31,900 

Gwerth llyfr net ar Gorff 31 2021 85,170 3,858 2,339 91,367 
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13. Derbyniadau masnach a derbyniadau eraill 
 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Derbyniadau masnach 114 189 

Rhagdaliadau ac incwm cronedig 1,615 1,202 

 1,729 1,391 

 
14. Buddsoddiadau 
 
Mae buddsoddiadau o £6m (2020: £5m) a ddelir mewn cyfrifon rhybudd 35 diwrnod wedi'u cynnwys yn y 
manylion arian parod a chyfwerth ag arian parod. 
 
15. Credydwyr – Symiau'n ddod yn Ddyledus o fewn un flwyddyn 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Benthyciadau 477 645 

Taliadau masnach i'w talu 1,143 456 

Taliadau treth a nawdd cymdeithasol eraill 578 527 

Croniadau ac incwm gohiriedig - LlC 1,867 311 

                                                   heb fod yn LlC * 4,101 2,459 

Incwm gohiriedig – grantiau cyfalaf – LlC 1,775 2,137 

                                                       heb fod yn LlC 279 290 

 10,220 6,825 

 
* Mae croniadau ac incwm gohiriedig (heb fod yn LlC) yn cynnwys swm o £1,081k (2020: £974k) mewn perthynas 
â thâl gwyliau cronedig. 
  
16. Credydwyr – Symiau'n ddod yn Ddyledus ar ôl Mwy na Blwyddyn 
 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Benthyciadau 4,819 5,281 

Incwm gohiriedig - grantiau cyfalaf - LlC 40,599 39,288 

                                                       heb fod yn LlC 8,721 9,000 

 54,139 53,569 

 
 

17. Y Dyledion i'w Had-dalu 
 
Benthyciadau 
 
Mae'r benthyciadau i'w had-dalu fel â ganlyn: 
 

 2020/21 
£’000 

2019/20 
£’000 

O fewn blwyddyn neu lai 477 645 

Rhwng blwyddyn a dwy flynedd 465 458 

Rhwng dwy a phum mlynedd 1,432 1,415 

Ymhen pum mlynedd neu fwy 2,922 3,408 

 5,296 5,926 
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Sicrheir benthyciad Banc Lloyds ar 3.58%, y gellir ei ad-dalu drwy randaliadau chwarterol sy'n ddyledus rhwng 1 
Awst 2012 a 31 Rhagfyr 2027 sy'n gyfanswm o £3m, yn erbyn campws TELC (Y Ganolfan Dysgu Cynnar). 
 
Mae benthyciadau eraill a ddarperir gan Salix Finance Ltd yn ddi-log ac yn ad-daladwy drwy randaliadau hanner 
blwyddyn sy'n ddyledus rhwng 1 Ebrill 2015 ac 1 Ebrill 2025 ac yn gyfanswm o £86k, ac hefyd heb eu gwarantu. 
 
Sicrheir trafodiad ariannol LlC ar 2.4%, sy'n ad-daladwy mewn rhandaliadau chwarterol ac yn ddyledus rhwng 1 
Mehefin 2016 ac 1 Mawrth 2036, sef cyfanswm o £4.5m, ar Gampws newydd Aberdâr. 
 
Roedd benthyciad banc HSBC o £450k yn ad-daladwy bob mis rhwng Ionawr 2019 a Mehefin 2021, ar gyfradd o 
2.25% ac roedd hwn wedi ei sicrhau. Mae'r benthyciad hwn bellach wedi'i ad-dalu'n llawn. 
 
Mae benthyciad banc HSBC o £700k yn ad-daladwy bob mis rhwng Ionawr 2019 a Rhagfyr 2028, ar gyfradd o 
2.25% ac fe'i sicrheir yn erbyn y Gweithdy Adeiladu ar gampws Ystrad Mynach. 
 
18. Darpariaethau 
 
 Rhwymedigaethau 

pensiwn budd 
diffiniedig £’000 

Pensiynau 
 Gwell 
£’000 

 
Cyfanswm 

£’000 

Ar Awst 1 2020  44,898 1,514 46,412 

Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn - (113) (113) 

Gostyngiad yn y ddarpariaeth yn y 
flwyddyn 

(11,670) (43) (11,713) 

Ar Gorff 31 2021 33,228 1,358 34,586 

 
Mae rhwymedigaethau buddion diffiniedig yn ymwneud â'r rhwymedigaethau o dan aelodaeth y Coleg o'r Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol. Ceir rhagor o fanylion yn nodyn 24. 
 
Mae darpariaeth y pensiwn gwell yn ymwneud â chost staff sydd eisoes wedi gadael cyflogaeth y Coleg. Ail-
gyfrifwyd y ddarpariaeth hon yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan yr AOC (Cymdeithas y Colegau) a LlC. 
 
19. Dadansoddiad o newidiadau mewn dyled net 
 

 

Ar Awst 1  
2020 

£’000 

Llif arian 
 

£’000 

Newidiadau 
eraill heb fod 

yn arian 
parod 
£’000 

Ar 31 Gorff 
2021 

 
£’000 

     

Arian parod a chyfwerth ag 
arian parod 

    

Arian parod 6,359 1,215 - 7,574 

Cyfwerth ag arian parod 5,002 1,430 - 6,432 

 11,361 2,645  14,006 

     

Benthyciadau     

Dyled yn ddyledus o fewn 
blwyddyn 

(645) 630 (462) (477) 

Dyled yn ddyledus ar ôl 
blwyddyn 

(5,281) - 462 (4,819) 

 (5,926) 630 - (5,296) 

     

Cyfanswm 5,435 3,275 - 8,710 

 
Mae cyfwerth ag arian parod yn cynnwys £6m (2020: £5m) a adneuwyd mewn cyfrif rhybudd 35 diwrnod. 
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20. Cyfalaf ac Ymrwymiadau eraill 
 

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£’000 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£’000 

Ymrwymiadau wedi'u contractio ar 31 Gorff 1,389 2,060 

   

Awdurdodwyd ond heb eu contractio ar 31 Gorff 6,146 10,832 

 
Mae ymrwymiadau cyfalaf ac ymrwymiadau eraill gontractiwyd ar 31 Gorff 2021 yn ymwneud â gwaith Band B 
£1,328k ac archebion heb eu talu ar ddiwedd y flwyddyn £61k. 
 
Mae ymrwymiadau awdurdodedig na chontractiwyd amdanyn nhw yn cynnwys £2.4m ar gyfer prosiectau Band B 
LlC a £3.6m ar gyfer adeiladu Canolfan Ragoriaeth Chwaraeon yn Nantgarw. 
 
 
21. Rhwymedigaethau prydles 
 
Ar 31 Mehefin 2021 a 2020 roedd gan y Coleg isafswm taliadau prydles o dan brydlesau gweithredu na ellir eu 
canslo fel a ganlyn: 
 

 
2020/21 

£’000 
2019/20 

£’000 

Taliadau prydles isafswm yn ddyledus yn y dyfodol   

   

Tir ac adeiladau   

Dim diweddarach nag un flwyddyn 32 32 

Diweddarach na blwyddyn ond heb fod yn diweddarach na phum 
mlynedd 

129 129 

Diweddarach na phum mlynedd 137 170 

 298 331 

   

   

Arall   

Dim diweddarach nag un flwyddyn 19 40 

Diweddarach na blwyddyn ond heb fod diweddarach na phum mlynedd 25 21 

Diweddarach na phum mlynedd - - 

 44 61 

 
22. Arian wrth gefn 
 
Nid oes unrhyw asedau na rhwymedigaethau wrth gefn ar ddiwedd y cyfnod adrodd (2019/20: dim).  
 
23. Digwyddiadau ar ôl diwedd y cyfnod riportio 
 
Nid oes yna unrhyw ddigwyddiadau ar ôl diwedd y cyfnod riportio. 

 
24.  Rhwymedigaethau budd diffiniedig 
 
Mae gweithwyr y Coleg yn perthyn i ddau brif gynllun budd-dal ôl-gyflogaeth: Cynllun Pensiwn Athrawon Cymru 
a Lloegr (TPS) ar gyfer staff academaidd a staff cysylltiedig; a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) ar 
gyfer staff nad ydyn nhw'n athrawon, a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Mae'r ddau yn 
gynlluniau buddion diffiniedig aml-gyflogwr. 
 
Asesir y costau pensiwn yn unol â chyngor actiwarïaid cymwys annibynnol. Roedd y prisiad actiwaraidd ffurfiol 
diweddaraf o'r TPS ar 31 Mawrth 2019 a'r LGPS ar 31 Mawrth 2019.  
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2020/21 
£’000 

 

2019/20 
£’000 

 

Y Cynllun Pensiwn Athrawon: cyfraniadau 3,130 2,920 

Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol:   

  Cyfraniadau wedi'u talu 1,694 1,702 

  Taliad FRS 102 (28) 3,070 1,760 

Taliad i'r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr 7,894 6,382 

   

Pensiwn uwch (credyd) / taliad i'r Datganiad Incwm Cynhwysfawr 

 

(43) 

 

188 

Cyfanswm cost pensiynau am y flwyddyn o fewn y costau 
staff 

7,851 6,570 

 
Nid oedd unrhyw gyfraniadau heb eu talu na rhai ragdaledig ar ddechrau’r flwyddyn ariannol, ond roedd £396k o 
gyfraniadau Pensiwn Athrawon yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 
 
Y Cynllun Pensiwn Athrawon  
Mae'r Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) yn gynllun buddion statudol, cyfrannol, diffiniedig, a lywodraethir gan 
Reoliadau Pensiynau Athrawon 2014. Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i athrawon mewn ysgolion a sefydliadau 
addysg eraill, gan gynnwys Colegau. Mae aelodaeth yn awtomatig i athrawon a darlithwyr mewn sefydliadau 
cymwys. Gall athrawon a darlithwyr eithrio allan o'r TPS. 
 
Cynllun heb ei ariannu ydy’r TPS ac mae aelodau’n cyfrannu ar sail ‘talu wrth fynd ymlaen’ - mae’r cyfraniadau 
hyn, ynghyd â’r rhai a wneir gan gyflogwyr, yn cael eu credydu i’r Trysorlys o dan drefniadau a lywodraethir gan 
y Ddeddf uchod. Mae buddion ymddeol a buddion pensiwn eraill yn cael eu talu gan gronfeydd cyhoeddus a 
ddarperir gan y Senedd. 
 
O dan y diffiniadau a nodir yn y Safon Adrodd Ariannol - FRS 102 - (28.11), mae'r TPS yn gynllun pensiwn aml-
gyflogwr. Ni all y Coleg nodi ei gyfran o asedau a rhwymedigaethau sylfaenol y cynllun. 
 
Yn unol â hynny, mae'r Coleg wedi manteisio ar yr eithriad yn FRS 102 ac wedi cyfrif am ei gyfraniadau i'r cynllun 
fel petai'n gynllun cyfraniadau diffiniedig. Mae'r Coleg wedi nodi uchod y wybodaeth sydd ar gael ar y cynllun a'r 
goblygiadau i'r Coleg o ran y cyfraddau cyfraniadau a ragwelir. 
 
Gwneir prisiad y TPS yn unol â rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf Pensiwn Gwasanaeth Cyhoeddus 2013. Mae 
prisiadau yn credydu cyfrif pensiwn athrawon gyda chyfradd real enillion gan dybio bod cronfeydd yn cael eu 
buddsoddi mewn buddsoddiadau tybiannol sy'n cynhyrchu'r gyfradd real enillion honno. 
 
Cynhaliwyd yr adolygiad actiwaraidd diweddaraf o'r TPS ar 31 Mawrth 2019. Cyhoeddwyd yr adroddiad prisio gan 
yr Adran Addysg (yr Adran) ym mis Ebrill 2019. 
 
Adroddodd y prisiad gyfanswm rhwymedigaethau'r cynllun (pensiynau sy'n cael eu talu ar hyn o bryd a chost 
amcangyfrifiedig buddion yn y dyfodol) am wasanaeth hyd at y dyddiad effeithiol o £218 biliwn, ac asedau 
tybiannol (amcangyfrif o gyfraniadau yn y dyfodol ynghyd â'r buddsoddiadau tybiannol a ddelir ar y dyddiad prisio) 
o £198 biliwn, sy'n rhoi diffyg tybiannol o'r gwasanaeth yn y gorffennol o £20 biliwn. 
 
O ganlyniad i'r prisiad, gosodwyd cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr newydd ar 23.68% o'r tâl pensiynadwy o fis 
Medi 2019 ymlaen (o'i gymharu â 16.48% yn ystod 2018/19). Talodd LlC grant cyfraniad cyflogwr rhai ar gynllun 
pensiwn athrawon i dalu'r costau ychwanegol yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 a chynyddwyd cyfradd fesul 
uned y cyllid rheolaidd yn 2020/21 i dalu'r costau ychwanegol hyn wrth symud ymlaen. 
 
Gellir gweld copi llawn o'r adroddiad prisio a'r ddogfennaeth ategol ar wefan Y Cynllun Pensiwn Athrawon. 

 

Cyfanswm y costau pensiwn a dalwyd i TPS yn y flwyddyn oedd £3,130k (2020: £2,920k). 
 

Y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
Mae'r LGPS yn gynllun budd diffiniedig wedi'i ariannu, gyda'r asedau'n cael eu dal mewn cronfeydd ar wahân gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTCBC). Cyfanswm y cyfraniadau a wnaed ar gyfer y flwyddyn 
yn diweddu Gorff 31 2021 oedd £5,329k (2020: £3,994k), yr oedd cyfraniadau'r cyflogwr yn gyfanswm o £4,764k 



Coleg y Cymoedd   Datganiadau Ariannol ar gyfer y Flwyddyn yn Gorffen Gorffennaf 2021 

43 
 

Nodiadau ar Y Datganiadau Ariannol (parhad) 
 
(2020: £3,462k) a chyfraniadau gweithwyr yn gyfanswm o £565k (2020: £532k). Y cyfraddau cyfraniadau y 
cytunwyd arnyn nhw ar gyfer y blynyddoedd i ddod yw 19.0% ar gyfer cyflogwyr ac maen nhw'n amrywio o 5.5% 
i 12.5% ar gyfer gweithwyr, yn dibynnu ar eu cyflog. 
 
Daeth newid yn y ffordd y mae cyfraniadau cyflogwr yn cael eu talu ar gyfer LGPS i rym ym mis Ebrill 2020. Mae 
cyfraniadau'r cyflogwr bellach ar gyfradd fesul gweithiwr o 19.0% heb unrhyw daliad diffyg cyfalaf yn daladwy, er 
nad oedd DIM yn daladwy yn y flwyddyn, cafodd £210k ei gynnwys ar gyfer 2020 yng nghyfanswm y ffigurau 
cyfraniadau cyflogwr uchod.  
 
Cyflwyniad 
 
Mae'r datgeliadau isod yn ymwneud â'r rhwymedigaethau a ariennir yng Nghronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf 
(y “Gronfa”) sy'n rhan o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (“LGPS”). 
 
Mae'r LGPS yn gynllun buddion diffiniedig wedi'i ariannu gyda buddion a enillwyd hyd at 31 Mawrth 2014 yn 
gysylltiedig â chyflog terfynol. Mae buddion ar ôl 31 Mawrth 2014 yn seiliedig ar gynllun Enillion Ail-brisiedig 
Cyfartaledd Gyrfa. Mae manylion y buddion a enillwyd dros y cyfnod a gwmpesir gan y datgeliad hwn wedi'u nodi 
yn 'Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2013' (fel y'i diwygiwyd) a 'Rheoliadau Cynllun Pensiwn 
Llywodraeth Leol (Darpariaethau Trosiannol, Cynilion a Diwygio) 2014' (fel y'i diwygiwyd ). 
 
Trefniadau Cyllido / Llywodraethu'r  Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) 
 
Mae natur sut yr ariennir y LGPS yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr sy'n cymryd rhan a'u gweithwyr dalu 
cyfraniadau i'r Gronfa, wedi'u cyfrifo ar lefel y bwriedir iddi gydbwyso rhwymedigaethau pensiwn gydag asedau 
buddsoddi. Nodir gwybodaeth am y fframwaith ar gyfer cyfrifo cyfraniadau sydd i’w talu yn ‘Rheoliadau Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol 2013’ a Datganiad Strategaeth Ariannu’r Gronfa. Roedd y prisiad actiwaraidd olaf ar 
31 Mawrth 2019 ac mae'r cyfraniadau sydd i'w talu tan 31 Mawrth 2020, sy'n deillio o'r prisiad hwnnw, wedi'u nodi 
yn Nhystysgrif Cyfraddau ac Addasiad y Gronfa. 
 
Awdurdod Gweinyddu'r Gronfa, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, sy'n gyfrifol am lywodraethu'r 
Gronfa. 
 
Asedau 
 
Mae'r asedau a ddyrennir i'r Cyflogwr yn y Gronfa yn dybiannol a thybir eu bod yn cael eu buddsoddi yn unol â 
buddsoddiadau'r Gronfa at ddibenion cyfrifo'r enillion dros y cyfnod cyfrifyddu. Mae gan y Gronfa gyfran sylweddol 
o'i hasedau mewn buddsoddiadau hylifol. O ganlyniad, ni fydd cyfyngiad sylweddol ar wireddu asedau os bydd 
angen talu taliad mawr o'r Gronfa mewn perthynas â rhwymedigaethau cyflogwr. Buddsoddir yr asedau mewn 
amrywiaeth eang o fuddsoddiadau a dangosir rhaniad bras yr asedau ar gyfer y Gronfa gyfan (yn seiliedig ar 
ddata a gyflenwyd gan Awdurdod Gweinyddu'r Gronfa) yn y datgeliadau. 
 
Gall Awdurdod Gweinyddu’r Gronfa fuddsoddi cyfran fach o fuddsoddiadau’r Gronfa yn asedau rhai o’r cyflogwyr 
sy’n cymryd rhan yn y Gronfa os yw’n ffurfio rhan o’u strategaeth fuddsoddi gytbwys. 
 
Risgiau sy'n gysylltiedig â'r Gronfa o safbwynt cyfrifyddu 
 
Anwadalrwydd asedau 
 
Cyfrifir y rhwymedigaethau a ddefnyddir at ddibenion cyfrifyddu gan ddefnyddio cyfradd ddisgownt a osodir gan 
gyfeirio at enillion bondiau corfforaethol ar y dyddiad cyfrifyddu. Os yw asedau'n tanberfformio, bydd y cynnyrch 
hwn yn creu diffyg yn y cyfrifon. Mae gan y Gronfa gyfran sylweddol o asedau twf sydd, er bod disgwyl iddyn nhw 
berfformio'n well na bondiau corfforaethol yn y tymor hir, yn creu anwadalrwydd a risg yn y tymor byr o ran eu 
perthynas â'r ffigurau cyfrifyddu. 
 
Newidiadau mewn Ildiad drwy Fondiau 
 
Bydd gostyngiad mewn ildiad ariannol bondiau corfforaethol yn cynyddu'r swm a roddir ar y rhwymedigaethau o 
safbwynt cyfrifyddu er y bydd hyn yn cael ei wrthbwyso ychydig gan y cynnydd yn yr asedau o ganlyniad i hynny 
(i'r graddau y mae'r Gronfa'n buddsoddi mewn bondiau corfforaethol). 
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Risg Chwyddiant 
 

Mae'r rhan fwyaf o'r rhwymedigaethau pensiwn yn gysylltiedig â chwyddiant cyflogau neu brisiau. Bydd 
disgwyliadau chwyddiant uwch yn arwain at werth uwch ar yr ymrwymiadau. Dydy'r asedau ddim mewn 
cydberthynas berffaith â chwyddiant, sy'n golygu y bydd cynnydd mewn chwyddiant yn cynyddu'r diffyg. 
 

Disgwyliad o hyd oes yr aelodau 
 

Mae'r rhan fwyaf o'r rhwymedigaethau'r Gronfa ar gyfer darparu buddion am oes i'r aelod ar ôl ymddeol, felly 
bydd cynnydd mewn disgwyliad mewn hyd oes yn arwain at gynnydd yn y rhwymedigaethau. 
 

Cyflogwyr sy'n gadael 
 

Efallai y bydd yn rhaid i gyflogwyr sy'n gadael y Gronfa (neu eu gwarantwr) wneud taliad ymadael i gwrdd ag 
unrhyw ddiffyg mewn asedau yn erbyn eu rhwymedigaethau pensiwn. Os na all y Cyflogwr (neu'r gwarantwr) 
dalu'r taliad ymadael hwn, gall y rhwymedigaeth ddisgyn ar gyflogwyr eraill yn y Gronfa mewn rhai amgylchiadau. 
Hefyd, efallai na fydd yr asedau wrth ymadael, o ran y 'rhwymedigaethau amddifadu’ yn ddigonol i fodloni’r 
rhwymedigaethau. Gall y risg hon fod yn syrthio ar gyflogwyr eraill. Ar hyn o bryd, dim ond cyfran isel ydy'r 
'rhwymedigaethau amddifadu’ o’r rhwymedigaethau cyffredinol sydd o fewn y Gronfa. 
 

Rhagdybiaethau allweddol 
 

Mae'r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar brisiad actiwaraidd llawn o'r gronfa ar 31 Mawrth 2019 wedi'i diweddaru 
i 31 Gorffennaf 2021 gan actiwari annibynnol cymwys. 
 

 31 Gorff 2021 31 Gorff 2020 31 Gorff 2019 

Graddfa disgownt 1.7% 1.4% 2.2% 

Chwyddiant y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) 2.6% 2.3% 2.2% 

Codiadau pensiwn 2.6% 2.3% 2.2% 

Graddfa ail-brisio'r cyfrifon pensiwn 2.6% 2.3% 2.2% 

Codiadau cyflog 3.85% 3.55% 3.45% 

 
Rhagdybiaeth marwolaethau 
 
Mae'r rhagdybiaethau am farwolaethau'n seiliedig ar gyngor gwirioneddol aelodau o fewn y Gronfa am brofiadau 
marwolaeth seiliedig ar ddadansoddiad a wnaed fel rhan o brisiad 2019 ac sy'n cynnwys lwfans ar gyfer 
gwelliannau disgwyliedig o ran marwolaethau yn y dyfodol. Dangosir isod ddisgwyliadau enghreifftiol hirhoedledd 
rhai 65 oed sy'n deillio o'r rhagdybiaethau marwolaeth hyn. 
 
 31 Gorff 2021 31 Gorff 2020 
 Nifer Nifer 
Gwrywod   
Aelod 65 oed ar ddydd y cyfrifo 21.8 21.7 
Aelod 45 oed ar ddydd y cyfrifo 22.8 22.7 
   
Menywod   
Aelod 65 oed ar ddydd y cyfrifo 24.1 24.0 
Aelod 45 oed ar ddydd y cyfrifo 25.6 25.5 

 

Dyraniad asedau 

 

Gwerth ar 

31 Gorff 2021 

% 

Gwerth ar 

31 Gorff 2020 

% 

Ecwitïau 69.8 63.7 

Eiddo 6.2 8.6 

Bondiau Llywodraeth 11.9 13.8 

Bondiau Corfforaethol 11.9 13.0 

Arian parod 0.2 0.9 

Cyfanswm 100.0 100.0 
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Cysoniad o statws a ariennir gyda'r fantolen 
 

 

Gwerth ar 31 
Gorff 2021 

£’000 

Gwerth ar 31 
Gorff 2020 

£’000 
 
Gwerth teg yr asedau 

 
73,870 

 
58,120 

Gwerth presennol rhwymedigaethau diffiniedig buddiannau (107,100) (103,020) 

Rhwymedigaethau gydnabyddir yn y fantolen (33,230) (44,900) 

 
Mae rhaniad o'r ymrwymiadau ar y prisiad diwethaf rhwng y gwahanol gategorïau o aelodau fel a ganlyn: 
 
Aelodau actif:  53% 
Aelodau gohiriedig: 21% 
Pensiynwyr: 26% 

 
Cyfansymiau gydnabyddir yn y datganiad incwm  

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£’000 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£’000 

Costau gweithredu   

Costau gwasanaeth cyfredol 4,740 3,480 

Costau gwasanaeth blaenorol - 20 

 4,740 3,500 
 

Cost Cyllido 
  

Llog ar rwymedigaethau net buddiannau diffiniedig 620 480 

 

Costau gwariant pensiwn gydnabyddir yn y datganiad incwm 

 

5,360 

 

3,980 

 

Lwfans treuliau gweinyddol wedi eu cynnwys yn y Costau 
Gwasanaeth Cyfredol 

 

 

40 

 

 

40 
 

Cyfansymiau a gydnabyddir mewn incwm cynhwysfawr arall 

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£’000 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£’000 

Enillion / (colledion) asedau gododd yn y flwyddyn 14,040 (370) 

Enillion / (colledion) rhwymedigaethau gododd yn y flwyddyn 1,320 (19,720) 

Cyfanswm a gydnabyddir mewn incwm cynhwysfawr arall 15,360 (20,090) 
 

Newid i werth presennol yr ymrwymiad buddiannau diffiniedig  
 

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£’000 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£’000 

Ymrwymiad buddiannau diffiniedig agoriadol 103,020 78,760 

Cost cyfredol y gwasanaeth 4,740 3,480 

Cost llogau ymrwymiad buddiant diffiniedig 1,440 1,730 

Cyfraniadau cyfranogwyr 570 530 

(Enillion) / colledion actiwaraidd ar y rhwymedigaethau (1,320) 19,720 

Buddiannau net wedi eu talu (1,350) (1,220) 

Cost gwasanaethau blaenorol - 20 

Ymrwymiad buddiant diffiniedig terfynol 107,100 103,020 
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Newidiadau i werth teg asedau 
 

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£’000 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£’000 

Gwerth teg agoriadol asedau 58,120 56,190 

Incwm llog ar asedau 820 1,250 

Enillion / (colledion) ail-fesuriad ar asedau 14,040 (370) 

Cyfraniadau gan gyflogwyr 1,670 1,740 

Cyfraniadau gan gyfranogwyr 570 530 

Budd-daliadau net wedi'u talu (1,350) (1,220) 

Gwerth teg terfynol asedau 73,870 58,120 

 
 
Enillion gwirioneddol ar asedau 
 

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£’000 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£’000 

Incwm llog ar asedau 820 1,250 

Enillion / (colledion) ar asedau 14,040 (370) 

Enillion gwirioneddol ar asedau 14,860 880 

 
 
25. Trafodion Partïon Cysylltiedig 
 
Oherwydd natur gweithrediadau'r Coleg a chyfansoddiad y bwrdd llywodraethwyr, sy'n dod o sefydliadau sector 
cyhoeddus a phreifat lleol, mae'n anochel y bydd trafodion yn digwydd gyda sefydliadau y gallai fod gan aelod o 
fwrdd y llywodraethwyr fuddiant ynddyn nhw. Cynhelir yr holl drafodion sy'n cynnwys sefydliadau o'r fath yn unol 
â rheoliadau ariannol a gweithdrefnau caffael arferol y Coleg. 
 
Mae'r Coleg yn cefnogi saith egwyddor bywyd cyhoeddus a nodwyd gan Bwyllgor Nolan. Yn hyn o beth, mae'r 
Coleg o'r farn bod yr egwyddor o fod yn agored yn arwain at ofyniad i ddatgelu trafodion nad yw'n ofynnol gan 
FRS 8. Ni nodwyd unrhyw drafodion y dylid eu datgelu o dan yr egwyddor o fod yn agored. 
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26. Cronfa Ariannol Wrth Gefn  
 

 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2021 
£ 

Blwyddyn yn 
diweddu 

31 Gorff 2020 
£ 

   

Gweddill ddygwyd ymlaen 1,470 58,837 

Grant LlC 752,580 788,333 

Llog enillwyd 122 518 

 754,172 847,688 

   

Dosbarthwyd i fyfyrwyr   

Gofal plant 290,577 397,213 

Llyfrau ac offer 12,713 137,952 

Ffioedd addysgu, arholiadau a chofrestru 16,316 23,031 

Cludiant 130,403 124,961 

Arall (yn cynnwys talebau bwyd) 159,438 138,442 

Cyfanswm a ddosbarthwyd i fyfyrwyr 609,447 821,599 

   

Costau gweinyddol 22,577 23,650 

Costau banc 2,741 969 

Cyfanswm taliadau 634,765 846,218 

   

Gweddill heb ei wario ar 31 Gorff 119,407 1,470 

 
Mae grantiau'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn ar gael i fyfyrwyr yn unig. Yn y mwyafrif o achosion, mae'r Coleg yn 
gweithredu fel asiant talu yn unig. O dan yr amgylchiadau hyn, mae'r grantiau a'r taliadau cysylltiedig felly wedi'u 
heithrio o'r cyfrif incwm a gwariant. 
 
 


