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Ein gweledigaeth yw addysg bellach o'r radd flaenaf i Gymru. Ein cenhadaeth yw dangos gwerth
addysg bellach i'r holl ddysgwyr, y gymdeithas a'r economi

Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar gyflawni'r pum blaenoriaeth strategol ganlynol:

I fod yn sefydliad cynaliadwy a 
deinamig sy'n arwain y sector 

Hyrwyddo a chefnogi darpariaeth
o ansawdd uchel i ddysgwyr

Dylanwadu a llunio polisi'r
llywodraeth

Sicrhau proffil uchel ar gyfer
addysg, hyfforddiant a sgiliau
yng Nghymru

Ymgysylltu'n rhagweithiol â chyflogwyr a 
rhanddeiliaid i nodi a mynd i'r afael â bylchau
sgiliau yn yr economi Gymraeg 



Tanysgrifiadau coleg

Mae ColegauCymru yn parhau i

gael ei ariannu'n bennaf trwy

danysgrifiadau coleg ar lefel sy'n

ddigonol i fodloni'r gofynion

cyllidebol y cytunwyd arnynt gan y 

Bwrdd (£632,161) 

Incwm

Cyfanswm yr incwm oedd

£1,903,981, gostyngiad o 

£579,320 

Covid19

Effeithiodd Pandemig Covid19 yn

sylweddol ar lefel y grantiau a 

dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn. 

Effeithiwyd yn wrthwynebus ar

alldro

Incwm a Chyllid



i ddysgwyr sy'n dechrau
eu cwrs Safon Uwch neu 

gwrs galwedigaethol
mewn coleg addysg

bellach neu'r chweched
dosbarth, gynyddu

cefnogaeth a helpu i
drosglwyddo i ddysgu ôl-
16 (sy'n cyfateb i gynnydd
o 5% i gyllid fesul myfyriwr) 

i gynorthwyo dysgwyr g
alwedigaethol i ddychw
elyd i'r coleg i gwblhau
cymwysterau galwediga

ethol, heb orfod ail-
sefyll y flwyddyn lawn

i ddarparu offer digidol fel
gliniaduron ar gyfer

dysgwyr addysg bellach

i gefnogi myfyrwyr sy'n
ymgymryd â rhaglenni

Sgiliau Byw'n
Annibynnol, i'w

galluogi i gwblhau eu
trosglwyddiad o'r coleg

i gyflogaeth ac 
annibyniaeth

Buom yn gweithio gyda cholegau a Llywodraeth Cymru i sicrhau cyllid ychwanegol i helpu i adfer effaith
y Pandemig mewn addysg bellach a’r sector dysgu seiliedig ar waith, gan gynnwys: 

Ymateb i Pandemig Covid19 

£15m
Dros

£5m £3.2m £466,000
ychwanegol



Gwefan ddwyieithog newydd sbon wedi'i lansio fel ffenestr i waith y 
sefydliad

Gwefan



Mae ColegauCymru yn cynnull ac yn cefnogi Fforwm
Penaethiaid, Fforwm Cyfarwyddwyr Ariannol, Rhwydwaith
Cyfarwyddwyr Adnoddau Dynol a’r Grŵp Cwricwlwm ac 
Ansawdd, sy’n cynrychioli buddiannau darparwyr addysg
bellach

Sicrhawyd cyfleoedd symudedd staff a dysgwyr tramor
trwy bartneriaethau Erasmus+, EQAVET, a Chyngor Prydain 

Llais Addysg Bellach

Roedd 2020 yn ein blwyddyn fwyaf
llwyddiannus gyda'r prosiect symudedd

dysgwr yn denu ychydig dros €2m 
mae'r incwm hwn wedi'i neilltuo ar

gyfer y dyfodol symudoleddau
oherwydd y pandemig

€2m
Dros



Cyflwynwyd 20 o ymatebion i ymgynghoriadau ar bolisi addysg ôl-
16 yng Nghymru i Bwyllgorau Llywodraeth Cymru neu'r Senedd 

Ymgyrchu dros ddyfodol symudedd myfyrwyr ar ôl Brexit 

Cyfrannu at sesiynau tystiolaeth lafar i Bwyllgorau'r Senedd gan
gynnwys sesiynau ar brentisiaethau gradd i'r Pwyllgor Economi, 
Seilwaith a Sgiliau, ac ymateb i heriauCovid19 i'r Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg

Ymgynghoriadau



Cynrychioli barn yr
Aelodau trwy

ddatganiadau sefyllfa
polisi a datganiadau i'r

wasg

Cyfarfodydd deialog
strategol gydag Aelodau
a Gweinidogion Senedd 
Llywodraeth Cymru, gan

gynnwys cyfarfodydd
Grŵp Trawsbleidiol ar

addysg bellach a Sgiliau'r
Dyfodol, a’r Iaith 

Gymraeg mewn addysg
bellach

Cyhoeddwyd Adroddiad
ymchwil ôl-16 a

ysgrifennwyd gan Dr 
Mark Lang 'Can you get 
there from here?', yn
edrych ar ddilyniant

cymdeithasol a gwytnwch
economaidd-
gymdeithasol

Parhau i weithio'n agos
gyda rhanddeiliaid allwe
ddol gan gynnwys LlC,

Chwaraeon Cymru,
Cymwysterau Cymru, Y 

Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, 

a gyda cholegau i
sicrhau bod y 

sector addysg bellach
mewn sefyllfa dda o 

ran datblygiadau yn y
dyfodol

Polisi a Chyfathrebu

Mynychu cynhadledd
wleidyddol plaid 

y Ceidwadwyr Cymreig ym mis 
Mawrth 

2020, gan gymryd rhan mewn
dadl ar y prif lwyfan

(canslwyd pob cynhadledd

arall oherwydd Covid19)



Trafodwyd gydag undebau llafur ar ran y sector i sicrhau cynnydd o 2.75% yn y cyflog ar gyfer 2019/20

Datblygwyd protocol iechyd a diogelwch Dychwelyd i'r Coleg gydag undebau llafur a Llywodraeth
Cymru i sicrhau bod staff a dysgwyr yn dychwelyd yn ddiogel i addysgu wyneb yn wyneb



Prosiectau Datblygu



Fe wnaethom barhau i gefnogi colegau addysg bellach yng
Nghymru i integreiddio gweithgareddau rhyngwladol ym
mywydau dysgwyr a staff. Mae rhaglenni fel Erasmus+ yn
cyfoethogi ac yn gwella profiadau dysgu ac addysgu.

Partneriaethau a chyfleoedd dysgu
rhyngwladol ac Ewropeaidd



Canolbwyntio ar roi cyfleoedd i ddysgwyr
galwedigaethol a phrentisiaid ymgymryd â

lleoliadau gwaith tymor byr yn Ewrop

2020 oedd ein blwyddyn fwyaf llwyddiannus
gyda'r prosiect yn denu ychydig dros €2m 

Cyllid i alluogi 826 o ddysgwyr o bob un o 
golegau addysg bellach i elwa o leoliad gwaith

pythefnos mewn ystod eang o wledydd
Ewropeaidd

Yn 2020, llwyddwyd i gael cyllid i staff ymweld ag 
Awstria, Norwy ac Iwerddon i archwilio dysgu
proffesiynol staff galwedigaethol a datblygu

fframwaith dysgu proffesiynol

Erasmus+ CA1 - Prosiectau Symudedd Dysgwyr a Staff 

€2m

826
learners

Partneriaethau a chyfleoedd dysgu rhyngwladol ac Ewropeaidd



Ariannwyd ffonau symudol

dysgwyr peilot i Lydaw

Rheolir y prosiect symudedd

wythnos o hyd i Lydaw ar gyfer

dysgwyr mewn Peirianneg Forol, 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 

Lletygarwch ac Arlwyo, ac 

Amaethyddiaeth i dreialu

dewisiadau amgen i Erasmus+ 

WG National Contact Point

Parhawyd â'n gwaith fel Pwynt

Cyswllt a Chyfeirio Cenedlaethol

LlC ar gyfer ystod o brosiectau

Ewropeaidd sy'n hyrwyddo

tryloywder, hygludedd a 

chydnabod cymwysterau ledled yr

UE 

Gweithio'n agos gyda

Cymwysterau Cymru a 

rhanddeiliaid allweddol eraill i

ailgyfeirio'r Fframwaith Credyd a 

Chymwysterau ar gyfer Cymru 

(CQFW) i'r Fframwaith

Cymwysterau Ewropeaidd (EQF) 

yn dilyn cais cyllido llwyddiannus i'r

Comisiwn Ewropeaidd i gyflawni'r

gwaith hwn

Erasmus+ KA2

Mae'r prosiect hwn yn rhedeg tan 

fis Chwefror 2022. Mae gan y 

prosiect 9 partner UE sy'n

datblygu platfform gwe chwilio

partner o'r enw Erasmobility

Partneriaethau a chyfleoedd dysgu rhyngwladol ac Ewropeaidd

Prosiect ‘Arbenigwyr’ ECVET

Mynychu diwrnodau hyfforddi, 

arwain gweithdai a chynhyrchu

deunyddiau hyfforddi

EQAVET

Fel y Pwynt Cyfeirio Cenedlaethol, 

sicrhawyd gyllid o €103k i

ymchwilio olrhain Graddedigion

VET mewn chwe gwlad neu 

ranbarth Ewropeaidd arall



Mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, ColegauCymru 
yw'r prif sefydliad ar gyfer chwaraeon, gweithgareddau
corfforol a gwirfoddoli mewn colegau addysg bellach yng
Nghymru, gan godi proffil chwaraeon, gweithgareddau
corfforol a gwirfoddoli trwy brosiectau coleg a hyrwyddo
chwaraeon coleg elitaidd

Lansiwyd y Strategaeth Lles Actif i ddarparu cyfeiriad
strategol newydd a gwneud y cysylltiad rhwng
gweithgareddau a lles cymunedau coleg

Lles Actif

Partneriaethau a chyfleoedd dysgu rhyngwladol ac 
Ewropeaidd

• Llwybrau Cwricwlaidd Chwaraeon CPMES Erasmus+ ar
gyfer prosiect Grymuso Mewnfudwyr trwy Chwaraeon

• FE MultiSport Penfro 2019 a Her Eryri 2019



6,000+ o ddysgwyr addysg bellach yn cymryd
rhan mewn gweithgareddau a ariennir

Cefnogaeth i golegau sy'n symud i
addysgu ar-lein yn ystod y cyfnod clo lawr
a phrotocol dychwelyd i chwaraeon

Canllawiau strategol sydd wedi arwain at 
golegau'n cyflogi staff newydd gan
gynnwys myfyrwyr i gefnogi cyflwyno
prosiectau ac ehangu'r cyflenwad i
gampysau newydd

Gwaith ymgysylltu â Pholisi Chwaraeon LlC
gan gynnwys ymweliadau gweinidogol â
cholegau a digwyddiad bwrdd crwn y Senedd i
lansio'r strategaeth Lles Actif

3 x Fforwm Lles Actif Rhanbarthol yn ymgysylltu â staff, dysgwyr a 
rhanddeiliaid allanol wrth ddatblygu strategaeth a phrosiectau

Interniaeth Santander/Prifysgol
Metropolitan Caerdydd

Holl brosiectau bellach yn gynhwysol
ac yn cael eu cyflwyno i gynnwys

grwpiau ag anableddau

FE Multisport, Duathlon Pembrey 2019 ar
gyfer opsiynau cystadleuol a chyfranogi

Cynrychioli'r sector addysg bellach fel rhan o 
raglen CSAP Chwaraeon Cymru i symud i

ranbartholi chwaraeon cymunedol yng Nghymru

Cyflawniadau 2019/20

Lles Actif

3



• Wedi'i ariannu gan LlC, a reolir ColegauCymru mewn
partneriaeth a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae'r
Cynllun yn cryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle

• Yn ystod 2019/20 roedd 11 coleg yn rhan o'r prosiect a 
ragorodd ar y targed o 210 o unigolion yn ymgymryd â
120 awr o Gymraeg yn ystod y flwyddyn

Cynllun Cymraeg Gwaith



• Rhedeg prosiect a ariennir gan Llywodraeth Cymru i
gefnogi a herio colegau wrth iddynt baratoi ar gyfer
gweithredu'r Ddeddf ALNET 

• Arweinydd Trawsnewid ADY yn cael ei gyflogi ar ran 
Llywodraeth Cymru 

• Cydlynu cyfres o brosiectau ar ddarpariaeth ac ymarfer
ym maes cwricwlwm Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS)

Anghenion Dysgu Ychwanegol



Rheoli 3 phrosiect peilot a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
ar barodrwydd colegau addysg bellach ar gyfer Brexit 

Addysg Oedolion Hyblyg



Dioch


