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Adroddiad Strategol 
 
1. NATUR, AMCANION A STRATEGAETHAU 
 
Mae’r Cyngor yn cyflwyno’i adroddiad a’r datganiadau ariannol wedi’u harchwilio am y flwyddyn yn 
diweddu 31 Gorffennaf 2016. 
 
1.1 Statws cyfreithiol 
 
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (AOC/ALW), gynt WEA YMCA CC Cymru, yn 
elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif 1071234) ac yn gwmni cyfyngedig trwy warant 
sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif 3109524). Mae’r Sefydliad yn elusen wedi’i heithrio o 
dan Ddeddf Elusennau 2011. Crëwyd y Sefydliad yn sgil uno WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA 
Cymru ar 1 Awst 2015. 
 
Mae’r Erthyglau Cwmni’n datgan mai ei amcan yw ‘hyrwyddo addysg, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc ac 
oedolion’.  
 
1.2 Pwrpas 

 
Rhoi cyfleoedd dysgu hygyrch i oedolion ym mhobman yng Nghymru ddatblygu: 
 
• Yn ddysgwyr galluog, uchelgeisiol, sy’n barod i ddysgu gydol eu hoes 
• Yn gyfranwyr creadigol mentrus, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith 
• Yn ddinasyddion gwybodus a moesegol Cymru a’r byd 
• Yn unigolion iach a hyderus, sy’n barod i fyw bywyd llawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas 
 
1.3 Gweledigaeth, Datganiad o Genhadaeth, Gwerthoedd, Ymddygiadau  a Blaenoriaethau 

Craidd 
 

Ein Gweledigaeth: 
Gwella bywyd oedolion gyda ffocws ar y rhai mwyaf difreintiedig, trwy greu cyfleoedd dysgu perthnasol 
wedi’u cyflwyno ym mhob cymuned yng Nghymru. 
 
Ein Cenhadaeth: 
Cynnig gobaith a meithrin uchelgais fel darparwr arweiniol rhaglenni dysgu yn y gymuned, gan alluogi 
pob oedolyn i gyflawni ei botensial. 
 
Ein Gwerthoedd: 
• Cydraddoldeb 
• Cymuned 
• Dysgu 
• Hyder 
 
Ein Hymddygiadau: 
• Creadigol ac annog creadigrwydd yn ein dysgwyr 
• Trugarog, gofalgar a pharchus 
• Ffydd ynom, trwy ddefnyddio arferion gweithio agored a thryloyw 
• Gwneud penderfyniadau ar y cyd, yn gyfranogol 
• Rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn er mwyn ysbrydoli’n dysgwyr i gyflawni rhagoriaeth 
• Balchder yn ein gwaith 
• Rhoi’r dysgwr yn ganolog i bopeth a wnawn 
 
Ein Blaenoriaethau Craidd: 
• Sicrhau bod y safonau ansawdd uchaf yn cael eu cyflawni a’u cynnal ym mhopeth a wnawn 
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• Darparu cwricwlwm dwyieithog clir ac amrywiol sy’n cefnogi tegwch, cydraddoldeb a chyfiawnder 
cymdeithasol gyda llwybrau dilyniant i bob oedolyn, lle bynnag y mae’n byw yng Nghymru 

• Annog dysgu ac addysgu creadigol ac arloesol i sicrhau’r ymgysylltiad, dilyniant, hyder a gwerthoedd 
cymdeithasol gorau oll 

• Bod yn lle gwych i weithio, fel cyflogwr o ddewis 
• Sicrhau cynaliadwyedd ariannol yn ein holl weithgareddau 

 
1.4 Y Cyd-destun Polisi 
 
Fe wnaeth polisi Llywodraeth Cymru, Cyflenwi dysgu cymunedol i Gymru (2010), gydnabod ystod a 
hyblygrwydd dysgu oedolion yn y gymuned a’i botensial i fodloni anghenion dysgu lleol ynghyd â 
chyfrannu at yr agenda sgiliau ehangach yng Nghymru. Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
dysgu oedolion yn y gymuned yn canolbwyntio ar gael mwy o bobl yn cymryd rhan, gwell ansawdd a mwy 
o gydlyniaeth yn y cyflenwi. 
 
Mae dysgu oedolion yn y gymuned yn cynnig cyfleoedd i ennill gwybodaeth a sgiliau trwy amrywiaeth 
fawr o gyrsiau, gan gynnwys dysgu wedi’i achredu a heb ei achredu. Mae’r cyrsiau a gyflenwir i oedolion 
ar draws Cymru yn anelu at gyflawni diben datganedig LlC ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned:  
 
• cymryd y camau cyntaf i ddysgu 
• darparu sgiliau am oes a gwreiddio sgiliau sylfaenol 
• darparu sgiliau ar gyfer byw’n annibynnol a sgiliau ar gyfer gwaith 
• cyfrannu at ddatblygiad a lles personol a 
• datblygu dinasyddiaeth weithgar 
 
Mae gweledigaeth LlC i Gymru ddatblygu iaith Gymraeg ffyniannus a ddefnyddir mewn bywyd bob dydd 
yn galw am gyfleoedd a chymorth i bobl ddysgu’r iaith a dysgu drwy’r iaith: mae gan ddysgu oedolion yn y 
gymuned ran i’w chwarae hefyd wrth gyfrannu at y nod strategol hwn. 
 
Mae Cynllun Gweithredu Sgiliau (2014) LlC yn cydnabod rôl hanfodol Sefydliadau Addysg Bellach wrth 
wella ansawdd darpariaeth dysgu oedolion sy’n ymateb i anghenion cyflogwyr.  
 
Mae cyrhaeddiad addysg, a thwf a swyddi yn ddwy o’r pedair blaenoriaeth a osododd LlC ar gyfer Cymru 
(2015). Mae cynnydd trwy ddysgu’n cyflawni elfen hanfodol o hyn, wrth i unigolion geisio ennill y sgiliau y 
mae eu hangen i lwyddo yn y gweithle. Hefyd, maent yn elfen allweddol o bolisi LlC sy’n anelu at lwyddo i 
dorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad. Mae’r effaith bosibl a gyflawnir gan ddarpariaeth dysgu 
oedolion yn y gymuned hefyd yn cysylltu’n agos â’r nodau allweddol a amlinellir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (2015), gan gynnwys nodau cydweithio i sicrhau Cymru fwy cyfartal a llewyrchus, 
gwlad o gymunedau cydlynus, lle mae’r Gymraeg yn ffynnu. 
 
Mae adroddiad a gomisiynwyd gan LlC yn 2016 yn cyflwyno canfyddiadau Adolygiad o Ddysgu Oedolion 
yn y Gymuned yng Nghymru. Nod yr arolwg hwn oedd rhoi rhagor o dystiolaeth am natur a gwerth dysgu 
oedolion yn y gymuned yng Nghymru, fel y’i cyflenwir gan Awdurdodau Lleol a Sefydliadau Addysg 
Bellach, i lywio datblygiad polisi at y dyfodol. 
 
1.5 Llywodraethu a Rheoli 
 
Mae corff llywodraethu’r Sefydliad, ei Gyngor, yn gwneud cyfraniad llawn at gymeradwyo’r Cynllun 
Strategol a monitro ymdrechion i’w gyflawni. Mae holl aelodau’r Cyngor hefyd yn aelodau o un Pwyllgor o 
leiaf, ac mae gan bob Pwyllgor gylch gorchwyl i fonitro rhan o’r Strategaeth sy’n ymwneud â’r Pwyllgor 
hwnnw. Mae aelodau’r Uwch Dîm Rheoli yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgorau i gynnig 
cyngor ac arweiniad i’r gwirfoddolwyr sy’n aelodau o’r Cyngor. Gwneir archwiliad o sgiliau bob blwyddyn i 
asesu’r bylchau yn y lefelau sgiliau o fewn y Cyngor a’r Pwyllgorau, ac etholir aelodau cyfetholedig i 
wasanaethu ar rai Pwyllgorau er mwyn datrys y bylchau hyn cystal ag y gellir. 
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1.6 Amcanion ariannol 
 
Dyma amcanion ariannol y Sefydliad: 
 

• cyflawni gwarged gweithredu blynyddol – ni chyflawnwyd hyn, yn bennaf oherwydd materion yn 
gysylltiedig â’r uno, gan gynnwys ailstrwythuro sylweddol. Yn ogystal mae’r newidiadau wrth 
fabwysiadu FRS 102 wedi cael effaith negyddol ar sefyllfa’r Sefydliad (gweler y nodyn ynghylch 
cronfeydd wrth gefn o dan 1.8). 

• canfod ffynonellau eraill o gyllid, a’u dewis a’u dethol, yn gyson â nodau ac amcanion y Sefydliad, 
a’r angen am gyfraniad ariannol at gyllid cyffredinol y Sefydliad – cyflawnwyd hyn trwy wneud 
cais am nifer o ffynonellau cyllid eraill a’u sicrhau. 

• cynhyrchu lefelau digonol o incwm i ategu sylfaen asedau’r Sefydliad – oherwydd yr uno, roedd 
diffyg sylweddol yn ystod y flwyddyn, felly ni chyflawnwyd hyn. 

• parhau i wella hylifedd tymor byrrach y Sefydliad – cafwyd all-lif sylweddol o arian yn ystod y 
flwyddyn a arweiniodd at ostyngiad yn yr arian parod gweddilliol a lefelau hylifedd tymor byr ar 
ddiwedd y flwyddyn. 

• cynnal lefel cyfartalog o arian parod o £500,000 – cyflawnwyd hyn. 
• cynnal statws ariannol categori “B” Llywodraeth Cymru – cyflawnwyd hyn. 

 
Bydd cyflawni’r targedau uchod yn golygu cynnal lefelau staffio tynn ac elwa o bob cyfle rhesymol i 
wneud arbedion effeithlonrwydd. Yn ychwanegol, mae sicrhau twf yn nifer y myfyrwyr yn hanfodol i 
sicrhau’r ffrydiau incwm sydd wedi’u rhagamcanu. 
 
1.7 Rheoli ansawdd 
 
Mae Adroddiad Hunanasesu’r sefydliad (AHA) yn mesur ein perfformiad trwy gydol y flwyddyn fel rhan o’r 
Cylch Ansawdd. Ysgrifennir yr AHA yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Llunnir barnau gan 
ddefnyddio fformat Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn sy’n canolbwyntio ar dri chwestiwn allweddol yn 
ymwneud â Deilliannau, Darpariaeth, ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth. 
 
Mae angen gwaith pellach i sicrhau bod data i lywio cynllunio’n cael ei gynhyrchu’n amserol, ei fod yn 
drylwyr a’i fod yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol ar draws y sefydliad i lywio’r broses hunanarfarnu. Cedwir 
copi o’r AHA ar yriant cyffredinol canolog y sefydliad ac mae ar gael i’r holl staff. Caiff Cynllun Datblygu 
Ansawdd (CDA) ei lunio, sy’n rhestru camau gweithredu ar gyfer gwelliannau sy’n deillio o’r AHA. Mae 
monitro’r CDA yn rhan annatod o’r Cylch Ansawdd ac fe’i hadolygir ar lefel weithredol, uwch reolwyr ac ar 
lefel llywodraethu. 
 
Mae prosesau sicrhau ansawdd newydd wedi’u datblygu a’u gweithredu a chaiff effeithiolrwydd ac effaith 
y rhain eu monitro a’u hadolygu. Yr Uwch Dîm Rheoli, drwy’r Pwyllgor Ansawdd a Phrofiad y Dysgwr, a’r 
Cyngor, sy’n craffu ar fesurau rheoli ansawdd. 
 
Prif gynlluniau’r Sefydliad yw’r Cynllun Strategol, y Cynllun Datblygu Darpariaeth, yr AHA/CDA a’r 
Gofrestr o Risgiau. Mae’r Cyngor a’i Bwyllgorau yn craffu ar y camau gweithredu a’r targedau a amlinellir 
yn y cynlluniau hyn. 
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1.8 Y Sefyllfa Ariannol 
 
Canlyniadau Ariannol 
 
Mae’r tabl canlynol yn crynhoi perfformiad 2015/16 o’i gymharu â pherfformiad 2014/15: 
Sylwer: Mae ffigurau 15/16 yn sgil mabwysiadu FRS 102. 
 
 2015/16 2014/15 
Gwarged/(diffyg) gweithredu (£490 mil) (£179 mil) 
Cymhareb gyfredol (asedau cyfredol : rhwymedigaethau cyfredol) 2.2:1 2.74:1 
Costau cyflogi staff fel % o’r incwm 80% 71% 
Incwm gan Lywodraeth Cymru fel % o gyfanswm yr incwm 84% 79% 
Cyfanswm cronfeydd wrth gefn  £1.2m £2.4m 
Arian parod gweddilliol £1.9m £2.3m 
 
Roedd yr asedau sefydlog diriaethol a ychwanegwyd yn ystod y flwyddyn yn werth £105 mil ac roeddent 
wedi’u rhannu rhwng gwelliannau i eiddo (£86 mil), offer (£2 fil) a darnau gosod a gosodiadau (£17 mil). 
 
Cyfraniad sylweddol at y diffyg oedd cost ailstrwythuro, sef £281 mil. 
 
Polisïau ac amcanion trysorlys 
 
Ystyr rheoli trysorlys yw rheoli llifoedd arian y Sefydliad, ei drafodion bancio a’i drafodion yn y farchnad 
arian ac yn y farchnad gyfalaf; rheoli risgiau sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau hynny yn effeithiol; ac 
ymdrechu i sicrhau’r perfformiad gorau posibl yn gyson â’r risgiau hynny. 
 
Mae hyn yn un o gyfrifoldebau’r adran gyllid, ac mae’r Cyfarwyddwr Cyllid yn gyfrifol am ei oruchwylio. 
 
Ni chafwyd unrhyw fenthyciadau tymor byr yn ystod y flwyddyn. Pe bai’r Sefydliad yn cael unrhyw 
fenthyciadau tymor byr at ddibenion refeniw dros dro, byddai hyn yn cael ei awdurdodi gan y Prif 
Weithredwr a’i gymeradwyo gan y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol. Cyfyngir ar drefniadau o’r fath 
gan yr uchafsymiau a bennir yn y Memorandwm Ariannol â LlC. Byddai angen cael awdurdodiad gan y 
Cyngor i gymeradwyo unrhyw fenthyciadau eraill, a byddai’n rhaid iddynt gydymffurfio â gofynion y 
Memorandwm Ariannol â LlC. 
 
Buddsoddiadau 
 
Yn ystod blwyddyn 15/16, datblygodd y Sefydliad bolisi buddsoddi a pholisi buddsoddi moesegol i gefnogi 
ei fuddsoddiadau. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £922 fil gan y Sefydliad mewn dwy gronfa fuddsoddi ar 
wahân, wedi’u rheoli gan Brewin Dolphin. Cedwir y buddsoddiadau hyn yn unol â’r polisi buddsoddi a’r 
polisi buddsoddi moesegol. 
 
Llifoedd arian a Hylifedd 
 
Mae’r llif arian gweithredol, sef (£135 mil), wedi gwella o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol (sef (£175 mil) 
yn 2014/15). O ganlyniad, bu gostyngiad o (£445 mil) yn y cronfeydd net am y flwyddyn (cafwyd 
gostyngiad o £447 mil yn 2014/15). 
 
Mae’r gymhareb bresennol yn 2.2:1, sef gostyngiad o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol (2.74:1), sy’n 
amlygu cynnydd parhaus y Sefydliad o ran ei nod o gynnal iechyd ariannol trwy well hylifedd. 
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Cronfeydd wrth gefn 
 
Mae lefelau cronfeydd wrth gefn yn dibynnu ar anghenion gweithredol, ond nod y Sefydliad yw cadw o 
leiaf dri mis o gostau rhedeg, gan gynnwys cyflogau, mewn Cronfeydd Cyffredinol (anghyfyngedig) wrth 
gefn (sef £387 mil yn 15/16, £1,678m yn 14/15). Ar 31 Gorffennaf 16, ni chafodd y targed (£1.6m) ei 
gyrraedd oherwydd y golled actiwaraidd o £809 mil yn gysylltiedig â’r cynllun pensiwn ynghyd â’r diffyg ar 
gyfer y flwyddyn. Yn sgil mabwysiadu FRS 102, bu’n ofynnol i’r Sefydliad newid y dull o gyfrifo costau 
cyllid y cynllun buddion diffiniedig sy’n gysylltiedig â’r cynllun pensiwn (gweler nodyn 37c). Mae’r targed 
yn cyd-fynd ag arweiniad y Comisiwn Elusennau a’r arfer da a awgrymir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
sefydliadau addysg bellach. Caiff y Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol adroddiadau rheolaidd ynghylch 
cronfeydd wrth gefn ac maent yn eu hadolygu’n rheolaidd, a chaiff gwariant o’r cronfeydd wrth gefn ei 
gymeradwyo gan Lywodraethwyr. 
 
Gosodwyd targedau ar gyfer 16/17 a fydd yn gwella lefelau cronfeydd wrth gefn y Sefydliad. 
 
Perfformiad o ran taliadau 
 
Mae Deddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998, a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 1998, yn 
mynnu fod AOC/ALW - os nad oes cytundeb i’r gwrthwyneb - yn gwneud taliadau i gyflenwyr o fewn 30 
diwrnod ar ôl darparu’r nwyddau neu’r gwasanaethau, neu o fewn 30 diwrnod o ddyddiad derbyn yr 
anfoneb. 
 
Mae telerau cyflenwyr wedi’u gosod o fewn y system cyfrifyddu, a gallant amrywio o 0 diwrnod (yn achos 
gweithwyr/aelodau gwirfoddol yn hawlio treuliau) hyd at 30 diwrnod yn achos cyflenwyr mawr. Os bydd 
angen taliadau mwy rheolaidd e.e. i gyflenwyr cyfleustodau ac ati, caiff telerau eu pennu ac, os gellir 
gwneud hynny, telir o fewn yr amserlen ofynnol. 
 
Os bydd anghydfod ynghylch anfonebau, hysbysir cyflenwyr yn syth a chânt eu talu cyn gynted ag y bo 
modd os bydd arian yn ddyledus. Pan fydd cyflenwyr yn ymholi ynghylch taliadau sydd heb eu gwneud 
am ba bynnag reswm, ymchwilir i’r sefyllfa yn syth a gofynnir am gopïau o anfonebau os bydd angen 
hynny. 
 
Ble bynnag y bo modd, bydd y Sefydliad yn cydymffurfio â’r Cod Ymarfer Taliadau Gwell. 
 
Gall anfonebau awdurdodedig sy’n cyrraedd yr Adran Gyllid yn hwyr arwain at daliadau hwyr. 
 
Mae swyddfeydd maes wedi cael eu hatgoffa o’r angen i awdurdodi anfonebau a’u dychwelyd i’r Swyddfa 
Ganolog fel y gellir eu talu cyn gynted ag y bo modd. 
 
Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Awst 2015 a 31 Gorffennaf 2016, ni fu’n rhaid i’r Sefydliad dalu unrhyw 
daliadau llog mewn cysylltiad â thaliadau hwyr yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Digwyddiadau wedi dyddiad y fantolen 
 
Newidiodd WEA YMCA CC Cymru ei enw i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales ar 1 Rhagfyr 
2016. 
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2 DATBLYGIADAU A PHERFFORMIAD PRESENNOL AC YN Y DYFODOL 
 

2.1 Cynllun Strategol 
 
Mae Cynllun Strategol 2016-19 yn cynnwys pwrpas y sefydliad, ei weledigaeth, yr ymddygiadau sy’n sail 
i’n gwaith a’n gwerthoedd. Datblygwyd y Cynllun trwy ymgynghori â staff, ymddiriedolwyr, yr aelodau a 
rhanddeiliaid allweddol. 
 
Mae’r Cynllun Strategol yn cwmpasu’r cyfnod 2016-19 a bydd yn mynd â’r sefydliad trwy gyfnod o 
drawsnewid. Mae’n nodi blaenoriaethau’r sefydliad yng Nghymru a’i gyfeiriad i’r dyfodol, ac yn ail-
gadarnhau ei genhadaeth, sef cynnig gobaith a meithrin uchelgais fel darparwr arweiniol rhaglenni dysgu 
yn y gymuned, gan alluogi pob oedolyn i gyflawni ei botensial. Mae’r cynllun hefyd yn cydnabod bod y 
sefydliad yn unigryw ymhlith darparwyr Addysg Bellach a Dysgu Oedolion y Gymuned oherwydd ei 
aelodaeth wirfoddol a’r pwyslais mae’n ei roi ar gyd-drafod dysgu â’i ddysgwyr, ei ganghennau, ei 
amrywiaeth eang o bartneriaid a’r gymuned ehangach. 
 
Mae’r cynllun yn nodi pedwar nod strategol. 
 
NOD 1: Bod yn ddarparwr arweiniol dysgu oedolion yng Nghymru 
NOD 2: Darparu dysgu o ansawdd uchel, gyda ffocws ar anghenion lleol, rhanbarthol a chenedlaethol 
NOD 3: Meithrin diwylliant o ragoriaeth sefydliadol ar sail ymddygiadau a gwerthoedd craidd 
NOD 4: Creu strwythur sefydliadol effeithiol ar gyfer llywodraethu a staff 
 
Yn sail i’r nodau hyn mae amcanion a thargedau i ddatblygu’r sefydliad a phennu blaenoriaethau clir i 
staff, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid eraill, a dangos sut bydd eu rôl yn cyfrannu at ddyfodol y sefydliad. 
Mae’r nodau strategol hyn wedi’u mapio i fframweithiau eraill y sefydliad, yn cynnwys cyllid, cwricwlwm, 
ansawdd ac archwilio, ac i gynlluniau rhanbarthol, gweithredol a busnes. Nodir dangosyddion perfformiad 
allweddol er mwyn monitro cynnydd y cynllun strategol. Caiff y rhain eu monitro fel rhan o waith arferol 
gan yr Uwch Dîm Rheoli a strwythur y Cyngor a’r Pwyllgorau. 
 
Mae’r broses o gynllunio ac adolygu’r cynllun strategol hwn yn cynnwys trafodaethau â staff, 
gwirfoddolwyr, dysgwyr ac aelodau’r Cyngor. Yn y cyfarfodydd hyn, cytunir ar y blaenoriaethau, a bydd 
aelod o’r Uwch Dîm Rheoli yn gyfrifol amdanynt. Mae’r blaenoriaethau hyn yn ystyried sefyllfa bresennol 
y sefydliad (trwy ei brosesau hunanasesu), sut mae sbardunau allanol yn effeithio ar y sefydliad, effaith y 
cynllun ar gyfleoedd cyfartal, a’r flaenoriaeth gyffredinol o gynnal hunaniaeth unigryw’r sefydliad. Rydym 
yn cydnabod bod sicrhau bod yr holl staff yn berchen ar y nodau strategol hyn yn allweddol er mwyn 
hybu’r gwaith o reoli’r newidiadau sy’n ofynnol ar gyfer y cynllun hwn. 
 
 
2.2 Niferoedd y myfyrwyr 
 
Yn 2015/16, fe wnaeth y sefydliad recriwtio 15,737 o ddysgwyr, 54% yn fenywod a 46% yn ddynion. O 
ran y gymhareb rhwng cyrsiau achrededig a rhai heb eu hachredu, yn 2015/16, cafodd 82% o’r GLCH 
(Oriau Dysgu dan Arweiniad) eu darparu trwy gyrsiau achrededig. Mae’r cyfraddau cwblhau* yn 97% ar y 
cyfan (2% yn uwch na Chymaryddion Cenedlaethol), mae’r cyfraddau cyrhaeddiad yn 89% (2% yn is na 
Chymaryddion Cenedlaethol) ac mae’r cyfraddau Cyflawni’n Llwyddiannus yn 86% (2% yn is na 
Chymaryddion Cenedlaethol). O blith y 41 maes sector pwnc, roedd cyfraddau cyrhaeddiad 6 ohonynt yn 
100%. 
 
*Mae cwblhau yn cynnwys y ddarpariaeth achrededig a’r ddarpariaeth heb ei hachredu 
 
Mae’r Cymaryddion Cenedlaethol (NC) yn ddata o 14/15 ac fe’u cafwyd o ddogfen SDR 44/2015 
Ystadegau Cenedlaethol Cymru (Tudalen 22). Caiff Cymaryddion Cenedlaethol 15/16 eu cyhoeddi ym 
mis Mai 2017. 
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2.3 Cyflawniadau myfyrwyr 
 
Mae’r tabl isod yn cynnwys y data perfformiad presennol sydd ar gael ynghylch cyrsiau achrededig, wedi’i 
grwpio yn ôl meysydd dysgu. 
 
 

Maes 
Sgiliau 
Sector 

Disgrifiad o’r Maes 
Sgiliau Sector 

Nifer o 
Weithgareddau 
Dysgu 

Oriau 
Dysgu Dan 
Arweiniad 

% 
Cwblhau 

% 
Cyrhaeddiad 

% 
Llwyddiant 

1.2 Nyrsio a Phynciau a 
Galwedigaethau 
Cysylltiedig â 
Meddygaeth 

519 
 

6464 96% 85% 81% 

1.3 Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

7280 121471 99% 96% 96% 

1.4 Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

36 540 100% 89% 89% 

1.5 Datblygiad a Lles Plant 134 2772 100% 78% 78% 
2.1 Gwyddoniaeth 236 3460 98% 80% 78% 
2.2 Mathemateg ac 

Ystadegaeth 
2 10 100% 100% 100% 

3.2 Garddwriaeth a 
Choedwigaeth 

324 4771 94% 89% 83% 

3.4 Gwarchod yr 
Amgylchedd 

44 671 100% 100% 100% 

4.2 Technolegau 
Gweithgynhyrchu 

1056 11499 99% 93% 92% 

5.1 Pensaernïaeth 77 1214 100% 100% 100% 
5.2 Adeiladu ac 

Adeiladwaith 
82 1222 90% 89% 80% 

6.1 Ymarferwyr TGCh 23 159 100% 43% 43% 
6.2 TGCh ar gyfer 

Defnyddwyr 
1848 2145 95% 81% 77% 

7.1 Manwerthu a 
Chyfanwerthu 

266 2903 98% 90% 88% 

7.3 Mentrau Gwasanaeth 116 1662 97% 82% 79% 
7.4 Arlwyo a Lletygarwch 1562 14193 98% 87% 86% 
8.1 Chwaraeon, Hamdden 

ac Adloniant 
82 1230 90% 76% 68% 

9.1 Celfyddydau 
Perfformio 

243 20735 89% 85% 75% 

9.2 Crefftau, Celfyddydau 
Creadigol a Dylunio 

2125 32770 96% 85% 82% 

9.3 Y Cyfryngau a 
Chyfathrebu 

78 991 100% 94% 94% 

9.4 Gwasanaethau 
Cyhoeddi a 
Gwybodaeth 

23 340 100% 100% 100% 

10.1 Hanes 155 2250 91% 68% 62% 
10.3 Athroniaeth 10 80 100% 90% 90% 
11 Gwyddorau 

Cymdeithasol 
14 8400 79% 0% 0% 

11.2 Cymdeithaseg a 
Pholisi Cymdeithasol 
 

162 1496 97% 82% 80% 
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11.3 Gwleidyddiaeth 17 205 100% 76% 76% 
12 Ieithoedd, 

Llenyddiaeth a 
Diwylliant 

199 2904 96% 89% 86% 

12.1 Ieithoedd, 
Llenyddiaeth a 
Diwylliant Ynysoedd 
Prydain 

341 4238 96% 91% 87% 

12.2 Ieithoedd, 
Llenyddiaeth a 
Diwylliannau Eraill 

60 1554 93% 68% 63% 

13.1 Addysgu a Darlithio 411 14364 98% 81% 80% 
13.2 Cymorth Dysgu 

Uniongyrchol 
65 1357 97% 79% 77% 

14.1 Sylfeini Dysgu a 
Bywyd 

1648 22881 96% 89% 86% 

14.1A Sgiliau Byw’n 
Annibynnol - cymedrol 

440 5798 98% 92% 90% 

14.1C Addysg Sylfaenol 
Oedolion 

3000 26129 95% 86% 82% 

14.1D Saesneg ar gyfer 
Siaradwyr Ieithoedd 
Eraill 

3531 52108 94% 83% 78% 

14.2 Paratoi at Waith 862 12315 99% 93% 92% 
15.1 Cyfrifeg a Chyllid 52 796 100% 100% 100% 
15.2 Gweinyddu 123 1115 100% 78% 78% 
15.3 Rheoli Busnes 2278 47728 99% 89% 88% 
15.4 Marchnata a Gwerthu 83 558 100% 96% 96% 
15.5 Y Gyfraith a 

Gwasanaethau 
Cyfreithiol 

34 506 100% 100% 100% 

Cyfanswm  29641 457312 97% 89% 86% 
       

 
Mae cyflawniadau dysgwyr ar gyrsiau sydd heb eu hachredu yn anoddach eu mesur, er bod y defnydd o 
gynlluniau dysgu unigol yn cynnig tystiolaeth o’r ‘pellter a deithiwyd’ 
 
2.4 Proffil y Myfyrwyr 
 
Y cyrsiau mwyaf poblogaidd yw Addysg Sylfaenol Oedolion; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; Astudiaethau 
Undebau Llafur (cânt eu categoreiddio fel Rheoli Busnes); Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill 
(SSIE); Crefftau, Celfyddydau Creadigol a Dylunio, a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) ar 
gyfer Defnyddwyr. 
 
Rydym wedi parhau i weithio gyda cheiswyr lloches a grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Roedd 8.8% o’n 
dysgwyr yn 2015/16 o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Rydym yn parhau i dargedu’r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig, ac mae 54.2% o’n dysgwyr yn byw mewn ardaloedd difreintiedig. Mae merched yn dal i 
gynrychioli mwyafrif ein dysgwyr, sef 55% yn 15/16 sy’n cymharu â 54% ym mlwyddyn academaidd 
14/15, ac mae 76.5% o’n dysgwyr rhwng 20 a 60 mlwydd oed. 
 
2.5 Datblygiadau cwricwla 
 
Roedd darpariaeth 2015/16 yn gyfuniad o gwricwla yn y gweithle / astudiaethau undebau llafur, a 
chwricwla rhanbarthol a chenedlaethol wedi’u gweinyddu o chwe swyddfa ranbarthol y sefydliad, tair 
swyddfa allgymorth a safle Coleg Harlech. At ddibenion Llywodraeth Cymru ac Estyn, roedd yr holl 
ddysgu yn Ddysgu Oedolion yn y Gymuned. Canolbwyntiodd cyfran arwyddocaol o’r dysgu ar 
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gyflogadwyedd a chaffael sgiliau ieithyddol, gydag elfennau o hyn wedi’u hariannu â chyllid prosiectau, yn 
enwedig trwy raglenni Dyfodol ac ELR. Fe wnaeth y ddarpariaeth barhau i dargedu oedolion sy’n 
ddysgwyr sy’n wynebu rhwystrau sylweddol rhag cychwyn dysgu, yn enwedig rhai o ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf a’r rhai sydd â’r lefelau isaf o sgiliau, a sicrhawyd cymorth a darpariaeth i bawb 
gan ddefnyddio strwythur canghennau’r Sefydliad, fforymau rhanbarthol a phartneriaethau a 
rhwydweithiau lleol cryf. Cynigwyd dysgu yn y gweithle mewn ymateb i’r galw gan y mudiad undebau 
llafur a chyflogwyr. Ariannwyd rhywfaint o’r gwaith hwn trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru (WULF). 
Roedd creu incwm / adennill costau llawn naill ai trwy wasanaethau darparu neu achredu yn parhau’n 
ffocws a chafodd hyn ei gynyddu. 
 
Cyd-drafodwyd â dysgwyr a phartneriaid trwy gydol y flwyddyn, a chyflwynwyd y rhan fwyaf o’r 
ddarpariaeth trwy ddull partneriaeth gan alluogi dysgwyr o’r cymunedau mwyaf anodd eu cyrraedd i 
gymryd rhan, tra’n cynnig gwasanaeth cost effeithiol, pwrpasol, o safon. Roedd yr amrywiaeth o 
ddarpariaeth a’r lefelau yn dal i fod yn eang, ac yn cwmpasu bob lefel o lefel cyn-fynediad i lefel 3. Fe 
wnaeth dysgu ar-lein barhau trwy ddarparu cyrsiau Learndirect mewn cymunedau, â phwyslais cynyddol 
ar rôl partneriaid o ran cynorthwyo i gyflwyno’r ddarpariaeth, ynghyd â phwyslais newydd ar ddefnyddio 
hyblygrwydd y cyrsiau hyn i gynorthwyo pobl mewn gwaith ynghyd â chyfrannu at yr agenda 
cyflogadwyedd a sgiliau hanfodol arferol. 
 
Mae AOC/ALW yn parhau i gynnig ystod eang o ddarpariaeth, yn unol â sbardunau polisïau Llywodraeth 
Cymru, a cheir pwyslais cynyddol ar sgiliau hanfodol, SSIE a sgiliau cyflogadwyedd. Cyflwynwyd 
targedau ynghylch darpariaeth sydd heb ei hariannu gan Lywodraeth Cymru i bwysleisio’r egwyddor o 
fuddsoddi ar y cyd yn ogystal â sicrhau bod y ddarpariaeth a gynigir yn cyd-fynd yn agosach â 
blaenoriaethau polisïau dysgu oedolion yn y gymuned. Ceir cyrsiau achrededig a rhai heb eu hachredu, 
ac maent yn cynnwys gweithgareddau cyfoethogi i ehangu’r profiad dysgu – er enghraifft, ysgolion 
undydd, darlithoedd, ymweliadau â’r Senedd ac amrywiaeth o gyrsiau preswyl yn ogystal â chynnig 
amrywiaeth helaeth o ‘sesiynau blasu’. Rydym wedi cryfhau ein safle mewn partneriaethau cynllunio a 
dysgu rhanbarthol a chenedlaethol, ac roeddem yn falch iawn o allu dathlu llwyddiant dysgwyr yng 
ngwobrau Inspire y Sefydliad Dysgu a Gwaith eleni.  
 
2.6 Datblygiadau i’r dyfodol 
 
Cawn ein hunain mewn sefyllfa erbyn hyn sydd wedi’i nodweddu gan ddirwasgiad economaidd, 
cyfyngiadau ar wariant cyhoeddus ac ansicrwydd am gyllid yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu bod pwysau 
ychwanegol ar ein hadnoddau. Mae’r farchnad lafur yn newid yn gyflym yng Nghymru ac mae angen i 
bobl ddysgu sgiliau newydd, yn enwedig y rhai sy’n gysylltiedig â thechnolegau digidol. Mae’r newid yn y 
cyd-destun economaidd yn peri nifer o heriau arwyddocaol i Gymru ac i ddysgu oedolion yn benodol. O’r 
2 filiwn o oedolion yng Nghymru, mae 100,000 yn ddi-waith, nid oes cymwysterau gan 200,000 ac mae 
700,000 yn byw mewn tlodi. Mae Arolwg Sgiliau Cyflogwyr UKCES (2013) yn rhagweld y bydd 600,000 o 
fylchau mewn sgiliau ym marchnad lafur Cymru erbyn 2022, gyda dim ond 300,000 yn gadael yr ysgol a’r 
coleg i lenwi’r bylchau hynny mewn sgiliau. Yn ogystal â’r problemau sy’n gysylltiedig â phoblogaeth sy’n 
heneiddio, datblygiadau cyflym mewn technoleg a newidiadau ym mhatrymau cyflogaeth, mae’r adfer 
economaidd yn y sector preifat yn araf. O fewn yr amgylchedd economaidd heriol hwn, mae angen 
cynyddol am ffyrdd mwy arloesol a chost effeithiol o weithio, â llai o gyllideb ar ei gyfer. 
 
Mae’r sefydliad mewn lle da i adeiladu ar waddol y sefydliadau gwreiddiol a bydd yn hybu addysg 
ryddfrydol eang sy’n gwella cyfiawnder cymdeithasol ac ymgysylltu cymunedol, ochr yn ochr â chynnig 
gwasanaethau addysg a hyfforddiant gyda ffocws manwl, er mwyn datblygu cyflogadwyedd, menter a 
sgiliau. 
 
Mae’r sefydliad yn hyderus yn ei allu i ymateb yn effeithiol i’r heriau hyn.  
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3 ADNODDAU 
 
Mae gan y Sefydliad adnoddau cyfyngedig i’w defnyddio i gyflawni ei amcanion strategol. Mae’r 
adnoddau diriaethol yn cynnwys campws Coleg Harlech, Bryn Menai ym Mangor, a safleoedd Tŷ Cleeve 
ac Iard y Cowper yng Nghaerdydd. 
 
3.1 Ariannol 
 
Mae gan y Sefydliad asedau net gwerth £1.2m heb unrhyw fenthyciadau tymor hir. 
 
3.2 Staffio 
 
Yn ystod blwyddyn academaidd 15/16, roedd 230 aelod o staff addysgu a delid fesul awr. Ar 31 
Gorffennaf 2016, roedd 84 aelod o staff craidd amser llawn a 34 o rai rhan- amser. 
 
Gweithredir Cynllun Datblygu’r Gweithlu, sy’n seiliedig ar yr anghenion hyfforddiant a nodir gan y 
sefydliad ac unigolion, yn flynyddol. 
 
Cynhelir Adolygiadau Datblygiad Proffesiynol ar gyfer tiwtoriaid yn flynyddol a’u diben yw monitro 
perfformiad tiwtoriaid, cynnig cymorth a nodi a diwallu anghenion hyfforddiant a datblygiad. Mae staff 
craidd yn parhau i gael eu gwerthuso’n flynyddol. 
 
4 PRIF RISGIAU AC ANSICRWYDD 
 
Mae AOC/ALW wedi gwneud rhagor o waith yn ystod y flwyddyn i ddatblygu ac ymgorffori system o 
reolaeth fewnol, yn cynnwys rheoli cyllid, gweithrediadau a risgiau, a bwriad y system yw diogelu asedau 
ac enw da AOC/ALW. 
 
Mae Rheoli Risgiau yn seiliedig ar y cynllun strategol ac mae’n eitem barhaol ar agendâu cyfarfodydd yr 
Uwch Dîm Rheoli. Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r risgiau sy’n bygwth y 
Sefydliad, ac maent wedi’u cofnodi mewn cofrestr o risgiau sy’n cynnwys cynlluniau gweithredu clir. 
Maent yn nodi systemau a gweithdrefnau, yn cynnwys camau ataliol penodol a ddylai liniaru unrhyw 
effaith bosibl ar y Sefydliad. Yna, caiff y rheolaethau mewnol eu gweithredu a bydd gwerthusiad y 
flwyddyn ddilynol yn adolygu eu heffeithlonrwydd a’u cynnydd yn erbyn y camau gweithredu i liniaru 
risgiau. Yn ogystal â’r adolygiad blynyddol, bydd yr Uwch Dîm Rheoli hefyd yn ystyried unrhyw risgiau a 
allai ddeillio o ganlyniad i’r Sefydliad yn mentro i faes gwaith newydd. 
 
Cynhelir cofrestr o risgiau a chaiff ei hadolygu’n dymhorol gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
Corfforaethol. Mae’r gofrestr yn nodi’r risgiau allweddol, y tebygolrwydd o wireddu’r risgiau hynny, eu 
heffaith posibl ar y Sefydliad a’r camau gweithredu sy’n cael eu cymryd i leihau a lliniaru’r risgiau. Caiff 
risgiau eu blaenoriaethu gan ddefnyddio system sgorio gyson. 
 
Isod, amlinellir y prif ffactorau risgiau a all effeithio ar AOC/ALW ynghyd â chamau gweithredu i’w lliniaru. 
Nid yw pob ffactor o fewn rheolaeth y Sefydliad: gall ffactorau heblaw'r rhai a restrir isod effeithio’n 
andwyol arno. 
 
4.1 Cyllid gan y Llywodraeth 
 
Mae’r Sefydliad yn dibynnu’n sylweddol ar barhad cyllid gan y llywodraeth trwy Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru, a disgwylir cynnydd o 1.9% yn lefelau’r cyllid hwnnw yn 2016/17. 
 
Caiff y risg hon ei lliniaru mewn sawl ffordd: 
 

• Mae’r Sefydliad wedi ailstrwythuro’n sylweddol i reoli costau. 
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• Mae’r Sefydliad yn parhau i ehangu darpariaeth sydd ag amrywiaeth o ddewisiadau cysylltiedig i 
adennill ffioedd cyrsiau. 

• Mae’r Sefydliad wedi datblygu ffocws mwy masnachol mewn perthynas â darparu hyfforddiant i 
fusnesau. Mae gan y Sefydliad dîm dysgu yn y gweithle penodol sy’n canolbwyntio ar y sector 
busnes. 

• Mae’r Sefydliad yn parhau i adennill rhagor o gostau llawn trwy ddarpariaeth prif ffrwd. 
• Trwy sicrhau bod y Sefydliad yn drylwyr yn ei ymdrechion i ddarparu addysg o ansawdd uchel. 
• Ceir pwyslais sylweddol ar gynnal a rheoli perthnasoedd allweddol â sawl corff ariannu, a 

buddsoddir yn sylweddol yn hynny. 
• Sicrhau bod y Sefydliad yn canolbwyntio ar y sectorau hynny â blaenoriaeth a fydd yn parhau i 

elwa o arian cyhoeddus. 
• Trafodaethau rheolaidd â Llywodraeth Cymru a chyrff ariannu allweddol eraill. 
• Paratoi ceisiadau am gyllid gan ffynonellau heblaw am Lywodraeth Cymru. 
• Trafodaethau â darparwyr eraill i ddatblygu ceisiadau ar y cyd am gytundebau i ddarparu 

gwasanaethau yng Nghymru a ledled y Deyrnas Unedig. 
 
4.2 Sicrhau cyllid digonol i dalu am rwymedigaethau pensiwn 
 
Mae’r datganiadau ariannol yn dangos y gyfran o ddiffyg ariannol y cynllun pensiwn ar fantolen y 
Sefydliad yn unol â gofynion FRS 102. Cynhelir trafodaethau rheolaidd â darparwyr cynlluniau pensiwn i 
sicrhau bod cyfraniadau’r cyflogwr yn ddigon i leihau diffyg ariannol y gronfa, ond ar yr un pryd, ddim yn 
ormodol. 
 
4.3 Seilwaith TG 
 
Mae’r Sefydliad yn cydnabod y risgiau mae’n eu hwynebu mewn perthynas â’r seilwaith TG sydd yn ei le 
ar hyn o bryd. Trwy gydol y flwyddyn, mae’r tîm TG wedi bod yn monitro ac yn adolygu’r system 
bresennol i sicrhau bod risg methiant y system yn cael ei rheoli. Mae cynlluniau wrth gefn wedi’u datblygu 
a’u gweithredu i liniaru risg methiant y system. 
 
5 PERTHNASOEDD Â RHANDDEILIAID 
 
Mae gan y Sefydliad lawer o randdeiliaid. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

 Dysgwyr       Llywodraeth Cymru 
 

 Arianwyr      Staff 
 

 Canghennau      Sefydliadau AB eraill 
 

 Aelodau      Undebau llafur 
 

 Gwirfoddolwyr      Cyrff achredu 
 

 Y gymuned leol      Sefydliadau AU 
 

 Cyflogwyr lleol (â chysylltiadau penodol)   Sefydliadau a phartneriaid eraill  
       yn y trydydd sector 
 

 Awdurdodau Lleol 
 

 Partneriaethau dysgu oedolion yn y gymuned, yn rhanbarthol a lleol 
 

Mae’r Sefydliad yn cydnabod pwysigrwydd y perthnasoedd hyn ac mae’n cyfathrebu ac yn cydweithio’n 
rheolaidd â rhanddeiliaid. 
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5.1 Cyfleoedd cyfartal a chyflogi pobl anabl 
 
Mae’r Sefydliad yn cydnabod bod gwahaniaethu, rhagfarn ac anfantais yn bodoli yn y gymdeithas sydd 
ohoni, a bod grwpiau ac unigolion wedi cael eu trin yn annheg am resymau sy’n cynnwys rhywedd, 
tarddiad ethnig, hil, cenedligrwydd, statws anabledd, statws priodasol neu deuluol, cyfeiriadedd rhywiol, 
oedran a chrefydd. Rydym yn ymrwymo i wneud ein cyfraniad at helpu i ddileu hyn trwy weithio’n bositif er 
mwyn hybu cymdeithas fwy cynhwysol. Ein nod a’n hymrwymiad yw cynnig ein holl wasanaethau a’n 
cyfleoedd am swyddi mewn modd teg a chyfiawn. 
 
Mae gwerthoedd AOC/ALW yn pwysleisio egwyddor cyfiawnder a bwriad hynny yw ymestyn cyfleoedd 
addysgol i bob dysgwr a darpar ddysgwr, waeth beth fo’u dosbarth cymdeithasol, oedran, anabledd neu 
anhawster dysgu, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, hil, lliw, iaith a diwylliant, credoau crefyddol, statws 
economaidd neu statws priodasol. Ymrwymir bob amser i ddiwallu anghenion a chyflawni dyheadau 
unigolion, a gwella’u sgiliau, o fewn y profiad dysgu ac yn y gweithle. Mae’r Sefydliad yn cydnabod hefyd 
fod addysg yn galluogi cynnydd unigolion a chymunedau fel ei gilydd, trwy gyfraniad unigolion ymwybodol 
ac ymroddgar, ac mae’n ystyried bod ei gydnabyddiaeth o bwrpas cymdeithasol addysg yn rhan 
anhepgor o’i ymrwymiad i gyfleoedd cyfartal. 
 
Polisi’r Sefydliad yw cymryd bob cam rhesymol i gyflogi a dyrchafu cyflogeion ar sail eu sgiliau. Mae 
monitro cyson a dadansoddiad rheolaidd o’r data a gesglir o ganlyniad i fonitro amrywiaeth yn sylfaen i 
gamau gweithredu priodol i ddileu gwahaniaethu uniongyrchol ac anuniongyrchol anghyfreithlon, ac 
annog cyfleoedd cyfartal. Mae’r Sefydliad yn ystyried pob cais am swydd gan bobl anabl, gan ystyried 
tueddfryd yr unigolion sydd dan sylw. Os bydd cyflogai presennol yn dod yn anabl, gwneir pob ymdrech i 
sicrhau y gall barhau i weithio i AOC/ALW. Polisi’r Sefydliad yw darparu hyfforddiant, cyfleoedd i 
ddatblygu gyrfa a chyfleoedd am ddyrchafiad, sydd, hyd ag y gellir sicrhau hynny, yn union fel y rhai a 
gynigir i gyflogeion eraill. Mae’r Sefydliad yn gwneud ei gorau glas i sicrhau bod unrhyw broblemau a 
wynebir gan gyflogeion anabl neu gyflogeion anabl posibl yn cael eu lleihau. 
 
5.2 Datganiad ynghylch anabledd 
 
Fel rhan o’i bolisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, mae’r Sefydliad yn ceisio sicrhau bod y sawl sydd ag 
anableddau yn cael mynediad llawn at ei gyrsiau a’i gyfarfodydd. I’r graddau y bo hynny’n rhesymol 
ymarferol, mae’n gwneud trefniadau i sicrhau bod myfyrwyr sydd ag anableddau yn gallu elwa’n llawn o’i 
weithgareddau, trwy sicrhau bod y cyfryngau a’r cymorth angenrheidiol yn cael eu darparu, a bod 
mynediad i adeiladau lle cynhelir ei gyrsiau yn bosibl. Fodd bynnag, ac eithrio’r cyrsiau a ddarperir yn ei 
ganolfannau yn Harlech, Bangor, Wrecsam, Caerdydd ac Abertawe, nid yw AOC/ALW yn cynnal 
darpariaeth yn ei fannau cyfarfod ei hun. Er ei fod yn gweithio gyda darparwyr mannau cyfarfod i sicrhau 
mynediad cyfartal, ni all sicrhau mynediad dirwystr at bob man cyfarfod cymunedol. 
 
5.3 AOC/ALW a’r Iaith Gymraeg 
 
Mae AOC/ALW yn ymrwymo i weledigaeth Llywodraeth Cymru ynghylch Cymru gwirioneddol 
ddwyieithog, yn unol â’r hyn a amlinellir yn y ddogfen ‘Iaith Pawb’: “… gwlad lle gall pobl ddewis byw eu 
bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, a lle mae presenoldeb y ddwy iaith yn ffynhonnell 
amlwg a hyglyw o falchder a chryfder i bob un ohonom”.  
 
Bydd AOC/ALW yn gweithio i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei thrin yn hollol gyfartal â’r Saesneg. Bydd 
safonau a bennir ynghylch y gwasanaethau a ddarperir yn y ddwy iaith yn glir a chyson, a byddant yn 
ymdrechu i fod yn rhesymol a chymesur, i adlewyrchu sefydliad addysgol ar gyfer Cymru gyfan. Bydd 
monitro rheolaidd yn sicrhau cydymffurfio â’r safonau. 
 
Yn ogystal â gwella dysgu a gwybodaeth trwy gyfranogi mewn addysg a hyfforddiant, mae AOC/ALW yn 
ymrwymo i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Gymraeg a threftadaeth a diwylliant Cymru ym mhob 
agwedd o’i fusnes a’i wasanaethau. Mae AOC/ALW yn cefnogi’n llawn yr egwyddor o weithle dwyieithog, 
ac mae wedi sefydlu’r mecanweithiau gofynnol i annog hyrwyddo, defnyddio a gwella sgiliau iaith 
Gymraeg ei weithlu. 
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5.4 Datgelu gwybodaeth i archwilwyr 
 
Mae’r aelodau oedd yn dal swyddi ar adeg cymeradwyo’r adroddiad hwn yn cadarnhau, hyd y gwyddant 
hwy, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol sy’n anhysbys i archwilwyr AOC/ALW; ac mae bob 
aelod wedi cymryd y camau y dylai fod wedi’u cymryd i fod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio 
o’r fath ac i ganfod a yw archwilwyr y Sefydliad yn ymwybodol o’r wybodaeth honno. 
 
Cymeradwywyd trwy orchymyn aelodau’r Cyngor ar 27 Ionawr 2017 a llofnodwyd ar ei ran gan: 
 
John Graystone 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
 
 
 
…………………………………………………….. 
 
Cynghorwyr proffesiynol 
 
 
Archwilwyr allanol:     Archwilwyr mewnol: 
BTP Associates, Merthyr     TIAA, Caerdydd 
 
Bancwyr:       Cyfreithwyr: 
Handelsbanken, Caerdydd    Capital Law, Caerdydd 
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Datganiad ynghylch Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Fewnol 
 
Mae’r Sefydliad yn ymrwymo i arddangos yr arferion gorau ym mhob agwedd o lywodraethu corfforaethol. 
 
Mae’r crynodeb hwn yn disgrifio dull y Sefydliad o weithredu’r egwyddorion a amlinellir yn y Cod Cyfunol 
diwygiedig ar Lywodraethu Corfforaethol a gyhoeddwyd gan Gyfnewidfa Stoc Llundain yng Ngorffennaf 
2006. Ei bwrpas yw helpu darllenwyr y cyfrifon i ddeall sut mae’r egwyddorion wedi’u gweithredu. 
 
Ym marn y Cyngor, mae’r Sefydliad yn cydymffurfio â holl ofynion y Cod Cyfunol i’r graddau y maent yn 
berthnasol i’r Sector Addysg Bellach, ac mae wedi cydymffurfio â hwy trwy gydol y flwyddyn yn diweddu 
31 Gorffennaf 2016. 
 
Y CYNGOR 
 
Rhestrir isod yr aelodau a wasanaethodd ar y Cyngor yn ystod y flwyddyn:- 
 

Enw Statws 

Dyddiad Derbyn – 
os nad 1 Awst 
2015; neu 
Ddyddiad 
Ymddiswyddo 

Aelod Pwyllgor  

John Graystone Cadeirydd  Cymraeg a Chymreictod 

Gerry Jenson 

Is-gadeirydd (o 
14 Medi 2015); 
Penodwyd gan WEA 
Cymru 

 
Ansawdd a Phrofiad 
Dysgwyr (Cadeirydd), 
Cwricwlwm 

Rob Humphreys 

Is-gadeirydd (o 
14 Medi 2015); 
Penodwyd gan WEA 
Cymru 

 Chwilio (Cadeirydd) 

Viv Davies Penodwyd gan WEA 
Cymru  

Cwricwlwm (Cadeirydd), 
Sefydliadau Gwirfoddol, 
Chwilio 

David Elis-Williams Penodwyd gan WEA 
Cymru  Cyllid a Dibenion Cyffredinol 

(Cadeirydd) 

Christopher Franks Penodwyd gan WEA 
Cymru  Archwilio a Llywodraethu 

Corfforaethol (Cadeirydd) 

Alison Hill Penodwyd gan WEA 
Cymru  Staffio (Cadeirydd) 

Catrin James 
Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 

 
Cymraeg a Chymreictod 
(Cadeirydd), Sefydliadau 
Gwirfoddol 

Val Williams 
Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 

 
Sefydliadau Gwirfoddol 
(Cadeirydd), Cymraeg a 
Chymreictod 

Rhys Barfoot Dysgwr-Lywodraethwr O 6 Ionawr 2016 Staffio 

Cathy Clark Dysgwr-Lywodraethwr O 17 Rhagfyr 2015 
Ansawdd a Phrofiad 
Dysgwyr,  
Sefydliadau Gwirfoddol 

Steve Drowley 
Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 

 Cwricwlwm, Staffio 

Cerys Furlong 

Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 
 

 
Archwilio a Llywodraethu 
Corfforaethol, Ansawdd a 
Phrofiad Dysgwyr 
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Mark A Isherwood Prif Weithredwr, 
AOC/ALW  Cymraeg a Chymreictod 

June Jeremy Staff-Lywodraethwr  Cyllid a Dibenion Cyffredinol 

Hayden Llewellyn 
Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 

 Archwilio a Llywodraethu 
Corfforaethol, Staffio 

Claire Morris  
Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 

Ymddiswyddodd 11 
Gorffennaf 2016 

Ansawdd a Phrofiad 
Dysgwyr, Chwilio 

Anne-Marie Rogan 
Penodwyd gan Goleg 
Cymunedol YMCA 
Cymru 

Ymddiswyddodd 27 
Mai 2016 

Cyllid a Dibenion Cyffredinol, 
Cwricwlwm 

Toni Schiavone Penodwyd gan WEA 
Cymru  

Cyllid a Dibenion Cyffredinol, 
Cymraeg a Chymreictod, 
Sefydliadau Gwirfoddol 

Becky Watson Stubbs Staff-Lywodraethwr  Cyllid a Dibenion Cyffredinol, 
Chwilio 
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Datganiad ynghylch Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Fewnol (parhad) 
 
Mae’r Cyngor yn cael gwybodaeth reolaidd ac amserol ynghylch perfformiad ariannol cyffredinol y 
Sefydliad, ynghyd â gwybodaeth arall megis perfformiad yn erbyn targedau ariannu, gwariant cyfalaf 
arfaethedig, materion ynghylch ansawdd a materion yn ymwneud â phersonél, megis rhai sy’n ymwneud 
ag iechyd a diogelwch a’r amgylchedd. Mae’r Cyngor yn cwrdd o leiaf dair gwaith y flwyddyn. 
 
Mae’r Cyngor yn gwneud ei waith trwy nifer o bwyllgorau. Mae gan bob pwyllgor gylch gorchwyl, sydd 
wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor. Mae cofnodion llawn pob cyfarfod, ac eithrio’r rhai bydd y Cyngor yn eu 
hystyried yn gyfrinachol, ar gael gan Glerc y Cyngor yn: 
 
Stephen Thomas 
Ysgrifennydd y Cwmni 
AOC/ALW 
7 Iard y Cowper 
Ffordd Curran 
Caerdydd 
CF10 5NB 
 
Mae Clerc y Cyngor yn cynnal cofrestr o fuddiannau ariannol a phersonol aelodau’r Cyngor. Gellir gweld 
y gofrestr yn y cyfeiriad uchod. 
 
Gall aelodau’r Cyngor ofyn am gyngor proffesiynol annibynnol ynghylch cyflawni’u dyletswyddau a bydd y 
Sefydliad yn talu am hynny a gallant droi at Glerc y Cyngor, sy’n atebol i’r Cyngor o ran sicrhau y 
cydymffurfir â’r holl weithdrefnau a’r rheoliadau perthnasol. Mae penodi, gwerthuso a diswyddo’r Clerc yn 
faterion i’r Cyngor cyfan. 
 
Rhoddir agendâu, papurau ac adroddiadau ffurfiol i aelodau’r Cyngor yn brydlon, cyn cyfarfodydd y 
Cyngor. Caiff aelodau’r Cyngor eu briffio yn ôl y galw hefyd. 
 
Mae gan y Cyngor elfen anweithredol gref ac annibynnol ac nid oes unrhyw unigolyn na grŵp wedi ennill 
lle blaenllaw yn ei broses o wneud penderfyniadau. Mae’r Cyngor yn ystyried bod pob un o’i aelodau 
anweithredol yn annibynnol ar y rheolwyr ac nid ydynt yn ymwneud ag unrhyw fusnes neu berthynas arall 
a allai amharu’n sylweddol ar eu gallu i farnu’n annibynnol. Mae’r Pwyllgorau yn cynnwys aelodau’r 
Cyngor, y mae un ohonynt yn Gadeirydd y Pwyllgor, ac aelodau cyfetholedig. Yn ychwanegol, gellir 
cynnull grwpiau gorchwyl a gorffen eraill yn ôl disgresiwn y Cyngor. 
 
Mae rolau Cadeirydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr wedi’u gwahanu, felly mae eu cyfrifoldebau wedi’u 
rhannu’n glir. 
 
Penodi Aelodau’r Cyngor 
 
Er i’r rhan fwyaf o aelodau’r Cyngor ar gyfer 2015-16 gael eu penodi, cafodd aelodau eraill eu henwebu 
gan Staff a Dysgwyr i’w hethol i’r Cyngor. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau fod ei aelodau yn cael 
hyfforddiant priodol yn ôl y galw. 
 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol 
 
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol yn cynnwys tri o aelodau’r Cyngor (ond nid y Prif 
Weithredwr, y Cadeirydd, nac aelodau’r Pwyllgor Cyllid a Dibenion Cyffredinol). Mae’r Pwyllgor yn 
gweithredu yn unol â chylch gorchwyl ysgrifenedig a gymeradwywyd gan y Cyngor. 
 
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol yn cwrdd unwaith y tymor ac mae’n darparu 
fforwm ar gyfer adroddiadau gan archwilwyr mewnol, rheoleidd-dra a datganiadau ariannol AOC/ALW, ac 
mae ganddynt hawl i drafod yn annibynnol â’r Pwyllgor, heb bresenoldeb rheolwyr AOC/ALW, os bydd 
angen hynny. Bydd y Pwyllgor hefyd yn cael ac yn ystyried adroddiadau gan Lywodraeth Cymru os 
byddant yn effeithio ar fusnes AOC/ALW. 
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Mae archwilwyr mewnol y Sefydliad yn monitro’r systemau rheolaeth fewnol, y rheolaethau rheoli risgiau 
a’r prosesau llywodraethu yn unol â chynllun mewnbwn cytûn, ac yn hysbysu’r rheolwyr a’r Pwyllgor 
Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol am eu canfyddiadau. 
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Datganiad ynghylch Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Fewnol (parhad)  
 
Mae’r rheolwyr yn gyfrifol am weithredu argymhellion archwilio cytûn, a bydd archwilwyr mewnol yn 
cynnal adolygiadau dilynol rheolaidd i sicrhau bod unrhyw argymhellion o’r fath wedi cael eu gweithredu. 
 
Bydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol hefyd yn cynghori’r Cyngor ynghylch penodi 
archwilwyr mewnol, rheoleidd-dra a datganiadau ariannol, ac ynghylch eu tâl am waith archwilio a gwaith 
nad yw’n gysylltiedig ag archwilio. 
 
RHEOLAETH FEWNOL 
 
Cwmpas y cyfrifoldeb 
 
Mae’r Cyngor yn gyfrifol yn y pen draw am system reolaeth fewnol y Sefydliad ac am adolygu ei 
heffeithiolrwydd. Fodd bynnag, cynllunnir system o’r fath i reoli yn hytrach na dileu’r risg o fethu cyflawni 
amcanion y busnes, a gall ddarparu sicrwydd rhesymol yn unig, nid sicrwydd llwyr, rhag 
camddatganiadau neu golledion sylweddol. 
 
Mae’r Cyngor wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb beunyddiol i’r Prif Weithredwr, fel y Swyddog Cyfrifyddu, am 
gynnal system gadarn o reolaeth fewnol sy’n cynorthwyo â’r gwaith o gyflawni polisïau, nodau ac 
amcanion y Sefydliad, tra’n diogelu’r asedau a’r arian cyhoeddus y mae’n gyfrifol yn bersonol amdanynt, 
yn unol â’r cyfrifoldebau a bennwyd iddo ef neu iddi hi yn y Memorandwm Ariannol rhwng y Sefydliad a 
Llywodraeth Cymru. Mae ef neu hi hefyd yn gyfrifol am hysbysu’r Cyngor am unrhyw wendidau neu 
fethiannau sylweddol gan AOC/ALW o ran rheolaeth fewnol. 
 
Pwrpas y system o reolaeth fewnol 
 
Mae’r system o reolaeth fewnol yn darparu sicrwydd rhesymol, nid sicrwydd llwyr, ynghylch 
effeithlonrwydd ac mae’n seiliedig ar broses barhaus sydd wedi’i chynllunio i nodi a blaenoriaethu’r 
risgiau a allai atal polisïau, nodau ac amcanion y Sefydliad rhag cael eu cyflawni, i werthuso’r 
tebygolrwydd y gwireddir y risgiau hynny a’r effaith petaent yn cael eu gwireddu, ac i’w rheoli’n effeithiol, 
yn effeithlon ac yn economaidd. Mae’r system o reolaeth fewnol wedi bod yn ei lle yn y flwyddyn yn 
diweddu 31 Gorffennaf 2016 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r cyfrifon. 
 
Y gallu i ymdopi â risg 
 
Mae’r Cyngor wedi adolygu’r risgiau allweddol sy’n wynebu’r Sefydliad, ynghyd â’r rheolaethau 
gweithredol, ariannol a chydymffurfio a weithredir i liniaru’r risgiau hynny. Mae’r Cyngor o’r farn bod 
proses ffurfiol barhaus yn ei lle i nodi, gwerthuso a rheoli risgiau sylweddol y Sefydliad. Caiff y broses hon 
ei hadolygu’n rheolaidd gan y Sefydliad. 
 
Y fframwaith risgiau a rheolaethau 
 
Mae’r system o reolaeth fewnol yn seiliedig ar fframwaith o wybodaeth reoli reolaidd, gweithdrefnau 
gweinyddol yn cynnwys gwahanu cyfrifoldebau, a system o ddirprwyo ac atebolrwydd. Yn benodol, mae’n 
cynnwys: 
 

• Systemau cyllidebau cynhwysfawr â chyllideb flynyddol, sy’n cael ei hadolygu a’i chytuno gan y 
corff llywodraethu 
 

• Adolygiadau rheolaidd gan y corff llywodraethu o adroddiadau ariannol rheolaidd a blynyddol sy’n 
nodi’r perfformiad ariannol o gymharu â rhagolygon 
 

• Pennu targedau i fesur perfformiad ariannol a mathau eraill o berfformiad 
 

• Canllawiau rheoli buddsoddiadau cyfalaf wedi’u diffinio’n glir 
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• Mabwysiadu disgyblaethau rheoli prosiectau ffurfiol, lle bo hynny’n briodol. 

 
Mae gan y Sefydliad wasanaeth archwilio mewnol, sy’n gweithredu yn unol â gofynion Llywodraeth 
Cymru. Caiff gwaith y gwasanaeth archwilio mewnol ei lywio gan ddadansoddiad o’r risgiau sy’n wynebu’r 
Sefydliad, ac mae cynlluniau archwilio mewnol blynyddol yn seiliedig ar y dadansoddiad hwn. Caiff y 
dadansoddiad o risgiau a’r cynlluniau archwilio mewnol eu cymeradwyo gan y Cyngor yn dilyn 
argymhelliad gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol. O leiaf unwaith y flwyddyn, bydd 
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol yn rhoi adroddiad i’r Cyngor ynghylch 
gweithgarwch archwilio mewnol yn y Sefydliad. Mae’r adroddiad yn cynnwys barn annibynnol yr 
Archwiliwr Mewnol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd system y Sefydliad o reoli risgiau, ei 
rheolaethau a’i phrosesau llywodraethu. 
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Datganiad ynghylch Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Fewnol (parhad) 
 
Adolygu effeithiolrwydd 
 
Fel y Swyddog Cyfrifyddu, mae gan y Prif Weithredwr gyfrifoldeb am adolygu effeithiolrwydd y system o 
reolaeth fewnol. Caiff ei (h)adolygiad o effeithiolrwydd y system o reolaeth fewnol ei lywio gan: 
 

• Waith yr archwilwyr mewnol 
 

• Gwaith y rheolwyr gweithredol yn y Sefydliad sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith o 
reolaeth fewnol 
 

• Sylwadau a wneir gan archwilwyr allanol y Sefydliad ac archwilwyr Llywodraeth Cymru yn eu 
llythyrau at reolwyr ac mewn adroddiadau eraill. 

 
Mae’r Prif Weithredwr wedi cael cyngor ynghylch goblygiadau canlyniad ei (h)adolygiad o effeithiolrwydd 
y system o reolaeth fewnol gan y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol, sy’n goruchwylio 
gwaith yr archwiliwr mewnol, ac mae cynllun i ddatrys gwendidau a sicrhau gwelliannau parhaus i’r 
system yn ei le. 
 
Bydd aelodau’r Uwch Dîm Rheoli yn cael adroddiadau sy’n amlinellu dangosyddion perfformiad a risgiau 
allweddol, a byddant yn ystyried materion posibl ynghylch rheolaeth a ddaw i’w sylw yn sgil dulliau 
rhybuddio cynnar, sydd wedi’u hymgorffori o fewn y rhanbarthau ac wedi’u hategu gan hyfforddiant 
ymwybyddiaeth o risgiau. Bydd aelodau’r Uwch Dîm Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu 
Corfforaethol hefyd yn cael adroddiadau rheolaidd gan archwilwyr mewnol, sy’n cynnwys argymhellion 
ynghylch gwelliannau. Mae rôl y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol yn y maes hwn wedi’i 
gyfyngu i adolygiad ar lefel uchel o drefniadau rheolaeth fewnol. Mae agenda’r Cyngor yn cynnwys eitem 
reolaidd ynghylch ystyried risgiau a’u rheoli, a bydd yn cael adroddiadau ynghylch hynny gan yr Uwch 
Dîm Rheoli a’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu Corfforaethol. Mae’r pwyslais ar gael sicrwydd digonol, 
nid adrodd arnynt trwy eithriad yn unig. 
 
 
BUSNES GWEITHREDOL 
 
Ar ôl gwneud ymholiadau priodol, mae’r Cyngor yn ystyried bod gan y Sefydliad adnoddau digonol i 
barhau i weithredu hyd y gellir rhagweld hynny. Oherwydd hynny, mae’n parhau i ddefnyddio sail busnes 
gweithredol wrth baratoi’r datganiadau ariannol. 
 
Cymeradwywyd trwy orchymyn aelodau’r Sefydliad ar 8 Ebrill a llofnodwyd ar ei ran gan: 
 
 
 
John Graystone       Mark Isherwood 
Cadeirydd y Llywodraethwyr       Prif Weithredwr 
 
 
 
 
…………………………………….      ……………………………… 
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Datganiad y Corff Llywodraethu ynghylch rheoleidd-dra, priodoldeb a chydymffurfiaeth y 
Sefydliad â thelerau ac amodau ariannu’r Corff Ariannu 
 
Mae’r Sefydliad wedi ystyried ei gyfrifoldeb i hysbysu Llywodraeth Cymru am afreoleidd-dra, 
amhriodoldeb a diffyg cydymffurfiaeth sylweddol â thelerau ac amodau ariannu Llywodraeth Cymru, o 
dan y Memorandwm Ariannol sydd yn ei le rhwng y Sefydliad a Llywodraeth Cymru. Yn rhan o’n 
hystyriaeth, rhoesom ystyriaeth briodol i ofynion y Memorandwm Ariannol. 
 
Ar ran y Sefydliad, cadarnhawn ein bod, yn dilyn ymholi priodol a hyd eithaf ein gwybodaeth, yn gallu nodi 
unrhyw ddefnydd afreolaidd neu amhriodol sylweddol o gyllid gan y Sefydliad, neu ddiffyg cydymffurfio 
sylweddol â thelerau ac amodau ariannu Llywodraeth Cymru o dan Femorandwm Ariannol y Sefydliad. 
 
Cadarnhawn na ddarganfuwyd unrhyw enghraifft o afreoleidd-dra, amhriodoldeb na diffyg cydymffurfio â 
thelerau ac amodau ariannu sylweddol hyd yn hyn. Pe nodir unrhyw enghreifftiau yn dilyn dyddiad y 
datganiad hwn, hysbysir Llywodraeth Cymru am y rhain. 
 
 
 
John Graystone       Mark Isherwood 
Cadeirydd y Llywodraethwyr       Prif Weithredwr 
 
 
 
 
…………………………………….      ……………………………… 
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Datganiad ynghylch Cyfrifoldebau Aelodau Cyngor y Sefydliad 
 
Mae’n ofynnol i Aelodau Cyngor y Sefydliad gyflwyno datganiadau ariannol wedi’u harchwilio am bob 
blwyddyn ariannol. 
 
O fewn telerau ac amodau'r Memorandwm Ariannol y cytunodd Llywodraeth Cymru a’r Sefydliad arno, 
mae’n ofynnol i’r Sefydliad, drwy ei Brif Weithredwr, baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol yn unol â Datganiad o Arferion a Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer Sefydliadau Addysg Bellach ac 
Uwch 2015, Cyfraith Cwmnïau a Chyfarwyddyd ynghylch Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, 
sy'n rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r Sefydliad a'r canlyniad ar gyfer y flwyddyn honno. 
 
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’n ofynnol i’r Sefydliad: 
 

• ddewis polisïau cyfrifyddu priodol a’u gweithredu’n gyson 
• arfer barn ac amcangyfrifon cadarn sy’n rhesymol ac yn ofalus 
• nodi a ddilynwyd Safonau Cyfrifyddu cymwys, yn amodol ar unrhyw wyriadau perthnasol a 

ddatgelwyd ac a esboniwyd yn y datganiadau ariannol 
• paratoi datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol, oni bydd yn amhriodol tybio y bydd y 

Sefydliad yn parhau i weithredu. 
 
Mae'r Sefydliad yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu priodol sy'n datgelu â chywirdeb rhesymol, ar 
unrhyw adeg, beth yw sefyllfa ariannol y Sefydliad, ac yn ei alluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol 
yn cydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006. Mae'n gyfrifol am gymryd camau sy'n rhesymol agored iddo er 
mwyn diogelu asedau'r Sefydliad ac atal a chanfod twyll ac anghysondebau eraill. 
 
Cyfrifoldeb y Sefydliad yw cynnal a chadw ei wefan a chywirdeb y wefan. Nid yw’r gwaith a wneir gan yr 
archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn, ac felly, nid yw'r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb 
am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i'r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno 
gyntaf ar y wefan. Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy'n rheoli paratoi a dosbarthu datganiadau 
ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill. 
 
Mae Aelodau'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod gwariant ac incwm yn cael eu defnyddio at y dibenion a 
fwriadwyd gan yr arianwyr a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â gofynion yr awdurdodau sy'n eu 
rheoli. Yn ogystal, maent yn gyfrifol am sicrhau bod arian gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio’n 
gyfan gwbl yn unol â'r Memorandwm Ariannol â Llywodraeth Cymru ac unrhyw amodau eraill y gall 
Llywodraeth Cymru eu rhagnodi o bryd i'w gilydd. Rhaid i Aelodau'r Cyngor sicrhau bod dulliau rheoli 
arian a rheolaethau priodol yn eu lle er mwyn diogelu arian cyhoeddus ac arian arall ac i sicrhau eu bod 
yn cael eu defnyddio'n iawn. Yn ogystal, mae Aelodau'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau rheolaeth 
economaidd, effeithlon ac effeithiol o adnoddau a gwariant y Sefydliad, fel na fydd y buddion a ddylai 
ddeillio o ddefnydd Llywodraeth Cymru o arian cyhoeddus yn cael eu peryglu. 
 
Yn unol â Chyfraith Cwmnïau, fel Aelodau'r Cyngor, rydym yn ardystio’r canlynol: 
 
- cyn belled ag yr ydym yn ymwybodol, nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw 

archwilwyr y cwmni yn ymwybodol ohoni; ac 
- fel Aelodau o Gyngor y Sefydliad, rydym wedi cymryd yr holl gamau angenrheidiol er mwyn sicrhau 

ein bod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i gadarnhau bod archwilwyr y 
Sefydliad yn ymwybodol o'r wybodaeth honno. 
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Datganiad ynghylch Cyfrifoldebau Aelodau Cyngor y Sefydliad (parhad) 

 
Mae Aelodau'r Cyngor yn ymwybodol bod gan y Sefydliad gyfrifoldeb o dan y Ddeddf Elusennau i 
ddangos bod ganddo nodau elusennol sy'n bodloni'r gofyniad budd cyhoeddus ac sydd felly yn elusennol. 
Mae Aelodau'r Cyngor yn cadarnhau eu bod wedi rhoi sylw i ganllawiau'r Comisiwn Elusennau ar fudd 
cyhoeddus wrth ystyried, cynllunio a gweithredu gweithgareddau'r elusen a'u cydymffurfiaeth â'r 
ddyletswydd o dan Adran 4 Ddeddf Elusennau 2006. Fel Cyngor, rydym yn credu bod amcanion y 
Sefydliad yn elusennol ac er budd y cyhoedd. Yn ychwanegol, yn ein barn ni, nid oes unrhyw anfantais 
neu niwed yn deillio o’r gwaith a wneir gan y Sefydliad, ac nid ydym yn ymwybodol o unrhyw farn 
gyffredin ymysg eraill y gallai anfantais neu niwed o'r fath ddigwydd. 
 
Paratowyd yr adroddiad hwn yn unol â’r Datganiad o Arferion a Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer 
Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch 2015, a Deddf Cwmnïau 2006. 
 
Cymeradwywyd trwy orchymyn Aelodau Cyngor y Sefydliad ar 27 Ionawr 2017 a llofnodwyd ar ei ran gan: 
 
 
John Graystone 
Cadeirydd y Llywodraethwyr 
 
 
 
 
 
......................................................... 
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i Gorff Llywodraethu (Cyngor) Addysg Oedolion Cymru | 
Adult Learning Wales 

 
Cwmni Cyfyngedig trwy Warant – 3109524 

 
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Addysg Oedolion Cymru/Adult Learning Wales ('y Sefydliad') 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Gorffennaf 2016, sy'n cynnwys y Cyfrif Incwm a Gwariant, y Fantolen, y 
Datganiad Llif Arian, y Datganiad Cyfanswm Enillion a Cholledion Cydnabyddedig a'r nodiadau 
cysylltiedig. Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth eu paratoi yw'r gyfraith berthnasol, 
safonau cyfrifyddu'r DU (Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y DU), y Datganiad o Arferion a 
Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch, a'r Cyfarwyddyd ynghylch Cyfrifon a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 
 
Priod Gyfrifoldebau’r Corff Llywodraethu (y Cyngor) a’r Archwiliwr 
 
Fel yr eglurir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau Aelodau Cyngor y Sefydliad, mae Cyngor y 
Sefydliad yn gyfrifol am baratoi'r datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn cyfleu darlun cywir 
a theg. Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio'r datganiadau ariannol, a mynegi barn amdanynt yn unol â'r gyfraith 
berthnasol a'r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae'r safonau hynny yn ei gwneud yn 
ofynnol i ni gydymffurfio â Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion Archwilio (APB) ar gyfer Archwilwyr. 
 
Gwneir yr adroddiad hwn yn unig i Gyngor y Sefydliad, fel corff, yn unol â Phennod 3 Rhan 16 Deddf 
Cwmnïau 2006. Mae ein gwaith wedi cael ei wneud er mwyn i ni allu hysbysu Cyngor y Sefydliad, fel 
corff, am y materion hynny y mae'n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn adroddiad archwilwyr ac nid at 
unrhyw ddiben arall. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd 
cyfrifoldeb i unrhyw un ac eithrio'r Sefydliad a Chyngor y Sefydliad, fel corff, am ein gwaith archwilio, am 
yr adroddiad hwn, nac am y farn a luniwyd gennym. 
 
Cwmpas yr archwiliad o’r datganiadau ariannol 
 
Mae archwiliad yn golygu casglu tystiolaeth ddigonol am y symiau a’r datgeliadau a geir yn y datganiadau 
ariannol er mwyn rhoi sicrwydd rhesymol bod y datganiadau ariannol yn rhydd o unrhyw 
gamddatganiadau perthnasol, boed y rheini’n cael eu hachosi gan dwyll neu gamgymeriad. Mae hyn yn 
cynnwys asesu: priodoldeb y polisïau cyfrifyddu i amgylchiadau'r Sefydliad ynghyd â’r cysondeb o ran eu 
cymhwyso a’r digonolrwydd o ran eu datgelu; pa mor rhesymol yw’r amcangyfrifon cyfrifyddu arwyddocaol 
y mae’r Cyngor wedi’u gwneud, a chyflwyniad y datganiadau ariannol yn gyffredinol. 
 
Byddwn yn eich hysbysu a yw’r arian a wariwyd o grantiau Llywodraeth Cymru a chronfeydd eraill o ba 
ffynhonnell bynnag a weinyddir gan y Sefydliad at ddibenion penodol wedi cael eu defnyddio'n briodol ac 
ym mhob ffordd berthnasol at y dibenion hynny yn ein barn ni, ac os yw'n briodol, a ydynt wedi cael eu 
rheoli yn unol â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol, ac a yw’r incwm, yn ein barn ni, wedi'i ddefnyddio ym 
mhob ffordd berthnasol yn unol â'r Memorandwm Ariannol â Llywodraeth Cymru. 
Byddwn hefyd yn eich hysbysu os nad yw Adroddiad y Cyngor yn gyson yn ein barn ni â'r datganiadau 
ariannol, os nad yw'r Sefydliad wedi cadw cofnodion cyfrifyddu priodol, os nad yw'r cofnodion cyfrifyddu 
yn cyd-fynd â'r datganiadau ariannol, neu os nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth a'r esboniadau 
sy'n ofynnol ar gyfer ein harchwiliad. 
 
Rydym wedi darllen Adroddiad Aelodau'r Cyngor gan gynnwys y datganiad ynghylch llywodraethu 
corfforaethol a'r datganiad ynghylch rheolaeth fewnol a byddwn yn ystyried y goblygiadau i'n hadroddiad 
os down yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau amlwg ynddo. 
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Barn ynghylch y datganiadau ariannol 
 
Yn ein barn ni: 
 

a) mae'r datganiadau ariannol yn rhoi darlun gwir a theg o gyflwr materion y Sefydliad fel yr oeddent 
ar 31 Gorffennaf 2016 ac o'i warged incwm dros wariant a'i lifoedd arian am y flwyddyn a ddaeth i 
ben bryd hynny; 
 

b) mae'r datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi'n briodol yn unol â'r Cyfarwyddyd ynghylch 
Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, Datganiad o Arferion a Argymhellir – Cyfrifyddu 
ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch 2015, darpariaethau Deddf Cwmnïau 2006, ac Arferion 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig; 
 

c) mae cofnodion cyfrifyddu priodol wedi cael eu cadw; ac 
 

d) mae’r datganiadau ariannol yn gyson â’r cofnodion cyfrifyddu. 
 

Barn ar faterion eraill a ragnodir yng Nghod Ymarfer Archwilio Addysg Bellach 2007 a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru 
 
Yn ein barn ni, ym mhob ffordd berthnasol: 
 

a) mae arian a wariwyd o grantiau Llywodraeth Cymru a chronfeydd eraill o ba ffynhonnell bynnag a 
weinyddir gan y Sefydliad at ddibenion penodol wedi cael eu defnyddio'n briodol at y dibenion 
hynny ac, os yw'n briodol, wedi cael eu rheoli yn unol â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol; 

 
b) mae incwm wedi'i ddefnyddio yn unol â'r Memorandwm Ariannol â Llywodraeth Cymru. 

 
Huw Baker FCA 
Uwch Archwilydd Statudol 
Dros ac ar ran: 
 
Btp Associates Cyf 
Cyfrifwyr Siartredig 
Merthyr Tudful 
 
Dyddiad: 
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ADRODDIAD Y CYFRIFYDD ADRODD YNGHYLCH RHEOLEIDD-DRA I GYNGOR ADDYSG 
OEDOLION CYMRU | ADULT LEARNING WALES A LLYWODRAETH CYMRU 

 
Yn unol â thelerau ein llythyr ymrwymo dyddiedig ac yn unol â gofynion y memorandwm ariannol â 
Chynulliad Cenedlaethol Cymru, rydym wedi cynnal adolygiad i gael sicrwydd cyfyngedig ynghylch a 
ddaeth unrhyw beth i’n sylw a fyddai’n awgrymu ym mhob ffordd berthnasol nad yw gwariant ac incwm 
AOC/ALW yn ystod y cyfnod 1 Awst 2015 i 31 Gorffennaf 2016 wedi cael eu defnyddio at y dibenion a 
nodwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru/Arianwyr ac nad yw’r trafodion ariannol yn cydymffurfio â 
gofynion awdurdodau sy'n eu rheoli. Mae’r fframwaith a ddefnyddiwyd wedi’i amlinellu yn y Cod Ymarfer 
Archwilio a gyhoeddir ar y cyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
 
Mae’r adroddiad hwn i’r Sefydliad ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn unig, yn unol â thelerau ein 
llythyr ymrwymo. Mae ein gwaith wedi cael ei wneud er mwyn i ni allu hysbysu’r Sefydliad, a Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru, am y materion hynny y mae'n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn adroddiad ac nid 
at unrhyw ddiben arall. I'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd 
cyfrifoldeb i unrhyw un ac eithrio'r Sefydliad a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, am ein gwaith archwilio, 
am yr adroddiad hwn, nac am y farn a luniwyd gennym. 
 
Priod Gyfrifoldebau’r Corff Llywodraethu (y Cyngor) a’r Archwiliwr 
 
Mae’r Sefydliad yn gyfrifol, o dan ofynion Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992, deddfwriaeth ddilynol a 
rheoliadau a chanllawiau cysylltiedig, am sicrhau bod gwariant ac incwm a gafwyd wedi'u defnyddio at y 
dibenion a fwriadwyd gan Lywodraeth Cymru a bod y trafodion ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau 
sy'n eu llywodraethu. 
 
Mae ein cyfrifoldebau ar gyfer yr ymrwymiad hwn wedi eu sefydlu yn y Deyrnas Unedig gan ganllawiau 
moesegol ein proffesiwn, sef cael sicrwydd cyfyngedig ac adrodd yn unol â’n llythyr ymrwymo a gofynion 
y Cod Ymarfer Archwilio. Rydym yn adrodd i chi pa un ai a ddaeth unrhyw beth i’n sylw wrth ymgymryd 
â’n gwaith sy’n awgrymu ym mhob ffordd berthnasol, nad yw’r gwariant a’r incwm a gafwyd yn ystod y 
cyfnod o 1 Awst 2015 i 31 Gorffennaf 2016 wedi cael eu defnyddio at y dibenion a fwriadwyd gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu nad yw’r trafodion ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy'n eu 
llywodraethu. 
 
Dull  
 
Cyflawnom ein hymrwymiad yn unol â'r Cod Ymarfer Archwilio a gyhoeddwyd gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Cyflawnom ymrwymiad sicrwydd cyfyngedig fel y diffinnir yn y fframwaith hwnnw. 
 
Amcan ymrwymiad sicrwydd cyfyngedig yw cyflawni’r gweithdrefnau hynny y mae eu hangen er mwyn 
cael gwybodaeth ac esboniadau fel bod gennym ddigon o dystiolaeth briodol i fynegi casgliad negyddol 
ynghylch rheoleidd-dra. 
 
Mae cwmpas ymrwymiad sicrwydd cyfyngedig yn fwy cyfyngedig nag ymrwymiad sicrwydd rhesymol ac, 
o’r herwydd, nid yw’n caniatáu i ni gael sicrwydd y byddem yn dod yn ymwybodol o bob mater 
arwyddocaol y gellid ei nodi mewn ymrwymiad sicrwydd rhesymol. Yn unol â hynny, nid ydym yn mynegi 
barn gadarnhaol. 
 
Mae ein hymrwymiad yn cynnwys archwilio, ar sail prawf, tystiolaeth sy’n berthnasol i reoleidd-dra incwm 
a gwariant y coleg. 
 
Casgliad 
 
Wrth gyflawni ein gwaith, ni ddaeth unrhyw beth i’n sylw sy’n awgrymu ym mhob ffordd berthnasol nad 
yw’r gwariant a’r incwm a gafwyd yn ystod y cyfnod o 1 Awst 2015 i 31 Gorffennaf 2016 wedi’i ddefnyddio 
at y dibenion a fwriadwyd ac nad yw’r trafodion ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu. 
Llofnod:  
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Datganiad o Incwm Cynhwysfawr 

INCWM 

 Nodiadau 2016  2015 Cyfunol 
wedi’i 

ailddatgan 
  £’000  £’000 
     
Grantiau Llywodraeth Cymru 2 5,770  5,979 
Ffioedd Hyfforddi a Chontractau Addysg 3 601  477 
Grantiau a Chontractau Eraill 4 271  547 
Incwm Arall 5 56  532 
Incwm Canghennau 6 -  - 
Incwm o Fuddsoddiadau 7 6  5 
Incwm o Gyllid Pensiynau 8 -  - 
Rhoddion a Gwaddolion 9 181  - 
     
Cyfanswm Incwm  6,885  7,540 
     
     
GWARIANT     
     
Costau staff 10 5,482  5,332 
Costau gweithredu eraill 12 1,654  2,130 
Dibrisiant 16 185  209 
Llog a chostau cyllid eraill 13 54  48 
     
Cyfanswm Gwariant  7,375  7,719 
     
(Diffyg)/Gwarged cyn enillion a 
cholledion eraill  

15 (490)  (179) 

     
Ennill/(colled) ar fuddsoddiadau 17 47  28 
     
(Diffyg)/Gwarged cyn treth  (443)  (151) 
     
Trethiant 14 -  - 
     
(Diffyg)/Gwarged ar gyfer y flwyddyn  (443)  (151) 
     
Colled actiwaraidd mewn perthynas â 
chynlluniau pensiwn 

36 (809)  (226) 

     
Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr ar 
gyfer y flwyddyn 

 (1,252)  (377) 

     
     
Cynrychiolir gan:     
Incwm cyfyngedig cynhwysfawr  1  - 
Incwm anghyfyngedig cynhwysfawr  (1,300)  (405) 
Incwm gwaddol cynhwysfawr  47  28 
     
    (1,252)  (377) 
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Datganiad o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth Gefn 
 
 Cronfa Incwm a Gwariant wrth gefn Cronfa 

ailbrisio 
wrth gefn 

Cyfanswm 

 Gwaddol Arall   
 Cyfyngedig Anghyfyngedig Cyfyngedig Anghyfyngedig   
 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 
       
Gweddill wedi’i ailddatgan ar 1 Awst 
2014 

741 277 10 1,569 230 2,827 

       
Gwarged/(diffyg) o’r cyfrif incwm a 
gwariant 

- - - (179) - (179) 

Incwm cynhwysfawr arall 20 8 - (226) - (198) 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a 
chronfeydd incwm a gwariant wrth gefn 

- - - 20 (20) - 

       
   20 8 - (385) (20) (377) 
       
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2015 761 285 10 1,184 210 2,450 
       
Gwarged/(diffyg) o’r cyfrif incwm a 
gwariant 

- - 1 (491) - (490) 

Incwm cynhwysfawr arall 39 8 - (809) - (762) 
       
Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer 
y flwyddyn 

39 8 1 (1,300) - (1,252) 

       
Gweddill ar 31 Gorffennaf 2016 800 293 11 (116) 210 1,198 
 
 



Datganiadau Ariannol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am y Flwyddyn yn diweddu 31 
Gorffennaf 2016 

 

31 
 

Mantolen ar 31 Gorffennaf  

 

 

 
 

2016 

 2015 Cyfunol 
wedi’i 

ailddatgan 
 Nodiadau £’000  £’000 
     
Asedau anghyfredol     
Asedau Diriaethol 16 1,675  1,755 
Asedau Gwaddol 17 1,093  1,046 
     
Cyfanswm asedau anghyfredol  2,768  2,801 
     
Asedau Cyfredol     
Dyledwyr 18 418  570 
Arian parod a chywerthoedd arian parod 26 1,893  2,324 
     
Cyfanswm asedau cyfredol  2,311  2,894 
     
Llai: Credydwyr – symiau yn dod yn 
ddyledus o fewn un flwyddyn 

19 (1,031)  (1,055) 

     
Asedau Cyfredol Net  1,280  1,839 
     
Cyfanswm yr asedau llai 
rhwymedigaethau cyfredol 

 4,048  4,640 

     
Credydwyr – symiau yn dod yn ddyledus 
wedi mwy nag un flwyddyn 

20 (377)  (615) 

Darpariaethau     
Ymrwymiadau buddion diffiniedig 22 (2,396)  (1,489) 
Darpariaethau eraill 22 (77)  (87) 
     
Cyfanswm Asedau Net  1,198  2,449 
     
Cronfeydd Cyfyngedig Wrth Gefn     
Gwaddolion 24 800  761 
Eraill 27 11  10 
     
Cyfanswm cronfeydd cyfyngedig wrth 
gefn 

 811  771 

     
Cronfeydd Anghyfyngedig Wrth Gefn     
Gwaddolion 24 293  285 
Cyfrif incwm a gwariant 27 (116)  1,183 
Cronfa Ailbrisio Wrth Gefn 25 210  210 
     
Cyfanswm cronfeydd anghyfyngedig 
wrth gefn 

 387  1,678 

     
Cyfanswm Cronfeydd Wrth Gefn  1,198  2,449 
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Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 23 - 53 eu cymeradwyo a’u hawdurdodi i’w 
cyhoeddi gan y Corff Llywodraethu ar 27 Ionawr 2017 a chawsant eu llofnodi ar ei ran, ar y 
dyddiad hwnnw, gan:- 
 

 

 

Mark Isherwood      John Graystone 
Prif Weithredwr      Cadeirydd y Llywodraethwyr 
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DATGANIAD CYFUNOL O LIFOEDD ARIAN 
 
 

 

 
2016 

 2015 
wedi’i 

ailddatgan 
 Nodiadau £’000  £’000 
     
Llif arian o weithgareddau gweithredu     
Gwarged/(Diffyg) ar gyfer y flwyddyn  (490)  (179) 
     
Addasiad ar gyfer eitemau anariannol     
Dibrisiant 16 185  209 
(Cynnydd)/gostyngiad mewn dyledwyr 18 152  322 
Cynnydd/(gostyngiad) mewn credydwyr sy’n 
ddyledus o fewn un flwyddyn 

19 (33)  (529) 

Cynnydd/(gostyngiad) mewn credydwyr sy’n 
ddyledus ar ôl un flwyddyn 

20 (55)  (58) 

Cynnydd/(gostyngiad) mewn darpariaethau 22 (10)  (10) 
Costau pensiwn llai cyfraniadau sy’n 
daladwy 

36 98  70 

     
Addasiad ar gyfer buddsoddi neu 
weithgareddau ariannu 

    

Llog derbyniadwy  (6)  (5) 
Llog sy’n daladwy  4  5 
     
Llif arian net o weithgareddau gweithredu  (155)  (175) 
     
Llifoedd arian o weithgareddau 
buddsoddi 

    

Incwm buddsoddi  6  5 
Incwm o waddolion 24 10  9 
Taliadau a wnaed i gaffael asedau sefydlog 16 (105)  (479) 
Taliadau a wnaed i gaffael asedau gwaddol 17 (636)  (848) 
Derbyniadau o werthu asedau gwaddol 17 632  852 
     
  (93)  (461) 
     
Llifoedd arian o weithgareddau ariannu     
Llog a dalwyd  (4)  (5) 
Benthyciadau newydd wedi’u gwarantu  -  203 
Ad-daliadau symiau a fenthycwyd  (193)  (9) 
     
  (197)  189 
     
Cynnydd / gostyngiad mewn arian parod 
a chywerthoedd arian parod yn y 
flwyddyn 

 (445)  (447) 

     
Arian parod a chywerthoedd arian parod ar 
ddechrau’r flwyddyn 

28 2,370  2,817 

     
Arian parod a chywerthoedd arian parod ar 
ddiwedd y flwyddyn 

29 1,925  2,370 
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Nodiadau i’r cyfrifon 
 
1. Polisïau cyfrifyddu 
 
Datganiad ynghylch y polisïau cyfrifyddu 
 
Mae'r polisïau cyfrifyddu canlynol wedi'u gweithredu'n gyson wrth ddelio ag eitemau a ystyrir yn 
berthnasol mewn perthynas â'r datganiadau ariannol. 
 
Sail Paratoi’r Cyfrifon 
 
Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn unol â'r Datganiad o Arferion a Argymhellir: Cyfrifyddu ar 
gyfer Addysg Bellach ac Uwch 2015 (SORP AB AU 2015), y Cyfarwyddyd ynghylch Cyfrifon Colegau ar 
gyfer 2015 a 2016 ac yn unol â Safon Adrodd Ariannol 102 – “Y Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol 
yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon” (FRS102) a Deddf Cwmnïau 2006.  Mae’r Sefydliad yn 
endid budd cyhoeddus ac, felly, mae wedi gweithredu gofynion budd cyhoeddus perthnasol FRS 102. 
 
Mae paratoi datganiadau ariannol yn unol â FRS 102 yn gofyn am ddefnyddio rhai amcangyfrifon 
cyfrifyddu pwysig. Hefyd, mae’n ei gwneud yn ofynnol i reolwyr arfer eu barn wrth weithredu polisïau 
cyfrifyddu’r Sefydliad. 
 
Trosglwyddo SORP AB AU 2015 
 
Mae’r Sefydliad yn paratoi ei ddatganiadau ariannol yn unol ag FRS 102 am y tro cyntaf ac wedi 
cymhwyso’r gofynion mabwysiadu tro cyntaf o ganlyniad. Mae rhai o ofynion cydnabod, mesur, cyflwyno 
a datgelu FRS 102, a dewisiadau o ran polisi cyfrifyddu, yn wahanol i’r rhai yn nogfen flaenorol GAAP y 
Deyrnas Unedig. O ganlyniad, mae’r Sefydliad wedi diwygio rhai polisïau cyfrifyddu i gydymffurfio ag FRS 
102 a SORP AB AU 2015. Hefyd, mae’r Sefydliad wedi manteisio ar rai eithriadau rhag gofynion FRS 102 
a ganiateir gan Bennod 35 FRS 102, ‘Transition to this FRS’.  
 
Dyddiad y trosglwyddo oedd 1 Awst 2014. Mae esboniad o effaith trosglwyddo i SORP AB AU 2015 ar yr 
adroddiad o sefyllfa ariannol, perfformiad ariannol a llifoedd arian canlyniadau cyfunol y Sefydliad wedi’i 
ddarparu yn nodyn 37. 
 
Mae’n ofynnol yn ôl SORP AB AU 2015 i golegau baratoi un datganiad o incwm cynhwysfawr, ac nid yn 
hytrach gyflwyno datganiad incwm a datganiad o incwm cynhwysfawr arall ar wahân. Mae hyn yn newid i 
bolisi cyfrifyddu o’r cyfnod blaenorol, pan gyflwynwyd datganiadau ar wahân ar gyfer y Cyfrif Incwm a 
Gwariant ac ar gyfer y Datganiad Cyfanswm Enillion a Cholledion Cydnabyddedig. 
 
Mae mabwysiadu am y tro cyntaf yn caniatáu am rai eithriadau rhag gofynion llawn FRS 102 a SORP AB 
AU 2015 yn ystod y cyfnod trosglwyddo. Defnyddiwyd yr eithriadau canlynol yn y datganiadau ariannol 
hyn: 
 

• Ailbrisio i’r gost dybiedig – ar 1 Awst 2014, mae’r Sefydliad wedi cadw gwerthoedd cludo eiddo 
rhydd-ddaliadol yn ôl cost dybiedig ac wedi’u mesur yn ôl gwerth teg. 

 
Sail y cyfrifyddu 
 
Paratoir y datganiadau ariannol yn unol â'r confensiwn cost hanesyddol fel y’i haddaswyd trwy ddefnyddio 
prisiadau blaenorol yn ôl cost dybiedig ar adeg trosglwyddo ar gyfer rhai asedau anghyfredol. 
 
Sail y datganiadau ariannol cyfunol 
 
Nid yw’r datganiadau ariannol cyfunol yn adlewyrchu unrhyw symudiadau mewn unrhyw gyfrifon Cangen 
unigol ar gyfer y ddau gyfnod yr adroddir arnynt. 
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Polisïau cyfrifyddu (parhad) 
 
Busnes Gweithredol 
 
Mae gweithgareddau’r Sefydliad, ynghyd â'r ffactorau sy'n debygol o effeithio ar ei ddatblygiad a’i 
berfformiad yn y dyfodol, wedi’u nodi yn yr Adolygiad Strategol. Mae sefyllfa ariannol y Sefydliad, ei lif 
arian, ei hylifedd a’i fenthyciadau wedi’u disgrifio yn y Datganiadau Ariannol a'r Nodiadau ategol. 
 
Ar 1 Awst 2015, roedd gan y Sefydliad werth £194 mil o fenthyciad yn weddill i’w dalu i Fanc Lloyds ar 
gyfer prynu Uned 9, Iard y Cowper, Caerdydd. Talwyd y benthyciad yn llawn yn ystod y flwyddyn. 
 
Unodd WEA Cymru â Choleg Cymunedol YMCA Cymru ar 1 Awst 2015 i ffurfio WEA YMCA CC Cymru (y 
Sefydliad). Cafodd Coleg Cymunedol YMCA Cymru ei ddiddymu, a throsglwyddwyd ei asedau a’i 
rwymedigaethau i’r Sefydliad cyfun. Mae’r rhagolygon a’r amcanestyniadau ariannol wedi’u seilio ar y 
Sefydliad cyfun, ac maent yn dynodi y bydd yn gallu gweithredu o fewn y cyfleuster a’r cyfamodau 
presennol hyn hyd y gellir rhagweld hynny. 
 
Yn unol â hynny, mae gan y Sefydliad cyfun ddisgwyliad rhesymol bod ganddo adnoddau digonol i 
barhau i weithredu hyd y gellir rhagweld hynny, ac oherwydd hynny, bydd yn parhau i fabwysiadu sail 
busnes gweithredol i baratoi ei Ddatganiadau Ariannol. 
 
Polisi Uno  
 
Defnyddir Cyfrifyddu Cyfuno lle y bodlonir amodau Safon Adrodd Ariannol 6 - Cyfuniadau Busnes. 
Defnyddir Cyfrifyddu Cyfuno yn unig ar gyfer y cyfuniadau busnes hynny nad un endid yn caffael endid 
arall ydynt i bob diben, ond creu endid adrodd newydd fel partneriaeth gyfartal i raddau helaeth nad yw 
un parti yn ei dominyddu. Pan ystyrir hynny’n briodol, defnyddir Cyfrifyddu Cyfuno i gynrychioli’r grŵp 
cyfunol fel pe bai’n un endid erioed, gan gynnwys ailddatgan gwybodaeth gymharol cyfnodau blaenorol. 
 
Ar 1 Awst 2015, trosglwyddwyd asedau a rhwymedigaethau Coleg Cymunedol YMCA Cymru i Addysg 
Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (WEA Cymru gynt) yn ôl eu llyfrwerth. Defnyddiwyd Cyfrifyddu 
Cyfuno i gyfrifo’r cyfuno hyn. O ganlyniad, mae gweithgareddau’r ddau endid wedi’u cynnwys ar gyfer y 
flwyddyn gyfan ac mae’r ffigurau cymharol yn cynnwys canlyniadau’r ddau endid fel pe baent wedi bod yn 
un endid. 
 
Cydnabod Incwm 
 
Mae grantiau refeniw’r Llywodraeth yn cynnwys grantiau rheolaidd gan gyrff cyllido a grantiau eraill ac 
maent wedi’u cynnwys yn y cyfrifon gan ddefnyddio’r model cronnus a ganiateir gan FRS 102. Caiff 
grantiau rheolaidd cyrff cyllido eu mesur yn unol ag amcangyfrifon gorau ar gyfer cyfnod yr hyn sy’n 
dderbyniadwy ac maent yn dibynnu ar y llif incwm penodol dan sylw. Gwneir addasiadau ar gyfer unrhyw 
dangyflawni neu orgyflawni yn y Gyllideb Sgiliau Oedolion ac adlewyrchir hynny yn lefel y grant rheolaidd 
a nodir yn y cyfrif incwm a gwariant. Caiff yr incwm grant terfynol ei bennu fel arfer trwy broses gysoni 
diwedd blwyddyn gyda’r corff cyllido wedi i’r flwyddyn ddod i ben, ac yn sgil canlyniadau unrhyw 
archwiliadau o gyllid. 
 
Mae'r grant rheolaidd gan Lywodraeth Cymru (LlC) yn cynrychioli’r dyraniadau cyllid a briodolir i'r 
flwyddyn ariannol gyfredol a chaiff ei gredydu yn uniongyrchol i'r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. 
 
Cydnabyddir grantiau o ffynonellau heblaw’r llywodraeth mewn incwm pan fydd hawl gan y Sefydliad i’r 
incwm a bydd amodau perfformiad wedi’u bodloni. Ystyrir incwm a dderbynnir cyn bodloni amodau 
perfformiad yn incwm gohiriedig o fewn y credydwyr ar y fantolen ac fe’i rhyddheir i incwm wrth i’r amodau 
gael eu bodloni. 
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Caiff grantiau cyfalaf y llywodraeth eu cyfalafu, eu dal fel incwm gohiriedig a’u trin fel incwm dros oes 
ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased, gan ddefnyddio’r dull cronnus a ganiateir gan FRS 102. Caiff grantiau 
cyfalaf eraill eu trin fel incwm pan fydd hawl gan y Sefydliad i’r arian, yn amodol ar fodloni unrhyw 
amodau perfformiad. 
 
Caiff incwm o ffioedd dysgu ei ddatgan ar ffurf gros, heb ystyried unrhyw wariant nad yw’n ddisgownt, a 
chaiff ei gydnabod yn y cyfnod y caiff ei dderbyn. 
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Polisïau cyfrifyddu (parhad) 
 
Caiff yr holl incwm o adneuon tymor byr ei gredydu i'r cyfrif incwm a gwariant yn y cyfnod y caiff ei ennill 
ar sail swm sy’n dderbyniadwy. Caiff incwm o gronfeydd gwaddol diben cyfyngedig sydd heb ei wario yn 
unol â chyfyngiadau'r gwaddol yn y cyfnod ei drosglwyddo o'r cyfrif incwm a gwariant i incwm cronedig o 
fewn cronfeydd gwaddol. 
 
Cyfrifo ar gyfer buddion ôl-gyflogaeth 
 
Caiff buddion ôl-gyflogaeth i weithwyr y Sefydliad eu darparu gan y Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS), 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS), Cynllun Pensiwn Cymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEAPS) 
yn achos rhai o staff blaenorol WEA Cymru, a Chynllun Pensiwn Aviva yn achos rhai o staff blaenorol 
Coleg Cymunedol YMCA Cymru. Mae TPS, LGPS a WEAPS yn gynlluniau buddion diffiniedig, sy'n cael 
eu hariannu'n allanol a’u contractio allan o Ail Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth.  Mae cynllun Aviva yn 
gynllun cyfraniadau diffiniedig. 
 
Mae’r TPS yn gynllun di-gronfa. Caiff cyfraniadau i'r TPS eu cyfrifo er mwyn gwasgaru cost pensiynau 
dros oes waith y cyflogeion yn y Sefydliad yn y fath fodd fel bydd cost pensiynau yn ganran sylweddol 
wastad o'r gyflogres bensiynadwy bresennol ac yn y dyfodol. Pennir y cyfraniadau hyn gan actiwarïaid 
cymwysedig ar sail prisiadau gan ddefnyddio dull o gyfrifo buddion arfaethedig. Mae’r TPS yn gynllun 
pensiwn aml-gyflogwr ac nid yw'r Sefydliad yn gallu nodi ei gyfran o asedau a rhwymedigaethau'r cynllun 
yn gyson ac yn rhesymol. Felly, mae'r TPS yn cael ei drin fel cynllun cyfraniadau diffiniedig a chaiff y 
cyfraniadau eu cydnabod fel traul yn y datganiad incwm yn y cyfnodau pan fo cyflogeion yn darparu eu 
gwasanaeth. 
 
Mae’r LGPS yn gynllun a ariennir. Caiff asedau'r LGPS eu mesur gan ddefnyddio gwerthoedd teg 
terfynol. Caiff rhwymedigaethau’r LGPS eu mesur gan ddefnyddio'r dull rhagamcanu credyd uned a'u 
disgowntio gan ddefnyddio cyfradd adennill gyfredol bond corfforaethol o ansawdd uchel sydd â’r un 
tymor ac arian cyfredol â’r rhwymedigaeth. Ceir prisiadau actiwarïaid bob tair blynedd o leiaf a’u 
diweddaru yn ôl dyddiad y fantolen. Y symiau a godir ar y gwarged gweithredu yw costau presennol y 
gwasanaeth a chostau cyflwyniadau i gynlluniau, newidiadau i fuddion, setliadau a chwtogiadau. Cânt eu 
cynnwys fel rhan o gostau staff fel y digwyddant. Yn ogystal, cydnabyddir llog net ar y 
rhwymedigaeth/ased budd diffiniedig net yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr ac mae’n cynnwys cost y 
llog yn gysylltiedig ag ymrwymiad y budd diffiniedig ac incwm llog ar asedau’r cynllun, wedi’u cyfrifo trwy 
luosi gwerth teg asedau’r cynllun ar ddechrau’r cyfnod â’r gyfradd a ddefnyddir i ddisgowntio 
ymrwymiadau’r budd. Caiff y gwahaniaeth rhwng yr incwm llog ar asedau’r cynllun a’r adenillion 
gwirioneddol ar asedau’r cynllun ei gydnabod mewn enillion a cholledion cydnabyddedig eraill. 
 
Caiff enillion a cholledion actiwaraidd eu cydnabod ar unwaith mewn enillion a cholledion cydnabyddedig 
eraill. 
 
Mae’r WEAPS yn gynllun nas ariennir. Caiff cyfraniadau i’r WEAPS eu cyfrifo er mwyn gwasgaru cost 
pensiynau dros oes waith y cyflogeion yn y Sefydliad yn y fath fodd fel y bydd cost y pensiwn yn ganran 
sylweddol wastad o'r gyflogres bensiynadwy bresennol ac yn y dyfodol. Pennir y cyfraniadau hyn gan 
actiwarïaid cymwysedig ar sail prisiadau gan ddefnyddio dull rhagamcanu uned. Mae’r WEAPS yn 
gynllun pensiwn aml-gyflogwr ac nid yw'r Sefydliad yn gallu nodi ei gyfran o asedau a rhwymedigaethau'r 
cynllun yn gyson ac yn rhesymol. Felly, mae’r WEAPS yn cael ei drin fel cynllun cyfraniadau diffiniedig a 
chaiff y cyfraniadau eu cydnabod fel traul yn y datganiad incwm yn y cyfnodau pan fo cyflogeion yn 
darparu eu gwasanaeth. 
 
Mae cynllun pensiwn AVIVA yn gynllun cyfraniadau diffiniedig a chaiff y cyfraniadau eu cydnabod fel traul 
yn y datganiad incwm yn y cyfnodau pan fo cyflogeion yn darparu eu gwasanaeth. 
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Buddion Cyflogaeth Tymor Byr 
 
Cydnabyddir buddion cyflogaeth tymor byr, fel cyflogau ac absenoldeb â thâl (tâl gwyliau) fel traul yn 
ystod y flwyddyn pan fo cyflogeion yn darparu eu gwasanaeth i’r Sefydliad. Caiff unrhyw fuddion nas 
defnyddir eu cronni a’u mesur fel y swm ychwanegol y disgwylia’r Sefydliad ei dalu o ganlyniad i’r hawl 
nas defnyddiwyd. 
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Polisïau cyfrifyddu (parhad) 
 
Pensiynau Uwch 
 
Daeth costau pensiwn uwch i ran y Sefydliad yn ystod y flwyddyn, sef £10 mil mewn perthynas â 3 chyn-
aelod o staff Coleg Harlech a adawodd, trwy drefniant, cyn yr uno â WEA (Gogledd Cymru) yn 2001 a 
greodd CHWEAN. Yn sgil ansicrwydd ynghylch disgwyliad oes, ni ellir proffilio’r ddarpariaeth pensiwn 
uwch. Gosodir y costau hyn yn erbyn y ddarpariaeth pensiwn uwch yn y fantolen. 
 
Asedau diriaethol sefydlog 
 
Tir ac Adeiladau 
 
Caiff adeiladau eu dibrisio ar sail llinell syth dros eu hoes ddefnyddiol ddisgwyliedig fel a ganlyn:- 
 

• Rhydd-ddaliad           20-50 mlynedd / 2% - 5% y flwyddyn 
• Les-ddaliad    50 mlynedd / 2% y flwyddyn o 1 Awst 2015 
• Gwelliannau i eiddo     5 mlynedd / 20% y flwyddyn 

 
Ni ddibrisir tir rhydd-ddaliadol. 
 
Caiff tir, adeiladu a gwelliannau i eiddo eu datgan yn y fantolen, naill ai yn ôl cost eu prynu neu’r gost 
ailbrisio llai costau dibrisiant. Mae’r gost yn cynnwys pris prynu gwreiddiol yr ased a'r costau a briodolir i’r 
gwaith o sicrhau bod cyflwr yr ased yn briodol ar gyfer ei ddefnydd arfaethedig. 
 
Caiff adeiladau rhydd-ddaliadol ac adeiladau les-ddaliadol hir eu dibrisio dros eu hoes economaidd 
ddefnyddiol ddisgwyliedig i'r Sefydliad, sef rhwng 20 a 50 mlynedd. Mae gan y Sefydliad bolisi o ddibrisio 
addasiadau mawr i adeiladau dros gyfnod eu hoes economaidd ddefnyddiol sef rhwng 20 a 50 mlynedd. 
 
Pan fo tir ac adeiladau yn cael eu caffael â chymorth grantiau penodol, cânt eu cyfalafu a'u dibrisio fel y 
nodir uchod. Caiff y grantiau cysylltiedig eu credydu i gyfrif incwm gohiriedig o fewn y credydwyr, a chânt 
eu rhyddhau i'r cyfrif incwm a gwariant dros oes economaidd ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased 
cysylltiedig ar sail systematig sy'n gyson â'r polisi dibrisiant. Dyrennir yr incwm gohiriedig ymhlith 
credydwyr sy’n ddyledus ymhen un flwyddyn a’r rhai sy’n ddyledus wedi mwy nag un flwyddyn. 
 
Cynhelir adolygiad o leihad yng ngwerth ased sefydlog os bydd digwyddiadau neu newidiadau mewn 
amgylchiadau yn awgrymu’r posibilrwydd na ellir adennill swm cludo unrhyw ased sefydlog. 
 
Yn sgil mabwysiadu FRS 102, dilynodd y Sefydliad y ddarpariaeth drosiannol sef cadw llyfrwerth tir ac 
adeiladau, a ailbrisiwyd yn 2008, fel cost dybiedig ond ni fabwysiadodd bolisi o ailbrisio’r eiddo hyn yn y 
dyfodol. Roedd yr ailbrisiad yn 2008 yn gysylltiedig â thir ac adeiladau a etifeddwyd oddi wrth CHWEAN. 
 
Gwariant dilynol ar asedau sefydlog diriaethol presennol 
 
Pan fo gwariant sylweddol ar asedau sefydlog diriaethol yn sgil eu prynu yn gychwynnol, caiff ei godi ar 
incwm yn y cyfnod y caiff ei wario, oni bai ei fod yn cynyddu’r buddion i’r Sefydliad yn y dyfodol, ac os 
felly, caiff ei gyfalafu a'i ddibrisio ar y sail berthnasol. 
 
Offer 
 
Caiff offer sy’n costio llai na £1,000 fesul eitem unigol ei gydnabod fel gwariant yn y cyfnod y caiff ei 
brynu. Caiff unrhyw offer arall ei gyfalafu ar sail y gost. 
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Caiff offer a etifeddwyd ac offer arall wedi’i gyfalafu ei ddibrisio ar sail llinell syth dros weddill ei oes 
economaidd ddefnyddiol fel a ganlyn: 
 
 

• Offer Cyffredinol      5 mlynedd / 20% y flwyddyn  
• Offer Cyfrifiadurol      4 blynedd / 25% y flwyddyn  
• Cerbydau Modur     5 mlynedd / 20% y flwyddyn 
• Dodrefn, darnau gosod a gosodiadau  5 mlynedd / 20% y flwyddyn 
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Polisïau cyfrifyddu (parhad) 
 
Pan fo offer yn cael ei gaffael â chymorth grantiau penodol, caiff ei gyfalafu a'i ddibrisio fel y nodir uchod. 
Caiff y grantiau cysylltiedig eu credydu i gyfrif incwm gohiriedig o fewn y credydwyr, a chânt eu rhyddhau 
i’r cyfrif incwm a gwariant dros oes economaidd ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased cysylltiedig ar sail 
systematig sy’n gyson â’r polisi dibrisio. Dyrennir yr incwm gohiriedig ymhlith credydwyr sy’n ddyledus 
ymhen un flwyddyn a’r rhai sy’n ddyledus wedi mwy nag un flwyddyn. 
 
Costau benthyg 
 
Cydnabyddir costau benthyg fel gwariant yn y cyfnod y cânt eu gwario. 
 
Asedau sy'n cael eu prydlesu 
 
Gosodir costau sy’n ymwneud â phrydlesi gweithredol ar sail llinell syth dros dymor y brydles. Caiff 
unrhyw bremiymau prydlesi neu gymhellion yn gysylltiedig â phrydlesi a lofnodwyd ar ôl 1 Awst 2015 eu 
gwasgaru dros dymor lleiaf y brydles. Mae’r Sefydliad wedi manteisio ar yr eithriadau trosglwyddo yn FRS 
102 ac wedi cadw at y polisi o wasgaru premiymau a chymhellion prydlesi i ddyddiad yr adolygiad cyntaf 
o’r rhent ar y farchnad ar gyfer prydlesi a lofnodwyd cyn 1 Awst 2015. 
 
Nid oes gan y Sefydliad unrhyw brydlesi cyllid. 
 
Buddsoddiadau a Gwaddolion 
 
Caiff buddsoddiadau rhestredig a ddelir fel asedau sefydlog neu asedau gwaddol eu datgan yn unol â’u 
marchnadwerth. Nid oes unrhyw fuddsoddiadau asedau cyfredol. 
 
Caiff y gwaddolion at ddibenion cyffredinol eu hystyried yn fuddsoddiad yn y fantolen yn unol â'r 
Datganiad o Arferion a Argymhellir: Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch 2015 (SORP AB AU 
2015). 
 
Stociau 
 
Nid oes gan y Sefydliad stociau.  
 
Arian parod a chywerthoedd arian parod 
 
Mae arian parod yn cynnwys arian mewn llaw, adneuon sy'n ad-daladwy ar gais, adneuon sy’n ad-
daladwy o fewn tymor 35 diwrnod a gorddrafftiau. Mae adneuon yn ad-daladwy ar gais os ydynt ar gael o 
fewn 24 awr heb gosb. 
 
Mae cywerthoedd arian parod yn fuddsoddiadau tymor byr, hynod hylifol y gellir eu trosi'n rhwydd i 
symiau hysbys o arian parod heb risg o bwys i newid mewn gwerth.  Ystyrir bod gan fuddsoddiad 
gywerthedd arian parod pan fydd yn aeddfedu 3 mis neu lai o’i ddyddiad caffael. Nid oedd gan y 
Sefydliad unrhyw gywerthoedd arian parod yn ystod y flwyddyn. 
 
Rhwymedigaethau ariannol ac ecwiti 
 
Caiff rhwymedigaethau ariannol ac ecwiti eu dosbarthu yn ôl sylwedd rhwymedigaethau cytundebol yr 
offeryn ariannol, yn hytrach na ffurf gyfreithiol yr offeryn ariannol. 
 
Caiff yr holl fenthyciadau, buddsoddiadau ac adneuon tymor byr a ddelir gan y Sefydliad eu hystyried yn 
offerynnau ariannol sylfaenol yn unol â FRS 102. Yn y lle cyntaf, cofnodir yr offerynnau hyn ar bris y 
trafodyn llai unrhyw gostau trafod (cost hanesyddol). Mae’n ofynnol yn ôl FRS 102 bod offerynnau 
ariannol sylfaenol yn cael eu mesur wedi hynny ar gost wedi'i hamorteiddio, fodd bynnag, mae'r Sefydliad 
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wedi cyfrifo nad yw'r gwahaniaeth rhwng y gost hanesyddol a'r gost wedi'i hamorteiddio yn sylweddol ac 
felly mae'r offerynnau ariannol hyn wedi eu nodi ar y fantolen yn ôl cost hanesyddol.  
 
Trosi arian tramor 
 
Caiff trafodion a wneir mewn arian tramor eu cofnodi gan ddefnyddio'r cyfraddau cyfnewid sydd mewn 
grym ar ddyddiad y trafodyn. Nid oedd unrhyw asedau ariannol a rhwymedigaethau wedi’u henwi mewn 
arian tramor ar ddiwedd y flwyddyn. 
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Polisïau cyfrifyddu (parhad) 
 
Trethiant 
 
Ystyrir bod y Sefydliad wedi pasio’r profion a amlinellir ym Mharagraff 1 Atodlen 6 Deddf Cyllid 2010 ac, 
felly, mae’n bodloni’r diffiniad o gwmni elusennol at ddibenion treth gorfforaeth y DU. Yn unol â hynny, 
mae’r Sefydliad wedi’i eithrio o bosibl rhag talu treth ar incwm neu enillion cyfalaf a gafwyd o fewn 
categorïau a ddaw o dan sylw adrannau 478-488 Deddf Treth Gorfforaeth 2010 neu Adran 256 Deddf 
Trethu Enillion Trethadwy 1992, i’r graddau ag y bo incwm neu enillion o’r fath yn cael eu defnyddio at 
ddibenion elusennol yn unig. 
 
Yn ogystal, mae’r Sefydliad wedi’i eithrio mewn perthynas â Threth ar Werth ar yr holl wasanaethau y 
mae'n eu darparu ac felly nid yw’n gallu adennill TAW a delir ganddo ar nwyddau a gwasanaethau a 
brynir. Mae TAW na ellir ei hadennill ar fewnbynnau wedi’i chynnwys yng nghostau mewnbynnau o’r fath 
ac wedi’i hychwanegu at gost asedau sefydlog diriaethol fel y bo’n briodol, lle y bo’r mewnbynnau eu 
hunain yn asedau sefydlog diriaethol eu natur. 
 
Darpariaethau a rhwymedigaethau amodol 
 
Cydnabyddir darpariaethau pan fydd gan y Sefydliad rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol bresennol o 
ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol. Mae'n debygol y bydd angen trosglwyddo budd economaidd er 
mwyn setlo'r rhwymedigaeth a gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o swm y rhwymedigaeth.  
 
Pan fo effaith gwerth amser arian yn berthnasol, cydnabyddir y swm y disgwylir y bydd ei angen i setlo’r 
rhwymedigaeth yn ôl ei werth presennol gan ddefnyddio cyfradd ddisgowntio cyn treth. Caiff dad-ddirwyn 
y disgownt ei gydnabod fel cost ariannol yn y datganiad o incwm cynhwysfawr yn y cyfnod pan mae’n 
digwydd. 
 
Mae rhwymedigaeth amodol yn codi o ddigwyddiad yn y gorffennol sy’n peri rhwymedigaeth bosibl i’r 
Sefydliad y bydd ei bodolaeth yn cael ei chadarnhau os bydd digwyddiadau ansicr yn y dyfodol nad ydynt 
o fewn rheolaeth lwyr y Sefydliad yn digwydd ai peidio. Mae rhwymedigaethau amodol yn codi hefyd o 
dan amgylchiadau pan fyddai darpariaeth yn cael ei gwneud fel arall ond naill ai nid yw’n debygol y bydd 
angen all-lif adnoddau neu ni all swm y rhwymedigaeth gael ei fesur yn ddibynadwy. 
 
Trefniadau fel asiant 
 
Bydd y Sefydliad, mewn rhai achosion, yn gweithredu fel asiant o ran casglu a thalu cronfeydd cymorth 
yn ôl disgresiwn, Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn (FCF) ac yn 14/15, y Gronfa Bwrsariaeth (BF). Nid yw’r 
taliadau cysylltiedig gwerth £6 mil (FCF) a dim (BF) (2015: £14 mil, £6 mil) a gafwyd gan LlC ac a dalwyd 
yn dilyn hynny i fyfyrwyr wedi’u cynnwys yn Incwm a Gwariant y Sefydliad, lle y bo’r Sefydliad wedi’i 
amlygu i’r risg leiaf neu’n mwynhau’r budd economaidd lleiaf yn gysylltiedig â’r trafodyn (nodyn 38). 
 
Lle y bo’r Sefydliad wedi talu trydydd parti yn uniongyrchol, mae’r incwm a’r gwariant cysylltiedig wedi’u 
cynnwys yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr (nodyn 35). 
 
Dyfarniadau wrth gymhwyso polisïau cyfrifyddu a ffynonellau allweddol ansicrwydd amcangyfrif 
 
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae rheolwyr wedi gwneud y dyfarniadau canlynol: 
 

• Penderfynu a yw prydlesi y mae’r Sefydliad wedi cytuno iddynt naill ai fel prydleswr neu ddeiliad 
prydles yn brydlesi gweithredol neu ariannol. Mae’r penderfyniadau hyn yn dibynnu ar asesu p’un 
ai a yw risgiau a gwobrwyon perchenogaeth wedi’u trosglwyddo o’r prydleswr i’r deiliad prydles 
fesul prydles unigol. 

• Penderfynu a oes arwyddion o leihad yng ngwerth asedau diriaethol y Sefydliad. Mae ffactorau a 
ystyrir wrth ddod i’r cyfryw benderfyniad yn cynnwys hyfywedd economaidd a pherfformiad 



Datganiadau Ariannol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am y Flwyddyn yn diweddu 31 
Gorffennaf 2016 

 

44 
 

ariannol disgwyliedig yr ased yn y dyfodol a, phan fo’n elfen o uned fwy sy’n creu arian, hyfywedd 
a pherfformiad disgwyliedig yr uned honno yn y dyfodol. 

Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
   2016 2015  
  Nodyn £’000 £’000 
     
2 Grantiau Llywodraeth Cymru (LlC)    
     
 Grant rheolaidd LlC  5,396 5,537 
 Rhyddhau grantiau cyfalaf LlC 23 37 50 
 Rhyddhau grantiau cynnal cyfalaf LlC  - 6 
 Grantiau anrheolaidd LlC  82 134 
 Uno 33 - 252 
 Addasiad ynghylch darpariaeth adhawlio 31 255 - 
     
 Cyfanswm  5,770 5,979 
     
3 Ffioedd Hyfforddi a Chontractau Addysg    
     
 Contractau Addysg  35 18 
 Ffioedd Hyfforddi  526 434 
 Ffioedd eraill, gan gynnwys ffioedd arholi  40 25 
     
 Cyfanswm  601 477 
     
4 Grantiau a Chontractau Eraill     
     
 Cronfa Gymdeithasol Ewrop  71 275 
 Grantiau eraill:-    
 Digiskills  54 53 
 Grantiau a Chontractau Eraill  146 219 
     
 Cyfanswm  271 547 
     
5 Incwm Arall    
     
 Rhyddhau grantiau cyfalaf eraill y llywodraeth 23 20 24 
 Tanysgrifiadau, Cysylltiadau, Cyfraniadau Unigol  3 3 
 Ad-dalu cyflogau staff  - 110 
 Adennill costau cyrsiau, gan gynnwys rhentu 

ystafelloedd 
 15 382 

 Incwm amrywiol arall  18 13 
     
 Cyfanswm  56 532 
     
6 Incwm Canghennau  - - 
     
7 Incwm Buddsoddi    
     
 Llog derbyniadwy  6 5 
     
 Cyfanswm  6 5 
     
    Wedi’i 
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ailddatgan 
8 Incwm o gyllid pensiynau  - - 
     
9 Rhoddion a Gwaddolion  181  
     
Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
10 Costau Staff    
     
Dyma oedd nifer cyfartalog wythnosol amcangyfrifedig y bobl (yn cynnwys deiliaid swyddi uwch) a 
gyflogid gan y Sefydliad yn ystod y flwyddyn, a ddisgrifid fel staff cyfwerth ag amser llawn: 
     
  Nodyn 2016 2015  
   Nifer Nifer 
     
 Staff addysgu  40 45 
 Staff nad oeddent yn addysgu   108 109 
     
   148 154 
     
   2016 2015  
 Costau staff yr unigolion uchod  £’000 £’000 
     
 Cyflogau  4,144 4,337 
 Costau nawdd cymdeithasol  219 283 
 Costau pensiwn eraill 36 662 613 
     
 Isgyfanswm y gyflogres  5,025 5,233 
 Gwasanaethau staff wedi'i gontractio allan  209 78 
     
   5,234 5,311 
 Costau diswyddo / ailstrwythuro sylfaenol  248 99 
     
   5,482 5,410 
 Addasiad ynghylch gohirio pensiwn  - (78) 
 Cyfanswm Costau Staff  5,482 5,332 
     
 
11 Staff rheoli allweddol    
     
Staff rheoli allweddol yw’r bobl hynny sydd â’r awdurdod a’r cyfrifoldeb am gynllunio, cyfeirio a rheoli 
gweithgareddau’r Sefydliad ac fe’u cynrychiolir gan yr Uwch Dîm Rheoli sy’n cynnwys y Prif Weithredwr 
(Swyddog Cyfrifyddu), y Cyfarwyddwr Cyllid, y Cyfarwyddwr AD a Gwasanaethau Cymorth, y 
Cyfarwyddwr Ansawdd, y Cyfarwyddwr TG a Systemau Gwybodaeth Reoli, Cyfarwyddwr y Cwricwlwm a’r 
Cyfarwyddwr Datblygu Busnes. 
 
Tâl staff rheoli allweddol, y Swyddog Cyfrifyddu a staff eraill sy’n cael cyflog uwch 
 
   2016 2015  
   Nifer Nifer 
Nifer y staff rheoli allweddol, gan gynnwys y Swyddog 
Cyfrifyddu: 

 7 2 

 
Yn sgil mabwysiadu FRS 102 yn 2016, mae’n ofynnol datgelu staff rheoli allweddol ychwanegol. Yn 2015, 
roedd angen datgelu’r Swyddog Cyfrifyddu yn unig. Felly, trwy gydol nodyn 11, mae 2015 yn cyfeirio at 



Datganiadau Ariannol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am y Flwyddyn yn diweddu 31 
Gorffennaf 2016 

 

46 
 

Swyddog Cyfrifyddu pob Sefydliad yn unig, sef WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru cyn yr 
uno. Er gwybodaeth, roedd nifer aelodau staff yr Uwch Dîm Rheoli yn 2015, gan gynnwys Swyddog 
Cyfrifyddu pob Sefydliad fel a ganlyn: WEA Cymru - 5; Coleg Cymunedol YMCA Cymru - 5. 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
11 Staff rheoli allweddol (parhad)    
     
Dyma nifer y staff rheoli allweddol a staff eraill a dderbyniodd daliadau blynyddol, ac eithrio cyfraniadau 
pensiwn ond yn cynnwys buddion mewn nwyddau, yn yr ystodau canlynol: 
 
 Staff rheoli allweddol Staff eraill 
 2016 2015  2016 2015  
 Nifer Nifer Nifer Nifer 
£40,001 i £50,000 y flwyddyn 6 - - - 
£50,001 i £60,000 y flwyddyn - - - - 
£60,001 i £70,000 y flwyddyn - 1 - - 
£60,001 i £80,000 y flwyddyn 1 1   
 7 2 0 0 
     
Mae taliadau staff rheoli allweddol fel a ganlyn:   
   2016 2015  
   £’000 £’000 
     
Cyflogau   358 142 
Lwfans Car Bloc   4 1 
   362 143 
Cyfraniadau Pensiwn y Cyflogwr   47 21 
     
Cyfanswm Taliadau   409 164 
     
Nid oedd symiau’n ddyledus i staff rheoli allweddol a roddwyd heibio yn ystod y flwyddyn ac nid oedd 
unrhyw drefniadau aberthu cyflog ar waith. 
     
Mae’r taliadau uchod yn cynnwys symiau sy’n daladwy i’r Swyddog Cyfrifyddu (sydd hefyd yn derbyn y 
cyflog uchaf), sef: 
   2016 2015  
   £’000 £’000 
     
Cyflogau   76 142 
Lwfans Car Bloc   - 1 
   76 143 
Cyfraniadau Pensiwn y Cyflogwr   6 21 
     
Cyfanswm Taliadau   82 164 
     
O blith aelodau’r Corff Llywodraethu, un Llywodraethwr, dau aelod staff a’r Prif Weithredwr oedd yr unig 
Lywodraethwyr a oedd yn cael tâl fel cyflogeion y Sefydliad yn ystod y flwyddyn. Treuliau teithio a 
chynhaliaeth yn unig a gafwyd wrth gyflawni dyletswyddau fel Llywodraethwyr a ad-dalwyd i bob 
Llywodraethwr arall. 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 

 
 
   2016 2015  
   £’000 £’000 
12 Treuliau Gweithredu Eraill    
     
 Costau addysgu  225 360 
 Costau nad ydynt yn gostau addysgu    
 Gwasanaethau cymorth addysgu  327 286 
 Gwasanaethau cymorth eraill  97 92 
 Gweinyddu a gwasanaethau canolog  449 731 
 Addysg Gyffredinol  37 38 
 Costau Safleoedd  408 479 
 Ymgynghori  111 61 
 Treuliau eraill  - 58 
 Drwgddyledion  - 25 
 Cyfanswm  1,654 2,130 
     
 Mae treuliau gweithredu eraill yn cynnwys:    
 Tâl Archwilwyr    
 Archwilwyr allanol Ariannol 15 22  
 Arall 4 5  
   19 27 
     
 Archwilwyr mewnol   9 20 
     
     
13 Llog a chostau cyllid eraill    
   2016 2015  
   £’000 £’000 
 Costau cyllid pensiwn  50 43 
 Llog ar fenthyciad  4 5 
     
 Cyfanswm  54 48 
     
14 Trethiant    
     
Nid yw’r ymddiriedolwyr o’r farn bod y Sefydliad, fel elusen gofrestredig, yn atebol am dalu unrhyw dreth 
gorfforaeth yn deillio o’i weithgareddau yn ystod y flwyddyn hon. 
     
15 Gwarged/(Diffyg) ar Weithrediadau sy’n 

parhau ar gyfer y cyfnod 
   

   2016 2015  
   £’000 £’000 
 Gwarged / (diffyg) y Sefydliad ar gyfer y flwyddyn  (490) (179) 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
  Tir ac 

adeiladau 
rhydd-

ddaliadol 

Tir ac 
adeiladau ar 
brydles hir 

Gwelliannau i 
eiddo 

Offer Dodrefn, 
darnau 
gosod a 

gosodiadau 

Cerbydau 
modur 

Cyfanswm 

16 Asedau Sefydlog 
Diriaethol 

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

         
 Cost neu brisiad        
 Ar 1 Awst 2015 3,078 272 79 2,483 112 7 6,031 
 Ychwanegiadau - - 86 2 17 - 105 
 Gwarediadau - - - - - - - 
 Ar 31 Gorffennaf 2016 3,078 272 165 2,485 129 7 6,136 
         
 Dibrisiant        
 Ar 1 Awst 2015 1,750 31 79 2,336 73 7 4,276 
 Tâl am y flwyddyn 78 6 17 70 14 - 185 
 Gwarediadau - - - - - - - 
 Ar 31 Gorffennaf 2016 1,828 37 96 2,406 87 7 4,461 
         
 Llyfrwerth Net ar 31 

Gorffennaf 2016 
1,250 235 69 79 42 - 1,675 

         
 Llyfrwerth Net ar 31 

Gorffennaf 2015 
1,328 241 - 147 39 - 1,755 

         
Cafodd asedau tir ac eiddo’r Sefydliad, a etifeddwyd oddi wrth CHWEAN, eu prisio gan gwmni o syrfewyr siartredig ar 22 Mai 2008 ar 
farchnadwerth o £2,195,000 yn unol â safonau prisio Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Yn sgil mabwysiadu FRS 102, dilynodd y Sefydliad 
y ddarpariaeth drosiannol i gadw llyfrwerth yr asedau tir ac eiddo a etifeddwyd, ond nid i fabwysiadu polisi o ailbrisio’r eiddo hyn yn y dyfodol. 
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17 Buddsoddiadau  2016 2015  
   £’000 £’000 
 Asedau Gwaddol    
     
 Gweddill ar 1 Awst  1,046 1,018 
 Prynu asedau  636 848 
 Gwerthu asedau  (632) (852) 
 Ailbrisio asedau gwaddol  - - 
 Cynnydd yng ngwerth ased gwaddol  57 19 
 Symudiad mewn gweddillau arian parod  (14) 13 
 Gweddill ar 31 Gorffennaf  1,093 1,046 
     
 Cynrychiolir gan:    
 Ecwitïau, Bondiau, Arall  911 850 
 Arian parod ac adneuon  32 46 
 Tir  150 150 
   1,093 1,046 
     
18 Dyledwyr    
   2016 2015  
   £’000 £’000 
 Symiau sy’n dod yn ddyledus ymhen un 

flwyddyn: 
   

 Symiau masnach derbyniadwy  94 199 
 Rhagdaliadau ac incwm cronedig  324 371 
   418 570 
     
 
 
 



Datganiadau Ariannol Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales am y Flwyddyn yn diweddu 31 
Gorffennaf 2016 

 

51 
 

Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
   2016  2015  
19 Credydwyr: symiau sy’n ddyledus 

ymhen un flwyddyn 
   Wedi’i 

ailddatgan 
  Nodiadau £’000  £’000 
      
 Benthyciad banc  -  11 
 Symiau masnach sy’n daladwy  42  23 
 Croniadau – Cyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi 
 85  69 

 Croniadau – tâl gwyliau 37 70  64 
 Croniadau – eraill   675  780 
 Incwm gohiriedig – grantiau cyfalaf y 

llywodraeth 
23 56  58 

 Incwm gohiriedig – arall  103  50 
      
 Cyfanswm  1,031  1,055 
      
20 Credydwyr: symiau sy’n ddyledus 

wedi un flwyddyn 
    

      
 Benthyciad banc  -  183 
 Incwm gohiriedig – grantiau cyfalaf y 

llywodraeth 
23 377  432 

      
 Cyfanswm  377  615 
      
21 Dyled yn aeddfedu     
 (a) Benthyciadau a gorddrafftiau 

banc 
 2016  2015  

   £’000  £’000 
      
 Mae’r benthyciad banc yn ad-

daladwy fel a ganlyn: 
    

 Ymhen 1 flwyddyn neu lai  -  11 
 Ymhen dwy i bum mlynedd  -  44 
 Ymhen pum mlynedd neu ragor  -  139 
      
 Cyfanswm  -  194 
      
 Cafodd y benthyciad uchod ei ad-

dalu yn ystod 2015/16 
    

      
 (b) Prydlesi cyllid  -  - 
      
      
22  Darpariaethau Rhwymedigaethau 

buddion diffiniedig 
Pensiynau 

uwch 
Cyfanswm 

   £’000 £’000 £’000 
      
 Ar 1 Awst 2015  (1,489) (87) (1,576) 
 Gwariant yn y cyfnod  (385) (10) (395) 
 Ychwanegiadau yn y cyfnod  1,292 - 1,292 
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 Ar 31 Gorffennaf 2016  (2,396) (77) (2,473) 
      
Mae’r rhwymedigaethau buddion diffiniedig yn gysylltiedig â’r rhwymedigaethau yn sgil aelodaeth 
y Sefydliad o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Rhoddir manylion pellach yn Nodyn 36. 
 
Mae’r ddarpariaeth pensiwn uwch yn ymwneud â chostau rhagamcanedig mewn perthynas â 3 
chyn-aelod o staff Coleg Harlech a adawodd, trwy drefniant, cyn yr uno â WEA (Gogledd Cymru) 
yn 2001. Yn sgil ansicrwydd ynghylch disgwyliad oes, ni ellir proffilio’r ddarpariaeth pensiwn 
uwch. 
      
 

23 Incwm Gohiriedig – Grantiau Cyfalaf y Llywodraeth   
    £’000 
     
 Ar 1 Awst 2015   490 
 Rhyddhawyd i’r cyfrif incwm a gwariant   (57) 
     
 Ar 31 Gorffennaf 2016   433 
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Y65678Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 

 
24 Gwaddolion Cyfnod yn diweddu 31 Gorffennaf 2016 
  Cronfa 

Bwrsariaethau ac 
Ysgoloriaethau 

Cronfa 
Llyfrau, 
Gwobrau a 
Deunyddiau 
Cymorth 
Dysgu 

Cronfa 
Dibenion 
Cyffredinol 

Cyfanswm 

  £’000 £’000 £’000 £’000 
 Ar 1 Awst 2015 fel y 

datganwyd yn 
flaenorol 

200 823 23 1,046 

 Cywiriad ar gyfer 
dadansoddiad 14/15 

3 (5) 2 - 

 Cynnydd yng ngwerth 
Buddsoddiadau 
Gwaddol 

2 54 1 57 

 Incwm Buddsoddi ar 
gyfer y flwyddyn 

1 22 1 24 

 Tynnwyd o Waddolion - (20) - (20) 
 Treuliau Rheoli 

Buddsoddiadau 
(1) (13) - (14) 

 Ar 31 Gorffennaf 2016 205 861 27 1,093 
      
 Rhaniad mewn 

Gwaddolion 
    

 Buddsoddiadau 
Gwaddol 

55 861 27 943 

 Asedau Sefydlog 
Gwaddol 

150 - - 150 

  205 861 27 1,093 
      
Mae cronfeydd cyfyngedig o £800 mil yng Nghronfa Tudor Bowen Jones wedi’i gynnwys yn y Gronfa 
Llyfrau, Gwobrau a Deunyddiau Cymorth Dysgu uchod. Mae hwn wedi’i gyfyngu i ddarparu adnoddau ar 
gyfer Llyfrgell Tudor Bowen Jones yn Harlech.  
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  Cyfnod yn diweddu 31 Gorffennaf 2016 
  Cronfa 

Bwrsariaethau ac 
Ysgoloriaethau 

Cronfa 
Llyfrau, 
Gwobrau a 
Deunyddiau 
Cymorth 
Dysgu 

Cronfa 
Dibenion 
Cyffredinol 

Cyfanswm 

  £’000 £’000 £’000 £’000 
 Ar 1 Awst 2014 fel y 

datganwyd yn 
flaenorol 

199 796 23 1,018 

 Cynnydd yng ngwerth 
Buddsoddiadau 
Gwaddol 

- 19 - 19 

 Incwm Buddsoddi ar 
gyfer y flwyddyn 

2 29 1 32 

 Tynnwyd o Waddolion - - - - 
 Treuliau Rheoli 

Buddsoddiadau 
(1) (21) (1) (23) 

 Ar 31 Gorffennaf 2015 200 823 23 1,046 
      
 Rhaniad mewn 

Gwaddolion 
    

 Buddsoddiadau 
Gwaddol 

50 823 23 896 

 Asedau Sefydlog 
Gwaddol 

150 - - 150 

  200 823 23 1,046 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
25 Cronfa Ailbrisio wrth gefn    
   2016 2015  
   £’000 £’000 
 Ar 1 Awst  210 230 
 Trosglwyddo o’r Gronfa Ailbrisio Wrth Gefn i’r 

Gronfa Gyffredinol Wrth Gefn mewn perthynas â: 
   

 Dibrisiant asedau a ail-brisiwyd  - (20) 
 Ar 31 Gorffennaf  210 210 
     
Mae gweddill y gronfa ailbrisio wrth gefn yn berthnasol i ailbrisio tir ac felly ni chaiff ei ddibrisio. 
     
   2016 2015 wedi’i 

ailddatgan  
  Nodyn £’000 £’000 
26 Arian Parod a Chywerthoedd Arian Parod    
 Arian parod  1 1 
 Cyfrifon banc y Co-op  23 206 
 Cyfrifon banc Handelsbanken  1,822 398 
 Cyfrifon banc Canghennau  23 23 
 Cyfrifon banc Barclays  10 623 
 HSBC  3 3 
 Natwest  - 1,060 
   1,882 2,314 
 Cyfrifon Cronfeydd Cyfyngedig:    
 Cyfrif Cronfa Keith Evans  5 5 
 Cyfrif Cronfa Alwyn Evans  6 5 
 Cyfrif Cronfa Dil Llewellyn  - - 
 Cyfanswm Arian Parod a Chywerthoedd Arian 

Parod 
 1,893 2,324 

     
27 Symudiadau’r Cronfeydd Cyffredinol Wrth 

Gefn 
   

   2016 2015 wedi’i 
ailddatgan  

 Cronfa’r Cyfrif Incwm a Gwariant Wrth Gefn  £’000 £’000 
     
 Ar 1 Awst  1,160 1,545 
 Gwarged am y flwyddyn ar weithrediadau sy’n 

parhau 
 (490) (179) 

 Trosglwyddo o’r gronfa ailbrisio  - 20 
 Ennill/(colled) actiwaraidd mewn perthynas â’r 

gronfa bensiwn 
36 (809) (226) 

   (139) (1,160) 
     
 Cronfeydd wrth gefn y Canghennau    
 Ar 1 Awst   23 23 
 Symudiad am y flwyddyn  - - 
     
 Cyfanswm y cronfeydd cyffredinol wrth gefn  (116) 1,183 
     
 Cynrychiolir y Gweddill gan:    
 Cronfa Bensiwn wrth gefn (FRS 102 (28)) 36 (2,396) (1,489) 
 Cronfa’r cyfrif incwm a gwariant wrth gefn ac   2,280 2,672 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
 
eithrio’r gronfa bensiwn wrth gefn 

 Ar 31 Gorffennaf  (116) 1,183 
     
 Cronfeydd Cyfyngedig Wrth Gefn    
 Cyfrif Cronfa Keith Evans  5 5 
 Cyfrif Cronfa Alwyn Evans  6 5 
 Cyfrif Cronfa Dil Llewellyn  - - 
 Ar 31 Gorffennaf  11 10 
     
 
     
28 Dadansoddiad o newidiadau mewn cronfeydd 

net 
1 Awst 2015 Llifoedd 

arian 
31 Gorffennaf 

2016 
  £’000 £’000 £’000 
 Arian parod a chywerthoedd arian parod 2,314 (432) 1,882 
 Cronfeydd Cyfyngedig 10 1 11 
 Buddsoddiadau Asedau Gwaddol 46 (14) 32 
     
 Cyfanswm 2,370 (445) 1,925 
     
29 Ymrwymiadau Cyfalaf    
     
Nid oedd unrhyw ymrwymiadau cyfalaf ar ddiwedd y flwyddyn. 
     
30 Rhwymedigaethau Prydles    
     
Ar 31 Gorffennaf, roedd gan y Sefydliad daliadau prydles gofynnol o dan brydlesi gweithredu na ellir eu 
canslo, fel a ganlyn: 
     
 Taliadau prydles gofynnol sy’n ddyledus yn y 

dyfodol 
 2016 2015  

   £’000 £’000 
 Tir ac adeiladau    
     
 Ddim diweddarach nag 1 flwyddyn  61 61 
 Diweddarach nag 1 flwyddyn a ddim diweddarach 

na 5 mlynedd 
 50 131 

 Diweddarach na 5 mlynedd  - 6 
     
   111 198 
 Arall    
     
 Ddim diweddarach nag 1 flwyddyn  16 10 
 Diweddarach nag 1 flwyddyn a ddim diweddarach 

na 5 mlynedd 
 19 14 

 Diweddarach na 5 mlynedd  - - 
     
   35 24 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
 
31 Rhwymedigaeth Amodol 
 
O dan delerau'r Memorandwm Ariannol bydd y Sefydliad yn atebol i ad-dalu unrhyw arian a dderbyniwyd i 
Lywodraeth Cymru (LlC) os bydd y Sefydliad yn methu â chydymffurfio ag unrhyw delerau ac amodau 
sydd ynghlwm wrth y cronfeydd.  
 
Darparwyd yn y gorffennol ar gyfer adfachu posibl. Fodd bynnag, nid yw LlC wedi awgrymu ein bod 
mewn sefyllfa adfachu ac felly mae’r ddarpariaeth flaenorol wedi’i gwrthdroi. 
 
Mae tir ac adeiladau o’r enw ‘Coleg Harlech’ wedi’u cynnwys ym mhortffolio eiddo’r Sefydliad. Ar hyn o 
bryd, ni chaiff y safle hwn ei ddefnyddio i’w lawn botensial. Mae rhan o’r safle’n cynnwys adeilad theatr 
sydd wedi’i restru yn ddiweddar. Nid oes cyflwr da ar yr adeilad hwn ac mae’n bosibl y bydd angen gwaith 
adfer sylweddol arno. 
 
Mae rheolwyr wrthi’n canfod ffynonellau cyllid posib ar gyfer y gwaith adfer angenrheidiol. Os na ddeuir o 
hyd i unrhyw ffynonellau posibl, mae’n bosibl y bydd yn rhaid i’r Sefydliad dalu’r costau adfer hyn. Ar hyn 
o bryd, mae’n amhosibl nodi’r costau posibl sydd ynghlwm ac felly nid oes darpariaeth ar gyfer hynny yn y 
Datganiadau Ariannol. 
 
32 Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd 
 
Daeth y newid i enw’r Sefydliad, sef ‘Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales’, i rym ar 5 
Tachwedd 2016. 
 
 
33 Eitem Eithriadol – Incwm a Gwariant yn gysylltiedig â’r uno 
 
I gefnogi’r uniadau, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau arian i gyfrannu tuag at gost gweithgarwch 
sy’n gysylltiedig â’r uno. Am y cyfnod yn diweddu 31 Gorffennaf 2015, cyfanswm y cyllid a ddefnyddiwyd 
oedd £252 fil - £82 fil ar gyfer yr uno rhwng WEA Cymru a Choleg Cymunedol YMCA Cymru, a £170 mil 
ar gyfer yr uno rhwng WEA De Cymru a CHWEAN. 
 
O ganlyniad i faint a natur y gwariant hwn, fe’i dangosir yn y cyfrifon fel eitem eithriadol (Nodyn 2). 
 
34 Trafodion gyda Phartïon Cysylltiedig 
 
Oherwydd natur gweithrediadau'r Sefydliad a bod aelodau’r bwrdd llywodraethwyr yn cael eu penodi o 
sefydliadau lleol y sector cyhoeddus a’r sector preifat, mae'n anochel y bydd trafodion yn digwydd gyda 
mudiadau y gall aelod o fwrdd y llywodraethwyr fod â diddordeb ynddynt. Cynhelir yr holl drafodion sy’n 
ymwneud â sefydliadau o’r fath o bellter hyd braich ac yn unol â rheoliadau ariannol a gweithdrefnau 
caffael arferol y Sefydliad. 
 
Roedd cyfanswm y treuliau a dalwyd i Lywodraethwyr yn ystod y flwyddyn yn £7,640; 14 Llywodraethwr 
(2014/15: £6,761; 23 Llywodraethwr). Mae hyn yn cynnwys costau teithio a chynhaliaeth a threuliau eraill 
a ddaeth i’w rhan wrth fynychu cyfarfodydd y Bwrdd Llywodraethu a digwyddiadau’r elusen yn rhinwedd 
eu swydd. 
 
Roedd pedwar staff-lywodraethwr a gafodd dâl gwerth £128,151 gan y Sefydliad yn ystod y flwyddyn. Nid 
oes unrhyw Lywodraethwr wedi cael tâl nac ildio hawl i gael taliadau gan y Sefydliad yn ystod y flwyddyn. 
(2015: Cafodd 2 Lywodraethwr dâl gwerth £76,445 am wasanaethau). 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
 
Partneriaeth Parc Caia Cyf - y Prif Swyddog yw Alison Hill, un o Lywodraethwyr y Sefydliad. Mae’n 
sefydliad datblygu cymunedol yn Wrecsam, a defnyddir ei adeiladau i gynnal darpariaeth addysgol y 
Sefydliad ac fel swyddfa ardal. Roedd cytundeb yn ystod y cyfnod yn diweddu 31 Gorffennaf 2015 rhwng 
Partneriaeth Parc Caia Cyf a’r Sefydliad i osod incwm dyledus yn erbyn gwariant a gafwyd, gyda’r 
Sefydliad yn talu’r gwahaniaeth ar ddiwedd y flwyddyn. Felly, mae’r trafodion ar gyfer y cyfnod yn 
diweddu 31 Gorffennaf 2015 yn is o lawer na’r trafodion ar gyfer y cyfnod yn diweddu 31 Gorffennaf 2016 
isod. 
 
Roedd cyfanswm y trafodion prynu yn y cyfnod yn £13,727 (2015: £2,436) 
Nid oedd unrhyw drafodion incwm yn y cyfnod (2015: dim). 
 
Ar 31/7/16, nid oedd gwahaniaeth yn ddyledus i Bartneriaeth Parc Caia Cyf (2015: £8,457).  
 
35 SYMIAU A DDOSBARTHWYD FEL ASIANT    
     

a) Cronfa Arian Wrth Gefn (FCF)  Blwyddyn yn 
Diweddu 

31 Gorffennaf 
2015 

Blwyddyn yn 
Diweddu 

31 Gorffennaf 
2016 

   £'000 £'000 
     
 Grantiau LlC  66 58 
 Llog a enillwyd  - - 
   66 58 
 Talwyd i drydydd parti *  47 42 
 Dosbarthwyd i fyfyrwyr **  6 14 
 Costau eraill yn cynnwys costau gweinyddu  6 2 
 Ar 31 Gorffennaf  7 - 
     
Mae grantiau FCF Llywodraeth Cymru ar gael i fyfyrwyr cymwys yn unig. 
     
* Pan dalodd y Sefydliad i drydydd parti, cafodd yr Incwm a’r Gwariant cysylltiedig eu cynnwys yn y 
Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. 
     
** Pan oedd y Sefydliad yn gweithredu fel asiant talu, ni chafodd y grantiau a’r arian a ddosbarthwyd 
mewn cysylltiad â’r grantiau hynny eu cynnwys yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. 
     
   Blwyddyn yn 

Diweddu 
31 Gorffennaf 

2015 

Blwyddyn yn 
Diweddu 

31 Gorffennaf 
2016 

   £'000 £'000 
b) Bwrsariaethau    

     
 Ar 1 Awst  - 6 
 Derbyniwyd yn y flwyddyn  - - 
   - 6 
 Llai arian a ddosbarthwyd yn y Flwyddyn:    
 Bwrsariaethau Cyrsiau Hir  - 6 
 Bwrsariaethau Cyrsiau Byr  - - 
 Ar 31 Gorffennaf  - - 
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Gweinyddir Cronfa Bwrsariaethau Coleg Harlech LlC gan y Sefydliad ar ran LlC, ac mae’r Sefydliad yn 
gweithredu fel yr asiant talu. Felly, nid yw’r bwrsariaethau wedi’u cynnwys yn y cyfrif Incwm a Gwariant, 
ac eithrio’r grant a gafodd y Sefydliad i dalu am y costau gweinyddu sy’n gysylltiedig â’r grant.  

 
 
36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg 
 
Mae cyflogeion y Sefydliad yn aelodau o ddau brif gynllun pensiwn: Cynllun Pensiwn Athrawon Cymru a 
Lloegr (TPS) ar gyfer staff academaidd a staff cysylltiedig; a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) 
ar gyfer staff nad ydynt yn staff addysgu, a gweinyddir y cynllun hwnnw gan Gyngor Dinas a Sir Caerdydd 
a Chyngor Gwynedd. Mae’r ddau yn gynlluniau buddion diffiniedig, aml-gyflogwr. Yn ogystal, mae ychydig 
gyflogeion yn perthyn i gynllun Aviva ac mae un cyflogai’n perthyn i Ymddiriedolaeth Pensiwn WEA. 
 
Cyfanswm cost pensiwn am y flwyddyn 2015-16 2014-15 

 £'000 £'000 £'000 £'000 
     
Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS): 
cyfraniadau a dalwyd 

 173  159 

Cynllun Ymddiriedolaeth Pensiwn WEA  19  18 
Cynllun Pensiwn Aviva  37  30 
     
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol:     
     
Cyfraniadau a dalwyd Caerdydd a Bro 
Morgannwg (CVG) 

244  255  

Cyfraniadau a dalwyd Gwynedd (GC) 141  124  
Tâl FRS 102 (28) Caerdydd a’r Fro 43  10  
Tâl FRS 102 (28) Gwynedd 5  17  
     
Tâl ar y Cyfrif Incwm a Gwariant (costau 
staff) 

 433  406 

     
Tâl pensiwn uwch a godir ar y Cyfrif Incwm 
a Gwariant (Costau staff) 

 0  0 

Cyfanswm Cost Pensiwn am y Flwyddyn  662  613 
 
Caiff costau pensiwn eu hasesu yn unol â chyngor actiwarïaid cymwys annibynnol. Cynhaliwyd y prisiad 
ffurfiol diweddaraf o’r TPS gan yr actiwarïaid ar 31 Mawrth 2012 a’r LGPS ar 31 Mawrth 2013. 
 
Roedd cyfraniadau gwerth £63,153 (2015: £61,133) yn daladwy i’r cynlluniau ar 31 Gorffennaf ac maent 
wedi’u cynnwys o fewn credydwyr: GC £14,699; CVG £26,631; TPS £21,823. 
 
Cynllun Pensiwn Athrawon 
 
Mae'r Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) yn gynllun statudol a seiliwyd ar gyfraniadau, â buddion 
diffiniedig, a reolir gan Reoliadau Pensiwn Athrawon 2010 ac, o 1 Ebrill 2014, Rheoliadau Pensiwn 
Athrawon 2014. Mae'r rheoliadau hyn yn berthnasol i athrawon mewn ysgolion a sefydliadau addysgol 
eraill, gan gynnwys academïau, yng Nghymru a Lloegr a gynhelir gan awdurdodau lleol. Yn ogystal, gall 
athrawon mewn llawer o ysgolion annibynnol a gwirfoddol a gynorthwyir ac athrawon a darlithwyr mewn 
rhai sefydliadau addysg bellach ac uwch fod yn gymwys i fod yn aelodau. Mae aelodaeth yn awtomatig ar 
gyfer athrawon a darlithwyr amser llawn ac, o 1 Ionawr 2007 ymlaen, yn awtomatig hefyd i athrawon a 
darlithwyr a gyflogir yn rhan-amser yn dilyn penodiad neu newid contract. Gall athrawon a darlithwyr 
ddewis eithrio o'r TPS. 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
 
Cyfrif Cyllidebu a Phrisio Pensiwn Athrawon 
 
Er bod aelodau’n cael eu cyflogi gan gyrff amrywiol, caiff eu pensiwn ymddeol a buddion pensiwn eraill eu 
pennu mewn rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf Blwydd-daliadau 1972 a chânt eu talu gan arian 
cyhoeddus a ddarperir gan Senedd y DU. Mae'r TPS yn gynllun di-gronfa a bydd aelodau yn cyfrannu ar 
sail 'talu wrth fynd', a chaiff y cyfraniadau hyn, ynghyd â chyfraniadau cyflogwyr, eu credydu i'r Trysorlys o 
dan drefniadau a lywodraethir gan y Ddeddf uchod.  
 
Yn ôl Rheoliadau Pensiynau Athrawon 2010, rhaid cadw cofnod blynyddol, sef y Cyfrif Cyllidebu a Phrisio 
Pensiwn Athrawon, o dderbyniadau a gwariant (gan gynnwys cost cynnydd mewn pensiynau). O 1 Ebrill 
2001, credydwyd gwir gyfradd adennill i'r Cyfrif. Mae hyn yr un peth â rhagdybio bod y gweddill yn y Cyfrif 
yn cael ei fuddsoddi mewn buddsoddiadau tybiannol sy'n cynhyrchu'r gyfradd adennill real honno. 
 
36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 

 
Prisio’r Cynllun Pensiwn Athrawon 
 
Gwnaed yr adolygiad actiwaraidd diweddaraf o'r TPS ar 31 Mawrth 2012, yn unol â Chyfarwyddiadau 
ynghylch Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus (Prisiadau a Chapio Costau Cyflogwyr) 2014. 
Cyhoeddwyd yr adroddiad prisio gan yr Adran Addysg (yr Adran) ar 9 Mehefin 2014. Dyma ganlyniadau 
allweddol y prisio: 
 
- Gosodwyd cyfraddau cyfraniadau cyflogwyr newydd yn 16.48% o'r cyflog pensiynadwy (gan gynnwys 

ffioedd gweinyddol o 0.08%); 
- roedd cyfanswm rhwymedigaethau'r cynllun am wasanaeth hyd y dyddiad prisio yn £191.5 biliwn, ac 

roedd yr asedau tybiannol yn £176.6 biliwn, gan roi diffyg tybiannol o £14.9 biliwn mewn perthynas â 
gwasanaeth yn y gorffennol; 

- capio costau cyflogwyr yn 10.9% o gyflog pensiynadwy. 
 
Gweithredwyd cyfradd newydd o ran cyfraniadau cyflogwyr at y TPS ym mis Medi 2015. 
 
Mae copi llawn o'r adroddiad prisio a dogfennau ategol ar gael ar wefan y Cynllun Pensiwn Athrawon yn y 
lleoliad canlynol: 
 
https://www.teacherspensions.co.uk/news/employers/2014/06/publication-of-the-valuation-report.aspx 
 
Newidiadau i’r Cynllun 
 
Yn dilyn adroddiad Hutton ym mis Mawrth 2011 a'r ymgynghoriadau ynghylch diwygio’r TPS a 
ddigwyddodd wedyn gydag undebau llafur a chyrff cynrychiadol, cyhoeddodd yr Adran Gytundeb Terfynol 
Arfaethedig, a oedd yn amlinellu’r cynllun ar gyfer TPS diwygiedig a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2015. 
 
Mae darpariaethau allweddol y cynllun diwygiedig yn cynnwys: pensiwn a seilir ar enillion cyfartalog gydol 
gyrfa; cyfradd gronnus o 1/57; ac Oedran Pensiwn Arferol sy’n cyfateb i Oedran Pensiwn y Wladwriaeth, 
ond sy’n rhoi’r dewis i aelodau ymddeol yn gynt neu'n hwyrach na'u Hoedran Pensiwn Arferol. Yn bwysig, 
bydd buddion pensiwn a gronnwyd cyn 1 Ebrill 2015 yn cael eu diogelu'n llawn. 
 
Yn ogystal, mae'r Cytundeb Terfynol Arfaethedig yn cynnwys ymrwymiad gan y Llywodraeth na fydd 
newid yn yr oedran y gall rhai sydd o fewn 10 mlynedd i gyrraedd yr Oedran Pensiwn Arferol ar 1 Ebrill 
2012 ymddeol, ac ni fydd gostyngiad yn y pensiwn a dderbynnir ganddynt pan fyddant yn ymddeol.  
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
Hefyd, bydd trefniadau pontio eraill, a fydd yn lleihau'n raddol dros gyfnod o dair blynedd a hanner, ar 
gyfer pobl a fyddai o fewn tair blynedd a hanner i'r 10 mlynedd a ddiogelwyd. 
Daeth rheoliadau a sefydlodd y Cynllun Pensiwn Athrawon diwygiedig i rym ar 1 Ebrill 2014 a dechreuodd 
y cynllun diwygiedig ar 1 Ebrill 2015. 
 
Cyfanswm y costau pensiwn a dalwyd i’r TPS yn ystod y flwyddyn oedd £172,618 (2015: £159,125). 
 
FRS 102 (28) 
 
O dan y diffiniadau a amlinellir yn FRS 102 (28.11), mae'r TPS yn gynllun pensiwn aml-gyflogwr. Nid yw'r 
Sefydliad yn gallu nodi ei gyfran o'r asedau a’r rhwymedigaethau sylfaenol yn y cynllun. 
 
Yn unol â hynny, mae'r Sefydliad wedi manteisio ar yr eithriad yn FRS 102 ac wedi rhoi cyfrif am ei 
gyfraniadau i'r cynllun fel pe bai'n gynllun cyfraniadau diffiniedig. Mae'r Sefydliad wedi amlinellu uchod y 
wybodaeth sydd ar gael am y cynllun a'r goblygiadau i’r Sefydliad o ran cyfraddau cyfrannu a ragwelir. 
 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 
 
Mae Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) yn gynllun buddion diffiniedig a ariennir (LGPS), a 
chedwir yr asedau mewn cronfeydd ar wahân a weinyddir gan Gyngor Dinas a Sir Caerdydd (CCC) a 
Chyngor Gwynedd (GC). Roedd cyfanswm y cyfraniad a wnaed ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 
Gorffennaf 2016 yn £489 mil, yn cynnwys cyfraniadau gwerth £386 mil gan y cyflogwr (a oedd yn 
cynnwys costau cyfalaf ymddeoliadau cynnar gwerth £9 mil) a chyfraniadau gwerth £103 mil gan 
gyflogeion. Mae’r cyfraddau cyfrannu a gytunwyd i’r dyfodol yn 22.3% yn achos LGPS Caerdydd a’r Fro 
ac yn 19.1% yn achos LGPS Gwynedd i’r cyflogwr, a bydd cyfraniadau cyflogeion yn amrywio o 5.5% i 
12.5%, yn dibynnu ar eu cyflog. 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 
 
FRS 102 (28) – LGPS Caerdydd a’r Fro 
 
Prif Dybiaethau Actiwaraidd   
   
Mae'r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar brisiad actiwaraidd llawn o'r gronfa ar 31 Mawrth 2013 wedi'i 
ddiweddaru hyd at 31 Gorffennaf 2016 gan actiwari annibynnol cymwysedig: 
 Ar 31 Gorffennaf 

2016 
Ar 31 Gorffennaf 

2015 
 % % 
Cyfradd ddisgowntio 2.4 3.6 
Chwyddiant RPI 2.9 3.2 
Chwyddiant CPI 1.8 2.1 
Cynnydd mewn pensiynau 1.8 2.1 
Cyfradd ailbrisio cyfrifon pensiwn 1.8 2.1 
Cynnydd mewn cyflogau 2.8 3.1 
   
Tybiaethau ynghylch Marwoldeb   
   
Mae'r tybiaethau presennol ynghylch marwoldeb yn caniatáu’n ddigonol ar gyfer gwelliannau mewn 
cyfraddau marwoldeb yn y dyfodol. Y disgwyliadau oes tybiedig wrth ymddeol yn 65 oed yw: 
 Ar 31 Gorffennaf 

2016 
Ar 31 Gorffennaf 

2015 
 blynyddoedd blynyddoedd 
Yn ymddeol heddiw   
Gwryw 23.8 23.8 
Benyw 26.8 26.7 
Yn ymddeol ymhen 20 mlynedd   
Gwryw 25.9 25.8 
Benyw 29.1 29.0 
   
Dyraniad asedau ac adenillion disgwyliedig ar asedau  Gwerth ar 31 

Gorffennaf 2016 
Gwerth ar 31 

Gorffennaf 2015 
 % % 
Ecwitïau 76.7 76.9 
Eiddo 7.0 6.1 
Bondiau’r llywodraeth 9.6 6.9 
Bondiau corfforaethol 6.5 7.6 
Arian parod 0.2 2.3 
Arall - 0.2 
Cyfanswm 100 100 
   
Cysoni’r statws a ariennir i’r Fantolen   
   
Mae’r swm a gynhwysir yn y fantolen mewn perthynas â’r cynllun pensiwn buddion diffiniedig fel a ganlyn: 
 2016 2015 
 £’000 £’000 
Gwerth teg asedau’r cynllun 4,011 3,465 
Gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun 4,850 3,598 
(Rhwymedigaeth)/ased pensiynau net (nodyn 22) (839) (133) 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – LGPS Caerdydd a’r Fro (parhad) 
 
Mae rhaniad y rhwymedigaethau adeg y prisiad diwethaf rhwng y gwahanol gategorïau o aelodau fel a 
ganlyn: 
 
Aelodau gweithredol    78% 
Pensiynwyr Gohiriedig    12% 
Pensiynwyr       10% 
 
Mae’r symiau a gydnabyddir yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr mewn perthynas â’r cynllun fel 
a ganlyn: 
 2016 2015 wedi’i 

ailddatgan 
Symiau wedi’u cynnwys mewn costau staff £’000 £’000 
   
Cost gwasanaeth presennol 287 265 
Cost gwasanaeth yn y gorffennol - - 
   
Cyfanswm 287 265 
   
 2016 2015  
 £’000 £’000 
   
Incwm llog net (1) 3 
 (1) 3 
   
 2016 2015  
Swm a gydnabyddir mewn Incwm Cynhwysfawr arall £’000 £’000 
   
Enillion / (colledion) ail-fesur ar asedau’r cynllun 231 203 
Colledion profiad ar rwymedigaethau buddion diffiniedig  (893) (294) 
   
Cyfanswm (662) (91) 
   
 2016 2015  
Adenillion Gwirioneddol ar Asedau £’000 £’000 
   
Incwm llog ar asedau’r cynllun 128 122 
Ennill / (colled) ar asedau 231 203 
Adenillion gwirioneddol ar asedau 359 325 
   
 2016 2015  
Symudiad mewn (rhwymedigaeth) / ased buddion diffiniedig net 
yn ystod y flwyddyn 

£’000 £’000 

   
(Rhwymedigaeth) / ased buddion diffiniedig net yn y cynllun ar 1 
Awst  

(133) (35) 

Symudiad yn ystod y flwyddyn:   
 Costau gwasanaeth presennol (287) (265) 
 Cyfraniadau gan y cyflogwr 244 255 
 Llog net ar y (rhwymedigaeth) / ased diffiniedig (1) 3 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
  
Ennill / (colled) actiwaraidd 

 
 

(662) 

 
 

(91) 
   
(Rhwymedigaeth) / ased buddion diffiniedig net yn y cynllun ar 
31 Gorffennaf 

(839) (133) 

   
 
36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – LGPS Caerdydd a’r Fro (parhad) 
 

 2016 2015 wedi’i 
ailddatgan 

Newidiadau i werth presennol y rhwymedigaeth buddion 
diffiniedig 

£’000 £’000 

   
Rhwymedigaeth buddion diffiniedig agoriadol 3,598 2,865 
Cost Gwasanaeth Presennol 287 265 
Traul llog ar y rhwymedigaeth buddion diffiniedig 129 119 
Cyfraniadau gan aelodau’r Cynllun 69 75 
(Enillion) / colledion profiad ar rwymedigaethau buddion diffiniedig  893 294 
Buddion Net a dalwyd (126) (20) 
   
Rhwymedigaeth buddion diffiniedig terfynol 4,850 3,598 
   
 2016 2015 wedi’i 

ailddatgan 
Newidiadau yng ngwerth teg asedau’r cynllun £’000 £’000 
   
Gwerth teg agoriadol asedau’r cynllun 3,465 2,830 
   
Incwm llog ar asedau’r cynllun 128 122 
Enillion / (colledion) ail-fesur ar asedau’r cynllun 231 203 
Cyfraniadau gan y cyflogwr 244 255 
Cyfraniadau gan aelodau’r Cynllun 69 75 
Buddion Net a dalwyd (126) (20) 
   
Gwerth teg terfynol asedau’r cynllun 4,011 3,465 
   
Cyfraniadau oherwydd diffyg   
   
Mae’r Sefydliad wedi llunio cytundeb â’r LGPS i dalu cyfraniadau ychwanegol o £5,400 (2015), £5,600 
(2016) a £5,800 (2017), yn ychwanegol at lefelau cyllid arferol tan y prisiad llawn nesaf, pan gaiff y 
sefyllfa ei hadolygu eto. 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
39 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – LGPS Gwynedd 
 
Prif Dybiaethau Actiwaraidd   
   
Mae'r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar brisiad actiwaraidd llawn o'r gronfa ar 31 Mawrth 2013 wedi'i 
ddiweddaru hyd at 31 Gorffennaf 2016 gan actiwari annibynnol cymwysedig: 
 Ar 31 Gorffennaf 

2016 
Ar 31 Gorffennaf 

2015 
 % % 
Cyfradd ddisgowntio 2.4 3.6 
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau 1.9 2.6 
Adenillion disgwyliedig ar asedau Dd/B 3.6 
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau 3.9 4.5* 
   
* Tybir bod cynnydd mewn cyflogau yn 1% y flwyddyn tan 31 Mawrth 2016 a dychwelir at y dybiaeth 
hirdymor a ddangosir wedi hynny. 
   
Tybiaethau ynghylch Marwoldeb   
   
Mae'r tybiaethau presennol ynghylch marwoldeb yn caniatáu’n ddigonol ar gyfer gwelliannau mewn 
cyfraddau marwoldeb yn y dyfodol. Y disgwyliadau oes tybiedig wrth ymddeol yn 65 oed yw: 
 Ar 31 Gorffennaf 

2016 
Ar 31 Gorffennaf 

2015 
 blynyddoedd blynyddoedd 
Yn ymddeol heddiw   
Gwryw 22.0 22.0 
Benyw 24.0 24.0 
Yn ymddeol ymhen 20 mlynedd   
Gwryw 24.4 24.4 
Benyw 26.6 26.6 
   
Dyraniad asedau ac adenillion disgwyliedig ar asedau  Gwerth ar 31 

Gorffennaf 2016 
Gwerth ar 31 

Gorffennaf 2015 
 % % 
Ecwitïau 73 73 
Eiddo 9 10 
Bondiau 14 14 
Arian parod 4 3 
Cyfanswm 100 100 
   
Cysoni’r statws a ariennir i’r Fantolen   
   
Mae’r swm a gynhwysir yn y fantolen mewn perthynas â’r cynllun pensiwn buddion diffiniedig fel a ganlyn: 
 2016 2015 
 £’000 £’000 
Gwerth teg asedau’r cynllun 5,910 5,223 
Gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun 7,467 6,579 
(Rhwymedigaeth)/ased pensiynau net (nodyn 22) (1,557) (1,356) 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – LGPS Gwynedd (parhad) 
 
Mae rhaniad y rhwymedigaethau adeg y prisiad diwethaf rhwng y gwahanol gategorïau o aelodau fel a 
ganlyn: 
 
Aelodau gweithredol    45% 
Pensiynwyr Gohiriedig    26% 
Pensiynwyr      29% 
 
Mae’r symiau a gydnabyddir yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr mewn perthynas â’r cynllun fel 
a ganlyn: 
 2016 2015  
Symiau wedi’u cynnwys mewn costau staff £’000 £’000 
   
Cost gwasanaeth presennol 146 131 
Cost gwasanaeth yn y gorffennol - 10 
   
Cyfanswm 146 141 
   
Symiau wedi’u cynnwys mewn incwm buddsoddi 2016 2015  
 £’000 £’000 
   
Incwm llog net (49) (46) 
 (49) (46) 
   
 2016 2015  
Swm a gydnabyddir mewn Incwm Cynhwysfawr arall £’000 £’000 
   
Enillion / (colledion) ailfesur ar asedau’r cynllun 510 225 
Colledion profiad ar rwymedigaethau buddion diffiniedig  (657) (360) 
   
Cyfanswm (147) (135) 
   
 2016 2015  
Adenillion Gwirioneddol ar Asedau £’000 £’000 
   
Incwm llog ar asedau’r cynllun 188 193 
Ennill / (colled) ar asedau 510 225 
Adenillion gwirioneddol ar asedau 698 418 
   
 2016 2015  
Symudiad mewn (rhwymedigaeth) / ased buddion diffiniedig net 
yn ystod y flwyddyn 

£’000 £’000 wedi’i 
ailddatgan 

   
(Rhwymedigaeth) / ased buddion diffiniedig net yn y cynllun ar 1 
Awst  

(1,356) (1,158) 

Symudiad yn ystod y flwyddyn:   
 Costau gwasanaeth presennol (146) (131) 
 Cyfraniadau gan y cyflogwr 141 124 
 Costau gwasanaeth yn y gorffennol - (6) 
 Cwtogiadau/Setliadau - (4) 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
 
 Llog net ar y (rhwymedigaeth) / ased diffiniedig 

 
 

(49) 

 
 

(46) 

 Ennill / (colled) actiwaraidd (147) (135) 
   
(Rhwymedigaeth) / ased buddion diffiniedig net yn y cynllun ar 
31 Gorffennaf 

(1,557) (1,356) 

   
 

36 Pensiwn a Rhwymedigaethau Tebyg (parhad) 
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – LGPS Gwynedd (parhad) 
 

 2016 2015 wedi’i 
ailddatgan 

Newidiadau i werth presennol y rhwymedigaeth buddion 
diffiniedig 

£’000 £’000 

   
Rhwymedigaeth buddion diffiniedig agoriadol 6,579 5,993 
Cost Gwasanaeth Presennol 146 131 
Traul llog ar y rhwymedigaeth buddion diffiniedig 237 239 
Cyfraniadau gan aelodau’r Cynllun 34 32 
(Enillion) / colledion profiad ar rwymedigaethau buddion diffiniedig  657 360 
Buddion Net a dalwyd (186) (186) 
Cost gwasanaeth yn y gorffennol - 4 
Cwtogiadau a setliadau - 4 
   
Rhwymedigaeth buddion diffiniedig terfynol 7,467 6,579 
   
 2016 2015 wedi’i 

ailddatgan 
Newidiadau yng ngwerth teg asedau’r cynllun £’000 £’000 
   
Gwerth teg agoriadol asedau’r cynllun 5,223 4,835 
   
Incwm llog ar asedau’r cynllun 188 193 
Enillion / (colledion) ailfesur ar asedau’r cynllun 510 225 
Cyfraniadau gan y cyflogwr 141 124 
Cyfraniadau gan aelodau’r Cynllun 34 32 
Buddion Net a dalwyd (186) (186) 
   
Gwerth teg terfynol asedau’r cynllun 5,910 5,223 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 
 
37 Trosglwyddo i FRS 102 a SORP AB AU 2015 
 
Y flwyddyn yn diweddu 31 Gorffennaf 2016 yw’r flwyddyn gyntaf i’r Sefydliad gyflwyno’i ddatganiadau 
ariannol yn unol â FRS 102 a SORP AB AU 2015. Mae’r datgeliadau canlynol yn ofynnol yn ystod y 
flwyddyn drosglwyddo. Roedd y datganiadau ariannol diwethaf a baratowyd o dan GAAP blaenorol y 
Deyrnas Unedig ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Gorffennaf 2015, felly 1 Awst 2014 oedd dyddiad y 
trosglwyddo i FRS 102 a SORP AB AU 2015. O ganlyniad i fabwysiadu FRS 102 a SORP AB AU 2015, 
mae nifer o bolisïau cyfrifyddu wedi newid i gydymffurfio â’r safonau hynny. 
 
Rhoddir esboniad isod o sut mae trosglwyddo i FRS 102 a SORP AB AU 2015 wedi effeithio ar sefyllfa 
ariannol, perfformiad ariannol a llifoedd arian parod y Sefydliad: 
 
 1 Awst 2014 31 Gorffennaf 

2015 
 £’000 £’000 
   
Sefyllfa Ariannol   
   
Cyfanswm cronfeydd wrth gefn o dan y SORP blaenorol 2890 2513 
   
Absenoldeb cronedig cyflogeion (64) (64) 
   
Newidiadau i fesur cost cyllid net ar gynlluniau buddion 
diffiniedig 

- - 

   
Cyfanswm effaith y trosglwyddo i FRS 102 a SORP AB AU 
2015 

2,826 2,449 

   
Cyfanswm cronfeydd wrth gefn o dan SORP AB AU 2015 2,826 2,449 
   
  Y flwyddyn yn 

diweddu 
31 Gorffennaf 

2015 
Perfformiad ariannol  £’000 
   
Gwarged ar gyfer y flwyddyn ar ôl treth o dan y SORP 
blaenorol 

 (7) 

   
Ennill / (colled) ar fuddsoddiadau  28 
   
Darpariaeth pensiwn – colled actiwaraidd  (226) 
   
Newidiadau i fesur cost cyllid net ar gynlluniau buddion 
diffiniedig 

 (172) 

   
Cyfanswm effaith y trosglwyddo i FRS 102 a SORP AB AU 
2015 

 (377) 

   
Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn o dan 
SORP AB AU 2015 

 (377) 
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Nodiadau i’r cyfrifon (parhad) 

 
37 Trosglwyddo i FRS 102 a SORP AB AU 2015 
 

a) Cydnabod buddion cyflogaeth tymor byr 
 

Ni wnaed darpariaeth ar gyfer buddion cyflogaeth tymor byr megis tâl gwyliau o dan GAAP blaenorol 
y Deyrnas Unedig. O dan FRS 102, cydnabyddir costau buddion tymor byr cyflogeion fel 
rhwymedigaeth a thraul. Mae’r flwyddyn wyliau flynyddol yn gorffen ar 31 Gorffennaf bob blwyddyn ar 
gyfer staff addysgu a staff nad ydynt yn addysgu. Mae hawl gan rai cyflogeion gario drosodd hyd at 
10 niwrnod (pro rata) o unrhyw hawl gwyliau nas defnyddiwyd ar ddiwedd y flwyddyn wyliau. Caiff 
cost unrhyw hawl nas defnyddiwyd ei chydnabod yn y cyfnod pan dderbynnir gwasanaeth y cyflogai. 
Cydnabuwyd croniad o £64,000 ar 1 Awst 2014 ac ar 31 Gorffennaf 2015. Yn sgil ailfesur yn 2015-
16, mae’r symudiad o £6,000 yn y ddarpariaeth hon wedi’i godi ar Incwm Cynhwysfawr yn y flwyddyn 
yn diweddu 31 Gorffennaf 2016. 

 
b) Grantiau nad ydynt yn grantiau’r llywodraeth y mae’r model perfformiad yn cyfrif 

amdanynt 
 

Yn flaenorol, mae’r Sefydliad ond wedi derbyn grantiau cyfalaf sy’n cael eu hystyried yn rhai’r 
“llywodraeth” o dan FRS 102 a SORP AB AU 2015, sy’n cael eu cyfalafu a’u hamorteiddio dros 
weddill oes economaidd ddefnyddiol yr asedau sefydlog perthnasol. Felly, parheir i’w trin yn y cyfrifon 
fel y gwnaed yn ôl GAAP blaenorol y Deyrnas Unedig a SORP 2007. 

 
c) Newid yn y dull o gydnabod costau cyllid cynllun buddion diffiniedig 

 
Cost cyllid pensiwn net a gydnabuwyd yn y cyfrif Incwm a Gwariant ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 
31 Gorffennaf 2015 o dan GAAP blaenorol y DU oedd ffigur net yr adenillion disgwyliedig ar asedau’r 
cynllun pensiwn a’r llog ar rwymedigaethau pensiwn. Yn unol â FRS 102, mae’n ofynnol cydnabod 
cost llog net yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr, gyda’r gost hon wedi’i chyfrifo trwy luosi 
rhwymedigaethau net y cynllun ag arenillion yn y farchnad o fondiau corfforaethol ansawdd uchel 
(gyda’r gyfradd ddisgowntio wedi’i hychwanegu). Ni chafodd y newid unrhyw effaith ar asedau net 
gan nad yw’r dull o fesur rhwymedigaeth cynllun buddion diffiniedig net wedi newid. Yn hytrach, mae 
cynnydd yn y colledion actiwaraidd a gyflwynwyd mewn Incwm Cynhwysfawr Arall yn adlewyrchu’r 
cynnydd yn y diffyg ar gyfer y flwyddyn. 

 
d) Cyflwyno enillion a cholledion actiwaraidd o fewn Cyfanswm yr Incwm Cynhwysfawr 

 
Yn flaenorol, cyflwynwyd enillion a cholledion actiwaraidd yng nghynlluniau buddion diffiniedig y 
Sefydliad yn y Datganiad Cyfanswm Enillion a Cholledion Cydnabyddedig, datganiad ar wahân i’r 
cyfrif Incwm a Gwariant. Erbyn hyn, mae’n ofynnol o dan FRS 102 cyflwyno’r cyfryw enillion a 
cholledion yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr, fel symudiadau mewn Incwm Cynhwysfawr Arall. 

 

 

 

 

 


