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Mae’n bleser mawr gennyf gyflwyno ein 
Hadolygiad Blynyddol ar gyfer 2020/21 
sy’n rhoi crynodeb o weithgarwch 
yn ystod y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf.

Cafodd yr heriau a osodwyd gan 
bandemig Covid-19 effaith ar Goleg 
Sir Benfro fel y gwnaethant ar y sector 
addysg cyfan. Roedd effaith enfawr 
ar ddysgu, asesu a phennu graddau 
dysgwyr. Effeithiodd hyn ar bob dysgwr 
galwedigaethol ac academaidd gyda’r 
cyntaf yn destun profion addasol, 
asesiadau a Graddau Cymhwyster a 
Aseswyd gan Athrawon (neu QTAGs) 
ac ar gyfer yr olaf, roedd yn ofynnol 
i ganolfannau neilltuo Graddau 
wedi’u pennu gan Ganolfannau ar sail 
tystiolaeth o gyrhaeddiad.

O ran llwyddiant academaidd, yn ystod 
y flwyddyn perfformiodd y garfan o 
ddysgwyr yn arbennig o dda. Fodd 
bynnag, nid yw’n bosibl meintioli’r 
holl ganlyniadau galwedigaethol - ac 
felly’r cyfraddau llwyddiant cyffredinol 
ar gyfer 2020/21 - oherwydd bu rhaid i 
lawer o gymwysterau dreiglo drosodd 
i 2021/22.

Roedd yn ofynnol i nifer o ddysgwyr 
galwedigaethol a oedd yn dilyn 
cymwysterau ‘Trwydded i Ymarfer’ 
gwblhau eu hasesiadau yn ystod tymor 
cyntaf blwyddyn academaidd 2021/22. 
Mae’r treigl hwn o gymwysterau i’r 
flwyddyn academaidd newydd yn un o 
ganlyniadau’r cyfnodau clo niferus yn 
ystod blwyddyn academaidd 2020/21.

01 \ CROESO
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Er gwaethaf treiglo drosodd rhai 
cymwysterau, rydym yn falch o adrodd 
bod dysgwyr Lefel-A wedi cyflawni cyfradd 
lwyddo gyffredinol o 99% a chyfradd 
llwyddiant A*-C o 85% tra bod 69% o’n 
myfyrwyr BTEC wedi cyflawni proffiliau 
rhagoriaeth*/rhagoriaeth lawn (cyfwerth â
graddau A*/A Lefel-A).

Dychwelodd canlyniadau Dysgu Seiliedig 
ar Waith (DSW) ar gyfer y Coleg a’i 
Gonsortiwm B-wbl i lefelau a oedd yn fwy 
cydnaws â chanlyniadau cyn Covid-19; 82% 
ar gyfer Coleg Sir Benfro ac 80% ar gyfer 
y Consortiwm yn gyffredinol. Drwy gydol y 
flwyddyn, roedd pob darparwr yn parhau 
i fod yn ymrwymedig i wneud popeth o 
fewn eu gallu i gefnogi eu prentisiaid yn 
ystod y cyfnod heriol hwn.

Yn ystod y flwyddyn, cwblhawyd y gwaith 
o ailddatblygu’r cwrt hefyd a hynny ar 
amser ac o fewn y gyllideb ac mae wedi 
creu llawer mwy o fannau cymdeithasol 
ac ardaloedd astudio i ddysgwyr ynghyd â 
Hwb i Ddysgwyr, lle mae’r holl wasanaethau 
cymorth i fyfyrwyr wedi’u canoli mewn un 
lleoliad. Mae’r meysydd newydd hyn yn 
cael eu defnyddio’n dda gan y dysgwyr ar 
ôl iddynt ddychwelyd i’r Coleg.

Yn olaf, hoffwn fynegi fy niolch personol 
i dîm cefnogi busnes rhagorol, staff 
academaidd a chorff llywodraethu, y mae 
eu hymrwymiad a’u hymroddiad trwy 
gydol blwyddyn anodd dros ben wedi 
sicrhau bod ein holl ddysgwyr wedi cael y 
profiad dysgu gorau posibl.

Dr Barry Walters
Pennaeth
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Ein
Cenhadaeth:

Ysbrydoli 
rhagoriaeth, 
grymuso  
unigolion 
a datblygu 
gweithlu’r dyfodol. 

<<<<<
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Ein
Cenhadaeth:
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Ein
Blwyddyn 
Mewn  
Rhifau:

03 \

Roedd Addysg Bellach a dysgu 
seiliedig ar waith yn cyfrif am 
67% o weithgareddau’r Coleg

Cwblhaodd 907 o ddysgwyr 
asesiadau yn Gymraeg neu’n 
ddwyieithog

85% = graddau A*-C Lefel A 
69% = proffiliau BTEC 
Rhagoriaeth*/Rhagoriaeth

Fe wnaethom addysgu dros 
13,000 o ddysgwyr ar draws 
ystod eang o raglenni

Rydym yn falch o weithio gyda 
thua 4,000 o gyflogwyr ar draws y 
tair sir

Mae gwerth contract 
consortiwm B-wbl bellach yn 
fwy na £21m
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1,000

£34m

o gyrsiau llawn-amser, 
rhan-amser a chyrsiau 

seiliedig ar waith yn  
cael eu cynnig

Ein trosiant 
blynyddol 
ar gyfer 
2020/21

Dros

Cofrestrwyd 1,800 o ddysgwyr ar 
raglenni AB llawn-amser 

Aeth 245 o ddysgwyr ymlaen i 
brifysgolion ledled y DU ym mis 
Medi 2021 

Roedd bron i 60% o’r ddarpariaeth 
AB llawn-amser ar Lefel 3 sy’n 
adlewyrchu blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru

<<<<<<<<<<
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Wrth galon holl weithgarwch y Coleg mae ein myfyrwyr. Bob blwyddyn 
rydym yn falch iawn o rannu eu llwyddiannau a dyma rannu rhai o 
uchafbwyntiau 2020/21 gyda chi. Er bod effaith Covid-19 yn golygu bod llawer 
llai o gystadlaethau wedi gallu mynd yn eu blaenau rwy’n siŵr y byddwch yn 
cytuno bod ein myfyrwyr wedi gwneud Sir Benfro yn falch.

Ein Myfyrwyr 
Anhygoel:04 \

CYSTADLEUAETH SGILIAU CYMRU – ENILLWYR MEDALAU
Bramwell Simpson, Dylunio Gwe, Aur
Zoe Price, Dylunio Graffeg, Aur
Deriece Raimann, Weldio, Aur
Ross Jones, Weldio, Arian
Kyle Robertson, Ffitrwydd Cynhwysol, Arian
Zac Worthington, Mollie Evans, Izzy Nixon, Ffion Rees, Emilie Zatac, Cerddoriaeth Boblogaidd, Arian
Declan Morrissey, Cyfryngau Cynhwysol, Efydd

CYSTADLEUAETH SGILIAU CYMRU – ROWND DERFYNOL
Ieuan Goldsworthy, Dylunio Gwe
Brynley Moore, Dylunio Graffeg
Rhys Edwards a Rhys Smedley, Cynhyrchu Fideo Digidol

EISTEDDFOD
Rosie Pulley, Creu Ap (D19), Aur
Andra Darabont, Creu Ap (Dan 19), Efydd
Ryan Hill, Creu Ap (D25), Aur
Iestyn Nevatte, Creu Ap (Dan 25), Arian
Eleanor Walker, Creu Ap (Dan 25), Efydd

CYSTADLAETHAU CENEDLAETHOL
Joel Blair, Cohen Lewis a Ross Jones, Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Weldio Uwch, 
Enillwyr Medalau Aur, Arian ac Efydd 
Evan Davies, Cystadleuaeth Cenhedlaeth Dwristiaeth Nesaf, Enillydd Categori Gwobr 
Ymgysylltu â’r Diwydiant ac Enillydd Cyffredinol 
Naomi Charnley, Cystadleuaeth Cyfryngau Cymdeithasol Diogelwch Ffyrdd Cymru 
Ruby Wilson, Gemau Monolog y Byd, Ail Safle yn Rowndiau Terfynol Ieuenctid Byd-eang
Conor Ratcliff, Cyrhaeddodd Rownd Derfynol Prentis Masnach y Flwyddyn
Holly Mathias, Leah Rees a Jenna Kilgallon, Rownd Derfynol Concept Hair Magazine UK, y 
chwech uchaf yn y DU ar gyfer pob un o’u categorïau
Michaela Protheroe, Worshipful Livery Company of Wales, Gwobr Llythrennedd
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Tîm WorldSkills DU
Molly Lawton: Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Zara Morgan: Therapi Harddwch

Trwy gydol y flwyddyn cymerodd Molly a Zara ran mewn 
hyfforddiant dwys yn eu cais i gael eu dewis fel rhan o garfan y DU 
a oedd yn cystadlu yn Shanghai yn 2022.

CYSTADLEUAETH SGILIAU CYMRU – ENILLWYR MEDALAU
Bramwell Simpson, Dylunio Gwe, Aur
Zoe Price, Dylunio Graffeg, Aur
Deriece Raimann, Weldio, Aur
Ross Jones, Weldio, Arian
Kyle Robertson, Ffitrwydd Cynhwysol, Arian
Zac Worthington, Mollie Evans, Izzy Nixon, Ffion Rees, Emilie Zatac, Cerddoriaeth Boblogaidd, Arian
Declan Morrissey, Cyfryngau Cynhwysol, Efydd

CYSTADLEUAETH SGILIAU CYMRU – ROWND DERFYNOL
Ieuan Goldsworthy, Dylunio Gwe
Brynley Moore, Dylunio Graffeg
Rhys Edwards a Rhys Smedley, Cynhyrchu Fideo Digidol

EISTEDDFOD
Rosie Pulley, Creu Ap (D19), Aur
Andra Darabont, Creu Ap (Dan 19), Efydd
Ryan Hill, Creu Ap (D25), Aur
Iestyn Nevatte, Creu Ap (Dan 25), Arian
Eleanor Walker, Creu Ap (Dan 25), Efydd
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LLWYDDIANNAU 
M Y F Y R W Y R
2020/21

rydym yn herio ein 
myfyrwyr i fod y gorau 

y gallant fod

01 02

0403
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1. Dysgwraig Dylunio Graffig, Zoe Price a enillodd 
fedal aur yn Rowndiau Terfynol Dylunio Graffeg 
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

2. Enillodd prentisiaid Weldio aur, arian ac efydd yn 
Rowndiau Terfynol y Gystadleuaeth Weldio Uwch 
- arian i Joel Blair; arian i Cohen Lewis ac efydd i 
Ross Jones.

3. Dysgwr ILS, Kyle Robertson, a enillodd arian 
yn Rowndiau Terfynol Ffitrwydd Cynhwysol 
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

4. Myfyriwr chwaraeon Cameron Tallis a gafodd 
ei ddewis yn Nhîm Grŵp Oedran Tîm GB ar gyfer 
Triathlon a dyma’r person ieuengaf i gystadlu yn 

Ironman Cymru.
5. Dysgwr Sgiliau Astudio Pellach Michaela 

Protheroe a enillodd y Wobr Llythrennedd gan 
Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

6. Dysgwr TG, Bramwell Simpson a enillodd fedal aur 
yn Rowndiau Terfynol Dylunio Gwe Cystadleuaeth 
Sgiliau Cymru.

7. Band Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth, 
Chromatics, a enillodd arian yn Rowndiau Terfynol 
Cerddoriaeth Boblogaidd Cystadleuaeth Sgiliau 
Cymru.

8. Penodwyd y prentis trydanol Ifan Phillips yn 
Llysgennad Prentisiaethau gan y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol a Ffederasiwn Hyfforddiant 
Cenedlaethol Cymru (NTfW).

9. Dysgwr ILS, Declan Morrissey, a enillodd efydd 
yn Rowndiau Terfynol Cyfryngau Cynhwysol 
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

10. Cyrhaeddodd cyn-ddysgwr hyfforddeiaeth, Ross 
Vincent, restr fer Gwobr Dysgwr Hyfforddeiaeth 
y Flwyddyn yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru 
2021.

11. Llwyddodd y dysgwr gwaith saer, Conor Ratcliff, i 
gyrraedd y deg olaf yng nghystadleuaeth Prentis 
Masnach y Flwyddyn Screwfix o blith dros 2,500 o 
enwebiadau.

05
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0807
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Capsiynau lluniau:



1514

Imogen Grimes 
Wedi ennill graddau A*A*AA, cyn ddysgwr Ysgol Castle, aeth Imogen Grimes 
ymlaen i Goleg Downing, Prifysgol Caergrawnt i astudio Hanes Celf. 

MYND I 
GAERGRAWNT
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Samuel Rummery
Gyda chwe gradd A*, cyn ddysgwr Ysgol Bro Gwaun, aeth Samuel Rummery 

ymlaen i Goleg Churchill, Prifysgol Caergrawnt i astudio Peirianneg. 
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DADANSODDIAD RHYW
Rhaniad rhyw gweithlu’r Coleg yw:
328 yn nodi eu bod yn fenywod | 178 yn nodi eu 
bod yn wrywod. 

CYFATHREBU AC YMGYNGHORI 
Yn ystod y pandemig roedd cyfathrebu â staff yn flaenoriaeth 
allweddol. Lansiodd y Pennaeth ei flog ym mis Ebrill 2020 a 
gwnaeth hyn drwy flwyddyn academaidd 2020/21. Roedd 
rheolwyr traws-golegol hefyd yn allweddol i sicrhau bod 
staff yn ymdopi a bod ganddynt bopeth oedd ei angen i 
weithio gartref yn effeithiol. 

ASPIRE
Drwy gydol 2020/21, parhaodd ein tîm Aspire i gefnogi staff 
yn eu datblygiad proffesiynol a sicrhau bod ganddynt y 
sgiliau angenrheidiol i allu cyflwyno dysgu o bell yn effeithiol 
i’n myfyrwyr.

Ein Staff 
Ymroddedig:05 \

Ein tîm ymroddedig o ddarlithwyr, tiwtoriaid a staff cymorth busnes sy’n 
gwneud y Coleg yn lle mor wych i weithio ac astudio ynddo. Bob blwyddyn 
mae’r tîm ymroddedig hwn yn mynd gam ymhellach i sicrhau bod ein 
cenhadaeth yn cael ei chyflawni a bod pob dysgwr yn cael y cyfle i gyrraedd 
ei lawn botensial.  
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506
o staff
(373 Cyfwerth â Llawn-Amser)

EIN BLAENORIAETHAU RECRIWTIO
Ein nod yw denu staff sy’n gwerthfawrogi’r cyfle i ddatblygu a rhannu gwybodaeth 
mewn amgylchedd agored a thryloyw, cefnogol ac ysbrydoledig.
Wrth wneud hynny mae gennym y blaenoriaethau a ganlyn:

• recriwtio a chadw’r staff gorau;
• talu staff yn deg;
• datblygu ymgysylltiad cadarnhaol â gweithwyr a chynnal morâl cadarnhaol;
• datblygu diwylliant dyheadol perfformiad uchel;
• hyrwyddo amgylchedd diogel, iach a chyfartal lle mae staff yn cymryd agwedd 

ragweithiol at eu lles eu hunain. 

pam 
gweithio 

i ni?

Mae ein gweithwyr 
yn ein gwneud ni pwy 

ydyn ni 

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH
Mae’r Coleg yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn weithredol ac yn 
croesawu ei gyfrifoldebau deddfwriaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
Yn strategol, rydym yn anelu at Gymuned Coleg sy’n deg, yn gynhwysol ac 

sydd â ffocws pobl, sy’n parchu ac yn gwerthfawrogi ein gilydd.

Rydym yn gwerthfawrogi talent, sgiliau a gwybodaeth pob unigolyn ac rydym 
yn cydnabod bod hyn yn ffactor allweddol sy’n cyfrannu at gyflawni safonau 
rhagorol. Rydym yn creu amgylchedd sy’n parchu amrywiaeth y staff a’r 
dysgwyr ac yn eu galluogi i gyflawni eu llawn botensial, i gyfrannu’n llawn ac i 

gael y budd a’r mwynhad mwyaf o’u rhan ym mywyd y Coleg.
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ATRIWM GWYCH 
 
Cwblhawyd y gwaith adeiladu ym mis Ionawr 2021 i drawsnewid 
y cwrt yn fannau mwy cymdeithasol a mwy o fannau astudio. Ar 
ddiwedd 2020/21 dechreuodd gwaith hefyd ar floc peirianneg 
newydd ar y prif gampws er mwyn galluogi myfyrwyr weldio i 
symud o MITEC i’r prif safle. 

CYFLEUSTERAU GOFAL ANIFEILIAID 
PENODEDIG 
Yn 2021 fe wnaethom agor canolfan ddysgu ychwanegol ar faes sioe 
Llwynhelyg gyda chefnogaeth Sefydliad John Burns. Mae’r cyfleuster gofal 
anifeiliaid pwrpasol hwn wedi’i gyfarparu â llociau o safon diwydiant, vivaria 
ac acwaria gan gynyddu’r ystod o rywogaethau a chyfleoedd i’n dysgwyr 
Lefel 2 wella eu sgiliau cyflogadwyedd. 

LLE I FYFYRWYR GWAITH BRICS
Ym mis Chwefror 2021, gan weithio mewn partneriaeth â Chymdeithas 
Amaethyddol Sir Benfro, trawsnewidiwyd adeilad 2,500m2 Camrose 
yn weithdy gwaith brics i alluogi dysgwyr yn y maes hwn i ddychwelyd i 
ddysgu wyneb yn wyneb a chwblhau eu cymwysterau. 

Ein
Hystâd a 
Chyfleusterau:06 \
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Ein set unigryw o gyfleusterau yw pam mae 
cymaint o bobl ifanc yn dewis astudio gyda 

ni bob blwyddyn; boed eu diddordeb mewn 
celf neu electroneg, arlwyo neu weldio, 

rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gynnig 
rhai o gyfleusterau gorau unrhyw goleg 

yng Nghymru ar draws ystod eang o 
sectorau cyflogaeth i’n dysgwyr.

BUDDSODDI YN EU 
DYFODOL

Dros y pum mlynedd diwethaf rydym 
wedi buddsoddi tua £16.5 miliwn mewn 

cynlluniau cyfalaf i sicrhau bod gan y Coleg 
y cyfleusterau gorau posibl i ddysgwyr ennill 

y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer 
eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Pa bynnag lwybr y mae dysgwyr yn dewis ei ddilyn, 
rydym wedi ymrwymo i roi mynediad iddynt at yr 

adnoddau gorau posibl i’w helpu i lwyddo. 

Gwyliwch y gofod hwn...
Mae ein campws yn esblygu’n barhaus.

Ein
Hystâd a 
Chyfleusterau:

Buddsoddi mewn gosodiadau  
ac offer yn ystod 2020/21

Buddsoddi mewn tir ac 
adeiladau yn ystod 2020/21

£2,341,000 £714,000
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SAFON AMGYLCHEDDOL Y DDRAIG 
WERDD

Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd 
Mae’r Coleg wedi’i ardystio i Lefel 5 y 
Ddraig Werdd ers 2013.

Lefel 5 yw’r lefel uchaf ac mae’n 
dangos safonau uchel y Coleg o 
reolaeth amgylcheddol.  

GWELLA EIN BIOAMRYWIAETH

Rydym wedi ymrwymo i wella 
bioamrywiaeth ein campws.

Mae’r cynlluniau’n cynnwys 
gwestai chwilod, blychau 
gwenoliaid, planhigion peillio 

a dolydd blodau gwyllt. 

Ein
Hymrwymiad i’r 
amgylchedd07 \

Defnydd Ynni
NWY:
Mae’r Coleg wedi lleihau 
ei ddefnydd o nwy 52% ers 
2002 trwy fentrau arbed ynni. 
Rydym wedi ymrwymo i 
leihau hyn ymhellach a bod yn 
carbon sero net erbyn 2030. 

TRYDAN:
Mae’r Coleg wedi lleihau ei
ddefnydd trydan blynyddol
52% ers 2002 trwy ddefnyddio
technoleg werdd a mesurau
arbed ynni. Rydym wedi
ymrwymo i dariff trydan
gwyrdd sy’n golygu bod yr holl
drydan a gawn o’r grid yn dod 
o ffynonellau adnewyddadwy. 
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NEWID I TRYDAN

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i newid 
pob cerbyd fflyd gyda cherbydau 
trydan ar gylchred dreigl fel rhan 
o’n hymrwymiad carbon sero net 
erbyn 2030. Rydym hefyd yn gosod 
pwyntiau gwefru cerbydau trydan 
fel rhan o’r gwaith ar ein hadeilad 
peirianneg newydd.

GOLEUWCH EF

Rydym yn gosod ffitiadau LED yn 
lle’r holl oleuadau ar gylchred 
dreigl (lle bo’n bosibl) i leihau’r 
defnydd o drydan a lleihau ein 

hallyriadau carbon. 

EIN TARGED:
ERBYN 2030 

BYDDWN 
YN... 

Ein
Hymrwymiad i’r 
amgylchedd

CARBON 
SERO
NET

Defnydd Ynni
DŵR:
Mae’r Coleg wedi lleihau ei 
ddefnydd dŵr blynyddol 53% 
ers 2002 trwy fentrau arbed 
dŵr. Mae’r arbediad yn cyfateb 
i’r defnydd o 24 o aelwydydd 
bob blwyddyn. 

YNNI ADNEWYDDADWY:
Mae safleoedd y Coleg yn 
cynhyrchu ac yn defnyddio tua 
36,400 kWh o drydan a gwres 
adnewyddadwy bob blwyddyn 
trwy dechnolegau gwyrdd 
fel paneli solar a phympiau 
gwres o’r ddaear. Mae hynny’n 
cyfateb i ddarparu trydan i 10 
tŷ cyffredin. Mae defnyddio 
mwy o ynni adnewyddadwy 
yn ffocws allweddol i’n 
hymrwymiad i carbon sero net 
erbyn 2030. 
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£££

Ein Crynodeb 
Ariannol:08 \

>£1m
o arian gweithredu 
a gynhyrchir bob 

blwyddyn

£34m
Trosiant o £34m a 

thros 500 o staff yn 
cael eu cyflogi 
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Nodiadau:
Mae’r cyfrif incwm a gwariant yn ymwneud â gweithgareddau parhaus Coleg 
Sir Benfro.

Dangosyddion ariannol allweddol
• Nodwyd diffyg yn I&E (£567k), (19/20 (£1,075k))
• Gwarged cyn addasiadau pensiwn £1,278k, (19/20 £533k)
• Buddsoddiad cyfalaf dros y 5 mlynedd diwethaf: £16.5m
• Cymhareb incwm cyflog: 74%
• Cymhareb amrywiaeth incwm: 88% 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2021

C Y F R I F O N  A R I A N N O L

Incwm

Gwariant

££

££

£1,502,000
Ffioedd dysgu a chontractau addysgol

£1,178,000
Incwm arall

Cyfanswm incwm: £34,031,000

Cyfanswm gwariant: £32,211,000

£31,351,000 o grantiau Llywodraeth Cymru

£17,060,000
Costau gweithredu allanol

£15,151,000
Costau staff

EBITDA wedi’i addasu cyn costau untro ac eitemau nad ydynt yn arian parod: 
£1,820,000

£34m



DIOLCH AM 
DDARLLEN EIN 
HADOLYGIAD 
BLYNYDDOL. 
GOBEITHIO 
EICH BOD WEDI 
MWYNHAU.
CYFEIRIAD

— 
Coleg Sir Benfro 
Merlins Bridge 
Hwlffordd 
Sir Benfro  
SA61 1SZ

CYSYLLTWCH

— 
info@pembrokeshire.ac.uk 
www.pembrokeshire.ac.uk 
 
01437 753 000 

DILYNWCH NI AR:


