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Rhag-gyfarfod preifat 
(09.15 - 09.30)

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.30)  

2 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - 
sesiwn dystiolaeth 5
(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 23) 

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg
Huw Morris, Huw Morris, Cyfarwyddwr y Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu 
Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil
CYPE(5)-25-19 - Papur 1

3 Papurau i'w nodi
(11.00)  

3.1 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - cynllun gweithredu diwygiedig Anghenion 
Dysgu Ychwanegol

(Tudalennau 24 - 25) 
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 1

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3.2 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - gwybodaeth 
ychwanegol gan HEFCW yn dilyn y cyfarfod ar 18 Gorffennaf

(Tudalennau 26 - 30) 
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 2 (Saesneg yn unig)

3.3 Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru - Deddf 
Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019

(Tudalennau 31 - 32) 
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 3

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

 

5 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod 
y dystiolaeth
(11.00 - 11.15)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1
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Papur Tystiolaeth y Gweinidog Addysg 

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Teitl: Gwaith Craffu ar ôl Deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 

2015 

Dyddiad: 26 Medi 2019 

Amser: 09:30 – 11:00 

Cyflwyniad a chyd-destun 

Prif amcanion polisi blaenorol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Ddeddf oedd: 

a) sicrhau rheoleiddio cadarn a chymesur ar gyfer sefydliadau yng Nghymru y

mae eu cyrsiau'n cael eu cefnogi gan grantiau a benthyciadau addysg uwch

Llywodraeth Cymru;

b) diogelu'r cyfraniad a wneir at les y cyhoedd sy'n deillio o gymhorthdal ariannol

Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch;

c) cynnal ffocws cryf ar fynediad teg i addysg uwch; a

d) diogelu ac amddiffyn annibyniaeth sefydliadol a rhyddid academaidd

prifysgolion.

Ers i'r Ddeddf gael ei phasio o dan y weinyddiaeth flaenorol, rwyf i a'm swyddogion 

wedi cynnal perthynas waith effeithiol gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 

(CCAUC), sef y corff a oedd yn bennaf cyfrifol am weithredu'r Ddeddf. Rydym yn 

ffodus yng Nghymru bod gennym berthynas waith gref gyda'n sefydliadau addysg 

uwch. Yn gyffredinol, mae ein cyfathrebu â CCAUC a'r sector yn gadarnhaol a 

chynhyrchiol. 

Cyflwynwyd Deddf 2015 gan y weinyddiaeth flaenorol er mwyn galluogi CCAUC i 

barhau i reoleiddio'r sector addysg uwch yng Nghymru yn dilyn y gostyngiadau mawr 

yng nghyllid rheolaidd CCAUC ar ôl y diwygiadau i gyllid myfyrwyr yn 2012. Ers y 

Ddeddf, mae'r sector yng Nghymru ac yng ngweddill y DU wedi gweld newidiadau 

sylweddol pellach i'r amgylchedd o ran cyllido a pholisi. Yn sgil gweithredu 

argymhellion Adolygiad Diamond rydym wedi peri newid pellach yn y cydbwysedd 

rhwng cyllid uniongyrchol-rheolaidd a chymorth i fyfyrwyr. Mae pasio Deddf Addysg 

Uwch ac Ymchwil 2017 wedi symud y fframwaith rheoleiddio ar gyfer addysg uwch 

yn Lloegr tuag at sector sy'n amlwg yn ymwneud mwy â marchnata. Mae Brexit a'r 

gostyngiad yn y boblogaeth sy'n gadael ysgol wedi achosi rhywfaint o ansicrwydd i'n 

prifysgolion mewn amgylchedd cynyddol gystadleuol o ran recriwtio myfyrwyr cartref 

a rhyngwladol.  

Gan edrych i'r dyfodol, bydd ein diwygiadau addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn 

sefydlu corff ariannu a rheoleiddio newydd a fydd yn goruchwylio addysg uwch, 

CYPE(5)-25-19 - Papur 1 
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addysg bellach, prentisiaethau, dysgu oedolion, a chweched dosbarth mewn 

ysgolion. Bydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd yn disodli 

swyddogaethau CCAUC mewn perthynas â goruchwylio arian cyhoeddus a ddyfernir 

i brifysgolion, darparwyr addysg uwch a darparwyr addysg a hyfforddiant ôl-orfodol a 

gyllidir gydag arian cyhoeddus. Bydd ein diwygiadau'n cael eu llywio gan y 

tueddiadau ehangach sy'n effeithio ar bolisi addysg ôl-orfodol, yn ogystal â'r 

ymgynghori helaeth yr ydym wedi'i gynnal gyda’r sectorau yr effeithir arnynt.  

Nodau Deddf 2015 

(a) Sicrhau rheoleiddio cadarn a chymesur ar sefydliadau yng Nghymru y mae

eu cyrsiau'n cael eu cefnogi gan grantiau a benthyciadau addysg uwch a

gefnogir gan Lywodraeth Cymru

Pasiwyd y Ddeddf i sicrhau bod gan CCAUC y pwerau i barhau i sicrhau rheoleiddio 

cadarn a chymesur ar addysg uwch yng Nghymru. Mae'r Ddeddf wedi bod yn 

hanfodol er mwyn sicrhau bod CCAUC yn gallu parhau i reoleiddio'r sector yn dilyn 

newidiadau sylweddol i'r modd y caiff addysg uwch ei chyllido ers 2012. Er gwaethaf 

y newid deddfwriaethol, roedd y Ddeddf mewn sawl ffordd yn pwysleisio parhad 

mewn rheoleiddio, ac yn adeiladu ar y dulliau presennol o oruchwylio a rheoleiddio 

ym maes sicrhau ansawdd, rheoli ariannol, terfynau ffioedd, ac ehangu mynediad. 

Ers i'r Ddeddf gychwyn, mae CCAUC wedi cyflawni ei swyddogaethau rheoleiddio 

mewn perthynas â sicrwydd ansawdd drwy'r Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer 

Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2018.1 Mae'r fframwaith yn darparu ar gyfer 

sicrwydd ansawdd ar ffurf 'porth' i ddarparwyr sy'n dymuno cael eu rheoleiddio, 

trefniadau ar gyfer sicrwydd darparwyr sefydledig, proses ar gyfer ymdrin â chwynion 

myfyrwyr, gwaith datblygu ar safonau gradd, arholi allanol, cymharu â darparwyr ar 

draws y DU, a chytuno ar drefniadau ar gyfer sicrhau ansawdd trawswladol. Mae'n 

galondid i mi fod prifysgolion Cymru yn parhau i dderbyn adborth ardderchog gan 

fyfyrwyr ar ansawdd yr addysg y maent yn ei darparu gan ragori ar weddill y DU yn 

yr Arolwg Cenedlaethol diweddaraf ymhlith Myfyrwyr. 

Mae adroddiad rheoleiddiol blynyddol CCAUC, a gyhoeddwyd yn ddiweddar ac a 

osodwyd gerbron y Cynulliad ym mis Gorffennaf, yn amlinellu'n fanwl sut mae'r 

Cyngor wedi bod yn monitro iechyd ariannol y sector yn fanwl. Mae proses Adolygu 

Risg Sefydliadol (ARS) CCAUC yn defnyddio ystod o wybodaeth o'r ffurflenni data 

diweddaraf, ac mae ymweliadau'r Cyngor a'r swyddogion â sefydliadau hefyd yn cael 

eu defnyddio i asesu risg mewn chwe maes allweddol: llywodraethu a rheoli; cyllid; 

cyfeiriad strategol; ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth; myfyrwyr ac ansawdd; ac 

ystadau. Mae CCAUC yn defnyddio'r wybodaeth hon i bennu lefel y risg (isel, canolig 

neu uchel) i sefydliad. Mae'r asesiadau risg hyn yn gyfrinachol ac nid ydynt yn cael 

eu rhannu'n gyhoeddus. Disgwyliaf i'r Cyngor gymryd y camau angenrheidiol i 

1 CCAUC, Fframwaith Asesu Ansawdd Ar Gyfer Cymru (Gorffennaf 2019). 
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gynorthwyo sefydliadau i liniaru risg, yn enwedig y sefydliadau hynny y rhoddir gradd 

risg uchel iddynt.  

O ystyried yr heriau sy'n wynebu'r sector yng Nghymru a ledled y DU, mae fy 

swyddogion wedi bod yn trafod gyda CCAUC sut y gellid cryfhau eu prosesau 

adolygu risg a'r canllawiau a ddarperir i Gyrff Llywodraethu. 

(b) Diogelu'r cyfraniad a wneir at les y cyhoedd sy'n deillio o gymhorthdal 

ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch 

Ers pasio'r Ddeddf, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio pennu disgwyliadau clir ar 

gyfer CCAUC a'r sector addysg uwch drwy lythyrau cylch gwaith blynyddol. Ar fy 

nghais i, mae CCAUC wedi gallu datblygu rhaglenni gwaith mewn meysydd sydd o 

les cyhoeddus, gan gynnwys bod yn agored a thryloyw o ran cyflogau uwch-

swyddogion, cyflog cyfartal a bwlch cyflog rhwng y rhywiau, mesurau i annog 

arferion gwaith teg, llywodraethu da, lles meddyliol myfyrwyr, a chydweithio â 

phartneriaethau sgiliau rhanbarthol.  

Trwy fy llythyr cylch gwaith blynyddol i CCAUC, rwyf wedi gallu annog a hyrwyddo 

gweithgarwch i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a hyrwyddo sector tecach a mwy 

cyfartal i fyfyrwyr a staff. Rwyf wedi gofyn i CCAUC weithio gyda'r sector i hyrwyddo 

ymagwedd fwy agored at gyflogau uwch-swyddogion, gweithredu ar 

anghydraddoldebau cyflog a chyflog rhwng y rhywiau, hyrwyddo sector cyflog byw a 

dull mwy moesegol o gaffael. Rydym wedi gweld cynnydd yn y meysydd hyn fel a 

ganlyn:  

 Rhoddwyd cyfarwyddyd i CCAUC gynhyrchu adroddiad blynyddol i 

Lywodraeth Cymru ar lefelau cyflog a dyfarniadau uwch mewn sefydliadau 

addysg uwch yng Nghymru. 

 Mae sefydliadau addysg uwch Cymru yn cyflawni eu hymrwymiad i dalu 

cyflog byw'r Sefydliad Cyflog Byw i bob aelod o staff addysg uwch a gyflogir 

yn uniongyrchol erbyn 2018/19, ac i ddechrau gweithredu'r cyflog byw ar 

draws eu gweithgarwch ar gontractau allanol.    

 Ar ddiwedd Gorffennaf 2017, daeth prifysgolion Cymru yn llofnodwyr Cod 

Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 

Cyflenwi. 

Rwy'n ymwybodol bod sefydliadau Cymru wedi ymrwymo i weithio i wella iechyd 

meddwl a llesiant myfyrwyr. Mae yna hefyd rai fframweithiau da ar gyfer y DU, fel 

'stepchange' a ‘Suicide Safer Universities” gan Universities UK, a 'Fframwaith 

Addysg Uwch ac Addysg Bellach Iach a Chynaliadwy' Llywodraeth Cymru sy'n cael 

ei ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, sy'n darparu dull lleoliad cyfan o ymdrin 

ag iechyd a llesiant ac sy'n adeiladu ar y gwaith llwyddiannus a wnaed yn ein 

hysgolion. Mae mwy y gellir ei wneud, wrth gwrs, ond mae'n bwysig cydnabod y 

Tudalen y pecyn 18



4 
 

gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo. Mae'r camau hyn gan sefydliadau addysg 

uwch yn cefnogi ein Hamcanion Llesiant i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb 

rhanbarthol a hyrwyddo gwaith teg.  

Roedd y llythyr cylch gwaith at CCAUC eleni yn cydnabod yr angen am gydweithio 

cryf rhwng sefydliadau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a darparwyr dysgu 

eraill i fodloni gofynion sgiliau lleol. Roedd fy llythyr yn gofyn i'r Cyngor annog 

sefydliadau i adeiladu ar weithgarwch presennol i ddatblygu diwylliant 

entrepreneuraidd o fewn y sector ymhellach, ac i gyfrannu at yr agenda hon o fewn y 

sector ysgolion. 

Mae Deddf 2015 yn ei gwneud yn ofynnol bod sefydliadau sy'n dymuno gwneud cais 

i CCAUC am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad er mwyn bod yn sefydliad 

a reoleiddir yn elusennau. Un o fanteision allweddol statws sefydliad rheoleiddiedig 

yw y bydd unrhyw gyrsiau cymwys a gynigir gan y sefydliad yn cael eu dynodi'n 

awtomatig ar gyfer cymorth Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr, sy'n golygu bod unrhyw 

fyfyriwr mewn egwyddor yn gymwys i gael benthyciadau a grantiau dysgu a 

chynhaliaeth. Mae'r Ddeddf hefyd yn cynnwys cydnabyddiaeth i statws elusennol y 

sefydliadau addysg uwch, ac mae'n dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod addysg 

uwch yn gweithredu er lles cyhoeddus yng Nghymru. Wrth ddatblygu'r Bil, bu 

swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Elusennau i sicrhau nad oedd y 

gyfraith yn effeithio ar allu sefydliadau i gydymffurfio â chyfraith elusennau.  

Mae ymrwymiad y sector Cymreig i weld addysg uwch fel lles cyffredin a'r 

gefnogaeth gan arweinwyr prifysgolion i gydweithio ar gyfer blaenoriaethau 

cenedlaethol wedi cael croeso arbennig. Mae cyhoeddiad CCAUC, Torri Tir Newydd: 

Ar Dir Cyffredin, yn dangos sut mae darparwyr addysg uwch yn dilyn eu cenhadaeth 

ddinesig ac yn gweithredu fel dinasyddion corfforaethol yn lleol ac yn fyd-eang. Mae 

prosiectau wedi rhoi cyfleoedd i hyrwyddo mynediad lleol i'r celfyddydau, chwaraeon, 

diwylliant a threftadaeth, ennyn diddordeb a chodi dyheadau dysgwyr o bob oed, a 

chyfrannu at gynaliadwyedd cymunedau lleol. 

 (c) Cynnal ffocws cryf ar fynediad teg i addysg uwch 

Roedd Deddf 2015 yn cryfhau rôl fonitro a gorfodi CCAUC mewn perthynas â 

chynlluniau ffioedd a mynediad drwy ei gwneud yn ofynnol i CCAUC werthuso 

effeithiolrwydd cynlluniau a gymeradwyir yn unigol ac yn gyffredinol. Drwy eu 

cynlluniau ffioedd a mynediad, mae gan sefydliadau ystod o fesurau ar waith sy'n 

ceisio hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch. Mae proses y cynllun ffioedd 

a mynediad yn sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn ymrwymo i weithgarwch 

sy'n cefnogi'r gwaith o hyrwyddo addysg uwch a chyfle cyfartal o ran mynediad i 

addysg uwch. Ym mlwyddyn academaidd 2017/18, nododd CCAUC fuddsoddiad 

mewn cynlluniau ffioedd a mynediad cyfartal a hyrwyddo addysg uwch o 

£105,727,000, cyfanswm buddsoddiad o 17% o gyfanswm incwm ffioedd 

israddedigion a TAR llawn amser. Nodaf fod CCAUC wedi adrodd yn ddiweddar 
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"nad oedd unrhyw sefydliad a reoleiddir wedi methu â chydymffurfio â'r gofynion 

rheoleiddio cysylltiedig â chynllun mynediad a ffioedd”. 2   

Rydym yn dechrau gweld y buddsoddiad ychwanegol hwn yn sicrhau canlyniadau. 

Mae 13.2% o israddedigion gradd gyntaf prifysgolion Cymru yn dod o gymdogaethau 

cyfranogiad isel, sy'n uwch na chyfartaledd y DU, sef 11.6%.3 Fodd bynnag, 

oherwydd natur cynlluniau ffioedd a mynediad, bydd yn cymryd mwy o amser cyn y 

bydd modd asesu'n llawn effeithiau llawn y buddsoddiad ychwanegol hwn o ran cyfle 

cyfartal mewn addysg uwch yng Nghymru. Bydd CCAUC, a'r Comisiwn Addysg 

Drydyddol ac Ymchwil newydd wedi hynny, yn gallu cynnal ymchwil a'i ddadansoddi 

maes o law er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith cynlluniau ffioedd a 

mynediad. Y bwriad yw y bydd CCAUC yn defnyddio canfyddiadau gwerthusiadau 

o'r fath i ddatblygu gwybodaeth ar arferion da a chyngor ar y gweithgareddau a'r 

buddsoddiadau mwyaf effeithiol o ran cynlluniau ffioedd, gyda'r nod o wella 

canlyniadau cynlluniau ffioedd. 

Serch hynny, rwyf wedi nodi'r dystiolaeth a ddarparwyd i'r Pwyllgor gan CCAUC a 

sefydliadau addysg uwch o ran gweithredu cynlluniau ffioedd a mynediad. Mae ein 

paratoadau ar gyfer Bil TETR wedi cynnwys ystyried ffyrdd y gallwn ni wneud y 

mwyaf o effeithiolrwydd rhwymedigaethau darparwyr addysg uwch o ran ehangu 

mynediad a chyfleoedd, gan leihau'r baich gweinyddol diangen ar yr un pryd. Byddaf 

yn cyflwyno cynigion yn y Bil i ganiatáu i gynlluniau ffioedd a mynediad gael ffocws 

mwy strategol, i gynlluniau gynnwys ystyriaeth o fynediad i gyrsiau rhan-amser ac ôl-

raddedig, ac i bwysleisio canlyniadau cadarnhaol i fyfyrwyr o grwpiau heb 

gynrychiolaeth ddigonol yn ogystal â buddsoddiad cychwynnol sefydliadau.   

(d) Gwarchod a diogelu annibyniaeth sefydliadol a rhyddid academaidd 

prifysgolion 

Mae sefydliadau addysg uwch yn parhau i fwynhau hawliau annibyniaeth sylweddol. 

Rwy'n hyderus nad yw gweithredu'r Ddeddf wedi amharu ar yr annibyniaeth honno, 

er gwaethaf y pryderon a godwyd gan rai rhanddeiliaid cyn i'r Ddeddf gael ei phasio.  

Rwy'n hyderus hefyd nad yw'r Ddeddf wedi amharu ar ryddid academaidd, ac na 

fyddai wedi gallu gwneud hynny, ac nad oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu hynny. 

Nodaf y dystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd sy'n nodi: "Nid yw annibyniaeth a 

rhyddid academaidd y sefydliad wedi'u cwestiynu ers deddfu'r bil, ac ni chafwyd 

effaith niweidiol".4  

                                                             
2 CCAUC, Adroddiad Rheoleiddio Blynyddol, 2017/18 (Gorffennaf 2019), t .12. 
https://www.hefcw.ac.uk/working_with_he_providers/he_wales_act_2015/Annual_Regulatory_Report_cy.as
px 
3HESA, Participation of under-represented groups in higher education  (Cyfresi o dablau T1 a T2) (Chwefror 
2019), https://www.hesa.ac.uk/news/07-02-2019/widening-participation-tables  
4 Prifysgol Caerdydd, Ymateb i’r alwad am dystiolaeth – Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Craffu ar ôl 
deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015  (2019). 
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=348&RPID=1015905352&cp=yes 
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Yr her o'n blaenau ar gyfer y Bil hwn fydd sicrhau'r cydbwysedd priodol rhwng cynnal 

annibyniaeth i'r sector addysg uwch yn ogystal â sicrhau bod y sector yn 

ddarostyngedig i atebolrwydd priodol a'i fod yn gweithredu mewn modd sy'n cyd-fynd 

ag anghenion cymdeithasol, economaidd a dinesig Cymru. Yr wyf yn hyderus y bydd 

ein cynigion yn sicrhau'r cydbwysedd cywir, ac rydym yn gadarn o ran ein 

hymrwymiad i ryddid academaidd ac annibyniaeth sefydliadol yn ein sector addysg 

uwch. 

Costio a gwerth am arian 

Nid oedd y Ddeddf yn golygu costau newydd sylweddol i Lywodraeth Cymru. Roedd 

y costau hynny a ysgwyddwyd yn ymwneud yn bennaf â pharatoi is-ddeddfwriaeth a 

chanllawiau i weinidogion yn 2016-17. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y costau 

cylchol ychwanegol i CCAUC wrth sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei rhoi ar waith ers 

2016-17, sef £250k y flwyddyn, yn ôl yr amcangyfrif.  

Rydw i wedi rhoi sicrwydd i CCAUC y bydd eu hincwm yn parhau i gynyddu ym 

mhob blwyddyn o'r Llywodraeth hon, wrth inni weithredu'r diwygiadau i addysg uwch 

a chymorth i fyfyrwyr gam wrth gam.  Mae'r dyraniadau terfynol a ddarparwyd i 

CCAUC yn ystod y tair blynedd ariannol ddiwethaf a chyllideb 2019-20 yn dangos 

ein bod yn cyflawni'r ymrwymiad hwnnw. Cododd y dyraniadau terfynol i CCAUC o 

£120m yn 2017-18 i £151m yn 2019-20.  

 

Roedd llythyr cylch gwaith 2019-20 CCAUC yn gofyn am ragor o sicrwydd ar sut y 

mae addysg uwch yng Nghymru yn darparu addysg o safon, yn cynnal safonau ac 

yn cadarnhau ei henw da ledled y byd. Roedd yn gofyn i'r Cyngor ystyried a oes 

angen cryfhau'r trefniadau presennol ar gyfer monitro achredu proffesiynol, 

dosbarthu a dyfarnu graddau a mesurau eraill i sicrhau ansawdd darpariaeth ac 

uniondeb academaidd ac i ddarparu adroddiad ar y materion hyn i sicrhau bod 

sefydliadau'n cymryd y materion hyn o ddifrif.   

 

Yn fy llythyr at CCAUC, gofynnais hefyd i'r Cyngor weithio gyda'r sector AU i ystyried 

sut y gellir bod yn fwy agored a thryloyw ynghylch y defnydd o incwm o ffioedd. Mae 

myfyrwyr yn gwneud cyfraniad sylweddol i incwm sefydliadol drwy eu ffioedd dysgu, 

ac mae'n deg i fyfyrwyr ddisgwyl i sefydliadau fod yn atebol ynghylch sut y mae'r 

incwm ffioedd hwnnw yn cael ei fuddsoddi. Rydw i hefyd yn disgwyl i CCAUC barhau 

i fonitro lefelau ffioedd ar draws y sector ar gyfer darpariaeth ôl-raddedig a rhan-

amser er mwyn diogelu myfyrwyr rhag cynnydd anghymesur a diangen mewn 

ffioedd. 
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Gweithredu  

Byddwn yn cyfeirio Aelodau'r Cynulliad at adroddiad rheoleiddiol blynyddol cyntaf 

CCAUC am fanylion ynghylch gweithredu'r Ddeddf yn llawn.5 Mae'r adroddiad yn 

nodi sut y mae'r Cyngor, yn ystod blwyddyn academaidd 2017/18, wedi arfer ei 

swyddogaethau mewn perthynas â Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 yn unol â'r 

gofynion a nodir yn y ddeddfwriaeth a'r canllawiau yr wyf wedi'u cyhoeddi.  

Canlyniadau yn sgil adolygiadau ffurfiol Llywodraeth Cymru o'r 

Ddeddf 

Yn y memorandwm esboniadol i'r Ddeddf a gyhoeddwyd wrth ei chyflwyno, cynigiais 

gynnal adolygiadau ffurfiol o'r Ddeddf tua blwyddyn, dwy flynedd a thair blynedd ar ôl 

ei rhoi ar waith. Y bwriad oedd y byddai adolygiadau o'r fath yn cael eu hamseru i 

ddilyn yn fuan wedi i CCAUC gyflwyno adroddiadau blynyddol. Ni chafodd y Ddeddf 

ei gweithredu’n llawn tan flwyddyn academaidd 2017/18 o ganlyniad i gyfnod pontio 

o ddwy flynedd a ddaeth i ben ar 31 Awst 2017. Cynlluniwyd y cyfnod hwn i ganiatáu 

trosglwyddiad esmwyth o'r trefniadau blaenorol i'r system reoleiddio newydd gyda'r 

nod o beidio ag amharu'n ormodol ar CCAUC a sefydliadau. Cyflwynwyd adroddiad 

blynyddol cyntaf CCAUC i swyddogion ar 30 Mai 2019. Byddaf yn ystyried yr 

adroddiad hwn a'r datblygiadau dilynol o ran pennu graddau, natur ac amseriad 

adolygiad ffurfiol.  

Arfer da a'r gwersi a ddysgwyd o'r Ddeddf a'r gwaith o'i pharatoi 

(h.y. y broses o lunio'r Ddeddf, ei drafftio, ymgynghori arni ac yn y 

blaen). 

Is-ddeddfwriaeth 

Nodaf fod nifer o bryderon wedi'u codi wrth i'r Ddeddf fynd drwy'r Senedd ynghylch 

defnyddio is-ddeddfwriaeth. Rwy'n hyderus bod gweithredu'r Ddeddf wedi dangos 

nad yw'r Ddeddf yn 'Ddeddf fframwaith', a bod y fframwaith rheoleiddio sydd ar waith 

yn cael ei bennu'n bennaf gan y ddeddfwriaeth sylfaenol. Er bod y Ddeddf yn 

cynnwys nifer o bwerau i wneud rheoliadau, rydym o'r farn bod pwerau o'r fath yn 

hanfodol er mwyn rhagnodi materion gweithdrefnol a darparu hyblygrwydd yn y 

dyfodol o ran materion a allai newid o bryd i'w gilydd. 

Roedd rhesymau da dros gynnwys pob un o'r pwerau i wneud rheoliadau ac fe'u 

nodwyd yn y datganiad o fwriad y polisi a oedd yn cyd-fynd â'r Ddeddf pan gafodd ei 

chyflwyno i'r Cynulliad. Yn ogystal, mae'n werth nodi na wnaeth Deddf 2015 greu 

                                                             
5CCAUC, Adroddiad Rheoleiddiol Blynyddol, 2017/18 (Gorffennaf 2019). 
https://www.hefcw.ac.uk/working_with_he_providers/he_wales_act_2015/Annual_Regulatory_Report_cy.as
px 
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system sy'n sylweddol wahanol (i bob pwrpas) i'r hyn a oedd yn gweithredu o dan 

Ddeddf Addysg Uwch 2004. 

Trefniadau trosiannol 

Ystyriwyd bod angen dull graddol o weithredu Deddf 2015 er mwyn sicrhau bod y 

broses o drosglwyddo i'r fframwaith rheoleiddio newydd yn ddidrafferth. Drafftiwyd y 

ddeddfwriaeth a dechreuwyd arni'n unol â hynny, a gwnaed trefniadau am gyfnod 

trosiannol o ddwy flynedd. Roedd y dull hwn yn caniatáu digon o amser i CCAUC a 

sefydliadau addasu'n llwyddiannus i'r gofynion rheoleiddiol newydd a lleihau unrhyw 

risg a allai fod wedi codi yn sgil newid i sail ddeddfwriaethol newydd ar gyfer 

rheoleiddio. 

Ymgynghoriad 

Mabwysiadodd Llywodraeth Cymru ddull dau gam o ymgynghori ar y cynigion polisi 

ar gyfer Deddf 2015 sy'n cynnwys Papur Gwyn ac yna ymgynghoriad technegol sy'n 

nodi manylion helaeth y system reoleiddio arfaethedig. Yn ogystal, bu swyddogion 

yn ymgysylltu'n helaeth â rhanddeiliaid yn ogystal â Llywodraeth y DU i wneud 

trefniadau i CCAUC barhau i oruchwylio'r ddarpariaeth drawsffiniol. Mae'n werth nodi 

bod y broses ymgynghori wedi arwain at nifer o benderfyniadau i beidio â bwrw 

ymlaen, gan gynnwys dyletswydd statudol i CCAUC mewn perthynas â gwella 

ansawdd (yn hytrach na sicrwydd), a ffurfioli prosesau presennol i gryfhau llais y 

dysgwr.   

Deddfwriaeth yn y dyfodol 

Gan edrych i'r dyfodol, rwy'n awyddus i sicrhau bod y corff sy'n olynu CCAUC, y 

Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY), yn cael ei lunio mewn ffordd sy'n 

caniatáu iddo fod yn hyblyg ac addasu wrth i'r byd newid o'i amgylch. Bydd y corff 

newydd yn gyfrifol am gyllido a rheoleiddio ar draws ystod o sectorau yn ogystal ag 

addysg uwch. 

Rwyf wedi fy nghalonogi gan lefel yr ymgysylltu y mae rhanddeiliaid wedi'i dangos 

gyda'r diwygiadau hyn, sy'n adlewyrchu'r angerdd sydd gan lawer am y sector ôl-

orfodol yng Nghymru a'i gyfraniad at fywyd diwylliannol a dinesig. Bydd fy 

swyddogion yn parhau i ymgysylltu â phob partner ac yn gwrando arnyn nhw, yn 

enwedig dysgwyr a'u cynrychiolwyr. Mae'r adborth manwl a ddarparwyd wedi ein 

helpu i fireinio ein syniadau wrth i'r polisi ddatblygu o fewn y broses ddeddfwriaethol. 
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 

0300 0604400 

Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru 
  Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

17 Medi 2019 

Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg 
Minister for Education 

Ein cyf/Our ref: MA(L)/KW/0685/19

Lynne Neagle AM  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

Annwyl Lynne, 

Diolch am ymateb i'r ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar y Cod Anghenion Dysgu 
Ychwanegol (ADY) drafft a'r rheoliadau cysylltiedig arfaethedig a ddaeth i ben ar 22 Mawrth 
2019. Fel ymgynghorai statudol o dan adran 5(1) o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (y Ddeddf), mae'ch safbwyntiau a'ch sylwadau yn 
amhrisiadwy er mwyn sicrhau bod y Cod ADY yn addas i'r diben.   

Roeddwn yn falch o weld bod cymaint o ymatebion wedi dod i law, a thestun balchder hefyd 
oedd bod cynifer wedi cyfrannu mewn digwyddiadau rhanbarthol i randdeiliaid. Rwy'n 
hyderus y gallwn, gyda'n gilydd, gyflwyno system sy'n weddnewidiol yng ngwir ystyr y gair, 
system sy'n gwella deilliannau addysgol i'n plant a’n pobl ifanc fwyaf difreintiedig. 

Ym mis Mehefin, cyhoeddais dri adroddiad a oedd yn crynhoi nifer o broblemau sydd wedi 
cael eu codi mewn ymateb i'r ymgynghoriad. Ers hynny, mae fy swyddogion wedi rhoi 
ystyriaeth fanwl i ba newidiadau y gallai fod eu hangen i'r Cod a'r rheoliadau. Yn ystod y 
dadansoddiad hwn, mae wedi dod yn eglur bod angen diwygio amserlen y cynllun 
gweithredu, oherwydd yr amser sydd ei angen i ystyried y newidiadau angenrheidiol a'u 
gwneud.    

Cyn gosod canllaw gweithredu wedi’i ddiweddaru, gallaf gadarnhau’r canlynol: 

 Bydd y swyddogaethau statudol sy’n cael eu creu gan y Ddeddf ADY yn cychwyn fis
Ionawr 2021, ond bydd y system ADY newydd yn cychwyn, un cam ar y tro, o fis
Medi 2021 ymlaen. Bydd hyn yn rhoi amser ar gyfer hyfforddiant a datblygu penodol
pellach.

 Rwy’n disgwyl, yn unol â’u swyddogaethau statudol presennol, y bydd awdurdodau
lleol, byrddau iechyd ac ysgolion yn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion plant a
phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig.

CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 1
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 Byddaf yn gosod y Cod a’r rheoliadau gerbron y Cynulliad Cenedlaethol i’w 
cymeradwyo yn 2020. Bydd yr amser ychwanegol hwn yn rhoi cyfle i ystyried 
ymhellach y gwelliannau posib y gellir eu gwneud i’r Cod yng ngoleuni'r adborth 
helaeth a ddaeth i law gan randdeiliaid, dysgwyr a theuluoedd. 

 
Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod y Cod mor glir â phosibl fel bod y rheini sydd â 
swyddogaethau o dan y Ddeddf yn deall y gofynion statudol sydd arnynt yn llwyr ac yn gallu 
gweithredu’r system newydd yn effeithiol. Byddwn hefyd yn ystyried rhai materion polisi 
cymhleth i sicrhau bod y system ADY newydd yn deg, yn glir, ac yn ymarferol i'r ymarferwyr 
sy'n ei gweithredu. 
 
Wrth gyflwyno dyletswyddau a disgwyliadau newydd i ysgolion, sefydliadau addysg bellach 
ac awdurdodau lleol, mae angen ystyried amserlen y flwyddyn academaidd a darparu’r 
cyfnod paratoi angenrheidiol. Mae hyn yn arbennig o wir wrth i ni gefnogi ein dysgwyr 
mwyaf agored i niwed. Nid oes digon o amser i gyhoeddi’r Cod a’r rheoliadau yn 2020, ac i 
ysgolion, sefydliadau addysg bellach ac awdurdodau lleol ymbaratoi i gyflawni eu gofynion 
gweithredol erbyn y dyddiad gwreiddiol a bennwyd ar gyfer cychwyn gweithredu. 
 
Bydd cyflwyno’r system newydd o fis Medi 2021 yn sicrhau bod gwasanaethau yn gwbl 
barod ar gyfer y system newydd, a fydd, yn ei dro, yn arwain at weithredu llyfnach, mwy 
llwyddiannus. Bydd cychwyn y rolau statudol yn gynharach ym mis Ionawr 2021 yn helpu i 
sicrhau gweithredu llyfnach, mwy llwyddiannus, felly. 
 
Yn benodol, rydym yn bwriadu cychwyn y darpariaethau yn y Ddeddf sy’n ei gwneud yn 
ofynnol penodi: cydlynydd anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer pob ysgol brif ffrwd a 
gynhelir, uned cyfeirio disgyblion a sefydliad addysg bellach; swyddog arweiniol clinigol 
dynodedig addysg ar gyfer pob bwrdd iechyd; a swyddog arweiniol anghenion dysgu 
ychwanegol y blynyddoedd cynnar ar gyfer pob awdurdod lleol. 
 
Rwy'n awyddus i’r amser ychwanegol gael ei ddefnyddio i gefnogi pob partner cyflenwi i 
baratoi mor drylwyr â phosibl ar gyfer rhoi hyn ar waith drwy barhau i drin â thrafod ag 
Arweinwyr Trawsnewid ADY a phartneriaid amlasiantaethol yn rhanbarthol. Felly, bydd fy 
swyddogion mewn cysylltiad â chi maes o law er mwyn parhau i gydweithio’n agos â chi ar 
hyn. 
 
Yn y cyfamser, rhaid i anghenion dysgwyr barhau i gael eu diwallu o dan y system 
bresennol. Mae’n hanfodol bod awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac ysgolion yn cyflawni 
eu rhwymedigaethau statudol presennol yn gydwybodol i sicrhau eu bod yn diwallu 
anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig.  
 
 
Yn gywir 

 
Kirsty Williams AC/AM 
Y Gweinidog Addysg 
Minister for Education 
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*£198.487M of additional revaluations were merged into the income and 
expenditure account on implementation of the accounting changes 
introduced by the financial reporting standard FRS102 in 2015/16 as 
‘deemed cost’ and are therefore not disclosed separately. A further 
£28.511M was merged into the income and expenditure reserve in 2016-
17. 

Reserves of HEIs represent their total assets less their liabilities and, in 
very broad terms, can be used as a proxy for the overall value of an 
institution. These reserves are the accumulated surpluses of an 
institution over its lifetime and most of these have been invested in fixed 
assets used by the HEI such as land, buildings and capital equipment. 
Reserves are not the same as cash and should not be regarded as an 
indicator of the financial health of an institution in terms of its available 
cash. Although an institution could dispose of an asset if it was surplus 
to operational requirements (thereby converting it to cash), the assets 
are accounted for at original cost or their value to the institution as 
opposed to their disposal value and the cash proceeds can therefore be 
different to the asset value.  

CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 2

Supplementary information from HEFCW for the Children and 
Young People Education Committee following the July 2019 
meeting 

Analysis of the Welsh Higher Education sector’s reserves 

The Welsh Higher Education sector over the last four years has had total 
reserves of between £1.5 billion and £1.6 billion, as analysed below. 
Only the income and expenditure reserve represents realised and 
unencumbered reserves, and this ranges from 56.2% to 61.7% of the 
total reserves over the four years. The breakdown by Higher Education 
Institution (HEI) is provided in Annex A. 
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Reserves are categorised as restricted or unrestricted. Restricted 
reserves have conditions attached to them that limit or narrowly define 
how an institution can use the funds, such as endowments and 
donations designated for a specific purpose. Unrestricted reserves 
represent the value of the institution’s accumulated funds through 
surpluses reported in its income statement, on whose use there are no 
restrictions.  
 
Unrestricted reserves include revaluation reserves, which arise when an 
institution reflects the current value of an asset, as opposed to its 
original cost, in its financial statements. These “gains” are therefore 
unrealised as property values can fluctuate over time and the institution 
will not necessarily intend to crystallise the gain, or even achieve the 
accounting value should the gain be crystallised. Outside the charity 
sector, such gains are deemed undistributable.  
 
Unrestricted reserves are also required to absorb the pension provisions 
for defined benefit schemes which is a very material figure for individual 
HEIs. 
 
Other relevant indicators of an institution’s cash reserves and financial 
health are a combined consideration of: 
 

a) liquid assets (cash and short term investments) considered as a 
percentage of cash expenditure ; and 
 

b) net operating cash flows 
 
Surpluses and deficits can be impacted by non-operational cash 
items such as receipts from donations and endowments or large 
capital receipts. Cash flow from operating activities represents a 
more reliable indicator of financial operating performance. Cash 
flow here means an HEI’s cash resources that have been 
generated from operations to meet day to day obligations, before 
the costs of capital invested and debt servicing costs (both interest 
and capital repayments). 
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18 Medi 2019 

Annwyl Chris  

Deddf Cyllido Gofal Plant (Cymru) 2019 

Rydym yn ysgrifennu i ofyn am wybodaeth gan CLlLC yn dilyn llythyr a anfonwyd atom ar 

13 Awst 2019 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a oedd yn 

nodi bod gwaith wedi'i 'atal' rhwng Llywodraeth Cymru a Chyllid a Thollau EM ar y Cynnig 

Gofal Plant 'am y tro'. (gweler yr atodiad) 

Byddwch yn ymwybodol, yn ystod gwaith craffu’r Pwyllgor hwn ar Ddeddf Cyllido Gofal 

Plant (Cymru) 2019, bod eich tystiolaeth ysgrifenedig yn 'croesawu’r ffordd mae LlC wedi 

cydweithio’n agos gydag Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar i ddatblygu’r 

trefniadau ar gyfer gweithredu'r Cynnig Gofal Plant yng Nghymru' ac 'ymrwymiad parhaus 

LlC i ddysgu gwersi gan y gweithredwr cynnar'.  

Dywed y Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Ddeddf Cyllido Gofal Plant mai 'canlyniad' 

y ddeddfwriaeth hon fyddai 'un system gyson a chenedlaethol ar-lein ar gyfer ymgeisio a 

gwirio cymhwystra' ac y 'dylai hyn helpu i osgoi sefyllfa yng Nghymru lle mae pob 

awdurdod lleol yn gwirio cymhwystra mewn ffordd wahanol'. 

Bryd hynny, dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym hefyd, o ran gweinyddu'r cynllun, mai'r 

hyn sydd wir yn cael ei ffafrio yw dull cenedlaethol Cymru gyfan a fydd yn cael gwared ar y 

cymhlethdod a'r fiwrocratiaeth. Dywedodd wrthym hefyd bod yr adborth y maent wedi'i 

gael gan y gweithredwyr cynnar ynghylch biwrocratiaeth a chymhlethdod y system 

bresennol wedi bod yn gryf iawn gan ddweud nad oeddent am ei ddarparu yn y modd 

hwnnw yn barhaol. Yn benodol, roedd pwyslais hefyd ar yr angen i gael gwared ar y 

weinyddiaeth oddi ar awdurdodau lleol o ystyried bod llawer o'r teuluoedd hyn mewn 

sefyllfaoedd eithaf cymhleth. 

Chris Llewelyn  

Prif Weithredwr  

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

CYPE(5)-25-19 - Papur i'w nodi 3 
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Felly byddem yn ddiolchgar o glywed barn awdurdodau lleol ynghylch y canlynol: 

• penderfyniad Llywodraeth Cymru i 'atal' y gwaith gyda Chyllid a Thollau EM a

pharhau gyda phob awdurdod lleol yn gweinyddu'r cynllun yn unigol

• beth, os o gwbl, sydd wedi newid ers mis Mai 2018 sydd wedi arwain at

awdurdodau lleol yn newid eu barn ar yr hyn yr oeddem yn deall oedd y

fiwrocratiaeth a'r cymhlethdod sy'n gysylltiedig â'r system bresennol

• a yw awdurdodau lleol bellach yn hyderus y gallant brosesu'r holl achosion y mae

angen iddynt eu gwneud gan gynnwys y rhai mwyaf cymhleth

• pa asesiad a wnaed o'r risgiau sy'n gysylltiedig â pharhau â'r system gyfredol a sut y

bydd y rhain yn cael eu lliniaru

Byddwn yn trafod y materion hyn gyda'r Dirprwy Weinidog presennol yn ystod sesiwn 

graffu ar 2 Hydref 2019 ac felly byddem yn ddiolchgar o dderbyn eich ymateb erbyn 26 

Medi 2019.  

 Yn gywir 

Lynne Neagle AC 

 Cadeirydd 

copi i Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
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