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1. Cyflwyniad 
 

Cafodd Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth 2015 Gydsyniad Brenhinol ar 
26 Mawrth 2015. 
 
Mae Rhan 6 o’r Ddeddf yn ymwneud â rhannu data gwerthuso addysg. Mae 
adrannau 79 ac 801 yn mewnosod adran 253A i Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, 
Plant a Dysgu 2009 (ASCLA 2009) ac adran 49B i Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 
1992 (FHEA 1992). Mae adran 253A o ASCLA 2009 yn galluogi Gweinidogion 
Cymru i wneud rheoliadau sy’n rhagnodi’r personau a’r categorïau o bersonau y gall 
person yng Nghymru ddarparu gwybodaeth am fyfyriwr iddynt. Hefyd, mae’r 
rheoliadau’n rhagnodi’r math o wybodaeth am fyfyrwyr y gellir ei rhannu, ac o dan ba 
amgylchiadau y gellir rhannu’r wybodaeth honno. Mae adran 49B o FHEA 1992 yn 
caniatáu rheoliadau sy’n rhagnodi pa weithgareddau myfyriwr sydd wedi gadael 
sefydliad addysg bellach yng Nghymru sy’n cael eu hystyried yn “wybodaeth am 
gyrchfannau” at ddibenion adran 49B(2) a 49B(3) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 
1992.   
 
Mae’r sefydliadau a enwir yn y rheoliadau drafft naill ai fel ‘personau rhagnodedig’ 
neu ‘bersonau o fewn categori rhagnodedig’ wedi’u cyfyngu i’r rheini sydd angen 
data at ddibenion y tu hwnt i ymchwil, gwybodaeth, cyngor a chanllawiau. Mae 
enghreifftiau’n cynnwys darparwyr dysgu a chyrff llywodraeth sy’n gweithio ym maes 
addysg. Ar y cyfan, mae’r cyrff hyn angen data ar lefel myfyrwyr ar gyfer amcanion 
gweithredol fel monitro, arolygu, lleihau baich gweinyddol a sicrhau ansawdd 
gwybodaeth. 
 
 
2. Dadansoddiad o ymatebion 
 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru gyfanswm o ddeg ymateb erbyn y dyddiad cau, sef 
31 Gorffennaf 2017.   
 
Mae’r ddogfen ymgynghori a’r ffurflen ymateb a ddefnyddiwyd ar gyfer yr 
ymgynghoriad hwn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru:  
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/rheoliadau-ar-rannu-gwybodaeth-
am-fyfyrwyr 
 
Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd i’r ymgynghoriad am eu cyfraniad.  
 
3. Ymatebion 

 
Cwestiwn 1: Ydych chi’n cytuno bod y polisi sy’n sail i’r ddwy set o reoliadau yn 
addas? 
 

Ydw Nac ydw Dim ymateb 

9 0 1 

 

                                                
1
 Cyflwynwyd y darpariaethau addysg yn rhan 6 (adrannau 78-80) yn awtomatig ddeufis ar ôl Cydsyniad Brenhinol 

 

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/rheoliadau-ar-rannu-gwybodaeth-am-fyfyrwyr
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/rheoliadau-ar-rannu-gwybodaeth-am-fyfyrwyr
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 Roedd pawb a ymatebodd i’r cwestiwn hwn yn cytuno bod y polisi’n addas.  
 

 
Cwestiwn 2: Ydych chi’n credu y bydd y polisi sy’n sail i’r ddwy set o reoliadau yn 
creu unrhyw effeithiau ar gydraddoldeb? 
 

Ydw Nac ydw Dim ymateb 

2 7 1 

 

 Ni wnaeth y rhan fwyaf o’r ymatebwyr nodi unrhyw effeithiau ar gydraddoldeb. 

 ‘Ydw’ oedd ateb un ymatebydd, ond ni ddarparodd unrhyw wybodaeth am yr 
effeithiau posibl.  

 Cyfeiriodd un ymatebydd at effaith gadarnhaol bosibl, sef gwella argaeledd data 
ar ddeilliannau ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau ac anghenion dysgu 
ychwanegol. 

 
Cwestiwn 3: Ydych chi’n cytuno â’r amgylchiadau lle gellir rhannu gwybodaeth am 
fyfyrwyr? 
 

Ydw Nac ydw Dim ymateb 

7 1 2 

 

 Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn cytuno â’r amgylchiadau diffiniedig. 

 Dywedodd un ymatebydd y byddai angen i wybodaeth anhysbys fod ar gael i’r 
cyhoedd er mwyn ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth. 

 
Cwestiwn 4: Ydych chi’n cytuno â’r sefydliadau a enwir y gallai personau ddarparu 
gwybodaeth am fyfyrwyr iddynt? 
 

Ydw Nac ydw Dim ymateb 

5 3 2 

 

 Awgrymodd yr ymatebydd a atebodd ‘nac ydw’ i’r cwestiwn hwn y gellid cynnwys 
sefydliadau eraill: 

 Darparwyr sy’n cynnig cymwysterau ffurfiol ond nad ydynt yn cael eu hariannu 
gan Lywodraeth Cymru; 

 Awdurdodau lleol sy’n darparu addysg a ariennir gan Lywodraeth Cymru; 

 Y cyhoedd, o dan reolau Rhyddid Gwybodaeth; a 

 Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu, er mwyn gwneud gwaith ymchwil i 
gyflawni ei swyddogaethau fel Cyngor Sgiliau Sector. 

 Roedd Cymwysterau Cymru yn cytuno â’i gynnwys fel sefydliad a enwir, ond 
nododd y byddai’r papur ymgynghori wedi gallu cyfleu ei swyddogaethau statudol 
yn fwy eglur mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol. (Nid 
yw’r un geiriau wedi’u defnyddio yn y rheoliadau eu hunain).  



4 
 

Cwestiwn 5: Os nad yw’ch sefydliad wedi’i enwi fel ‘person rhagnodedig’ neu ‘berson 
sy’n rhan o gategori rhagnodedig’ ond eich bod yn credu bod angen cael gafael ar 
wybodaeth ar lefel myfyrwyr at ddibenion y tu hwnt i waith ymchwil, dadansoddi a 
darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau, a fyddech cystal ag esbonio pam yma? 
 

 Ni wnaeth y rhan fwyaf o ymatebwyr ateb y cwestiwn hwn, neu fe wnaethant ateb 
‘ddim yn berthnasol’.   

 Esboniodd dau ymatebydd pam y byddai eu sefydliadau eisiau cael gafael ar 
ddata a/neu ystadegau anhysbys, ond ni wnaethant nodi’n benodol y byddai 
angen data (hysbys) ar ddysgwyr unigol arnynt. 

 Roedd ymateb Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu yn nodi ei resymau am ei 
gais i gael ei gynnwys fel person rhagnodedig, er mwyn gwneud gwaith ymchwil 
er budd y diwydiant adeiladu (gan gynnwys dadansoddi cymwysterau a 
chyrchfannau dysgwyr).  

 
 
Cwestiwn 6: Ydych chi’n cytuno â’r gweithgareddau rhagnodedig? 
 

Ydw Nac ydw Dim ymateb 

7 2 1 

 

 O safbwynt Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Fyfyrwyr) (Cymru) 2017, roedd 
y rhan fwyaf o ymatebwyr yn cytuno bod y gweithgareddau rhagnodedig, gan 
gynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag a yw myfyrwyr wedi mynd ymlaen i addysg 
uwch, hyfforddiant neu gyflogaeth, yn rhesymol.  

 Roedd un ymatebydd yn teimlo y dylai’r diffiniad o ‘symud ymlaen’ gynnwys 
dysgwyr sy’n symud ymlaen i astudio cyrsiau ar yr un lefel neu lefel is, gan ei bod 
yn bosibl y bydd angen i ddysgwyr wneud hyn er mwyn newid llwybrau gyrfa.   

 
 
Cwestiwn 7: Ydych chi’n cytuno y dylem edrych ar gyrchfan myfyriwr yn y flwyddyn 
academaidd ar ôl iddo/iddi adael y sefydliad perthnasol? 
 

Ydw Nac ydw Dim ymateb 

7 0 2 

 

 Cafwyd cytundeb cyffredinol ei bod yn briodol edrych ar gyrchfan myfyriwr yn y 
flwyddyn academaidd ar ôl iddo/iddi adael y sefydliad perthnasol (nododd un 
ymatebydd ‘nad oes unrhyw ateb syml’). 

 Hefyd, awgrymodd dau ymatebydd y byddai olrhain cyrchfannau dysgwyr yn fwy 
hirdymor yn rhoi darlun mwy eglur o gyrchfannau dysgwyr, ac yn hwyluso gwaith 
cynllunio hirdymor gwell.  
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Cwestiwn 8: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych chi 
faterion perthnasol nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y blwch 
isod i roi gwybod i ni amdanynt. 
 

 Cyfeiriodd ymatebwyr at y canlynol: 

 Yr angen i sicrhau bod data ar gael i ddangos deilliannau ar gyfer dysgwyr ag 
anableddau; 

 Pwysigrwydd olrhain cyrchfannau dysgwyr yn fwy hirdymor; a 

 Phryderon ynglŷn â defnyddio data ar gyfer mesurau atebolrwydd, a’r 
canlyniadau anfwriadol posibl a allai ddeillio o hynny.  

 
 
Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Dangosodd yr ymgynghoriad fod yna gonsensws eang ynglŷn â’r ddwy set o 
reoliadau. Yn gyffredinol, roedd yn amlwg bod ymatebwyr yn deall diben y 
rheoliadau ac yn cydnabod manteision gwella data ar ddeilliannau dysgwyr.  
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn ymwneud yn benodol â rhannu data personol ar lefel 
dysgwyr. Cyfeiriodd rhai ymatebwyr at bwysigrwydd sicrhau bod data a/neu 
ddadansoddiad ystadegol anhysbys ar gael, naill ai i gynorthwyo gwaith ymchwil neu 
mewn ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth gan y cyhoedd. Os nad yw sefydliad 
wedi’i enwi yn y rheoliadau fel person rhagnodedig neu berson mewn categori 
rhagnodedig, nid yw hynny’n ei atal rhag derbyn data anhysbys neu ddata cyfanredol 
o reidrwydd os oes pwerau eraill yn bodoli i rannu gwybodaeth. Rydym yn credu bod 
modd bodloni’r rhan fwyaf o ofynion data a nodwyd gan ymatebwyr drwy ddarparu 
data anhysbys. Cyfeiriodd un ymatebydd at awdurdodau lleol, ac maent eisoes 
wedi’u cynnwys yng nghategori ‘darparwyr dysgu’ yn y rhestr o bersonau mewn 
categorïau rhagnodedig. Nid ydym yn credu bod yr ymgynghoriad wedi nodi unrhyw 
bersonau neu gategorïau o bersonau eraill y byddai’r rheoliadau hyn yn berthnasol 
i’w gofynion data, ond byddwn, lle bydd hynny’n bosibl, yn sicrhau bod data a 
dadansoddiad anhysbys ar gael at ddibenion ymchwil. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn cyfuno data o ffynonellau gwahanol i nodi llwybrau 
cynnydd dysgwyr tuag at ddysgu pellach a chyflogaeth. Bydd hyn yn cynnwys data 
sy’n cael ei gadw gan drydydd partïon fel Gyrfa Cymru, yr Adran Gwaith a 
Phensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae hyn yn golygu nad ydym yn 
dibynnu ar ysgolion unigol a cholegau AB yn ‘olrhain’ cyrchfan eu dysgwyr. Ar sail yr 
ymatebion i’r ymgynghoriad, byddwn yn defnyddio cyrchfannau yn y flwyddyn 
academaidd ar ôl gadael sefydliad fel sylfaen i’n dadansoddiad ar lefel dysgwyr 
unigol; nid yw hyn yn atal y broses o ddadansoddi cyrchfannau mwy hirdymor na 
rhannu’r data hwn ar ffurf gyfanredol. 
 
Cafwyd rhai awgrymiadau defnyddiol gan ymatebwyr ynglŷn â’r grwpiau gwahanol o 
ddysgwyr, a’r mathau o ddeilliannau, y gellid eu cynnwys yn y dadansoddiad. 
Byddwn yn ystyried yr awgrymiadau hyn wrth barhau i ddatblygu mesurau 
perfformiad ac wrth adrodd ar berfformiad. 
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4. Camau nesaf 
 

Nid oes angen gwneud unrhyw newidiadau i’r polisi a gyflwynwyd yn yr 
ymgynghoriad o ganlyniad i’r ymgynghoriad. Bydd rheoliadau’n cael eu gwneud a 
rhagwelir y byddant yn dod i rym ddiwedd mis Medi 2017. 
 

 
 


