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Adran 1: Cyflwyniad a throsolwg 
 
Dechreuodd yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng 
Nghymru ym mis Ebrill 2014. Yn hydref 2015, bydd crynodeb ffeithiol o dystiolaeth a 
gasglwyd gan y Panel Adolygu fel rhan o’r gwaith hwn yn cael ei gynhyrchu. Mae 
disgwyl i’r adroddiad terfynol, yn cynnwys argymhellion, gael ei gyflwyno i’r 
Gweinidog Addysg a Sgiliau erbyn mis Medi 2016. Bydd angen i’r adroddiad terfynol 
ddarparu cyngor ac argymhellion clir ar gyfer trefniadau cyllido’r sector addysg uwch 
a chyllid myfyrwyr yn y dyfodol yng Nghymru. Bydd angen i’r argymhellion fod yn 
bosibl i’w cyflawni, yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy. 
 
Mae’r Alwad am Dystiolaeth yn rhan hanfodol o’r broses adolygu a’r drafodaeth ar 
gyllido Addysg Uwch. Cafodd ei lansio ar 24 Tachwedd 2014 gan barhau tan 27 
Chwefror 2015. Roedd yn gwahodd ymatebion ysgrifenedig i 16 o gwestiynau 
penodol, a gyflwynwyd mewn holiadur a oedd yn darparu cefndir i’r Adolygiad a’i 
gylch gwaith. Gwahoddwyd ymatebwyr hefyd i ddarparu gwybodaeth ategol 
ychwanegol, yn cynnwys cynigion ar gyfer diwygio a modelau cyllido eraill ar gyfer 
cyllido’r sector Addysg Uwch a chyllid myfyrwyr. Dyma’r ddolen i’r holiadur: 
 
http://gov.wales/topics/educationandskills/highereducation/review-of-he-funding-and-
student-finance-arrangements/?skip=1&lang=cy (Cymraeg) 
 
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/highereducation/review-of-he-funding-
and-student-finance-arrangements/?lang=en (Saesneg) 
 
 
Derbyniwyd ymatebion i’r Alwad am Dystiolaeth sy’n fanwl, yn llawn gwybodaeth ac 
yn ysgogi’r meddwl. Maent yn ychwanegiad gwerthfawr i’r sail dystiolaeth. 
 
Mae’r Alwad am Dystiolaeth yn rhan o ymarfer ymgysylltu ehangach â rhanddeiliaid. 
Casglwyd barn rhanddeiliaid drwy ddulliau eraill hefyd, yn cynnwys grwpiau ffocws 
(gyda myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr, cyflogwyr, staff cymorth myfyrwyr, a 
gweithwyr ehangu cyfranogiad proffesiynol) a chyfarfodydd wyneb-yn-wyneb gyda 
Phanel yr Adolygiad. Bydd sylwadau a thystiolaeth yr holl gyfranwyr yn cyfrannu at y 
crynodeb o dystiolaeth a gasglwyd a gyhoeddir yn hydref 2015 a’r adroddiad terfynol 
yn 2016. 
 

http://gov.wales/topics/educationandskills/highereducation/review-of-he-funding-and-student-finance-arrangements/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/highereducation/review-of-he-funding-and-student-finance-arrangements/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/highereducation/review-of-he-funding-and-student-finance-arrangements/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/highereducation/review-of-he-funding-and-student-finance-arrangements/?lang=en
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Adran 2: Dadansoddiad ystadegol o’r ymatebion 
 
Derbyniwyd cyfanswm o 166 o ymatebion ysgrifenedig i’r Alwad am Dystiolaeth. 
Roedd y rhain yn cynnwys holiaduron a gwblhawyd ac adroddiadau manwl1, 
ynghyd â llythyrau a negeseuon e-bost. Ymatebodd pedwar deg chwech i’r 
cwestiynau penodol a defnyddiodd 42 o’r rhain yr holiadur a ddarparwyd. Roedd 
gweddill yr ymatebion yn cynnwys llythyrau a negeseuon e-bost unigol. 
Derbyniwyd ymatebion gan sefydliadau addysg bellach ac uwch yng Nghymru a’u 
cyrff cynrychioli, amrywiaeth o fusnesau, undebau myfyrwyr a llafur, sefydliadau 
trydydd sector a llawer o unigolion preifat yng Nghymru a thu hwnt. Roedd llawer o 
unigolion, er eu bod yn darparu manylion am eu cefndir academaidd a/neu swydd, 
yn ymateb fel unigolion; maent wedi’u nodi fel ‘unigolyn (AU)’ oni bai eu bod yn 
ymateb yn benodol ar ran adran neu sefydliad Addysg Uwch. Mae Tabl 1 a Ffigur 1 
isod yn rhoi dadansoddiad ystadegol o’r ymatebion fesul categori. Mae crynodeb 
manwl o’r ymatebion i gwestiynau penodol yr Alwad am Dystiolaeth yn Adran 3. 
Mae rhestr o’r ymatebwyr yn Atodiad A.  
 
Tabl 1: Dadansoddiad ystadegol o ymatebion i’r alwad am dystiolaeth fesul 
categori 
 

Categori Ymatebion 

Grŵp ymgyrchu 1 

Elusen/ymddiriedolaeth 6 

Cwmni/corff cyflogwyr 11 

Sefydliadau AB a sefydliadau sector 3 

Sefydliadau AU (yn cynnwys adrannau AU) a 
sefydliadau sector 

16 

Unigolyn 31 

Unigolyn (addysg uwch) 76 

Sefydliad proffesiynol 2 

Corff cyhoeddus/a ariennir gan grant 8 

Corff cynrychioli 5 

Cyngor Sgiliau Sector 1 

Undeb Myfyrwyr 2 

Undeb Llafur 4 

Cyfanswm ymatebion 166 

 
 

                                                
1 Cyflwynwyd adroddiadau manwl ac ategol mewn ymateb i’r Alwad am Dystiolaeth gan amryw o sefydliadau 

yn cynnwys : Cymdeithas Ddysgiedig Cymru; Prifysgolion Cymru; Sefydliad Polisi Addysg Uwch Cymru; 

Cadeiryddion Prifysgolion Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac ati. 
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Ffigur 1: Ymatebion i’r Alwad am Dystiolaeth fesul categori  
 

 
 
DS Mae ffigurau wedi’u talgrynnu i’r canran agosaf. Felly, ni fydd cyfanswm yr 
elfennau yn dod i 100% o reidrwydd. 



 

6 

Adran 3: Ymatebion i gwestiynau cais am dystiolaeth 
 

Ni atebodd pob ymatebydd bob cwestiwn ar yr holiadur (gyda rhai yn ateb un neu 
fwy o gwestiynau yn ymwneud â’u maes diddordeb neu arbenigedd penodol). Ni 
atebodd rhai o’r ymatebwyr y cwestiynau’n uniongyrchol na defnyddio’r cyfleuster 
ymateb ‘ticio bocsys’, gan ddewis cyflwyno ymateb ysgrifenedig ar wahân yn unig. 
Mae’r ymatebion hyn wedi’u cynnwys yn y dadansoddiad lle gellir gweld safbwynt clir 
ar gwestiynau penodol er mwyn sicrhau bod y casgliad o ymatebion i gwestiynau 
unigol yn cynrychioli’r safbwyntiau a gyflwynwyd gan ymatebwyr. Pan nad yw 
sylwadau ymatebwyr yn perthyn yn ymwneud mewn ffordd amlwg â chwestiwn 
penodol maent wedi’u cynnwys o dan ‘Sylwadau a Gwybodaeth Ychwanegol’ (Adran 
5). 
 
Yn ystod y dadansoddiad, daeth dwy thema ychwanegol i’r amlwg o’r ymatebion: 
addysgu diwylliant a hanes Cymru, a chyhoeddi yn Gymraeg, yn enwedig Gwasg 
Prifysgol Cymru. Gan fod y rhain y tu allan i gwmpas y cwestiynau a ofynnwyd wrth 
Alw am Dystiolaeth, mae’r ymatebion i’r materion hyn wedi’u cynnwys er 
gwybodaeth, ond maent wedi’u casglu a’u cyflwyno ar wahân yn Adran 6. 
 
Mae sylwadau amrywiaeth o randdeiliaid wedi’u cynnwys yn yr adroddiad hwn er 
mwyn dangos y safbwyntiau a fynegwyd. Nid ydynt yn cynnwys yr holl randdeiliaid.  
 

Mae pob dyfyniad Saesneg yn yr adroddiad wedi’i gadw yn yr iaith wreiddiol a 
ddefnyddiwyd gan y sefydliadau a gyflwynodd y dyfyniadau. 
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Cwestiwn 1: I ba raddau y mae trefniadau cymorth/cyllid myfyrwyr 
(grantiau a benthyciadau i fyfyrwyr) yn diwallu anghenion myfyrwyr 
addysg uwch, yn gymorth i gyflwyno darpariaeth addysg uwch o 
safon ac yn rhoi gwerth am arian? 
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai o’r ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno 
ymateb ysgrifenedig yn unig. 
 

Yn dda 
iawn 

0 

Yn dda 
11 

Ddim yn dda iawn 
23 

Ddim yn 
gwybod 

0 

 2 unigolyn 
2 SAB 
2 SAU 
1 undeb llafur 
1 undeb myfyrwyr 
(UCMC) 
2 gwmni  
(Airbus a 
Randstand) 
1 Cyngor Sgiliau 
Sector 

5 unigolyn 
1 corff cynrychioli SAB 
8 SAU 
1 adran SAU 
1 corff cynrychioli SAU 
(Prifysgolion Cymru) 
1 undeb myfyrwyr (OUSA) 
1 undeb llafur 
3 Corff Cynrychioli (NASMA; LSW; 
UALL) 
1 Corff arian cyhoeddus (CCAUC) 
1 elusen (NIACE Cymru) 

 

 
Roedd yr ymatebwyr i’r cwestiwn hwn wedi’u rhannu ar y graddau mae’r trefniadau 
presennol yn cefnogi anghenion myfyrwyr AU, darparu AU o ansawdd a sicrhau 
gwerth am arian. Roedd tua dwy ran o dair o’r ymatebwyr uniongyrchol o’r farn bod y 
gefnogaeth ‘ddim yn dda iawn’, tra bod traean o’r ymatebwyr uniongyrchol yn credu 
bod y gefnogaeth ‘yn dda’. Roedd rhai ymatebion yn beirniadu’r system bresennol 
am beidio â diwallu un neu fwy o’r nodau a nodwyd yng Nghwestiwn 1. Roedd y 
rhain yn cynnwys ymatebion gan unigolion, prifysgolion, NASMA ac undebau llafur. 
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y trefniadau presennol yn diwallu anghenion 
myfyrwyr AU 

 

 Mae’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig sy’n astudio’n llawn 
amser sy’n hanu o Gymru yn hael, yn enwedig o gymharu â gwledydd 
eraill y DU.  Mae swm llawn Grant Dysgu’r Cynulliad, sef ychydig dros £5,000 
y flwyddyn, yn llawer mwy hael na rhannau eraill o’r DU. (Nodwyd bod 
cyfanswm y cymorth i fyfyrwyr a ddyfarnwyd wedi cynyddu o £351 miliwn yn 
2008/09 i £737 miliwn dros dro yn 2014/15, tra bod cyfartaledd fesul myfyriwr 
wedi codi o tua £6,600 i £12,800.  Dywedwyd mai taliadau grant ffioedd oedd 
rhan fawr o’r cynnydd hwn, ond os nad yw’r rhain yn cael eu cynnwys, mae 
cynnydd graddol i’w weld o hyd mewn termau nominal, yng nghyfanswm y 
taliad a’r cyfartaledd fesul myfyriwr.) Nodwyd mai’r prif wahaniaeth rhwng 
system Cymru a systemau’r Alban a Gogledd Iwerddon yw nad yw’r ddwy 
system arall yn darparu grantiau ffioedd i gefnogi myfyrwyr sy’n astudio mewn 
mannau eraill yn y DU, er bod myfyrwyr o’r fath yn gymwys am fenthyciadau 
ffioedd myfyrwyr. 'In Scotland's arguably more generous fee system, the 
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impact appears to be offset by a much lower investment in maintenance 
grants (195% less than the Welsh maximum).' (Prifysgol De Cymru). 
 

 Mae tryloywder y system yn agwedd gadarnhaol, er bod y ffaith bod 

tebygrwydd trefniadau gweithredol yn Lloegr yn hyrwyddo recriwtio myfyrwyr 
o Loegr i Gymru (ac o Gymru i Loegr). 

 

 Mae’r system yn annog pobl i fynd i brifysgol drwy liniaru effaith ffioedd 
dysgu, yn enwedig i’r rhai y byddai’r gost yn eu hatal rhag astudio fel 
arall.  Mae’n golygu bod gan fyfyrwyr o Gymru lai o ddyledion na myfyrwyr 

pob rhan arall o’r DU, ac mae cymhorthdal grant y ffioedd dysgu’n helpu i 
leihau’r anghydraddoldeb posibl rhwng graddedigion. Mae benthyciad y 
ffioedd dysgu’n galluogi myfyrwyr i fynd i ddyled i dalu am y ffioedd a godir ble 
bynnag maent yn dymuno astudio, ac yn cynnwys amodau ad-dalu 
benthyciad ‘cadarnhaol’, yn cynnwys gohirio talu, nes bod myfyriwr yn 
gweithio, ynghyd â benthyciad i dalu costau byw. 

 

 Mae’r trefniadau presennol 'provide an effective subsidy in support of 
the individual "graduate premium"'. (Prifysgol Glyndŵr)   
 

 Mae’r trefniadau 'recognise the porousness of the Welsh-English border' 
ac yn ceisio sicrhau 'a neutral impact, if not net gain, in terms of cross-
border flow'. (Prifysgol Aberystwyth)   

 

 Gall myfyrwyr o Gymru astudio detholiad eang o bynciau yn y 
prifysgolion gorau yn y DU ar gyfer pwnc penodol, yn cynnwys pynciau 
nad ydynt ar gael yng Nghymru.  Mae’r system yn galluogi dewis y 
myfyrwyr o sefydliadau i fod yn 'more influenced by quality considerations 
than disparities in fees'.  (Coleg Cambria)  Mae’r trefniadau ffioedd presennol 
yn gwella’r dewis i fyfyrwyr ac yn cefnogi datblygiad dysgwyr o Gymru y tu 
allan i Gymru (fel y dangosir yn Adroddiad Diwedd Cylch 2012): 'Demand 
from Welsh-domiciled applicants has remained fairly steady and data from the 
2015 cycle suggest that the proportion of Welsh-domiciled student applying to 
universities beyond Wales may increase (40% were accepted outside Wales 
in 2014).' (UCAS) 

 

 Mae’r system wedi cael effaith gadarnhaol ar ehangu mynediad.  Mae’r 
trefniadau ar gael i bob myfyriwr sy’n hanu o Gymru, waeth beth fo’u cefndir 
neu amgylchiadau, ac, felly, maent yn darparu cyfle teg i holl fyfyrwyr Cymru 
fanteisio ar AU. Yng Nghymru, o gymharu â degawd yn ôl, mae myfyrwyr o’r 
cefndiroedd tlotaf (sy’n fwy tebygol o fod eisiau osgoi dyled) 65% yn fwy 
tebygol o ymgeisio am le mewn prifysgol, er bod y ffigur cymharol yn Lloegr 
hyd yn oed yn uwch, sef 95%. Mae data HESA ar ganran myfyrwyr o 
ardaloedd cyfranogiad isel yn 2012-13 yn dangos ychydig o gynnydd ers y 
flwyddyn flaenorol, ond mae angen mwy o dystiolaeth i ddangos tuedd, ac yn 
gyffredinol mae mwy o bobl o Gymru yn mynd ymlaen i AU.   

 

 Mae anogaeth Cymru i ddull mwy cydweithredol sy’n dibynnu’n llai ar y 
farchnad, i’w groesawu. 
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 Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn diwallu anghenion myfyrwyr yn dda yng 
Nghymru, ac yn galluogi myfyrwyr ag anableddau i dderbyn yr adnoddau a’r 
cymorth a’r gefnogaeth anfeddygol sydd eu hangen arnynt i lwyddo mewn 
AU.  

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r trefniadau presennol yn diwallu anghenion 
myfyrwyr AU 

 
Dyledion myfyrwyr 

 

 Mae cost uchel ganfyddedig AU a’r ofn o fynd i ddyled yn rhwystr i 
ddarpar fyfyrwyr.  Mae’r system yn rhoi baich ar raddedigion wrth iddynt fynd 

i ddyled fawr ac mae hyn yn effeithio ar eu gallu i gael benthyciadau pellach, 
fel morgais. 

 

 Nid yw’r system yn adlewyrchu anghenion gwahanol fathau o fyfyrwyr 
yn ddigonol, yn cynnwys myfyrwyr rhan-amser, gofalwyr a’r rhai sy’n 
gadael gofal.  Er enghraifft, nid yw lefel uchaf y ffioedd yn cydnabod yr oriau 

cyswllt uchel sy’n gallu ei gwneud hi’n anodd i fyfyrwyr weithio’n rhan-amser i 
ategu eu hincwm. 
 

 Mae agweddau ar y system cyllid myfyrwyr yn rhy gymhleth.  Mae’r rhain 

yn cynnwys trefniadau ‘canslo benthyciad’ rhannol, sydd wedi’u hegluro’n 
wael a heb eu hysbysebu’n ganolog, a’r dull cyfredol o gyfrifo ar gyfer 
hawliadau cyllid. Er bod y Grant Ffioedd Dysgu yn cadw lefelau dyledion 
myfyrwyr i lawr, mae’n gallu achosi dryswch o ran faint o gyllid sydd angen i’r 
myfyrwyr wneud cais amdano; mae hyn yn arbennig o wir am fyfyrwyr yr UE. 

 

 Nid yw’r grant ffioedd dysgu, sy’n talu’r gwahaniaeth rhwng lefel ffioedd 
dysgu myfyrwyr a £3,685, yn werth da am arian gan y byddai myfyrwyr o 
gefndiroedd mwy ariannog wedi mynd i brifysgol beth bynnag.  Bydd hi’n 
costio tua £1 biliwn i ddarparu’r cymhorthdal hwn yn ystod tymor y Cynulliad, 
heb gynnwys myfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf a’u hail flwyddyn yn ystod 
blwyddyn olaf tymor y Cynulliad, na myfyrwyr yr UE sydd â hawl i’r grant 
ffioedd dysgu llawn. Gan gyfeirio at adroddiad Diwedd Cylch UCAS 2014, nid 
oes tystiolaeth bod y polisi hwn wedi annog mwy o fyfyrwyr i ymgeisio am le 
mewn prifysgol, er y gallai fod wedi atal gostyngiad mewn ceisiadau. 

 
Cymorth cynhaliaeth 

 

 Nid yw’r gyllideb grant cynhaliaeth i israddedigion wedi’i thargedu’n 
ddigonol i fodloni ei nodau ehangu mynediad.  Hefyd, gan fod y trothwy 

uchaf ar gyfer incwm cartref yng Nghymru’n uwch na’r trothwy yng ngwledydd 
eraill y DU, gellir dadlau nad yw’r cymorth yn cael ei ganolbwyntio’n effeithiol 
ar y rhai o’r cefndiroedd mwyaf difreintiedig.  'Widening access for those from 
lower income households is a priority that should be addressed primarily 
through the statutory student finance system by increasing maintenance 
support through the Assembly Learning Grant and supplementary grants.' 
(Prifysgol Abertawe) 
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 Mae myfyrwyr mewn perygl o fyw ar y llinell dlodi neu oddi tani gan nad 
yw’r cymorth cynhaliaeth yn ddigon i dalu am eu holl gostau byw.  Dylid 
cynyddu cyllid cynhaliaeth, ar draws meysydd AU ac AB. Cyfeiriwyd at 
adroddiad UCM Cymru, Punt yn eich Poced, a oedd yn tynnu sylw at y 
materion hyn ac adroddiad gan y Sefydliad Astudiaethau Ariannol (IFS), a 
oedd yn dangos bod y myfyrwyr tlotaf yn Lloegr 8.4% yn fwy tebygol na 
myfyrwyr breintiedig i adael cwrs yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, a’u bod 
angen mwy o gymorth i ennill graddau da yn y brifysgol. Gan mai Cymru sydd 
â’r gyfran uchaf o fyfyrwyr israddedig llawn amser o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol (13% yn ôl ffigurau Prifysgolion Cymru, sy’n uwch na 
chyfartaledd y DU), mae lefel a thargedu cyllid cynhaliaeth yn fwy hanfodol. 
Canfu ymchwil gan UCM fod traean holl fyfyrwyr Cymru wedi rhoi ystyriaeth 
ddwys i adael eu cwrs, gyda’r rhan fwyaf yn crybwyll anawsterau ariannol fel 
rheswm. 
 

 Dylid talu cyllid cynhaliaeth i fyfyrwyr yn fwy rheolaidd er mwyn iddynt 
allu cyllidebu’n fwy hyblyg.   

 

 Mae angen codi ymwybyddiaeth ymysg rhieni bod disgwyl iddyn nhw 
wneud cyfraniad ariannol. Mae yna anawsterau arbennig yn wynebu 

myfyrwyr y mae eu rhieni wedi gwahanu. (Dywedwyd ei bod hi’n gyffredin i 
fyfyrwyr o’r fath allu derbyn mwy o gyllid gan fod eu hasesiad yn seiliedig ar 
un rhiant, ond efallai bod eu rhiant yn byw gyda phartner newydd nad oedd ag 
unrhyw fwriad o ddarparu cymorth ariannol i’r myfyriwr.) Yn ogystal, mae’r 
dybiaeth y byddai rhieni’n talu’r diffyg mewn costau byw a chostau cwrs 
ychwanegol, uwchben lefel benodol o incwm rhieni, yn golygu bod rhai 
myfyrwyr yn gorfod gweithio’n rhan-amser wrth astudio er mwyn gwneud iawn 
am y diffyg. Mae’r myfyrwyr hyn o dan anfantais o gymharu â’r rhai nad oes 
rhaid iddynt weithio’n rhan-amser ac sy’n gallu canolbwyntio’n llwyr ar astudio.  

 

 Mae myfyrwyr incwm canolig yn cael trafferth fforddio costau byw, yn 
enwedig ffioedd llety.  Er bod myfyrwyr incwm isel neu agored i niwed yn 
gallu derbyn pecyn cymorth sylweddol, a ategir yn aml gan fwrsariaethau gan 
sefydliadau AU, nid yw myfyrwyr o gartrefi incwm canolig yn derbyn digon o 
gefnogaeth ac yn aml iawn, ychydig o gymorth os o gwbl fyddant yn ei 
dderbyn gan y sefydliad AU. Er nad yw cymorth ffioedd dysgu yn seiliedig ar 
brawf modd, mae cymorth ar gyfer costau byw’n seiliedig ar incwm y cartref, 
ond nid yw’r cyfrifiad yn ystyried costau byw 'real'.  'A family with a household 
income of £40,000+ may not be able to support a student by offering a 
parental contribution, but are expected to do so within the current system.' 
(NASMA)   

 

 Bydd colli cronfeydd caledi wedi’u neilltuo yng Nghymru, yn enwedig y 
Gronfa Ariannol wrth Gefn, yn arwain at fwy o broblemau caledi a chadw 
myfyrwyr.   

 

 Mae’r cynllun hepgor ffioedd diwygiedig wedi lleihau nifer y cyrsiau y 
gall myfyriwr eu dilyn mewn unrhyw flwyddyn academaidd yn sylweddol 
(o 60+ credyd i uchafswm o 25 credyd).  Os yw myfyrwyr yn dewis yr 
opsiwn hwn o ariannu eu Tystysgrif Addysg Uwch bydd yn cymryd dros bum 
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mlynedd iddynt ei chwblhau yn awr yn lle’r isafswm o ddwy flynedd o’r blaen, 
ac mae llai o fyfyrwyr yn gwneud cais am hepgor ffioedd nawr. Er nad yw’r 
cynllun diwygiedig yn atal myfyrwyr rhag astudio cyrsiau unigol, gallai 
effeithio’n sylweddol ar gynnydd myfyriwr tuag at ennill Tystysgrif Addysg 
Uwch neu Ddiploma. Nid yw cyllid o fath arall drwy fenthyciadau neu grantiau 
myfyrwyr rhan-amser yn apelio i lawer o fyfyrwyr. Mae’r haen ychwanegol yn 
gweithredu fel rhwystr i fyfyrwyr, gan gael effaith negyddol ar ehangu 
mynediad. 

 
Myfyrwyr rhan-amser 

 

 Mae angen 'a rebalancing between the funding allocations of full-time 
and part-time in order to allow all provision to maximise impact.' (UALL)  

Mae hyn yn cynnwys cymorth cynhaliaeth ac ôl-raddedigion. Mae polisi grant 
ffioedd i israddedigion llawn amser wedi arwain at 'a net transfer of resource 
from undergraduate part-time to undergraduate full-time study, facilitated in 
part by the removal of HEFCW strategy funding streams.' (Y Brifysgol Agored)  
(Pwysleisiodd sawl ymateb y ffaith bod myfyrwyr o’r fath yn hŷn yn aml, yn 
weithredol yn y farchnad lafur a bod ganddynt ymrwymiadau ariannol a 
theuluol sylweddol eraill.) 
 

 Mae’r gostyngiad mewn cymorth ariannol rhan-amser yn atal pobl rhag 
astudio’n rhan-amser:  'If the means-tested maintenance grant were to go, 

the system would be inequitable.' (Coleg Caerdydd a’r Fro)  Mae holl fyfyrwyr 
y Brifysgol Agored, pawb ohonynt yn astudio’n rhan-amser, wedi profi oedi o 
ran cael cadarnhad am gyllid, sydd wedi arwain at fyfyrwyr yn gohirio neu’n 
gadael eu hastudiaethau.  'It causes significant unnecessary stress, year on 
year, if funding is only offered on a yearly basis whilst the student is planning 
to study a degree over six years.' (OUSA) 

 

 Mae angen mwy o fuddsoddiad mewn darpariaeth ran-amser a 
darpariaeth i oedolion.  Mae hyn yn bwysig o ran mynd i’r afael â phrinder 

sgiliau yng Nghymru ac yn cyfrannu at ddyheadau Llywodraeth Cymru 
ynghylch ehangu mynediad a chyfiawnder cymdeithasol. Mae’n cynnwys y 
rhai sy’n dychwelyd i ddysgu yn ddiweddarach mewn bywyd. 

 

 Er bod cyflwyno benthyciadau yn 2014 i fyfyrwyr rhan-amser sy’n 
bodloni rhai meini prawf yn rhywbeth i’w groesawu, nid yw’r cymorth 
hwn yn talu cost y ffioedd bob amser ac nid yw’n gwneud unrhyw 
ddarpariaeth i helpu gyda chostau byw.  Mae’n rhaid i fyfyrwyr AU rhan-
amser dalu ffioedd heb eu rheoleiddio pan fyddant yn ymrestru, ac nid yw’r 
lefelau o gymorth ariannol sydd ar gael iddynt mor hael. Nid yw trefniadau ar 
gyfer myfyrwyr rhan-amser yn cynnwys y rhai sydd y tu allan i’r farchnad lafur 
neu’n chwilio am swyddi newydd. Bydd yr angen i ailhyfforddi a datblygu 
sgiliau technegol uwch newydd wrth i unigolion symud drwy oes gweithio 
hirach yn gosod baich ariannol trwm arnynt, ond mae’r trefniadau cyllido 
presennol yn rhwystr i ddysgu pellach.   

 

 Gellir priodoli’r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan-amser sy’n 
ymrestru i’r symudiad tuag at astudio yn seiliedig ar gymwysterau yn 
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hytrach nag astudio modiwlaidd, a’r gofyniad i astudio ar ddwyster o 
25% o leiaf i gael benthyciad.  Mae hyn yn effeithio ar ehangu mynediad yn 

arbennig. Gwelwyd gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan-amser sy’n hanu o 
Gymru sy’n mynychu sefydliadau AU (gostyngiad o 24,290 i 21,790, neu 10%, 
o 2012/13 i 2013/14).  Mae cyfyngiadau ar gymwysterau cyfwerth ac is (ELQ) 
mewn perthynas â chyflwyno benthyciadau ffioedd ar gyfer astudiaeth 
israddedigion rhan-amser yng Nghymru’n ddiweddar yn debygol o ostwng y 
galw fel sydd wedi digwydd yn Lloegr:  'The blanket ELQ policy runs counter 
to policies that support re-skilling and that more nuanced policies in this area 
are necessary.  These might include exemptions for ELQ students in priority 
subject areas and/or means tested access to loans.' (Y Brifysgol Agored) 

 

 Gall diffyg ymwybyddiaeth o’r benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-
amser a dymuniad i beidio mynd i ddyled fod yn ffactorau eraill sy’n 
cyfrannu at leihau’r galw am ddarpariaeth ran-amser.  Gallai mwy o 

ymwybyddiaeth a gwell dealltwriaeth o delerau ad-dalu gan ddarpar fyfyrwyr 
rhan-amser gynyddu’r galw. 

 
Sylwadau am grwpiau eraill o ddysgwyr 

 

 Nid yw myfyrwyr sy’n ofalwyr yn cael digon o gydnabyddiaeth na 
chymorth.  Er enghraifft, mae gofalwyr ifanc sy’n israddedigion llawn amser 
yn cael trafferth ymdopi’n ariannol ac yn gorfod cydbwyso gwaith, astudio a 
gofalu. Canfu adroddiad UCM Cymru/Y Brifysgol Agored, Mae’n Hen Bryd, 
fod nifer sylweddol o fyfyrwyr rhan-amser yn dweud fod ganddynt 
gyfrifoldebau gofalu a’u bod yn defnyddio cynilion neu’n benthyca arian i dalu 
am eu hastudiaeth. Mae angen setliad tecach er mwyn sicrhau bod myfyrwyr 
sy’n gofalu, grŵp sydd bedair gwaith mwy tebygol o adael y brifysgol, yn cael 
eu cefnogi i aros mewn AU. 

 

 Disgwylir i’r effaith ar recriwtio ôl-raddedigion gynyddu wrth i gohortau 
o fyfyrwyr o’r drefn ffioedd £9,000 raddio.  Gellid gwneud gwahaniaeth 

cadarnhaol i fyfyrwyr ôl-raddedig drwy ddarparu trefniadau yng Nghymru sy’n 
debyg i gyflwyno’r Cynllun Ysgoloriaeth i Ôl-raddedigion yn 2015/16 a’r 
benthyciadau i ôl-raddedigion yn Lloegr yn 2016/17.   

 

 Gallai’r system fenthyciadau bresennol, gyda’r gofyniad am fenthyciad 
myfyriwr, fod yn rhwystr i fyfyrwyr anabl, sydd ag amgylchiadau 
economaidd-gymdeithasol isel yn aml; gallai hyn egluro’n rhannol y 
gostyngiad yn nifer y myfyrwyr anabl sy’n cofrestru. 

 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y trefniadau presennol yn cefnogi darparu AU o 
ansawdd uchel 

 

 '…to the extent that it aids students to make choices based on non-
financial factors including quality, the current policy could conceivably 
be increasing the general quality of the higher education funded from 
the Welsh budget by increasing choice.' (HEPI) 
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 Mae’r trefniadau’n darparu mwy o incwm i sefydliadau unigol neu 
israddedigion llawn amser, cyn belled bod targedau recriwtio’n cael eu 
cyrraedd.  Gallai hyn arwain at gymorth ychwanegol i wella ansawdd yr 

adnoddau dysgu sydd ar gael i gefnogi dysgu myfyrwyr. 
 

 Mae’r terfyn £9,000 ar ffioedd yn galluogi prifysgolion Cymru i gystadlu 
â sector Lloegr ar sail ansawdd (nid pris), ac yn cydnabod pwysigrwydd 
y llif mewnol ar draws y ffin, a’r budd ariannol mae hyn yn ei roi i 
brifysgolion Cymru.  Mae’r ffaith nad oes terfyn ar nifer y myfyrwyr o weddill 
y DU a gaiff astudio yng Nghymru yn golygu bod prifysgolion Cymru’n rhydd i 
ategu eu hincwm o ffioedd gan fyfyrwyr o Loegr. Yn ogystal, mae cyllid ar sail 
y pen drwy ffioedd dysgu, heb fawr ddim safoni neu gyllid yn seiliedig ar 
fenter, yn golygu bod gan brifysgolion 'a financial as well as quality-related 
incentive to deliver excellent student satisfaction and student retention'. 
(Prifysgol Aberystwyth) 

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r trefniadau presennol yn cefnogi darpariaeth 
AU o ansawdd uchel 
 

 Nid yw’r system bresennol yn gynaliadwy.  Ni all gefnogi darpariaeth AU o 

ansawdd uchel yng Nghymru yn y tymor hir 
 

 Mae angen gwelliannau 'in order to provide the best graduates and high 
quality provision that can compete effectively with England and the rest 
of the world.'  (Prifysgol Abertawe) 

 

 Nid yw trefniadau ariannu AU yng Nghymru mor fanteisiol â’r trefniadau 
ar gyfer rhannau eraill o’r DU.  'Wales needs to be an attractive prospect for 

investors, who may otherwise seek alternatives at other parts of the UK where 
higher levels of investment in quality provision are made.'  (UWTSD) 

 

 Mae Llywodraeth Cymru’n darparu arian i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru 
astudio mewn prifysgolion yn Lloegr. Nid oes ganddi ddylanwad 
rheoleiddio ar y prifysgolion hyn, ac efallai eu bod o safon is. Mae yna 

bryderon bod gofynion mynediad yn gostwng yn Lloegr, a allai egluro pam 
mae cyfradd derbyn myfyrwyr o Gymru sy’n ymgeisio am le mewn prifysgol yn 
Lloegr ar gynnydd. (Rhoddwyd addysgu TAR fel enghraifft benodol o hyn: 
dywedwyd bod y sefyllfa wedi cael ei gwaethygu gan fwy o gymhellion gan 
brifysgolion Lloegr, fel bwrsariaethau i fyfyrwyr TAR sydd â gradd 2:2 yn 
unig). Yn ogystal, pan mae myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn astudio yn Lloegr 
nid ydynt yn gallu manteisio ar hyfforddiant cyfrwng Cymraeg.  

 

 Nid oes digon o gyllid i gefnogi darpariaeth o ansawdd uchel yn 
sefydliadau AU Cymru.  Mae cyflwyno cyllid seiliedig ar ffioedd i 
israddedigion llawn amser wedi golygu bod llai o gyllid ar gael i brifysgolion 
gefnogi blaenoriaethau eraill sy’n cystadlu am gyllid, fel ymchwil a 
masnacheiddio, astudiaeth ôl-raddedig a rhan-amser, darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg, cyllid cyfalaf ac ehangu mynediad.  'In a time of severe constraints 
in public expenditure it is inevitable that hard choices have to be made but in 
this instance the choices are a consequence of the costs of a policy that is 
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both expensive and spread too widely in that it does not target most resource 
at those most in need.'  (Y Brifysgol Agored) 

 

 Nid yw’r uchafswm ffioedd o £9,000 yn ystyried natur y cwrs a astudir 
nag unrhyw gostau ychwanegol sylweddol sy’n gysylltiedig ag ef.  Mae’r 

system bresennol yn cael trafferth cynyddol talu costau darparu pynciau drud 
a darparu addysg o ansawdd uchel. Rhwng 2012/13 a 2014/15, gwelwyd 
gostyngiad mewn taliadau premiwm i israddedigion llawn amser ym meysydd 
mynediad a chadw, addysg cyfrwng Cymraeg, anabledd, STEM 
(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg, Meddygaeth a 
Deintyddiaeth) ac Ieithoedd Tramor Modern. Ceir ansicrwydd cynyddol hefyd 
am y cymorth premiwm ar gyfer pynciau clinigol ar ôl 2014/15; byddai ei 
ddileu yn gallu peryglu dyfodol y cyrsiau hyn. 

 

 Mae sefydliadau sy’n gwneud llawer o waith ymchwil, ac sydd â llawer o 
fyfyrwyr STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), 
yn cael eu gorfodi i gymryd arian o feysydd pwnc eraill, gan gyfyngu ar 
yr arian sydd ar gael felly a’r gallu i ddarparu addysg o ansawdd uchel i 
fyfyrwyr ym mhob maes pwnc. Mae hyn yn groes i nod Arloesi Cymru o 

hybu twf economaidd drwy ymchwil ac arloesedd.   
 

 Roedd taliadau grant ffioedd dysgu yn 2014/15 (£227 miliwn) yn fwy na 
chyfanswm cyllid addysgu israddedigion llawn amser yn 2011/12 (£208 
miliwn).  'Analysis so far shows that, although there is an increase in income 

to the sector by 2013/14 (taking income as recurrent funding allocated by 
HEFCW plus additional fee income due to the new fee regime), this increase 
is not as high as may have been predicted and differs significantly amongst 
individual institutions, with some seeing decreases in income.'  (CCAUC)  
Mae’r cynnydd mewn adnoddau i brifysgolion yng Nghymru wedi’i wrthbwyso 
gan ostyngiad sylweddol mewn ceisiadau i rai sefydliadau. 

 

 Mae cyrsiau a ariennir gan y GIG yn dal i gael eu tanariannu o gymharu â 
chyrsiau eraill.  (Er bod hyn wedi gwella ers 2012.) 

 

 'Ond mae peryglon, wrth gwrs, o greu trefn ariannu sy’n cynnig cyllid 
sylweddol iawn i fyfyrwyr, sydd wedyn yn arwain at leihad yng ngallu 
prifysgolion Cymru i ddarparu profiad ac addysg o’r radd flaenaf i’r myfyrwyr.' 
(Coleg Cymraeg Cenedlaethol)   

 

 Mae llai o ysgogiadau bellach i weithredu polisi Llywodraeth Cymru 
drwy gyllid i sefydliadau AU.  Dim ond 5% o incwm rhai sefydliadau AU 
fydd cyllid CCAUC yn y dyfodol. Yn ogystal, er bod y Bil AU (Cymru) newydd 
yn ceisio cyflwyno fframwaith rheoleiddio yn lle pwerau ariannu blaenorol 
CCAUC, mae’n canolbwyntio ar reoleiddio yn lle cyflawni polisi.   

 

 Mae yna broblemau o ran canfyddiad sut mae sefydliadau’n ‘gwario’ 
incwm ffioedd, er enghraifft ar bethau diangen fel ‘cadeiriau ffansi’ neu 

ariannu ymchwil i danwydd ffosil. Awgrymwyd hefyd 'with £9,000 tuition fees 
in place, students expect and demand high quality HE provision and value for 
money'. (Prifysgol Abertawe) 
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Sylwadau sy’n awgrymu bod y trefniadau presennol yn sicrhau gwerth am 
arian 
 
Ni ddywedodd unrhyw ymateb yn benodol bod y trefniadau presennol yn sicrhau 
gwerth am arian. Fodd bynnag, cafwyd y sylwadau cadarnhaol canlynol. 
 

 Mae’n gymharol hawdd i ddarparwyr AU ragweld incwm, a hyrwyddo 
sefydlogrwydd/hyfywedd ariannol o ganlyniad.   

 

 Mae costau gweinyddol y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn isel, ac 
mae trefniadau gweinyddol a rennir â Lloegr yn fwy tebygol o hyrwyddo 
gwerth am arian na dull sy’n benodol i Gymru.  

 

 Mae’r grant ffioedd dysgu - boed yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru 
neu’r tu allan - yn cyfeirio adnoddau oddi wrth feysydd sy’n methu yn y 
farchnad, ac yn gweithredu fel 'an education voucher that students can 
spend wherever they wish'. (Prifysgol Caerdydd) 

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r trefniadau presennol yn sicrhau gwerth am 
arian 
 
Cymorth a manteision i fyfyrwyr 
 

 Mae’r polisi cyfredol wedi arwain at ddileu’r Gronfa Ariannol wrth Gefn 
yn 2015/16.  Gan na fydd pob prifysgol yn gallu sefydlu eu cronfeydd caledi 
eu hunain yn y dyfodol bydd y cymorth hwn yn dameidiog yn y dyfodol.  

 

 Byddai cyfraniad graddedig gan gyflogwyr cyhoeddus a phreifat wedi 
bod yn well, yn enwedig mewn economi ffyniannus. 

 

 'A policy of student engagement, based on students as partners in their 
education as opposed to the client/contractor model, would be 
preferable.' (UCU)  Mae yna ddadl dros adolygu i ba raddau y dylid defnyddio 

adnoddau i gefnogi costau byw yn hytrach na darparu cymhorthdal i fyfyrwyr 
dalu costau ffioedd, er mwyn sicrhau bod myfyrwyr Cymru yn cael y cyfleoedd 
gorau posibl i fanteisio ar addysg uwch o ansawdd uchel yn y dyfodol.  

 

 Mae’n anodd asesu beth mae prifysgolion yn ei wneud yn wahanol nawr, 
ac a yw’r cynnydd mewn ffioedd dysgu yn arwain at ddarpariaeth o 
ansawdd uwch.  '…as such it is also difficult to determine if the current 

offering is considered as being value for money'. (Airbus)   
 

Cymorth a manteision i sefydliadau 
 

 Mae yna orbenion gweinyddol yn gysylltiedig â’r system fenthyciadau ac 
nid lefel ad-dalu gwael yn talu cost benthyciadau.  'It is difficult to see how 
the accumulation of substantial debt, much of which is forecast to remain 
unpaid, can help to meet the needs of students or represent value for money 
for the government or for wider society.' (UCU)   
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 Mae’r trefniadau wedi ansefydlogi’r sector ac wedi’i gwneud hi’n anodd 
i’r sector a sefydliadau unigol wneud cynlluniau academaidd a strategol 
ar sail gynaliadwy.  Mae angen ail-gydbwyso er mwyn cefnogi dull mwy 
strategol, wedi’i dargedu o ddatblygu’r sector yn gyffredinol i gefnogi 
cenhadaeth a chryfderau penodol sefydliadau unigol. 

 

 Nid yw masnacheiddio AU fwy a mwy a chreu ‘marchnad’ AU yn 
fanteisiol i fyfyrwyr na sefydliadau a gallai ddwyn anfri ar AU yng 
Nghymru.  Mae’n bryder bod y cyfrifoldeb am gost addysgu cenedlaethau 

newydd o fyfyrwyr wedi’i symud oddi wrth gymdeithas yn ei chyfanrwydd i’r 
myfyrwyr eu hunain; un o ganlyniadau’r dull hwn yw bod cyllid mae 
prifysgolion yn ei dderbyn ar gyfer addysgu bron yn gyfan gwbl seiliedig ar 
niferoedd myfyrwyr yn awr, heb unrhyw drothwyon safoni oedd yn bodoli o 
dan y cyfundrefnau blaenorol. Mae hyn yn golygu bod prifysgolion yn gwario 
llawer o arian ar farchnata, arian a allai gael ei wario ar brofiad y myfyriwr fel 
arall – gan arwain at lai o werth am arian yn gynyddol. Yn ogystal, efallai bod 
gwariant cyfalaf yn gallu gwella cyfleusterau ond gall arwain at lai o wario ar 
staff addysgu, sy’n cael effaith uniongyrchol ar lefel ac ansawdd yr addysg a 
ddarperir.   

 

 Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cymhorthdal tuag at ffioedd a delir i 
brifysgolion Lloegr a ddefnyddir i ad-dalu dyledion cynyddol (yn 
cynnwys benthyciadau a gefnogwyd gan y llywodraeth).  Mae nifer y 

prifysgolion ledled y DU sydd â llawer o ddyled (wedi’i chynllunio) yn sgil 
trefniadau cyllido uchelgeisiol wedi cynyddu. 

 

 Mae ariannu myfyrwyr i astudio y tu allan i Gymru yn ‘golled’ ariannol ac 
yn creu ansicrwydd i’r sector cyfan gan ei bod hi’n anodd i sefydliadau 
wneud cynlluniau ariannol ar gyfer y dyfodol.  Gallai hyn effeithio ar allu 
sefydliadau AU Cymru i recriwtio staff profiadol a chyfrannu at sicrhau 
manteision tymor hir i economi Cymru. Mae wedi arwain at lai o adnoddau ar 
gyfer y sector ac i sefydliadau unigol i fynd i’r afael â blaenoriaethau eraill, fel 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ehangu mynediad, astudiaethau rhan-amser, 
cyrsiau ôl-raddedig llawn amser a addysgir a phynciau drud fel STEM. Mae 
gan hyn oblygiadau hirdymor o ran hyfywedd, arloesedd a gallu’r sector i 
ddarparu a buddsoddi mewn AU o’r safon uchaf. Nodwyd bod disgwyl i 57% o 
adnoddau CCAUC ym mlwyddyn academaidd 2014/15 gael eu gwario ar 
daliadau grant ffioedd dysgu (o gymharu â 42% yn y flwyddyn academaidd 
flaenorol) a bod angen £77.8 miliwn o hwn i dalu taliadau ffioedd dysgu i 
fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio mewn sefydliadau AU mewn rhannau 
eraill o’r DU.   

 

 Nid yw AU yng Nghymru yn cael ei ariannu’n ddigonol o gymharu â 
sector y DU, yn enwedig Lloegr, gyda gwariant fesul myfyriwr tua £2,500 yn 

llai.  Dywedir bod sefydliadau Lloegr yn derbyn y rhan fwyaf o’r £91 miliwn o 
grant ffioedd CCAUC sy’n gadael Cymru, ynghyd â’r £9,000 o ffioedd llawn 
gan fyfyrwyr llawn amser eraill y DU a chyllid sylweddol gan HEFCE (£3.883 
biliwn yn 2014/152).  Mae sefydliadau Lloegr yn cael codi £9,000 o gostau pro 
rata am fyfyrwyr rhan-amser, ac o 2015/16, bydd y trothwy ar nifer myfyrwyr 
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yn cael ei godi. I’r gwrthwyneb, mae cyfyngiad ar faint o fyfyrwyr o Gymru y 
gall sefydliadau Cymru eu derbyn (oni bai eu bod yn hepgor ffioedd yn llwyr) 
ac maent wedi’u cyfyngu i godi £3,500 pro rata ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. 
Mae prifysgolion sy’n gwneud llawer o waith ymchwil o dan anfantais o 
gymharu â sefydliadau AU yn Lloegr hefyd, sy’n derbyn llawer mwy o gyllid ar 
gyfer y pynciau hyn gan HEFCE (e.e. £200 miliwn arall yn 2015-16 ar gyfer 73 
o brifysgolion a cholegau yn Lloegr i gefnogi cynnydd mewn myfyrwyr STEM), 
tra bod cyllid i brifysgolion Cymru wedi gostwng ers 2012-13.   

 

 Mae cyd-destun llunio’r model presennol wedi newid.  Lluniwyd y model 

mewn cyfnod pan oedd trothwy’n cael ei roi ar nifer myfyrwyr a phan oedd 
prifysgolion Cymru’n derbyn lefel gymharol uchel o geisiadau am lefydd. Fodd 
bynnag, gyda dileu’r trothwy ar nifer myfyrwyr yn Lloegr, mae prifysgolion 
Lloegr yn ehangu’n sylweddol ac yn derbyn myfyrwyr na fyddai wedi cael 
cynnig lle o’r blaen. Er bod modd rheoli gwariant i ryw raddau drwy bennu 
uchafswm lefel grant ffioedd uchaf i brifysgolion yng Nghymru, ni ellir gwneud 
hyn yng Nghymru mewn perthynas â phrifysgolion Lloegr.   

 

 Mae yna oblygiadau academaidd ac economaidd yn codi o golli 
myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i sefydliadau mewn mannau eraill, Lloegr 
yn arbennig, er y cydnabyddir bod myfyrwyr yn croesawu’r cyfle i astudio 

mewn sefydliadau o fri, sydd o’r radd flaenaf, ble bynnag y maent. Er bod 
sector AU Cymru’n cyflawni’n dda o ran ehangu mynediad o gymharu â 
gwledydd eraill y DU, 'the increasing freedom to recruit the top performing WA 
students out of Wales, without limit, into English HEIs produces a significant 
"brain drain" with the downstream effects of losing an important cohort to the 
Welsh economy, school system and society.'  (Prifysgol Aberystwyth).  Mae 
yna berygl na fydd myfyrwyr o’r fath yn dod â’u sgiliau yn ôl i Gymru; dim ond 
ychydig dros 1% o fyfyrwyr a astudiodd yn Lloegr sy’n cael swydd yng 
Nghymru. Mae llawer o’r rhai sy’n gadael Cymru yn fyfyrwyr gwell 
cymwysterau, a datgelodd adroddiad gan UCAS ar y galw gan fyfyrwyr yn 
2013 mai 'Wales is the only country of the UK where 18 year olds are more 
likely to apply outside of their country than within it.'  (Prifysgol Bangor).  

 

 Nid oes sector AU penodol i Gymru oherwydd prinder sefydliadau a bod 
llawer o fyfyrwyr yn croesi’r ffin.  'In this regard it is important to consider 

that Welsh HEIs are not different from English HEIs for the sake of being 
different. A move towards a mirrored funding system with England or to be 
part of the English sector itself would enable Welsh HEIs to become more 
competitive boosting HE growth and subsequently economic growth in Wales 
and the UK overall.' (Prifysgol Abertawe). 

 

 Mae cyllid ar gyfer darpariaeth ran-amser yn annigonol.  Ychydig o 

gymhelliant, os o gwbl, sydd i sefydliadau sy’n cynnig darpariaeth lawn amser 
i israddedigion yn bennaf i draws-ariannu darpariaeth ran-amser, gan na fydd 
yr incwm pro rata ar gyfer darpariaeth ran-amser yn cyfateb i’r £9,000 y 
flwyddyn ar gyfer myfyriwr israddedig llawn amser.  

 

 Mae’r ffocws aruthrol ar ddarparu graddau Baglor tair blynedd preswyl, 
llawn amser traddodiadol yn lleihau’r potensial ar gyfer datblygu 



 

18 

darpariaeth fel AU seiliedig ar waith, yn cynnwys Prentisiaethau Uwch 
neu Radd, a llwybrau galwedigaethol i gymwysterau lefel 4, 5 a 6.  Mae 

Cymru angen 'a paradigm shift toward a new system that prominently includes 
apprenticeships in technical, scientific and vocational areas, ensuring that 
skills shortages diagnosed by employers in Wales are addressed.' (Colegau 
Cymru) 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 

 
Egwyddorion system gyllido 

 
Canmolwyd y system bresennol am hyrwyddo 'the important ideal of maintaining a 
diverse HE system in Wales, respecting the different missions, history and culture of 
the different institutions, and for universities to attract students based on those 
missions.' (Prifysgol Aberystwyth)  Roedd yna alwad hefyd am 'a strategy to work 
towards greater collaboration between higher and further education to produce 
flexible learning paths for students, closely linked to the needs of strong or emerging 
industries in the university's local community and mutual acknowledgement of the 
value of qualifications obtained through each path. Increased flexibility for students 
to move from FE to HE, or from either into the workplace, would have the knock-on 
effect of increasing the competitiveness of the Welsh jobs market'. (UCM Cymru) 
 
Yn eu hymatebion cyffredinol amlinellodd llawer o ymatebwyr eu bod yn credu y 
dylai’r trefniadau cymorth fod yn seiliedig ar degwch a chyfle cyfartal, gan fod yn 
hyblyg ac ymatebol i newid hefyd. Er enghraifft: '…we need a fair and equitable 
solution in determining how far the costs of the system should fall on students, their 
parents or other individuals and how far they should be borne by the public purse.' 
(Prifysgolion Cymru)  Awgrymwyd y dylai’r trefniadau cyllid a chymorth ar gyfer 
myfyrwyr yng Nghymru, boed yn fyfyrwyr llawn amser neu ran-amser, geisio 
cyflawni’r weledigaeth yn natganiad y Gweinidog ym mis Mehefin 2013 sef ‘dylai 
addysg uwch fod ar gael i bawb sydd â’r potensial i elwa beth bynnag eu hoed, rhyw, 
modd a lefel o astudio’.  Dylai’r system gefnogi dewis myfyrwyr hefyd gan ateb galw 
lleol a chefnogi datblygiad economaidd yng Nghymru yr un pryd. 
 
Roedd rhai ymatebwyr yn bryderus am y posibilrwydd o symud tuag at gynyddu 
ffioedd dysgu yng Nghymru neu gynigion i ariannu AU mewn ffordd fwy 
anuniongyrchol, a allai danseilio dulliau Cymru o ehangu mynediad a chynyddu 
trefniadau cydweithio a chydweithredu. 
 
'Public investment in HE supports the various functions of HE including teaching, 
research, and activities such as knowledge transfer, widening access and other 
social, cultural and economic outcomes that properly derive from HE as a discrete 
set of practices. The challenge is to secure the best balance across these various 
activities and thus the best use of public investment.' (Y Brifysgol Agored) 
 
Dywedwyd nad oes tystiolaeth i awgrymu bod y trefniadau presennol wedi cael 
llwyddiant arbennig o ran cefnogi mwy o fyfyrwyr o Gymru i astudio cyrsiau AU. 
Cyfeiriwyd at Adroddiad Diwedd Cylch UCAS 2014, a nododd fod nifer y myfyrwyr 
sy’n hanu o Gymru a dderbyniwyd wedi cynyddu 2.6% (500 o fyfyrwyr) o gymharu â 
2013, tra bod nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Loegr a dderbyniwyd wedi cynyddu 4% 
neu 14,600. Daeth dadansoddiad UCAS i’r casgliad hefyd bod anghydraddoldeb 
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ymysg y rhai oedd yn dechrau yn y brifysgol yn Lloegr wedi gostwng ers cyflwyno 
ffioedd dysgu o £9,000, er gwaethaf pryderon y byddai’r cynnydd mewn costau yn 
cael effaith i’r gwrthwyneb. Dywedwyd nad oedd y cynnydd i ffioedd o £9,000 yn 
Lloegr, wedi’i ategu gan grantiau sy’n dibynnu ar incwm, wedi effeithio ar lefelau 
cyfranogiad a’i fod wedi arwain at dwf mewn galw a chyfraddau mynediad o grwpiau 
difreintiedig. Fodd bynnag, cyfeiriwyd at astudiaethau mwy diweddar a oedd yn 
awgrymu y gallai hyn fod wedi effeithio 5% ar recriwtio. 
 
Cynigiwyd y dylid symud i seilio AU ar fuddsoddiad cyhoeddus yn y tymor hir, gan 
ddileu ffioedd dysgu a’r ddibyniaeth ar ad-dalu dyledion myfyrwyr yn raddol. Nodwyd 
hefyd bod trefniadau cymorth effeithiol i fyfyrwyr a pharhau i ddarparu cymorth 
ariannol cyhoeddus sylweddol i fyfyrwyr Cymru’n hanfodol ar gyfer system AU 
lwyddiannus. Gall disgwyl i fyfyrwyr dalu costau astudio llawn a chostau byw 
cysylltiedig fod yn rhwystr i rai, ac, felly, bydd yn niweidiol i unigolion, cymdeithas a’r 
economi yn fwy cyffredinol. Wrth benderfynu ar y pecyn cymorth ‘it is essential to 
recognise the need to give Welsh students the opportunity to access high quality 
higher education whether in Wales or outside it’. (Prifysgolion Cymru). Fodd bynnag, 
drwy ail-gydbwyso trefniadau cyllid myfyrwyr gellid defnyddio’r adnoddau sydd ar 
gael yn fwy effeithiol i roi mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr Cymru fanteisio ar AU o 
ansawdd uchel. 
 
Awgrymwyd y dylai myfyrwyr o gefndiroedd incwm isel neu ganolig allu astudio heb 
bryderon ariannol llethol, ac na ddylent orfod ad-dalu eu grantiau a’u benthyciadau 
tan iddynt gyrraedd lefel resymol incwm. Mae hyn yn arbennig o bwysig i’r rhai sy’n 
dilyn gyrfaoedd nad ydynt yn talu’n arbennig o dda, ond sy’n hanfodol i les 
cymdeithas yn gyffredinol. 
 
O ran cymorth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus y 
gweithlu addysg, awgrymwyd y byddai’n annheg i Lywodraeth Cymru ddisgwyl i’r 
myfyriwr neu’r dysgwr ysgwyddo baich costau astudio am gymwysterau. 
 
Roedd sawl ymatebydd yn dadlau dros barhau i fuddsoddi’n sylweddol ym 
mhrifysgolion a myfyrwyr Cymru yn seiliedig ar gyfraniad AU i economïau lleol a 
chenedlaethol. Byddai hyn yn eu galluogi i barhau’n gynaliadwy mewn system sy’n 
cael ei gyrru gan rymoedd y farchnad. Awgrymwyd hefyd y gellir seilio’r dadleuon am 
arian cyhoeddus ar ddwy sail wahanol ond cysylltiedig: cymhorthdal cyhoeddus neu 
fuddsoddiad yn seiliedig ar y tebygolrwydd o fwy o elw i’r trethdalwr/pwrs cyhoeddus 
yn y dyfodol.   
 
Cyfraniad cymdeithasol ac economaidd prifysgolion 

 
Roedd yna gydnabyddiaeth bod system AU Cymru o fudd i’r gymdeithas a’r 
economi, ac yn haeddu buddsoddiad cyhoeddus a chymorth. Pwysleisiwyd effaith 
prifysgolion ar fywyd dinesig a diwylliannol hefyd. Dywedwyd eu bod yn cael effaith 
gadarnhaol ar gymunedau a’r gymdeithas yn ehangach, yn cynnwys lefelau uwch o 
ymddiriedaeth ryngbersonol, cyfalaf cymdeithasol a chyfranogiad gwleidyddol. 
Dywedwyd hefyd bod prifysgolion yn gatalydd ar gyfer symudedd cymdeithasol, 
gyda thua 10,000 o fyfyrwyr o brifysgolion Cymru yn ymuno â gweithlu Cymru o fewn 
chwe mis i adael y brifysgol bob blwyddyn, a thros 6,200 yn cael gwaith mewn 
rhannau eraill o’r DU. Dywedwyd hefyd bod astudiaethau lefel uwch yn sicrhau 
manteision gwell i unigolion o ran cyflogau. Cyfeiriwyd at amcangyfrif Comisiwn 
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Cyflogaeth a Sgiliau y DU y bydd dros 80% o’r swyddi newydd a fydd yn cael eu 
creu erbyn 2020 mewn galwedigaethau lle mae llawer iawn o raddedigion. 
 
Roedd sawl ymateb yn pwysleisio pwysigrwydd y cyfraniad economaidd a wneir gan 
brifysgolion Cymru gan ganmol safon y sector yn gyffredinol mewn cyd-destun byd-
eang. Roedd hyn yn cynnwys AU ran-amser, y dywedwyd ei bod yn cyfrannu, trwy 
ddatblygu sgiliau, at ffyniant economaidd unigolion, cyflogwyr a’r farchnad lafur 
ehangach. Dywedwyd bod hyn yn arbennig o arwyddocaol wrth ei osod yng nghyd-
destun newidiadau demograffig y dyfodol, a oedd yn golygu bod y rhan fwyaf o 
weithlu Cymru y 2020au eisoes mewn gwaith ac y byddent angen opsiynau dysgu 
hyblyg i ennill y sgiliau uwch sydd eu hangen i sicrhau twf economaidd. Yn fwy eang, 
nodwyd bod prifysgolion Cymru’n cyflogi dros 16,000 o staff llawn amser ac yn creu 
bron i 39,000 o swyddi yng Nghymru (dros 43,000 ledled y DU).  'With a total 
turnover of over £1.3bn, universities have an estimated impact of almost £2.6bn on 
Wales' economy, with this figure reaching £3.6bn once total off-campus spending by 
students is taken into account. Based purely on patterns of expenditure, for every 
£100m that is invested in higher education £103m is generated to the Welsh 
economy (a high "multiplier effect").' (Prifysgolion Cymru).  Awgrymwyd bod 
prifysgolion Cymru’n bwysicach na phrifysgolion mewn rhannau eraill o’r DU o ran yr 
effaith maent yn eu cael ar yr economi. 
 
Cydnabuwyd bod sefydliadau AU Cymru yn rhan o economi ehangach AU ledled y 
DU a thu hwnt. Er enghraifft, dywedwyd bod refeniw rhyngwladol y sector AU yn 
£218 miliwn; ynghyd ag amcangyfrif o £195 miliwn o wariant oddi ar y campws gan 
fyfyrwyr rhyngwladol, mae hyn yn gyfanswm o £413 miliwn o enillion allforio. 
 
Pwysleisiwyd rôl prifysgolion Cymru fel sail i waith ymchwil a datblygu: er enghraifft, 
dywedwyd bod prifysgolion Cymru’n denu bron i hanner yr holl wariant ar ymchwil a 
datblygu yng Nghymru, gan fod yn gyfrifol hefyd am 84% o’r holl allbynnau ymchwil a 
gyhoeddir yng Nghymru. Pwysleisiwyd pwysigrwydd cyllid Ymchwil o Ansawdd Da 
(QR) hefyd er mwyn sicrhau bod prifysgolion yn gallu cynhyrchu ymchwil o’r radd 
flaenaf a chystadlu am gyllid fel dyfarniadau’r Cyngor Ymchwil. Yn ogystal, nodwyd 
bod darpariaeth ac ymchwil o ansawdd uchel yn denu arian gan bartneriaid 
rhyngwladol i Gymru, yn ogystal â denu myfyrwyr a staff rhyngwladol yma. 
 
Gwerth am arian i fyfyrwyr 

 
Nodwyd 'first and foremost, students expect value for money - a good return on their 
investment'. (Asiantaeth Sicrhau ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA))  Cyfeiriwyd 
at yr angen am wybodaeth glir, ddibynadwy a hygyrch am gyrsiau a sefydliadau er 
mwyn i fyfyrwyr allu gwneud dewisiadau gwybodus am beth i’w astudio ac ymhle. 
Tynnodd QAA sylw at y ffactorau allweddol ar gyfer amgylchedd dysgu o ansawdd 
uchel a oedd i’w gweld yn ei Chod Ansawdd, a oedd yn cynnwys: disgwyliadau 
wedi’u diffinio’n glir - dylai myfyrwyr wybod beth i’w ddisgwyl a beth sy’n 
ddisgwyliedig ganddyn nhw; ymgysylltu  a chyfranogiad gweithredol gan fyfyrwyr 
mewn dysgu; a chymorth gyda hawliadau ac anghenion myfyrwyr unigol. 
 
O ran myfyrwyr rhan-amser, yn cynnwys y rhai sy’n astudio cyrsiau byrion, mae 
angen mwy o ymchwil i werth graddedigion, ynghyd â barn bendant ar gymaryddion 
cysylltiedig ar gyfer cyfrif y gwerth hwnnw. Awgrymwyd y dylai’r sector AU 
gyfathrebu cost a gwerth buddsoddi hirdymor AU yn fwy effeithiol i ddarpar fyfyrwyr; 
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mae penderfyniadau buddsoddi preifat yn ymwneud ag AU yn cael eu heffeithio gan 
wybodaeth amherffaith ac ansicrwydd a risg sylweddol mewn perthynas â’r enillion 
tebygol ar fuddsoddiad yn dibynnu ar ryw'r myfyriwr a’r pwnc astudio a ddewiswyd. 
Yn ogystal, nid yw dibynnu mwy ar gyllid preifat yn golygu bob amser mai myfyrwyr 
neu raddedigion (h.y. y rhai sy’n elwa’n uniongyrchol) sy’n gorfod ysgwyddo costau 
cynhaliaeth, efallai mai eu rhieni/teulu fydd yn ysgwyddo’r costau hyn. Awgrymwyd 
bod llythrennedd ariannol, yn enwedig mewn perthynas â benthyciadau myfyrwyr, yn 
sgìl bywyd angenrheidiol, ac y dylai Llywodraeth Cymru ystyried beth yw’r ffordd 
orau o fynd i’r afael â hyn i bobl ifanc. 
 
Crybwyllwyd bod myfyrwyr hŷn, sef mwyafrif myfyrwyr AU rhan-amser, yn debygol o 
weld llai o enillion na’r rhai sy’n gadael ysgol. Fodd bynnag, nid oes gan gyfran 
sylweddol o fyfyrwyr rhan-amser lefelau traddodiadol o gyrhaeddiad blaenorol (y 
meini prawf mynediad safonol sy’n ofynnol gan brifysgolion), ac felly, maent yn 
teithio ‘pellter academaidd’ pellach ac yn cyflawni mwy o enillion cymharol ar 
fuddsoddiad na myfyrwyr llawn amser traddodiadol sy’n dechrau AU yn 18 oed. 
Cyfeiriwyd at ymchwil a gynhaliwyd gan London Economics i’r Brifysgol Agored yn 
2014, a ddangosodd bod y ‘premiwm graddedig’ net sy’n gysylltiedig â lefelau isel o 
gyrhaeddiad blaenorol i fyfyriwr israddedig rhan-amser yng Nghymru tua £93,000 i 
ddynion a £49,000 i ferched yn nhermau arian 2012-13.  
 
Cyfeiriwyd at ganfyddiadau arolwg a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd  o fyfyrwyr 
Blwyddyn 13 yn ne Cymru yn 2011 (cyn gweithredu’r polisi ffioedd newydd ym  mis 
Medi 2012): canfu’r arolwg bod 39% o fyfyrwyr Cymru yn debygol/debygol iawn o 
ddewis prifysgol yn Lloegr o ganlyniad i’r grant ffioedd dysgu. Cyfeiriwyd hefyd at 
ymgynghoriad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2013 ar gyllido 
sefydliadau AU yng Nghymru, ac yn arbennig effaith ariannol polisi grant ffioedd 
dysgu Llywodraeth Cymru ar sefydliadau AU a myfyrwyr yng Nghymru: canfu’r 
ymgynghoriad bod 81% o ddisgyblion Blwyddyn 12/13 sy’n hanu o Gymru yn 
ystyried bod grant ffioedd dysgu Llywodraeth Cymru wedi’u hannog i fynd i’r 
brifysgol, tra bod 48% yn dweud pe bai ond yn gymwys i fyfyrwyr o Gymru sy’n 
astudio mewn prifysgolion yng Nghymru, y byddent wedi newid eu cynlluniau i 
astudio y tu allan i Gymru, neu wedi ceisio dilyn llwybr addysg/cyflogaeth arall.   
 
Dywedwyd nad oes data/dadansoddiad ar gael eto er mwyn gallu barnu effaith 
ariannol hirdymor gyffredinol y trefniadau newydd ar Lywodraeth Cymru nac ar 
fyfyrwyr o ran ansawdd eu profiadau, penderfyniadau am AU, a’u disgwyliadau a’u 
canfyddiadau o werth am arian. Nodwyd hefyd y gallai sail unrhyw werthusiad o’r 
fath fod yn wahanol i werthusiad yn Lloegr, gan fod y gyfradd peidio talu/talu hwyr 
yng Nghymru’n uwch o ganlyniad i gyflogau cychwyn is.   
 
Datblygu sgiliau 

 
Nodwyd fod y llefydd therapi galwedigaethol yn y ddau sefydliad AU sy’n cynnig yr 
addysg hon yng Nghymru yn llefydd wedi’u comisiynu; mae hon yn agwedd bwysig 
ar sicrhau bod amrywiaeth y rhai sy’n ymuno â’r maes therapi galwedigaethol yn 
cael ei gynnal, gan fod hyn yn gwella’r gweithlu therapi galwedigaethol maes o law. 
 
Soniwyd am rôl AU o ran sbarduno datblygiadau ac ymateb i anghenion cyflogwyr yn 
y Diwydiannau Creadigol, un o naw sector blaenoriaeth allweddol a nodwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Tynnwyd sylw at waith Creative Skillset gyda’r sector AU yng 
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Nghymru ac at sefydlu dulliau effeithiol o sicrhau bod darpariaeth yn cael ei harwain 
a’i llywio gan ddiwydiant. Dywedwyd y dylai cyrsiau achrededig mewn sefydliadau 
AU yng Nghymru allu derbyn cyllid eithriadol sy’n cymharu â phynciau STEM. Heb y 
cyllid hwn efallai na fydd sefydliadau AU yn gallu cynnig y cyrsiau hyn i’r safon sy’n 
ofynnol gan y diwydiant, a gallai cymorth diwydiannau’r ‘cyfryngau creadigol’ ar gyfer 
y system AU a’r awydd i gyd-fuddsoddi gael eu heffeithio. 
 
I’r gwrthwyneb, mynegwyd pryder na ddylid cyfeirio cyllid tuag at rai pynciau, fel 
STEM neu feddygaeth, ar draul pynciau eraill. Awgrymwyd y gallai dulliau o’r fath 
amddifadu meysydd fel y dyniaethau rhag cael cyllid, gan nad oes sicrwydd y bydd y 
myfyrwyr sy’n astudio pynciau blaenoriaeth yn aros yng Nghymru i weithio yn y 
meysydd a nodwyd fel rhai mewn angen. 
 
Awgrymwyd bod angen cyfleoedd i raddedigion ddatblygu gyrfaoedd yng Nghymru. 
Dywedwyd nad oes digon o gymorth i fyfyrwyr a bod marchnad swyddi Cymru’n rhy 
wan i apelio at raddedigion medrus pan fyddant yn cwblhau eu cyrsiau.  'If the 
purpose of entering HE for a graduate is to be in a position to compete for jobs in 
their chosen field, then the jobs market is currently failing to offer a compelling 
alternative for graduates compared to the south-east of England.' (UCM Cymru) 
 
Darpariaeth ran-amser 
 
Mae angen rhoi’r un parch a chydbwysedd teg o fuddsoddiad cyhoeddus i ddulliau 
astudio llawn amser a rhan-amser, gan roi ystyriaeth ddyledus i anghenion myfyrwyr 
llawn amser a rhan-amser. 'Part-time must not be seen as an afterthought or an add-
on if we are to develop a fit for purpose higher education funding system.'  (Y 
Brifysgol Agored)  Dywedwyd bod astudio’n rhan-amser yn galluogi’r amrywiaeth 
ehangaf bosibl o bobl i fanteisio ar AU gan gynyddu symudedd cymdeithasol o 
ganlyniad. Croesawyd y datganiad yn llythyr cylch gwaith y Gweinidog i CCAUC yn 
2013/14 bod AU ran-amser yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac y dylai CCAUC 
gefnogi’r sector rhan-amser ar y ‘lefelau cyfredol yn fras’ gan nad yw’r Llywodraeth 
am weld cynnydd sylweddol mewn lefelau ffioedd rhan-amser. Fodd bynnag, 
nodwyd er bod llythyr cylch gwaith 2014/15 yn sôn am AU ran-amser fel maes 
blaenoriaeth eto, nid oedd yn cyfeirio’n benodol at lefelau ffioedd. 
 
Mae’r gwahaniaeth rhwng dulliau astudio israddedig llawn amser a rhan-amser ers 
ehangu AU yn y 1990au wedi mynd yn fwy aneglur gan fod llawer o fyfyrwyr llawn 
amser yn gweithio, ac i raddau llai, bod llwyth astudio rhai myfyrwyr rhan-amser bron 
cymaint â llwyth llawn amser. Dywedwyd bod angen ystyried effaith negyddol y 
cynnydd mewn ffioedd ac agweddau ar amharodrwydd i fynd i ddyled mewn unrhyw 
gynigion ar gyfer newidiadau i ffioedd a’r system gyllido ar gyfer AU ran-amser, ac y 
byddai’n fuddiol gwneud rhagor o ymchwil yn y maes hwn. 
 
Y cyd-destun economaidd ehangach 

 
Awgrymwyd y gallai datblygiadau yn Lloegr danseilio enw da byd-eang AU yn y DU, 
gyda chyfeiriad at ddatganiad y Comisiwn Addysg Uwch mai system Lloegr yw’r 
‘gwaethaf o ddau fyd’. Nodwyd hefyd bod dadansoddiad gan yr IFS wedi canfod na 
fyddai 73% o raddedigion yn ad-dalu eu dyledion yn llawn, o gymharu â dim ond 
25% o dan yr hen system. 
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Mynegwyd pryder am y symudiad yn Lloegr oddi wrth gyllid uniongyrchol gan y 
wladwriaeth a’r cynnydd mewn dadreoleiddio/marchnadeiddio, nad yw’n ddymunol i 
fyfyrwyr.  'While reforms were supposed to increase student choice in reality student 
choice has been restricted.' (UNSAIN)  Awgrymwyd bod natur y farchnad lafur 
gyfredol a’’r cynnydd mewn ‘credentialism’ (h.y. sut mae cyflogwyr yn defnyddio 
graddau o wahanol brifysgolion fel ffordd o wahaniaethu rhwng ymgeiswyr sydd yr 
un mor gymwys) wedi cadarnhau addysg fel rhywbeth o fri. Awgrymwyd y gallai 
galwadau gan rai prifysgolion i godi’r trothwy ar ffioedd ddwysáu pryderon pobl ifanc 
ar gyfer y dyfodol ac atgyfnerthu anghydraddoldebau cymdeithasol ac economaidd 
yn y DU.    
 
Cydnabuwyd bod yr Adolygiad yn cael ei gynnal ar adeg anodd i arian cyhoeddus, 
yn dilyn cyfnod o gyni lle bu toriadau i gyllidebau ledled Llywodraeth Cymru. 
Dywedwyd nad oedd rhai meysydd cyllid pwysig ar gyfer AU wedi’u datganoli i 
Lywodraeth Cymru. Er enghraifft, roedd ymchwil yn cael ei ariannu drwy ‘system 
ddeuol’: cyllid grant gan Lywodraeth Cymru drwy CCAUC a chyllid cystadleuol ar 
lefel y DU drwy’r Cynghorau Ymchwil. Awgrymwyd y dylai Llywodraeth y DU ystyried 
rhoi rhagor o bwerau ariannol fel bo Llywodraeth Cymru’n cael mwy o hyblygrwydd i 
ddefnyddio cyllid a sicrhawyd gan benderfyniadau a wnaed yn San Steffan mewn 
meysydd o fewn AU ac AB. Dywedwyd hefyd mai 'a key issue to address in ensuring 
future sustainability in Wales, is how Wales and the UK can better plan their 
respective higher education policies together to minimise instability of arrangements 
in Wales and any potentially damaging side-effects of transition in the short term … 
In respect of longer-term policy, a legitimate conclusion to draw may be that 
significant divergences in some aspects of higher education funding and student 
finance policy between Wales and England are difficult to maintain in any effective 
manner.' (Prifysgolion Cymru) 
 



 

24 

Cwestiwn 2: A Ydych yn credu bod polisi Llywodraeth Cymru o 
gefnogi myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i astudio yn rhywle arall yn y 
DU yn gynaliadwy a/neu’n fuddiol yn y tymor hir?  
 

Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig. 
 

Cynaliadwy Buddiol 

Ydw 
4 

Nac ydw 
28 

Ydw 
12 

Nac ydw 
18 

1 unigolyn 
2 undeb 
myfyrwyr 
1 Adran SAU 
 

6 unigolyn 
2 SAB 
1 corff cynrychioli SAB 
(Colegau Cymru) 
9 SAU 
1 corff cynrychioli SAU 
(Prifysgolion Cymru) 
1 cwmni 
1 undeb llafur 
2 gorff arian cyhoeddus/ 
grant (SPA; CCAUC) 
1 Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 
3 corff cynrychioli (LSW; 
UALL; NASMA) 
1 elusen (NIACE Cymru) 
 

1 unigolyn 
2 undeb 
myfyrwyr 
1 SAB 
1 SAU 
1 Adran SAU 
1 cwmni 
2 undeb llafur 
2 gorff arian 
cyhoeddus/grant 
(SPA; CCAUC) 
1 elusen 
(NIACE Cymru) 
 

6 unigolyn 
1 SAB 
1 corff cynrychioli 
SAB (Colegau 
Cymru) 
7 SAU 
1 corff cynrychioli 
SAU (Prifysgolion 
Cymru) 
2 gorff cynrychioli 
(LSW; NASMA) 
 

 
Nid oedd mwyafrif llethol (88%) yr ymatebwyr uniongyrchol i’r cwestiwn hwn yn 
credu bod polisi Llywodraeth Cymru o gefnogi myfyrwyr i astudio yn rhywle arall yn y 
DU yn gynaliadwy. Roedd y farn yn fwy cymysg ar y cwestiwn a oedd y polisi’n 
fuddiol, gyda thua 60% o ymatebwyr uniongyrchol yn credu nad ydoedd. Roedd y 
safbwyntiau a gyflwynwyd gan ymatebwyr ysgrifenedig yn gyson â’r rhai a fynegwyd 
gan ymatebwyr uniongyrchol. 
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y polisi yn gynaliadwy a/neu’n fuddiol 
 

 Roedd llawer o ymatebion yn croesawu’r egwyddor o ganiatáu, neu 
annog, dyheadau myfyrwyr i astudio ble bynnag y maent yn dymuno 
gwneud hynny, ond yn cydnabod bod hyn yn rhoi pwysau ar gyllidebau 
Llywodraeth Cymru os yw’r myfyrwyr hynny’n cael eu cefnogi gan arian 
cyhoeddus.  Er enghraifft: 'It would be ludicrous if this policy of encouraging 

greater application to Oxbridge were contradicted by a funding policy that 
made take up of places financially unattractive.'  (ATL)   

 

 Ni ddylai amgylchiadau ariannol myfyrwyr eu hatal rhag cael y cyfle i 
astudio yn rhywle arall.  Mae’n rhaid rhoi blaenoriaeth i allu’r rhai o’r 
cefndiroedd mwyaf difreintiedig i fanteisio ar addysg ledled y DU.    
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 Mae gan Gymru lai o sefydliadau, sy’n golygu na allant gynnig pob cwrs 
y mae myfyriwr yn dymuno ei astudio.  Gallai dileu’r cymorth hwn effeithio 
ar allu sefydliadau Cymru i dderbyn y nifer anhysbys o fyfyrwyr sy’n hanu o 
Gymru a fyddai wedyn yn dewis aros yng Nghymru. 

 

 Mae’r polisi’n galluogi myfyrwyr i wneud penderfyniadau’n seiliedig ar 
resymau addysgol yn hytrach na ffioedd.   

 

 Mae yna fanteision cymdeithasol ac economaidd i Gymru, ac i unigolion 
o ganiatáu myfyrwyr i astudio y tu allan i Gymru.  'We would view this as a 

sound investment in student education the prospect of benefits accruing to the 
Welsh economy if students subsequently return to Wales. As an employer 
within Wales we recognise that it is vital we safeguard our limited resource by 
developing a model that could identify where some financial support might be 
given for students to go to non Welsh Universities but it must be based on a 
number of factors that supports the future economic and to some extent the 
social policy of Wales.' (Airbus)  Gallai cyfyngu rhai myfyrwyr i ddewis 
‘rhatach’ o naw prifysgol yng Nghymru ostwng gwerth canfyddedig rhai 
graddau o brifysgolion Cymru i gyflogwyr yn Lloegr, sydd â marchnad swyddi 
cymharol gryf a mwy amrywiol na Chymru.    

 

 Mae’r system yn annog poblogaethau amrywiol o fyfyrwyr yn narparwyr 
AU y DU. Mae’r llif myfyrwyr ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr, i’r ddau 

gyfeiriad, yn ffactor cadarnhaol ac yn osgoi plwyfoldeb. Mae’r nifer uchel o 
fyfyrwyr o Loegr (yn bennaf), Gogledd Iwerddon a’r Alban sy’n astudio yng 
Nghymru yn gwneud cyfraniad net o £48 miliwn i gyllideb Cymru yn 2015-16. 

 

 Mae’r system yn hwyluso penderfyniadau annibynnol ar lefel sefydliad.   

 

 Mae’r system bresennol o gymorth ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n astudio 
mewn sefydliadau eraill yn y DU yn sicrhau budd ariannol net i AU yng 
Nghymru. Yn 2012-13, roedd cyfanswm yr incwm o ffioedd dysgu, grantiau a 

chontractau’n £560 miliwn, gyda dim ond £64 miliwn ohono’n gymhorthdal 
drwy bolisi ffioedd dysgu Llywodraeth Cymru. Er bod cost y cymhorthdal i 
sefydliadau’r DU wedi codi yn nhair blynedd gyntaf y polisi wrth i bob cohort 
newydd o fyfyrwyr ddechrau astudio, cododd yr incwm o’r grantiau cymorth 
ffioedd a delir i brifysgolion Cymru o £64 miliwn i £150 miliwn hefyd. 

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r polisi’n gynaliadwy a/neu’n fuddiol 
 

Roedd llawer o ymatebwyr yn credu nad oedd y polisi’n gynaliadwy na buddiol . 
Roedd llawer o’r pryder hwn yn ymwneud â’r gostyngiad canfyddedig mewn cyllid 
i sefydliadau AU Cymru o ganlyniad i’r polisi grant ffioedd dysgu, sy’n darparu 
cymorth i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio y tu allan i Gymru. Mae’r materion 
a godwyd wedi’u hamlinellu isod. 
 
Effaith ar gyllid i sefydliadau AU 
 

 Mae’r polisi wedi effeithio ar lefel y cyllid sydd ar gael i feysydd eraill.  

Mae wedi cael effaith arbennig ar waith SAU yn y meysydd canlynol – ehangu 
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mynediad, darpariaeth conservatoire a darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae 
tangyllido’r sector/sefydliadau yn cael effaith negyddol hefyd ar bynciau 
costus strategol bwysig fel STEM; a gallu sefydliadau i ddatblygu ymchwil 
mewn perthynas â datblygu menter Sêr Cymru a chefnogi astudiaeth ôl-
raddedig 'which is the largest differentiator in the graduate employment 
market'. (Prifysgol Abertawe)  '…institutions must focus on financial 
sustainability and that means that policy priorities which are more expensive 
may be pursued less intensively in favour of those which provide investment. 
Universities are charitable bodies and any additional sources of revenue are 
invested back into the provision by the institution.' (CCAUC) Nododd 
ymgynghoriad diweddar CCAUC ar gyllido ei bod hi’n debygol mai dim ond 
£140 miliwn a fyddai ar ôl i’w ddyrannu’n strategol i sefydliadau erbyn 
2015/16. Mae colli cyllid i’r sector AU yng Nghymru, yn ei dro, yn cynyddu’r 
bwlch rhwng sefydliadau AU Cymru a Lloegr (gweler isod – gan leihau faint o 
grant CCAUC fydd yn cael ei ddarparu i brifysgolion Cymru. 
 

 Mae colli cyllid i sefydliadau’n cyfrannu at y bwlch cyllido rhwng 
prifysgolion Cymru a Lloegr. Mae bron i 60% (£227.8 miliwn) o adnoddau 
Llywodraeth Cymru sydd ar gael i gyllido AU yn cael ei wario ar daliadau grant 
ffioedd i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru yn 2014-15, yn cynnwys tua £77.8 miliwn 
(£50 miliwn yn 2013-14) i fyfyrwyr sy’n astudio yng ngweddill y DU. Mae’n 
ymddangos bod rhagolygon y flwyddyn flaenorol wedi tanamcangyfrif y 
taliadau grant i fyfyrwyr sy’n mynychu sefydliadau y tu allan i Gymru yn 
2013/14 £12.9 miliwn (h.y. bron i 26%). 

 

 Mae’r bwlch cyllido’n effeithio ar bolisïau ehangach Llywodraeth Cymru, 
fel darparu gweithlu’r dyfodol i’r GIG yng Nghymru, ac yn tanseilio gallu 
sefydliadau unigol a’r sector i gystadlu ar lefel y DU ac yn rhyngwladol.  
Mae’n effeithio ar elfennau fel cymarebau myfyrwyr-staff; cystadlu’n effeithiol 
am staff a myfyrwyr o safon uchel, yn cynnwys yn y farchnad ryngwladol (y 
mae SAU yn gynyddol ddibynnol arni); ansawdd a safon y dysgu a’r cymorth; 
ystâd/cyfleusterau; a sicrhau incwm ymchwil. Gall darpar ymgeiswyr weld y 
math hwn o wybodaeth mewn tablau cynghrair sydd ar gael i’r cyhoedd, ac 
mae’r ffactorau hyn yn cael effaith negyddol ar sgoriau’r Arolwg Myfyrwyr 
Cenedlaethol hefyd. (Yn 2014, roedd pedwar SAU Cymru o dan y meincnod, 
h.y. 50% o sefydliadau o eithrio’r Brifysgol Agored. O gymharu, roedd 13.6% 
o sefydliadau Lloegr a 14.1% o sefydliadau’r DU o dan y meincnod). 

 

 Mae’r polisi cyfredol yn gwneud sefydliadau Cymru’n arbennig o agored 
i natur gyfnewidiol datblygiadau yn Lloegr. Er enghraifft, bydd y bwlch 

cyllido’n cael ei ddwysáu wrth godi’r trothwy ar nifer myfyrwyr yn Lloegr, a 
fydd yn rhoi mwy o ryddid i sefydliadau AU Lloegr recriwtio myfyrwyr sy’n 
hanu o Gymru. Mae darpariaeth AU yn Lloegr wedi ehangu ar y gororau, yn 
arbennig yn y gogledd-ddwyrain:  'Chester has grown in numbers and offer, 
and, unsurprisingly, looks to Wales to deliver on Widening Participation to fulfil 
their Access target, as the university otherwise attracts predominantly middle-
class cohorts.' (Prifysgol Aberystwyth).  Mae sefydliadau AU Lloegr yn elwa 
hefyd ar incwm ffioedd sylweddol a buddsoddiad parhaus gan HEFCE, a 
chyfran sylweddol o grant CCAUC.  'Twenty English universities close to 
Wales are 'the key beneficiaries' of the system, gaining £34m in tuition fee 
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grant.  One English university receives more in Welsh tuition fee grant than 
one of the Welsh universities.'  (Prifysgolion Cymru)  Mae hyn yn golygu bod y 
cyllid fesul myfyriwr i brifysgolion Cymru’n is nag i brifysgolion Lloegr, gan 
ddwysáu’r sefyllfa o fyfyrwyr yn mynd dros y ffin i gael eu haddysg ymhellach.    

 
Llif myfyrwyr ar draws y ffin 

 

 Mae’r system yn dibynnu ar lefelau parhaus o incwm ffioedd gan 
fyfyrwyr israddedig o Loegr sy’n astudio mewn sefydliadau yng 
Nghymru.  Mae’r system grantiau ffioedd wedi arwain at ganlyniadau na 
fwriadwyd, yn seiliedig ar y dybiaeth na fyddai llifau ar draws y ffin yn newid 
dros amser, ac a oedd yn dibynnu ar fwy o fyfyrwyr o wledydd eraill y DU yn 
dod i Gymru na’r nifer o fyfyrwyr o Gymru’n gadael. Cyfeiriwyd at adroddiad 
Swyddfa Archwilio Cymru ar gyllid AU yn 2013, a ddangosodd bod cost y 
grant ffioedd dysgu’n debygol o fod 24% yn uwch na’r rhagolwg; er bod 
myfyrwyr yn dal i ddod i astudio i Gymru mae ffigurau UCAS yn dangos bod y 
bwlch yn cau. I’r gwrthwyneb, pe bai nifer y bobl ifanc 18 oed o Gymru sy’n 
mynd i brifysgol yn cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf, byddai 
angen ystyried sut allai’r system cymorth i fyfyrwyr yng Nghymru ymdopi. 
 

 Mae colli myfyrwyr sy’n hanu o Gymru yn cael effaith negyddol ar 
economi Cymru, yr economi wybodaeth (‘draen dawn’), sefydliadau AU 
a’r sector AU yng Nghymru’n gyffredinol.  Myfyrwyr â graddau uwch sy’n 

dewis astudio y tu allan i Gymru yn aml: 'The effect of the current policy is that 
the best qualified and wealthiest students are deciding to study in England at 
the expense of the Welsh Government.' (ChUW)  Dylid annog myfyrwyr 
Cymru i astudio mewn prifysgolion yng Nghymru os yw’r cyrsiau ar gael; wrth 
wneud hynny byddent yn cyfrannu eu harian i economi Cymru, ac yn aros yng 
Nghymru ar ôl graddio gobeithio.  'Wales is the only country of the UK where 
18 year olds are more likely to apply outside of their country than within it.' 
(Prifysgolion Cymru) 

 

 Mae’r ffaith nad oes terfyn ar nifer myfyrwyr yn Lloegr yn golygu nad yw 
hi’n bosibl rhagweld lefelau cyllido na chynllunio’n unol â hynny. Mae 

data UCAS yn dangos cynnydd o 9% mewn myfyrwyr sy’n hanu o Gymru 
oedd yn cael eu derbyn i Loegr yn 2013-14.  

 

 Mae’r terfyn ar nifer myfyrwyr yng Nghymru yn ddull aneffeithiol o reoli’r 
gyllideb cymorth myfyrwyr i fyfyrwyr Cymru.  Gall prifysgolion rhannau 

eraill o’r DU dargedu myfyrwyr sy’n hanu o Gymru, tra bod SAU Cymru wedi’u 
cyfyngu o ran faint o israddedigion llawn amser sy’n hanu o Gymru y gallant 
eu recriwtio - ac maent felly o dan anfantais gystadleuol bellach. Dylid cael 
gwared ar fesurau rheoli nifer myfyrwyr er mwyn sicrhau nad yw sefydliadau 
AU Cymru o dan anfantais gystadleuol o gymharu â sefydliadau cymharol yn 
Lloegr.  'If we assume that a sizeable proportion of students that may have 
applied to UK institutions elect instead to apply to Welsh universities, we 
believe the cap on Welsh-domiciled students at Welsh HEIs will have to be 
lifted and there will be a significant number of students with higher UCAS 
tariffs in a system that could be argued to be varied in quality.' (UCM Cymru) 
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 Nid yw’r polisi’n hyrwyddo hunangynhaliaeth wrth ddarparu detholiad 
llawn o gyrsiau yng Nghymru.  Drwy ddarparu cyllid i fyfyrwyr sy’n aros yng 
Nghymru yn unig byddai system AU Cymru yn cael ei hannog i ddarparu’r 
detholiad llawn o gyrsiau AU (e.e. Milfeddygaeth).   
 

 Nid oes tystiolaeth, na sicrwydd, bod myfyrwyr sy’n cael eu cyllido yng 
ngweddill y DU yn derbyn addysg well.  

 

 Mae’r polisi cyfredol yn methu sicrhau bod cwmnïau a gwasanaethau 
eraill yn gallu manteisio ar weithlu digonol sydd â sgiliau lefel uchel a’r 
gallu i weithio’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae nifer cynyddol o 
fyfyrwyr sydd â sgiliau dwyieithog, Cymraeg a Saesneg, yn gadael Cymru pan 
fyddant yn 18 oed. Mae hyn yn mynd yn groes i’r nod o greu Cymru 
ddwyieithog. Mae buddsoddi mewn AU a sgiliau lefel uchel yn bwysig i’r 
economi, ac mae angen sicrhau bod unrhyw bolisïau sy’n cefnogi myfyrwyr 
sy’n hanu o Gymru yn ystyried gwerth hirdymor y graddedigion hynny i 
economi Cymru. Mae angen ymchwilio i nifer y graddedigion sy’n dychwelyd i 
Gymru ar ôl bod yn astudio mewn mannau eraill yn y DU er mwyn gweld gwir 
effaith y polisi cyfredol a sicrhau bod anghenion sgiliau Cymru’n cael eu 
diwallu.   

 
Cymorth i fyfyrwyr 

 

 Gellid targedu cymorth yn well at ehangu mynediad, yn cynnwys 
cymorth i fyfyrwyr Cymru sy’n astudio y tu allan i Gymru.  Gellid cyflawni 

hyn drwy becyn cymorth gwell i’r myfyrwyr tlotaf neu grant ffioedd dysgu gwell 
i’r myfyrwyr tlotaf o Gymru sy’n astudio y tu allan i’r wlad, ond 'the key 
principle is that efforts to deliver widening access must be in addition to 
current arrangements, not as a substitute for cuts to current provision.'  (UCM 
Cymru). Er bod y ffaith bod y system gyfredol ar gael i bawb yn rhywbeth 
cadarnhaol, a bod y grant ffioedd dysgu wedi cyfrannu at ehangu mynediad, 
mae’r system yn rhoi cefnogaeth anghymesur i fyfyrwyr nad ydynt yn ehangu 
mynediad, ac mae’n rhoi mwy o gymhelliant i fyfyrwyr sydd â chymwysterau 
da i astudio y tu allan i Gymru.  '…if the subsidy remains, it should not be at 
the expense of other groups, such as part-time adult education, which it could 
be argued is currently the case.'  (UALL) 

 

 Mae’r polisi’n rhoi myfyrwyr heb gynrychiolaeth ddigonol o dan 
anfantais. Mae’r rhain yn debygol o weld y costau ariannol sy’n 
gysylltiedig â byw y tu allan i Gymru ac effaith gymdeithasol byw yn bell 
oddi wrth deulu yn fwy heriol na grwpiau eraill o fyfyrwyr. Mae’r atebion a 

gynigiwyd yn cynnwys cyfyngu ar y cymhorthdal ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n 
hanu o Gymru sy’n astudio yng Nghymru, neu wneud i’r holl fyfyrwyr sy’n 
hanu o Gymru i dalu ffioedd llawn, ble bynnag maent yn dewis astudio, ond 
gyda bwrsariaethau ar sail prawf modd ar gael yng Nghymru, wedi’u 

gweinyddu gan SAU, i gefnogi’r rhai sydd â’r angen mwyaf. Byddai myfyrwyr 

sy’n gadael Cymru yn gymwys i dderbyn bwrsariaethau yn eu SAU o’u dewis, 
ond os na, byddent yn gallu bod yn gymwys am gymorth ar sail prawf modd 
gan Lywodraeth Cymru. Fel arall, dylai’r grant ffioedd dargedu’r myfyrwyr 
sydd fwyaf angen cymorth drwy brawf modd, a dylai gynnwys mwy o gymorth 
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i fyfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig. Awgrymwyd y byddai gan grant 
na fyddai’n seiliedig ar brawf modd i fyfyrwyr o Gymru sy’n astudio yng 
Nghymru fantais ychwanegol gan na fyddai’n rhaid ei ymestyn i fyfyrwyr o’r 
UE. 
 

 Dylid targedu cymorth grant ffioedd i weithredu blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru, er enghraifft ehangu mynediad a gwella sgiliau 
cyflogadwyedd, drwy fodel seiliedig ar grant i brifysgolion Cymru.  
Cynigiwyd ‘model yr Alban’ fel dewis arall, gyda’r awgrym y byddai’n helpu i 
feithrin system a hunaniaeth AU unigryw i Gymru. Fodd bynnag, mae’n 
bwysig cynnal cronfa bwrsariaeth neu ysgoloriaeth i fyfyrwyr o Gymru sy’n 
cael eu derbyn i sefydliadau ‘elite’ yn y DU a thramor, megis Prifysgolion 
Rhydychen, Caergrawnt neu Harvard. 

 

 Mae’r system yn canolbwyntio gormod ar ddarpariaeth lawn amser i 
israddedigion, ar draul dulliau dysgu eraill.  Mae angen symud 
adnoddau’n sylweddol o ddarparu graddau preswyl tair blynedd llawn amser i 
AU seiliedig ar waith, yn cynnwys rhaglenni sy’n arwain at gymwysterau lefel 
6 cydnabyddedig (yn cynnwys Graddau Baglor). Yn ogystal, 'higher 
apprenticeship frameworks in Wales are limited to non-prescribed 
qualifications as funding is not available for prescribed qualifications such as 
Foundation degrees or HNDs. This severely restricts the range of 
qualifications that can be offered within them.' (Colegau Cymru)  Yn fwy 
cyffredinol, yn sgil y toriadau i gyllid AB, darpariaeth seiliedig ar waith a 
darpariaeth i rai dros 25 oed, 'the current HE fees policy appears inconsistent 
and inequitable.' (Coleg Caerdydd a’r Fro)  Mae’r system hefyd yn methu trin 
dulliau astudio llawn amser a rhan-amser yn gyfartal.  'While this policy may 
be desirable, in its current form it does not treat full and part time study 
equitably, and does not always direct resources to those who need it most.' 
(NIACE Cymru)  Dylai unrhyw bolisi yn y dyfodol gydbwyso anghenion dulliau 
astudio llawn amser a rhan-amser er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i 
bawb sy’n dymuno cael mynediad i AU ac i ddatblygiad economaidd Cymru.   

 

 Dylai’r grant ffioedd ddarparu rhagor ar gyfer costau cyrsiau a chostau 
byw.  Er bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn derbyn y benthyciad ffioedd dysgu fel 
rhywbeth sy’n rhaid ei dalu, eu pryder gwirioneddol yw talu costau byw; mae 
llawer yn gweithio oriau hir i gael dau ben llinyn ynghyd, sy’n amharu ar eu 
gwaith cwrs. Gall y rhai sy’n methu cael gwaith rhan-amser ofyn am gymorth 
gan eu prifysgol, ond nid yw prifysgolion yn gallu cynnal hyn, yn enwedig ar ôl 
diddymu’r Gronfa Ariannol wrth Gefn.  

 

 Mae’r cymorth hael sydd ar gael i fyfyrwyr Cymru yn ymddangos yn 
annheg o’i gymharu â’r hyn a gynigir i fyfyrwyr mewn rhannau eraill o’r 
DU.  Yn ogystal, mae myfyrwyr yn gallu derbyn grantiau a benthyciadau 
cymharol hael hefyd a threfniadau hael ar gyfer ad-dalu’r arian. Mae yna 
flaenoriaethau pwysicach, yn cynnwys cymorth gyda chyflogaeth a 
hyfforddiant mewn ardaloedd sydd â hanes o fod yn ddifreintiedig fel 
Cymoedd y De. 
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Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Roedd sawl ymateb yn cydnabod bod pwysau ar gyllidebau Llywodraeth Cymru, ac 
arian cyhoeddus yn gyffredinol, yn gofyn am benderfyniadau ar flaenoriaethau 
gwario. 
 
Nodwyd hefyd fod dwy brifysgol o Gymru (Caerdydd ac Abertawe) yn y 30 uchaf yn 
ymarfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF), ond er bod eu perfformiad wedi 
gwella, roedd perfformiad nifer o sefydliadau eraill wedi gostwng yn ddramatig.  
 
Lefel a phatrwm y galw am AU 
 
Dywedwyd bod cyfradd cyfranogi isel israddedigion llawn amser yng Nghymru o 
gymharu â gwledydd eraill y DU yn broblem hirdymor fawr. Awgrymwyd y dylid 
ystyried y broblem mewn cyd-destun byd-eang, lle mae sawl gwlad yn dangos 
cynnydd anhygoel mewn cyfraddau cyfranogi ac ehangu AU. Yn ogystal, dywedwyd 
bod y galw am AU yn cael ei bennu gan nifer y rhai sy’n gadael ysgol/chweched 

dosbarth sydd â’r cymwysterau gofynnol, ac y gallai fod cysylltiad agos â newid 

demograffig. Roedd y galw’n amrywio’n fawr hefyd yn ôl maes pwnc a sefydliad. 
Cyfeiriwyd at ddata UCAS, a ddangosodd bod galw am sefydliadau tariff isel a 
chanolig wedi cynyddu’n sylweddol rhwng 2004 a 2011 ledled y DU. Mae’r 
amcanestyniadau demograffig ar gyfer Cymru a Lloegr yn awgrymu gostyngiad 
sylweddol yn y grwpiau oedran allweddol sy’n ymgeisio am le mewn prifysgol rhwng 
2010 a 2020, gyda’r ffigur yn dechrau codi eto tua 2020. Nodwyd hefyd bod angen 
llwyddo i ddenu myfyrwyr o grwpiau cyfranogiad isel i gyflawni cyfraddau cyfranogi 
uwch yn yr hirdymor. 
 
Tynnwyd sylw at y gwahaniaethau yn y gymysgedd o bynciau rhwng ymrestriadau 
yng Nghymru a gweddill y DU; er enghraifft, mae gan Gymru gyfran gymharol uchel 
o raddau cyntaf llawn amser y DU mewn gwyddorau biolegol, gwyddorau ffisegol ac 
addysg (yn ôl data 2012/13), ond cyfran gymharol isel o fyfyrwyr gradd gyntaf llawn 
amser mewn pynciau cyfun, pensaernïaeth, adeiladu a chynllunio, a chyfathrebu 
torfol a dogfennaeth. Cydnabuwyd pwysigrwydd patrymau astudio’r dyfodol ar gyfer 
opsiynau cyllido a chyllid myfyrwyr yng Nghymru. Dywedodd UCAS fod ei 
ddadansoddiad yn dangos bod 'applicants changed the country of institution they 
applied to in response to the different fee arrangements across the UK'.   
 
O ran meysydd darpariaeth penodol, nodwyd nad oedd unrhyw fyfyrwyr o Gymru 
wedi ymrestru ar gyrsiau milfeddygaeth.  'The comparative availability of provision 
clearly has policy implications for student support arrangements in particular.' 
(Prifysgolion Cymru)  Yn ogystal, dywedwyd 'Occupational therapy students in Wales 
have access to excellent educational opportunities within Wales. However, the ability 
to support flexibility within educational pathway remains beneficial both to the 
students and to the workforce.' (BAOT/COT) 
 
Pwysleisiwyd manteision dysgu gydol oes, sy’n 'develops skills and confidence in 
students – many of whom have been denied access to continuing education until 
later in life', (Adran Dysgu Gydol Oes Prifysgol Aberystwyth)  Nodwyd bod modiwlau 
dysgu gydol oes yn gallu bod yn blatfform i greu diddordeb mewn rhaglenni tystysgrif 
ac yn gam tuag at astudio am radd. 
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Cwestiwn 3: I ba raddau y mae’r system bresennol sy’n cyllido’r 
sector addysg uwch yn cefnogi darpariaeth o safon ac yn rhoi 
gwerth am arian?  
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig. (Ticiodd un ymatebydd ddau focs). 
 

Yn dda 
iawn 

1 

Yn dda  
4 

Ddim yn dda iawn 
22 

Ddim yn 
gwybod 

4 

1 unigolyn 2 SAU 
2 Adran SAU 
1 Sefydliad 
Proffesiynol  
 

4 unigolyn 
1 undeb myfyrwyr (UCMC) 
1 undeb llafur 
1 SAB 
1 corff cynrychioli SAB (Colegau 
Cymru) 
7 SAU 
1 corff cynrychioli SAU 
(Prifysgolion Cymru) 
2 gorff cynrychioli (LSW; UALL) 
1 corff arian cyhoeddus/grant 
(CCAUC) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
1 elusen (NIACE Cymru) 
1 Cyngor Sgiliau Sector 

1 SAB 
1 undeb 
myfyrwyr 
(OUSA) 
1 SAU 
1 corff 
cynrychioli 
(NASMA) 

 
Roedd llawer o ymatebion, gan y sector AU, unigolion ac eraill, yn awgrymu nad yw’r 
system gyfredol yn cefnogi darpariaeth o ansawdd uchel neu’n sicrhau gwerth am 
arian – neu’r ddau. Er bod rhai ymatebwyr uniongyrchol yn credu bod y system AU 
gyfredol yn cefnogi darpariaeth o ansawdd uchel ac yn sicrhau gwerth am arian, 
roedd mwyafrif yr ymatebwyr uniongyrchol (71%) yn credu nad oedd yn gwneud hyn 
yn dda iawn. Roedd safbwyntiau’r ymatebwyr ysgrifenedig yn gyson â rhai’r 
ymatebwyr uniongyrchol. 
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y system yn cefnogi darpariaeth o ansawdd uchel 
ac yn sicrhau gwerth am arian. 
 

 Bydd cystadleuaeth i fyfyrwyr yn codi safonau ac ansawdd y 
ddarpariaeth. 

 

 Mae’r system yn cefnogi darpariaeth o ansawdd uchel drwy’r mesurau 
rheoli a gyflwynwyd gan gynlluniau ffioedd, a thrwy brosesau 
cysylltiedig yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch 
(QAA).  Fodd bynnag, '…these are not just issues of funding, but rather of 

effective and cost-efficient uses of funding and the extent to which individual 
institutions, and the sector as a whole, make effective use of that funding.' 
(Prifysgol Glyndŵr).  Mae cynlluniau ffioedd, er eu bod wedi’u cyfyngu i’r cyllid 
sy’n weddill yng Nghymru drwy grant ffioedd, yn ddull effeithiol ar gyfer 
sicrhau bod ansawdd a chyllid yn targedu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
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 Mae rhyddid prifysgolion Cymru i bennu lefel ffioedd cyrsiau’n eu 
galluogi i wneud penderfyniadau sy’n sicrhau’r cydbwysedd gorau 
rhwng ffactorau academaidd, cymdeithasol ac ariannol. 

 

 Ceir tystiolaeth o ddarpariaeth o ansawdd uchel yng Nghymru.  Roedd yr 

enghreifftiau a roddwyd yn cynnwys canlyniadau REF 2014 (30% sy’n arwain  
y byd, 47% yn rhyngwladol; ymchwil ar y cyd – 7.4% o gyfran y DU (o 
gymharu â 5% o boblogaeth y DU)) a chanlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o 
Fyfyrwyr (85% o foddhad; cyfrannau uwch o grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol na gweddill y DU).  '…all the above has been achieved without 
increases in public resource, and despite a worsening of funding differentials 
with England.' (Prifysgol Metropolitan Caerdydd). 

 

 Mae dulliau rheoleiddio’n sicrhau bod camau gweithredu prifysgolion yn 
cyd-fynd â buddiannau’r cyhoedd.  Nid yw myfyrwyr Cymru yn gallu mynd 

â’u grant ffioedd at ddarparwyr preifat neu amgen; mae hyn yn sicrhau nad yw 
Llywodraeth Cymru’n rhoi cymorthdaliadau i golegau preifat sy’n cynnig 
darpariaeth isradd yn bennaf, gyda chyfraddau gadael uchel iawn yn Llundain 
a rhannau eraill o Loegr. 

 

 Mae yna elfennau cadarnhaol o ran astudio rhan-amser yn y system 
gyfredol.  Mae’r rhain yn cynnwys ffioedd is, cyflwyno benthyciadau ar gyfer 

astudio’n rhan-amser a grantiau cyrsiau i fyfyrwyr rhan-amser cymwys – er ei 
bod yn ymddangos bod y cyfyngiadau o ran mynediad i fenthyciadau’n 
cyfyngu ar y marchnadoedd o fewn darpariaeth ran-amser. 

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r system yn cefnogi darpariaeth o ansawdd 
uchel ac yn sicrhau gwerth am arian 

 
Gwerth am arian – y sector a sefydliadau AU 

 

 Mae amheuaeth ynghylch cynaliadwyedd y system gan ei bod yn 
costio’n ddrud i’r Llywodraeth ac yn creu ansicrwydd i sefydliadau.  Er 

enghraifft, mae’r rhan fwyaf o incwm prifysgolion yn dod o ffioedd dysgu; sy’n 
golygu ffrydiau cyllido ansefydlog iawn a dosbarthiad amrywiol o gyllid. 
(Cyfeiriwyd at ystadegau HESA a oedd yn dangos bod cyllid AU o grantiau 
cyrff cyhoeddus yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban yn cyfrif am 50% o’r 
cyfanswm incwm gan gyrff cyllido canolog, tra bod y ffigur yn is yng Nghymru, 
rhwng 20-25%. 
 

 Mae rhan sylweddol o gyllideb flynyddol CCAUC yn cael ei defnyddio i 
gyllido taliadau grant ffioedd dysgu (57% yn 2014/15 o gymharu â 42% 
yn 2013/14), tra bod cyllid uniongyrchol i brifysgolion wedi gostwng yn 
sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf.  Roedd cost grant ffioedd dysgu 
yn £160 miliwn yn 2013/14, gyda 39% ohono’n mynd i fyfyrwyr o Gymru sy’n 
astudio yng ngweddill y DU. Yn 2014/15, amcangyfrifir y bydd y ffigurau’n 
£227 miliwn a 40%.   
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 Mae’r grant ffioedd trawsffiniol yn cael ei ddarparu ar draul uniongyrchol 
dyraniadau cyllid strategol eraill fel y Premiwm Pynciau Drud, Ehangu 
Mynediad, Pynciau Blaenoriaeth, darpariaeth ran-amser, cyllid Ymchwil 
o Ansawdd da a buddsoddiad cyfalaf.  Mae hyn yn golygu nad oes digon o 
gyllid i’r sector AU yng Nghymru gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.  
'The removal of funding streams that directly supported Welsh Government 
priorities undermines the sector's ability to promote nationally important 
agendas and to remain competitive.' (Prifysgol Caerdydd).   
 

 Er bod incwm sefydliadau Cymru wedi cynyddu tua £150 miliwn rhwng 
2010/11 a 2015/16 (amcanestyniadau), nid yw hyn wedi arwain at wella 
sefyllfa ariannol pob sefydliad.  '£30m a year extra income does not take 

into account the increased spend in other areas'. (UCM Cymru).   
 

 Dylid adolygu’r terfyn ffioedd dysgu o £9,000 i adlewyrchu cynnydd 
mewn costau yn sgil chwyddiant a rhoi hyblygrwydd i brifysgolion 
gyllido pynciau sy’n costio mwy. 
 

 '…there is scope to make better, more balanced and more strategic use 
of constrained resources by rebalancing them within current 
constraints.' (Prifysgol Glyndŵr). 

 

 Mae’r system wedi’i marchnadeiddio yn aneffeithlon ac yn golygu bod 
rhaid i brifysgolion Cymru gystadlu â Lloegr a gwario mwy ar 
weithgareddau marchnata.  Mae AU yn eiddo cyhoeddus ac felly nid yw’n 
addas ar gyfer ei drin fel nwyddau neu breifateiddio. Dylai Llywodraeth Cymru 
ddefnyddio’r Adolygiad hwn fel cyfle i ddatblygu model newydd o ddarpariaeth 
AU yn seiliedig ar werthoedd rhagoriaeth academaidd a cholegoldeb yn 
hytrach na chystadleuaeth a rheolwriaeth. 

 

 Nid yw mentrau a ariannwyd yn flaenorol fel prosiectau CCAUC neu 
fuddsoddiadau cyfalaf mawr yn debygol o ddigwydd yn y dyfodol. Mae’r 

ffaith na roddir cyllid cyfalaf ar gyfer prosiectau adeiladu mwyach yn golygu 
bod prifysgolion sy’n dymuno buddsoddi yn gorfod cael benthyciadau 'with 
more money eventually leaving the Welsh system to the bankers.'  (Prifysgol 
Aberystwyth). Gwnaed cymhariaeth negyddol ynghylch y cyllid cyfalaf sydd ar 
gael i sectorau AU Cymru a Lloegr. Er enghraifft, er bod rhywfaint o gyllid 
cyfalaf wedi parhau ar gyfer ymchwil fel rhan o gynlluniau cyllido’r DU, a bod 
cyllid Cyfalaf Ymchwil yn dal i gael ei ddarparu bob blwyddyn gan 
Lywodraethau’r DU a Chymru (tua £5 miliwn yn 2013-14), dim ond £15 miliwn 
o gyfalaf y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol sydd wedi’i ddyrannu i AU ers 
2012-13, a hynny ar gyfer datblygiad mawr i ystadau mewn un brifysgol, er 
bod cynigion eraill wedi’u cyflwyno a’u hystyried. Yn Lloegr, mae’r llinell cyllid 
cyfalaf ar gyfer dysgu ac addysgu wedi cynyddu o £53 miliwn yn 2013-14 i 
£121.3 miliwn yn 2014-15, gyda’r ffigur yn debygol o godi yn 2015-16. 

 

 'Much greater investment even beyond the Sêr Cymru project will be 
required for Wales to achieve the Welsh Government's 5% UK Research 
Council income target and to truly become more competitive within the 
UK and on the global stage.' (Prifysgol Abertawe) 
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 '…one of the drawbacks of the HE funding system is its lack of 
responsiveness to the different priorities and expertise of Wales' varied 
institutions.' (UCM Cymru). O dan y system fformiwla, mae rhai 
sefydliadau’n ceisio cynnig amrywiaeth mor eang â phosibl o gyrsiau i gael 
cymaint o incwm ffioedd â phosibl, heb fod ganddynt yr enw da a’r arbenigedd 
i sicrhau gwerth am arian i fyfyrwyr. Dylid teilwra cyllid i sefydliadau unigol, 
gyda phob un yn cael ei wobrwyo am ei gryfderau, e.e. darpariaeth ran-amser 
neu fyfyrwyr rhyngwladol tymor byr. Drwy fabwysiadu dull o’r fath ni fyddai 
sefydliadau sy’n dda am ehangu mynediad yn cael eu cosbi am wneud hynny, 
fel y maent o dan y system gyfredol.  'While large, well-established Welsh HE 
institutions have the capacity to operate across almost all courses and subject 
areas without significant dilution of quality, smaller, rural institutions should be 
geared towards responding to local skills needs and excelling in particular 
areas.' (UCM Cymru). 

 

 Mae’r system gyfredol yn creu model dwy haen mewn sefydliadau AB, 
gyda rhai colegau AB mawr yn derbyn cyllid AU uniongyrchol ac eraill 
yn dibynnu ar gytundebau breinio gyda phartneriaid AU.  Yn achos 

darpariaeth AU freiniol mewn un coleg penodol, 'this top-slice is typically 
between 30%-40% of the total funding (HEFCW credits and fees)'. (Coleg 
Cambria)  

 

 Mae sefydliadau wedi troi’n gynyddol at incwm gan ffioedd myfyrwyr 
rhyngwladol, o ystyried nad oes terfyn ar y ffioedd y gellir eu codi.  'This 
is neither a sustainable way of planning the long-term finances of institutions, 
nor a secure basis on which international students can make decisions to 
study in Wales in full confidence they will be allowed to complete their course. 
There is a need to mitigate the risk for international students – to maximise 
the value for money they receive for their tuition – while allowing universities 
to retain a strong presence of non-UK learners on campus and excel as 
world-class universities.' (UCM Cymru) 

 

 Mae yna fwlch cyllido rhwng Cymru a Lloegr, wedi’i fesur mewn ffyrdd 
amrywiol fel cyfanswm y gyllideb neu gyllid fesul myfyriwr.  Yn ôl 

CCAUC, roedd y ffigur yn £51 miliwn - £69 miliwn yn 2007/08.  Mae’r 
effeithiau negyddol sy’n codi o hyn yn cynnwys llai o allu gan sefydliadau AU 
Cymru i gystadlu ar lwyfan y DU a’r llwyfan byd-eang; pynciau drud yn cael 
cymhorthdal gan bynciau eraill; llai o gymorth teg ac ansawdd; llai o gyfleoedd 
i feithrin a chryfhau gallu ymchwil gyda chyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn 
gorfod dod o refeniw a ffynonellau cyllido eraill yn awr. Mae hyn yn ei gwneud 
hi’n anoddach i brifysgolion sicrhau gwerth am arian yn sgil lefelau uwch o 
fuddsoddi mewn rhannau eraill o’r DU, ac yn cael effaith, yn ei dro, ar 
fyfyrwyr, yn enwedig myfyrwyr na allant deithio yn bell a myfyrwyr difreintiedig.  
'English institutions receive the full tuition fee plus (depending on institution) a 
grant for teaching, research, knowledge exchange, capital and strategic 
initiatives which, on average, aggregates to a per capita resource 
substantially greater than that available to institutions in Wales.' (Prifysgol 
Caerdydd).   

 



 

35 

 Mae’r bwlch cyflog yn ymestyn i bynciau drud.  'For each student in high 

cost subjects such as Medicine and STEM in England there is substantial 
additional funding compared to Wales. Other high cost and vulnerable 
subjects, such as modern languages, are also at a considerable disadvantage 
in Wales.' (Cymdeithas Ddysgedig Cymru)  Mae yna wahaniaeth o 20% neu 
£2,000 i bob myfyriwr (uwch o bosibl) rhwng y cyllid sydd ar gael i faes STEM 
nodweddiadol yn Lloegr i’r hyn sydd ar gael yng Nghymru. Mae hyn yn her 
arbennig i brifysgolion sy’n gwneud llawer o ymchwil gan  fod gweithgareddau 
ymchwil nad ydynt yn cael eu cyllido’n ddigonol gan grantiau cyrff cyllido neu 
ffioedd dysgu’n costio llawer. Mae angen sicrhau cydraddoldeb o ran cyllido 
gyda sector AU Lloegr 'in order to allow greater investment and funding into 
strategically important STEM programmes and building research capacity, 
'even if this is at the expense of other allocations such as the cross-border fee 
grant'. (Prifysgol Abertawe). Byddai hyn yn helpu i wella ansawdd y 
ddarpariaeth, yn sicrhau gwell gwerth am arian ac yn helpu i hybu economi 
Cymru yn unol â’r dyheadau sydd yn Arloesi Cymru. 

 

 Mae SAU Cymru o dan anfantais o gymharu â sector AU Lloegr o ran eu 
lefel is o gyllid ar gyfer cynaliadwyedd a buddsoddiad (MSI), mesur sy’n 
penderfynu a yw prifysgolion yn cynhyrchu digon o arian ar gyfer 
cynaliadwyedd hirdymor.  (Dywedir bod lefelau MSI sector Cymru ar 

ganolrif o 7.7%, o gymharu â 10.2% sector AU Lloegr dros gyfnod o bum 
mlynedd. Mae cyfran MSI sefydliadau sy’n gwneud llawer o ymchwil yng 
Nghymru hyd yn oed yn llai: canolrif o 6.3% o’i gymharu â chanolrif o 8.9% yn 
Lloegr). 

 

 Nid oes digon o gyllid i dalu costau darparu pynciau drud, fel 
darpariaeth STEM.  Mae hyn yn effeithio ar lefel ac ansawdd darpariaeth o’r 

fath ac, yn ei dro, ar nifer y staff academaidd sy’n gwneud gwaith ymchwil. 
Mae’r newidiadau diweddar i system gyllido gyfredol y sector AU wedi cael 
effaith wahanol ar SAU Cymru, gyda’r rhai sy’n buddsoddi mewn pynciau 
drud, fel pynciau STEM a meddygaeth a deintyddiaeth o dan anfantais. Gallai 
hyn danseilio cynaliadwyedd darpariaeth o’r fath. Ac eithrio meddygaeth 
glinigol, mae’n rhaid dod o hyd i ffynonellau incwm eraill i dalu’r gost 
ychwanegol o ddarparu pynciau drud a blaenoriaeth. 'Whilst we have 
increased our income from fees over the period by growing our student 
numbers, the actual income resulting from the increase (once teaching costs, 
expenditure on widening access, etc. has been removed) in no way replaces 
the income lost from the removal of the premiums.'  (Prifysgol Abertawe)  
Gallai hyn arwain at rai sefydliadau’n cynnig darpariaeth cost isel yn unig, fel 
rhai cyrsiau celfyddydau, ond byddai hyn yn hyrwyddo 'a system which puts 
affordability above the skills needs of the economy and, more broadly, culture 
and society'. (Prifysgol De Cymru). 

 

 Fel enghraifft benodol, mae cyrsiau sy’n gwasanaethu’r diwydiannau 
creadigol orau yn ddrutach, sy’n gallu atal sefydliadau rhag parhau i 
gynnig y cyrsiau a gweithredu fel rhwystr i fyfyrwyr o deuluoedd incwm 
isel a fyddai’n hoffi eu hastudio.  Dylai cyrsiau achrededig Creative Skillset 
mewn sefydliadau AU yng Nghymru allu derbyn cyllid eithriadol ar yr un lefel â 
phynciau STEM.  
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 Un o agweddau negyddol y system yw ei bod yn cyllido myfyrwyr sy’n 
hanu o Gymru i astudio yn Lloegr, gan fuddsoddi mewn sefydliadau yn 
Lloegr o ganlyniad.  'If universities were considered as businesses, it would 
be to the advantage of the Welsh economy to attract and retain as many 
students as possible within Wales.' (Prifysgol Aberystwyth). (Fodd bynnag, 
cydnabuwyd na all Cymru gynnig cymaint o gyrsiau/cyfleoedd AU â Lloegr 
gan fod ganddi lai o sefydliadau, ac y byddai cyfyngu cymorth ffioedd dysgu i 
fyfyrwyr sy’n astudio AU yng Nghymru yn gallu golygu na fyddai myfyrwyr o 
gefndiroedd incwm is yn gallu manteisio’n llawn ar yr holl gyfleoedd AU yn sgil 
cyfyngiadau ariannol. 

 

 Er bod cyfyngiad ar y nifer o fyfyrwyr o Gymru y gall prifysgolion Cymru 
eu recriwtio, nid oes unrhyw reolaeth dros faint o fyfyrwyr o Gymru y 
gall prifysgolion Lloegr eu recriwtio.  Mae yna bryderon bod prifysgolion 
Lloegr yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio mewn cymunedau yng Nghymru.  
'This difference means that an English university may have the regulatory 
sanction to spend more recruiting in the widening participation areas of North 
Wales and the Borders than, say, Aberystwyth, whose widening participation 
obligations are spread more geographically and whose activities feed into 
recruitment for other universities (as do the widening participation activities of 
all universities in Wales).' (Prifysgol Aberystwyth). 

 

 Mae angen mwy o gydnabyddiaeth i rôl colegau AB yn darparu AU.  

Gallant wneud hynny gyda mwy o hyblygrwydd oherwydd eu natur leol. Maent 
hefyd yn diwallu anghenion llawer o ddysgwyr rhan-amser - yn enwedig 
oedolion sy’n dysgu - ac yn ffordd gost-effeithiol o ddarparu AU y tu allan i 
leoliad traddodiadol. 

 
Gwerth am arian - dysgwyr 

 

 Mae gwerth am arian i fyfyrwyr wedi, cynyddu cyn y cynnig mewn 
ffioedd dysgu, 'been rooted in the money received from HEFCW, with 
value for money measured in accountability to fee and access plans'.  
(UCM Cymru).  Cyfeiriwyd at astudiaeth a gomisiynwyd gan yr Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) a ddangosodd y pwyslais mae 
myfyrwyr yn ei roi ar werth am arian:  'This was seen tangibly through 
sufficient contact hours and resources available, and abstractly through 
institutions' investment in students, learning spaces and the educational 
community.' (QAA)  
 

 Er bod lefel diddordeb myfyrwyr yn ymwneud ag ansawdd a gwerth am 
arian yn uchel, mae lefel gwybodaeth am, a dealltwriaeth o gyllid a 
gwariant prifysgolion yn isel.  Dylid cael mwy o wybodaeth a mwy o 
dryloywder am y ffordd mae arian yn cael ei wario ar weithgareddau dysgu ac 
addysgu, a mwy o eglurder am gostau cyrsiau, e.e. gwerslyfrau, gwaith maes, 
neu newidiadau posibl i ffioedd dysgu hanner ffordd drwy’r cwrs. Mae 
myfyrwyr yn gwerthfawrogi cyswllt â thiwtoriaid ar lefel un-i-un neu mewn 
grwpiau bychain; adborth amserol, personol ar eu cynnydd; ac addysgu o 
safon uchel gan staff sydd â sgiliau addysgu da. 
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 Nid yw’r system yn cefnogi’r holl ddysgwyr yn ddigonol, e.e. dysgwyr 
rhan-amser ac oedolion, ac mae’n ffafrio israddedigion llawn amser. 'A 

sustainable and steady long term solution is needed to address the needs of 
all types of students and not benefit full-time to the exclusion of other modes. 
The low fee for part-time study is welcomed, although fee waivers for those 
studying under an intensity of 25% is required.' (UALL) 
 

 Mae’r llwybr ‘traddodiadol’ o israddedigion ifanc yn astudio ar 
gampysau wedi derbyn cefnogaeth gymharol gref, ond mae mathau 
eraill o ddysgu wedi gweld toriadau sylweddol sy’n peryglu eu 
hyfywedd.  'Combined with the lack of focus or funding directed towards part-

time learning or flexible learning, as well as severe, annual cuts to the further 
education budget (totalling £45m in 2013-2014 for FE and another £7.5m last 
year, over two years, for colleges), the alternatives routes into HE or 
employment have been severely hit.' (UCM Cymru). 
 

 Mae diddymu’r Gronfa Ariannol wrth Gefn yn y dyfodol a throsglwyddo 
cymorth o’r fath i sefydliadau yn bryder.  Dylai Llywodraeth Cymru gadw’r 
cyfrifoldeb am ddarparu cymorth o’r Gronfa neu gytuno ar bartneriaeth gyda’r 
sector er mwyn cydweithio i ddarparu’r cyllid. 
 

 Nid yw nifer cynyddol o raddedigion prifysgol yn ennill digon o arian i 
ad-dalu eu benthyciadau uchel.   

 

 Bydd cyhoeddi benthyciad o £10,000 i fyfyrwyr ôl-raddedig yn Lloegr yn 
rhoi ôl-raddedigion Cymru o dan anfantais gystadleuol ddifrifol. Dylai 
cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer astudiaeth ôl-radd, yn cynnwys ar sail 
ran-amser, mewn meysydd pwnc blaenoriaeth o bosibl, ac ni ddylid ei gyfyngu 
ar sail oedran na hyd y cyfnod astudio. 

 

 Mae’r fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â’r trefniadau presennol yn 
feichus.  

 

 'The universal element of the undergraduate full-time fee grant does not 
constitute value for money as it does not direct public support to where 
it is most needed and in turn has led to a skewing of public investment 
from part-time to full-time undergraduate provision, as noted in the 
Wales Audit Office report.'  (Y Brifysgol Agored yng Nghymru)  Mae system 

gyllido gyfredol y sector AU yn ffafrio myfyrwyr israddedig llawn amser sy’n 
dilyn llwybr traddodiadol o ysgol i brifysgol. Mae angen mynd i’r afael â’r 
anghydbwysedd hwn. Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu polisi clir a phecyn 
cyllido cysylltiedig ar gyfer AU ran-amser sy’n sicrhau'r un lefel o barch ag 
astudiaeth lawn amser. 'Modular, flexible and part-time modes of learning are 
not simply a smaller or slower version of a full-time course.' (NIACE Cymru)  
Ar hyn o bryd, nid yw’r gostyngiadau mewn cyllid grant yn cael eu gwrthbwyso 
gan yr un cynnydd mewn ffioedd dysgu fel sy’n gymwys i ddarpariaeth 
israddedig lawn amser. Mae’n hanfodol ein bod yn dysgu gwersi gan Loegr 
lle'r oedd penderfyniadau’n cael eu gwneud ar gyfer AU lawn amser a’r rhain 
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wedyn yn cael eu cymhwyso i AU ran-amser; mae hyn wedi arwain at 
ostyngiad sy’n destun pryder yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio’n rhan-amser. 

 
Ansawdd darpariaeth AU 

 

 Nid oes digon o gyllid i gefnogi darpariaeth o ansawdd, sy’n golygu bod 
AU yng Nghymru yn colli ei allu’n gynyddol i gystadlu a bod 
dangosyddion ansawdd ar gyfer sefydliadau AU yng Nghymru’n 
amrywio’n sylweddol.  'Y mae addysg cyfrwng Cymraeg yn elfen ganolog yn 

y system addysg yng Nghymru, ac mae angen i’r trefniadau cyllido a 
chynllunio ar gyfer y sector addysg uwch gydnabod hynny.' (Mudiad Meithrin)   

 

 Mae’r system gyfredol 'inevitably results in a diminution of quality 
resulting from the competitive nature of the market system, leading to a 
narrowing of programme curriculum.' (UCU)  Mae sefydliadau o dan 
bwysau cynyddol i ddyfarnu mwy o raddau dosbarth uwch gan fod hyn yn 
gwella eu safle ar dablau cynghrair. Mae’n gynyddol anodd i sefydliadau fethu 
neu gyfeirio myfyrwyr yn sgil y goblygiadau ariannol canlynol; (a) byddai’r 
myfyriwr yn gorfod ariannu blwyddyn ychwanegol o astudiaeth neu adael AU 
heb gymhwyster ond gyda dyled; a (b) byddai’r sefydliad yn colli ffrwd incwm 
pwysig. 

 

 'High quality provision … offered by HE institutions in Wales is 
threatened by a severe imbalance in favour of full-time undergraduate 
study, by the current tuition fee grant policy, and a growing funding gap 
between Welsh and English institutions.' (NIACE Cymru)  Cyfeiriwyd at 

adroddiad Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Gyllido Addysg 
Uwch, a argymhellodd gyflwyno pecyn cyllido strategol, cyfannol ar gyfer 
astudio’n rhan-amser ac ar gyfer y Brifysgol Agored, o leiaf ar gyfer 
blynyddoedd academaidd 2014/15 a 2015/16 fel mesur dros dro nes byddai’r 
Adolygiad yn cael ei gwblhau. 

 

 Er bod yna ddarpariaeth o ansawdd da gan ddarparwyr AU ac AB yng 
Nghymru’n gyffredinol, fel y dangoswyd gan y QAA, Estyn a’r Arolwg 
Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS), mae yna anghysondebau ledled meysydd 
dysgu.  Mae diffyg buddsoddiad yn golygu ansawdd is, fel y dangoswyd gan 
ganlyniadau NSS gwael. Mae meysydd sy’n destun pryder arbennig yn 
ymwneud ag asesu ac adborth a roddir i fyfyrwyr. 'In these areas the HE 
provided in colleges consistently outperforms universities.' (Colegau Cymru) 

 
'Fee grant funds which follow Welsh students studying across the 
border have no leverage to improve the quality of provision in Wales.'  
(Prifysgol Aberystwyth)  Nid yw’r polisi’n pennu trothwy ar gyfer ansawdd, h.y. 
dim gofynion i fyfyrwyr Cymru ymgeisio’n gynnig i brifysgolion sydd â 
phwyntiau tariff penodol neu gydymffurfio â dangosyddion ansawdd eraill fel 
prifysgolion â graddau anrhydedd da. Yn ogystal, 'there is no assurance, nor 
any means to determine, that value for money is delivered outside Wales.' 
(Prifysgol Bangor)  Er bod cytundebau mynediad prifysgolion Lloegr yn debyg 
i gynlluniau ffioedd Cymru nid ydynt yn cynnwys unrhyw ofynion yn ymwneud 
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ag ansawdd addysg, ac eithrio gofynion ar gyfer cadw a chefnogi ehangu 
cyfranogiad.   

 

 Mae yna wendidau mewn darpariaeth Hyfforddiant ac Addysg 
Gychwynnol Athrawon (HAGA), fel y nodwyd yn Adolygiad Tabberer 
2012 a chan Estyn.  Mae rhesymeg bod achrediad HAGA yn nwylo’r corff 
cyllido AU, h.y. CCAUC, yn amheus:  '…it is logical and highly germane that a 
professional body be responsible for accrediting the appropriateness of 
courses leading to entry into (the teaching) profession. This would bring 
Wales in line with the majority of other professions, including the teaching 
professions in Scotland, Northern Ireland and Ireland.' (Cyngor Addysgu 
Cyffredinol Cymru)  Nid yw meini prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer achredu 
cyrsiau HAGA, sy’n croesgyfeirio i gyrsiau sy’n paratoi myfyrwyr i fodloni 
safonau SAC, yn nodi’r cynnwys y dylai pob cwrs HAGA ei gwmpasu. Byddai 
system 'whereby the professional body for teachers accredits initial teacher 
education and training courses would be a logical, rational and consistent 
approach to determining the professional relevance of courses'. (Cyngor 
Addysgu Cyffredinol Cymru)  Mae’r system gyfredol yn canolbwyntio’n 
anochel ar safonau cyfredol a materion hanesyddol, sy’n cael eu dwysáu gan 
yr amseroedd arwain  deddfwriaethol hir sydd eu hangen i gyflwyno newid i 
gyrsiau HAGA. Mae hyn wedi arwain at ddulliau achredu sy’n 'based around 
the historical needs of the profession and compliance checking, rather than a 
more dynamic and pro-active approach to prepare aspiring teachers for 
current and emerging professional challenges'.  (Cyngor Addysgu Cyffredinol 
Cymru).   

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 

 
Egwyddorion cyllido 

 
Ni ddylai unrhyw newidiadau i’r model cyllido fod ar draul ansawdd profiad cyffredinol 
y myfyriwr. Mae prifysgolion Cymru’n cael eu llywodraethu gan yr un drefn ansawdd 
â phrifysgolion Lloegr, h.y. QAA.  'While it is likely that HEFCW will follow HEFCE in 
adopting whatever system emerges from the current review (instigated by HEFCE), 
the system may be different and more aligned to the political impetus towards 
greater marketization in England.'  (Prifysgol Aberystwyth). 
 
Dylai’r Adolygiad sicrhau na fydd y ffocws yn cael ei roi ar faint o drosiant 
ychwanegol sy’n cael ei gynhyrchu gan brifysgolion o dan y drefn gyllido ffioedd 
£9,000 newydd ond ar faint o arian net ychwanegol sy’n cael ei gynhyrchu ar gyfer 
cynnal eu seilwaith ffisegol, dynol a deallusol. Mae’n rhy gynnar i ddweud a yw tâl y 
RAB (cost y benthyciad i’r Llywodraeth) a’r ffi o £9,000 yn fwy nag y byddai wedi bod 
pe byddai prifysgolion yn derbyn symiau tebyg drwy gyllid grant o dan fformiwla fesul 
pen neu fand contract.   
 
Cyfeiriwyd at y benthyciadau heb eu talu yn Lloegr a’r amcangyfrif diweddaraf y bydd 
45% o raddedigion yn methu ad-dalu eu benthyciad yn llawn, ychydig o dan drothwy 
lle byddai’n arwain at golled gyffredinol. Mae proffil myfyrwyr Cymru, sydd â chyfran 
uwch o gartrefi incwm is na’r DU yn gyffredinol, yn golygu bod yna botensial ar gyfer 
tâl RAB uwch i danysgrifennu’r benthyciadau sydd â mwy o risg mewn sefyllfa 
debyg. 
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O ran ymchwil, mae dyraniadau cyllid yn cefnogi angen strategol sefydliadau i 
gynhyrchu màs critigol mewn gallu ymchwil er mwyn bod yn gystadleuol a 
chynaliadwy. Pwysleisiwyd pa mor bwysig yw parhau i ddarparu cyllid Ymchwil o 
ansawdd da drwy CCAUC. ‘It is the bedrock that enables universities to compete for 
Research Council awards and for Doctoral Training Centres and Partnerships’ 
(Prifysgol Caerdydd). Dywedwyd bod y trefniant cymorth deuol ar gyfer addysgu ac 
ymchwil yn hanfodol er mwyn sicrhau addysg ac ymchwil o ansawdd uchel. 
 
Gofynnwyd sut y gallai meini prawf ariannol ‘gwerth am arian’ adlewyrchu 
amgylchiadau myfyrwyr â phroblemau iechyd penodol. Yn y cyfamser, mynegwyd 
pryderon am newidiadau i’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl (DSA) sy’n cael eu gweithredu 
yn Lloegr; credwyd y gallai’r toriadau hyn arwain at golli cymorth o ansawdd uchel i 
fyfyrwyr ag anableddau. Ni ddylid gwneud toriadau tebyg i’r DSA yng Nghymru.   
 
Myfyrwyr rhyngwladol 

 
Mae yna werth cymdeithasol ac economaidd mewn denu myfyrwyr rhyngwladol i 
Gymru; yn 2009-10, fe wnaethant dalu £110 miliwn mewn ffioedd dysgu prifysgolion, 
a gynhyrchodd gyfraniad gwerth ychwanegol o bron i £140 miliwn i economi Cymru, 
a chyfraniad pellach o £20 miliwn i economi gweddill y DU. Mae angen system visa 
nad yw’n creu rhwystrau ychwanegol i fyfyrwyr rhyngwladol astudio yn sefydliadau 
Cymru, ond yn eu hannog i astudio yng Nghymru, ac aros yng Nghymru ar ôl 
graddio o bosibl. 
 
Dylid amddiffyn myfyrwyr rhyngwladol yn well gyda mesurau diogelwch i sicrhau eu 
bod yn cael ad-daliad pe byddai eu cwrs yn gorffen cyn iddo gael ei gwblhau, yn 
cynnwys canllawiau craidd a weinyddir gan y QAA ar fyfyrwyr rhyngwladol a chyfran 
ofynnol o gyrsiau i gynnwys myfyrwyr o’r DU er mwyn sicrhau hyfywedd ariannol y 
cwrs er gwaethaf pwysau allanol.   
 
Er bod trefniadau rheoli AU ac AB wedi’u datganoli, mae Cymru’n cael ei heffeithio 
gan benderfyniadau’r Swyddfa Gartref ar fewnfudo hefyd. Nid oes canllawiau ar hyn 
o bryd sy’n egluro pwy fyddai â rhwymedigaethau rheoleiddio i gefnogi myfyrwyr a 
fyddai’n cael eu heffeithio - Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU. Er bod hyn y 
tu allan i gylch gorchwyl yr adolygiad hwn efallai, mae gan y sefyllfa oblygiadau 
gwerth am arian i fyfyrwyr sydd mewn sefyllfaoedd lle mae’r gallu i recriwtio neu 
addysgu dysgwyr o’r tu allan i’r DU wedi’i gyfyngu neu ei atal.   
 
Mae’n briodol bod meysydd allweddol o ganllawiau gwirfoddol cyfredol ar gyfer 
myfyrwyr rhyngwladol wedi’u cynnwys fel canllawiau craidd yn eu proses adolygu 
academaidd, fel y sefydlwyd gan y QAA, fel bod rhaid i sefydliadau ddatblygu 
egwyddorion sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr ac amddiffyniadau yn y system sy’n 
adlewyrchu’r dull unigryw sydd ei angen i ddarparu cymorth, arweiniad a gwella 
profiad academaidd myfyrwyr rhyngwladol. Byddai hyn yn cael ei wella ymhellach 
gan ddull asesu risg ar gyfer pob cwrs i sicrhau eu bod wedi’u diogelu rhag 
amgylchiadau na ellir eu rhagweld a allai effeithio ar nifer y myfyrwyr rhyngwladol 
sy’n ymrestru ar gyrsiau. Os yw cwrs penodol yn denu llawer o ymgeiswyr o wlad 
benodol (er enghraifft, gan ei fod yn darparu ar gyfer anghenion sgiliau'r wlad 
honno), gallai newidiadau yn economi fyd-eang sefyllfaoedd gwleidyddol effeithio ar 
nifer y myfyrwyr rhyngwladol sy’n ymrestru. O dan yr amodau cyfredol, gallai rhai 
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cyrsiau ddod yn anhyfyw yn ariannol oherwydd newidiadau o’r fath. Dylid annog cwrs 
cwbl integredig gyda chymysgedd o fyfyrwyr a, phan nad yw hyn yn bosibl, dylid 
cyflwyno mesurau diogelwch i sicrhau cynaliadwyedd y cwrs. 
 
Agweddau ar ddarpariaeth 
 
Pwysleisiodd y Brifysgol Agored yng Nghymru fanteision ei weithgareddau dysgu ac 
addysgu, ynghyd â’r rhai oedd yn deillio o weithgareddau eraill ac mae effeithiau 
maint a chynllun unigryw’r sefydliad yn cael eu profi mewn termau cymdeithasol. 
Amcangyfrifodd astudiaeth gan London Economics fod cyfanswm yr effaith 
economaidd sy’n gysylltiedig â gweithgareddau’r Brifysgol Agored yng Nghymru tua 
£137 miliwn yn 2012/13 ar ôl ystyried y gost i’r trysorlys. Yn y cyfamser, cyflwynodd 
ymatebydd arall sylwadau cyffredinol ar werth dysgu gydol oes. 
 
Dywedwyd bod colegau’n cyfuno darpariaeth gwerth am arian gyda darpariaeth o 
ansawdd uchel ar sail fwy cost-effeithiol mewn meysydd allweddol yn hytrach na 
darpariaeth debyg mewn prifysgolion. Er enghraifft, mae cost darparu HNC/D mewn 
colegau’n amrywio o  £690-£1,170 y flwyddyn gyda modd o £690, o gymharu â’r 
gost mewn SAU sy’n amrywio o £949-£2,100.  'This is particularly important in the 
context of widening access to HE, strengthening part-time provision and supporting 
the skills needs of Wales.' (Colegau Cymru) 
 
Pwysleisiwyd gwerth cysylltiadau ar draws sectorau addysgol.  'A well-rounded, 
interlinked system between HE, FE and apprenticeships has particular potential to 
be financially efficient - providing more university-ready graduates of 
FE/apprenticeships and providing opportunities suited to the students' needs.'  (UCM 
Cymru)  Mae angen rhoi ystyriaeth gyfannol i’r cymorth dysgu a’r cymorth i ddysgwyr 
sy’n dechrau yn y cyfnod cyn-ysgol ac sy’n cynnwys athrawon, rhieni ac 
asiantaethau eraill o bosibl, e.e. bydwragedd, gweithwyr meddygol proffesiynol eraill, 
gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu ac ati. Byddai dulliau o’r fath yn cynyddu’r 
posibiliadau i fyfyrwyr ddatblygu a llwyddo ac yn lleihau’r gofyniad i’r Brifysgol 
Agored 'to be the first, last and often the only option for students who have been let 
down further "up" the educational chain'. (Y Brifysgol Agored). 
 
Mae canfyddiadau o Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2014 yn dangos y lefelau uchaf 
erioed o foddhad ymysg israddedigion, sy’n awgrymu bod y DU yn dal i fod yn 
lleoliad o’r radd flaenaf ar gyfer AU. 
 
Dywedwyd bod diffyg cyllid wedi effeithio ar yr agenda ehangu mynediad a 
gweithgareddau allgyrsiol. 
 
Cyffredinol 

 
Gofynnwyd a yw costau cynnal CCAUC a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 
gymesur â’u swyddogaethau, o ystyried mai cymharol ychydig o gyllid sydd gan y 
ddau sefydliad i’w ddyrannu. 
 
Cwestiynwyd y defnydd cynyddol o ymgynghorwyr gan y Llywodraeth, asiantau a 
sefydliadau AU. 
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Cwestiwn 4: I ba raddau y mae’r trefniadau presennol ar gyfer 
cyllido’r sector addysg uwch a chyllid myfyrwyr yn cefnogi camau i 
sicrhau bod mwy o bobl yn cael cyfle i fanteisio ar addysg uwch? A 
fyddech yn hoffi gweld unrhyw drefniadau eraill? 
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig. 
 

Yn dda 
iawn 

1 

Yn dda 
11 

Ddim yn dda iawn 
22 

Ddim yn gwybod 
1 

1 SAU 
 

2 unigolyn 
1 undeb myfyrwyr 
(OUSA) 
1 undeb llafur 
1 SAB 
1 SAU 
1 corff cynrychioli 
SAU (Prifysgolion 
Cymru) 
2 gorff cynrychioli 
(LSW; NASMA) 
2 gwmni (Airbus; 
Randstad) 
 

4 unigolyn 
1 undeb myfyrwyr (NUSW) 
1 undeb llafur 
1 SAB 
1 corff cynrychioli SAB (Colegau 
Cymru) 
7 SAU 
1 Adran SAU 
1 Cyngor Sgiliau Sector 
1 corff cynrychioli (UALL) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
1 corff arian cyhoeddus/grant 
(CCAUC) 
2 elusen (Carers Trust Cymru; 
NIACE)  

1 corff ariannu 
cyhoeddus/grant 
(SPA) 

 
Roedd safbwyntiau ymatebwyr uniongyrchol i’r cwestiwn am y graddau y mae’r 
trefniadau presennol yn cefnogi camau i sicrhau bod mwy o bobl yn cael cyfle i 
fanteisio ar AU wedi’u rhannu’n gyffredinol rhwng ‘yn dda’ a ‘ddim yn dda iawn’, 
gydag ychydig o dan ddwy ran o dair o ymatebwyr uniongyrchol yn dewis ‘ddim yn 
dda iawn’. 
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y trefniadau’n cefnogi camau i sicrhau bod mwy 
o bobl yn cael cyfle i fanteisio ar Addysg Uwch 
 

 Mae’r ffaith bod gan fyfyrwyr lai o ddyled wrth raddio a threfniadau i 
fyfyrwyr ad-dalu eu benthyciad wrth ennill cyflog yn nodweddion 
cadarnhaol.  

 

 Mae 4% yn fwy o bobl ifanc Cymru wedi ennill lle mewn prifysgol – 
cynnydd cyflymach nag unrhyw le arall yn y DU.  Roedd hyn yn 
gysylltiedig â chymorth Llywodraeth Cymru i bob myfyriwr sy’n ymuno â’r 
system AU yng Nghymru. 

 

 Mae’r grant ffioedd dysgu’n cefnogi ehangu mynediad.  Er enghraifft, 

mae’n dileu rhai rhwystrau rhag cael mynediad i AU, ac yn annog myfyrwyr o 
bob cefndir, yn cynnwys y rhai na fyddai’n mynd i brifysgol yn draddodiadol, i 
gyflawni eu potensial, heb y goblygiadau ariannol llawn sy’n gysylltiedig â’r 
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ffioedd dysgu a godir mewn mannau eraill yn y  DU. Mae’r system yn seiliedig 
ar ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn fwy cefnogol i fyfyrwyr o 
gefndiroedd incwm isel na’r drefn gyllido yn Lloegr. 'Only 21% of Welsh 
students say that they will need to work during term time to meet 
accommodation costs, compared to 32% of English students and 35% of 
Scottish students.' (UNSAIN) 
 

 Mae yna fesurau cymorth i ehangu mynediad i AU ar gyfer grwpiau 
penodol o ddysgwyr, e.e. y rhai mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, 
Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a myfyrwyr anabl.  Nodwyd y Lwfans i 
Fyfyrwyr Anabl (DSA) fel enghraifft benodol o gymorth oedd yn galluogi 
myfyrwyr i lwyddo mewn AU a sicrhau gwell rhagolygon ar gyfer y dyfodol, 
gan arbed ar gyllido budd-daliadau eraill, gan y gallai myfyrwyr fynd ymlaen i 
hawlio budd-dal diweithdra os na fyddent yn cael y cyfle i ennill gradd a 
llwyddo mewn prifysgol. Dywedwyd y dylid diogelu darpariaeth cyllid ar gyfer 
cymorth anfeddygol o dan y DSA yn y dyfodol. 

 

 Mae myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn derbyn 
cefnogaeth dda drwy gymorth Llywodraeth Cymru, yn cynnwys cyllid 
caledi; a thrwy ysgoloriaethau, bwrsariaethau a threfniadau eraill mewn 
sefydliad.  

 

 'The current arrangements have supported the development and 
sustainability of Foundation Degrees, seen as key to the development of 
a skills based curriculum in HE and a means to widening participation.' 
(Coleg Caerdydd a’r Fro)  

 

 Mae’r trefniadau’n cefnogi dilyniant posibl i astudiaeth ôl-raddedig. 

 

 Mae yna enghreifftiau o berfformiad da gan y sector AU yng Nghymru o 
ran ehangu mynediad.  Er enghraifft, mae SAU Cymru wedi perfformio’n dda 
yn erbyn Dangosyddion Perfformiad Addysg Uwch y DU, megis recriwtio 
myfyrwyr ifanc a hŷn i astudio am radd lawn amser o gymdogaethau 
cyfranogiad isel (12.8% a 14.5% yn y drefn honno, o gymharu â 10.9% a 
11.6% yn y DU).  Llwyddwyd i recriwtio mwy o fyfyrwyr o ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf hefyd a’r ardaloedd sydd yn y 20% isaf ym Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru. Nodwyd fod cyfran y myfyrwyr o ardaloedd 
amddifadedd o’r fath yn SAU Cymru wedi codi o 20.1% (15,130) yn 2011/12 i 
20.7% (15,364) yn 2012/13.  Mae SAU wedi cynnal amrywiaeth eang o 
fentrau arloesol er mwyn denu a chefnogi myfyrwyr newydd, megis cysylltu ag 
ysgolion, bwrsariaethau ar sail prawf modd, rhaglenni codi dyheadau cyn 
mynediad, a chadw myfyrwyr oedd mewn mwy o berygl o adael y brifysgol 
(e.e. mentora a chynlluniau ymyrryd eraill). Canmolodd myfyriwr oedd wedi 
graddio’n ddiweddar ddarpariaeth mynediad mewn prifysgol yng Nghymru, 
oedd wedi arwain at gael ei dderbyn ar gwrs gradd. 
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Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r trefniadau’n cefnogi camau i sicrhau bod 
mwy o bobl yn cael cyfle i fanteisio ar Addysg Uwch, neu fod yna feysydd i’w 
gwella 
 
Problemau cysylltiedig â chyllid 
 

 Wrth symud y baich talu i fyfyrwyr unigol bydd disgwyl i sefydliadau AU 
ddarparu  ‘profiad cwsmer’ gwahanol iawn, gyda myfyrwyr yn gofyn am 
fwy fel defnyddwyr ac yn gwneud mwy o gwynion.  Roedd pryderon eraill 

yn ymwneud â’r thema hon yn cynnwys effaith y toriadau ar y grant addysgu, 
yr ansicrwydd a achosir gan y cynnydd mewn ffioedd fel cyfiawnhad ar gyfer 
lleihau niferoedd staff cymorth, lleihau cyflog ac amodau gwasanaeth, a 
chynyddu’r defnydd o gontractau dim oriau a defnyddio cyflenwyr allanol. 
 

 Mae’r bwlch cyllid rhwng Cymru a Lloegr yn effeithio ar y cyllid sydd ar 
gael i ehangu mynediad.  Er enghraifft, er i gyllid CCAUC gael ei ddarparu i 
bartneriaethau Ehangu Mynediad rhanbarthol (£1.76 miliwn yn 2014/15), 
daeth Cronfa’r Strategaeth Ehangu Mynediad i ben yn 2014-15 (yn werth £5.3 
miliwn yn 2012-13 a £2.65 miliwn yn 2013-14), ac mae taliadau premiwm 
ehangu mynediad yn lleihau hefyd. Cafodd hwn ei ddileu’n llwyr o’r dyraniad 
cyllid amcangyfrifedig i fyfyrwyr israddedig/TAR llawn amser yn 2014-15 (yn 
werth £4.4 miliwn yn 2013-14).  I’r gwrthwyneb, cynyddodd HEFCE ei gyllid 
cyffredinol ar gyfer sefydliadau AU drwy’r Gronfa Cyfle Myfyrwyr (ehangu 
mynediad, anabledd a chadw) o £332 miliwn yn 2013-14 i £366 miliwn yn 
2014-15, sef 10% o gynnydd a 9% o’i gyllideb gyffredinol o £3.9 biliwn yn 
2014-15.  Yn ogystal, cyflwynodd HEFCE drefniadau pontio ar gyfer 2015/16 
cyn cyflwyno benthyciadau incwm wrth gefn yn 2016/17.  Dyrannodd £25 
miliwn a gwahodd cynigion ar gyfer prosiectau peilot a fyddai’n profi opsiynau 
ar gyfer cyllid a gweithgarwch gyda’r nod o ysgogi datblygiad i addysg ôl-radd 
a addysgir, yn enwedig ymysg grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac mewn 
ardaloedd a oedd yn cefnogi uchelgais y Llywodraeth ar gyfer twf 
economaidd. Nid oes unrhyw beth cymharol yng Nghymru. 

 

 Mae premiwm ehangu mynediad yn 'a necessary element of the funding 
regime as it targets investment to where it is needed and incentivises 
institutions to recruit from the relevant target groups'. (Y Brifysgol 

Agored).  Mae dull cyllido addysgu CCAUC yn hwyluso dull hyblyg o 
ddarparu’n rhan-amser drwy gyllid gan gredyd yn hytrach na chan fyfyriwr 
unigol. Roedd hyn yn mynd i’r afael â’r gofyniad i wneud y ddarpariaeth yn 
ymatebol i anghenion myfyrwyr rhan-amser. Darparwyd cyllid ychwanegol i 
gefnogi darpariaeth ran-amser o ganlyniad i Adolygiad Graham, gan ategu’r 
dyraniadau cyllid ar gyfer strategaethau sefydliadol Ehangu Mynediad ac 
Arloesi ac Ymgysylltu.  

 

 Nid oes cyllid ychwanegol i sefydliadau AU Cymru gefnogi’r costau 
uwch sy’n gysylltiedig â recriwtio a chadw myfyrwyr o gefndiroedd 
ehangu mynediad.  Mae disgwyl i sefydliadau wario £1,500 o bob £9,000 o 

ffioedd dysgu maent yn eu derbyn ar fentrau ehangu mynediad. I SAU Lloegr 
mae’r gofyniad hwn yn sylweddol is, tua £750 o bob £9,000 o ffioedd dysgu. 
Gallai’r toriadau mewn cyllid ar gyfer ehangu mynediad arwain at fyfyrwyr 
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disglair o gefndiroedd tlawd yn colli’r cyfle i elwa ar addysg brifysgol, yn 
ogystal â chael effaith andwyol ar allu sefydliadau unigol i ddarparu ymyriadau 
wedi’u targedu ar gyfer ehangu mynediad, yn arbennig mewn perthynas â 
darpariaeth ran-amser. Er nad oedd lefelau blaenorol o gyllid premiwm yn 
adlewyrchu costau ychwanegol gweithgarwch ehangu mynediad yn llawn, 
roedd y cyllid hwn, serch hynny, yn cael ei ystyried yn gyfraniad pwysig.  'The 
pressure on HEFCW strategy funding will have a negative impact on low-
income households, and potentially work against Welsh Government's stated 
intention to widen access to those from the lowest income households.' 
(NIACE Cymru) 

 

 Mae lefelau cyllido cyfredol yn rhy isel i roi cymorth strategol i 
sefydliadau a myfyrwyr, a bydd hi’n anoddach sefydlu mentrau 
cydweithredol.  Cafwyd galwad am gyllid cynaliadwy hirdymor. Beirniadwyd 
hefyd yr arfer o gyfeirio cyllid ehangu mynediad 'through a strictly bounded 
regional system, which leads to difficulty in dove-tailing with other structures 
(eg Health, Policing, etc.) whose boundaries are different to tertiary 
education.'  (Prifysgol Aberystwyth). 

 

 Nid yw’r system gyllido wedi’i thargedu’n dda.  Nid yw’n darparu’n briodol 
ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel gadawyr gofal, myfyrwyr sy’n 
gofalu a myfyrwyr nad ydynt mewn cysylltiad â’u teuluoedd. Mae’n 
orddibynnol ar godau post Cymunedau yn Gyntaf ar gyfer pennu statws 
ehangu mynediad. Nid yw’r cyswllt uniongyrchol rhwng y cyllid sydd ar gael a 
maint cohortau cyfredol yn helpu’r sefyllfa ychwaith. 
 

 'There is no evidence that widening access students are more likely to 
attend university as a result of the current fees and funding 
arrangements.' (CCAUC)  Dangosodd data diwedd cylch UCAS ar gyfer 
2014 nad oedd ffigurau derbyn myfyrwyr Cymru wedi cynyddu’n sylweddol yn 
gyffredinol, er bod cynnydd o 9% mewn myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a 
gafodd eu derbyn i brifysgolion yn Lloegr yn 2013-14. Mae pobl ifanc 18 oed 
freintiedig sy’n hanu o Gymru ddwywaith a hanner yn fwy tebygol o fynd i AU 
na phobl ifanc 18 oed difreintiedig, sydd wedi gostwng o bron i bedair gwaith 
mwy tebygol yn 2006. Cyfeiriwyd at astudiaeth ddiweddar gan y Swyddfa 
Mynediad Teg (OFFA), a ddaeth i’r casgliad nad yw darparu cymorth 
ychwanegol drwy fwrsariaethau yn cael unrhyw effaith ar gyfraddau cadw 
myfyrwyr.   

 

 Rhaglenni preswyl tair blynedd llawn amser a welir yn bennaf yn y 
trefniadau cyllido AU a chyllid myfyrwyr, sy’n golygu bod addysg ran-
amser ac addysg uwch, dechnegol a galwedigaethol yn llai amlwg ac yn 
derbyn llai o gymorth.  Nid yw rhai mathau o addysg yn elwa i’r un graddau 

ag eraill ar agendâu ehangu mynediad. Roedd mesurau ehangu mynediad, yn 
cynnwys cronfeydd caledi, benthyciadau a grantiau cynnal a chymorth ar 
gyfer dysgu hyblyg, yn gyfyngedig i rai meysydd AU yn unig - ac nid oedd 
meysydd fel dysgu rhan-amser neu ôl-raddedig yn derbyn fawr ddim sylw na 
chyllid. Yn unol â Datganiad Polisi ar Addysg Uwch Llywodraeth Cymru, dylai 
dyraniad cyllid a niferoedd myfyrwyr ddilyn ‘dull system gyfan’ nad yw’n 
seiliedig ar gystadleuaeth y farchnad nac ar gefnogi mathau penodol o 
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ddarparwyr AU, ond yn hytrach dylai ganolbwyntio ar ddarparu’r rhaglenni AU 
mwyaf perthnasol i fyfyrwyr yng Nghymru. 

 

 Dylai cymorth grant ffioedd gael ei gyfyngu i’r rhai sydd ei angen fwyaf.  

'The question is whether there has been a positive impact for students living in 
areas of deprivation, and whether this would still have been the case if there 
had been a system of means testing.' (Airbus)   

 

 Mae’r baich ariannol o gefnogi ehangu mynediad yn cael ei 
drosglwyddo’n gynyddol i sefydliadau AU, wrth iddynt weithredu eu 
cynlluniau ffioedd, 'further reducing their ability to effectively provide and 
deliver high quality provision that is competitive and supports students from 
disadvantaged backgrounds to access, remain and succeed at university'. 
(Prifysgol Abertawe)  Awgrymwyd bod prifysgolion sy’n dda iawn am ehangu 
mynediad yn cael eu cosbi gan y dull hwn. 

 

 Mae’r cynllun hepgor ffioedd diwygiedig wedi lleihau nifer y cyrsiau y 
gall myfyrwyr newydd eu dilyn mewn unrhyw flwyddyn academaidd i lai 
na hanner (o 60+ credyd i uchafswm o 25 credyd).  Os yw myfyrwyr yn 
dewis yr opsiwn hwn o ariannu eu Tystysgrif Addysg Uwch bydd yn cymryd 
dros bum mlynedd iddynt ei chwblhau erbyn hyn yn lle’r isafswm o ddwy 
flynedd fel o’r blaen.  Mae hyn yn rhwystr i fyfyrwyr ac yn cael effaith negyddol 

ar ehangu mynediad gan y gallai arafu cynnydd myfyrwyr ar fudd-daliadau 
a/neu incwm isel.   

 

 Mae’r terfyn cyfredol ar recriwtio myfyrwyr sy’n hanu o Gymru’n groes 
i’r nod o gynyddu cyfleoedd i recriwtio myfyrwyr drwy weithgarwch 
ehangu mynediad.  

 

 Nid yw cynlluniau ffioedd yn ysgogiad polisi effeithiol.  Cyflwynodd Bil 

Addysg Uwch (Cymru) drefniadau newydd ar gyfer cynlluniau ffioedd a 
mynediad, a oedd yn canolbwyntio mwy ar ehangu mynediad, gan annog 
sefydliadau i gwmpasu mwy o weithgareddau amrywiol gyda llai o gyfle i 
sicrhau canlyniadau strategol cenedlaethol i Gymru a heb gyllid ategol. 'As a 
consequence, we may see a multiplicity of widening access groups identified 
in fee and access plans, including from outside Wales, with little prospect for 
performance to be meaningfully aggregated at a national level. In addition, 
there is no leverage in terms of Welsh policy priorities in relation to those 
widening access students who study outside Wales.' (CCAUC).  Dywedwyd 
hefyd fod statws darpariaeth ran-amser o fewn cynlluniau ffioedd yn parhau i 
fod yn aneglur. 

 

 Mae myfyrwyr agored i niwed yn ei chael hi’n anodd defnyddio’r system 
cyllid myfyrwyr yn aml.  Byddai’n dda gallu cyflwyno rhagor o ddarpariaeth i 

helpu myfyrwyr agored i niwed, fel gadawyr gofal, myfyrwyr nad oes ganddynt 
gysylltiad â’u teuluoedd a myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu.  
 

 Dylid dileu’r cysyniad o fenthyciadau a dyledion o drefniadau cyllido 
myfyrwyr er mwyn dileu’r arwyddocâd negyddol sy’n gysylltiedig â’r 
termau hyn.  Roedd y system asesu ar gyfer grantiau atodol yn rhy gymhleth 
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a beichus, ac yn arwain at gymhlethdodau pellach yn aml fel gordaliadau a 
oedd yn achosi mwy o straen diangen i fyfyrwyr.  

 
Cymorth cynhaliaeth 

 

 Nid yw lefel y cymorth cynhaliaeth yn ddigon i lawer o fyfyrwyr ehangu 
mynediad allu cynnal eu hunain.  Mae hyn yn golygu bod rhaid iddynt 

chwilio am waith â thâl ochr yn ochr â’u hastudiaethau.  'This is a problem 
with higher cost courses (those with expensive kit, field courses, etc and 
those (often STEM) with intrinsically more strictly timetabled content.' 
(Prifysgol Aberystwyth).  Mae dwy ran o dair o fyfyrwyr yn gweithio’n rhan-
amser bellach i ategu eu hincwm, a allai effeithio ar eu cyrhaeddiad a’u lles 
cyffredinol. 
 

 Nid yw lefel y cymorth cynhaliaeth wedi codi i’r un graddau â chostau 
byw.  Mae’r trothwy ar gyfer incwm aelwydydd yn llawer uwch nag incwm 
aelwydydd cyfartalog yn y DU (ac yn uwch na’r trothwy yn nhair gwlad arall y 
DU) a gellir dadlau nad yw cymorth yn cael ei ganolbwyntio’n effeithiol ar y 
rhai o gefndiroedd difreintiedig. 
 

 Dim ond £1,155 yw’r grant cynhaliaeth i fyfyrwyr rhan-amser gyda 
throthwy incwm aelwydydd llawer is o £28,000. Mae’n amheus a yw’r lefel 

cymorth hwn yn ddigon i effeithio ar ehangu mynediad, yn enwedig yn achos 
myfyrwyr hŷn sy’n cael eu hanwybyddu’n aml wrth asesu grwpiau 
cyfranogiad.  

 

 Nid yw’n glir pam mae myfyrwyr o aelwydydd ag incwm o hyd at £50,000 
yn gymwys o ystyried bod aelwydydd cyfartalog y DU yn ennill tua 
£40,000.  Fodd bynnag, nodwyd hefyd, er bod teuluoedd ar incwm isel iawn 

yn derbyn cymorth a’r teuluoedd sydd â’r incwm uchaf yn gallu fforddio costau 
AU, nid yw’r rhai yn y canol yn derbyn fawr o gymorth o ran grantiau ac maent 
yn gorfod dibynnu’n helaeth ar fenthyciadau. O ran grantiau cynhaliaeth, 
teuluoedd incwm canolig sy’n cael eu cosbi fwyaf. 
 

 Mae colli’r Gronfa Ariannol wrth Gefn, a disgwyliad Llywodraeth Cymru 
y bydd prifysgolion yn darparu’r cymorth hwn yn y dyfodol, yn bryder.  

'The proposal places too much onus on individual universities, and fails to 
recognise that often the richest universities are not those with the most 
students in need of support.' (NIACE Cymru)  Cyfeiriwyd at adroddiad UCM, 
Punt yn eich Poced, a ddatgelodd bod traean o fyfyrwyr yn ystyried gadael eu 
cwrs yn sgil pwysau ariannol, tra bod eu hanner yn poeni’n rheolaidd am dalu 
costau byw sylfaenol, a 70% yn poeni am ddyledion y dyfodol. Nodwyd bod 
gan sefydliadau modern a sefydlwyd ar ôl 1992 gyfran llawer uwch o fyfyrwyr 
hŷn, rhieni a’r rhai o aelwydydd incwm isel – a oedd yn fwy tebygol o 
ddibynnu ar y gronfa wrth gefn. Mae hyn yn enghraifft o’r tensiwn sydd wed i 
deillio o system gyllido sefydliadau AU, y mae disgwyl iddynt wario arian a 
dderbynnir gan fyfyrwyr llawn amser ar grwpiau fel myfyrwyr rhan-amser ac 
ehangu mynediad, pan nad oes fawr o gymhelliad iddynt wneud hynny. 
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Trefniadau i gefnogi mynediad a chyfranogiad gan grwpiau penodol o fyfyrwyr 
 

 Myfyrwyr sy’n gofalu - mae’r rhain yn fwy tebygol o fod â sefyllfa ariannol 

wael, yn fwy tebygol o adael cyrsiau’n gynnar ac, ar gyfartaledd, yn derbyn 
graddau TGAU is, gan greu anawsterau ychwanegol o ran sicrhau lle ar gwrs. 
Mae yna ddadl gref dros ganolbwyntio mwy ar oedolion ifanc sy’n gofalu wrth 
ehangu mynediad. Nid yw gofalwyr wedi’u nodi fel grŵp blaenoriaeth yn y 
Gronfa Ariannol wrth Gefn nac yn y meini prawf ar gyfer y Grant Cymorth 
Arbennig. Mae rhai bwrsariaethau i’w cael ar lefel sefydliadau i ofalwyr ledled 
Cymru, ond nid yw’r arfer da hwn i’w weld yn eang ledled Cymru ac nid oes 
fawr o ysgogiadau cenedlaethol wedi bod i sicrhau cymorth a chyllid penodol i 
fyfyrwyr sy’n gofalu. 

 

 Myfyrwyr rhan-amser – mae’r system yn rhoi’r rhain o dan anfantais, yn 

enwedig y grant ffioedd dysgu, sy’n cefnogi ac yn ysgogi darpariaeth lawn 
amser. Mae dysgu hyblyg, yn enwedig yn rhan-amser, wedi cael ei daro’n 
galed gan doriadau i’r gyllideb, sy’n amharu ar allu AB i wneud hyn. Er 
enghraifft: 'Restricting fee waivers to continuing students and new eligible 
students studying below 25% intensity will not promote social justice.' (UALL)   
 

 Yn achos sefydliadau AU, nid yw darpariaeth ran-amser i israddedigion yn 
cynhyrchu’r un lefelau o incwm â darpariaeth lawn amser i israddedigion.  
'The levers to encourage institutions to do more around both part-time and 
widening access now largely lie within the fee plan structure which cannot be 
deployed easily by HEFCW and - following the passing of the HE Bill in the 
National Assembly - occupies an ambiguous position as regards part-time 
provision.' (Y Brifysgol Agored).  Yn ogystal, mae CCAUC yn cael mwy a mwy 
o drafferth wrth geisio cefnogi darpariaeth ran-amser drwy gyllid addysgu heb 
gael cyllid ychwanegol. 

 

 Mae gan fyfyriwr rhan-amser lai o amser i sicrhau’r manteision economaidd o 
fod yn fyfyriwr, o gymharu â myfyriwr llawn amser nodweddiadol.  'This raises 
questions about the appropriateness of a pro-rata fees and funding regime if 
part-time students generally have less time to accrue the financial gains 
associated with a degree. This is neither socially just nor in line with the 
Welsh Government's commitment to an all-age approach to higher education.' 
(Y Brifysgol Agored). 

 

 Er bod nifer y myfyrwyr rhan-amser wedi gostwng, mae astudiaeth cyfwerth 
ag amser llawn ar gyfartaledd fesul myfyriwr rhan-amser wedi cynyddu ers 
2011/12 i tua 38% yn 2012/13 a 2013/14 – sy’n adlewyrchu’r ffaith bod mwy 
o’r rhai oedd yn astudio’n rhan-amser yn gwneud cyfrannau mwy o 
ddarpariaeth ran-amser. Fodd bynnag, mae’r pwyslais ar gymwysterau a llai o 
ddwyster astudio wedi lleihau galw myfyrwyr am fodiwlau byr o lai na 30 
credyd ac yn golygu nad yw sefydliadau yn teimlo cymhelliant i gynnig 
modiwlau o’r fath. Gallai’r pwysau i astudio nifer penodol o fodiwlau neu 
gredydau er mwyn bod yn gymwys am ychydig o gymorth atal myfyrwyr rhag 
dechrau neu barhau i astudio’n rhan-amser.   
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 Mae rhai cyrsiau rhan-amser, h.y. cyrsiau proffesiynol fel ACCA, Tystysgrif 
mewn Cwnsela, ac ati, y tu allan i system gyllido israddedigion ac nid ydynt yn 
cael eu hystyried fel cyrsiau cymwys ar gyfer opsiynau eraill fel y benthyciad 
datblygu proffesiynol a gyrfa. Mae hyn yn rhwystr i’r rhai nad oes ganddynt y 
modd i dalu ffioedd ac ennill y cymhwyster sydd ei angen arnynt i sicrhau 
statws proffesiynol i ymarfer.  

 

 Gall amharodrwydd i fynd i ddyled fod yn rhwystr i rai myfyrwyr rhan-amser. 
Cyfeiriwyd at arolwg a gomisiynwyd gan y Brifysgol Agored a ddangosodd na 
fyddai 54% o bobl yng Nghymru a oedd yn ystyried astudio’n rhan-amser yn 
teimlo’n gyfforddus yn benthyca arian ar gyfer AU, o gymharu â 29% o 
ddarpar fyfyrwyr llawn amser. Efallai mai cyflwyno benthyciad ffioedd yn lle 
grant ffioedd sy’n rhannol gyfrifol am y gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan-
amser. Mae’r grant cwrs ar gael o hyd ar gyfer cymorth cynhaliaeth ond mae’n 
seiliedig ar brawf modd; felly nid oes cymorth heb brawf modd ar gael i 
fyfyrwyr rhan-amser.  '…there is a real risk that changing levels of support 
combined with an increase in fees, will prove to be a disincentive to study 
part-time and we will end up with a system that is not equitable across the 
modes of attendance. This would be all the more damaging because these 
students would naturally stay in Wales and would be using their skills and 
contributing to the economy almost immediately, rather than in 3 or more 
years time.' (Coleg Caerdydd a’r Fro). Pan fanteisir ar fenthyciadau, dylid 
sicrhau bod myfyrwyr rhan-amser yn cael yr un amodau â myfyrwyr llawn 
amser o ran eu bod yn dechrau ad-dalu ar ôl cwblhau eu cwrs, waeth pa mor 
hir y mae hynny’n ei gymryd. 

 

 Yn achos myfyrwyr anabl, gallai dileu’r Lwfans Myfyrwyr Anabl effeithio ar 

fyfyrwyr unigol ac ychwanegu costau sylweddol i brifysgolion (sydd wedi’u 
rhwymo’n gyfreithiol i ddiwallu gofynion myfyrwyr anabl). Fel enghraifft 
benodol o gyfranogiad gan fyfyrwyr anabl dywedwyd bod gan tua 11% o 
fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg therapi galwedigaethol yn y DU ryw fath o 
anabledd, anhawster dysgu fel dyslecsia yn bennaf; mae’n hanfodol bod 
cymorth priodol yn cael ei ddarparu i unigolion o’r fath i sicrhau mynediad 
cyfartal i ddarpar fyfyrwyr. Yn ogystal, dywedodd y Brifysgol Agored yng 
Nghymru fod 15% o’i myfyrwyr yn datgan bod ganddynt anabledd (er y 
gallai’r ffigur gwirioneddol fod yn uwch), a bod nifer y ceisiadau am Lwfans 
Myfyrwyr Anabl wedi gostwng ers i’r broses symud i Cyllid Myfyrwyr Cymru. 
Nododd y Brifysgol Agored anawsterau o ran bod myfyrwyr yn methu cael y 
wybodaeth briodol ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, ac anawsterau gyda 
threfniadau asesu’r Lwfans Myfyrwyr Anabl i fyfyrwyr, nad ydynt o bosibl yn 
cydnabod eu hamgylchiadau penodol. 

 

 Mae angen cymorth parhaus ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, sy’n effeithio ar 

fynediad i rai gyrfaoedd. Gostyngodd nifer y myfyrwyr sy’n dechrau cwrs ôl-
raddedig a addysgir mewn prifysgol yn y DU 10% rhwng 2010/11 a 
2012/1310.  Mae myfyrwyr o gefndiroedd incwm isel yn llawer llai tebygol 
hefyd o gael y cyfle i astudio ar lefel ôl-raddedig oherwydd prinder cyllid.  
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Astudiaeth drawsffiniol 
 

 Mae’r polisi grant ffioedd dysgu yn rhoi manteision anghymesur i 
fyfyrwyr o gefndiroedd breintiedig i astudio yn Lloegr, lle mae adnoddau 
gwell ar gael ar gyfer y dysgu.  Byddai llawer o’r myfyrwyr hyn wedi mynd 

ymlaen i AU heb gymhorthdal y ffioedd dysgu mae’n siŵr. Mae llawer o’r rhai 
sy’n dewis aros yng Nghymru yn dod o gefndiroedd difreintiedig ac yn 
astudio’n rhan-amser, ac nid ydynt felly’n manteisio ar y cyfleusterau a’r 
cymorth dysgu gwell sydd ar gael mewn mannau eraill. Fodd bynnag, mae tua 
21% o fyfyrwyr ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn dal i ddewis astudio 
mewn mannau eraill yn y DU, er bod hyn ar lefelau is na myfyrwyr nad ydynt 
yn rhai ehangu mynediad. Mae myfyrwyr o’r fath yn gallu manteisio ar 
gymorth ffioedd dysgu gan Lywodraeth Cymru ac ar lefelau da o gymorth 
bwrsariaeth gan sefydliadau Lloegr o ystyried lefelau uwch y cyllid cymharol.  
'These Welsh-domiciled widening access students, who bring the fee grant 
with them, assist English institutions in meeting the expectations of the OFFA 
access agreements.' (CCAUC). 

 

 '…the quest to increase widening access numbers comes at a time when 
the student cap will be lifted in England and where Welsh widening 
access students will be highly sought after'. (Prifysgol De Cymru). 

 

 Gallai’r trefniadau grant ffioedd uchaf yng Nghymru atal sefydliadau AU 
Cymru rhag ymateb i unrhyw dwf mewn galw gan fyfyrwyr a dargedwyd 
drwy fentrau i ehangu mynediad a chynyddu cyfranogiad mewn modd 
sy’n gynaliadwy’n ariannol.  'Nothing in the current arrangements 

incentivises students to stay in Wales where the policy levers are in place to 
widen access and improve participation and deliver other Corporate Strategy 
targets.' (Prifysgol Bangor). 

 
Cynigion ar gyfer newid 
 
Cyflwynodd ymatebwyr gynigion amrywiol ar gyfer newid, rhai yn gwrthdaro â’i 
gilydd. Roeddynt fel a ganlyn: 
 

 Dylid dileu’r grant ffioedd trawsffiniol, neu ei dargedu i’r rhai sydd ei 
angen fwyaf, a chyfeirio rhywfaint o’r cyllid i ehangu mynediad.  Byddai 

hyn yn cynyddu lefelau cyfranogiad o ardaloedd economaidd-gymdeithasol is 
(er enghraifft, ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf) yn sylweddol. 
 

 Dylid cael nifer o fwrsariaethau ‘high flier’ cystadleuol seiliedig ar brawf 
modd i gefnogi ehangu mynediad i Brifysgolion Rhydychen a 
Chaergrawnt (neu brifysgol y tu allan i Gymru).  Byddai hyn yn rhoi cyfle i 

fyfyrwyr nad oes ganddynt fodd i ariannu eu hunain i astudio mewn prifysgol o 
fri y tu allan i Gymru. 

 

 Dylid hyrwyddo’r cymorth ariannol sydd ar gael a manteision ariannol 
posibl cymhwyster AU yn fwy effeithiol.  Byddai hyn yn helpu i chwalu 

rhwystrau ariannol canfyddedig i AU a sicrhau bod y cymorth ariannol sydd ar 
gael yn cael cymaint o effaith â phosibl. Gallai hyrwyddo cymorth ariannol fel 
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treth i raddedigion yn hytrach na dyled helpu i unioni’r camddealltwriaeth hwn. 
Mae myfyrwyr a rhieni’n dal i ystyried AU fel rhywbeth drud iawn ac nid ydynt 
yn gwybod am y cymorth sydd ar gael yn aml. Dylid pwysleisio manteision 
mwy cyfannol mynd i brifysgol hefyd, gan fod cyflogwyr yn chwilio am 
raddedigion sydd wedi datblygu cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy yn ystod eu 
hamser yn y brifysgol. 
 

 Dylai cymorth y system AU gynnwys cymorth bugeiliol ac ariannol, a 
dylai gefnogi myfyrwyr Cymru drwy’r holl system, gan gefnogi 
datblygiad i astudiaeth ôl-raddedig a chyflogaeth.  Dylai gynnwys prawf 
modd, cost grantiau byw a phremiwm i sefydliadau sy’n denu a recriwtio 
myfyrwyr ansafonol. Byddai hyn yn cynnwys cyllid wedi’i olrhain i sicrhau bod 
sefydliadau yn mynd ati o ddifrif i dargedu grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol. Byddai prawf modd, neu dargedu darpariaeth y grant ffioedd yn unol 
â blaenoriaethau eraill Llywodraeth Cymru, yn sicrhau mai myfyrwyr sydd â’r 
mwyaf o angen sy’n derbyn y grant ffioedd, gan alluogi’r adnoddau i gael eu 
hailddosbarthu er mwyn galluogi sefydliadau i recriwtio, cefnogi a chadw’r 
myfyrwyr hynny.  

 

 Gellid darparu benthyciad/grant uwch i bob myfyriwr yn seiliedig ar 
gostau byw ac astudio/pwnc gwirioneddol.  'Even though Bursaries are 

offered by a number of universities; this offer varies significantly and is not the 
most important factor for a student in choosing what and where to study.' 
(Prifysgol Abertawe). 

 

 Mae angen datblygu a chefnogi patrymau gwahanol ar gyfer darpariaeth 
AU, fel astudiaeth ran-amser a darpariaeth ddysgu agored ac ar-lein 
gynaliadwy o ansawdd uchel. Nid yw myfyrwyr ehangu mynediad yn 

dueddol o allu teithio mor bell, ac mae ffactorau daearyddol fel natur ynysig 
ardaloedd gwledig yn gallu bod yn ffactor arwyddocaol mewn cyfranogiad isel 
yng Nghymru.  'This points to the need for investment in distributed learning 
centres and delivery models, which can mean higher costs for institutions.' 
(Prifysgolion Cymru).  Yn ogystal, mae’r mesurau cyfredol ar gyfer ehangu 
mynediad yn rhy gul i ddiwallu anghenion tlodi gwledig yng Nghymru.  

 

 Dylai cynlluniau hepgor ffioedd fod ar gael i bob myfyriwr cymwys 
waeth beth fo dwyster yr astudio.  

 

 Fel yr Alban a’r Almaen, dylai Cymru ddarpariaeth AU am ddim i unrhyw 
un sydd am ei chael.  Dylai cymorth ffioedd i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru fod 
ar gael i’r rhai sy’n astudio mewn prifysgol neu’n astudio cyrsiau AU mewn 
coleg AB yng Nghymru, am ddim yn ddelfrydol. Byddai hyn yn cael yr effaith 
fwyaf ar y rhai sy’n methu astudio oddi cartref gan fod gan eu teuluoedd lai o 
arian ar gael i’w helpu. Er mwyn i Gymru allu addasu i gyd-destun lle bydd 
swyddi sgiliau is yn diflannu cyn bo hir, dylai mwy o bobl fod yn mynd i 
brifysgol. 

 

 Dylid ystyried symud i system cyllido myfyrwyr sy’n talu’n fisol, fel yr un 
a geir yn yr Alban, er mwyn helpu myfyrwyr i reoli eu harian yn well. 
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 Dylid ailgyflwyno dyraniadau cyllid strategol ac wedi’u targedu i 
gefnogi’r casgliad llawn o weithgareddau ehangu mynediad, i gynnwys 
rhan-amser yn ogystal â llawn amser.  

 

 Dylid adolygu’r trothwy ar nifer yr israddedigion llawn amser er mwyn 
osgoi’r perygl y bydd myfyrwyr yn ymgeisio am lefydd mewn 
sefydliadau yn Lloegr yn lle rhai Cymru. 'Low-participation groups are 
traditionally the least geographically mobile, and therefore least likely to 
benefit from a policy which relies on student geographical mobility to increase 
participation.' (Prifysgolion Cymru). 

 

 Dylai’r holl fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ysgwyddo baich ffioedd llawn 
ble bynnag maent yn dewis astudio, ond gyda bwrsariaethau sy’n 
seiliedig ar brawf modd ar gael yng Nghymru, a weinyddir gan 
sefydliadau AU, i gefnogi’r holl fyfyrwyr llawn amser a rhan-amser sydd 
mewn mwyaf o angen.  Dylai myfyrwyr sy’n gadael Cymru fod yn gymwys ar 

gyfer bwrsariaethau cyfredol yn y sefydliad a ddewiswyd ganddynt y tu allan i 
Gymru, ond os na, dylent fod yn gymwys am gymorth seiliedig ar brawf modd 
gan Lywodraeth Cymru. 

 

 Dylid targedu grantiau a chymorth atodol at rieni, y rhai sydd â chostau 
gofal plant a’r rhai sydd ag oedolyn yn dibynnu’n ariannol arnynt.  

 

 Dylai pob prifysgol yng Nghymru gael cwota o fyfyrwyr sy’n hanu o 
Gymru – y byddent yn derbyn cyllid uniongyrchol gan y Llywodraeth 
amdanynt (£9,000 y myfyriwr a mwy ar gyfer pynciau drud). Byddai hyn yn 
cael gwared ar yr angen am system fenthyciadau ffioedd dysgu i fyfyrwyr 
Cymru. 

 

 Dylid ystyried sefyllfa’r Brifysgol Agored, a’i myfyrwyr amrywiol, y tu 
allan i’r trefniadau rheoleiddio cyfredol, sy’n gyfyngedig ac anhyblyg.  
Mae’r myfyrwyr hyn ar wasgar yn ddaearyddol, nid oes ganddynt gyrhaeddiad 
addysgol blaenorol fel arfer, ac mae ganddynt gyflyrau cymhleth sy’n eu 
gwneud yn gymwys am Lwfans Myfyrwyr Anabl yn aml. 

 

 Dylid targedu dyraniad cyllid CCAUC yn strategol at welliannau i ehangu 
mynediad a dylai CCAUC ddychwelyd at gymell sefydliadau i gyflawni 
eu targedau ehangu mynediad.  Dylid defnyddio data a gwybodaeth gyd-
destunol i dargedu myfyrwyr er mwyn ehangu mynediad ac mewn 
derbyniadau wedi’u gosod mewn cyd-destun fel rhan o strategaeth profiadau 
ymgeiswyr darparwyr AU. Gallai hyn gefnogi mesurau i ehangu mynediad a 
gwella cyfranogiad ymhellach. 

 

 Gellid sicrhau arbedion yn y sector drwy ganoli mwy o adnoddau ac 
arbenigedd i gefnogi data amserol o ansawdd uchel ar ffurf y gall 
darparwyr AU ei ddefnyddio wrth dderbyn myfyrwyr.  Efallai y bydd angen 

atebion technegol i sicrhau bod data’n cael ei baru’n gywir i ymgeiswyr a’r 
cwmpas gorau posibl. Efallai y byddai’n bosibl paru data i alluogi darparwyr 
AU i gael gweld cofnodion ysgol neu goleg ymgeiswyr unigol drwy 
ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â’r Rhif Dysgwr Unigryw. Yn ogystal: 'The 
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ability to pool resources where appropriate, could be a way of addressing both 
the divide between academic and vocational institutions - and of the barriers 
of progression between the two.' (UCM) 

 

 Dylai ehangu mynediad gynnwys cefnogi uwchsgilio.  Dylai cymwysterau 

fel Prentisiaethau Uwch, HNC/HND a graddau Sylfaen gael eu hariannu’n 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. 

 

 Dylid targedu cymorth gwell i ofalwyr.  Gallai hyn gynnwys cynnig rhan-

amser sy’n cynnwys mwy o gymorth cynhaliaeth; cynnwys gofalwyr ifanc fel 
grŵp blaenoriaeth mewn grantiau a benthyciadau arbennig; cynnydd mewn 
cymorth cynhaliaeth seiliedig ar brawf modd drwy grantiau a benthyciadau; 
ac, os mai cynlluniau ffioedd neu drefniant cyfwerth sy’n parhau i fod yn brif 
ysgogydd ar gyfer polisi AU, dylid cyfeirio mwy at yrfaoedd mewn canllawiau 
perthnasol. 
 

 Dylid sefydlu Swyddfa Lwfans Myfyrwyr Anabl y Brifysgol Agored i 
Gymru i weinyddu system y Lwfans i fyfyrwyr y Brifysgol Agored yng 
Nghymru ar ran yr Adran Busnes, Arloesedd a 
Sgiliau/CCAUC/Llywodraeth Cymru.  Dylai rhanddeiliaid perthnasol drafod 

hefyd a dyfarnu darpariaeth arbennig gan Ganolfan Mynediad y Brifysgol 
Agored i Asesu Anghenion myfyrwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru am 
Lwfans Myfyrwyr Anabl yn eu cartrefi, ym Mws Mynediad symudol y Brifysgol 
Agored a/neu mewn Canolfan Fynediad (Allgymorth) yng Nghymru, oni bai 
bod y myfyrwyr eu hunain yn gofyn am ddarpariaeth wahanol. Byddai hyn yn 
darparu system deg, drylwyr a phersonol â’r gallu i addasu i’r rhanddeiliaid 
perthnasol sy’n angenrheidiol i recriwtio, cadw a datblygu myfyrwyr yn 
llwyddiannus. 

 

 Dylai astudiaeth israddedig a mathau eraill o ddysgu gael eu parchu i’r 
un graddau – yn cynnwys cysylltiadau cryfach a rhannu darpariaeth 
rhwng AB ac AU.  Byddai hyn yn cefnogi datblygiad myfyrwyr. Mae’n bwysig 
meithrin cysylltiadau cryf rhwng AU a rhannau eraill y system addysg: '…any 
meaningful attempts at widening participation in higher education cannot 
ignore other parts of the education system and cannot be achieved [at the 
expense] of other parts of the education sector, in particular the FE sector'. 
(UNSAIN)  Yn yr un modd, roedd angen llwybrau datblygiad clir o ysgolion a 
cholegau i AU. 

 

 Byddai trefniadau cyllido unigol, yn y sefydliadau eu hunain yn creu 
cystadleuaeth decach wrth ehangu mynediad.  Gallai hyn adlewyrchu 

statws ariannol amrywiol sefydliadau a demograffeg myfyrwyr. 
 

 Gallai cyllid ar gyfer ehangu mynediad gael mwy o werth neu werth 
ychwanegol pe bai darparwyr AU yn rhoi ystyriaeth lawn i’r targedu a’r 
gwaith maent wedi’i wneud cyn y cais i gefnogi darpar fyfyrwyr sy’n 
ystyried ymgeisio. 

 

 Dylai Cymru gael gwasanaeth gyrfaoedd cenedlaethol ar gyfer oedolion.  

Mae’r gwasanaeth cyfredol yn targedu’r boblogaeth iau bron yn ddieithriad, 
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sy’n creu prinder gwybodaeth, cyngor ac arweiniad pwysig i fyfyrwyr hŷn 
cyfredol a darpar fyfyrwyr. 'The skills needs of Wales cannot be filled by the 
younger population alone, we need to be looking to our older work force to 
upskill and retrain and a careers service that caters for all ages is a crucial 
part of meeting this need.' (Y Brifysgol Agored). 

 

 Dylid gwneud mwy i hyrwyddo llwybrau a llwybrau amgen i AU i’r rhai 
dros 25 oed a allai fod wedi methu’r llwybrau confensiynol.  Er enghraifft, 
'access to Higher Education through Further Education must be protected and 
developed in recognition [of] the contribution it makes to the equality agenda.' 
(TUC) 

 

 Byddai’n fwy effeithiol annog myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig i 
ennill y cymwysterau angenrheidiol, e.e. drwy godi’r oedran gadael 
ysgol i 18 oed.  Gellid cyflwyno taliad ychwanegol, o’r Lwfans Cynhaliaeth 
Addysgol o bosibl, wrth gwblhau pynciau Safon Uwch priodol neu Fagloriaeth 
Cymru – wedi’i raddio i adlewyrchu perfformiad. Dylid cael rhaglenni ymyrryd 
priodol i ddylanwadu ar ddewisiadau addysgol unigolion o gefndiroedd tlotach. 
 

 Byddai Partneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach yn elwa ar strwythur 
Llywodraethu cryfach ac ymrwymiad penodol i ymagwedd at AU sy’n 
cynnwys pob oedran, a disgwyliad o hynny.  'There is a need for Wales-

wide projects as well as regional ones and more of a focus on the 
opportunities presented by Open Educational Resources and distance 
learning.' (Y Brifysgol Agored). 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd i’r cwestiwn hwn 
 
Y system gyllido ac ehangu mynediad 
 
Pe bai cymorth i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru’n cael ei ddarparu i fyfyrwyr AU sydd 
wedi’u lleoli yng Nghymru’n unig, byddai myfyrwyr ehangu mynediad yn cael eu 
gwasgu allan gan y rhai a fyddai wedi astudio y tu allan i Gymru o dan y polisi 
cyfredol. Mae’r mater hwn yn ymwneud â safonau mynediad, gan fod cyflawniadau 
addysgol blaenorol y rhai o gymunedau difreintiedig yn is fel arfer na’r rhai o 
gymunedau mwy cefnog. Nid yw ehangu mynediad yn ymwneud â chyfaddawdu 
safonau mynediad; mae’n ymwneud â phartneriaethau rhwng ysgolion, colegau a 
phrifysgolion i ddarparu cymorth sy’n galluogi pob myfyriwr i ddangos ei allu i 
gyflawni’r safon fynediad priodol ac i ddarparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu a 
gwneud cynnydd i lefel sy’n briodol iddynt hwy. 

 
Dylai Llywodraeth Cymru ymgynghori â myfyrwyr cyn ystyried camau gweithredu 
sy’n effeithio ar y trefniadau cyfredol – a sicrhau bod cyfle cyfartal ar draws y sector 
o ran mynediad i gynlluniau sydd â’r nod o sicrhau mynediad cyfartal i AU. 
 
Nid yw’n ymarferol datblygu mesurau effeithiol i gefnogi ehangu mynediad yn yr 
amgylchedd cystadleuol cyfredol sy’n cael ei arwain gan y farchnad.  'If the Welsh 
Government is serious in its wish to deliver the widening access agenda then it has 
to be prepared to take a more interventionist approach and to discourage institutions 
from going even further along the road to marketisation.' (UCU) 
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'Any funding system should not disadvantage individual learners, or groups of 
learners with shared characteristics, in terms of both entry and progression to further 
study or employment. Admissions policies and practices should enable higher 
education providers to select students who are able to complete the programme, as 
judged by their achievements and their potential'. (QAA) 
 
Mae angen ymrwymo i gyllido darpariaeth cyfrwng Cymraeg fel agwedd ganolog ar y 
system AU yng Nghymru er mwyn cyflawni nod Llywodraeth Cymru o greu gwlad 
gwbl ddwyieithog fel y nodwyd yn Iaith Fyw: Iaith Byw. 
 
Manteision AU 

 
'Universities are a catalyst for social mobility'. (Prifysgolion Cymru)  Gall cymryd rhan 
mewn AU drawsnewid bywydau a lleihau anghydraddoldeb. Cyfeiriwyd at yr angen i 
sicrhau mynediad cyfartal i unrhyw un oedd â’r potensial i elwa ar AU, waeth beth 
fo’u hamgylchiadau cymdeithasol neu economaidd.  'A long-term strategy to increase 
participation will continue to require sustained investment in encouraging 
participation among disadvantaged groups.' (Prifysgolion Cymru).   

 
Mae annog myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig i gymryd rhan mewn AU yn bwysig 
ar gyfer sicrhau cynnydd yn nifer y myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn AU yn y 
dyfodol, o ystyried y galw eithriadol ymhlith disgyblion sy’n gadael ysgol gyda dau 
neu fwy o bynciau Safon Uwch am fynd i AU. Mae bron pob un o bobl ifanc Cymru 
sy’n gymwys i fynd i AU yn gwneud hynny yn awr. 

 

 
 
Dylai’r sector AU ddychwelyd i gydnabod rôl addysg allgyrsiol. 
 
Cyfraddau cyfranogi 
 
Mae yna lawer o resymau pam mae llai o unigolion o gefndiroedd difreintiedig yn 
gymdeithasol yn mynd i AU nag unigolion o gefndiroedd mwy breintiedig. 
 
Mae’r cynnydd yng nghyfraddau mynediad pobl ifanc 18 oed i AU wedi bod yn 
gymesur is (8%) yng Nghymru o gymharu â’r DU, er bod pobl ifanc 18 oed o 
ardaloedd difreintiedig yng Nghymru tua 34% yn fwy tebygol o fynd i AU nag oeddynt 
bum mlynedd yn ôl. Mae’r gwahaniaeth cymharol rhwng cyfraddau mynediad pobl 
ifanc 18 oed mewn ardaloedd breintiedig a difreintiedig yng Nghymru wedi gostwng 
rhwng 2006 a 2014. Yng Nghymru, fel yng ngweddill y DU mae mwy o fenywod na 
dynion yn mynd i AU (11,615 o ferched o gymharu â 8,550 o fechgyn yn 2014).  
Byddai cynnydd pwynt canran yn y gyfradd cyfranogi yn gyfwerth ag oddeutu 1,900 
o fyfyrwyr ychwanegol yn derbyn cymorth gyda chyfanswm gwerth o £24 miliwn 
mewn benthyciadau/grantiau.  
 
Er bod cynnydd wedi’i wneud, mae yna gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol o 
hyd yng Nghymru ac mae nifer y myfyrwyr sy’n mynd i Brifysgolion Rhydychen a 
Chaergrawnt o’r cymunedau hynny yn isel iawn. Mae data a gyhoeddwyd gan QAA 
(yn cynnwys data a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Data, UCAS ac Asiantaeth 
Ystadegau Addysg Uwch) yn dangos bod myfyrwyr Mynediad i AU yn fwy tebygol o 
ddod o ardaloedd cyfranogiad isel na myfyrwyr gyda chymwysterau eraill.   
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Nid yw lefelau ffioedd uwch, yng Nghymru a Lloegr, wedi arwain at ostyngiad mewn 
ceisiadau.  'The 15 January statistical release shows that application rates for Welsh 
applicants choosing to study at English institutions have further increased, whilst 
numbers choosing to study at Welsh institutions have decreased. This is reflective of 
a trend, which has seen an increase of 20% in Welsh domiciled applicants applying 
to English HE providers since 2010.' (UCAS) 
 
Yn ddamcaniaethol, mae pasio Bil Addysg Uwch (Cymru) yn rhoi baich ar 
brifysgolion i gyflwyno ffioedd a chynlluniau mynediad i CCAUC yn ymwneud ag 
ehangu mynediad a chyfranogi, ond nid yw cryfder y cynlluniau hyn yn glir eto. Nid 
yw’n glir a fyddai’n rhaid i sefydliadau glustnodi unrhyw gyllid gan CCAUC. Mae’n 
debyg y bydd sefydliadau mewn sefyllfa i benderfynu ar y ffordd orau o gynyddu 
mynediad a chyfranogiad eu hunain – sydd i’w groesawu – cyn belled bod CCAUC 
yn cytuno.  
 
Mae gan astudiaeth ran-amser gyfraniad i’w wneud o ran ehangu mynediad, er 
enghraifft, trwy ddarparu cyfleoedd i weithwyr  mewn swyddi cyflogau isel, sgiliau isel 
ac i drigolion cymunedau difreintiedig.  
 
Mae yna gysylltiad rhwng perfformiad ehangu mynediad sefydliad a’i safle yn y tabl 
cynghrair. Er enghraifft, gallai perfformiad da o ran ehangu mynediad effeithio’n 
negyddol ar berfformiad tabl cynghrair os nad yw’r sefydliad yn darparu digon o 
gymorth i fyfyrwyr ehangu mynediad. Nodwyd bod myfyrwyr/graddedigion yn 
defnyddio tablau cynghrair yn gynyddol i fesur llwyddiant sefydliadau.   
 
Darpariaeth ran-amser 

 
Cydnabuwyd bod darpariaeth ran-amser yn gwneud cyfraniad sylweddol i lwyddiant 
Cymru yn ehangu mynediad gyda thros 10% o israddedigion rhan-amser heb brofiad 
blaenorol o AU. Dywedwyd ei bod hi’n rhy gynnar i fonitro effaith y gwahaniaethau 
rhwng trefniadau cyllido rhan-amser Cymru a Lloegr, gyda benthyciadau’n cael eu 
cyflwyno yng Nghymru yn 2014/15.   
 
Gellir priodoli’r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan-amser ledled y DU i ffactorau fel 
yr hinsawdd economaidd; pwysau cynyddol ar gyllidebau cartrefi; newidiadau i ffurf 
ac anghenion sectorau diwydiannol (yn cynnwys y sector cyhoeddus) yr oedd 
dysgwyr rhan-amser yn deillio ohonynt yn y gorffennol; llwybrau i AU yn newid; 
cynnydd mewn prentisiaethau, newid demograffig; a newidiadau i’r system gyllido. Ni 
chyflawnwyd targed strategaeth gorfforaethol CCAUC 2010-13 ar gyfer astudiaeth 
ran-amser, ac mae’r targed rhan-amser ar gyfer Strategaeth Gorfforaethol 2013-16 
yn debyg yn awr i berfformiad yn erbyn y DU. Cyflawnwyd y targed hwn yn 2012/13, 
gyda’r gostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan-amser yng Nghymru o’i gymharu â 
2011/12 yn is na’r gostyngiad ar gyfer y DU, 4.8% o gymharu â 13.8%. 
 
Mae myfyrwyr rhan-amser yn dod â lefelau is o ffioedd i sefydliadau ac nid yw eu 
canlyniadau cadw cystal. Mae angen gwahanol lefelau o gymorth, sy’n golygu bod 
angen i sefydliadau gynnal gwahanol systemau a bod yn fwy hyblyg wrth weinyddu a 
chefnogi, sy’n gallu bod yn fwy costus. 
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Datblygu sgiliau a darpariaeth alwedigaethol 
 

Gellir cryfhau’r maes darpariaeth hwn, er enghraifft drwy gynnig amrywiaeth 
ehangach o lwybrau i ddysgwyr o bob oed i AU, yn cynnwys AU seiliedig ar waith.  
'We are not aware that HEFCW currently funds any significant work-based HE, 
which is a serious gap in its funding of HE provision.' (Colegau Cymru) 
 
Cyfeiriwyd at ragfynegiad Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau y DU y dylai swyddi crefftau 
medrus uwch yng Nghymru gynyddu (Working Futures Report 2010-20) ac y byddai 
strwythur economi Cymru rywfaint yn wahanol i weddill y DU. Byddai canolbwyntio 
mwy ar sgiliau galwedigaethol lefel uchel yn helpu Cymru i ymateb i ofynion sgiliau 
yn y dyfodol, ac roedd achos cryf dros symud cyllid a chyllid myfyrwyr tuag at 
ddarpariaeth lefel 4 a 5. 
 
Mae gan  AU ac AB felly gyfraniad pwysig i’w wneud o ran ehangu cyfranogiad, gan 
ddarparu llwybr i’r diwydiannau creadigol; er enghraifft, i fyfyrwyr o gefndiroedd 
anhraddodiadol amrywiol. Dylai trefniadau cyllid a chyllid myfyrwyr yn y dyfodol 
alluogi’r rhai o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol allu dilyn cyrsiau o’r fath. 
 
Cyffredinol 

 
Pwysleisiwyd bod diwygio cymwysterau yn ffactor arwyddocaol o ran llunio’r 
amgylchedd AU. Dylai’r Panel ystyried effaith newidiadau i gymwysterau Lefel 3, sy’n 
hwyluso datblygiad i AU. Gellid gweld tri amrywiad o Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru 
mewn ceisiadau gan ddysgwyr o Gymru gyda’r Fagloriaeth fwy trylwyr, wedi’i 
diwygio’n llwyr a ddatblygwyd i’w haddysgu gyntaf yn 2015 (dyfarnu gyntaf yn 2017), 
a bydd tair haen y cymwysterau UG a Safon Uwch diwygiedig yn cael eu haddysgu o 
fis Medi 2015 ymlaen. 
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Cwestiwn 5: I ba raddau y mae’r trefniadau presennol ar gyfer 
cyllido’r sector addysg uwch a chyllid myfyrwyr yn cefnogi camau i 
sicrhau bod mwy o bobl yn cael cyfle i fanteisio ar ddarpariaeth 
addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg? A fyddech yn hoffi gweld 
unrhyw drefniadau eraill? 
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig. 
 

Yn dda 
iawn 

3 

Yn dda 
10 

Ddim yn dda iawn 
11 

Ddim yn 
gwybod 

7 

1 unigolyn 
2 SAU 
 

2 unigolyn 
1 undeb myfyrwyr (UCMC) 
1 SAB 
2 SAU 
1 corff cynrychioli SAU 
(Prifysgolion Cymru) 
2 gorff cynrychioli (UALL; 
LSW) 
1 Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 

1 unigolyn 
1 undeb myfyrwyr 
(OUSA) 
1 corff cynrychioli SAB 
(Colegau Cymru) 
5 SAU 
1 Adran SAU 
1 Cyngor Sector 
Sgiliau 
1 corff arian 
cyhoeddus/grant 
(CCAUC) 

2 unigolyn 
1 SAB 
1 cwmni 
1 undeb 

masnach 
1 corff arian 

cyhoeddus 
/grant (SPA) 

1 corff 
cynrychioli 
(NASMA) 

 
Roedd safbwyntiau ymatebwyr uniongyrchol ar y graddau mae’r trefniadau 
presennol yn cefnogi camau i ehangu mynediad i ddarpariaeth AU drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn gymysg. Mae hyn yn gyson â’r safbwyntiau a fynegwyd gan ymatebwyr 
ysgrifenedig. Fodd bynnag, roedd mwy o ymatebwyr uniongyrchol (tua 42 y cant) yn 
teimlo bod y camau wedi’u cefnogi ‘yn dda’ neu ‘yn dda iawn’ na’r rhai oedd yn 
teimlo bod y gefnogaeth ‘ddim yn dda iawn’ (tua 35%). 
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y trefniadau presennol yn cefnogi camau i 
ehangu mynediad i ddarpariaeth AU drwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi creu cyfleoedd newydd ar 
draws y cwricwlwm i fyfyrwyr barhau â’u hastudiaethau ar lefel AU drwy 
gyfrwng y Gymraeg.  Roedd gwerthusiad cadarnhaol o waith y Coleg yn 

2014 yn dangos ei lwyddiant mewn amryw o feysydd.   
 

 Mae cyllid ar gyfer y Coleg wedi cefnogi cynnydd yn nifer y myfyrwyr 
sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ers 2010-11.  Mae’r cyllid hwn yn 
hanfodol ar gyfer ehangu mynediad cyfrwng Cymraeg i feysydd pwnc nad 
ydynt yn cael eu haddysgu yn Gymraeg fel arfer, yn cynnwys Gwyddoniaeth, 
Cyfrifiadureg a Pheirianneg. Mae hefyd yn galluogi prifysgolion i gyfrannu at y 
targedau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer nifer y myfyrwyr sy’n 
astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Coleg yn cyfrannu at gynllunio 
datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn strategol ar lefel genedlaethol, mewn 
ymgynghoriad â sefydliadau AU. Mae Cynlluniau Ysgoloriaeth Israddedig a 
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Meistr y Coleg wedi gwneud cyfraniad pwysig at ddenu myfyrwyr i astudio 
pynciau nad oeddynt yn arfer cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg, ac 
wedi rhoi cymhelliad i fyfyrwyr nad oedd ganddynt hyder yn eu galluoedd 
Cymraeg.   

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r trefniadau presennol yn cefnogi camau i 
ehangu mynediad i ddarpariaeth AU drwy gyfrwng y Gymraeg, neu fod angen 
eu gwella 

 
Cyllido myfyrwyr o Gymru i astudio y tu allan i Gymru 
 

 Mae colli myfyrwyr sy’n hanu i brifysgolion y tu allan i Gymru yn cael 
effaith negyddol ar recriwtio i ddarpariaeth AU cyfrwng Cymraeg, er y 

byddai rhai myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn dewis astudio y tu allan i Gymru 
waeth beth yw’r system gyllido. Er enghraifft, cafwyd gostyngiad sylweddol yn 
nifer y myfyrwyr lleol sy’n dewis astudio ym Mangor, ar adeg pan fo recriwtio 
cyffredinol yn gryf, sydd wedi arwain at ostyngiad yn nifer y myfyrwyr 
Cymraeg eu hiaith. Mae’r cymhellion i fyfyrwyr aros i astudio drwy gyfrwng y 
Gymraeg yng Nghymru yn brin, tra mae prifysgolion ar y ffin yn Lloegr yn 
targedu myfyrwyr o Gymru. 
 

 Mae addysg myfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio y tu allan i Gymru 
yn arwain at lai o elw ar fuddsoddiad Llywodraeth Cymru, yn 
economaidd a chymdeithasol.   

 

 Dylai’r polisi ffioedd myfyrwyr gynnig cymhellion ariannol i fyfyrwyr AU 
sy’n hanu o Gymru sy’n astudio yng Nghymru, yn hytrach na rhoi 
cymorthdal i’r rhai sy’n dewis astudio y tu allan i Gymru.  Byddai hyn yn 

lleihau’r nifer sy’n gadael, un o’r prif ffactorau sy’n arwain at y gostyngiad yn 
nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Dylid creu contractau hyfforddi 
ychwanegol mewn sectorau gwaith pwysig fel gweithwyr addysg ac iechyd, er 
mwyn cadw sgiliau, a siaradwyr Cymraeg gyda sgiliau lefel uwch yng 
Nghymru.   

 

 Gellid darparu cyfle i fyfyrwyr sy’n astudio y tu allan i Gymru 
ddiweddaru a gloywi eu sgiliau dwyieithog – er enghraifft, drwy asesiad ar 
gyfer Tystysgrif Sgiliau Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sydd ond ar 
gael i fyfyrwyr sy’n astudio mewn sefydliadau AU yng Nghymru, neu drwy 
drefniant dysgu o bell ar hyn o bryd. 

 
Cyllid ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg 

 

 Ni ellir cynnal y polisi ac mae’n gweithredu ar draul sector AU Cymru, 
sy’n colli cyllid o ganlyniad.  Er enghraifft, mae’r ansicrwydd ynghylch nifer 
y myfyrwyr o Gymru sy’n dewis astudio yn Lloegr yn rhannol gyfrifol am 
ddiddymu cyllid premiwm cyfwng Cymraeg gan CCAUC.  'Universities operate 
in a market led environment and the removal of premium payments to fund 
this activity makes it more difficult for them to fund specific initiatives that 
require higher levels of investment.' (UWTSD) 
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 Sgil-effaith y polisi ffioedd cyfredol yw’r gostyngiad mewn cyllid sydd ar 
gael i flaenoriaethau eraill CCAUC, yn cynnwys y taliad premiwm 
cyfrwng Cymraeg.  'Mae hyn yn un arwydd nad yw polisi Llywodraeth Cymru 

o gefnogi myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i astudio yn rhywle arall yn y DU yn 
hwyluso cwrdd â gofynion Cymru ddwyieithog fel yr amlinellwyd uchod.' 
(Comisiynydd y Gymraeg). 
 

 Mae llai o gyllid ar gael i gefnogi agweddau allweddol ar y seilwaith 
academaidd cenedlaethol, fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Gwasg 
Prifysgol Cymru.  Mae hyn yn cael effaith ar gyfleoedd datblygu dysgwyr, er 

enghraifft, eu gallu i symud o ddarpariaeth AB i AU.   
 

 Nid yw’r trefniadau cyllid AU a chyllid myfyrwyr cyfredol yn darparu 
unrhyw gymhelliant uniongyrchol i gefnogi mesurau ehangu mynediad i 
ddarpariaeth AU yn rhagweithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.  Maent yn 
cymell prifysgolion heb fawr o ddarpariaeth Gymraeg i beidio â’i datblygu. 
Mae lefel y cyllid sydd ar gael i gefnogi’r ddarpariaeth hon yn lleihau, er bod y 
galw gan fyfyrwyr wedi cynyddu.  '…a lower overall income through fees will 
affect the overall spend in Widening Access (via Fee Plan, partly) and the 
availability of courses / materials offered in Welsh / bi-lingually will need to be 
assessed on a business level'. (Prifysgol Aberystwyth). 

 

 Mae’r trefniadau yn atal sefydliadau AU Cymru rhag ymateb i unrhyw 
dwf mewn galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn modd 
cynaliadwy yn ariannol.  Cafwyd cynnydd o 5% mewn datblygiad o gyrsiau 

AB i raglenni AU cyfrwng Cymraeg yn 2008-10. Fodd bynnag, 'the limited 
funding available to support Welsh-medium learning is becoming a serious 
barrier to the further development of progression to HE provision through the 
medium of Welsh.' (Colegau Cymru) 
 

 Nid yw cynlluniau ffioedd yn darparu digon o gymorth ar gyfer y maes 
hwn.  Er bod cynlluniau ffioedd yn cynnwys darpariaeth ariannol ar gyfer 

datblygu darpariaeth a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg, gellir dadlau dros 
fformiwla safonol i gefnogi’r gweithgareddau hyn mewn prifysgolion. 'Current 
arrangements are dependent on each HE institution's commitment to Welsh-
medium provision and on balancing pressures and demands from other 
priority areas within that institution.' (Prifysgol Abertawe).  Mae ehangu 
mynediad yn weithgarwch sy’n gofyn am lawer o adnoddau, ac roedd £1500 
o’r £9,000 o ffioedd dysgu oedd ar gael i brifysgolion eisoes yn cael ei 
ddargyfeirio o weithgareddau craidd i hyn a gweithgareddau eraill sy’n cael eu 
cwmpasu gan gynlluniau ffioedd sefydliadau.   

 

 Mae angen dull mwy cydgysylltiedig ar draws sefydliadau.  '…greater 

cross institution provision such as joint delivery could perhaps be encouraged 
and supported. Bilingual funding support arrangements may also benefit from 
review.' (Coleg Cambria)  Fodd bynnag, hyd yn oed wrth i brifysgolion 
gydweithredu drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae angen nifer gofynnol 
o fyfyrwyr i alluogi prifysgol i gynnal ei darpariaeth Gymraeg. Mae costau 
cynnal darpariaeth Gymraeg yn uwch na darpariaeth o fath arall am nifer o 
resymau, y mwyaf nodedig yw bod llawer llai o fyfyrwyr yn astudio yn 
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Gymraeg. Roedd nifer y myfyrwyr sy’n debygol o fod eisiau astudio trwy 
gyfrwng y Gymraeg yn gymharol fach a nifer y myfyrwyr mewn rhai pynciau 
yn debygol o fod yn isel. Yn ôl y Coleg, 'it is neither sustainable nor consistent 
with best academic practice for a school/department to offer a subject broadly 
through the medium of Welsh (eg at least 80 credits per year) unless at least 
four members of academic staff are involved in the provision'.   

 

 Mae gweithredu’r trothwy grant ffioedd yn golygu bod yna lai o ddarpar 
fyfyrwyr Cymraeg ar gael, gan leihau’r galw am raglenni Cymraeg 
ymhellach.  Gallai hyn arwain at grynhoi darpariaeth mewn ychydig iawn o 
brifysgolion, ac amddifadu myfyrwyr Cymraeg eu hiaith mewn rhannau eraill 
o’r wlad o’r cyfle i astudio’n lleol yn eu mamiaith.  

 

 Mae dileu’r premiwm cyfrwng Cymraeg yn golygu y gall y cynnydd a 
wnaed gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gefnogi gallu’r sector i 
gynnig darpariaeth Gymraeg gael ei atal neu ei wyrdroi.  Cyn 2012/13, 
roedd y ddarpariaeth hon yn derbyn premiwm o 34% ar ben y cyllid addysgu, 
a oedd yn adlewyrchu’r costau uwch oedd yn gysylltiedig â darpariaeth 
Gymraeg a’r dosbarthiadau llai lle nad oes modd sicrhau arbedion maint. 
Roedd y cyllid a gyfrifwyd wedyn i gefnogi sefydlu’r Coleg yn cymryd yn 
ganiataol y byddai’r premiwm i gefnogi darpariaeth Gymraeg yn parhau, a 
hefyd yn asesu y byddai symiau premiwm yn cynyddu pe bai’r Coleg yn 
llwyddiannus a nifer y myfyrwyr oedd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
cynyddu. Heb y premiwm, bydd sefydliadau sy’n darparu darpariaeth 
Gymraeg yn dioddef colled ariannol am unrhyw fodiwlau sy’n recriwtio llai nag 
ugain o fyfyrwyr ac ni fydd ganddynt unrhyw gymhelliant i gynnig modiwlau 
Cymraeg.   

 

 O ystyried mai ychydig o fyfyrwyr sy’n gallu astudio yn Gymraeg, dylai 
dulliau cyllido AU yng Nghymru adlewyrchu amgylchiadau penodol 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  'Credwn mai’r model gorau ar gyfer hyn yw 
parhau â’r drefn bresennol o ddarparu grant gan Lywodraeth Cymru, drwy'r 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch, ar gyfer cynllunio ar sail strategol ar lefel 
Cymru-gyfan.' (Coleg Cymraeg Cenedlaethol). 
 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol  

 

 Mae angen cynnal buddsoddiad yn y Coleg, yn arbennig yn sgil yr 
angen i ddiwallu anghenion sgiliau cenedl ddwyieithog.  Byddai hyn yn 

helpu i sicrhau parhad datblygiadau fel y System Staffio Academaidd, a oedd i 
fod i gyllido swyddi academaidd am gyfnod o bum mlynedd:  'The model was 
based upon the assumption that the Welsh-medium Premium would continue 
and that the funding available through this source would enable institutions 
and academic schools to make the posts sustainable.'  Byddai hyn yn 
galluogi’r Coleg i gefnogi twf parhaus mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  
'Coleg Cymraeg Cenedlaethol needs to have in place a clear long-term 
strategy and sustained financial support. A change in HE sector funding and 
student finance arrangements is required to realise this.' (Prifysgol Caerdydd)  
Dwy her allweddol sy’n wynebu’r Coleg a darpariaeth AU cyfrwng Cymraeg yn 
ystod y deng mlynedd nesaf yw: (1) sicrhau bod nifer cynyddol o fyfyrwyr yn 
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dewis astudio o leiaf ran o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ac mewn cymaint 
o bynciau â phosibl; a (2) sicrhau bod y ddarpariaeth hon yn gynaliadwy, yn 
fwyaf arbennig drwy sicrhau hyfywedd hirdymor y swyddi darlithio a gefnogir 
gan y Coleg.  

 

 Mae angen ail-gydbwyso buddsoddiad i gefnogi’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol ac i barhau i ddarparu cymorth a chymhelliannau i 
brifysgolion mewn perthynas â’r agenda hon.  Mae’r rhan fwyaf o gyllid 
CCAUC ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn cael ei ddarparu ar ffurf 
cyllid strategol, a ddefnyddir yn bennaf i gyllido’r Coleg (£7.6 miliwn ar gyfer 
2014/15). Dyrannodd Llywodraeth Cymru £11.6 miliwn i sefydlu’r Coleg yn ei 
Llythyr Cylch Gwaith yn 2011/12, tra bod grant CCAUC i’r Coleg wedi 
cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, o £4.1 miliwn yn 2011/12 i £7.6 miliwn yn 
2014/15. Cynyddodd y cyllid blynyddol ar gyfer Cynlluniau Ysgoloriaeth 
Israddedigion a Meistr o £130,000 i £330,000. 

 

 Nid yw’r Coleg wedi gallu cael gafael ar unrhyw gyllid oedd ar gael ar 
gyfer darpariaeth ran-amser ac mae’n parhau i gynnig cyrsiau Cymraeg 
ar yr un sail â chyrsiau Saesneg.  Nid yw nifer o gyrsiau dysgu gydol oes 

Cymraeg wedi gallu parhau gan nad oedd digon wedi ymrestru arnynt. 
 

 Gallai rhagor o gydweithio rhwng y Coleg a phrifysgolion nodi a 
datblygu llwybrau strategol cenedlaethol mewn meysydd amrywiol yn y 
gwahanol brifysgolion ar gyfer y dyfodol.  Dylid ystyried gwobrwyo ac 

adolygu darpariaeth ar sail twf, cynnydd yn nifer y myfyrwyr, effaith y 
ddarpariaeth a datblygiadau mewn meysydd strategol bwysig i’r brifysgol a 
Llywodraeth Cymru. 

 

 Gellid targedu cynllun ysgoloriaeth y Coleg yn well i gefnogi ehangu 
mynediad.  Yn hytrach na dyfarnu mwy nag un ysgoloriaeth cyfrwng 
Cymraeg i fyfyrwyr astudio rhan sylweddol o’u cwrs yn Gymraeg, pan fyddent 
wedi astudio yn Gymraeg beth bynnag, byddai’n fwy buddiol dyfarnu mwy o 
ysgoloriaethau llai i fyfyrwyr sy’n dewis astudio rhan fach o’u cwrs yn 
Gymraeg, waeth beth fo’u pwnc. Byddai hyn yn rhoi mwy o ddewis i fyfyrwyr 
sy’n aros yng Nghymru, o ran cyrsiau a chyfrwng astudio, ac yn galluogi mwy 
o fyfyrwyr i gael cymorth ariannol i astudio rhan o’u cwrs yn Gymraeg. I’r 
gwrthwyneb, ni all myfyrwyr sy’n derbyn bwrsariaethau neu ysgoloriaethau 
gan y Coleg dderbyn rhai o ffynonellau eraill; roedd hyn yn eu rhoi o dan 
anfantais os oedd bwrsariaethau neu ysgoloriaethau nad oedd yn gysylltiedig 
â’r iaith o werth uwch. Yn ogystal, er mwyn sicrhau bod cymaint o fyfyrwyr â 
phosibl yn cymryd rhan mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn 
sefydliadau unigol, byddai cynnig ysgoloriaethau unwaith mae’r myfyriwr wedi 
dechrau yn y brifysgol yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ymgeisio ac 
nad yw hyn yn dibynnu ar anogaeth i ymgeisio gan athrawon ysgol. 

 

 Mae’r Coleg mewn perygl gwirioneddol o ‘getoeiddio’ diwylliant Cymru 
fel rhywbeth nad yw’n fusnes i brifysgolion unigol Cymru.  

 

 Mae angen buddsoddiad penodol ar gyfer adnoddau penodol i fyfyrwyr 
sy’n dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai hyn yn galluogi staff 
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prifysgolion a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gyhoeddi ymchwil yn Gymraeg 
ac, o ganlyniad, i godi statws yr iaith yn y byd academaidd.  

 
Cyllid a ddarperir gan sefydliadau unigol 

 

 Mae patrwm y ddarpariaeth yn dameidiog.  Byddai’n well canolbwyntio 

darpariaeth ar sawl sefydliad, e.e. Bangor, Aberystwyth ac UWTSD.  'The 
current arrangements mean that HE institutions, outside Welsh speaking 
heartlands such as the North and West, have seen slow increases in the level 
of Welsh-medium access when compared to other public funded institutions'. 
(Prifysgol Aberystwyth). 

 

 Dylai SAU ymestyn cymorth ariannol, fel bwrsariaethau ac 
ysgoloriaethau, i annog myfyrwyr i ddewis AU cyfrwng Cymraeg.  Ar hyn 

o bryd, nid yw pob sefydliad yn cynnig cymorth o’r fath, a phan maent yn 
gwneud hynny, nid yw 'not always of a high enough value to be a convincing 
widening access measure.' (UCM Cymru).   

 

 Mae angen cydbwysedd priodol rhwng buddsoddiad y Coleg a 
buddsoddiad prifysgolion mewn meysydd penodol.  Byddai’n werth 

ystyried sut i gefnogi sefydliadau AU (efallai drwy bartneriaethau cyfredol) i 
ddatblygu, a chyllido, darpariaeth ategol. Gallai Adnoddau Addysgol Agored 
fel yr adnoddau dysgu ar-lein am ddim a gynigir drwy OpenLearn Cymru 
gyfrannu at yr agenda hon. 

 

 Dylid disgwyl ac annog sefydliadau AU Cymru i ddiogelu a hyrwyddo 
astudiaeth o Gymru drwy gyfrwng y Saesneg yn ei chyd-destun 

cenedlaethol a rhyngwladol drwy ddatblygu addysgu, ymchwil a chyhoeddi ar 
draws sbectrwm eang o feysydd academaidd. 

 
Sgiliau galwedigaethol a datblygu gweithlu dwyieithog 

 
Gellid gwneud mwy i gynyddu’r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, 
yn enwedig yn sgil yr angen am sgiliau galwedigaethol/dwyieithog 
perthnasol.  Mae hyn yn cynnwys galwedigaethau fel optegwyr, deintyddion 

a gwasanaeth y tu allan i oriau meddygon teulu, lle mae gwaith ymchwil wedi 
dangos bod y Gymraeg yn llai tebygol o gael ei defnyddio i ymwneud â 
chwsmeriaid/cleifion.  'Mae swyddogaeth ganolog yn hyn o beth i sefydliadau 
addysg uwch Cymru sicrhau eu bod yn paratoi gweithlu’r dyfodol i fedru 
darparu ar gyfer anghenion gwlad ddwyieithog. Dylai’r swyddogaeth hon fod 
yn sail greiddiol a strategol i drefniadau cynllunio addysg uwch a chyllid 
myfyrwyr Cymru.' (Comisiynydd y Gymraeg).  Cyfeiriwyd hefyd at anghenion 
sgiliau sectorau yng Nghymru ac adroddiad Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau 
Cymru ar Bolisïau, Sgiliau a’r Iaith Gymraeg yn 2011, a nododd yr angen i 
gynllunio addysgol ganolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad 
darpariaeth Gymraeg, yn enwedig mewn meysydd galwedigaethol 
blaenoriaeth, yn cynnwys cyfiawnder, iechyd a dysgu gydol oes. 

 

 Dylid rhoi blaenoriaeth i gyllido cyrsiau Cymraeg mewn pynciau sy’n 
cryfhau anghenion sgiliau Cymru, fel addysg a hyfforddiant gofal 
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iechyd.  Dylai’r Coleg a sefydliadau AU ddatblygu’r cyrsiau sydd ar gael yn y 
Gymraeg ymhellach, yn enwedig mewn meysydd galwedigaethol, fel iechyd a 
gofal, rheoli a marchnata. Nid yw’r trefniadau presennol yn ehangu mynediad i 
ddarpariaeth AU drwy gyfrwng y Gymraeg ym meysydd pwnc y diwydiannau 
creadigol; er bod bron i 50% o weithlu’r diwydiannau creadigol yng Nghymru 
yn siarad Cymraeg, dylid ymdrechu i sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn gallu 
dilyn cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru.   

 

 Gellid cryfhau cymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, neu sefydliadau, 
i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg drwy sicrhau bod y ddarpariaeth 
darged yn cyfateb yn ddigonol i anghenion sgiliau Cymru.  'For instance, 

as Welsh is one of the official languages of Wales, people have the right to 
access public services (such as healthcare through their GP, hospital or other 
NHS services) through their first or preferred language – so without adequate, 
targeted training to increase provision there is a risk that access to Welsh-
medium health services would be hit.' (UCM Cymru). 

 

 Gallai trefniadau mwy ffurfiol rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a 
Colegau Cymru sicrhau datblygiad pellach mewn darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg, yn enwedig o ran ehangu mynediad i addysg alwedigaethol 
uwch i grwpiau sydd wedi’u hallgáu’n gymdeithasol.   

 

 Mae angen perthynas agosach rhwng y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a cholegau AB.  Gallai hyn godi 

ymwybyddiaeth o’r detholiad eang o bynciau sydd ar gael i’w hastudio yn y 
Gymraeg, a chefnogi datblygiad i AU cyfrwng Cymraeg. Nodwyd bod y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio’n agos gyda’r sector ysgolion uwchradd 
a’r sector AB, ac yn cefnogi llwybrau datblygiad i alluogi myfyrwyr i barhau i 
astudio drwy gyfrwng y Gymraeg wrth iddynt symud o un sector i’r llall. 

 
Mwy o alw am ddarpariaeth AU cyfrwng Cymraeg 
 

 Mae angen sicrhau bod digon o ddarpariaeth i fodloni’r galw a nodwyd.  

Mae mwy a mwy o alw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Er enghraifft, yn ôl 
ffigurau a gasglwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae nifer y myfyrwyr 
sy’n astudio rhyw elfen o’u cwrs wedi cynyddu tua 10% a nifer y myfyrwyr sy’n 
astudio o leiaf draean o’u cwrs yn Gymraeg wedi cynyddu 25%. Mae angen 
cryfhau ac ehangu darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar bob lefel, yn ogystal ag 
ymateb i’r galw cynyddol yn y sectorau cynradd ac uwchradd. Dylid ategu hyn 
drwy fynd ati’n effeithiol i hyrwyddo cyfleoedd gyrfa a fyddai ar gael drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 

 Gallai’r gostyngiad o 7% mewn ceisiadau i AU o Gymru (gweler 
adroddiad interim UCAS, Ionawr 2015) effeithio ar nifer y siaradwyr 
Cymraeg mewn prifysgolion yng Nghymru, a golygu bod llai o 
raddedigion yn symud ymlaen i astudiaeth ôl-raddedig a swyddi 
academaidd drwy gyfrwng y Gymraeg.   

 

 Gallai cynnig ehangu mynediad i ddarpariaeth AU drwy gyfrwng y 
Gymraeg a allai gael ei ystyried yn destun cynnen.  Gallai myfyrwyr sydd 
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wedi’u haddysgu drwy’r Gymraeg yn bennaf fod o dan anfantais pan maent yn 
dechrau AU heb sylfaen ddigonol ar gyfer Saesneg mewn pynciau sy’n cael 
eu haddysgu a’u hasesu yn Saesneg.  

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
'Mae addysg yn Gymraeg yn cynnig persbectif diwylliannol gwahanol a gwerthfawr 
ac y mae angen trefniadaeth a chyllid priodol i feithrin a hyrwyddo addysg uwch 
cyfrwng Cymraeg a’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol gysylltiedig. Hyn ar gyfer 
myfyrwyr Cymraeg ond hefyd, yn anuniongyrchol, ar gyfer myfyrwyr di-Gymraeg 
oherwydd mae persbectif Cymreig yn drosglwyddadwy i gyfryngau ieithyddol eraill. 
Hynny yw, mae meithrin a datblygu addysg Gymraeg a Chymreig yn gyfraniad 
addysgol rhyngwladol gwerthfawr.' (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg). 
 
Mae gan brifysgolion Cymru gyfran uwch o fyfyrwyr o’r prif grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, o gymharu â’r DU gyfan. Er bod prifysgolion yn gwneud 
llawer i gefnogi’r agenda ehangu mynediad, mae ffactorau eraill yn cael effaith 
sylweddol ar benderfyniadau disgyblion i fynd ymlaen i AU (boed yn dod o grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol neu grwpiau sydd â chynrychiolaeth dda). 
 
Pwysleisiwyd pwysigrwydd darpariaeth ehangu mynediad mewn iaith ddewisol i 
oedolion sy’n dysgu.  'Many adults attending part-time are Welsh speakers and they 
need to have the same opportunities as those whose first language is English.' 
(NIACE Cymru). 
 
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn debygol o effeithio ar bob corff cyhoeddus 
yng Nghymru maes o law, yn ogystal â rhai sefydliadau sector preifat. Dywedwyd 
hefyd bod gan Lywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru gyfrifoldeb unigryw am y 
Gymraeg a materion diwylliannol.  
 
Awgrymwyd y dylid cysylltu cyllid grant myfyrwyr i fyfyrwyr unigol er mwyn eu 
galluogi i symud mwy, ac y dylid annog plant i astudio y tu allan i Gymru a phrofi 
bywyd mewn cyd-destunau a chymunedau eraill er mwyn datblygu i fod yn 
‘ddinasyddion rhyngwladol’. Dylid ystyried y cyllid hwn fel buddsoddiad yn 
ninasyddion Cymru, a fydd yn sicrhau manteision i bobl ifanc yn ogystal â 
buddsoddwyr posibl yng Nghymru. Awgrymwyd hefyd nad oes fawr o drafod yn y DU 
am rôl symudedd myfyrwyr, 'not only as an expression of individual choice but also in 
fostering any sense that each part of the UK is part of a larger estate'. (HEPI) 
 
Mynegodd un ymatebydd bryder 'a country whose official language is Welsh has no 
chair for Welsh linguistics'.  Awgrymwyd bod angen mesurau i gadw traddodiad 
llenyddol Cymraeg.  
 
Roedd gan addysg therapi galwedigaethol ddarpariaeth ar gyfer defnyddio’r 
Gymraeg, er bod 'many students like to access the written work in English, as this 
broadens their access to relevant literature sources to underpin their skills in critical 
appraisal and evidence-based practice.' (BAOT/COT) 
 
Dywedodd UCAS eu bod wedi derbyn 119 o geisiadau Cymraeg gan israddedigion 
ar gyfer cylch 2014. 
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Cwestiwn 6: I ba raddau y mae’r trefniadau presennol ar gyfer 
cyllido’r sector addysg uwch a chyllid myfyrwyr yn cefnogi camau 
sy’n ymateb i’r anghenion o ran sgiliau yng Nghymru? A fyddech 
yn hoffi gweld unrhyw gamau eraill? 
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig.  
 

Yn dda 
iawn 

2 

Yn dda 
5 

Ddim yn dda iawn 
21 

Ddim yn 
gwybod 

4 

1 SAU 
1 SAU 
 

1 unigolyn 
1 corff 
proffesiynol 
1 SAU 
1 corff cynrychioli 
SAU (Prifysgolion 
Cymru) 
1 Randstsad 

3 unigolyn 
1 SAB 
1 corff cynrychioli SAB (Colegau 
Cymru) 
8 SAU 
1 undeb myfyrwyr (UCMC) 
1 undeb llafur 
1 Cyngor Sector Sgiliau 
2 gorff cynrychioli (LSW, UALL) 
1 corff arian cyhoeddus/grant 
(CCAUC) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
1 elusen (NIACE Cymru) 

2 unigolyn 
1 undeb 

myfyrwyr 
(OUSA) 

1 Adran SAU 
 

 
Er bod rhai ymatebwyr uniongyrchol (tua 22%) i’r cwestiwn hwn o’r farn bod 
anghenion sgiliau Cymru yn cael eu cefnogi ‘yn dda iawn’ neu ‘yn dda’ gan y 
trefniadau presennol, roedd mwyafrif yr ymatebwyr uniongyrchol (tua dwy ran o dair) 
o’r farn bod y gefnogaeth ‘ddim yn dda iawn’.   
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y trefniadau cyllido sector AU a chyllid myfyrwyr 
presennol yn cefnogi camau sy’n ymateb i anghenion sgiliau Cymru 

 

 Mae’r trefniadau cyllido a ffioedd yn darparu llwyfan cymharol sefydlog i 
brifysgolion allu ymateb i ofynion ac anghenion, tra bo prifysgolion 
Cymru’n rhydd i bennu lefel ffioedd cyrsiau, gan eu galluogi felly i 
wneud penderfyniadau sy’n sicrhau’r cydbwysedd gorau rhwng 
ffactorau academaidd, cymdeithasol ac ariannol.  Mae SAU yn defnyddio 
incwm ffioedd i ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd i addysgu israddedig llawn 
amser ac addysgu arall, yn ogystal â defnyddio arian cynlluniau ffioedd i 
gefnogi mentrau cyflogadwyedd. 

 

 'The ability of Welsh students to take their fee grant with them into 
England mean that students can study at the very best facilities for their 
chosen profession, and, it is hoped, bring those skills back into Wales.  
This is particularly true in professional areas where the provision was 
not available in Wales – for example, veterinary science.' (Prifysgol 

Aberystwyth).   
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 O safbwynt ehangu mynediad cyfeirir cymorth at ddiwallu anghenion 
sgiliau yng Nghymru a galluogi datblygiad i rai cyrsiau eraill.  Ar y cyfan, 
mae’r polisi wedi cefnogi datblygiad a chynaliadwyedd Graddau Sylfaen, sydd 
â’r nod o ddatblygu sgiliau dysgwyr AU. 

 

 Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn sicrhau bod y gweithlu’n amrywiol, yn 
adlewyrchu cymdeithas ac yn cynnwys amrywiaeth o fyfyrwyr medrus, 
yn cynnwys y rhai ag anableddau.  

 

 Mae’r grant ffioedd presennol yn golygu y gall myfyrwyr fod yn fwy 
parod i ddilyn rhaglenni heb ddefnydd galwedigaethol mor uniongyrchol 
gan fod llai o bwysau ariannol arnynt.  

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw camau cefnogi trefniadau cyllido’r sector AU a 
chyllid myfyrwyr presennol yn ymateb i anghenion sgiliau Cymru, neu’n 
awgrymu camau eraill 

 
Diwallu bylchau ac anghenion sgiliau 

 

 Mae’r graddau y mae’r gofynion cyllido AU presennol yn cefnogi ac yn 
ymateb i anghenion sgiliau Cymru yn amrywio’n fawr. 

 

 Mae’n rhaid i’r sector AU ymateb i’r anghydbwysedd rhwng swyddi 
gwag oherwydd ‘prinder sgiliau’ a’r busnesau (bron i hanner) sydd â 
staff â sgiliau a chymwysterau uwch nag sydd eu hangen (fel y 
dangoswyd gan adroddiad Universities UK Forging Futures).  Mae deall 

pam mae’r anghydbwysedd hwn yn bodoli, a mynd i’r afael â’r ddwy agwedd, 
yn hanfodol wrth ddatblygu trefniadau cyllido AU a chyllid myfyrwyr yn y 
dyfodol.  'Welsh Government must look to develop a radical model of 
partnerships that meets both student and employer demand.' (NIACE Cymru) 

 

 Er bod y trefniadau presennol yn darparu cymhorthdal effeithiol i 
israddedigion llawn amser sy’n hanu o Gymru i raddio ac ymuno â’r 
farchnad gyflogaeth gyda llai o ddyled, mae yna fylchau sgiliau penodol 
nad ydynt yn derbyn cymorth llawn a phriodol.  Yn benodol, y rhain yw 
darpariaeth ran-amser hyblyg a datblygiad o Lefel 3 ymlaen mewn meysydd 
allweddol fel Busnes, TG, Iechyd, Gofal Cymdeithasol ac Addysg.  'Provision 
in these areas needs to be supported on a targeted and strategic basis 
through public funding which is directed to support employer, market and 
business needs, rather than to the support of individual students.' (Prifysgol 
Glyndŵr). 

 

 Mae’n rhaid i sefydliadau AU sicrhau perthnasedd eu cyrsiau i’r 
diwydiant ym meysydd pwnc y cyfryngau creadigol.  Yn ogystal, roedd 
angen buddsoddiad parhaus mewn meysydd allweddol sy’n rhoi’r cyfle mwyaf 
i Gymru – fel y naw maes blaenoriaeth a nodwyd gan y Rhaglen Adnewyddu’r 
Economi. 'Whilst the Government has specifically identified the Creative 
Industries as a priority sector for the Welsh economy, there is little evidence of 
a structured plan of action to take the sector's agenda forward in partnership 
with HE in Wales'. (Creative Skillset) 
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 Fel arfer, mae darpariaeth cyrsiau yn cael ei sbarduno gan recriwtio ac 
incwm ac, felly, yn cael ei lywio gan bŵer gwario marchnad y myfyrwyr 
yn hytrach nag anghenion sgiliau Cymru.  Os yw Llywodraeth Cymru’n 
ystyried STEM fel ‘maes gwan’ yng Nghymru a bod bylchau sgiliau mewn 
meysydd STEM, dylid darparu cymhellion ariannol i fyfyrwyr astudio pynciau 
STEM. 

 

 Mae’n rhaid i brifysgolion barhau i ymateb i alw neu brinder sgiliau yn 
lleol a chenedlaethol/rhyngwladol, fel y nodwyd yn Arolwg Sgiliau 
Cyflogwyr 2013.  Ni ellir bodloni galw’n lleol mewn rhai meysydd, fel 
adeiladu, TGCh a diwydiannau gwyddonol.  'It will be important to continue to 
invest strategically in the Grand Challenge areas identified in the Welsh 
Government's innovation and science strategies. Supporting STEM subjects 
will be important in this, but the economic importance of other areas for the 
Welsh economy such as finance and the creative industries (both highlighted 
as the major areas of growth for Cardiff and Newport in previous spatial 
planning strategies) should not be underestimated.'  (Prifysgolion Cymru). 

 

 Mae unigolion angen cymorth i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i 
gael gwaith ac mae’r rhai sydd mewn gwaith angen cymorth i barhau i 
ddatblygu eu sgiliau. Os na fyddant yn diweddaru eu sgiliau mae perygl 
iddynt golli gwerth gydag amser.  Rhoddwyd De-ddwyrain Cymru fel 
enghraifft benodol o ranbarth sydd ag ardaloedd sylweddol o amddifadedd a 
chyfran isel o’r boblogaeth â chymwysterau Lefel 4 o gymharu â rhannau 
eraill o’r DU.  'This is particularly true of industries in South East Wales where 
the evidence is that employer demand cannot be met locally such as in the 
areas of construction, ICT, creative and science related industries.' (Prifysgol 
De Cymru). 

 

 Gyda galw cynyddol am weithlu dwyieithog ar gyfer y dyfodol, yn 
arbennig yn sgil y Safonau Cymraeg sydd ar ddod, mae’n rhaid i AU fod 
yn ganolog yn y gwaith o hyfforddi a datblygu unigolion a fydd yn gallu 
gweithio a darparu gwasanaethau dwyieithog yn y dyfodol.  'Mewn gwlad 
ddwyieithog lle mae dwy iaith swyddogol felly, mae angen sicrhau bod 
gweithlu sy’n meddu ar y sgiliau lefel uchel angenrheidiol i fedru gweithredu 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.' (Comisiynydd y Gymraeg).  Mae angen 
system a llwybr cyfrwng Cymraeg sefydledig, yn cwmpasu pob cam o addysg 
unigolyn hyd at AU. Mae angen parhaus i ystyried ehangu’r cymhelliant 
ariannol, er mwyn annog myfyrwyr sy’n meddu ar y sgiliau Cymraeg priodol i 
astudio cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg. Dylid ystyried anghenion 
gweithluoedd mewn gwahanol sectorau, e.e. meddygaeth, gwasanaethau 
gofal a chymdeithasol, addysgu, gwasanaethau cymorth addysg, yn ogystal 
ag anghenion y gweithlu’n gyffredinol, wrth gyflawni’r gwaith hwn. 

 

 Dylai gwybodaeth am anghenion sgiliau Cymru gael ei dosbarthu’n 
ehangach a mwy strategol.  Byddai hyn yn sicrhau bod cyllid Llywodraeth 

Cymru’n cael ei dargedu at feysydd lle gwelir anghenion yn datblygu ac y 
rhagwelir y bydd anghenion yn y dyfodol. Mae yna fylchau penodol  yn y 
diwydiannau creadigol a’r Ardaloedd Menter. O ran yr Ardaloedd Menter, mae 
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hyn ei gwneud hi’n anodd asesu a oedd graddedigion o’r brifysgol neu’r coleg 
lleol yn diwallu’r anghenion sgiliau a nodwyd.  'More explicit links between 
local institutions and industries could address this gap.' (UCM Cymru). 

 

 Mae angen cynnwys anghenion dysgu gydol oes a sgiliau parhaus 
gweithwyr a phobl hŷn mewn trafodaethau am gyllid neu sgiliau.  'Relief 
of the financial barriers and constraints for adult and part-time learners should 
be a priority.' (UNSAIN)  

 

 Mae angen polisi pendant ar anghenion sgiliau Cymru.  Fel arall 'there is 

a risk that graduates are being produced and, if the generally-weaker jobs 
market in Wales is unable to absorb them, then leaving for more competitive 
regions and sectors'. (UCM Cymru).   

 

 Er bod creu Ardaloedd Menter ledled Cymru wedi rhoi hwb i 
flaenoriaethau rhanbarthol yng Nghymru - gyda sectorau’n cael eu 
blaenoriaethu yn ôl anghenion pob rhanbarth - nid yw’r union berthynas 
mae’r Ardaloedd i fod i’w chael ag unrhyw sefydliadau lleol yn glir.  Nid 

yw’r trefniadau cyllido presennol yn gofyn am ddull penodol wedi’i deilwra gan 
sefydliadau AU unigol i weithio gyda chyflogwyr neu ddiwydiannau penodol. 
Gall hyn fod yn llwybr ar gyfer partneriaeth i greu darpariaeth ran-amser, 
hyblyg, wedi’i chyllido’n dda fel y gall gweithwyr cyflogedig ddiweddaru eu 
sgiliau’n hawdd ac nad oes dibyniaeth lwyr ar raddedigion i ddiwallu 
anghenion sgiliau Cymru. Dylai Byrddau Ardaloedd gynnwys cynrychiolaeth o 
blith myfyrwyr a dylent ymgysylltu â myfyrwyr er mwyn sicrhau ymrwymiad 
hanfodol ganddynt. 

 

 Mae’r canfyddiad cyfredol o ‘anghenion sgiliau Cymru’ yn seiliedig ar 
gamsyniad o rôl AU.  Mae’n bwysig cydnabod nad paratoi myfyrwyr ar gyfer 

y gweithlu yw unig ddiben AU.  'Such a utilitarian stance ignores the wider 
social, cultural and civic benefits of HE and it could be argued that 
development of the individual and the pursuit of knowledge for its own sake 
have largely been ignored in the current era.' (UCU) 

 

 'Too narrow a focus on skills needs can promote a short term and 
counterproductive approach to long term economic needs.' (UNSAIN)   

 

 Dylid ystyried a ddylai rhai sefydliadau yng Nghymru newid i fod yn 
golegau polytechnig/prifysgolion technegol. 

 
Llif myfyrwyr trawsffiniol y tu allan i Gymru 
 

 Mae myfyrwyr sy’n gadael Cymru, llawer ohonynt y rhai mwyaf galluog 
yn academaidd, yn golled i economi’r wlad, i amryw o sectorau mewn 
meysydd galwedigaethol a phroffesiynol, ac i sgiliau Cymraeg.  Mae hyn 

yn arbennig o berthnasol yng nghyd-destun datblygu Safonau’r Gymraeg. 
 

 Dylid annog myfyrwyr i aros yng Nghymru lle bo’n bosibl, efallai drwy 
gynnig cymhellion ariannol i aros yng Nghymru, yn dibynnu ar y 
meysydd prinder sgiliau a nodir.  Mae cyfraddau cadw graddedigion yng 
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Nghymru yn is nag mewn unrhyw wlad ddatganoledig arall gyda thros 
chwarter yn gadael Cymru o fewn chwe mis i raddio. Gellid gwella hyn, 'either 
by tailoring the educational offering to better suit the jobs available in Wales, 
or by better defining the skills needs of Wales to which universities and 
colleges must respond'. (UCM Cymru).  Ar hyn o bryd, nid oes sicrwydd y 
bydd myfyrwyr yn aros yng Nghymru neu, os ydynt yn astudio yn rhywle arall, 
y byddant yn dychwelyd i Gymru ar ôl graddio. Dylai denu gweithwyr 
proffesiynol medrus a hyfforddedig i Gymru fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth 
Cymru. 
 

 Mae colli’r myfyrwyr gorau’n cael effaith arbennig ar Feddygaeth.  'Any 

arrangements that make it more likely that the best Welsh students leave to 
study outside Wales makes it much more likely that they will not spend their 
career in Wales. This will not be balanced by the best English students opting 
to apply to Welsh Medical schools, and the greater the gap in HE funding 
between English and Welsh Medical Schools the greater the problem is likely 
to be. This will increasingly affect recruitment in Wales, and will also deprive 
Wales of future outstanding leaders in Medicine.' (Learned Society)  Byddai 
rhoi cymorthdal i fyfyrwyr o Gymru i astudio mewn ysgolion meddygol yn 
Lloegr yn cael effaith andwyol hirdymor ar ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen 
ar gyfer Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru. 
 

 Yn achos rhaglenni sydd ar gael yn eang yng Nghymru, dim ond os yw’r 
myfyriwr yn astudio mewn prifysgol yng Nghymru y dylid darparu grant 
ffioedd.  Dylid caniatáu i fyfyrwyr Cymru ymgeisio am le mewn sefydliad AU 

yn Lloegr a derbyn grant ffioedd os oes rhesymau galwedigaethol penodol 
dros wneud hynny, e.e. milfeddygaeth. Byddai hyn yn galluogi SAU Cymru i 
gadw ffioedd yn gymharol isel i ddenu myfyrwyr o dros y ffin.   

 

 Mae’r system gyllido bresennol yn dibynnu ar fyfyrwyr yn dod i Gymru, 
yn enwedig o Loegr.  Er bod Cymru’n dal i fod yn fewnforiwr net o ran 
myfyrwyr, mae’r bwlch wedi bod yn culhau’n gynyddol gan fod nifer y 
myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a dderbynnir i Loegr wedi cynyddu 25% yn y tair 
blynedd (rhwng 2011 a 2014).  'Since 2011, applications from Welsh 
domiciled students to England have exceeded applications from English 
students to Wales, raising the prospect that in future this position could 
reverse.' (Prifysgolion Cymru).  Yn ogystal, os nad oes llawer o fyfyrwyr o 
Loegr yn astudio darpariaeth ôl-raddedig a addysgir ym mhrifysgolion Cymru 
gan eu bod yn gallu cael benthyciadau yn Lloegr, gallai hyn gael effaith ar allu 
prifysgolion Cymru i gynnig hyfforddiant ôl-raddedig. 
 

 Dylid dileu mesurau rheoli niferoedd myfyrwyr yng Nghymru er mwyn 
osgoi’r effaith economaidd andwyol ar Gymru.  Mae llacio’r mesurau rheoli 

niferoedd myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr â graddau mynediad uchel yn Lloegr yn 
denu’r myfyrwyr mwyaf cymwys a symudol o Gymru, gyda chyfran o fyfyrwyr 
o Gymru â graddau ABB+ ac yn cael eu derbyn i sefydliadau yn Lloegr wedi 
cynyddu o 54% i 62% ers 2011.   
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Trefniadau cyllido 
 

 Mae’r polisi grant ffioedd dysgu i israddedigion llawn amser wedi arwain 
at lefelau cyllid is i agweddau eraill ar AU, yn cynnwys diwallu 
anghenion sgiliau.  Gostyngodd cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer AU 

20% rhwng 2010/11 a 2015/16, ac mae dyraniad AU wedi gostwng o 3.1% i 
2.6% o’r terfynau gwariant adrannol cyn ystyried taliadau grant ffioedd. 
Cafodd cyllid cyfalaf ar gyfer AU ei ddileu’n gyfan gwbl yn 2011/12.  
Awgrymwyd bod 'higher education has fallen significantly in the list of [Welsh 
Government] investment priorities'. (Prifysgolion Cymru). 

 

 Mae gosod trothwy o £9,000 ar ffioedd yn tanseilio gallu SAU i ddarparu 
darpariaeth cost uchel, yn cynnwys darpariaeth STEM.  Bydd unrhyw 
gwtogi ar y ddarpariaeth hon, yn ei dro, yn effeithio ar ddatblygiad sgiliau, 
ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth ôl-raddedigion mewn meysydd 
hollbwysig i iechyd a ffyniant economaidd Cymru.  'There is a risk of not 
having sustainable funding in place to support medical and dental provision in 
Wales which will impact on broader Welsh Government priorities such as 
delivering the workforce needs of the NHS.' (Prifysgol Caerdydd). 

 

 Mae yna wahaniaethau sylweddol rhwng sefydliadau, gyda rhai’n 
ymddangos fel pe baent yn waeth eu byd nag yr oeddynt cyn 2012 a rhai 
yn well eu byd o ganlyniad.  Mae dadansoddiad dros dro o ddata cynnar yn 
awgrymu bod y gostyngiad mewn cyllid grant wedi’i gydbwyso gan y cynnydd 
mewn incwm ffioedd gan fyfyrwyr israddedig llawn amser o 2013/14 (ar ôl 
gostyngiad sylweddol mewn incwm yn 2012/13).  Mae’r ffaith bod incwm yn 
dod o ffioedd israddedigion llawn amser bellach yn effeithio hefyd ar allu 
sefydliadau i’w ddefnyddio ar gyfer casgliad llawn o weithgareddau, er 
enghraifft ymchwil, arloesedd ac ymgysylltu.  'There is a clear risk that 
continuation of current levels of investment in universities in Wales is 
insufficient to match the aspirations of either the sector or Welsh Government 
in the longer-term.' (Prifysgolion Cymru).  Roedd rhaid i CCAUC dynnu ei 
gyllid ar gyfer nifer o feysydd strategaeth yn ôl (Arloesi ac Ymgysylltu, Ehangu 
Mynediad, Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, Dysgu ac Addysgu), gan 
ddisgwyl y byddai cyllid yn llifo i’r sector AU drwy’r cynnydd mewn incwm 
ffioedd; fodd bynnag, roedd y gallu i gael gafael ar y ffynhonnell incwm arall 
hon yn amrywio o sefydliad i sefydliad. Bydd yr ymrwymiad i, a’r flaenoriaeth a 
roddir, i gyfnewid gwybodaeth a masnacheiddio yn amrywio felly rhwng 
sefydliadau. 

 

 Mae dileu cyllid strategol ar gyfer arloesi ac ymgysylltu yn 
anghymhelliad pendant i sefydliadau sy’n gwneud gwaith yn y meysydd 
hyn.  Mae dileu’r cyllid hwn wedi lleihau’r adnoddau sydd ar gael mewn 

prifysgolion hefyd i hyrwyddo hyfforddiant menter a datblygiad proffesiynol 
parhaus, ac i ddatblygu a meithrin cysylltiadau â busnesau sy’n darparu 
llwybrau i gyflogaeth.   

 

 Wrth ddileu cyllid wedi’i glustnodi i gefnogi mentrau sgiliau a 
chyflogadwyedd, rhai ohonynt yn cwmpasu Cymru gyfan, i raddau 
helaeth collwyd y gallu i ddatblygu mentrau newydd mewn meysydd 
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penodol.  Dylid darparu cyllid i wobrwyo’r gwaith sy’n cael ei wneud eisoes i 
gefnogi sgiliau graddedigion drwy leoliadau gwaith, ymgorffori sgiliau a thrwy 
gwricwlwm a gymeradwyir gan gyflogwyr. 'The gap in funding and the 
uncertainty of the renewal of the Go Wales initiative, has led to a loss of 
extensive expertise within the HE sector. The limited parameters of any new 
initiative will place additional burden on delivering employability skills.' 
(Prifysgol Aberystwyth).   
 

 Gallai’r bwriad i ymgorffori’r holl ddarpariaeth i israddedigion a ariennir 
gan GIG Cymru ar hyn o bryd yn y system cyllido myfyrwyr effeithio’n 
andwyol ar y galw gan fyfyrwyr.  Gallai wneud y ddarpariaeth yn anhyfyw 

yn ariannol i brifysgolion hefyd oni bai bod costau darparu’n cael eu cydnabod 
drwy ddull arall. 

 

 Mae yna fwlch cyllido rhwng sectorau AU Cymru a Lloegr.  Er enghraifft, 

cymharwyd y cyllid a ddarperir gan HEFCE i sefydliadau AU Lloegr ar gyfer 
cyfnewid gwybodaeth (£160 miliwn yn 2014/15 yn ychwanegol at yr incwm 
ffioedd dysgu) a dileu’r Gronfa Arloesi ac Ymgysylltu a oedd yn werth £8 
miliwn y flwyddyn yng Nghymru yn 2014/15.  Dywedodd CCAUC ei fod wedi 
diddymu’r gronfa yn sgil yr angen i gyllido myfyrwyr israddedig llawn amser, a 
bod pryderon y byddai diddymu’r cyllid hwn yn golygu mai Cymru yw’r unig 
wlad yn y DU bellach sy’n dioddef o ddiffyg buddsoddiad yn y maes hwn. Mae 
colli cyllid arloesi ac ymgysylltu yn effeithio hefyd ar gapasiti a gallu’r sector 
AU yng Nghymru i barhau i ddatblygu ymchwil o’r radd flaenaf.  'In building 
evidence for the existence of a strong research environment for future REF 
exercises, institutions will need to continue to nurture their relationships with 
public, private and third sector partners, an approach previously directly 
facilitated through IEF support.' (CCAUC).  Yn ogystal, mae cymorth parhaus 
HEFCE ar gyfer twf sgiliau drwy gynlluniau fel y Gronfa Entrepreneuriaeth 
Gymdeithasol yn rhoi mantais gystadleuol i sefydliadau Lloegr a’u 
graddedigion o gymharu â sefydliadau Cymru. 

 

 Ni all rhai myfyrwyr cymhwyster lefel mynediad fforddio dysgu yn sgil 
diffyg cyllid.  

 
Cysylltiadau AU-AB 

 

 Mae angen cysylltiadau a chydweithio cryfach rhwng AU ac AB.  Gallai 

mwy o ddealltwriaeth, cydweithio a phartneriaethau rhwng prifysgolion a 
cholegau gael yr effeithiau buddiol sydd eu hangen, gan gefnogi anghenion 
sgiliau yng Nghymru. Mae gan AU alwedigaethol, a ddarperir yn lleol, y 
potensial i ehangu mynediad i AU. 'A revised funding model must develop 
more opportunities for part-time and work-based higher education in colleges 
where, for personal and locational reasons, it might not be possible to study 
directly with a university.' (Colegau Cymru). Mae colegau wedi cael llwyddiant 
sylweddol yn cefnogi dysgwyr o grwpiau incwm isel a chymunedau 
difreintiedig. Mae gallu’r myfyrwyr hyn i dalu ffioedd uchel a chostau eraill am 
eu hastudiaethau’n gyfyngedig, ac mae angen mwy o gyllid a chymorth ar 
gyfer dysgwyr rhan-amser i annog datblygiad di-dor i ddysgu uwch. 
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 Mae angen mynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal gallu colegau AB i 
ymateb i anghenion sgiliau uwch Cymru. Mae’r rhwystrau hyn yn 
gysylltiedig â’r system gyllido a’r model breinio rhwng colegau a 
phrifysgolion.   

 

 Dylai’r trefniadau breinio cyfredol rhwng prifysgolion a cholegau AB 
weithredu ar sail fwy cyfartal, yn seiliedig ar y gwaith a wneir gan bob 
sefydliad.  Mae cyflogwyr am weld Prentisiaethau Uwch yn cael eu datblygu, 

llawer ohonynt â Gradd Sylfaen yn rhan o’r rhaglen, sy’n cael eu darparu gan 
y sector AB o dan drefniant gyda phrifysgol fel rheol. Mewn llawer o achosion, 
mae’r sefydliad AB o dan anfantais ariannol ac nid yw’n cael ei drin fel partner 
cyfartal. Dylid caniatáu i’r sector AB ddatblygu Graddau Sylfaen gyda 
chyflogwyr, a bod yn gyfrifol am ddilysu a dyfarnu’r rhain yn annibynnol ar y 
brifysgol.   

 

 Dylai cyllid myfyrwyr fynd yn uniongyrchol i ddarparwyr AU penodedig 
mewn colegau AB, gan alluogi’r coleg i ddatblygu darpariaeth ei hun; 
byddai hyn yn cynyddu’r dewis i ddarpar fyfyrwyr a chyflogwyr ac yn 
adeiladu ar ddatblygiad darpariaeth alwedigaethol. Ac eithrio rhai 
premiymau i gefnogi meysydd fel Meddygaeth, Mathemateg a Pheirianneg, 
nid oes llawer o gyfle i gyfeirio cyllid i feysydd eraill, e.e. yr holl sectorau 
blaenoriaeth.  'Under current financial arrangements with our university 
partners we do not get any more money if we run a Foundation Degree in 
Aerospace Engineering or a Foundation Degree in Business Studies, which 
due to the cost of the former could dissuade the college from offering this 
provision, if indeed the university were happy for us to deliver such provision, 
which in relation to STEM subjects is often not the case.' (Coleg Caerdydd a’r 
Fro). Dylai’r system gyllido fod yn fwy hyblyg ac ystyried cost y ddarpariaeth a 
blaenoriaethau’r rhanbarthau a Chymru gyfan.  

 

 'Part time provision is expensive for institutions and the current funding 
and finance regimes are not helping HE-FE partnerships meet the 
regional needs of South East Wales.' (Prifysgol De Cymru). 

 

 Mae angen rhoi’r un lefel o barch a chyllid i gymwysterau academaidd a 
galwedigaethol, boed yn ddysgu llawn amser neu ran-amser, er mwyn 
diwallu anghenion sgiliau Cymru.  Cyrsiau gradd tair blynedd llawn amser a 
welir yn bennaf yn y trefniadau cyllido AU a chyllid myfyrwyr, sy’n golygu bod 
addysg ran-amser a darpariaeth alwedigaethol uwch yn llai amlwg ac yn 
derbyn llai o gymorth.  Mae hyn wedi arwain at system dechnegol a 
galwedigaethol uwch gymharol wan. 

 

 Mae angen mynd i’r afael â’r 'current neglect and underfunding of the FE 
sector … as a critical part of the solution'. (UNSAIN)  Mae darpariaeth 

graidd colegau, yn cynnwys cyrsiau rhyngosod, addysg brentisiaeth a 
darpariaeth dosbarthiadau nos, yn addas iawn i ddiwallu anghenion cyflogwyr 
ac oedolion. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar gyllid a threfniadau cyllid 
myfyrwyr wedi effeithio’n andwyol ar y ddarpariaeth hon dros y pum mlynedd 
diwethaf a gwelwyd gostyngiad sydyn mewn darpariaeth AU ran-amser. Er 
hyn, parhaodd colegau i ymrestru tua 7,000 o fyfyrwyr y flwyddyn i raglenni 
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galwedigaethol AU, gan weithio’n uniongyrchol â chyflogwyr i ddatblygu’r 
modelau a’r llwybrau rhaglenni mwyaf perthnasol i bob cyflogwr. 
 

AU a phartneriaid eraill 

 

 Mae angen mwy o gydweithio rhwng y maes AU a’i bartneriaid.  Dylid 

cael 'greater emphasis on employer engagement and closer cross sector 
working and more joined up funding arrangements between higher education, 
further education and work-based learning are essential if developments such 
as higher level apprenticeships are to achieve their full potential.' (Coleg 
Cambria) 

 

 Dylid rhoi mwy o anogaeth i gyflogwyr fuddsoddi a chymryd rhan mewn 
datblygu sgiliau galwedigaethol, a dylent fod yn bartneriaid yn y gwaith 
o gynllunio a darparu hyfforddiant i’r gweithlu.  Yn ôl Arolwg Sgiliau 
Cyflogwyr UKCES 2013 cyflogwyr Cymru yw’r lleiaf tebygol o holl wledydd y 
DU i ddatblygu sgiliau eu gweithwyr. Mae’r Radd Sylfaen yn enghraifft o 
gynllunio rhaglen radd ar sail anghenion cyflogwyr, yn unol â gofynion a 
blaenoriaethau galwedigaethol, fel y mynegwyd drwy’r Cynghorau Sgiliau 
Sector. Mae yna botensial i ddefnyddio ardollau cyflogwyr mewn sectorau lle 
methwyd buddsoddi ynddynt a mynd i’r afael â phrinder sgiliau. Croesawyd yr 
egwyddor o gyd-fuddsoddiad gan y llywodraeth a chyflogwyr, fel y nodwyd 
yng nghynllun gweithredu sgiliau Llywodraeth Cymru. Mae angen cymhellion i 
gyflogwyr a sefydliadau cyflogwyr fynd ati i ddiweddaru sgiliau gweithwyr a 
darparu dysgu yn y gwaith. Fodd bynnag, 'while employers are well placed to 
deliver and tailor job and industry specific learning, it is important learners 
who are not currently in employment are not disadvantaged'. (NIACE Cymru)  
Yn ogystal, nid yw cyflogwyr ac undebau llafur yn rhoi’r un pwyslais ar 
gymhwyster gradd bob amser. 

 

 Gallai cyflogwyr gefnogi gweithwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant.  

Gallent wneud hyn drwy dalu cyfraniad at ffioedd; ad-dalu’r benthyciad wrth 
gwblhau’r rhaglen hyfforddi’n llwyddiannus neu godi cyflog gweithwyr i dalu 
cost ad-daliadau benthyciad.  'Contact with employers has indicated that the 
third option is more attractive because the employer can retain the benefits of 
the cost of the training within the company.' (Prifysgol Abertawe). 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu dull cadarn drwy ei chysylltiad fel 
cyflenwr cyllid i ddarparwyr dysgu er mwyn datblygu a darparu 
cymwysterau’n effeithiol gan weithio mewn partneriaeth agos â chyrff a 
arweinir gan y sector. 'Although we recognise the challenges of establishing 

a demand-led system, and the relative inflexibility of the current funding 
arrangements and timeframes, it is crucial that the Welsh Government and 
HE demonstrate that they can rise to this challenge.' (Creative Skillset) 

 
Dysgu hyblyg a rhan-amser 
 

 Nid yw trefniadau cyllid myfyrwyr yn ymateb mor hyblyg ag y gallent i 
brinder sgiliau.  Mae angen dulliau modiwlaidd a dysgu hyblyg o bell i 

gefnogi uwchsgilio a dysgu sgiliau o’r newydd. Mae dysgu hyblyg o bell yn 
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cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr nad ydynt o reidrwydd yn gallu rhyddhau 
staff i astudio yn ystod amser gwaith.  'It may be worth considering bursaries 
for priority subjects and this should include part-time as well as full-time 
study.' (Y Brifysgol Agored). 

 

 Dylid ymestyn ffioedd is ar gyfer astudio rhan-amser i’r rhai sy’n astudio 
ar ddwyster llai na 25%.  Mae’r diffyg cyllid i fyfyrwyr rhan-amser wedi 

arwain at ostyngiad yn nifer y myfyrwyr rhan-amser, a allai effeithio ar yr 
agenda sgiliau. Yn ogystal, mae dyraniad cyfyngedig y credydau ar gyfer 
astudiaeth ran-amser wedi cyfyngu ar ddatblygiad darpariaeth AU a 
achredwyd gan brifysgolion a arweinir gan ymchwil.   

 

 Dim ond rhan o’r gost ddarparu mae’r benthyciad rhan-amser yn talu 
amdano ac mae angen ei ‘ategu’ gan ddefnyddio’r cyllid credyd rhan-
amser.  Fodd bynnag, mae yna drothwy ar y credydau hyn, sy’n atal twf 
mewn darpariaeth. Byddai cael gwared ar y system gredydau a chyflwyno 
benthyciadau myfyrwyr yn ei lle yn galluogi myfyrwyr a chyflogwyr i ddewis y 
ddarpariaeth fwyaf priodol i’w hanghenion, yn cynnwys AU sy’n cael ei 
darparu mewn partneriaeth â cholegau AB. Byddai defnyddio’r cyllid credydau 
i gynyddu’r benthyciadau ffioedd sydd ar gael yn rhoi dewis o sefydliadau 
darparu i gyflogwyr a gweithwyr/myfyrwyr. Gellid cael dwy haen o fenthyciad a 
gellid cyfyngu’r benthyciad haen uchaf i raglenni a fwriedir ar gyfer y sectorau 
a nodwyd yn y Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd.  

 

 Ni fydd Graddau Sylfaen rhan-amser, sy’n cael eu datblygu i gau 
bylchau sgiliau sy’n atal twf mewn sectorau a nodwyd yn y Fframwaith 
Blaenoriaethau Economaidd, yn hyfyw heb ddyraniad adnoddau priodol. 
Mae cyflogwyr mawr a BBaChau sydd â photensial i dyfu angen i Raddau 
Sylfaen gael eu hachredu gan brifysgolion blaenllaw a arweinir gan ymchwil.   

 
Ôl-raddedigion 
 

 Dylid darparu benthyciadau neu grantiau ffioedd ar gyfer rhaglenni ôl-
raddedig a addysgir yng Nghymru, a’u cyfyngu o bosibl i raglenni a 
fwriedir ar gyfer sectorau a nodwyd yn y Fframwaith Blaenoriaethau 
Economaidd.  Byddai angen trefniadau ysgoloriaeth er mwyn i fyfyrwyr 
ehangu mynediad dderbyn bwrsariaethau. Yn ogystal, mae’n rhaid cynnal 
llwybrau datblygiad hyd at astudiaeth ôl-raddedig a addysgir ac astudiaeth 
ymchwil. Mae ymchwil yn dangos bod myfyrwyr ôl-raddedig yn fwy tebygol o 
aros yn yr un ardal ar ôl astudio nag israddedigion, a bod sgiliau ôl-raddedig 
yn dod yn gynyddol bwysig ar gyfer ymuno â’r farchnad lafur a symud ymlaen 
yn eich gyrfa. Mewn rhai meysydd, mae astudiaeth ôl-raddedig yn datblygu i 
fod yn gyffredin, naill ai i ymuno â phroffesiwn neu fel ‘trwydded i ymarfer’. 

 

 Mae angen datblygiad a chymorth ar gyfer addysg ôl-raddedig ran-
amser.  Dylid darparu cymorth ariannol ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, efallai 
mewn meysydd pwnc blaenoriaeth; ni ddylai oedran na hyd yr astudiaeth 
gyfyngu ar hyn. 
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Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Egwyddorion cyllido 
 
Mae’n rhaid i gost dysgu hyblyg rhan-amser barhau i fod yn fforddiadwy ac yn 
hygyrch i’r rhai sy’n cael eu cefnogi drwy gyd-fuddsoddiad a/neu’n cyllido eu hunain. 
Mae angen amddiffyn trefniadau cyllido sy’n galluogi sefydliadau i gadw eu ffioedd ar 
gyfer cyrsiau rhan-amser yn gymharol isel. Dylai gweithwyr rhan-amser, yn enwedig 
y rhai mewn swyddi cyflog isel, allu elwa ar gyd-fuddsoddiad a’r agenda datblygu 
sgiliau.  
 
Er mwyn llwyddo mewn economi fodern a chynyddol ryngwladol yn y dyfodol mae 
prifysgolion angen digon o adnoddau i’w galluogi i wella ansawdd darpariaeth; 
bodloni gofynion sgiliau busnesau; a gwella allgymorth ymhellach i bawb sydd â’r 
gallu a’r awydd i ddilyn cyrsiau AU.   

 
Nid oes angen taliadau grant ffioedd i gynnal recriwtio israddedigion llawn amser ar 
lefelau ffioedd o hyd at £9,000, ond yn hytrach er mwyn helpu i osgoi dyledion 
myfyrwyr. Nid yw taliadau grant ffioedd yn cael effaith sylweddol ar ehangu 
mynediad i AU lawn amser, ac ar yr un pryd mae cost y system gyfredol wedi arwain 
at lai o gymorth i ddarpariaeth ran-amser.  
 

Mae cyllid ar gyfer cyhoeddiadau academaidd Cymraeg yn bwysig i gefnogi 
ysgolheictod Cymraeg ac i ysgrifennu Saesneg ar bynciau academaidd sydd wedi’u 
diffinio’n fras fel ‘Astudiaethau Cymreig’.  
 
Cyfraniad addysg uwch at ddatblygu sgiliau 
 
Mae prifysgolion yn allweddol i ddatblygiad economaidd Cymru.  'Graduates are the 
key cogs in the machinery of Wales' economic recovery. Universities in Wales are 
not merely contributing to the local and national economies, they are transforming 
them.' (Prifysgolion Cymru). Bob blwyddyn, mae tua 10,000 o fyfyrwyr o brifysgolion 
Cymru yn ymuno â’r gweithlu yng Nghymru o fewn chwe mis i adael y brifysgol, a 
thros 6,200 yn dechrau gweithio mewn rhannau eraill o’r DU. Mae mwyafrif (61%) y 
graddedigion o brifysgolion Cymru yn cael swyddi yng Nghymru. Dengys y ffigurau 
diweddaraf bod 92% o raddedigion cyrsiau gradd gyntaf llawn amser yng Nghymru 
mewn swyddi neu’n dilyn cwrs pellach chwe mis ar ôl gadael – cyfran uwch na 
chyfartaledd y DU. 
 
'Most of the Welsh workforce of the 2020s is already in work and will need flexible 
learning options to attain the higher skills levels necessary to ensure economic 
growth. We cannot rely on what will be a declining inflow of new graduates from full-
time programmes.' (Y Brifysgol Agored). Canfu adroddiad Mae’n Hen Bryd bod 72% 
o fyfyrwyr rhan-amser yn gweithio a’r rheswm mwyaf cyffredin dros astudio’n rhan-
amser oedd i wella eu gallu i gael swydd yn y dyfodol. 

 
Mae yna alw sylweddol am sgiliau graddedigion gan gyflogwyr. Er enghraifft, nododd 
Comisiwn Cyflogaeth a Sgiliau y DU (UKCES) y bydd yna alw sylweddol yn y dyfodol 
am y gweithwyr canlynol: rheolwyr corfforaethol; gweithwyr proffesiynol ym maes 
gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM); gweithwyr addysgu ac 
ymchwil proffesiynol; a gweithwyr busnes a gwasanaethau cyhoeddus proffesiynol. 
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Roedd y swyddi hyn yn cyflogi cyfrannau uchel o raddedigion (86% o weithwyr 
proffesiynol). Amcangyfrifir y bydd dros 80% o’r swyddi newydd a fydd yn cael eu 
creu erbyn 2020 yn swyddi mewn galwedigaethau sydd â chrynodiadau uchel o 
raddedigion. Gallai datblygu’r sgiliau arloesi ac entrepreneuriaid hyn o fewn y 
cwricwlwm fod o fudd i’r myfyriwr ei hun a’r gymuned ehangach. 
 
Mae datblygu sgiliau drwy ddarpariaeth AU ran-amser i’r rhai sy’n gweithio mewn 
swyddi cyflogau isel yn cyfrannu at ehangu mynediad i AU. 

 
Bydd angen i brifysgolion barhau i ymateb i alw neu brinder sgiliau ar lefel leol a 
chenedlaethol/rhyngwladol. Mae hyn yn debygol o gynnwys buddsoddiad strategol 
pellach ym meysydd yr Her Fawr a nodwyd yn strategaethau arloesedd a 
gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru. Mae cefnogi pynciau STEM yn bwysig, ond ni 
ddylid diystyru pwysigrwydd economaidd meysydd eraill i economi Cymru, fel cyllid 
a’r diwydiannau creadigol (y ddau wedi’u nodi fel meysydd twf o bwys i Gaerdydd a 
Chasnewydd mewn strategaethau cynllunio gofodol blaenorol).  
 
Cryfderau SAU 

 
Mae prifysgolion Cymru’n denu staff addysgu o bob cwr o’r byd sy’n gallu darparu’r 
profiad dysgu ac addysgu gorau, ac ymchwilwyr sy’n gallu cymryd rhan mewn 
ymchwil arloesol. Mae myfyrwyr rhyngwladol yn ganolog i’r profiad dysgu ac 
addysgu ym mhrifysgolion Cymru hefyd:  'Being able to attract these students 
enriches the classroom environment on Wales' campuses, enhances learning and 
teaching, and helps to make Wales' graduates more prepared for the international 
labour market.' (Prifysgolion Cymru). 
 
Mae amrywiaeth sector AU Cymru yn gryf tu hwnt, sy’n darparu’r gallu - neu’r gallu 
posibl - i ddiwallu anghenion cenedlaethol Cymru ac anghenion poblogaeth amrywiol 
o fyfyrwyr. Mae sector prifysgolion cryf a chynhyrchiol yn gofyn am adnoddau 
digonol a hyblyg i ddarparu amgylchedd dysgu ac ymchwil eang a chynhwysfawr 
sy’n galluogi myfyrwyr i fanteisio ar AU o ansawdd uchel. 'A robust, resilient and 
internationally adept university sector brings widespread benefits to individuals, 
communities, the nation as a whole and government in Wales and provides the 
foundation for Wales' long term economic growth.' (Prifysgolion Cymru).   
 
Y cyd-destun economaidd ehangach 
 
Mae yna ras fyd-eang tuag at economïau â sgiliau o safon uchel gyda gwledydd yn 
buddsoddi llawer mewn arloesi. Mae’n debyg y gwelwn ni gynnydd aruthrol yn nifer y 
graddedigion ym mhob cwr o’r byd, yn enwedig o wledydd fel Tsieina a Korea. 
 
Mae gradd israddedig yn gwella siawns unigolyn o gael swydd, ac yn cynyddu 
enillion ymylol 27% ar gyfartaledd o gymharu â meddu ar ddau gymhwyster Safon 
Uwch neu fwy. Mae astudio ar lefelau uwch yn sicrhau mwy o fanteision.  
 
Er bod pwyslais cyflogwyr ar brofiad yn y gweithle yn gweithio yn erbyn pobl ifanc yn 
aml, gan ddewis ennill profiad ar draul aros mewn addysg nid yw hynny yn golygu o 
reidrwydd eu bod yn dod o hyd i waith sy’n cyfateb i’w sgiliau. Mae llawer o bobl 
ifanc yn y DU yn ymwybodol bod cyfleoedd a datblygiad yn ddibynnol ar ddylanwad 
ffactorau fel cefndir rhieni, cyfalaf economaidd a chymdeithasol, gwahaniaethu yn 



 

78 

erbyn grwpiau fel menywod a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a gwybod mai 
ychydig o gyfleoedd sydd gan eu marchnad lafur leol iddynt.  'Young people simply 
respond to the economic realities that confront them. In valuing higher education and 
apprenticeships but preferring no qualifications to some of the low level vocational 
qualifications on offer, young people are anticipating the likely response of 
employers.' (UNSAIN) 
 
Mae’n ymddangos bod yna fylchau sgiliau yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru, 
ond mae cyfleoedd gwaith da i therapyddion galwedigaethol i weithio ym maes 
iechyd/gofal cymdeithasol yng Nghymru. 
 
Mae economi Cymru’n tyfu, er bod rhai meysydd o amddifadedd economaidd o hyd. 
Mae twf sylweddol mewn sawl sector, er enghraifft, technoleg uwch, ac mae 
prifysgolion yn cefnogi’r sectorau hyn. 
  
Mae swyddi i raddedigion wedi’u crynhoi naill ai yn Lloegr (Llundain yn bennaf) neu 
yng Nghaerdydd.  'It is clear the jobs market is unresponsive to the graduates that 
are being produced, which cannot be laid at the door of the funding system.' (UCM 
Cymru). 
 
Dywedodd y QAA ei bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Recriwtwyr 
Graddedigion i gyllido tîm o Sefydliad Ymchwil Cyflogaeth Prifysgol Warwick i gynnal 
gwerthusiad o effaith mesurau, mentrau ac arferion cyflogadwyedd darparwyr AU.   
 
Er na ellir rhagweld anghenion y farchnad lafur bob amser, gall polisïau gweithredol 
y farchnad lafur hyrwyddo cyflog teg a thwf economaidd i ddarparu swyddi ar gyfer 
gweithlu mwy addysgedig a medrus. Nid yw marchnad lafur gyfredol y DU yn 
gwobrwyo gweithwyr medrus iawn bob amser. 
 
Gallai newidiadau diweddar i fentrau cenedlaethol Gyrfa Cymru i ysgolion arwain at 
ddiffyg i israddedigion newydd yng Nghymru, a allai gael effaith anghymesur ar y 
rhai o gefndiroedd ehangu mynediad heb gymorth gan deulu a chymuned. 
 
Mae yna berygl bod 'higher education becomes simply about training, rather than 
about skills'.  (TUC) 
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Cwestiwn 7: A yw’r system bresennol o drefniadau cyllido’r sector 
addysg uwch a chyllid myfyrwyr yn cynnig cydbwysedd priodol o 
gyllid i gefnogi myfyrwyr i astudio cyrsiau amser llawn i 
israddedigion, cyrsiau rhan-amser i israddedigion a chyrsiau ôl-
radd? Os nad yw’n cynnig cydbwysedd yn eich barn chi, sut gellid 
newid hyn? 
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig.  
 

Ydy 
2 

Nac ydy 
26 

Ddim yn gwybod 
3 

1 unigolyn 
1 Randstad 

3 unigolyn 
2 SAB 
1 corff cynrychioli SAB (Colegau Cymru) 
8 SAU 
1 corff cynrychioli SAU (Prifysgolion 
Cymru) 
2 undeb myfyrwyr 
1 undeb llafur 
3 corff cynrychioli (LSW; UALL; NASMA) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
1 corff arian cyhoeddus/grant (CCAUC) 
1 corff proffesiynol 
2 elusen (NIACE Cymru; Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru) 

2 unigolyn 
1 SAU 

 

Roedd ymatebwyr uniongyrchol i’r cwestiwn hwn (tua 84%) o’r farn yn gyffredinol 
nad yw trefniadau presennol yn darparu cydbwysedd priodol o gyllid. Roedd y rhan 
fwyaf yn pryderu bod cyllid yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer darpariaeth lawn amser i 
israddedigion, yn enwedig ar ffurf y grant ffioedd dysgu, a’r diffyg neu’r lefel is o 
gymorth sydd ar gael i ddulliau astudio eraill o ganlyniad (yn cynnwys astudio rhan-
amser; ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig). Roedd gan ymatebwyr 
ysgrifenedig i’r cwestiwn hwn farn debyg. 
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod cydbwysedd priodol o gyllid yn cael ei ddarparu 

 

 Mae’r system yn adlewyrchu 'genuine integration between higher and 
further education – with collaboration and resources shared between 
both – as well as parity of funding and esteem in all aspects of HE study. 
This is with recognition that the current system sees a large disparity in 
funding and student support between full-time HE undergraduate study 
and other forms of learning, including postgraduate, part-time study and 
FE'. (UCM Cymru). 

 

 Mae’r system yn darparu cydbwysedd priodol o gyllid o ystyried ei 
chwmpas.  'Changing the balance of funding would not be appropriate if the 
scope of funding and student finance arrangements was to be extended 
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unless there was an increase in the overall funding delivered through the 
system.' Prifysgol Metropolitan Caerdydd. 

 

 Mae’r system Lwfans Myfyrwyr Anabl yn darparu cymorth ariannol ac 
ymarferol allweddol i fyfyrwyr AU yng Nghymru ac yn sicrhau eu bod yn 
gallu datblygu a llwyddo ym maes AU.  

 
Sylwadau sy’n awgrymu nad yw’r cydbwysedd priodol o gyllid yn cael ei 
ddarparu 

 
Pryderon cyffredinol am y cydbwysedd cyllid cyfredol 

 

 Mae’r system yn ffafrio israddedigion llawn amser, yn cynnwys y rhai 
sy’n astudio y tu allan i Gymru, ar draul cymorth i ddysgwyr eraill, er 
enghraifft dysgwyr rhan-amser ac ôl-raddedigion, yn ogystal â ffrydiau 
cyllido fel ehangu mynediad.  'While funding for part-time students and 
post-19 FE provision has been reduced, in some cases sharply, the total 
funds devoted to full-time undergraduates (wherever they study) has 
increased from £208m in 2011/12 to £227m in 2014/15. This is neither 
sustainable nor fair looking beyond 2015.' (Colegau Cymru)  Roedd hyn yn 
rhoi pwysau arbennig ar y Brifysgol Agored yng Nghymru, fel y prif ddarparwr 
addysg ran-amser yng Nghymru. Ym mlwyddyn academaidd 2014/15 roedd 
disgwyl i bron 57% o adnoddau CCAUC gael eu gwario ar Daliadau Grant 
Ffioedd (o gymharu â 42% yn 2013/14). O hyn, disgwylid y byddai angen 
£77.8 miliwn ar gyfer taliadau Grant Ffioedd i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n 
astudio mewn sefydliadau AU yng ngweddill y DU.  'There is clearly a balance 
to be struck in determining how the costs of higher education are shared 
among those who benefit from it.' (Prifysgolion Cymru).   
 

 Nid yw’r system yn hyrwyddo’r un parch i wahanol ddulliau a lefelau o 
ddysgu.   

 

 Dylai CCAUC ail-gydbwyso’r dyraniad cyllid i ryddhau mwy o gyllid ar 
gyfer addysgu pynciau STEM ar lefel israddedig gan geisio darparu 
cyllid ychwanegol i gynyddu’r nifer sy’n gwneud astudiaeth ôl-raddedig 
yn y sector hefyd.  Mae llai a llai o gymhelliad i fyfyrwyr ddewis astudio ar 
lefel ôl-raddedig yng Nghymru, yn enwedig ar ôl cyflwyno benthyciadau ôl-
raddedig yn Lloegr. 
 

 Mae’r system gyfredol wedi arwain at ddosbarthiad anghyfartal o 
fanteision i SAU.  Cafwyd 'significant financial gains and losses (before other 

associated costs are taken into account) for different universities'. 
(Prifysgolion Cymru). 

 

 Nid oes digon o gymorth i ôl-raddedigion.  'The current approach and 

simultaneous changing tactic of the other UK Funding Councils are 
incentivising UK students to study full-time PGT [postgraduate taught] 
programmes at institutions outside of Wales and are also in effect restricting 
access to wealthy students.' (Prifysgol Abertawe). 
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 Dylid rhoi mwy o ystyriaeth i fanteision buddsoddi sy’n gysylltiedig â 
chyllido.  Er enghraifft, tra bod buddsoddiad mewn AU ran-amser, addysg 
oedolion ac addysg ôl-raddedig yn cyfrannu at ehangu mynediad, 
cynhwysiant cymdeithasol a mynd i’r afael â’r agenda sgiliau lefel uwch nid 
yw’r cyllid sydd ar gael ar gyfer y dulliau astudio hyn yn gymesur â’r cyfraniad 
hwn.  'The funding balance needs to be realigned to better mirror the strategic 
imperatives underlined by Innovation Wales and student finance 
arrangements should be adjusted to support these priorities.' (Prifysgol 
Abertawe). 

 

 Mae ffioedd ar gyfer cymwysterau tebyg a gofynion presenoldeb yn 
gallu bod yn wahanol iawn.  Mae rhai darparwyr AU yn codi ffioedd yn 

seiliedig ar ddull presenoldeb tra bo eraill yn seilio eu ffioedd ar nifer y 
credydau a astudir bob blwyddyn.  'This issue is also likely to be particularly 
significant in the development and delivery of higher level apprenticeships as 
well as encouraging greater take up of part-time study routes.' (Coleg 
Cambria) 

 

 Nid oes digon o gyllid ar gyfer pynciau drud, fel STEM, sy’n costio mwy 
na £9,000 y flwyddyn i’w darparu.  Er enghraifft, amcangyfrifir bod cost 

gymedrig pynciau o’r fath (ar sail prisiau 2013/14) yn amrywio o tua £6,070 i 
£16,460 ar gyfer deintyddiaeth glinigol. Yn 2011/12, er bod cyfanswm cost 
addysgu amcangyfrifedig Cymru yn £585 miliwn, y grant addysgu a 
ddyfarnwyd gan CCAUC oedd £260 miliwn, ac roedd incwm ffioedd gan 
fyfyrwyr israddedig llawn amser y DU a’r UE tua £248 miliwn, gan adael diffyg 
o tua £37 miliwn. Fodd bynnag, 'introducing banded fee levels to reflect the 
costs would only work if a similar system is introduced in England - otherwise, 
institutions in Wales may be unable to charge higher maximum fees, or the 
banding simply reduces the comparative resource obtained by English and 
Welsh institutions. Providing different levels of fee support for students would 
only address issues of demand from Welsh students, and not demand from 
English students - and would not necessarily translate into additional funding 
for different subjects.' (Prifysgolion Cymru). 

 
Darpariaeth ran-amser 
 

 Mae angen i’r system gyllid ystyried natur benodol darpariaeth ran-
amser.  'The distinctive aspects of, and elements that shape, part-time 
learners and markets point to the weakness of simply designing a fees and 
funding regime that "fits" full-time undergraduate student markets based on 
school leavers and then applying it on a pro rata basis to the very different 
context of the client groups that study, or wish to study, on a part-time basis.' 
(Y Brifysgol Agored) 

 

 Mae angen i ddarpariaeth ran-amser gael 'greater support but also 
greater visibility within public policy and discourse'. (Y Brifysgol Agored)  
Er bod dysgu rhan-amser yn diwallu anghenion llawer o ddysgwyr, fel 
gweithwyr cyflogedig neu ofalwyr, nid yw eu hanghenion yn cael eu cefnogi’n 
llwyr o ran y cymorth ariannol sydd ar gael na hyblygrwydd y ddarpariaeth 
sydd ar gael.  'Students in work especially need financial support to help them 
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progress with their career / change career and be a valuable asset to Wales.' 
(OUSA)  Fel enghraifft benodol o anawsterau yn ymwneud ag argaeledd 
darpariaeth: 'It was with regret that we noted the de-commissioning of the 
part-time route to gain education as an occupational therapist within Wales as 
this impacts on the ability of many potentially high-quality mature students to 
gain this route of education.  Much of the available post-registration training 
and education for occupational therapists, as well as support workers, is not 
funded via the HE sector.' (BAOT/COT) 

 

 Nid yw sefydliadau’n cael eu cymell i gynnig darpariaeth ran-amser, sy’n 
ddrud i’w chynnal.  Nid ydynt yn cael eu digolledu am y gost hon drwy 

incwm ffioedd na chan CCAUC. Mae disgwyl iddynt ddefnyddio incwm ffioedd 
llawn amser yn effeithiol i gyllido astudiaeth ran-amser, sy’n gallu bod yn 
broblem arbennig i sefydliadau nad oes ganddynt gohort mawr o fyfyrwyr 
llawn amser. Yn ogystal, mae sefydliadau sy’n cynnig mwy o ddarpariaeth 
ran-amser, sy’n cyfrannu at ehangu mynediad a chyfranogiad, yn debygol o 
gael eu cosbi am gyflawni’r hyn a fwriadwyd ganddynt.  'Most courses will 
charge half the fees for students to take twice as long to study - so those 
institutions will receive less money every year yet having to maintain their 
services for twice as long.' (UCM Cymru).   

 

 Er bod sefydliadau wedi cael cais i bwyllo wrth bennu lefelau ffioedd 
roedd pryderon y bydd yna gynnydd sylweddol mewn ffioedd rhan-
amser o ganlyniad i’r toriad yn y credyd a gyllidir gan CCAUC o un 
flwyddyn i’r llall.  Gallai hyn olygu y bydd cyflogwyr ac unigolion yn llai 

awyddus i gynnig darpariaeth ran-amser. Rhwng 2012/13 a 2013/14, 
gostyngodd nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a oedd yn mynychu 
sefydliadau AU ar y sail hon o 24,290 i 21,790, gostyngiad o 10%.   
 

 Gan mai dim ond benthyciadau ffioedd mae myfyrwyr rhan-amser yn eu 
derbyn byddai’n annheg pe bai’r grant ffioedd i fyfyrwyr llawn amser yn 
parhau.  Yn ogystal, nid yw ffioedd rhan-amser yn cael eu rheoleiddio, gallant 

fod yn fwy na’r benthyciad uchaf a roddir i fyfyrwyr rhan-amser (hyd at £2,625 
y flwyddyn). Cyfeiriwyd hefyd at adroddiad yr UCM, Mae’n Hen Bryd, a’i 
ganfyddiadau ar sut mae myfyrwyr yn cyllido eu hastudiaethau. 

 

 Nid yw llawer o ddarpar fyfyrwyr rhan-amser yn gymwys i gael cymorth 
cyllid myfyrwyr drwy fenthyciadau.  Er enghraifft, y rhai sy’n astudio llai na 
25% cyfwerth ag amser llawn (30 credyd) a’r rhai sydd eisoes â gradd.  
 

 Gall y rhai sy’n gweithio ar hyn o bryd sydd am wella eu sgiliau fod yn 
bryderus bod rhaid dechrau ad-dalu’r benthyciad mewn 4 blynedd – 
amserlen sy’n golygu y bydd llawer yn dal i fod yn astudio ar gyfer eu 
cymhwyster.  Er bod benthyciadau ar gyfer israddedigion rhan-amser i’w 
croesawu, mewn prifysgolion mewn cymunedau mwy gwledig, 'part time 
students tend to be studying at lower intensity and are not eligible for loans, 
which is affecting take up of part-time HE level programmes.' (Prifysgol 
Aberystwyth).  
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 Nid yw cyllid ar gyfer darpariaeth ran-amser yn cydnabod y costau 
ychwanegol sy’n gysylltiedig â darparu’r ddarpariaeth hon. Roedd gan 
fyfyrwyr rhan-amser fwy o ofynion cymorth ac roeddynt angen gweinyddiaeth 
a chymorth mwy hyblyg a chostus ond mae cyllid fesul elfen o ddarpariaeth 
ran-amser yn lleihau. 

 

 Mae gan fyfyrwyr rhan-amser angen arbennig am gyllid caledi.  Pe bai 

cyllid caledi neu gynhaliaeth genedlaethol yn cael ei ddiddymu ar y dybiaeth y 
gallai’r sector cyfan ei fforddio yn sgil y cynnydd mewn incwm ffioedd, ni 
fyddai’r sefydliadau a oedd yn y sefyllfa orau i ehangu mynediad a 
chyfranogiad (y rhai sy’n gallu cynnig astudiaeth ran-amser yn gyffredinol) 
mewn sefyllfa i gynnig cyllid caledi cyfwerth. 

 

 Mae trefniadau Cyllid Myfyrwyr Cymru yn rhoi myfyrwyr rhan-amser dan 
anfantais.  Er enghraifft, mae’r dyddiad agor ar gyfer cyflwyno ceisiadau am 
fenthyciad i fyfyrwyr rhan-amser yn hwyrach nag ar gyfer myfyrwyr llawn 
amser, ac nid yw’r system ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yng Nghymru i’w 
chael ar-lein, sy’n arwain at oedi ychwanegol o ran prosesu benthyciadau. 

 

 Mae angen datblygu a chefnogi addysg ôl-raddedig ran-amser.  Dylid 

darparu cymorth ariannol ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, efallai mewn 
meysydd pwnc blaenoriaeth; ni ddylai’r cymorth hwn gael ei gyfyngu gan 
oedran na hyd yr astudiaeth.  

 

 Mae dysgwyr rhan-amser angen cymorth ariannol, ond ni ddylai hyn 
gael blaenoriaeth dros fodelau eraill.  

 
Darpariaeth ôl-raddedig 

 

 Nid oes digon o gyllid ar gyfer darpariaeth ôl-raddedig.  'It is … becoming 

increasingly important to have a second degree, but the funding in Wales 
does not necessarily allow this.' (UCM Cymru).  Cyfrannodd cyllid annigonol 
ar gyfer darpariaeth ôl-raddedig at y gostyngiad yn nifer y myfyrwyr ôl-
raddedig llawn amser o 2010 i 2013. Dangosodd data HESA ar nifer y 
myfyrwyr ôl-raddedig cyfwerth ag amser llawn yng Nghymru ostyngiad o 9% 
yn ystod y cyfnod hwn.   

 

 Gallai mwy o ddyledion gael effaith andwyol ar ymrestriadau ôl-
raddedig.  Mae diffyg cyllid i helpu darpar fyfyrwyr ôl-raddedig gyda ffioedd a 

chostau byw - yn arbennig y rhai oedd yn dymuno dilyn gradd meistr a 
addysgir - yn bygwth twf economaidd yn y dyfodol, ac mae 'a growing danger 
that further study will be reserved for those from wealthy backgrounds'. 
(Prifysgol Abertawe). Er bod cyllid ar gael i’r rhai sy’n gweithio tuag at 
gymhwyster penodol (er enghraifft, cymhwyster TAR neu Hyfforddiant 
Cychwynnol i Athrawon) ac weithiau drwy ffynonellau fel Cynghorau Ymchwil, 
myfyrwyr eu hunain sy’n ysgwyddo rhan helaeth y costau astudiaeth ôl-
raddedig yn aml, gan orfod talu’r ffioedd ymlaen llaw yn aml. Mae llawer o 
fyfyrwyr ôl-raddedig yn dibynnu ar gymorth gan deuluoedd, gwaith rhan-
amser a dyled i ddechrau a chwblhau addysg ôl-raddedig, gyda dwy ran o 
dair yn hunan-ariannu’n gyfan gwbl i dalu eu costau. Wrth ystyried oriau 
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gwaith, mae bron i draean ôl-raddedigion sy’n addysgu mewn prifysgol yn 
gweithio islaw’r isafswm cyflog cenedlaethol. Mae yna gymorth ymlaen llaw ar 
gyfer costau hyfforddiant neu ymchwil ôl-raddedig, ac yn gyffredinol nid oedd 
myfyrwyr yn gymwys i dderbyn cymorth gyda chostau byw, sy’n golygu eu 
bod yn wynebu miloedd o bunnoedd y flwyddyn i dalu am gostau llety, bwyd, 
teithio ac adnoddau cyrsiau. 
 

 Mae gan gymorth annigonol i israddedigion ddilyn astudiaethau pellach 
ar lefel ôl-raddedig oblygiadau ar gyfer y cyflenwad o fyfyrwyr sy’n 
ymuno â’r gweithle gyda sgiliau lefel uwch a enillir drwy astudiaeth ôl-
raddedig, ac i niferoedd myfyrwyr ôl-raddedig yn y dyfodol.  Mae’n anodd 

iawn dod o hyd i gyllid ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig, yn enwedig yn y 
celfyddydau a’r dyniaethau. Dylai myfyrwyr ystyried llwybrau astudio ôl-
raddedig yn ofalus a pheidio â’u dilyn ar sail cymhellion ariannol yn unig, fel 
sy’n digwydd weithiau, e.e. TAR. 

 

 Mae angen i Lywodraeth Cymru ystyried sut y gall gynnig mwy o 
gymorth ariannol i ôl-raddedigion i sicrhau nad yw Cymru’n colli’r 
myfyrwyr hyn i AU yn Lloegr – yn enwedig yn sgil cyflwyno trefniadau 

ysgoloriaeth ôl-raddedig yn Lloegr yn 2015/16, a benthyciadau sy’n dibynnu 
ar incwm i ddilyn o 2016/17 ymlaen. Gallai diffyg system fenthyciadau ôl-
raddedig yng Nghymru i gyfateb i system Loegr arwain at ‘ffug-farchnad’, lle 
byddai prifysgolion yn codi cost pob cwrs ôl-raddedig i £10,000 o leiaf er 
mwyn elwa ar y benthyciad llawn gan y myfyrwyr sy’n astudio’r cwrs hwnnw.  
'Welsh students could be priced out of the system, and unable to afford the 
increased cost of postgraduate study compared to English counterparts, 
which would have the upfront costs of taught courses cushioned by a loans 
system.' (UCM Cymru). 

 

 Mae angen darpariaeth ôl-raddedig fwy hyblyg.  Mae hyn yn cynnwys 

astudiaeth ran-amser, sy’n fwy addas i ddysgwyr yn aml.   
 

 Er bod cynlluniau Mynediad i Radd Meistr a ariennir gan yr UE i’w 
croesawu, dim ond mewn prifysgolion sydd â digon o fyfyrwyr Graddau 
Meistr a ariennir yn llawn/sy’n talu ffioedd llawn y mae’r rhain yn 
gynaliadwy. Yn ogystal, dylid ystyried cyllido ysgoloriaethau i fyfyrwyr ôl-
raddedig a addysgir yn unol â threfniadau Lloegr a’r Alban pe bai SAU Cymru 
am gystadlu am fyfyrwyr o’r fath a’u cadw. 

 

 Mae’r bwlch cyllido rhwng Cymru a Lloegr yn rhoi SAU Cymru o dan anfantais 
gystadleuol. Tynnwyd sylw at y ffaith bod HEFCE wedi cyflwyno mesurau i 
fynd i’r afael â materion ariannol fel y prif rwystr i fyfyrwyr sydd am ddilyn 
astudiaeth ôl-raddedig, yn cynnwys cynllun peilot £25 miliwn i helpu 
prifysgolion yn Lloegr i sbarduno datblygiad i lefel ôl-raddedig a addysgir. 
Cyfeiriwyd hefyd at ddiddymu cyllid y pen CCAUC ar gyfer cyrsiau llawn 
amser yn SAU Cymru, a thynnwyd sylw at y sefyllfa yn Lloegr, a oedd yn 
darparu cymorth o £2,600 y pen i SAU.  'This will inevitably influence the 
recruitment of postgraduate students in Wales. For HEIs in Wales to compete, 
they will need to consider subsidising such courses using fees paid by 
undergraduates, which potentially makes an unsustainable situation even 
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worse, or else require enrolling students to cover the full costs.' (Prifysgol 
Caerdydd). 

 
Cymorth cynhaliaeth i fyfyrwyr 
 

 Mae’r cymorth sydd ar gael i israddedigion llawn amser yn annigonol 
iddynt ddechrau neu barhau i astudio heb i hynny effeithio ar ansawdd 
eu bywyd neu iddynt fod angen ffynonellau incwm ychwanegol.  Er nad 
yw cyllid ar gyfer benthyciadau a grantiau cynhaliaeth wedi newid dros y 
pedair blynedd diwethaf mae costau byw wedi cynyddu’n sylweddol.  
'Students are now expected to cope with less for more, with evidence that this 
is not met with any notable increase in quality.' (UCM Cymru). Byddai 
cynyddu lefel y benthyciadau a’r grantiau cynhaliaeth i israddedigion, yn 
enwedig myfyrwyr cyfranogiad isel yn y tymor byr, i £6,000 yn helpu i fynd i’r 
afael â hyn. 

 

 Mae cymorth cynhaliaeth yn fwy o broblem hyd yn oed i ddarpar 
fyfyrwyr o gefndiroedd cyfranogiad isel neu dlotach, a allai gael eu hatal 
rhag astudio gan ffioedd dysgu a chostau byw rhy ddrud.  Gallai 

myfyrwyr o’r fath ddioddef ar ôl dechrau astudio hefyd os ydynt yn gorfod 
gweithio llawer o oriau mewn gwaith â thâl er mwyn cynnal eu hunain. 

 
Cynigion ar gyfer newid 

 

 Dylai’r holl fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru dalu ffioedd dysgu, waeth ble 
maent yn dewis astudio yn y DU, ond dylid darparu bwrsariaethau 
ffioedd seiliedig ar brawf modd i’r rhai sydd â’r angen mwyaf.  Gellid 
ailgyfeirio cyllid sy’n cael ei ‘ryddhau’ drwy’r dull hwn i’r rhai sydd ei angen 
fwyaf, darparu cyllid uniongyrchol i brifysgolion Cymru, a helpu i sicrhau 
cynaliadwyedd hirdymor y sector. Byddai hyn yn galluogi CCAUC i sicrhau 
bod gan y sector fwy o adnoddau a’i fod yn gallu cyflawni blaenoriaethau’r 
Llywodraeth yn well, blaenoriaethau fel darpariaeth cyfrwng Cymraeg, STEM 
a phynciau drud eraill. 

 

 Dylid darparu cyllid seiliedig ar gredydau ar gyfer astudiaeth israddedig 
ran-amser.  Gellid ategu hyn gyda chyllid premiwm i gefnogi ehangu 
mynediad a myfyrwyr mewn cyflogaeth, a darpariaeth ôl-raddedig ran-amser 
a addysgir. 
 

 Dylid mynd i’r afael â phroblemau cymhwysedd ar gyfer cymorth sy’n 
gysylltiedig â chymwysterau blaenorol.   

 

 Dylid cyflwyno trefniadau benthyciadau clir a chadarn i fyfyrwyr ôl-
raddedig llawn amser, yn gysylltiedig hefyd â chanllawiau teg a thryloyw 
ar gymhwysedd ar sail cymhwyster blaenorol.  

 

 Dylid ystyried argymell system Rhaglen Benthyciadau Addysg Uwch y 
DU (HELO UK) a gynigiwyd gan y University Alliance group.  Byddai hyn 
yn sefydlu system o fenthyciadau AU a gefnogir gan arian cyhoeddus ar gyfer 
pob astudiaeth israddedig ac ôl-raddedig. 



 

86 

 

 Dylid darparu rhywfaint o gymorth statudol ar gyfer astudiaeth ôl-
raddedig.  Gallai hyn fod yn seiliedig ar wahanol lefelau o gymorth yn 

dibynnu ar ddosbarthiad y radd gyntaf, a meysydd lle mae yna brinder sgiliau, 
gan ddiwallu anghenion sgiliau’r economi/diwydiannau yng Nghymru o 
ganlyniad.   
 

 Dylid ail-gydbwyso’r gyllideb rhwng cymorth i fyfyrwyr a grant, h.y. ail-
gydbwyso’r cymorth llawn amser tuag at fenthyciadau (neu grantiau) 
cynhaliaeth.  Gan nad yw myfyrwyr yr UE, ar y cyfan, yn gymwys i dderbyn 

cymorth ar gyfer costau byw, byddai hyn yn golygu bod cyfran fwy o’r cymorth 
yn gallu bod ar gael i fyfyrwyr o Gymru. (Er enghraifft, yn 2014, dyfarnwyd £7 
miliwn o fenthyciadau ffioedd dysgu i fyfyrwyr yr UE, o gymharu â £188 miliwn 
i fyfyrwyr o Gymru). Dylid cynyddu cyfran y cymorth sy’n cael ei roi i fyfyrwyr 
rhan-amser ac ôl-raddedig. 

 

 'It would be preferable to have a reduction in the level of fees across the 
board, which in turn would impact upon the cost of the fee support 
regime.' (UCM Cymru). 

 

 Taliadau misol cymorth i fyfyrwyr, a fyddai’n fuddiol i fyfyrwyr. 

 

 Ailgyfeirio cyllid o’r grant ffioedd trawsffiniol er mwyn gallu ail-
gydbwyso cyllid i ymdrin â meysydd darpariaeth eraill, fel darpariaeth 
ran-amser a chefnogi pynciau drutach ar lefel israddedig.   

 

 Dylid penderfynu ar gyllid CCAUC fesul achos gyda sefydliadau.  Byddai 
hyn yn dileu’r anfantais ariannol i’r rhai sy’n dueddol o roi blaenoriaeth i 
fyfyrwyr ehangu mynediad. 

 

 Dylid diogelu a gwella’r Grant Gofal Plant a’r Lwfans Dysgu Rhieni, sef 
yr unig gymorth statudol ar gyfer gofal plant yn y DU. 
 

 Mae angen canllawiau cliriach a mwy o gysondeb o ran y ffioedd a godir 
am astudiaeth israddedig lawn amser ac astudiaeth israddedig ran-
amser. 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 

 
Cyfathrebu effeithiol mewn perthynas â chyllid a chymorth i fyfyrwyr 

 
Awgrymwyd bod diffyg ymwybyddiaeth o’r benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-
amser a’r awydd i osgoi dyledion yn ffactorau sy’n cyfrannu at unrhyw ostyngiad 
canfyddadwy yn y galw am ddarpariaeth ran-amser.  'If more prospective mature 
students knew about the availability of loans for part-time study, it seems reasonable 
to assume there could be increased demand.'  (Y Brifysgol Agored). Ar fater 
cysylltiedig, awgrymwyd y gallai addysg ariannol mewn ysgolion helpu i leihau 
lefelau dyledion myfyrwyr drwy eu haddysgu sut i gyllidebu’n effeithiol.   
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Amlygwyd anawsterau rhagweld ariannol, ynghyd â’r angen i allu rheoli’r risgiau ac 
ansicrwydd. Yn ogystal, nodwyd y gallai’r incwm ffioedd ychwanegol y gellid ei gael 
yn y dyfodol fod yn destun newidiadau mewn trefniadau cyllido a chymorth myfyrwyr 
ledled y DU. Dywedodd Prifysgolion Cymru eu bod yn gweithio gyda CCAUC i 
ddatblygu model sy’n nodi effaith gyffredinol y newidiadau yn gliriach. 
 
Gweithgareddau ymchwil 
 
Tynnwyd sylw at gryfderau sector AU Cymru ym maes ymchwil a gweithgareddau 
cysylltiedig; er enghraifft, ei rôl yn cynyddu mewnfuddsoddiad ac ymchwil a datblygu 
sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant. Dywedwyd mai SAU Cymru oedd 'the main player 
in the Welsh research base, accounting for around half of all research and 
development expenditure in Wales, and producing 84% of Wales' published research 
outputs'. (Prifysgolion Cymru).  Nodwyd enghreifftiau arbennig o gryfderau ymchwil, 
megis meysydd gwyddoniaeth, yn cynnwys ynni adnewyddadwy, gwyddorau 
amgylcheddol, cymdeithasol a biowyddorau. Cyfeiriwyd hefyd at ganlyniadau REF 
2014, y dywedir eu bod yn cadarnhau safle prifysgolion Cymru fel cyrchfan 
academaidd flaenllaw ar gyfer ymchwil o’r radd flaenaf.   
 
Dywedwyd fod yna ddadl dros fuddsoddi mwy mewn ymchwil, o ran gallu a maint. 
Nodwyd bod cyllid craidd CCAUC ar gyfer ymchwil wedi aros yr un fath fwy neu lai, 
mewn termau nominal, ers RAE 2008, sef tua £78 miliwn i Gymru hyd at 2014/15, ac 
nad oedd hi’n glir sut y gellid cynnal hyn ar gyfer 2015/16, ar ôl talu taliadau grantiau 
ffioedd o gyllideb CCAUC. Cyfeiriwyd hefyd at ddileu cyllid arloesi ac ymgysylltu 
CCAUC. Dywedwyd bod cyllid Ewropeaidd yn bwysig iawn i Gymru yn y cyd-destun 
hwn.  
 
Roedd yna alw am fuddsoddiad strategol hirdymor mewn meysydd fel rhyngweithio â 
busnes a diwydiant, a oedd yn isel o’i gymharu â gweddill y DU, yn ogystal â 
buddsoddiad pellach i wneud y gorau o fentrau fel Sêr Cymru a strategaethau 
gwyddoniaeth ac arloesedd Llywodraeth Cymru. Dylid cynyddu buddsoddiad mewn 
ymchwil a dylai cyllid grant ar gyfer ymchwil barhau i fod yn flaenoriaeth i grant 
cyllido CCAUC.  'The commercialisation of research brings cultural, social, and 
economic benefits and produces a highly visible international profile for Wales.' 
(Prifysgolion Cymru). Dylid ystyried cyfleoedd i fuddsoddi ymhellach yn cynnwys 
cyllid cyfalaf i ddatblygu gallu a seilwaith mewn meysydd strategol yng Nghymru yn 
cynnwys cyfleusterau a seilwaith ymchwil, yn enwedig fel rhan o’r strategaethau 
Gwyddoniaeth ac Arloesedd ar gyfer Cymru. Byddai hyn hefyd yn helpu i dynnu 
cyllid o fannau eraill, yn enwedig y Cynghorau Ymchwil a’r UE, ac ar gyfer cyrraedd 
marchnadoedd rhyngwladol.  
 
Amlygwyd y cysylltiadau rhwng ymchwil prifysgol ac arloesedd. Dywedwyd fod 
graddedigion o brifysgolion sy’n gwneud llawer o waith ymchwil yn cael eu 
gwerthfawrogi fwy gan gyflogwyr, tra bod ffurfio partneriaethau â grwpiau ymchwil 
mwyaf blaenllaw’r byd mewn prifysgolion yn rhan bwysig o’r model busnes i lawer o 
ddiwydiannau. Mae’r ddau ffenomenon yma wedi arwain at glystyru cwmnïau uwch 
dechnoleg ar raddfa fawr yn agos at sawl prifysgol sy’n gwneud llawer o waith 
ymchwil yn Ewrop a Gogledd America. Y dystiolaeth ar lefel genedlaethol yw bod 
perfformiad ymchwil prifysgolion yn cynyddu gydag arian cyhoeddus (yn cynnwys 
cymorth i fyfyrwyr) a bod modd egluro tua 50% o arloesedd economaidd gwlad gan 
berfformiad ymchwil ei phrifysgolion. Mae angen i’r buddsoddiad hwn gydnabod 
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amrywiaeth y sefydliadau prifysgol sydd ei angen yn y system a phwysigrwydd 
cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n derbyn AU i’r lefelau sy’n fwy priodol ar gyfer economi 
wybodaeth fodern, fel ag yr oedd y prif ysgogiad ar gyfer cyflwyno ffioedd yn y lle 
cyntaf. 
 
Cydnabuwyd bod cyllid y Cyngor Ymchwil yn ffynhonnell bwysig o arian cyhoeddus. 
Nid oedd y cyllid hwn wedi’i ddatganoli, ac nid oedd gwariant ychwanegol gan y 
Cyngor Ymchwil wedi’i adlewyrchu yng nghyllideb Llywodraeth Cymru. Roedd 
Cymru’n cystadlu’n uniongyrchol â sefydliadau eraill y DU am gyfran o’r grantiau, 
gan lwyddo i gael £175 miliwn o grantiau’r Cyngor Ymchwil yn 2012/13, 3.7% o 
gyfanswm y DU. Nodwyd hefyd fod y Cynghorau Ymchwil wedi trefnu eu hunain yn 
Bartneriaethau Hyfforddi Doethurol, a oedd wedi symud cost gweinyddu a rheoli holl 
grantiau’r Cyngor Ymchwil i sefydliadau, gan greu costau anferth newydd i 
brifysgolion. I brifysgolion pell a gwledig, sy’n perthyn i gonsortia wedi’u lleoli’n 
bennaf yn Lloegr neu dde Cymru, roedd hyn yn ychwanegu costau teithio 
ychwanegol sylweddol.  
 
Dywedwyd fod rhaid i gyllido system gynaliadwy ar gyfer denu ôl-raddedigion o 
Gymru, y DU, yr UE a thramor fod yn rhan hanfodol o unrhyw strategaeth ymchwil 
gyfannol ar gyfer prifysgolion a’r sector yn ehangach os yw Cymru am gynnal, 
cynyddu a marchnata effaith ei gwaith ymchwil. Roedd sail ymchwil ôl-raddedig lai 
yn un rheswm pam bod SAU Cymru yn derbyn cyfran lai na’r disgwyl o gyllid y 
Cyngor Ymchwil, tra bod y cyllid a ddyrannwyd i ymchwil ôl-raddedig gan CCAUC 
wedi aros yr un fath rhwng 2010 a 2013, sef £5.17 miliwn.  Os yw Cymru am 
gyflawni’r targed o 5% o gyllid y Cyngor Ymchwil a bennwyd gan Lywodraeth Cymru 
byddai angen sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer ymchwil ôl-raddedig yn ogystal â 
chyllid strwythurol yr UE a menter Sêr Cymru, nad oedd yn gynaliadwy yn yr 
hirdymor nac ar raddfa digon mawr.  
 
Dywedwyd hefyd y byddai rhywfaint o’r ddarpariaeth ôl-raddedig yn anghynaliadwy 
pe bai gostyngiad sydyn yn nifer y myfyrwyr rhyngwladol. Roedd llawer o gyrsiau o’r 
fath mewn meysydd sydd â phwysigrwydd cenedlaethol strategol, fel peirianneg, lle 
mae Cymru’n wynebu prinder sgiliau. 
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Cwestiwn 8: Sut y byddech yn disgrifio system addysg uwch o’r 
safon uchaf, a beth fyddai’r goblygiadau o beidio â chael system 
addysg uwch o’r safon uchaf yng Nghymru? 
 
Nodweddion system AU o’r safon uchaf 
 
Cynigiodd ymatebwyr y nodweddion canlynol. Maent wedi’u grwpio gyda’i gilydd o 
dan themâu cyffredin, ac yn cynnwys awgrymiadau gan y sector AU ac AB, 
unigolion, undebau a sefydliadau eraill, ac elfennau o God Ansawdd y QAA. Er bod 
cytundeb cyffredinol ar lawer o’r prif nodweddion, fel ymchwil o ansawdd uchel a 
phrofiad myfyriwr, mae rhai o’r sylwadau yn gwrthdaro, sy’n adlewyrchu barn 
amrywiol yr ymatebwyr.   
 
Sector AU yn gyffredinol 
 

 '…fewer but higher quality universities complemented by a network of high 
quality mixed economy further and higher education institutions. Closer 
working relationships between these institutions would encourage and support 
greater local access and wider flexibility in delivery models whilst ensuring 
effective progression and transition arrangements from initial to post-graduate 
study. Direct funding of HN/Fd provision within mixed economy institutions 
would provide a key spur to this development.' (Coleg Cambria) 

 Byddai prifysgolion yn rhan o ‘deulu’ addysg Cymru, fel y disgrifiwyd gan y 
Gweinidog Addysg cyfredol.   

 Mae’r system AU yn ceisio galluogi, cefnogi a datblygu’r elfennau pwysig 
strategol a fyddai’n darparu’r fantais a’r effaith fwyaf i sector AU Cymru ac 
economi Cymru’n gyffredinol.  

 Mae’r sector yn cyllido ac yn cefnogi SAU i allu cystadlu ar lefel fyd-eang gyda 
chysylltiadau rhyngwladol cryf. 

 Sefydliadau cynaliadwy. 

 Amrywiaeth o ddarparwyr AU sydd wedi’u hariannu’n dda o ran adnoddau 
addysgu a dysgu ac ymchwil. 

 O leiaf un brifysgol sy’n gwneud llawer o waith ymchwil ac sy’n gallu cystadlu 
ar lefel ryngwladol. 

 'The system should also enable HEIs to play to their strengths while sharing 
knowledge, expertise and leadership in a range of areas such as: research; 
part-time study; different academic disciplines; work based learning; student 
experience and distance learning.' (Y Brifysgol Agored), 

 'A system that highlights and values the heterogeneity of different university 
missions, seeing them as serving the full range of different students in 
different ways and producing a good quality "system-as-a-whole".' 
(Prifysgolion Cymru). 

 'The system optimises its small size through cooperation and collaboration 
with a view to promoting social inclusion and economic and cultural well-
being.' (CCAUC). 

 Mae Cymru’n gweithredu’n gystadleuol fel rhan o system AU yn y DU o’r 
safon uchaf yn y DU, h.y. mae data Cymru’n dangos bod sefydliadau yn gallu 
cystadlu â gweddill y DU o ran dangosyddion perfformiad allweddol ac yn 
arwain mewn rhai meysydd. 
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 Byddai prifysgolion Cymru yn cydweithio’n effeithiol lle y bo’n briodol – boed 
ym maes ymchwil, addysgu neu ehangu mynediad.  

 'A Welsh HE system which is of and for Wales, and which can support the 
future development of the Welsh economy on a strategic and sustainable 
basis.' (Prifysgol Glyndŵr). 

 'Byddai cyfundrefn addysg uwch o’r radd flaenaf i Gymru yn sicrhau bod 
Cymru yn cael ei chydnabod ar draws y byd o ran ei rhagoriaeth yn y maes. 
Byddai sawl gwedd i’r rhagoriaeth honno a rhan i’w chwarae gan sawl un o’n 
prifysgolion – boed hynny o ran ymchwil o’r safon uchaf, rhaglenni ehangu 
mynediad, blaengaredd o ran dulliau addysgu cyfunol, cyswllt â chyflogwyr, 
addysgu dwyieithog, ac yn y blaen. Byddai gan Gymru o leiaf un brifysgol ym 
mhob un o’r gweddau hynny fydd yn cael ei chydnabod ar draws y byd fel un 
o’r prifysgolion gorau yn rhyngwladol.' (Coleg Cymraeg Cenedlaethol). 

 Dylai’r system fod yn gost-effeithiol a dylai roi gwerth am arian. 
 

Rheoli a llywodraethu 
 

 Mae gan brifysgolion dimau llywodraethu cadarn a rheoli cryf. 

 Mae darparwyr AU yn rhoi cyfrif priodol o’u defnydd o arian cyhoeddus, yn 
cynnal safonau moesegol uchel ac yn sicrhau gwerth rhagorol am arian.  

 Mae gan brifysgolion weledigaeth strategol. 

 Mae safonau academaidd ac ansawdd academaidd yn cael eu goruchwylio’n 
strategol ar lefel uchel. 

 Mae pob polisi a phroses yn cael ei monitro, ei hadolygu a’i gwella’n rheolaidd 
ac effeithiol. 

 
Profiad myfyrwyr 

 

 Mae mynediad teg a derbyniadau teg i AU yn cael eu darparu er budd 
myfyrwyr, darparwyr ac economi/cymdeithas Cymru.  

 Lefel briodol o gymorth i fyfyrwyr ag anableddau sydd am ddilyn cyrsiau AU, 
gan eu galluogi i fwynhau eu profiad a ffynnu ochr yn ochr â’u cymheiriaid. 

 Addysgu o safon uchel yn seiliedig ar staff a chyfleusterau rhagorol yng 
Nghymru. 

 Ffocws cryf ar gymorth i fyfyrwyr. 

 Cyfraddau gadael isel. 

 Mwy o amser cyswllt gyda darlithwyr.  

 Mae pob myfyriwr yn cael ei drin yn deg a chydag urddas, cwrteisi a pharch. 

 Mae pob myfyriwr yn cael cyfle i gyfrannu at lywio ei brofiad dysgu. 

 Mae pob myfyriwr yn cael gwybod am faterion sy’n berthnasol i’w raglen 
astudio yn briodol a gweithredol ar adegau priodol. 

 Mae pob polisi a phroses sy’n ymwneud ag astudio a rhaglenni yn glir a 
thryloyw. 

 Mae yna gyfraniad allanol digonol a phriodol ar gyfer cynnal safonau 
academaidd ac ansawdd cyfleoedd dysgu. 

 Mae’r holl staff yn cael eu cefnogi, sy’n eu galluogi yn eu tro i gefnogi 
profiadau dysgu’r myfyrwyr. 

 Addysgu a seilwaith dysgu o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar y dysgwr. 
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 Lefelau uchel o foddhad ymhlith myfyrwyr a’u disgwyliadau yn cael eu bodloni 
i raddau helaeth. 

 Darparu amgylchedd 'to challenge and support individuals to achieve the 
highest levels of intellectual and personal fulfilment, no matter where they 
come from.' (Colegau Cymru) 

 Ansawdd uchel cyflawniad myfyrwyr a thystiolaeth o werth ychwanegol. 

 'Success in widening access to HE to achieve social justice stems from a 
combination of targeted external activity and recruitment, enhanced personal 
support, tailored open entry routes, flexible options for learning and innovative 
technologies.' (Y Brifysgol Agored). 

 Cefnogaeth ar gyfer rhagoriaeth mewn dysgu, asesu, cwblhau a chyflawniad 
academaidd cyffredinol myfyrwyr.  

 Darparu cyfleoedd dysgu gydol oes a rhaglenni allgymorth cymunedol hyblyg 
a phriodol. 

 'The system should be able to attract and keep students from the locality and 
from Wales, but also brings students from across the border (mainly England) 
to create a vibrant Home student body, as well as attracting a wide diversity of 
international students.' (Prifysgol Aberystwyth). 

 Mabwysiadu dull pob oedran o ddysgu, gyda AU yn cynnwys 'provision where 
the mode of study is secondary to the opportunity to enter HE and benefit 
from it.' (Y Brifysgol Agored). 

 Mae AU yn darparu cyfleoedd dysgu hyblyg a hygyrch (ar gael i’r un graddau 
yn y Gymraeg a’r Saesneg) i fyfyrwyr o bob oed i astudio wrth eu pwysau, yn 
cynnwys amrywiaeth o ddulliau dysgu ac addysgu, e.e. e-ddysgu, dysgu yn y 
gymuned, yn ogystal â darlithoedd, seminarau a gweithdai ‘traddodiadol’.  

 Mae darpar ddysgwyr yn derbyn gwybodaeth, cyngor a chanllawiau clir a 
hygyrch ar fynediad i AU ac opsiynau cymorth ariannol. 'One impartial lead 
organisation should take responsibility for this across the Welsh HE sector.' (Y 
Brifysgol Agored). 

 Cefnogaeth ar gyfer y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig, yn cynnwys cyfleoedd i 
amrywiaeth eang o fyfyrwyr astudio yn Gymraeg, yn ddwyieithog neu’n 
Saesneg, yn llawn amser neu’n rhan-amser ar lefel israddedig neu ôl-
raddedig.  

 Darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig llawn amser a rhan-amser gynaliadwy. 

 Mae cyfran fawr o raddedigion wedi cael swydd o fewn cyfnod penodol o 
amser. 

 'A system that is not only underpinned by a set of values emphasising the 
value of education and the importance of developing the individual, leading to 
wider social, cultural and civic benefits, but also one that embraces and 
enacts such values.' (UCU) 

 Yn darparu 'an equal playing field … for postgraduate students to study in 
Wales rather than moving to other parts of the UK due to the opportunities to 
access a wider range of funding opportunities.' (UWTSD) 
 

Cyd-destun addysgol ehangach 
 

 Mae AU yng Nghymru yn opsiwn astudio deniadol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd.  

 'A confident, outward looking HE system also would encourage more of its 
students to spend a period of study abroad in the full knowledge that the 
returning students will be more assured and have greater employment 
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opportunities having experienced another HE system.' (Addysg Uwch Cymru 
Brwsel) 

 Mae cyfran uwch o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio o’r tu allan i Gymru. 

 'A world-class university in Wales gives the opportunity for talented people to 
stay in Wales, develop as individuals, and build a career in a high-skill job.' 
(Prifysgol Caerdydd).  

 Mae yna gyfle i ddatblygu cysylltiadau agos a phartneriaethau cydweithio 
ledled y meysydd o ddiddordeb therapi galwedigaethol. 

 
Ymchwil 
 

 Ymchwil o ansawdd uchel/sy’n cael llawer o effaith ac sy’n gystadleuol ar lefel 
ryngwladol. 

 Canolbwyntio a blaenoriaethu cyllid ar sefydliadau a arweinir gan ymchwil fel 
prif sbardun twf economaidd. Cydnabod 'the importance of scale in research-
intensive universities to enable them to be visible internationally, effective, 
robust and attractive to anchor companies for sustained collaboration and 
investment.' (Prifysgol Abertawe). 

 Cynhyrchu cyfran arwyddocaol o ymchwil sy’n arwain y byd fel y dangosir 
mewn asesiadau REF. 

 Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau ymchwil a datblygu o’r radd 
flaenaf yn cefnogi cyfleoedd ymchwil wedi’u lleoli gyda diwydiant, fel a welir 
yng Nghampws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae ym Mhrifysgol Abertawe. 

 O fewn cyd-destun cyllido Ewropeaidd mae system AU o’r safon uchaf  
'invests in specific research and innovation strengths, which prioritises and 
provides adequate support for academics applying for funding in highly 
competitive EU programmes such as Horizon 2020'. (Addysg Uwch Cymru 
Brwsel). Gall hyn gynnwys ymchwil dechnolegol ac anhechnolegol.   

 Mae gwaith ymchwil amlddisgyblaeth yn cael ei annog. Mae’r gwyddorau 
cymdeithasol a’r dyniaethau’n cael eu cyfuno mewn timau ymchwil. 

 Mae cydweithio gyda diwydiant drwy waith ymchwil a datblygu’r 
cwricwlwm/hyfforddiant i fyfyrwyr wedi’i wreiddio’n ddwfn. Gall y cydweithio 
hwn arwain at arloesi mewn perthynas â nwyddau, cynhyrchion a 
gwasanaethau.  

 Mae cael y seilwaith ymchwil mwyaf datblygedig, yr amodau cyflogaeth a’r 
cyfleoedd datblygu gyrfa i ddenu’r ymchwilwyr gorau o weddill Ewrop a’r byd 
drwy fod yn aelod gweithredol o’r Ardal Ymchwil Ewropeaidd a’r Ardal Addysg 
Uwch Ewropeaidd yn gallu darparu’r fframwaith ar gyfer staff a myfyrwyr sy’n 
ymuno a gadael.   

 Mwy o gyhoeddiadau academaidd yn ymwneud â Chymru, ac Astudiaethau 
Cymreig wedi’i ddatblygu fel pwnc astudio. 

 Mwy o drefniadau cydweithio a phartneriaethau arwyddocaol a rhyngwladol 
sy’n arwain y byd. 

 Mae SAU Cymru yn fwy cystadleuol ac yn sicrhau mwy o gyllid gan y Cyngor 
Ymchwil ar gyfer y dyfodol yn sgil mwy o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru 
i ehangu sail ymchwil a gwyddoniaeth y sector. Mae digon o allu a seilwaith i 
sicrhau cyllid ychwanegol ar gyfer ymchwil o ffynonellau eraill fel cyllid 
Ewropeaidd (Horizon 2020) a chyllid gan ddiwydiant. 

 Nodi a chydnabod gwerth ac effaith ymchwil a arweinir gan AU a pha 
wahaniaeth mae wedi’i wneud i’r economi, proffil Cymru a gwybodaeth y byd. 
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 'Foster research and exploration which adds to the sum total of human 
knowledge, irrespective of whether the intellectual discovery has a direct or 
immediate application.' (Colegau Cymru) 

 
Rôl Llywodraeth Cymru 
 

 'While it is important that HEIs retain a degree of academic autonomy and 
there is a need for differentiation, this must be within a framework set by the 
government.' (UNSAIN) 

 Parchu rhyddid academaidd ac annibyniaeth sefydliadau, sydd wedi’u 
hamddiffyn gan y gyfraith. 

 Sefydliad(au) clustogi priodol rhwng y llywodraeth a darparwyr. 

 Canolbwyntio ar greu a chynnal yr amodau y mae AU yn gweithredu ynddynt, 
ac osgoi cymryd rhan mewn darparu. 

 Ymdrechu gyda CCAUC a’r sector i wella gallu AU Cymru i gystadlu ar lefel 
ryngwladol.  

 Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid ychwanegol i ehangu gallu seiliedig 
ar wyddoniaeth ac ymchwil yn y sector. 

 Mae trefniadau cyllido’n hwyluso mewnfuddsoddiad cynyddol a meithrin 
cysylltiadau gyda chyflogwyr, gan gynyddu cyfleoedd ymchwil a 
masnacheiddio cymhwysol.  

 Darparu cyllid digonol ar gyfer darparu a datblygu pynciau drud yn barhaus, i 
gydnabod ei gyfraniad allweddol at ddarparu a sbarduno’r economi 
wybodaeth a gallu ymchwil. 

 Darparu cymorth cyllid addas ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir, gan 
alluogi SAU Cymru i gystadlu gyda gweddill y DU ac yn rhyngwladol ac i 
gynhyrchu’r llif doniau sgiliau lefel uwch sydd ei angen ar fusnes a diwydiant. 

 Buddsoddi mwy yn y sector AU (ac mewn ymchwil yn arbennig) i’r un graddau 
â gwledydd sydd â phrifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd.  

 Darparu buddsoddiad ychwanegol i ddatblygu profiad o’r radd flaenaf i 
fyfyrwyr yn cynnwys buddsoddi i wella cymarebau staff/myfyrwyr. 

 Mynd ati’n effeithiol i dargedu a darparu’r cymorth ariannol a’r cymorth i 
fyfyrwyr sy’n angenrheidiol i ddenu mwy o fyfyrwyr o gefndiroedd incwm isel i 
lwyddo i ennill gradd. 

 
Rôl AU mewn cymdeithas 
 

 Prifysgolion yn ymateb yn gadarnhaol ac egnïol i flaenoriaethau polisi 
cyhoeddus.  

 Darparwyr AU yn darparu lefelau uchel o gyflogadwyedd, gyda graddedigion 
medrus iawn sy’n diwallu anghenion economi Cymru, yn cynnwys mewn 
sectorau twf, ac anghenion yr economi yn y DU a thu hwnt. 

 Darparu manteision economaidd i’r genedl, ac ymgysylltu’n arloesol gyda’r 
economi leol, economi’r DU ac economi’r byd. 

 Cysylltiadau cryf rhwng darparwyr AU a rhanddeiliaid, yn enwedig cyflogwyr. 

 Darparwyr AU yn darparu gwasanaethau trosglwyddo gwybodaeth amserol/o 
ansawdd uchel yn enwedig i BbaChau (ffocws mawr economi Cymru). 

 'HE should work in partnership with Government and industry to meet skills 
needs and support economic development whilst also enabling and promoting 
learning and wider human understanding and supporting evidence-based 
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debate, scholarship and challenge, and, academic freedom. It will offer both 
academic and vocational skills and contribute to the development of 
individuals and society at large.' (Y Brifysgol Agored). 

 Dyheadau byd-eang drwy ymrestriadau myfyrwyr, symudedd rhyngwladol, 
dinasyddiaeth fyd-eang a chyfnewid gwybodaeth. 

 Mae’r brifysgol yn rhyngweithio’n dda gyda’r gymuned leol ond mae’n edrych 
tuag allan yr un pryd. 

 Mae prifysgolion yn rhan allweddol o fywyd cymdeithasol, diwylliannol a 
dinesig, gan weithio mewn partneriaeth i sicrhau buddsoddiad i’r rhanbarthau 
maent yn eu gwasanaethu. 

 'Develop the knowledge, high level skills and understanding of individuals in 
order to drive an adaptable, sustainable and innovative economy.' (Colegau 
Cymru) 

 'Exploit knowledge and expertise in order to drive sustainable economic 
growth and wealth creation [to] help nurture a democratic, civilised and 
inclusive society recognising diverse cultural identities and celebrating cultural 
creativity.' (Colegau Cymru) 

 'Play a lead role in ensuring that Wales is recognised as a valued contributor 
to the global community.'  (Colegau Cymru) 

 
Adnoddau 
 

 Ymchwil sy’n cael ei hariannu’n gystadleuol a’i chydnabod ledled y byd, sy’n 
ychwanegu at wybodaeth pobl ac yn cael effaith. 

 Rheoli adnoddau’n effeithiol a hyblygrwydd mewn prifysgolion. 

 Digon o adnoddau i ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysfawr, 
eang sy’n cynnig cyfleoedd astudio llawn amser a rhan-amser i ddysgwyr o 
bob oed, ac amgylchedd cyfoethog ar gyfer ymchwil ar lefel uwch. 

 Darparwyr AU yn gallu gwneud buddsoddiad cyfalaf sylweddol er mwyn cael y 
seilwaith i ddarparu addysg, ymchwil a gwasanaethau o ansawdd uchel. 

 Darparwyr AU yn arloesi, gydag awch agored am risg.  

 Digon o adnoddau i gefnogi ac annog dysgu ac addysgu, seilwaith cymorth 
sy’n galluogi prifysgolion i addysgu a dysgu, a digon o adnoddau i alluogi 
buddsoddiad a hunangynhaliaeth. 

 Mae gan brifysgolion adeiladau eiconig. 
 
Ansawdd 
 

 Ni ddylid cyfaddawdu ar egwyddor adolygu gan gymheiriaid, ac mae myfyrwyr 
yn adolygwyr ar sail gyfartal. 

 Dylai cyflogwyr ac eraill sydd â buddiant yn ansawdd graddedigion gael eu 
cynnwys mewn materion safonau ac ansawdd. 

 Dylai’r corff sy’n gyfrifol am sicrhau ansawdd allanol fod yn weithredol 
annibynnol ar y sector a’r llywodraeth, ac ni ddylai trydydd partïon 
ddylanwadu ar ei gasgliadau. 

 Dylai ansawdd fod yn seiliedig yn sylfaenol ar ymreolaeth ac annibyniaeth 
cyrff dyfarnu graddau. 

 Dylai sicrhau ansawdd barhau i fod yn gyfrifoldeb darparwyr AU yn bennaf, 
gydag asesiad ansawdd allanol yn cefnogi partneriaeth o gyd-reoleiddio. 
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 Dylai’r system gynnwys system gymesur a hyblyg o adolygu allanol, sy’n effro 
i’r amrywiaeth o ddarparwyr gwahanol a chyda’r gallu i ddechrau 
ymchwiliadau mewn ymateb i fygythiadau i safonau ansawdd ac academaidd. 

 Dylid cael fframwaith cyffredin sy’n cwmpasu holl sector AU y DU, ble bynnag 
a sut bynnag y’i darperir. 

 Dylai’r rhai â chyfrifoldebau rheoleiddio ymgysylltu’n llawn â myfyrwyr a’u 
cynrychiolwyr fel prif fuddiolwyr AU. 

 Dylid bod yn eglur o ran yr hyn a ddisgwylir gan ddarparwyr, gyda meini prawf 
clir, cyhoeddedig wedi’u gweithredu’n gyson dros gyfnodau sylweddol o 
amser. 

 Dylid dadansoddi’r system gyfan yn rheolaidd a chyhoeddi’r canlyniadau i 
lywio datblygiad polisi. 

 Dylai system sicrhau ansawdd y DU weithredu’n gydweithredol yn 
rhyngwladol i sicrhau hyder mewn addysg drawswladol, a dylai gydymffurfio 
ag ymrwymiadau’r DU i Broses Bologna. 

 Mae gan bob rhanbarth yng Nghymru ddarpariaeth hygyrch, hyblyg o 
ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr. 

 Mae llawer o staff a myfyrwyr eithriadol o dda yn cael eu denu, gan greu màs 
critigol dwysedd uchel o ddoniau ac annog cydweithio ag ymchwilwyr 
blaenllaw eraill ledled y byd.  

 
Sylwadau cyffredinol a wnaed mewn perthynas â rhai o’r nodweddion uchod 
 

 Er mwyn cyflawni gwahanol agweddau ar sector AU o’r safon uchaf, mae 
prifysgolion Cymru angen buddsoddiad hyblyg, parhaus ar gyfer addysgu ac 
ymchwil, sy’n cwmpasu holl gost economaidd y ddarpariaeth. Mae hyn yn 
angenrheidiol er mwyn diwallu anghenion myfyrwyr cartref, yn ogystal ag er 
mwyn denu’r myfyrwyr rhyngwladol gorau a’r staff gorau. Nodwyd bod AU yn 
denu bron i hanner yr holl fuddsoddiad Ymchwil a Datblygu yng Nghymru, a’i 
fod yn cael ei gydnabod fel y prif ysgogydd economaidd i Gymru wneud 
gwelliannau sylweddol i’r economi. 'It is therefore vital that Wales has a top-
class HE system that is adequately funded in order to expand its research and 
science based capacity. This, in turn, will provide the research base strength 
to attract further funding from RCUK, Industry and other competitive funding 
streams so that inward investment in to Wales and the UK is improved over 
the longer term.' (Prifysgol Abertawe). 

 

 Mae ystyriaethau pellach sy’n ymwneud â chyllido AU yn y cyd-destun hwn yn 
cynnwys yr angen i dargedu adnoddau at flaenoriaethau strategol; yr angen 
am gyllid teg ar draws gwahanol ddulliau astudio; a’r angen i rannu costau AU 
yn gymesur ymysg y rhai sy’n elwa ohoni. Yn ogystal, mae cyflawni amcanion 
seiliedig ar system gan grŵp annibynnol, amrywiol o sefydliadau AU yn gofyn 
am gydbwyso’r gofynion cynyddol ar y sefydliadau hyn i weithredu’n 
llwyddiannus mewn sector AU sy’n cystadlu ar lefel ryngwladol.  

 

 Mae angen seilio penderfyniadau polisi ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio yn 
ymarferol.  'For instance, the lesson from experience in England is that 
students who intend to study full-time are prepared to pay up to £9,000 
without fee grant payment support. The economic effect of the current policy 



 

96 

in Wales is not to subsidise universities or to increase student access but to 
reduce student debt.' (Prifysgolion Cymru) 

 

 Mae angen i’r system gyllido fod yn gryf i allu gwrthsefyll newidiadau i 
drefniadau cyllido neu reoleiddio allanol, boed yng nghyd-destun Cymru neu’r 
DU. Enghraifft arbennig yw Bil AU (Cymru), y gallai darparwyr AB a darparwyr 
amgen ddod yn sefydliadau rheoleiddiedig yn ei sgil - gan gael effaith debygol 
ar daliadau grant ffioedd. 

 

 Byddai cael prifysgolion Cymru yn ymddangos yn nes at frig na gwaelod y 
dosbarthiad yn eu grwpiau cymheiriaid mewn tablau safleoedd yn brawf bod 
system AU o’r radd flaenaf wedi’i chyflawni: 'A true measure of success for 
post-16 education in Wales will be the ability of an individual student to 
access any route of education without being saddled by excessive future 

debt, whether that is undergraduate HE study, postgraduate, part-time, further 
education, work-sponsored apprenticeships or any adult learning programme, 
and be supported sufficiently from the moment of access to the point of 
graduation.' (UCM Cymru) 

 

 Mae prifysgolion Cymru, ac eithrio’r rhai sy’n gwneud llawer o waith ymchwil, 
yn ymwneud ag addysgu’n bennaf, a llawer o hynny yn ddarpariaeth 
israddedig; dyma pam mae’r cwestiwn o ffioedd dysgu i fyfyrwyr mor 
berthnasol i Gymru a bod yn rhaid ei ystyried wrth feddwl beth mae Cymru  
angen ei gael o’i system AU. Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau AU yn cyfeirio at 
ymchwil yn eu datganiad cenhadaeth, ond ychydig iawn mae llawer ohonynt 
yn ei wneud mewn gwirionedd. 'This is not to say that they shouldn't aspire to 
increase their research but they should really ensure the teaching they offer is 
world class.' (Airbus) 

 

 Mae angen mwy o gamau gweithredu parhaus i ehangu mynediad i AU, drwy 
amrywiaeth o opsiynau hyblyg.  'We will know we have a world-class system 
when a student can move from one mode of study to another if they so wish, 
establishing a route-map to qualification levels, but retains flexibility at its 
heart so a student's chances of success aren't hampered by entering the 
workplace following graduation through one route.' (UCM Cymru). Nodwyd 
bod y goblygiadau economaidd o gael system AU gynhwysol yn aruthrol. Yn 
arbennig, byddai cefnogi myfyrwyr ag anableddau, er enghraifft, drwy’r 
Lwfans Myfyrwyr Anabl, yn lleihau eu tebygolrwydd o adael cwrs a’u galluogi i 
gael swyddi na fyddent wedi gallu eu cael o’r blaen o reidrwydd, a’u galluogi i 
gyfrannu i gymdeithas. 

 

 'Choice and opportunity will not come from privileging one sector or one type 
of educational institution above another but from supporting a spectrum of 
institutions, each offering a rich and sustainable provision to the widest 
audience.' (Y Brifysgol Agored). 

 



 

97 

Sylwadau ar y goblygiadau o beidio â chael system AU o’r safon uchaf yng 
Nghymru 

 

 Diffyg amrywiaeth yn y gweithlu, a gostyngiad yn nifer y myfyrwyr sy’n 
mynychu prifysgolion yng Nghymru, pe na bai myfyrwyr o bob gallu, yn 
cynnwys myfyrwyr anabl a myfyrwyr nad ydynt yn anabl, yn cael eu cefnogi. 

 Cymorth annigonol ar gyfer ymgysylltu ar lefel Ewropeaidd. O ganlyniad, ni 
fyddai’r sector AU yng Nghymru yn llwyddo gyda cheisiadau am Horizon 
2020.  'Without the reputation or resources for being an active and effective 
partner in EU collaborative research, it would be difficult to persuade 
members of mature consortia which have a track record for successful bidding 
to accept Welsh HE as it would be difficult to prove the contribution/excellence 
which Welsh HE would provide.' (Addysg Uwch Cymru Brwsel) 

 Ni fyddai sefydliadau AU Cymru yn gallu cystadlu hyd yn oed yn y DU.  
'Therefore, Wales' economic under-performance would continue, ultimately 
resulting in a lower quality of life for its citizens.' (Prifysgol Abertawe) 

 Methu denu/cadw cwmnïau angori yng Nghymru. 

 Methu cefnogi twf a chynaliadwyedd cwmnïau cynhenid. 

 Llai o ragolygon cyflogaeth, mwy o risg o ddirywiad economaidd o’i gymharu â 
meincnodau’r DU, yr UE a meincnodau rhyngwladol. 

 Gohirio datblygu datganoli ymhellach. 

 Anoddach denu staff a myfyrwyr rhagorol i Gymru (a fyddai’n datblygu i fod yn 
weithwyr medrus iawn yn economi Cymru) 

 Effaith andwyol ar ddinasyddion Cymru (myfyrwyr, darpar fyfyrwyr a’r 
boblogaeth yn gyffredinol), yn cynnwys dwysáu problemau cymdeithasol. 

 Ni fyddai Cymru’n denu incwm i gefnogi ymchwil ac arloesedd mwyach a 
byddai mewn perygl o golli academyddion o fri.  

 'If HE in Wales does not adapt to the changes in society, e.g. the learning and 
teaching potential of new technology, the need for lifelong learning and the 
growth of part-time learning, we may be left behind by the rest of the UK, as 
well as globally.' (AURIL) 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Er bod myfyriwr presennol yn credu bod gan Gymru system AU o’r safon uchaf yn 
barod, mynegwyd pryder am y geiriau ‘o’r safon uchaf’. Awgrymodd Prifysgol 
Glyndŵr y byddai’n well ystyried diffiniad ar sail "ân HE system which is regarded, 
nationally and internationally, as high quality and fit for purpose". This would reduce 
risks of attempting to calibrate solely on the basis of high profile league table 
performance and position. The Welsh HEI system is considerably varied, and 
includes a range of medium to small-sized HEIs with very different missions and 
strengths, and this represents a strength of the sector as a whole.' 
 
Tynnwyd sylw at Adolygiad Jones o Addysg Uwch (2009), a ddywedodd mai diben 
AU oedd: 
 

• creu’r amgylchedd i herio a chefnogi unigolion i gyflawni’r lefelau uchaf o 
fodlonrwydd personol a deallusol, waeth o ble y maent yn dod;  
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• meithrin ymchwil ac archwilio sy’n cyfrannu at gyfanswm gwybodaeth ddynol, 
p’un ai a ddefnyddir y darganfyddiad deallusol ar y pryd neu’n uniongyrchol ai 
peidio;  

• datblygu gwybodaeth, sgiliau lefel uchel a dealltwriaeth o unigolion er mwyn 
gyrru economi sy’n gallu addasu, sy’n gynaliadwy ac sy’n arloesol; 

• ymelwa ar wybodaeth ac arbenigedd er mwyn gyrru twf economaidd 
cynaliadwy a chreu cyfoeth;  

• helpu i feithrin cymdeithas ddemocrataidd, wâr a chynhwysol sy’n cydnabod 
hunaniaeth ddiwylliannol amrywiol ac sy’n dathlu creadigrwydd diwylliannol;  

• chwarae rôl arweiniol wrth sicrhau bod Cymru’n cael ei chydnabod fel 
cyfrannwr gwerthfawr at y gymuned fyd-eang.  

 
Pwysleisiwyd gwerth a chryfderau sector AU Cymru o ran eu cyfraniad economaidd i 
Gymru drwy ymchwil, arloesedd, creu cwmnïau deillio a chynhyrchu graddedigion 
medrus iawn. Nodwyd bod SAU yng Nghymru yn cyflogi tua 25,000 o bobl, gan greu 
bron i 40,000 o swyddi yn economi Cymru, a chyfrannu mwy na £3 biliwn mewn 
gwariant gros i economi Cymru, gyda throsiant blynyddol o £1.3 biliwn. Yn ogystal, 
mae ei myfyrwyr tramor ac UE yn buddsoddi dros £100 miliwn mewn ffioedd dysgu, 
gan gyfrannu tua £150 miliwn i’r CMC yng Nghymru drwy gostau byw a gwariant ar 
gynhaliaeth.    
 
Dywedwyd bod Fforwm Economaidd y Byd yn graddio’r DU ymysg y gorau yn y byd 
yn gyson am gydweithio rhwng busnesau a phrifysgolion ym maes ymchwil a 
datblygu. Fodd bynnag, mae gwariant ymchwil a datblygu cyhoeddus a phreifat yn y 
DU yn isel o gymharu â chystadleuwyr rhyngwladol; gostyngodd gwariant ymchwil a 
datblygu fel canran o’r CMC o 1.77% yn 2011 i 1.72% yn 2012, gyda gostyngiadau 
mewn buddsoddiad gan fusnesau a’r llywodraeth, a oedd yn is nag amcangyfrif dros 
dro EU-28 o 2.06. 
 
Mynegwyd pryderon am agweddau ar gyllid, fel diddymu Cyllid Arloesi ac Ymgysylltu 
CCAUC, a allai ddarnio’r cymorth ar gyfer arloesi a chyfnewid gwybodaeth yn y DU, 
a rhoi SAU Cymru o dan anfantais, yn arbennig mewn perthynas â Lloegr. 
Mynegwyd pryder hefyd ynghylch cyllid ar gyfer cynllun symudedd Erasmus; 
dywedwyd ei bod hi’n bwysig bod y system AU yn blaengynllunio ar gyfer ail hanner 
cyfnod Erasmus pan ddylid cynyddu’r cyllid yn sylweddol fel bo cymaint o fyfyrwyr â 
phosibl yn gallu elwa ar gyfleoedd symudedd.  
 
Dywedwyd bod Cymru ar ei hôl hi’n gyson o gymharu â’r DU yn erbyn metrics 
economaidd allweddol, fel Gwerth Ychwanegol Gros fesul gweithiwr (£33,700 yng 
Nghymru a £41,100 yng ngweddill y DU).  Dywedwyd bod dau ffactor yn gyfrifol am 
hyn: economi sy’n ymwneud i raddau helaeth â gwasanaethau llywodraeth a 
sectorau gwerth isel, a phroffil galwedigaethol y rhanbarth.   
 
Pwysleisiwyd pwysigrwydd y diwydiannau creadigol i economi Cymru, ynghyd â’r 
pryder bod sefydliadau AU 'are not keeping up to speed with the fast moving 
technology associated with the industry'. (Creative Skillset). Amlinellwyd y cydweithio 
a gafwyd hyd yn hyn gyda sefydliadau AU Cymru i ddatblygu rhaglenni dan 
arweiniad y diwydiant, gyda’r angen am fuddsoddiad pellach i barhau gyda’r 
gweithgarwch hwn ac i wella a datblygu DPP i ddarlithwyr AU i sicrhau bod ganddynt 
sgiliau diwydiannol cyfredol perthnasol. O ran y diwydiannau creadigol, dywedwyd 'if 
what is being taught/delivered within HE in Wales is to be aligned with what is 
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required by industry, it needs to be informed by rich, responsive and industry-backed 
research and intelligence.' (Creative Skillset) 
 
'Students should be able to choose the most suitable institutions for them, including 
those outside Wales.  Welsh students should have the right to attend universities 
which are internationally valued anywhere in the UK and EU.' (ATL) 
 
'UCU would like to see the emergence of a greater awareness of Wales as a 
separate nation in Europe and seek to distinguish itself from England as a provider 
of high quality education that is available to all, regardless of the ability to pay. By 
focusing on those groups that have been abandoned by the market led system, 
Wales can prosper. UCU suggests that models of good practice such as those 
adopted in Denmark, Germany, the Netherlands and, closer to home Scotland 
should be considered.' (UCU) 
 
Dywedwyd bod angen i sefydliadau AU yng Nghymru gymryd cyfrifoldeb am gynnal 
a datblygu addysgu ac ymchwil ym maes Astudiaethau Cymreig, ac y dylid cael 
dilyniant rhwng addysg uwchradd ac AU yn y cyswllt hwn. Dylid darparu digon o 
gyfleoedd hefyd i academyddion gyhoeddi eu gwaith ymchwil yn y maes hwn gyda 
chyhoeddwyr academaidd. 
 
Mynegwyd pryder am y ffaith mai cymharol ychydig o fyfyrwyr sy’n dewis gweithio 
yng Nghymru ar ôl graddio. Un ateb a awgrymwyd oedd defnyddio’r polisïau cyfredol 
yn ymwneud ag ardaloedd menter a dinas-ranbarthau fel cyfrwng i bennu anghenion 
sgiliau Cymru a datblygu marchnad i fyfyrwyr ymuno â hi. Fel enghraifft benodol o 
gyfleoedd swyddi, awgrymwyd, yn achos therapyddion galwedigaethol y byddai 
amrywiaeth o leoliadau addysg ymarfer o safon uchel i fyfyrwyr mewn lleoliadau a 
sectorau amrywiol iawn yn cynrychioli’n well y cyfraniad amrywiol mae therapyddion 
galwedigaethol yn ei wneud y tu hwnt i’r sectorau iechyd a gofal traddodiadol. 
Nodwyd hefyd bod cysylltiadau agos rhwng ysbytai prifysgol a rhaglenni prifysgol yn 
creu’r potensial ar gyfer datblygu gweithlu graddedig sy’n gyfarwydd ag ymchwil 
sydd wedi dod i gysylltiad ag ymchwil go iawn mewn lleoliadau ymarfer ac wedi cael 
cyfle i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil fel gofyniad cyn-gofrestru. 
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Cwestiwn 9: Sut y byddech yn disgrifio system gyllido sector 
addysg uwch o’r safon uchaf?  
 
Roedd ymatebion i’r cwestiwn hwn yn gyffredinol yn rhannu’n ddau gategori; 
sylwadau’n ymwneud â SAU o safbwynt cyflenwi, a sylwadau’n ymwneud â chyllid ar 
gyfer myfyrwyr/o safbwynt y galw. 
 
O safbwynt Sefydliadau AU/cyflenwi 

 
Nodwyd y nodweddion yn ymwneud â chyllido – gyda rhai yn ohonynt yn gwrthdaro 
â’i gilydd – fel a ganlyn. 
 

 Dylai’r buddsoddiad cyffredinol (yn enwedig ym maes ymchwil) 
gynyddu a dylai gymharu â chyllid arall AU yn y DU, ar lefel debyg i 
wledydd sydd â phrifysgolion o safon byd. Dylai’r system sicrhau bod 

sefydliadau’n parhau’n gystadleuol ym marchnad AU y DU a’r farchnad 
ryngwladol sy’n parhau i gynyddu.  

 

 Dylai’r system fod yn 'simple, transparent and based on direct funding 
models'. (Coleg Cambria) Dylai ddarparu mwy o eglurder a chysondeb ar 

faterion megis ffioedd a chyllid. Hefyd, dylai gael ei hintegreiddio’n fwy 
effeithiol i ffrydiau cyllido eraill megis prentisiaethau lefel uwch.  

 

 Dylai’r system gynnwys buddsoddiad y llywodraeth mewn meysydd sy’n 
ategu anghenion sgiliau yng Nghymru, gan gynnwys AU mewn AB, o 
bosibl trwy ddarparu cymhellion i ddarparwyr gynnig darpariaeth o’r 
fath. Dylai gynhyrchu graddedigion o’r safon uchaf sy’n gallu cyfrannu at yr 
economi. Byddai buddsoddiad ychwanegol o’r fath mewn gwaith partneriaeth 
rhwng AU ac AB yn gwella lefelau sgiliau rhanbarthol a chenedlaethol.  'A top-
class funding system … would enable the rapid expansion of work-based 
higher education, including Degree-level Apprenticeships.  It would facilitate 
wider access to higher education through community-based higher education 
taught by a range of providers, including colleges.' (Colegau Cymru) 

 

 Dylid cael cefnogaeth sy’n cydnabod costau ychwanegol meysydd 
darparu penodol. Mae hyn yn cynnwys dysgu rhan-amser dwysedd canolig i 
isel (o ystyried pa mor wledig yw’r rhan fwyaf o Gymru), ehangu mynediad i 
weithgareddau (gan gynnwys recriwtio a chadw), a darparu pynciau cost 
uchel.  O ran yr olaf, gellid darparu cymorth ychwanegol trwy strwythur ffioedd 
gwahaniaethol (yn ôl maes pwnc neu sefydliad) neu godi lefel y ffi uchaf.   

 

 I’r gwrthwyneb, dylid cael egwyddor o gydraddoldeb ar draws meysydd 
pwnc. Ni ddylai cyllid gael ei sianeli i bynciau penodol ar draul eraill oherwydd 
eu gwerth tybiedig i’r economi’n gyffredinol (megis pynciau STEM). Gallai 
agwedd o’r fath greu system dwy haen o bosibl.  

 

 Dylai cyllid gefnogi ymchwil, addysgu a phrofiad y myfyriwr trwy 
fuddsoddiadau cyfalaf yn isadeiledd prifysgolion. Dylai fod cyfleoedd ar 

gael i ddefnyddio cyllid o’r fath trwy brosesau ymgeisio tryloyw a rheoledig a 
deialog strategol. 
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 Dylai’r weithdrefn ffioedd ar gyfer astudio ôl-raddedig yn rhan-amser a 
llawn amser gael ei meincnodi yn erbyn systemau cyllido mewn mannau 
eraill. Mae hyn yn cynnwys Lloegr (tra bod y gallu i recriwtio myfyrwyr 
Saesneg yn parhau’n sbardun allweddol ar gyfer cynaliadwyedd prif 
brifysgolion ymchwil Cymru); Ewrop; a gwledydd eraill allai anfon myfyrwyr i 
brifysgolion Cymru.   

 

 Dylid cael cydbwysedd rhwng y cyllid a ddarperir ar gyfer gwahanol 
fathau a dulliau o ddarparu, pynciau astudio gwahanol a mathau 
gwahanol o sefydliadau.  'We should … work towards a funding system 
which drives the right behaviours in HE: for example, which promotes the 
study of STEM, which encourages more part-time study and more flexible 
provision, and which is more responsive to the needs of employers.' 
(Cydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI)  Ni fyddai system o’r safon uchaf yn 
cynnig cymhellion gormodol i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng y naill gyfrwng 
astudio na’r llall. Dylai’r system gydnabod bod angen system amrywiol, gyda 
sefydliadau sy’n canolbwyntio ar ymchwil ac yn canolbwyntio ar addysgu, i 
gefnogi anghenion Cymru. Dylai ymgorffori modelau cyllido unigolyddol trwy 
CCAUC sy’n cydnabod natur hynod amryfal sector bach Cymru - gan 
flaenoriaethu a gwobrwyo’r meysydd y mae’r sefydliadau’n rhagori ynddynt.  
'The current arrangements have not resulted in enough fee differential to 
create a market in higher education. Whether this is desirable is questionable, 
but without rewarding excellence in other ways, universities are unable to 
compete.' (Colegau Cymru) 

 

 'Funding should be available to incentivise institutions to pursue policy 
priorities which would be of benefit to the country but not otherwise 
financially rational for them to pursue.'  (CCAUC)   

 

 Mae angen i fodel cyllido’r llywodraeth a ffioedd myfyrwyr fod yn 
gynaliadwy ac yn gallu gwrthsefyll prawf amser. Rhaid i’r system gyllido 
fod yn realistig a chynaliadwy yng nghyd-destun y toriadau parhaus mewn 
gwariant cyhoeddus. Dylai fod yn ddigon hyblyg i ymateb i newidiadau polisi 
yn Lloegr, toriadau mewn gwariant cyhoeddus, datblygiadau datganoli, a 
newidiadau a allai effeithio’n andwyol ar y llif ar draws y ffin. Hefyd, rhaid iddo 
fod yn ymatebol i batrymau cyfnewidiol o ran galw myfyrwyr ac amgylchiadau 
economaidd, yn ogystal â bod yn 'mindful of the wider UK and international 
HE context and with flexibility to adapt'. (Prifysgol Caerdydd) 

 

 Mae angen i systemau cyllido fod yn rhagweladwy er mwyn i 
brifysgolion allu cynllunio’u gweithgareddau a’u buddsoddiadau. Er 
enghraifft, mae angen iddyn nhw ddeall sut mae cyllid yn cael ei gyfrifo er 
mwyn gwneud rhagamcanion synhwyrol o’r gwarged y gallan nhw ei 
gynhyrchu i’w ail-fuddsoddi neu’r swm y gallen nhw ei fenthyg. Hefyd, dylid 
darparu cwotâu sefydlog i brifysgolion er mwyn gallu blaengynllunio. Gellid eu 
dyrannu gan ddarparu mantais economaidd i ardaloedd tlotach Cymru. Hefyd, 
gellid defnyddio cyllid myfyrwyr AU i gefnogi datblygiad economaidd a sicrhau 
bod dosbarthiad tecach o fuddsoddiadau ar draws Cymru. 
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 Dylai cyllid gael ei ddefnyddio yn y mannau hynny lle gellir sicrhau’r 
effaith fwyaf. Dylai gyd-fynd ag ystod o flaenoriaethau polisi’r llywodraeth, 
gan gynnwys ar gyfer darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig ran-amser a llawn 
amser.  'Funding should to some extent be based on outcomes and the 
pursuit of improvement should be incentivised.' (Prifysgol Bangor) 

 

 Dylai’r baich cyllido gael ei rannu rhwng myfyrwyr a gwariant 
cyhoeddus.  Serch hynny, ni ddylid disgwyl i ffioedd, sy’n cael eu hariannu 

trwy ddyled myfyrwyr, ddarparu gwaith ymchwil, arloesedd ac ystod o fentrau 
datblygu economaidd eraill, gan gynnwys disgwyliad cynyddol i weithio mewn 
ysgolion o oedran cynradd i fyny, fel sydd o bosibl yn rhan o bolisi ehangach 
Llywodraeth Cymru.   

 

 Ni ddylai’r naill system elwa ar draul y llall.  Dylid gwobrwyo sefydliadau 

am reoli cyllid yn dda, systemau a chyflawniadau effeithiol, dylid cymell newid, 
a chydnabod rhagoriaeth gan sicrhau ansawdd yn ddiysgog.  

 

 Ni ddylai’r system hyrwyddo prifysgolion y tu allan i Gymru ar draul 
sefydliadau Cymru. Dylai sicrhau bod mwy o incwm a chyllid yn llifo i mewn i 

Gymru nag sy’n llifo allan.  
 

 Dylid cael cefnogaeth ddigonol i adeiladu capasiti ac isadeiledd ar gyfer 
ymchwil (gan greu màs critigol), sy’n cynyddu ymchwil y sector ac 
ymchwil i’r gwyddorau. Dylai cyllid gydnabod y costau sy’n ymwneud â 

chyflawni mentergarwch, arloesi ac ymchwil ragorol. Dylai ganolbwyntio ar 
sefydliadau ymchwilgar fel prif ysgogwyr twf economaidd, gyda’r bwriad o’u 
cefnogi i gystadlu’n rhyngwladol a denu a chefnogi ymrwymiad cwmnïau 
rhyngwladol gan greu mewnfuddsoddiad. Dylai alluogi SAU Cymru i fod yn 
fwy cystadleuol gan allu sicrhau cyllid yn y dyfodol o ffynonellau megis 
Cynghorau Ymchwil, Ewrop a diwydiant. 

 

 Dylai costau gweinyddu’r system fod yn isel, dylai’r system fod yn syml 
i’w gweithredu, a dylid ei rheoli yn ôl yr angen yn unig yn gymesur â 
lefel y risg bob amser. 

 

 Dylai’r system fod yn gytbwys â’r angen i gefnogi myfyrwyr ar ba lwybr 
bynnag y dewisant, gyda’r nod o ddarparu cyfres o brifysgolion sy’n 
cael eu hariannu’n dda, sy’n cynnig meysydd arbenigedd o’r safon 
uchaf a gydnabyddir gan fyfyrwyr yn lleol, ledled y DU ac yn 
rhyngwladol.  

 

 Dylai’r system ystyried anghenion sectorau sy’n tyfu yn economi 
Cymru.  Dylid cysoni’r hyn sy’n cael ei ddarparu yng Nghymru â gofynion 
diwydiant, 'informed by rich, responsive and industry-backed research and 
intelligence'. (Creative Skillset) Bydd hyn yn sicrhau y gellir targedu cyllid 
Llywodraeth Cymru at feysydd lle mae anghenion yn dod i’r amlwg ac y 
rhagwelir y bydd anghenion yn y dyfodol. Dylid targedu cymorth a chyllid ar 
gyfer cyrsiau sydd wedi’u nodi gan achrediad diwydiannau a rhaglenni 
datblygu a all helpu sefydliadau a’u staff i gynyddu ansawdd a chapasiti 
cyrsiau o’r fath o fewn SAU Cymru. 
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 Dylid cadw ymreolaeth sefydliadau o ran cynllunio a darparu addysgu 
ac ymchwil arloesol, gan sicrhau eu bod yn parhau’n atebol am unrhyw 
gyllid cyhoeddus y maent yn ei dderbyn. Hefyd, dylent allu gwneud eu 
penderfyniadau eu hun am lefelau ffioedd (yn amodol ar derfyn ffioedd 
priodol).  Dylid cadw’r egwyddor o gyllid hyd braich.   

 

 Dylai’r system flaenoriaethu 'academic excellence and rigour over 
narrow conceptions of employability, that recognises the importance of 
collegiate values over managerialism and that is funded out of general 
taxation enabling the restoration of student grants with targeted funding 
for non-standard students.' (Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU))  

 

 Dylai’r system fod yn system gyfan sy’n cychwyn gydag israddedigion, 
ymlaen i ôl-raddedigion ac yna i gyflogaeth.  Ni ddylai system o’r fath fod 
yn seiliedig ar fath penodol o ddarparwr AU, ond ar 'facilitating higher 
education for all those with the potential to attend, and focused on delivering 
higher education programmes that are most relevant for the students and 
potential students of Wales'. (NIACE Cymru)  Yn yr un modd, dylid cael dull 
mwy cydweithredol sy’n 'involves a more co-ordinated system that highlights 
and values the heterogeneity of different university missions, seeing them as 
serving the full range of different students in different ways'. (Y Gymdeithas 
Ddysgedig) 

 

 Dylai prifysgolion barhau i ddefnyddio incwm o ffioedd dysgu i gefnogi’r 
gwaith o ehangu mynediad (cyfle cyfartal) a darparu profiad rhagorol i 
fyfyrwyr (hyrwyddo AU). 

 

 Dylid sicrhau 'system gymysg' sy’n cynnwys elfennau o fenthyciadau 
myfyrwyr, grant ffioedd, grant rheolaidd, a grant cyfalaf, gyda’r potensial 
o ddyraniadau ar sail cystadleuaeth/ceisiadau. Byddai hyn yn galw am 
oruchwyliaeth ac adolygiad strategol, wedi’i ategu gan ddeialog strategol gyda 
sefydliadau (o gymharu â dyraniad ar sail fformwla yn unig). Byddai’n 
cynnwys rhyw elfen o gefnogaeth grant ffioedd ar gyfer myfyrwyr llawn amser 
a rhan-amser sy’n hanu o Gymru ac sy’n astudio mewn SAU yng Nghymru; a 
threfniadau cyllido ar sail credyd i gefnogi darpariaeth ôl-raddedig ran-amser 
a addysgir, wedi’i ategu gan gyllid ar sail premiwm i gefnogi meysydd 
darpariaeth a dargedir (e.e. cyfrwng Cymraeg, seiliedig ar gyflogaeth a 
meysydd pwnc blaenoriaeth). 

 

 Mewn perthynas â niferoedd myfyrwyr, ni ddylid cael unrhyw 
gyfyngiadau ar gyfer grwpiau penodol o fyfyrwyr, e.e. ehangu mynediad 
neu bobl sy’n astudio ar gyfer cymwysterau mynediad.  
 

 Dylid cael cyfranogaeth ehangach gan randdeiliaid yn y broses 
ddyrannu, e.e. busnesau/cwmnïau angor i ysgogi clystyru/rhyngweithio 
yn fwy cyffredinol. 
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 Dylid defnyddio dyraniadau yn fwy hyblyg rhwng dulliau/lefelau darparu, 
neu dylid cael adolygiad o ddiffiniadau o fathau o gyrsiau/cyrsiau 
newydd sy’n perthyn i gwmpas y cyfyngiadau. 

 

 '…a top-class funding system would enable a living wage for all its staff 
and contractors, and guarantee career development for its own 
workforce.' (UNSAIN)   

 
O safbwynt y myfyriwr/y galw 
 
Roedd safbwyntiau gwahanol ar a ddylid cyllido myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i fynd i 
brifysgol yng Nghymru neu yn unrhyw le arall. Dyma grynodeb ohonynt. 

 

 Dylai myfyrwyr Cymru gael eu cefnogi i astudio ble bynnag maent yn ei 
ddewis yn y DU ar yr un sail â’r rhai sy’n dewis astudio yng Nghymru. 
Gallai’r gefnogaeth hon fod yn 'based on need rather than universal 
entitlement, thus securing affordability and equity, while protecting investment 
in other priority areas, ie expensive subjects, part-time provision, postgraduate 
provision, widening access, initial teacher training, research, innovation and 
engagement and also strategic investment'. (CCAUC) 
 

 Dylid cael gwared ar y grant ffioedd dysgu cyfredol ar gyfer myfyrwyr 
israddedig llawn amser sy’n hanu o Gymru ac yn ei le cyflwyno 
cyfleoedd benthyca ychwanegol neu weithdrefn gefnogi sy’n seiliedig ar 
brawf modd, fel bod y myfyrwyr lleiaf abl i dalu am gostau AU yn derbyn 
grant gan y wladwriaeth nad oes angen ei ad-dalu. Dylai’r gefnogaeth hon 
fod ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ble bynnag yn y DU y maent yn dewis 
astudio. Gellid lansio’r weithdrefn fel cynllun ysgoloriaeth Cymru, neu frand 
tebyg a gallai gynnwys rhywfaint o gymorth ar gyfer costau byw ynghyd â’r 
cynlluniau grant cyfredol sydd gan Lywodraeth Cymru. (Awgrymwyd, er mwyn 
sicrhau na fyddai myfyrwyr yn mabwysiadu Cymru fel lle byw dros dro yn un 
swydd ar gyfer hawlio cymorth o’r fath, y dylid diffinio trigiannaeth yn fwy 
manwl ac y dylai myfyrwyr fod wedi byw yng Nghymru am o leiaf 12 mis cyn 
bod yn gymwys.) 
 

 Byddai polisi sy’n rhoi blaenoriaeth i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac sy’n 
astudio yng Nghymru yn cynyddu cyfraddau ymgeisio mewn 
sefydliadau yng Nghymru. Hefyd, byddai hyn yn creu mwy o sefydlogrwydd 
yn y sector AU yng Nghymru.  

 

 Dylai ansawdd y ddarpariaeth, profiadau’r campysau ac enw da’r 
ymchwil gymell myfyrwyr i aros yng Nghymru. 'Pricing students out of 

going across the border is likely to have an effect on those without the means 
to move without the support – meaning they are being arbitrarily restricted to a 
smaller market which may not suit their needs, while possibly preventing them 
from studying a preferred course (if the breadth of choice is poor across the 
Welsh sector) or attending a specific institution.' (UCM Cymru) 

 

 Dylid sicrhau gwell cydbwysedd rhwng cefnogaeth i 
fyfyrwyr/darpariaeth lawn amser a rhan-amser, gan gydnabod gwahanol 
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anghenion dysgwyr.  Dylai darpariaeth fod yn hyblyg, gan alluogi oedolion, 
pobl sy’n gweithio a phobl sy’n awyddus i ailddechrau gweithio i gymryd rhan 
yn ystyrlon mewn addysg.  Ni ddylai myfyrwyr fod dan anfantais ariannol o 
ganlyniad i’r dull dysgu y maent wedi ei ddewis ac ni ddylent orfod gweithio i 
dalu am eu hastudiaethau. Wrth ystyried buddsoddiadau cyhoeddus mewn 
cyllid myfyrwyr, hwyrach bod dadl o blaid trin pawb yr un fath, a gellid darparu 
hynny trwy sefydliadau cyllido yn hytrach na thrwy fyfyrwyr, ond dylai’r ffocws 
fod ar ddarparu’r cymorth mwyaf i’r rhai sydd â’r angen mwyaf.   

 

 Dylai’r system alluogi unrhyw un sydd am gael mynediad i AU gael 
cymorth ariannol priodol, waeth pa ddull astudio maent yn ei ddewis. 

Mae hyn yn cynnwys darpariaeth ôl-raddedig. Serch hynny, roedd y farn yn 
amrywio o ran a ddylai pawb gael mynediad i drefniadau cyllid myfyrwyr neu a 
ddylai’r ffocws fod ar y rhai sydd â’r angen mwyaf, er enghraifft grwpiau 
lleiafrifol ethnig nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol a phobl dan 
anfantais economaidd-gymdeithasol. 

 

 Dylai’r system gyllid a chefnogaeth i fyfyrwyr o bob oed fod yn hawdd 
i’w deall a’i defnyddio. Dylai myfyrwyr allu cael mynediad i gyllid yn hawdd a 

syml, wrth i’w hastudiaethau symud ymlaen. Byddai modd caniatáu am 
seibiannau neu newid cyflymder y cwrs oherwydd ymrwymiadau; e.e. gofal 
plant, newid gwaith neu gyfrifoldebau gofalu. 

 

 Dylai cyllid ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio mewn 
sefydliad yng Nghymru gynnwys astudiaeth ran-amser. Mewn egwyddor, 
byddai gan bob dysgwr 360 credyd lefel 4, 5 neu 6 y gellid eu defnyddio ar 
gyfer astudiaeth lawn amser neu ran-amser neu gyfuniad o’r ddau. Byddai’r 
ffioedd yn sero neu ffioedd gostyngol yn ôl fforddiadwyedd ac yn cynnwys 
unrhyw ddyfarniadau credyd ar sail ‘dogn’ o ddysgu. Byddai’r rhif dysgwr 
unigryw sy’n cael ei gyflwyno ar hyn o bryd yn ddefnyddiol ar gyfer olrhain 
dysgwyr a gweinyddu’r cynllun.   

 

 Dylid rheoli benthyciadau myfyrwyr yn synhwyrol gyda pholisïau a 
gweithdrefnau ar waith i sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais 
amhriodol.  Dylid darparu benthyciadau incwm wrth gefn i fyfyrwyr nad ydynt 

yn cael eu cefnogi gan grantiau ar sail prawf modd i’w galluogi i dalu ffioedd 
heb orfod dod o hyd i’r arian ymlaen llaw. Dylid eu rhyddhau ar yr un sail ag a 
wneir yn Lloegr er mwyn bod yn gymwys ar gyfer cefnogaeth gan Drysorlys 
EM. 

 

 Dylai sefydliadau barhau i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr yng Nghymru 
trwy ddarpariaethau o ran ffioedd a chynlluniau mynediad. Hefyd, er 
gwaethaf diffyg dylanwad ffurfiol yn hyn o beth, dylai fod yn ddisgwyliedig bod 
cymorth tebyg ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio yn Lloegr yn 
unol â chytundebau OFFA. 

 

 Dylai myfyrwyr dderbyn addysg o’r safon uchaf yn rhad ac am ddim 
adeg ei ddefnyddio, a dylent fod yn rhydd o faich dyled wrth raddio.  

'Pragmatism dictates that such an aim will take considerable time to reach 
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and would require an element of cross-border collaboration (or significant 
policy divergence).' (UCM Cymru) 

 

 Dylid cael cymorth cynhaliaeth sy’n fwy hael. 

 

 Dylid darparu Canllawiau Oedolion Amhleidiol effeithiol ar gyfer darpar 
fyfyrwyr o bob oed a chyfnod, yn cynnwys oedolion.  
 

Sylwadau eraill a dderbyniwyd wrth ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Egwyddorion cyllido 
 
Awgrymwyd y dylid ystyried ystod o opsiynau cyllido. Gallai’r rhain gynnwys gwariant 
a reolir yn flynyddol ar ffioedd dysgu a chyrsiau, cyllid tuag at gyfarpar posibl (e.e. 
gliniadur) a gwerslyfrau ac ati; arian parod ar gyfer llogi cyfarpar (e.e. ar gyfer 
cyfarpar arbenigol a meddalwedd (ar gyfer anghenion arbennig); heb fod yn arian 
parod ar gyfer cefnogaeth tiwtor a chyd-fyfyrwyr. 
 
Cynigwyd y dylid mesur unrhyw gynigion cyllido newydd yn erbyn ystyriaethau 
ynghylch manteision i fyfyrwyr, academyddion, SAU a’r sector AU cyfan. Nodwyd 
bod darparu cymorth ariannol ar sail nad oedd yn gwahaniaethu yn ôl yr angen yn 
anodd ei gyfiawnhau pan fo adnoddau cyhoeddus yn brin. Hefyd, codwyd amheuon 
ynghylch a oedd ‘un dull sy’n addas i bawb’ a fyddai’n cynnwys prifysgolion hŷn, 
cyfoethog yn ogystal â rhai mwy newydd yn gymwys. 
 
Lleisiodd rhai ymatebwyr bryderon ynghylch y gost economaidd a chymdeithasol i 
Gymru yn sgil y polisi ffioedd cyfredol. Er enghraifft:  'Mae cwestiwn sylweddol yn 
codi parthed priodoldeb polisi cyllido / ffioedd sy’n cynnig cefnogaeth sylweddol i 
fyfyrwyr disglair astudio mewn mannau eraill, a thrwy hynny dynnu arian allweddol 
allan o’r cronfeydd a fyddai ar gael i’r sector addysg uwch yng Nghymru, ac 
amddifadu Cymru o’r sgiliau a’r arbenigedd y gellid ei gadw o fewn y wlad.' (Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol)  Cynigwyd y byddai rhoi diwedd ar grantiau ffioedd dysgu i 
fyfyrwyr sy’n astudio y tu allan i Gymru yn rhyddhau cyllid y gellid ei ddefnyddio i 
gefnogi AU o ansawdd uchel, ymchwil ac arloesedd yng Nghymru i sicrhau sefyllfa 
gystadleuol a chynaliadwyedd AU yng Nghymru gan alluogi prifysgolion i gyflawni 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru sy’n achosi costau cyflawni ychwanegol i 
sefydliadau. Dylid dyrannu’r adnoddau hyn i CCAUC i’w buddsoddi ym 
mlaenoriaethau Llywodraeth Cymru, megis STEM a phynciau drud eraill, darpariaeth 
ran-amser, darpariaeth ôl-raddedig, cyfrwng Cymraeg, HCA, ehangu mynediad, 
ymchwil ac arloesedd ac ymgysylltiad. Gan ddibynnu ar lefel y cyllid a ryddhawyd, 
cynigwyd y dylai CCAUC bennu i ba raddau y dylai dulliau cyllido fformwlaig yn 
bennaf barhau i fod y dull mwyaf effeithiol o sicrhau bod polisïau’n cael eu gwireddu. 
 
I’r gwrthwyneb: 'While it is a valid view to suggest that extra money could be 
generated by ending the cross-border support and ensuring more students stay in 
Wales – we are not convinced that it is desirable on a moral or practical level.' (UCM 
Cymru) 
 
'Measures of the success of any future HE funding policy should include a measure 
of the return on investment delivered for Wales by Welsh HEIs across all the 
Government's priorities.' (CCAUC) 
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Awgrymwyd bod angen adnoddau ariannol pellach, gan gynnwys cyllid grant a 
chyllid arbennig at ddibenion penodol er mwyn cefnogi AU yng Nghymru ac i sefydlu 
system gyllido o’r radd flaenaf. Byddai hyn yn galluogi SAU i gynnal gweithgarwch ar 
draws ystod o feysydd, megis ehangu mynediad a chynhwysiant cymdeithasol; 
cadw, camu ymlaen a chyflogadwyedd; darparu pynciau drud; ac ymchwil ac 
arloesedd. Hefyd, cyfeiriwyd at y bwlch cyllido rhwng SAU Cymru a Lloegr. Nodwyd 
bod y bwlch cyllido hwn yn rhoi SAU Cymru dan anfantais gystadleuol yn y DU yn 
gyffredinol ac yn rhyngwladol. Er enghraifft: 'Without state-of-the-art facilities and 
equipment universities in Wales will struggle to compete with institutions across the 
border who will receive a standard £440m in capital funding in 2014/15 plus an 
additional £200m for STEM capital for teaching will be allocated in 2015/16'. 
(Prifysgol De Cymru)  Comparisons were also drawn with countries such as the US 
and France, which 'have recognised the imperative to increase investment in HE 
even at a time of recession in order to drive economic improvement'. (Prifysgol 
Abertawe)   
 
Nodwyd bod mynediad cyfyngedig i gyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru wedi’i ailagor 
yn ddiweddar ar gyfer AU ac wrth i ymrwymiadau cyfredol ddod i ben, efallai y 
byddai mwy o gyfleoedd i AU. Gellid rhoi ystyriaeth bellach i wella’r rhagolygon ar 
gyfer sefydliadau unigol drwy gydymgysylltiad ynghylch hyn. 
 
O ran cyllid a chymorthdaliadau eraill, nodwyd o dan y rheolau trethi cyfredol fod 
modd i brifysgolion hawlio esemptiadau TAW oherwydd eu statws elusennol, ond 
gall y  newidiadau diweddar megis y dehongliad diwygiedig o esemptiad TAW am 
gyflawni ymchwil rhwng prifysgolion a chyrff cyhoeddus gael canlyniadau ariannol i’r 
sector. Gellid ymchwilio i’r posibilrwydd o fenthyciadau busnes cymorthdaledig i 
brifysgolion. Roedd y posibilrwydd y gallai prifysgolion fenthyca heb unrhyw 
gyfyngiadau gan y Llywodraeth/CCAUC yn ffactor pwysig i’w ystyried hefyd (a’r 
mater pwysig o gynnal statws Sefydliadau Di-elw sy’n Gwasanaethu Aelwydydd 
(NPISH) ac osgoi rheolaethau ar gyllid sefydliadol yn fwy cyffredinol). 
 
Croesawyd y syniad o gyflwyno 'less market driven approach than the English 
model'.  (UNSAIN) 
 
Nodwyd bod cynlluniau pensiwn yn fater o bwys i gyllid prifysgolion yn y dyfodol, ac 
y byddai ateb ffafriol i brifysgolion yn cael effaith sylweddol.  
 
Nodwyd y costau a’r cynllunio hirdymor sy’n rhan o gyflawni darpariaeth ran-amser. 
'Structurally, partly as a result of funding, a large number of part-time courses in 
Welsh institutions are designed as courses for full-time undergraduates and then 
made available to part-time students, rather than part-time courses that enable 
students, if they so wish, to increase their credits to make their course full-time.' 
(Ymddiriedolaeth Gofalwyr)  Hefyd, gwelwyd bod y ddadl o blaid gwahanol fodelau o 
gymorth cyllido myfyrwyr ar gyfer rhaglenni llawn amser a rhan-amser yn mynd yn 
llai cynaliadwy yn wyneb datblygiadau technolegol a llif cynyddol rhwng dulliau rhan-
amser a llawn amser o astudio.  
 
Credai CCAUC ei bod yn anorfod 'that we will continue to encourage the sector to 
seek operational efficiencies and to encourage collaboration, both between 
universities, and between sectors. Good practice of this type will help to improve the 
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offer to learners and employers in Wales. It will not, though, be sufficient to address 
the challenges arising from the current arrangements which we have outlined. In 
particular, whilst greater collaboration between HE and FE will be required … 
wholesale transfer of large volumes of HE provision to FE institutions is not the 
answer to the current challenges.'   
  
Nodwyd nad oes tystiolaeth i ddangos bod ffioedd uwch wedi atal ymgeiswyr 
difreintiedig rhag ymgeisio am AU yn Lloegr, er bod costau megis gofal plant a 
theithio yn ffactorau a oedd wedi peri bod rhai myfyrwyr wedi rhoi’r gorau i astudio. 
Cyfeiriwyd at y dadansoddiad UCAS diweddaraf a oedd yn awgrymu bod llai o alw 
ond bod cyfraddau mynediad wedi parhau'r un fath ar ôl 2011. Awgrymwyd ei bod yn 
edrych yn debygol fod y newid mewn ffioedd dysgu un Lloegr yn 2012 wedi gwneud 
pobl ifanc yn llai tebygol o ymgeisio (o oddeutu 5%), ond nad oedd y gyfradd a aeth 
ymlaen i AU wedi’i effeithio’n fawr gan y newid. Yn ôl UCAS, roedd cynnydd 
sylweddol mewn meysydd megis gwyddorau biolegol, pynciau cysylltiedig â 
meddygaeth a chyfrifiadura yn 2013, tra ymddengys fod addysg ac ieithoedd a 
phynciau cyfun wedi dioddef.   
 
Awgrymwyd fel a ganlyn '…the fee grant payments in Wales, as an alternative to 
income contingent loans, were not necessary to support increased fees to £9k or to 
prevent an adverse impact on widening access. The key difference between the 
policies in Wales and England is that fee grant payments have reduced student debt, 
and … effectively placed a greater share of the costs on the Welsh government (ie 
the general public)'. (Prifysgolion Cymru)  Awgrymwyd y gallai cynyddu terfynau 
uchaf ffioedd greu mwy o incwm i brifysgolion, o ystyried lefelau’r galw cyfredol. 
Roedd ymarferiad ailddyrannu strategol CCAUC yn 2012 yn ei gwneud yn ofynnol i 
sefydliadau ymrwymo i ffi gyfartalog o £7,500 o 2013/14 yn gyfnewid am dderbyn 
ailddyraniad strategol o niferoedd lleoedd myfyrwyr (tua hanner yr holl niferoedd). 
Roedd mynediad i derfynau uchaf ffioedd o £9,000 yn fater allweddol i rai 
sefydliadau, yn enwedig sefydliadau ôl ’92 yng Nghymru. Hefyd, nodwyd bod 
terfynau isaf ffioedd yn gyffredinol heb eu defnyddio yn y DU, er bod lefelau terfynau 
isaf ffioedd yn cael eu pennu yn Awstralia ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol - 'an area of 
recruitment in which Australia has been particularly successful'. (Prifysgolion Cymru) 
 
Nodwyd mai un o brif fanteision y grant talu ffioedd oedd ei fod wedi galluogi 
myfyrwyr Cymru (a’r UE) i gael mynediad i AU ar yr un lefel i bob diben ag o’r blaen, 
tra bod prifysgolion Cymru wedi gallu codi’r ffioedd uwch ar yr holl fyfyrwyr, a olygai 
incwm ychwanegol gan fyfyrwyr a ddeuai o rannau eraill o’r DU (Lloegr yn bennaf).  
Gallai prifysgolion ddewis traws-gymorthdalu gweithgareddau eraill o incwm ffioedd 
ychwanegol a gellid ei gyfeirio at ddefnydd incwm ffioedd dysgu i 'hyrwyddo AU' (ac 
eithrio ymchwil). Nodwyd bod Llywodraeth Cymru’n gallu pennu terfynau ffioedd 
uchaf trwy’r ddeddfwriaeth cynllunio ffioedd gyfredol, ond mai dim ond os oedd y 
farchnad fel rheol yn mynd yn uwch na lefel y ffi benodedig y byddai’r terfyn ffioedd 
yn dod i rym.  Tra byddai disgwyl i ostyngiad mewn lefelau ffioedd fel rheol beri bod 
llai o alw (a allai wneud iawn am yr effaith mewn termau incwm net), amcangyfrifwyd 
y byddai cynnydd o £1,000 mewn ffioedd yn peri bod 4.4% yn llai yn cyfranogi.

 

 
'Studies prior to the recent changes in England suggested that widening participation 
of those studying full-time would not be significantly affected below £5k but would 
increase and start to become significant by about £7k.  However, the experience of 
increased fees so far appears to show that full-time participation is in fact more 
resilient.' (Prifysgolion Cymru) 
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Nodwyd mai dim ond SAU yng Nghymru y gall CCAUC eu cyllido ar hyn o bryd, ac y 
byddai unrhyw newid yn hyn o beth yn cael effaith sylweddol ar yr adnodd sydd ar 
gael i brifysgolion cyfredol. Hefyd, nodwyd bod Bil AU (Cymru) 2015 a datblygiadau 
rheoleiddio yn Lloegr wedi codi’r posibilrwydd o gymhwysedd i gefnogaeth myfyrwyr 
gael ei ddynodi ar sail wahanol.  
 
Gwnaed cyfeiriad at newidiadau arfaethedig i gyllido darpariaeth ran-amser AB yng 
Nghymru a allai effeithio ar niferoedd myfyrwyr a oedd wedi cymhwyso ar lefel 3 ac 
yn gymwys i symud ymlaen i AU, yn enwedig o gymunedau economaidd llai 
ffyniannus a oedd wedi’u dominyddu gan fusnesau micro a busnesau bach a oedd 
yn darparu cyflogaeth sgiliau isel ar y cyfan.   
 
Manteision AU 

 
Cydnabuwyd y manteision cymdeithasol ac economaidd hir a byrdymor o fuddsoddi 
cyllid cyhoeddus mewn AU. Awgrymwyd y gallai sector prifysgol teg gynnwys nifer o 
ffactorau llwyddiant pwysig, megis: 
 

• 'Sufficient resources to provide an extensive, comprehensive learning and 
teaching environment providing both full-time and part-time opportunities to 
study for learners of all ages, and a rich environment for advanced research  

• Favourable governance allowing and encouraging autonomy, strategic vision, 
innovation, efficient resource management and flexibility  

• Critical mass of talent for both faculty and students  
• A system that highlights and values the heterogeneity of different university 

missions, seeing them as serving the full range of different students in 
different ways and producing a good quality "system-as-a-whole".' 
(Prifysgolion Cymru) 
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Cwestiwn 10: Beth, yn eich barn chi, fyddai elfennau system 
cymorth/cyllid myfyrwyr addysg uwch o safon uchaf?  
 
Cynigodd ymatebwyr ystod o nodweddion (a oedd weithiau’n gwrthdaro) y dylid eu 
cynnwys, mewn system gyllido sector AU o’r safon uchaf.   
 
Nodweddion yn ymwneud â chyllid myfyrwyr  
 

 Dylai’r system gefnogi myfyrwyr sy’n hanu o Gymru yn unig (h.y. dim 
cefnogaeth i fyfyrwyr yr UE).  

 

 Dylai’r system wobrwyo pobl sy’n dewis astudio mewn SAU yng 
Nghymru. Er enghraifft, dylai myfyrwyr o Gymru sy’n dymuno astudio yng 
Nghymru dderbyn rhywfaint o gefnogaeth tuag at gost eu ffioedd, a dylid 
darparu cefnogaeth a chynhaliaeth lawn yn benodol i fyfyrwyr o gefndiroedd 
tlotach. 

 

 Dylai myfyrwyr o Gymru fod yn rhydd i astudio yn y DU ble bynnag 
maent yn ei ddewis. Dylai myfyrwyr sy’n gadael Cymru, nad ydynt yn 

gymwys ar gyfer bwrsariaethau yn y SAU o’u dewis fod yn gymwys i gael 
cefnogaeth ar sail prawf modd oddi wrth Lywodraeth Cymru.   

 

 Dylai’r system dalu am holl gostau astudio a chostau byw llawn 
myfyrwyr heb fod angen iddynt gael cefnogaeth rhieni (achosion 
gwirioneddol yn unig) neu ddulliau eraill o dalu costau trwy gyfuniad o 
grantiau a benthyciadau. Dylai’r system ystyried anghenion y myfyriwr nid 
enillion y rhieni, e.e. trwy asesu’r myfyriwr a chost ar sail mynychu, yn 
seiliedig ar gostau tai lleol a chostau byw sylfaenol yn ogystal â llyfrau a 
theithio. Byddai talu costau byw llawn yn sicrhau na fyddai myfyrwyr yn gorfod 
gweithio’n rhan-amser ac felly’n gallu canolbwyntio’u holl amser ar astudio. 
Dylid cynnig benthyciadau atodol i fyfyrwyr sy’n astudio pynciau drud.  
 

 Dylid cyflwyno cymorth cynhaliaeth sylfaenol ar gyfer myfyrwyr AB. 

Dylai hyn fod yn gymesur i lefel y gefnogaeth a ddarperir, yn awtomatig i 
fyfyrwyr AU.  

 

 Dylai’r system ategu’r system fudd-daliadau yn hytrach na’i thanseilio. 

Er enghraifft, dylai myfyriwr sy’n byw gyda phartner ac nad yw’n gymwys i’w 
ddosbarthu’n annibynnol at ddibenion cyllid myfyriwr, gael ei gyllid myfyriwr 
wedi’i bennu ar sail incwm ei rieni, a chael ei ddosbarthu’n gwpwl at ddibenion 
cyfrifo budd-daliadau. 

 

 Dylai’r system fod yn hawdd i’w deall. Gallai fod yn seiliedig ar ddewislen 

fel bod myfyrwyr yn gallu dewis y pecyn fyddai angen arnyn nhw ar sail eu 
hamgylchiadau personol a’u gofynion byw/gofynion cwrs. Byddai’n rhoi 
rheolaeth a dewis i fyfyrwyr er mwyn iddyn nhw allu penderfynu faint sydd 
arnyn nhw ei angen a ble’r hoffen nhw astudio. Gellid talu benthyciadau ar 
raddfa fforddiadwy. 
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 Dylai’r system gydnabod anghenion myfyrwyr incwm isel (trwy grant 
ychwanegol) a phobl incwm canolig sydd angen cefnogaeth 
ychwanegol, yn enwedig ar gyfer costau byw. Dylai dargedu cymorth 

cynhaliaeth a dargedir at y rhai sydd â’r angen mwyaf. 
 

 Dylai myfyrwyr allu cael mynediad i AU a chael eu cefnogi i gyflawni eu 
potensial beth bynnag yw cyfyngiadau ariannol eu cefndir economaidd 
gymdeithasol. Dylid cael 'comprehensive funding schemes to students with 

disabilities, to ensure that they are able to access HE.  This would include the 
continuation of targeted funding such as Disabled Students Allowances'. 
(Randstad) 

 

 Dylai’r system gynnwys trefniadau caledi ariannol sy’n hawdd eu 
cyrchu. 'A good loans system would need to continue to be in place 

accessible by all students, both full- and part-time and undergraduate and 
postgraduate. Funding also needs to incentivise students who would not 
normally attend university who are starting study by undertaking bite-sized 
learning.' (Prifysgol Bangor)   
 

 Dylai’r system gynnwys monitro gofalus o allu unigolyn i ad-dalu 
benthyciadau a grantiau yn ôl eu hamgylchiadau cyfnewidiol.  

 

 Dylai’r system gymell ymgysylltiad/perfformiad da yn y broses ddysgu, 
a chwblhau astudiaethau’n brydlon.   

 

 Er mwyn lleihau dyled myfyrwyr mae angen i SAU ac AB roi cefnogaeth 
sylweddol i’r myfyriwr, er mwyn helpu i sicrhau bod y myfyriwr yn dewis 
y lefel astudio a’r cwrs priodol. 

 

 Dylid dileu’r termau benthyciad a dyled er mwyn i gyllid myfyrwyr gael 
delwedd fwy cadarnhaol.   

 

 Byddai taliadau misol yn helpu myfyrwyr i drefnu eu gwariant yn fwy 
effeithiol a’u paratoi at fywyd gwaith.  

 

 Dylai’r system adlewyrchu’r amrywiaeth o amgylchiadau myfyrwyr, e.e. 
pobl sy’n gadael gofal, myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, gofalwyr, pobl 
sydd mewn gwaith neu sydd am wella’u sgiliau neu ailhyfforddi. Dylai 

gynnig cymhelliant a/neu gymorth i ddysgwyr sydd â chyfrifoldebau y tu allan i 
addysg, sydd â’r potensial a’r cymhelliant i lwyddo ym maes AU. Hefyd, dylai 
gydnabod costau llawn astudio’n rhan-amser i brifysgolion. 

 

 Rhaid i’r system ganiatáu i fyfyrwyr astudio’n hyblyg, a pheidio â’u 
hanfanteisio’n ariannol o ganlyniad i’w dewis o ddull astudio. Dylid cael 
cydraddoldeb ar gyfer astudiaeth ran-amser a llawn amser a dull sy’n ystyried 
pob oedran ar gyfer cymorth myfyrwyr. 
 

 Dylid cael cydbwysedd priodol rhwng cefnogi costau ffioedd a chostau 
byw. 
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 Dylai’r system ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio am ail 
radd (hyd yn oed cymorth gostyngol) neu ar lefel ôl-raddedig. 

 

 Rhaid i’r system gynnig cymorth ôl-raddedig sy’n cyfateb i unrhyw 
gynnig a wneir i fyfyrwyr sy’n astudio mewn rhannau eraill o’r DU. 
Mynegwyd bod y rhaglen HELP UK yn 'fair and progressive loans system to 
ensure access for both undergraduate and postgraduate study'. (Prifysgol De 
Cymru) 

 
Nodweddion yn ymwneud â chyllid i sefydliadau 

 

 Dylid rhoi cyllid digonol i CCAUC ddarparu mwy o gyllid ar gyfer 
Ymchwil o Ansawdd Da yn seiliedig ar Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, 
ynghyd â chyllid uniongyrchol y Llywodraeth ar gyfer prifysgolion i dalu 
am ffioedd dysgu myfyrwyr sy’n hanu o Gymru, naill ai’n rhannol neu’n 
gyfan gwbl. 

 

 Dylid dychwelyd i system o grantiau bloc wedi’u hariannu o drethiant 
cyffredinol. 

 

 Dylai’r systemau ymgorffori Gwybodaeth am y Farchnad Lafur sy’n 
gadarn ac wedi’i chymeradwyo gan ddiwydiant, achredu dan arweiniad 
diwydiant a chyfleoedd i SAU a busnesau gydweithio er mwyn gwella 
ansawdd y ddarpariaeth.  

 

 Dylid sicrhau cydbwysedd rhwng y gyllideb sydd ar gael ar gyfer cyllid 
myfyrwyr a’r cyllid y gellir ei gyfeirio tuag ar brifysgolion yng Nghymru. 

 

 Dylai’r system alluogi’r sector AU yng Nghymru i gael ei ariannu’n 
ddigonol er mwyn cystadlu mewn marchnad fyd-eang, cyflawni 
darpariaeth o ansawdd uchel a chynhyrchu graddedigion o’r radd 
flaenaf sy’n barod i gyfrannu at economi sy’n tyfu. Dylai 'widen access at 
a local level, be equitable across institutions and sectors, link effectively with 
other funding streams for skills development and be sustainable in terms of 
public finances.' (Coleg Cambria). Dylai gynnwys cymhellion i sicrhau bod 
anghenion sgiliau Cymru’n cael eu diwallu a bod y myfyrwyr gorau yn cael eu 
denu i Gymru. 

 

 'Resources should be deployed to where they deliver the greatest 
impact, in terms of qualitative and quantitative outcomes, and 
encourage desired behaviours. This would require adjusting the balance 
between fee grant payable to students and appropriate funding to 
institutions.' (Prifysgol Bangor)   

 

 Dylai’r system gadw elfen o ffioedd/benthyciadau myfyrwyr. Byddai hyn 
yn 'enable engagement with HE and to benefit from the better customer 
service culture which has developed in universities since the advent of high 
tuition fees'. (Prifysgol Aberystwyth). Rhaid i’r system fenthyciadau sicrhau 
bod pob myfyriwr yn cymryd rhan er mwyn gwarantu bod cydbwysedd da o 
ad-daliadau..    
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 Mae angen mwy o bwyslais ar rôl cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill. Dylai’r 

system gynnwys mwy o gefnogaeth gan fusnesau trwy ysgoloriaethau sydd 
wedi’u hariannu’n llawn. Yn yr un modd, gallai ystod o fentrau ysgogi galw 
pellach gan fusnesau am wasanaethau a chynhyrchion (gan gynnwys eiddo 
deallusol), megis cynlluniau benthyciadau a grantiau, mentrau a ariannwyd yn 
arbennig, a chymhellion treth (er bod hyn y tu allan i reolaeth Llywodraeth 
Cymru ar hyn o bryd). Mae Strategaeth Arloesi Cymru yn benodol yn cynnig 
mwy o botensial i annog rhyngweithio (a gweithgaredd clwstwr) gyda 
phrifysgolion.  Gallai cyllid cyfalaf i gefnogi seilwaith ymchwil ac arloesi fod yn 
faes lle gallai busnesau a phrifysgolion rannu manteision. Gellid ystyried 
ymhellach sut gellir defnyddio busnesau, yn enwedig cwmnïau angori ar gyfer 
cyllido myfyrwyr a/neu brifysgolion yn uniongyrchol. Hefyd, dylid ystyried rôl 
dyngarwch o ran cefnogi AU. 

 

 Dylai costau ychwanegol recriwtio a chadw myfyrwyr ehangu mynediad 
a dargedir gael eu cynnwys yn y system gyllido.  

 

 Dylid darparu lefelau grant gwahanol ar gyfer cyrsiau mewn gwahanol 
fandiau cost. Lle nad oes terfyn ar ffioedd, megis myfyrwyr ôl-raddedig neu 

ran-amser ar hyn o bryd, byddai’r galw a lefelau ffioedd yn cynyddu. Lle mae 
terfyn ar ffioedd yn barod (israddedigion llawn amser er enghraifft), gallai hyn 
ddod ag incwm ychwanegol i brifysgolion dim ond os yw’n cynyddu’r 
mwyafswm ar gyfer pynciau penodol a bod y farchnad yn gallu derbyn y 
cynnydd yn lefelau’r ffioedd. O ran prifysgolion Cymru, mae hyn yn dibynnu’n 
fawr ar yr hyn sy’n digwydd mewn mannau eraill yn y DU a thu hwnt. 
 

 Dylid darparu trefniadau cymorth cynhaliaeth a grantiau/benthyciadau 
ffioedd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig. 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd wrth ymateb i’r cwestiwn hwn 

 
Nodwyd bod elfennau allweddol system o’r safon uchaf eisoes yn bodoli, ac eithrio 
trefniadau cymorth cynhaliaeth a grantiau/benthyciadau ffioedd ar gyfer myfyrwyr ôl-
raddedig. Hefyd, roedd myfyriwr yn canmol gwaith Cyllid Myfyrwyr Cymru.  
 
Gwnaed cyfeiriadau pellach at yr effaith ariannol negyddol ar y sector AU yng 
Nghymru o gyllido myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i astudio y tu allan i Gymru. 
Awgrymwyd y byddai arian a gawsai ei ryddhau trwy beidio â chyllido myfyrwyr o’r 
fath yn awtomatig yn galluogi SAU yng Nghymru i fod yn fwy cystadleuol, i gael gwell 
cyfleusterau a chymorth a fyddai’n denu’r myfyrwyr gorau, ac yn gallu ymateb i 
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
 
Nodwyd bod grantiau’n effeithiol o ran annog y galw, a bod amrywiaeth o opsiynau 
ar gyfer targedu cefnogaeth at flaenoriaethau penodol a rheoli’r gyllideb. Gallai meini 
prawf cymhwysedd, megis cefndir myfyriwr neu fath o gwrs, a/neu fath o sefydliad, 
fodd bynnag effeithio ar gostau gweinyddu cynllun. Awgrymwyd na fyddai dyfarnu 
rhagor ar gyfer costau byw, ar y cyfan yn cefnogi incwm uwch i brifysgolion. Serch 
hynny, i’r myfyriwr, efallai na fyddai’n gwneud cymaint â hynny o wahaniaeth 
ymarferol a oedd grant yn cael ei roi ar gyfer ffioedd neu ar gyfer costau byw. Hefyd, 
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nid oedd myfyrwyr yr UE yn gyffredinol yn gymwys i hawlio cefnogaeth ar gyfer 
costau byw, ond roedd ganddyn nhw hawl i gefnogaeth ar gyfer costau ffioedd 
dysgu.  
 
Cyfeiriwyd at ddadansoddiad a wnaed gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid, a 
awgrymai y gallai benthyciadau fod yn gymharol effeithiol o ran cynyddu cyfranogiad. 
Nodwyd bod y benthyciadau incwm wrth gefn a gyflwynwyd yn Lloegr wedi sicrhau 
nad oedd codi’r terfynau ffioedd uchaf i £9,000 wedi cael effaith andwyol ar 
dderbyniadau i AU neu ar ehangu mynediad i grwpiau dan anfantais. Awgrymwyd 
bod nifer o faterion i’w hystyried mewn perthynas â chynllun benthyciad, gan 
gynnwys cyfraddau ad-dalu; y trothwy incwm ar gyfer bod yn gymwys i ad-dalu; 
costau gweinyddu; a materion yn ymwneud ag ymwybyddiaeth, tryloywder a 
hygyrchedd. Hefyd, cafwyd cyfeiriad at amrywiaeth o gynlluniau cymorth i fyfyrwyr a 
oedd wedi’u gweithredu yn y gorffennol gydag amrywiol raddau o lwyddiant. Roedd y 
rhain yn cynnwys cynllun ysgoloriaeth genedlaethol Lloegr, a ddaeth i ben yn 
ddiweddar am fod ei effaith yn gyfyngedig, a chynlluniau lleol/sefydliadol yng 
Nghymru. Nodwyd nad oedd bwrsariaethau’n cael ond ychydig neu ddim effaith o 
gwbl o ran recriwtio a chynyddu mynediad, am eu bod yn rhy fach i gael unrhyw 
effaith sylweddol ar ddewis myfyriwr, neu oherwydd bod y dyfarniadau wedi’u 
gwneud ar ôl y cyfnodau pwysig yn y broses benderfynu. Awgrymwyd dulliau amgen 
megis cynlluniau talebau, cyfrifon dysgu a threthi graddedigion. 
 
Dywedwyd bod cost taliadau grant ffioedd a thaliadau RAB gyda’i gilydd yn fwy na 
thaliadau RAB yn Lloegr, a bod pecyn grantiau a benthyciadau Cymru yn ddrutach 
yn nhermau cyllideb y llywodraeth. Er ein bod yn nodi’r anhawster wrth amcanu 
cyllidebau Llywodraeth Cymru yn y dyfodol, dywedwyd bod  nifer o feysydd 
allweddol sensitif wrth ragfynegi’r taliad RAB, e.e. rhagdybiaethau am ffioedd, 
rhagdybiaethau am enillion graddedigion (ac yn fwyaf pwysig, newidiadau yn 
nosbarthiad enillion dros amser). 'This all points to a high degree of uncertainty 
about future costs/returns, even with the most careful planning.' (Prifysgolion Cymru) 
 
O ran yr egwyddorion sy’n sail i’r system gyllido, nodwyd '… we cannot depart from a 
system that enables students genuine choice on where to study at university or 
college, nor one that pitches different forms of education against one another.' (UCM 
Cymru) 
 
Cyfeiriwyd at y trefniadau cymorth myfyrwyr annigonol cyfredol ar gyfer AB, nad 
oedd yn llwyddo i gymell myfyrwyr i gychwyn a pharhau ym maes addysg, ac a oedd 
felly’n tanseilio ymdrechion i roi AB ar yr un sail ag AU. 
 
Dywedwyd bod awgrym cynhenid yn y system cyllido myfyrwyr cyfredol bod mwy o 
werth yn cael ei roi ar fyfyrwyr llawn amser na rhai rhan-amser. Er enghraifft, roedd y 
grant cynhaliaeth rhan-amser dros £4,000 yn llai na’r hyn a gynigir i fyfyrwyr llawn 
amser, er bod y ddau’n cael ei fesur ar incwm aelwydydd.  'A key conclusion is that 
there is scope for rebalancing elements of the student finance better to meet 
priorities more effectively.' (Prifysgolion Cymru) 
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Cwestiwn 11: A ydych yn credu bod y trefniadau presennol ar gyfer 
cyllido’r sector addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru yn 
gynaliadwy? Os nad ydych yn meddwl eu bod, pa elfennau yn y 
system bresennol y byddech chi’n eu hepgor neu’n eu newid? 
 

Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig.  
 

Ydw 
3 

Nac ydw 
24 

Ddim yn 
gwybod 

3 

1 unigolyn 
1 undeb 
myfyrwyr 
(OUSA) 
1 corff 
proffesiynol 

3 unigolyn 
1 cwmni 
1 undeb llafur 
2 SAB 
1 corff cynrychioli SAB (Colegau Cymru) 
9 SAU 
1 Adran SAU 
1 corff cynrychioli SAU (Prifysgolion Cymru) 
2 gorff cynrychioli (LSW; UALL) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
1 corff arian cyhoeddus/grant (CCAUC) 
1 elusen (NIACE Cymru) 

2 unigolyn 
1 corff 
cynrychioli 
(NASMA) 

 

Er bod rhai o’r ymatebwyr uniongyrchol i’r cwestiwn hwn o’r farn fod y trefniadau 
presennol yn gynaliadwy, roedd mwyafrif yr ymatebwyr uniongyrchol o’r farn nad 
yw’r trefniadau presennol yn gynaliadwy. Mae hyn yn gyson â’r ymatebion 
ysgrifenedig i’r cwestiwn.  
 
Sylwadau fod y trefniadau presennol yn gynaliadwy 

 
Dywedodd un ymatebwr fod y system yn gynaliadwy. Dywedwyd hefyd, 'The 
existence of adequate maintenance loans and grant support, combined with parity of 
funding with further education, is sustainable with genuine investment in the 
education system as a whole.' (UCM Cymru) 
 
Sylwadau nad yw’r trefniadau presennol yn gynaliadwy 
 
Cyflwynwyd y sylwadau canlynol ar agweddau penodol o’r system gyllido, ynghyd â 
chynigion ynghylch pa elfennau y dylid eu newid neu eu hepgor: 
 
Polisi’r grant ffioedd dysgu 

 

 Mae’r polisi o gyllido myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i astudio y tu allan i 
Gymru yn golled i economi a chymdeithas y wlad, yn golled o ran cyllid 
i’r sector AU yng Nghymru, ac yn golled o ran datblygiad 
academaidd/gwybodaeth. (Yn aml, y myfyrwyr hyn yw’r mwyaf disglair a’r 

lleiaf tebygol o ddychwelyd ar ôl graddio). Dylai Llywodraeth Cymru naill ai 
ddefnyddio prawf modd neu efelychu polisi’r Alban. Yn ôl adroddiad UCAS ar 
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alw gan fyfyrwyr yng nghylch ymgeisio 2013, Cymru oedd yr unig wlad yn y 
DU lle’r oedd pobl ifanc 18 oed yn fwy tebygol o wneud cais am le y tu hwnt i 
glawdd Offa nag o fewn ffiniau’r wlad. 
 

 Mae’r polisi’n ei gwneud hi’n anodd rhagweld lefelau cyllido’r dyfodol a 
chynllunio’n briodol. Gallai cael gwared ar y terfynau recriwtio yn Lloegr 
waethygu’r sefyllfa hon, os bydd llai o fyfyrwyr yn dewis dod i Gymru. 

 

 Mae polisi’r grant ffioedd dysgu’n rhoi straen enbyd ar y gyllideb AU ac 
mae’n golygu bod llai o gyllid canolog ar gael i gynorthwyo meysydd 
eraill o ddarpariaeth. Mae’r rhain yn cynnwys pynciau drud, astudiaethau 
rhan-amser, cyrsiau ôl-raddedig llawn amser a addysgir, ehangu mynediad, 
darpariaeth cyfrwng Cymraeg, pynciau sy’n bwysig yn strategol ond mewn 
sefyllfa fregus, yn cynnwys astudiaethau’n ymwneud â Chymru, a 
gweithgareddau fel arloesi ac ymgysylltu. 'There needs to be a rebalancing of 
this situation to achieve a buoyant economy and social justice.' (UALL)  
Hefyd, mae’r polisi wedi cynyddu’r bwlch cyllido rhwng sefydliadau AU Cymru 
a Lloegr i bob pwrpas.   

 

 Mae angen ailystyried y system ffioedd ar gyfer israddedigion rhan-
amser. Nid yw’r ffioedd yn ddigon i dalu am gost y ddarpariaeth ac nid yw’r 
system ar gyfer rhoi benthyciadau i fyfyrwyr yn cydnabod yr hyblygrwydd sydd 
ei angen. 
 

 Dylid cynorthwyo myfyrwyr i astudio yng Nghymru, yn hytrach na’u 
hariannu i astudio yn rhywle arall. 
 

 Yn achos grantiau ffioedd ar gyfer myfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n 
astudio y tu allan i Gymru, dylid eu dileu, eu cynnig yn fwy dethol ar 
gyfradd is neu gyfradd wedi’i chapio, neu eu disodli gyda grantiau 
ffioedd trawsffiniol, ac eithrio o bosibl ar gyfer cyrsiau nad ydynt ar gael 
yng Nghymru. 
 

 Dylid cyfyngu ar symudedd cymorth i fyfyrwyr. Byddai hyn yn lleihau’r 

canlyniadau ariannol i Lywodraeth Cymru sy’n deillio o’r bwriad i waredu’r 
terfyn ar niferoedd myfyrwyr yn Lloegr o 2015/16, er y byddai’n dal i fod mewn 
sefyllfa fregus mewn perthynas â chymorth cynhaliaeth. 
 

 Dylai rhan o’r grant ffioedd dysgu fod yn ddibynnol ar berfformiad. 

(Byddai gofyn i fyfyrwyr basio blynyddoedd penodol o’u hastudiaethau er 
mwyn cael cymorth, gan felly gefnogi myfyrwyr i barhau mewn AU a chefnogi 
llwyddiant mewn AU.) 

 

 Dylid lleihau gwerth ariannol y grant ffioedd dysgu. Byddai hyn yn golygu 

bod modd rhoi rhywfaint o gymorth ar yr un pryd â’i wneud yn fwy cynaliadwy. 
Gallai’r grant fod yn seiliedig ar brawf modd. 

 

 Dylid symud adnoddau o’r grant ffioedd dysgu a’r benthyciad myfyrwyr i 
israddedigion llawn amser sy’n bodoli ar hyn o bryd tuag at ariannu 
rhaglenni AU seiliedig ar waith yn uniongyrchol. Os oes angen, dylid 
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gwneud hyn trwy ddefnyddio terfynau ar nifer yr israddedigion llawn amser 
sy’n astudio rhaglenni preswyl llawn amser sy’n para tair blynedd. 

 

 Dylid cyflwyno prawf modd ar gyfer y grant ffioedd dysgu. 

 

 Dylid ystyried cyflwyno’r system gyllido sy’n cael ei datblygu gan y 
grŵp University Alliance, ‘HELP UK’. Byddai hyn yn caniatáu mynediad i 
astudiaethau israddedig ac ôl-raddedig drwy system deg a blaengar. 

 
Darpariaeth ôl-raddedig 

 

 Nid yw’n glir a ellid cynnal y lefelau presennol o raddedigion sy’n 
ymrestru ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir. Cafodd diddymu cyllid y pen 
CCAUC ar gyfer cyrsiau llawn amser a addysgir ym mhrifysgolion Cymru ei 
gymharu â’r sefyllfa yn Lloegr, lle mae prifysgolion yn derbyn £2,600 y pen o 
gymorth ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau ôl-raddedig a addysgir a lle bydd system 
fenthyciadau ar gyfer ffioedd yn cael ei chyflwyno. Gallai astudio yng 
Nghymru gael ei ystyried yn opsiwn llai deniadol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig 
a addysgir: 'if Welsh universities are to be able to compete, they will need to 
consider cross‐subsidising such courses using tuition fees paid by 
undergraduates (which would make an already unsustainable situation even 
worse), or else require PGT students to cover the full costs'. (ChUW) 

 

 Dylid cynyddu cyllid ôl-raddedig i gyfateb â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr 
er mwyn galluogi SAU Cymru i gystadlu. 

 
Cost i fyfyrwyr 

 

 Nid yw ffioedd dysgu uchel yn fforddiadwy oherwydd ni fydd llawer o 
fyfyrwyr yn gallu ad-dalu benthyciadau mor fawr. Gellid gwella’r system 

drwy leihau ffioedd dysgu i naill ai £3000 y flwyddyn neu gael  gwared arnynt 
yn gyfan gwbl. 

 

 Nid yw’r lefelau presennol o gyllid a chymorth i fyfyrwyr yn ddigon i 
ddiwallu anghenion myfyrwyr. Ar y cyfan, mae’n rhaid i fyfyrwyr ddibynnu ar 

ffynonellau eraill o gymorth, fel cryn dipyn o waith rhan-amser yn ystod 
astudiaethau llawn amser, dyled, cynilion neu gymorth gan eu teuluoedd. 
Dylid cynyddu grantiau/benthyciadau er mwyn sicrhau y gall pob myfyriwr 
fforddio costau byw wrth astudio yn y brifysgol heb orfod troi at weithio’n rhan-
amser. 
 

 Dylid parhau â’r Gronfa Ariannol wrth Gefn (FCF). Byddai hyn yn helpu i 

gadw myfyrwyr.  
 

Costau i sefydliadau  

 

 Nid yw cyllid ychwanegol o ffioedd myfyrwyr cartref/yr UE yn 
gwrthwneud yn llwyr y lleihad yng ngrantiau CCAUC i sefydliadau. 
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 Er bod gan brifysgolion fymryn mwy o arian nag oedd ganddynt o dan y 
trefniadau cyllido blaenorol, nid yw hyn yn ystyried y cynnydd mewn 
gwariant ar elfennau fel y campws a llety. Er bod y sector yn ei gyfanrwydd 

yn cael mwy o arian, nid yw sefydliadau’n cael cyfran gyfartal ohono. Mae 
lleihad mewn incwm wedi rhoi pwysau ar sefydliadau unigol i ddatblygu 
ffynonellau eraill o gyllid, rhai ohonynt (e.e. incwm ffioedd tramor) yn fwy 
anwadal. 'As public funding decreases, the risks and uncertainty associated 
with each of these income streams increases. The future prospects for 
attracting funding from other sources need to be taken into account in 
analysis of the funding and student finance requirements.' (Prifysgolion 
Cymru) 

 

 Dylid dileu’r cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Gymru y gall SAU 
yng Nghymru eu recriwtio uwchben trothwy ansawdd sy’n seiliedig ar 
bwyntiau UCAS. Byddai hyn yn sicrhau nad oes cymhelliant i ehangu drwy 
recriwtio myfyrwyr sydd heb brofi eu bod yn barod ar gyfer AU / neu a fyddai, 
fel arall, yn mynd i golegau AB, sydd â chostau is. 
 

 Dylid sicrhau cyllid craidd digonol ar gyfer Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol.  Mae angen clustnodi cyllid penodol ar gyfer swyddi 

academaidd, yn cynnwys staff dysgu ac ymchwil, i hwyluso darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, yn holl adrannau prifysgolion Cymru. Byddai gwneud hyn 
yn golygu bod modd sicrhau safon ac ansawdd cyffredinol AU, ar yr un pryd â 
chynyddu statws y Gymraeg mewn AU.  
 

 Dylid rhoi cyllid digonol i brifysgolion fel y gallant ddatblygu a chynnal 
ymchwil academaidd flaenllaw. Mae hyn yn cynnwys cyllid craidd digonol, 

ynghyd â chyllid cyfalaf ymchwil a rhagor o gyllid ymchwil cysylltiedig ag 
ansawdd. Byddai hyn yn galluogi’r sector i ehangu ei sail ymchwil a 
gwyddoniaeth, gan felly hybu gallu’r sector i gystadlu a sicrhau RCUK a 
ffrydiau cyllid eraill. 

 

 Dylid adfer y lefelau cyllid blaenorol ar gyfer ehangu mynediad. 

 

 Darparu cyllid ychwanegol yn ogystal â’r ffioedd cyfredol i dalu am 
ddarpariaeth fel pynciau drud ac astudiaethau rhan-amser. Gellid gwneud 

hyn drwy ailgyflwyno cyllid grant CCAUC uniongyrchol ar gyfer addysgu lle 
mae costau’n uwch na £9,000, yn enwedig meddygaeth a deintyddiaeth. Dylid 
ystyried cynorthwyo disgyblaethau gwyddoniaeth a pheirianneg cost uchel er 
mwyn gwneud SAU Cymru yn fwy cystadleuol wrth recriwtio’r myfyrwyr a staff 
mwyaf galluog, ac ennill grantiau’r Cyngor Ymchwil ar gyfer Cymru.  
 

 Dylid cefnogi gweithgarwch trawsnewidiol mewn perthynas â meithrin 
gallu mewn pynciau priodol. 

 
Cynigion mwy cyffredinol ar gyfer newid 
 

 Dylid cefnu ar y 'marketised and splintered higher education model' ac, 
yn hytrach, dylid cael model sy’n fwy cydnaws â gwerth Cymru, a 
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fyddai’n cynnig manteision economaidd a chymdeithasol. (Colegau 
Cymru) 
 

 'Further reconfiguration of the number of HEIs in Wales should also be 
considered to ensure that the sector is both efficient and effective as 
part of developing a top-class HE system in Wales.' (Coleg Cambria) 
 

 Dylid cyfeirio adnoddau at gyfres newydd o Brentisiaethau Gradd, 
rhaglenni rhan-amser dros bum mlynedd sy’n cynnwys gradd Sylfaen 
neu HND, i’w dilyn gan elfen 'atodol' i’w gwneud yn radd Bagloriaeth. 

Dylai’r radd Sylfaen neu HND gael ei haddysgu gan y coleg a’r elfen ‘atodol’ 
gan brifysgol neu goleg. Byddai’r myfyrwyr yn ennill wrth ddysgu, ac yn mynd i 
lawer llai o ddyled. Gan fod AU seiliedig ar waith yn costio llai yn net i’r 
llywodraeth na graddau preswyl tair blynedd traddodiadol, dylai cyfanswm y 
myfyrwyr ar gyrsiau AU, yn cynnwys rhaglenni lefel 6, gynyddu o ddefnyddio’r 
model hwn. 'The programme would be vocationally relevant and the 
employee/student would demonstrate the relevant work-based competencies. 
This would in turn enhance employability.' (Colegau Cymru) 
 

 Mabwysiadu dull pob oedran, sy’n seiliedig ar y ffaith fod astudiaethau 
llawn amser a rhan-amser yn ennyn yr un faint o barch ac yn denu’r un 
faint o fuddsoddiad. 'This does not mean applying a one size fits all funding 

system to both modes of study rather it requires a consideration of the needs 
and circumstances of part-time and full-time students and creation of a 
system that enables anyone who wishes to access HE, with appropriate 
financial support, regardless of the mode of study that they chose.' (Y 
Brifysgol Agored) 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Dull cyllido 
 
Nodwyd y tyndra rhwng dewis myfyrwyr a chynaliadwyedd ariannol. Cydnabuwyd y 
byddai’n rhaid i fyfyrwyr o Gymru astudio y tu allan i Gymru yn achos rhai pynciau 
nad ydynt ar gael yma (e.e. Milfeddygaeth). 
 
Nodwyd hefyd y tyndra rhwng cyllid ar gyfer AU a meysydd eraill sydd o fudd i 
ddinasyddion Cymru. 'To whom does the funding for higher education belong? The 
answer must surely be to everyone in any jurisdiction and not to any single interest 
group exclusively. It belongs in other words as much to those citizens who wish to 
pursue higher education as to those who provide it, as well as to the population more 
broadly.' (HEPI) 
 
Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn cydnabod yr angen am system gyllido 
gynaliadwy, hyblyg, boed hynny o safbwynt sefydliadau neu fyfyrwyr. Er enghraifft, 
byddai diffyg cynaliadwyedd yn 'rooted in a gradual erosion of support for students to 
access and maintain routes of study'. (UCM Cymru)  Dywedwyd bod canlyniadau’r 
trefniadau ffioedd a chyllido ar ôl 2012 yn arbennig o ddifrifol ar gyfer y Brifysgol 
Agored gan nad yw’n gallu cynnig darpariaeth lawn amser.  
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Awgrymwyd nad oedd y ffioedd yn Lloegr wedi rhwystro myfyrwyr, yn cynnwys rhai o 
gefndiroedd difreintiedig, rhag dilyn cyrsiau AU.  'There is no reason to think that the 
behaviour in Wales should be any different.' (Y Gymdeithas Ddysgedig)  Ar y llaw 
arall, roedd un ymatebwr yn cytuno â chasgliadau’r Comisiwn Addysg Uwch bod 
model Lloegr yn cynrychioli’r gwaethaf o ddau fyd ac yn dadlau y dylai’r adolygiad 
presennol osgoi argymhellion a fyddai’n gwneud y sefyllfa yng Nghymru’n debycach 
i’r sefyllfa yn Lloegr. 
 
Nodwyd nad oedd y system grant ffioedd wedi cael ei dadansoddi’n llawn hyd yma, 
gan ystyried a oedd economi gymysg o grantiau a benthyciadau yn fwy fforddiadwy 
yn yr hirdymor (fel agos i arian parod), yn hytrach na system o fenthyciadau’n unig 
fel yn Lloegr. Cydnabuwyd nad oedd Cymru ond yn atebol am y tâl RAB ar 
fenthyciad is o lawer fesul myfyriwr na Lloegr ar hyn o bryd, ond bod rhaid pwysoli 
hwn yn erbyn cost y grant ffioedd. 
 
Dywedwyd bod gan brifysgolion Cymru gefndir llwyddiannus o reoli eu harian, fel y 
pwysleisiwyd yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Gyllid Addysg Uwch a 
gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2013. Roedd y sector wedi gweld cryn ad-drefnu yn 
y blynyddoedd diwethaf gyda hanner y 12 sefydliad AU a oedd yn bodoli yn 2010 
wedi uno. 
 
Roedd pryderon bod trefniadau cyllid myfyrwyr yn mynd yn fwyfwy tiriogaethol. 
'Higher education is at risk of being treated as a local public service just when it is 
becoming more truly international elsewhere'. (HEPI)  Mynegwyd pryderon hefyd am 
benderfyniad posibl i gyfyngu grantiau i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru, gan y 
gallai hyn gael effaith ar y myfyrwyr hynny sydd am astudio pynciau nad ydynt ar 
gael yng Nghymru. 'Such a restriction could also compound the relative lack of 
ambition and aspiration of some of our students. If the grant is used only to support 
the courses that are of economic importance to the Welsh economy, this may 
suppress the wider social development of the country.' (Airbus)  Nodwyd y byddai 
dileu’r grant ffioedd dysgu ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio y tu allan i Gymru yn 
cynyddu cyfanswm y ddyled sy’n gysylltiedig â gradd ar draws y ffin oddeutu 
£12,000, gan gynyddu benthyca tua 60% ar gyfer myfyrwyr incwm isel a thua 50% ar 
gyfer myfyrwyr o gefndiroedd incwm uwch (y mae cyfanswm eu dyled yn uwch i 
ddechrau). Pe bai rhagor o fyfyrwyr yn aros yng Nghymru o ganlyniad, byddai angen 
yr arian a gollwyd cyn hynny i dalu am addysgu’r myfyrwyr ychwanegol hyn; ni fyddai 
ar gael ar gyfer gweithgareddau eraill, fel ymchwil neu ehangu mynediad. Fodd 
bynnag, nid oedd tystiolaeth/rhagfynegydd dibynadwy y byddai’r mwyafrif o’r rhai 
oedd yn symud yn dewis aros yng Nghymru. Pe bai mwyafrif y cyfryw fyfyrwyr yn 
penderfynu ysgwyddo rhagor o ddyled ac astudio y tu allan i Gymru, byddai mwy o 
arian cyhoeddus ar gael ar gyfer gweithgareddau newydd yng Nghymru. 'The 
additional funds would come ultimately from the future earnings of Welsh citizens 
who, for whatever reason and from whatever background, choose to study outside 
Wales and take on extra debt.' (HEPI)  Cwestiynwyd pam y dylai cyllid ychwanegol 
ar gyfer blaenoriaethau lleol, fel AU, fod ar draul y rheini sy’n astudio yn rhannau 
eraill o’r DU yn hytrach na charfan arall o ddinasyddion Cymru.   
 
Roedd ffigurau UCAS a HESA yn dangos er bod nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Gymru 
a dderbyniwyd gan brifysgolion Cymru wedi gostwng rhyw 20% dros y blynyddoedd 
diwethaf, roedd nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Gymru a dderbyniwyd gan brifysgolion 
yn Lloegr wedi cynyddu 29%. 'This overall, continuous and accelerating net outflow 
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to England of Welsh‐domiciled students (and, therefore, of Welsh 
Government‐funded tuition fee grant support) has significant implications for the 
future of universities in Wales.' (ChUW) 
 
Y bwlch cyllido rhwng AU Cymru a Lloegr 

 
Dywedwyd bod y bwlch hwn yn cwmpasu gwahanol lefelau o grantiau cyrff cyllido, 
ynghyd â chyllid ar gyfer cyfleusterau a mentrau cenedlaethol fel cyllid cyfalaf ac 
ymchwil. Nid oedd prifysgolion Cymru wedi gallu elwa ar yr un lefel o ffioedd â 
phrifysgolion yn Lloegr. 'Although comparative data for the average fees charged in 
England and Wales is not available, it is noted in particular, that the strategic 
reallocation exercise in 2013/14 meant that most institutions were required to keep 
average fees to £7.5k in return for their share of reallocated student numbers. This 
currently includes all post-92 universities.' (Prifysgolion Cymru) 
 
Roedd y bwlch cyllido yn bygwth gallu SAU Cymru i gystadlu. Ymhlith yr anfanteision 
a gafodd eu crybwyll oedd cymarebau staff/myfyrwyr uwch a gwariant is fesul 
myfyriwr nag yn rhannau eraill o’r DU; sefydliadau Cymru’n llai cystadleuol; effaith 
negyddol ar enw da’r sector; a phrifysgolion Lloegr yn cael cyllid ychwanegol 
sylweddol ar gyfer pynciau cost uchel fel Meddygaeth a STEM. 
 
Roedd penderfyniad Llywodraeth y DU i godi’r terfyn ar ffioedd cyrsiau israddedig 
llawn amser yn Lloegr o £9,000 o 2012/13 yn nodi symudiad i ffwrdd o gyllido 
uniongyrchol gan drethdalwyr i gyllido sy’n cael ei arwain gan y farchnad ar sail 
ffioedd dysgu sy’n cael eu talu gan fyfyrwyr unigol. Cyflwynodd hyn risgiau ariannol 
sylweddol i brifysgolion a chyfrannodd at gystadleuaeth fwy brwd i fyfyrwyr. Mae’r 
ffyrdd gwahanol yr ymatebodd y gweinyddiaethau datganoledig yn y DU i’r newid 
mewn trefniadau yn Lloegr wedi cael effaith sylweddol ar sut caiff eu prifysgolion eu 
cyllido ac, yng Nghymru, mae wedi dwysáu effeithiau andwyol y bwlch cyllido 
presennol yn sylweddol.  
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Cwestiwn 12: A yw’r system bresennol ar gyfer cyllido addysg 
uwch yn cynnig cymysgedd priodol o ddyraniadau cyllid i’r sector 
addysg uwch (e.e. drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 

(CCAUC) neu ddyraniadau cyllid Llywodraeth Cymru i sefydliadau 
addysg uwch) a grantiau a benthyciadau â chymhorthdal i fyfyrwyr 
er mwyn sicrhau cynaliadwyedd yn y tymor hir? Os nad ydych o’r 
farn bod y system bresennol yn gwneud hyn, beth fyddai’r 
goblygiadau wrth gadw’r system bresennol? Ac a fyddech yn hoffi 
gweld unrhyw newidiadau? 
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig.  
 

Ydy 
2 

Nac ydy 
17 

Ddim yn gwybod 
4 

1 unigolyn 
1 SAU 
 

1 unigolyn  
2 SAB 
8 SAU 
1 undeb llafur 
2 gorff cynrychioli (LSW; UALL) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol  
1 corff arian cyhoeddus/grant (CCAUC) 
1 elusen (NIACE Cymru) 

3 unigolyn 
1 undeb myfyrwyr 
(OUSA) 

 

Er bod rhai ymatebwyr uniongyrchol i’r cwestiwn hwn o’r farn fod y trefniadau 
presennol yn cynnig cymysgedd priodol o ddyraniadau cyllid i’r sector AU, roedd 
mwyafrif (tua 74%) yr ymatebwyr uniongyrchol yn credu fel arall. Mae’r safbwynt hwn 
yn gyson â’r ymatebion ysgrifenedig i’r cwestiwn.  
 
Sylwadau sy’n awgrymu bod y system yn cynnig cymysgedd priodol o gyllid i 
sicrhau cynaliadwyedd yn y tymor hir 

 

 '…part time funding is given equal consideration as to full time funding 
with emphasis on the need for understanding the needs of a part time 
student.' (OUSA)  Fodd bynnag, roedd y datganiad hwn yn groes i farn 
ymatebwyr eraill. 

 

 Regulating the delivery of the bulk of teaching related funding through 
fee plans is 'an effective means of guaranteeing public assurance of 
public resource through regulatory means. It also best ensures the 
distribution of resource in-line with demand, and promotes higher 
education providers being responsive to student interests.' (Prifysgol 

Metropolitan Caerdydd)   
 

 'While the mechanics of the system could be improved, we would 
suggest the financial health of HE is sustainable if levels of funding are 
maintained. This could be improved further with the advent of greater 
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collaboration between institutions, government and other public 
agencies.' (UCM Cymru) 

 

 'The direct contribution that the Welsh Government makes towards HEIs 
goes much further towards ensuring long term sustainability rather than 
the debate within England about raising tuition fees, the larger cost of 
which will eventually be borne by the state but without any control over 
the volatility of graduate earnings and debt defaults.' (UNSAIN) 

 
Sylwadau sy’n codi pryderon am y system bresennol 
 
Grant ffioedd dysgu 
 

 Mae cyllido myfyrwyr i astudio y tu allan i Gymru yn effeithio ar allu 
prifysgolion Cymru i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol. Mae’n cael effaith 
negyddol hefyd ar eu gallu i ddiwallu anghenion sgiliau yng Nghymru 
oherwydd nifer y siaradwyr Cymraeg sy’n gadael i astudio yn rhywle arall. 
 

 Mae angen ailgloriannu blaenoriaethau a’r pwysigrwydd a roddir i 
drefniadau cymorth grant ffioedd a chymorth grant craidd ar gyfer 
darpariaeth lawn amser ar gyfer israddedigion, darpariaeth ran-amser a 
darpariaeth ôl-raddedig a addysgir. Dywedwyd bod y polisi grant ffioedd 

dysgu wedi arwain at drosglwyddiad net o adnoddau cyfyngedig Llywodraeth 
Cymru o ddarpariaeth ran-amser i ddarpariaeth lawn amser - gan leihau 
cyfleoedd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Roedd y penderfyniad hwn wedi 
effeithio ar gyllid strategol CCAUC hefyd, a oedd yr arfer ategu gwaith 
pwrpasol i ehangu mynediad. 

 

 Gallai cyfyngu’r grant ffioedd dysgu i fyfyrwyr israddedig llawn amser 
sy’n astudio yng Nghymru ryddhau cyllid ar gyfer meysydd eraill, e.e. 
cyllido seiliedig ar gredydau a chyllido premiwm. 

 
Cymorth cynhaliaeth myfyrwyr 
 

 Nid yw cynnydd mewn incwm o ffioedd a grantiau myfyrwyr wedi mynd 
law yn llaw â bod yn atebol i fyfyrwyr, neu weithio mewn partneriaeth â 
nhw, werth bennu blaenoriaethau ar gyfer gwario’r incwm. Byddai sicrhau 
cynrychiolaeth myfyrwyr ffurfiol yn y broses o bennu cynlluniau ffioedd a 
mynediad yn gwneud y broses yn fwy dilys, ac yn sicrhau bod y sector yn fwy 
ymatebol i anghenion myfyrwyr. 
 

 Dylid cynyddu’r LCA. Byddai’n costio llai na £10 miliwn y flwyddyn i 

Lywodraeth Cymru gynyddu’r terfyn presennol i £40. Dylai cynyddu 
buddsoddiad mewn cynhaliaeth arwain at ostyngiad cyfatebol mewn 
cyllidebau eraill, h.y. mewn cymorth ffioedd.  'An increase, overall, in 
investment in HE and FE – by the time the review presents in final support – 
would show confidence in a long-term vision for post-16 education in Wales.' 
(UCM Cymru) 
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Cyllid ar gyfer sefydliadau 
 

 '…the proportion of HEFCW's budget given over to student finance 
payments is too large and therefore there is little flexibility in the 
system.' (Coleg Caerdydd a’r Fro)   

 

 Soniwyd am sut mae’r sector yn cael ei dangyllido’n gyffredinol a’r 
bwlch cyllido rhwng systemau AU Cymru a Lloegr.  Cafodd newidiadau i’r 

system cyllido myfyrwyr y bai am y ffaith fod sefydliadau Cymru wedi colli 'all 
formula full-time funding and also pots of funding aimed at investing in 
innovation and engagement, skills, widening access, promotion of STEM and 
MFL provision, and capital funding for research and teaching.  A better 
compromise needs to be found between student finance funding and funding 
for universities.' (Prifysgol De Cymru)  Dywedwyd hefyd fod tangyllido SAU 
Cymru o gymharu â rhai Lloegr wedi effeithio ar eu gallu i barhau i arloesi a 
buddsoddi mewn amryw o feysydd, yn cynnwys ymchwil a dysgu ac addysgu. 
Byddai hyn yn ei dro yn cael effaith negyddol ar brofiadau myfyrwyr, ac ar 
recriwtio yn y pen draw. 'We would expect to see a "brain drain" not only of 
students but also of staff who will choose to study and work in an environment 
that has benefited from higher and more sustainable levels of investment.' 
(Prifysgol Caerdydd) 

 

 'Tuition fee grants provided to students who would otherwise take out 
loans for fees are not the equivalent of funding for universities.' 

(CCAUC)  Yn ogystal, nid yw gostyngiadau mewn grantiau ar gyfer 
darpariaeth ran-amser, yn wahanol i drefniadau llawn amser, yn cael eu 
gwrthbwyso gan y posibilrwydd o ffioedd uwch. Er bod defnyddio incwm o 
ffioedd llawn amser i helpu i dalu am ddarpariaeth ran-amser yn bosibilrwydd i 
rai sefydliadau, nid yw’n opsiwn ar gyfer sefydliadau sy’n arbenigo mewn 
darpariaeth ran-amser. 

 

 Mae incwm o fenthyciadau i fyfyrwyr (a’r gallu i ofyn am ffioedd uwch) 
yn amrywio cryn dipyn rhwng sefydliadau.  Hefyd, wrth i gyfran yr incwm 

sy’n cael ei ddarparu i sefydliadau gan CCAUC leihau, ceir gostyngiad 
cyfatebol yn y rheolaeth dros sut mae prifysgolion yn gwario’r arian hwn – er y 
byddai’r Bil Addysg Uwch (Cymru) yn mynd i’r afael â hyn yn rhannol. 

 

 Mae angen cyllid ychwanegol, yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf, er 
mwyn i SAU Cymru gynnal y sector a’i alluogi i ddiwallu anghenion a 
galw cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys cyllid sy’n adlewyrchu cost pynciau 
gwahanol, fel pynciau drud, darpariaeth ran-amser ac ôl-raddedig ac ymchwil. 
Mae hefyd yn cynnwys cyllid sydd wedi’i glustnodi i gynorthwyo SAU i 
gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
 

 Gallai cadw ffioedd myfyrwyr israddedig islaw’r swm sydd ei angen i 
dalu am gostau’r ddarpariaeth gael canlyniadau negyddol. Er enghraifft, 

cau adrannau ac ysgolion; lleihad ym moddhad myfyrwyr; llai o fuddsoddiad 
mewn ystadau ac offer; diffyg ymgysylltu â chymunedau, ysgolion a 
chyflogwyr; rhwystrau i symudedd cymdeithasol; colli sgiliau allweddol 
graddedigion; a llai o ymchwil ac arloesi. 
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 Dylid ystyried dyrannu cyllid unigoledig i SAU. Gallai’r cyllid gynnwys 

'enhanced levels of direct funding for those that champion the aspects of the 
terms of reference of this review, including widening access – could contribute 
to greater financial sustainability of the sector as a whole, as well as greater 
responsiveness to increased engagement with low-participation areas.' (UCM 
Cymru) 

 
Darpariaeth ran-amser 
 

 Mae’r system yn canolbwyntio’n ormodol ar israddedigion llawn amser. 

Byddai cadw’r system bresennol yn arwain at lai fyth o fyfyrwyr yn astudio’n 
rhan-amser. 
 

 Nid yw ffioedd rhan-amser yn ddigon i dalu am gostau’r ddarpariaeth. 
Roedd cyllid grant rhan-amser ar gyfer prifysgolion Cymru wedi cael ei 
leihau’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae mewn perygl o gael ei 
ddileu’n gyfan gwbl. Gostyngodd y gyllideb addysg gyfan ar gyfer darpariaeth 
ran-amser a darpariaeth ôl-raddedig a addysgir o £43 miliwn yn 2011/12 i £28 
miliwn yn 2014/15, gan adael £22 miliwn ar gyfer darpariaeth israddedig ran-
amser (gostyngiad o £31 miliwn yn 2013/14) a £6 miliwn ar gyfer darpariaeth 
ôl-raddedig ran-amser. Yn ogystal, mae cyllid rhan-amser wedi cael ei 
effeithio gan y lleihad mewn dyraniadau cyllid eraill, fel y Gronfa Ehangu 
Mynediad a’r Strategaeth Arloesi ac Ymgysylltu, a gafodd eu diddymu yn 
2014/15. Mae’r cyfuniad o leihad yn y grant a lefelau ffioedd cymharol is yn 
broblem i ddarparwyr sy’n arbenigo mewn astudiaethau rhan-amser, gan eu 
bod yn elwa llai (os o gwbl) ar y cynnydd mewn incwm o israddedigion llawn 
amser. Mae’r gostyngiad hwn mewn cyllid yn ei gwneud hi’n anodd i 
brifysgolion gynnal neu gynyddu niferoedd rhan-amser. 

 

 Mae’n amheus a yw’r trefniadau benthyca a gyflwynwyd ar gyfer 
myfyrwyr rhan-amser yn ddigonol i atal y lleihad mewn niferoedd rhan-
amser. Mae cyfran fawr o’r rhai sy’n ymrestru ar gyrsiau rhan-amser, yn 

enwedig astudiaethau israddedig rhan-amser, yn astudio ar ddwysedd islaw’r 
trothwy o 25%. Yn yr un modd, mae cyfran fawr o’r boblogaeth o fyfyrwyr 
rhan-amser yn cael ei heithrio ar sail eu cyrhaeddiad blaenorol: 27% o 
fyfyrwyr israddedig rhan-amser. 'If the status quo were maintained in respect 
of current support for part-time provision it is hard to see how this would not 
result in a further decline in both part-time provision within institutions and 
overall part-time student numbers.' (Y Brifysgol Agored) 

 

 Gall gwahaniaethu rhwng gweithgareddau rhan-amser a llawn amser ar 
gyfer grwpiau tebyg o fyfyrwyr fod yn artiffisial ac nid oes ganddo fawr o 
fudd, yn enwedig ar gyfer lefelau uwch o ddwysedd astudio. Mae 
anghenion ac amgylchiadau dysgwyr rhan-amser yn wahanol. Roedd 
ystadegau HESA yn dangos lleihad sylweddol mewn darpariaeth ran-amser 
ledled y DU a Chymru yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’n ymddangos bod y 
lleihad yn Lloegr yn deillio o set gymhleth o ffactorau, yn cynnwys dileu’n 
raddol y cyllid ar gyfer myfyrwyr a oedd â chymhwyster cyfwerth neu is ers 
2008, a chyfyngu ar gymhwysedd am fenthyciadau i fyfyrwyr. 'While policy 
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divergence appeared to be the major reason for difference in trends between 
countries, macroeconomic factors appear to have exacerbated the decline 
and studies point to some correlation between the decline in part-time take-up 
and the economic recession and unemployment rates.' (Prifysgolion Cymru) 

 

 Dylid ail-fantoli cyllid a chyllid myfyrwyr ar draws darpariaeth lawn 
amser a rhan-amser, gydag astudiaethau rhan-amser yn ennyn yr un 
parch ag astudiaeth lawn amser. Byddai hyn yn gofyn am fwy o gymorth, ar 
ffurf cymorth i fyfyrwyr a grantiau ar gyfer prifysgolion.  'In particular, the grant 
allocation system and use of credits appears to be an effective support 
system for part-time study, and should form an important and significant part 
of future arrangements.' (Prifysgolion Cymru)  

 

 'There is a need for greater clarity and consistency on part-time funding 
and fees and this area is particularly important for the continued 
development of skills provision with employers and expansion of higher 
level apprenticeships.' (Coleg Cambria) 

 
Darpariaeth ôl-raddedig 
 

 Mae pryderon am lefelau cyllid ar gyfer astudiaethau ôl-radd. Gostyngodd 

y cyllid ar gyfer darpariaeth ôl-raddedig a addysgir (o £15 miliwn i £7 miliwn) 
yn 2014/15. Cafodd yr elfen addysgu ar gyfer darpariaeth lawn amser ei 
dileu’n llwyr, ond cadwyd lefelau is o daliadau y pen a phremiymau ar gyfer 
darpariaeth lawn amser. Roedd y cynnydd cyffredinol yn nifer y myfyrwyr ôl-
raddedig rhwng 2003/04 a 2010/11 yn deillio o ddwy duedd wrthgyferbyniol: 
cynnydd yn y nifer a oedd yn ymrestru i astudio’n llawn amser a lleihad yn y 
nifer a oedd yn ymrestru i astudio’n rhan-amser. Yn ogystal, mae gan natur 
fwy arbenigol darpariaeth ôl-raddedig oblygiadau ar gyfer polisi cyllido a 
chyllid myfyrwyr, gan nad yw’n rhesymol i Gymru allu efelychu’r ystod lawn o 
ddarpariaeth sydd ar gael ar lefel y DU. 
 

 Mar angen mwy o gymorth ar gyfer ôl-raddedigion. Blaenoriaethau pennaf 

darpariaeth ôl-raddedig yw sicrhau nad yw dyled o’u hastudiaethau gradd yn 
effeithio ar allu pobl i fynd ymlaen i gwblhau astudiaethau ôl-raddedig a mynd 
i’r afael â’r lleihad yn yr elfen ran-amser. Mae recriwtio’n rhyngwladol a 
llifoedd ar draws y ffin yn arbennig o bwysig ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig. 

 

 Mae angen cynllun benthyciadau i ôl-raddedigion yng Nghymru sy’n 
helpu mwy o bobl ar yr un pryd â chadw cymorth ar lefelau effeithiol. 
Byddai angen i’r dull hwn gymharu’n ffafriol â’r trefniadau i gynorthwyo ôl-
raddedigion sy’n cael eu cyflwyno yn Lloegr o 2015/16.   

 
Pryderon cyffredinol am oblygiadau cadw’r system bresennol  
 

 '…continuation of the status quo will inevitably lead to further 
commodification, marketisation, managerialisation and ongoing 
reduction in standards.' (UCU) 
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 Gellid cyfyngu ar rôl CCAUC fel cyngor cyllido (yn hytrach na chorff 
rheoleiddio) i weinyddu cyllid ymchwil, mentrau arbennig, a chyllid 
ychwanegol i gefnogi disgyblaethau sy’n arbennig o ddrud i’w darparu 
a/neu bynciau o bwysigrwydd strategol sydd â niferoedd arbennig o isel 
o fyfyrwyr. Ni ddylid ystyried bod hyn yn tanseilio’r rhesymau dros fodolaeth 

CCAUC cyn belled â’i fod yn cadw’i swyddogaethau rheoleiddio.  
 
Cynigion mwy cyffredinol ar gyfer newid 
 

 Dylid ystyried lle gall Cymru fanteisio ar ei chryfderau er mwyn cael 
mantais gymharol i’w phrifysgolion, a fydd yn sicrhau buddion 
ychwanegol i gymunedau yng Nghymru. 'Welsh HE needs a system that is 

pro-active and more appealing; one that puts Wales at the forefront and is 
sustainable for the next 10 years.' (Prifysgol Caerdydd) 

 

 Dylid cymedroli – o fewn cyfnod o dair blynedd o bosibl – effaith 
newidiadau cohort ac effaith polisi ar sefydliadau unigol (e.e. 
prifysgolion Lloegr yn derbyn athrawon dan hyfforddiant â graddau is).  

 

 Dylid edrych am ragor o gyfleoedd i gynyddu nifer y myfyrwyr 
rhyngwladol sy’n astudio yng Nghymru. Byddai hyn yn esgor ar fanteision 

economaidd a chymdeithasol, yn cyfoethogi profiad myfyrwyr ar gampysau 
Cymru, yn gwella dysgu ac addysgu, a chynyddu’r llif o fyfyrwyr i astudiaeth 
ôl-raddedig. Er enghraifft, nodwyd bod AU yn farchnad gynyddol gystadleuol, 
gyda gwledydd fel yr Unol Daleithiau, Awstralia, Canada, Seland Newydd a’r 
Almaen yn ceisio denu mwy o fyfyrwyr rhyngwladol. Nodwyd hefyd fod y 
cymysgedd o fyfyrwyr ôl-raddedig yng Nghymru yn fwy rhyngwladol nag yn 
achos myfyrwyr israddedig. 
 

Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Cydnabuwyd 'funding levels are the result of dynamic shifts in grant funding and fee 
income which continue to change rapidly.' (Prifysgolion Cymru) Dywedwyd hefyd na 
ellir gwybod eto pa effaith fyddai’r trefniadau cyllid a chymorth ariannol newydd yn ei 
chael ar fyfyrwyr israddedig llawn amser o ran mynd ymlaen i gwblhau astudiaethau 
ôl-raddedig yn y dyfodol. 
 
Awgrymwyd y gallai argymhellion y Panel Adolygu gael eu rhoi ar waith erbyn 
2017/18 o bosibl, pan mae disgwyl i’r grant bloc gynyddu ac y bydd gan Lywodraeth 
Cymru bwerau penodol i godi trethi yn dilyn Deddf Cymru 2014. 
 
Mynegwyd pryderon mewn perthynas â chyllido’r sector AB. Cyfeiriwyd at doriadau o 
£7.5 miliwn yn y gyllideb dros y ddwy flynedd ddiwethaf, gostyngiad o bron 2.5% yn 
nhermau arian parod. Mynegwyd pryderon hefyd ynglŷn â chymorth cynhaliaeth ar 
gyfer myfyrwyr AB; roedd taliadau cynhaliaeth cyfartalog drwy’r FCF, LCA a Grant 
Dysgu Llywodraeth Cymru wedi aros yr un fath, ond bod costau byw wedi codi. 'The 
disparity between overall investment in the sector and the under-investment in 
student support mechanisms at the FE sector mean parity of access and esteem 
between the two will be difficult to achieve.' (UCM Cymru) 
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Cwestiwn 13: Pa heriau sy’n wynebu neu'n debygol o wynebu 
sefydliadau yng Nghymru a allai effeithio ar eu cynaliadwyedd yn y 
tymor hir neu ar eu cyfeiriad yn y dyfodol, a pha gamau y gellir eu 
cymryd gan a) y sector Addysg Uwch ei hun; a b) Llywodraeth 
Cymru i fynd i’r afael â hyn? 
 
Amlinellodd yr ymatebwyr sawl bygythiad i gynaliadwyedd, ar lefel sefydliadau unigol 
a’r sector yn ei gyfanrwydd. Mewn rhai achosion, cynigiodd ymatebwyr gamau 
gweithredu i fynd i’r afael â’r heriau hyn. 
 
Polisi grant ffioedd dysgu 
 

 Effaith chwyddiant. Mae ffioedd dysgu wedi’u pennu ar lefel sefydlog/terfyn, 

ond mae costau prifysgolion yn cynyddu o hyd oherwydd pwysau chwyddiant, 
fel cyflogau, pensiynau, cyfleustodau a defnyddiau traul. 'Universities have 
repeatedly found efficiencies to survive but at some point this will be 
unsustainable and further efficiency will no longer be possible without 
significant damage to the quality of provision and competitiveness in terms of 
recruiting and retaining staff and students.' (Prifysgol Bangor) 

 

 Her cynnig darpariaeth cost uchel, sy’n costio mwy na £9,000 y 
flwyddyn i wneud hynny. Cyfeiriwyd at drosglwyddo’r myfyrwyr sy’n cael eu 
hariannu gan GIG Cymru ar hyn o bryd i drefniadau cyllid myfyrwyr.   

 
Llif myfyrwyr o Gymru ar draws y ffin  

 

 Mae heriau o ran cost cynorthwyo myfyrwyr o’r fath a’r lleihad cyfatebol 
mewn cyllid ar gyfer meysydd blaenoriaeth eraill o AU, fel adeiladu gallu 
ymchwil, ariannu pynciau STEM ac, yn gyffredinol, cynnal system AU o 
ansawdd yng Nghymru. Mae’r all-lif hwn o fyfyrwyr yn gyfrifol hefyd am 

leihad yn y nifer sy’n ymrestru yn holl brifysgolion Cymru, 'exacerbated by the 
arrival of the deepest point in the demographic trough'. (Prifysgol 
Aberystwyth)   

 

 Mae angen i’r system cymorth cyllido yng Nghymru fod yn hyblyg ac 
ymateb i newidiadau, fel a yw ffioedd ar gyfer israddedigion llawn amser 
yn Lloegr yn aros yn £9,000 neu’n gostwng i £6,000. Mae cysylltiad agos 

rhwng economi Cymru ac economi’r DU. Nodwyd y gallai penderfyniad 
Llywodraeth y DU i godi’r terfyn ar nifer y myfyrwyr yn Lloegr gael effaith 
negyddol ar nifer y myfyrwyr yng Nghymru. Gallai arwain at farchnad fwyfwy 
cystadleuol hefyd, lle mae darparwyr yn llai parod i rannu arfer da. 
 

 Mae dadansoddiad o Adroddiad Diwedd Cylch 2014 UCAS yn dangos 
bod diffyg unrhyw amddiffyniad i bob pwrpas rhag grym y farchnad yn 
golygu bod darparwyr yn gweithio’n galetach nag erioed i recriwtio, gan 
wneud 6% yn fwy o gynigion. Mae data UCAS yn dangos hefyd fod y bwlch 
yn cynyddu rhwng 'enillwyr' a 'chollwyr' ymhlith darparwyr: roedd 30 o’r 
darparwyr AU mwyaf yn recriwtio 15% neu fwy yn llai nag oeddent yn 2011-
12.   
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 Mae’r terfyn ar nifer y myfyrwyr, ynghyd ag all-lif o gyllid AU Cymru i 
SAU Lloegr, yn rhoi sefydliadau Cymru o dan fwy o anfantais.  'The small 
size of the Welsh sector bears out the argument against a market-based 
model of university education. Some universities in Wales have experienced 
large falls in admissions, year-on-year, threatening long-term financial viability 
due to dependence on student admissions.' (UCM Cymru) Yn ogystal, mae 
system lle mae cyllid yn dibynnu’n bennaf ar nifer y myfyrwyr y flwyddyn 
honno’n gwneud cynllunio ariannol a strategol yn anodd.  

 
Camau gweithredu arfaethedig 
  

 Lleihau nifer y myfyrwyr sy’n astudio y tu allan i Gymru. Gellid gwneud 

hyn drwy gyfyngu’r dewis o bynciau y gall myfyrwyr ddewis eu hastudio yn 
Lloegr a pharhau i gael y grant ffioedd, gan ddefnyddio codau JACS neu elfen 
debyg i sicrhau eglurder llwyr. 
 

 Dylai Llywodraeth Cymru naill ai roi’r gorau i gyllido myfyrwyr sy’n hanu 
o Gymru ac yn astudio yn Lloegr, cyflwyno prawf modd ar gyfer y grant 
ffioedd neu ddileu’r grant ffioedd, 'the last option being the least desirable 
and one likely to have a negative impact.' (Coleg Caerdydd a’r Fro)  Gallai 
gyflwyno benthyciad i ddisodli’r grant ar gyfer myfyrwyr trawsffiniol, ac yna 
gellid defnyddio’r cyllid ar gyfer blaenoriaethau eraill. 
 

Cyllid ar gyfer y sector AU a SAU 
 

 Nid oes digon o gyllid i sefydliadau dalu am eu holl weithgareddau, yn 
cynnwys darparu dysgu, addysgu ac ymchwil o ansawdd a chyflawni 
blaenoriaethau strategol.  'Ultimately, investment will affect the size and 
shape of the sector, and we need to be clear about what sort of sector we can 
expect as a result of current or future investments. If sustainability is 
understood in terms of the mission and activities, then it appears that current 
arrangements are not sustainable.' (Prifysgolion Cymru) 
 

 Ni all incwm o ffioedd dalu costau holl weithgareddau SAU.  'The introduction 
of £9,000 fees in England presented an enormous challenge to Welsh 
institutions and Welsh Government to achieve an appropriate balance of 
competitive funding for Welsh universities (compared to England) and support 
for Welsh students to both access higher education and afford to study until 
the end of their course.' (UCM Cymru) 

 

 Mae nifer anghymesur o fyfyrwyr sy’n hanu o Loegr yn ymrestru mewn 
SAU yng Nghymru i astudio disgyblaethau STEM. '…as such the 

additional teaching costs will have to be met by cross subsidies from fees in 
the Arts and Humanities subjects, depriving students in these disciplines of 
equitable support at the level they deserve and expect'. (Y Gymdeithas 
Ddysgedig) 

 

 Mae SAU Cymru o dan anfantais o gymharu â SAU Lloegr o ran cyllid ar 
gyfer meysydd fel cyfalaf, ymchwil, cyfnewid gwybodaeth, ehangu 
cyfranogiad, helpu i gadw myfyrwyr, pynciau drud a sgiliau. Mae hyn yn 
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tanseilio gallu sector AU Cymru i gystadlu a’i allu i ddenu myfyrwyr sy’n hanu 
o Gymru a myfyrwyr eraill i astudio yng Nghymru – yn enwedig myfyrwyr â 
chymwysterau da a myfyrwyr o’r grwpiau cymdeithasol mwyaf breintiedig. 
Dylai cyllid sector AU Cymru fod yr un fath â chyllid AU yn rhannau eraill o’r 
DU o leiaf. Cyfeiriwyd hefyd at y Lwfans Cynaliadwyedd a Buddsoddiad (MSI) 
fel maes arall lle mae SAU Cymru o dan anfantais o gymharu â sector AU 
Lloegr. 
 

 Mae sefydliadau Cymru’n ei chael hi’n anoddach cyrraedd 
cyfartaleddau’r sector o ran cynhyrchu arian er mwyn sicrhau eu 
cynaliadwyedd tymor hir o gymharu â sefydliadau Lloegr. Hefyd, gall fod 

costau ychwanegol yng Nghymru yn sgil pellteroedd daearyddol. 'The 
Diamond Review should ensure the focus is not on how much additional 
turnover is being generated by universities under the new £9,000-fee funding 
regime but rather how much additional net cash is being generated for the 
sustainability of their physical, human and intellectual infrastructure.' (Prifysgol 
Abertawe) 

 

 Mae absenoldeb cyllid cyfalaf a’r angen i gynllunio buddsoddiad mewn 
cyfleusterau ac adnoddau yn broblem. Mae ystadau prifysgolion Cymru 
mewn cyflwr gwaeth nag ystadau prifysgolion Lloegr ar y cyfan. Mae hyn o 
ganlyniad i gryn dipyn llai o gyllid cyfalaf yn ogystal â’r ffaith na wnaeth 
prifysgolion yng Nghymru elwa ar werthu adeiladau canol dinas ar ddechrau’r 
unfed ganrif ar hugain, fel y gwnaeth y prifysgolion trefol a sefydlwyd ar ôl 
1992.  

 
Camau gweithredu arfaethedig 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod prifysgolion yng Nghymru’n cael 
eu cyllido’n ddigonol yn gyffredinol drwy fodel cyllido sefydlog a 
rhagweladwy sy’n cefnogi cyfalaf/cynllunio buddsoddiad mewn 
cyfleusterau ac adnoddau yn y tymor hir. 
 

 Dylai Llywodraeth Cymru geisio canfod cyllid ychwanegol i’w fuddsoddi 
mewn AU, neu o leiaf ailgyfeirio cyllid tuag at flaenoriaethau strategol fel 
STEM. 
 

 Gallai prifysgolion ddod yn fwy masnachol eu natur a sicrhau eu bod yn 
gallu ceisio arallgyfeirio ac ehangu i feysydd eraill a chynhyrchu incwm 
o ffynonellau anhraddodiadol. Ochr yn ochr â hyn, mae angen i Lywodraeth 
Cymru a CCAUC ganiatáu i brifysgolion gymryd risgiau a reolir, gan roi 
benthyciadau pontio o bosibl wrth i brifysgolion symud o un model busnes i un 
arall. 'The HE sector needs to ensure that it provides courses that are of 
interest to modern businesses and are transferable worldwide, within an 
attractive package to attract students outside Wales, with appropriate support 
[from] Welsh Government.' (OUSA) 
 

 Gallai’r sector AU wneud ei hun yn fwy cynaliadwy drwy edrych am 
gyllid sy’n annibynnol ar y llywodraeth. Er enghraifft, drwy fwy o 



 

131 

gydweithio â diwydiant, drwy edrych am gyllid Ewropeaidd neu drwy roddion 
haelionus. (Prifysgol Caerdydd) 
 

 Dylid cynyddu’r terfyn uchaf ar gyfer ffioedd israddedigion llawn amser 
yn unol â chwyddiant. Fodd bynnag, roedd pryderon y gallai unrhyw gamau 

posibl i godi ffioedd a chwtogi grantiau arwain at system AU sydd ar gyfer yr 
elit yn unig, a byddai’n arwain at fwy o anghydraddoldeb. 
 

 Dylai fod digon o gyllid i dalu am addysgu pynciau drud fel STEM a 
Pheirianneg. Dylai’r cyllid hwn fod yn gyfwerth â’r system gyllido yn Lloegr o 

leiaf, i gydnabod rôl allweddol y pynciau hyn wrth ddarparu a gyrru’r economi 
wybodaeth a gallu ymchwil. Dylid ystyried effaith economaidd Peirianneg a 
phynciau STEM eraill yn llawn wrth wneud penderfyniadau ynghylch dyrannu 
adnoddau prin CCAUC; rhaid cymharu hyn ag effaith Elfen Berfformio’r 
Conservatoire a fydd yn parhau i gael cyllid CCAUC ychwanegol o £50 y 
credyd o dan y cynigion newydd. Gallai CCAUC dalu premiwm cost uchel (fel 
y gwna ar gyfer darpariaeth feddygol, ddeintyddol ac ati) i gefnogi’r gwaith o 
drosglwyddo myfyrwyr sy’n cael eu hariannu gan GIG Cymru ar hyn o bryd i 
drefniadau cyllido myfyrwyr – lle mae’r ddarpariaeth yn costio mwy na £9,000 
y flwyddyn.  

 

 Dylai cyllid wedi’i dargedu a gafodd ei ddileu adeg cyflwyno’r drefn 
ffioedd newydd gael ei adfer. Dylid cyfeirio cyllid at flaenoriaethau strategol 
a fydd yn cynnig yr effaith fwyaf, ac yn sicrhau twf yn y pen draw. Dylid 
cynyddu cyllid ar gyfer ehangu mynediad hefyd. 

. 

 Dylid blaenoriaethu cyllid ar gyfer sefydliadau sy’n rhoi pwyslais ar 
ymchwil fel prif ysgogwyr twf economaidd sy’n canolbwyntio ar raddfa 
ac ansawdd. 

 

 Dylid ariannu prifysgolion ar sail unigol, 'with smaller or specialist 

institutions funded to do what they do best, rather than trying to compete in a 
disjointed Welsh market.' (UCM Cymru)  'Universities need to be given the 
space and opportunity to do what they can do best and deliver all the missions 
they have as a sector, recognising that they are good at different elements of 
that sector mission.' (Prifysgol Bangor) 

 
Darpariaeth ôl-raddedig 
 

 Caiff sector Cymru ei rwystro rhag codi ffioedd uwch ar gyfer pob math 
o astudiaethau israddedig, ac mae’n wynebu cystadleuaeth frwd am 
fyfyrwyr ôl-raddedig. Os nad oes gan Gymru drefniadau i gefnogi ôl-

raddedigion tebyg i’r rhai a gyhoeddir yn Lloegr, mae’n bosibl y bydd llawer o 
fyfyrwyr Cymru’n methu fforddio astudio yn sefydliadau’u mamwlad. Bydd gan 
fyfyrwyr o Loegr sy’n cael cefnogaeth gymharol dda fantais gystadleuol 
sylweddol dros ddarpar ôl-raddedigion sy’n hanu o Gymru yn y sector 
Cymreig. 
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Camau gweithredu arfaethedig 
 

 Cynnwys darpariaeth ôl-raddedig a addysgir mewn trefniadau cyllido 
myfyrwyr.  

 
Cynhaliaeth myfyrwyr 
 

 Mae angen mynediad gwell at gyllid cynhaliaeth ar gyfer myfyrwyr yng 
Nghymru. Mae dileu cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer caledi ariannol 
myfyrwyr a’r Lwfans Myfyrwyr Anabl yn peri her.  

 

 Ers cyflwyno ffioedd dysgu, mae myfyrwyr wedi bod yn rhan o system 
ddefnyddwyr ac mae’n anodd gweld beth sydd wedi newid, ar wahân i 
faich y gost ar yr unigolyn. 'While much of the public debate has been 

centred on a) the level of tuition fees (and tuition fee grant) and b) the level of 
tuition fee support offered to students studying at institutions elsewhere [in] 
the UK, there is a sizeable challenge in how to invest in supporting living costs 
without shifting entire responsibility for financing tuition on to the students 
themselves (with the legacy of debt that entails).' (UCM Cymru)    

 

 Bydd newidiadau i gyllid myfyrwyr yn ei gwneud hi’n fwy heriol ac 
anodd i fyfyrwyr astudio ar lefel AU. Mae hyn yn ymwneud â phryderon am 
ddiffyg gwybodaeth am newidiadau i AU ac am fanteision a gwerth AU.  

 
Camau gweithredu arfaethedig 

 

 Gallai prifysgolion gynnig ysgoloriaethau deniadol i annog ceisiadau 
gan fyfyrwyr o gefndiroedd incwm isel. Gallai’r rhain gymell a gwobrwyo 

cyrhaeddiad rhagorol. 
 

 Dylid cael cydweithio sylweddol rhwng SAU a Llywodraeth Cymru i 
wella mynediad at gyllid cynhaliaeth ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru. 

 
Cyllid ymchwil 
 

 Mae angen sicrhau digon o gyllid ymchwil. Mae ansicrwydd ynghylch y 

system gyllido ddeuol ar gyfer ymchwil, ac mae sector AU y DU wedi darnio 
ymhellach o ganlyniad i ddatganoli. Mae cynnwys prifysgolion Cymru yn y 
REF, cyllido deuol ar gyfer ymchwil, a chymryd rhan ym mhrosesau sicrhau 
ansawdd y DU yn hollbwysig ar gyfer enw da rhyngwladol SAU Cymru. 
 

 Mae angen cydnabod y ‘cyclical and inter-connected nature of growth 
within research-intensive universities.' (Prifysgol Abertawe)  'For example, 
recruiting more students allows more academic staff to be employed which 
allows more research to be undertaken which attracts greater levels of 
research funding which provides improved economic impact for the region.' 
(Prifysgol Abertawe)   

 

 Mae heriau penodol yn wynebu prifysgolion sy’n gwneud llawer o 
ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys cefnogaeth annigonol ar gyfer costau uchel 
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gweithgareddau ymchwil gan grantiau cyrff cyllido neu ffioedd dysgu, a’r her o 
greu digon o fàs critigol i ddod yn sefydliad ymchwil â chydnabyddiaeth 
ryngwladol a denu mwy o gyfran o gyllid ymchwil a buddsoddiad gan 
ddiwydiant. Gallai diffyg cyllid digonol i gynnig pynciau cost uchel (ac eithrio 
meddygaeth glinigol) gael effaith ddifrifol ar lefel ac ansawdd y ddarpariaeth 
yn y pynciau hyn, ac o ganlyniad, nifer y staff academaidd sy’n weithgar ym 
maes ymchwil. 'This will potentially further damage the Welsh economy as 
evidence clearly shows these subjects contribute to the UK Government 
Industrial Strategy sectors and technologies underpinning industry innovation 
and major company inward investment.' (Prifysgol Abertawe) 

 
Camau gweithredu arfaethedig 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod y cwanta ar gyfer cyllid REF yn 
cael eu pennu yn erbyn gwerth cyfrannol Lloegr a/neu’r Alban.  
 

 Dylai prifysgolion gydweithio ar gyflwyniadau i REF yn y dyfodol (gyda 
phrifysgolion yng Nghymru a gweddill y DU).   
 

 Dylid buddsoddi mewn meithrin gallu ymchwil a seilwaith (gan greu màs 
critigol) sy’n cynyddu sail ymchwil a gwyddoniaeth y sector. 

 
Cyd-destun rhyngwladol 
 

 Mae denu myfyrwyr rhyngwladol ac ymchwilwyr rhyngwladol i Gymru yn 
her.  Mae angen adnoddau sylweddol i gefnogi’r math hwn o weithgarwch yn 
effeithiol ac efallai na fyddant yn dwyn ffrwyth yn y tymor byr. Mae myfyrwyr 
rhyngwladol yn gwneud cyfraniad sylweddol at fywyd economaidd ac 
academaidd sefydliadau AU Cymru, fel y nodwyd mewn ymatebion i’r 
cwestiynau blaenorol. Pwysleisiwyd hefyd bwysigrwydd cysylltiadau â 
phrifysgolion rhyngwladol, sy’n annog ymchwil o’r radd flaenaf yng Nghymru, 
yn ogystal â dod â manteision eraill, megis annog delwedd gadarnhaol o 
Gymru a meithrin cysylltiadau busnes parhaus rhwng Cymru a gwledydd 
eraill.   

 

 Gallai’r ddadl gyfredol am fewnfudo yn y DU gael effaith negyddol ar 
recriwtio myfyrwyr rhyngwladol. Gallai gweithgareddau yn y maes hwn fod 
yn destun ansefydlogrwydd yn y dyfodol os yw’r argraff o atgasedd yn 
gwneud i’r cyfryw fyfyrwyr ymgeisio am leoedd mewn mannau eraill. 'HEIs 
and the Wales Government cannot continue to sit out the immigration debate 
which has overwhelmingly focused on a negative portrayal of immigrants 
within the UK and which has the potential to affect the long term sustainability 
of higher education.' (UNSAIN) 

 

 Mae recriwtio myfyrwyr rhyngwladol yn enghraifft o’r risgiau sy’n codi 
pan fydd SAU yn gweithredu mewn system heb fawr ddim rheoleiddio.  

Mae’r system hon yn eu galluogi 'to act in an opportunistic fashion and make 
decisions overly informed by business rather than academic needs'. (UCU) 
Awgrymwyd y gallai hyn beryglu enw da sefydliadau, a bod gwobrwyo 
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sefydliadau am recriwtio myfyrwyr o’r fath ar sail perfformiad yn ôl 
canlyniadau yn arwain at y posibilrwydd o gamddefnyddio’r system. 

 
Camau gweithredu arfaethedig  

 

 Dylai Llywodraeth Cymru fonitro safonau a phrosesau sefydliadau AU 
Cymru yn fwy trylwyr o lawer. 

 

 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu’r system o recriwtio myfyrwyr tramor.  

Dylai fod yn fwy llym wrth asesu’r meini prawf gofynnol ar gyfer mynediad sy’n 
ymwneud â defnydd cymwys o’r iaith a ddefnyddir i addysgu’r cwrs, ac 
arolygu sefydliadau AU yn rheolaidd. 
 

 Gallai Llywodraeth Cymru helpu sefydliadau i recriwtio rhagor o fyfyrwyr 
rhyngwladol, yn enwedig myfyrwyr meddygol a deintyddol.  

 
Darpariaeth ran-amser 
 

 Mae cynnal niferoedd rhan-amser mewn amgylchedd ariannol anodd yn 
her.   

 
Camau gweithredu arfaethedig 
 

 Gallai CCAUC a Llywodraeth Cymru wneud darpariaeth ran-amser yn 
fwy deniadol drwy gyfarwyddo sefydliadau i gadw ffioedd rhan-amser yn 
isel (ar yr amod bod cyllid sefydliadol Dysgu ac Addysgu CCAUC yn parhau). 

 

 Gallai CCAUC, Llywodraeth Cymru a SAU gyfleu gwerth a photensial 
astudio’n rhan-amser i unigolion a chyflogwyr. 
 

 Gellid cyllido darpariaeth ran-amser drwy nifer fach o ddarparwyr. ‘The 

focus on a smaller number of institutions providing part-time, with the 
expertise and track record to deliver flexible provision for learners would result 
in a better, and more efficient, use of resources.' (Y Brifysgol Agored) 

 
Darparwyr preifat 
 

 Roedd angen i SAU ymateb i her darparwyr preifat, sy’n cymryd cyfran 
marchnad o bynciau cost isel/elw uchel oddi wrth brifysgolion. Mae hyn 
yn lleihau gallu prifysgolion i groes-gymorthdalu pynciau cost ganolig a chost 
uwch, a gallai arwain at lai o ddisgyblaethau yng Nghymru.  

 
Camau gweithredu arfaethedig 
 

 Cyflwyno deddfwriaeth/mecanweithiau i gyfyngu ar ehangiad 
annymunol darparwyr AU sy’n gweithredu er elw yng Nghymru. 

 
Darpariaeth cyfrwng Cymraeg  

 

 Mae darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn ddrud. 
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 Mae Astudiaethau Cymraeg wedi edwino oherwydd diffyg cynllunio 
cydlynol wrth i staff academaidd ymddeol ac wrth i adrannau gael eu 
hailstrwythuro.   

 
Camau gweithredu arfaethedig 
 

 Dylai Llywodraeth Cymru roi arweiniad drwy ddweud wrth SAU fod 
addysgu ac ymchwil mewn Astudiaethau Cymraeg yn hollbwysig i les y 
genedl yn y dyfodol. 
 

 Dylid annog SAU i gydweithio er mwyn cytuno ar y strategaeth fwyaf 
effeithiol ar gyfer datblygu’r pwnc.  

 
Darpariaeth alwedigaethol a datblygu sgiliau  
 

 Mae cynlluniau ar gyfer Prentisiaethau Uwch a’u heffaith bosibl ar y 
sector prifysgol yn her.  'Calls for direct funding of sub-degree provision in 
the recently transformed FE sector in Wales are also likely to intensify.' (Coleg 
Cambria) 
 

 Mae angen system sy’n gwneud AU ac AB yn fwy cyfartal, gyda llwybrau 
integredig a mwy o gydweithio rhwng y ddau sector.  Mae gan y sector 
AU rôl o ran helpu’r sectorau cyhoeddus a phreifat 'to develop skilled, 
adaptable workforces and responsive businesses, at the cutting edge of future 
innovation and development'. (Airbus).   

 

 Rhaid i’r system addysg groesawu’r cysyniad o economi seiliedig ar 
wybodaeth.  Rhaid iddi helpu’r sectorau cyhoeddus a phreifat 'to develop 
skilled, adaptable workforces and responsive businesses, at the cutting edge 
of future innovation and development.' (Airbus)  Rhaid i’r sector AU yng 
Nghymru ymateb i newidiadau yng ngofynion cyflogwyr mewn amodau 
economaidd gwahanol.  

 

 Gallai toriadau yn y cyllid ar gyfer colegau AB effeithio ar yr uchelgais o 
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb addysgol ac allgau cymdeithasol. 
Dywedwyd bod y toriadau hyn wedi arwain at newid sylweddol yn ffocws 
colegau ar ddysgu llawn amser ar gyfer myfyrwyr o dan 19 oed ar draul 
cyfleoedd dysgu ar gyfer oedolion a oedd yn dymuno astudio’n rhan-amser. 

 

 Mae gan y model ‘breinio’ presennol ei wendidau. Mae’n pwysleisio’r 

rhaniad academaidd/galwedigaethol ac yn gweithio’n groes i fuddiannau 
myfyrwyr ac anghenion cyflogwyr. Mae angen 'a new national model for 
developing HE provision at levels 4, 5 and 6, with discussion focused on the 
development of new pathways for learners such as higher level and degree 
apprenticeships. The current model of level 4 and 5 provision between 
colleges and universities does not deliver for students'. (Colegau Cymru) 
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Camau gweithredu arfaethedig 
 

 Mae gan Lywodraeth Cymru gyfraniad i’w wneud wrth gefnogi’r sectorau 
cyhoeddus a phreifat. Dylai hyn 'develop skilled, adaptable workforces and 
responsive businesses, at the cutting edge of future innovation and 
development'. (Airbus)  Yn ogystal, dylai Cymru geisio denu 
mewnfuddsoddiad i sicrhau mwy o swyddi. 
 

 Dylid buddsoddi mewn AU i annog pobl i fynd i’r brifysgol. Mae hyn, yn 

ei dro, yn cyfrannu at ddatblygu gweithlu medrus a phroffesiynol yng 
Nghymru.  

 

 Dylai prifysgolion gynnig cyfleoedd gwaith deniadol i staff academaidd a 
staff cymorth medrus a phroffesiynol. Byddai hyn yn sicrhau profiad o 
ansawdd i fyfyrwyr. 

 

 Mae angen newid lefel cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer AU ac AB yn ei 
gyfanrwydd. I sicrhau bod adnoddau cyhoeddus cynyddol brin yn fwy 
effeithiol ac effeithlon, Llywodraeth Cymru yn hytrach na CCAUC ddylai 
gyllido’r holl ddarpariaeth lefel 4 a 5.   
 

 Dylid datblygu dulliau newydd o weithio mewn partneriaeth, gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar alw cyflogwyr a myfyrwyr. Gallai prifysgolion 
ddatblygu cyfleoedd lleoliad gwaith a chynlluniau cyflogadwyedd fel bod 
myfyrwyr yn gallu gwneud eu hunain mor gyflogadwy â phosibl erbyn cwblhau 
eu gradd.  

 
Cydbwysedd cyllido 
 

 Mae’n her dulliau system hyblyg sy’n sicrhau bod gwahanol ddulliau 
dysgu, fel llawn amser, rhan-amser ac addysg oedolion, yn ennyn yr un 
faint o barch. Ni ddylai’r system gosbi myfyrwyr am ddewis dull arbennig o 

astudio a dylai ystyried y gwahaniaethau rhwng darpariaeth ôl-raddedig, 
israddedig, llawn amser a rhan-amser. (Cyfeiriwyd at ystadegau HESA a oedd 
yn awgrymu bod tua 45,000 o israddedigion o gymharu â 18,000 o ôl-
raddedigion yn 2012/13. O’r rhain, roedd tua 40,000 yn astudio’n llawn amser 
a 25,000 yn astudio’n rhan-amser.) 

 

 Dylid datblygu darpariaeth fwy hyblyg. Byddai hyn yn galluogi dysgwyr i 

gydbwyso’u hangen i gynhyrchu incwm ochr yn ochr â’u dyhead i gael addysg 
a chymwysterau proffesiynol. Gallai gynnwys gwneud gradd yn fyrrach, a 
fyddai’n helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith hefyd.  

 
Heriau ehangach 
 

 Mae darparu dysgu wedi’i gyfoethogi gan dechnoleg yn her. Gellid 

ymateb i’r her drwy ddatblygu gwasanaeth sy’n cael ei rannu yng Nghymru 
gyfan ar gyfer darparu dysgu ar-lein yn seiliedig ar waith cyfredol porth 
CADARN. 
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 Mae newidiadau demograffig yn golygu bod y farchnad darged yng 
Nghymru wedi lleihau yn sgil lleihad yn y boblogaeth. Mae llai o bobl ifanc 
18 oed ac nid oes disgwyl i’r niferoedd godi eto tan 2020.  Mae diffyg recriwtio 
yn gysylltiedig â diffyg cyllid. Yn fwy cyffredinol, mae diweithdra’n golygu bod 
y gweithlu medrus a phroffesiynol yn gorfod gadael Cymru a chwilio am waith 
mewn ardaloedd eraill. 
 

 Mae effaith datganoli pellach yn peri her. Mae hyn yn cynnwys effaith 

bosibl pwerau i godi trethi (os y’u rhoddir i Gymru) ar y setliad cyllido AU.  
'The greatest challenge facing the sector in Wales arises from the divergence 
of policy across the UK – This can be a considerable advantage, reflecting the 
differing needs and aspirations.' (Prifysgol Glyndŵr) 

 

 Mae biwrocratiaeth yn peri her. Mae yna wastraff amlwg ac mae 

cymhlethdod rheoli yn fwrn, ac mae’r ymyrraeth dybiedig gan wleidyddion a’r 
llywodraeth yn tanseilio ysbryd. Mae angen dull mwy cyson o weithredu, a 
fyddai’n hyrwyddo cynaliadwyedd. 

 

 Mae diwygio cymwysterau yn arwain at gymwysterau TGAU a Safon 
Uwch â strwythurau gwahanol yng ngwahanol rannau o’r DU. Tra bod 
darparwyr AU yn adolygu eu gofynion mynediad a’u trefniadau ar gyfer 
gwneud cynigion, mae heriau sydd angen sylw. 

 

 Mae Bil AU (Cymru) yn cyflwyno heriau. Yn arbennig, mae’r rhain yn 

cynnwys cynnydd yng ngwaith craffu a phwerau CCAUC.   
 

 Dylai prifysgolion sicrhau bod myfyrwyr yn cael profiad heb ei ail mewn 
SAU. Byddai hyn yn sicrhau bod myfyrwyr yn cael gwerth am arian a phrofiad 

gwerthfawr a fydd yn datblygu eu sgiliau ac yn rhoi sylfaen gadarn iddynt at y 
dyfodol.  

 

 Dylai prifysgolion feithrin cysylltiadau da gydag ysgolion a cholegau i 
sicrhau dilyniant effeithiol i AU.  

 

 Dylid ceisio cael fformiwla gyllido deg i Gymru. 
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Cwestiwn 14: Beth dylai fod y flaenoriaeth fwyaf ar gyfer 
unrhyw ailgyfeirio yn y dyfodol neu fuddsoddi cyllid 
ychwanegol yn y sector addysg? 
 

Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ymateb 
ysgrifenedig yn unig. Dywedodd un ymatebydd nad oedd hi’n briodol gofyn i 
randdeiliaid AU ateb y cwestiwn hwn gan ei fod yn gwestiwn y dylid ei ofyn i’r sector 
addysg yn ei gyfanrwydd.  
 

Ysgolion 
3 

AB 
2 

AU 
11 

Arall 
12 

3 unigolyn 
 

1 unigolyn 
1 SAB 

1 unigolyn  
4 SAU 
1 Adran SAU 
1 undeb myfyrwyr 
1 corff cynrychioli 
(LSW) 
1 Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol 
1 corff arian 
cyhoeddus/grant 
(CCAUC) 
1 corff proffesiynol 

i)  Dylid rhoi’r un flaenoriaeth i bob 
sector (11 ymatebwr uniongyrchol) 

1 x unigolyn 
1 undeb llafur 
1 undeb myfyrwyr 
4 SAU 
3 corff cynrychioli (Colegau Cymru; 
UALL; NASMA 
1 elusen (NIACE Cymru) 
ii) Dull mwy cyson o gyllido’n 
uniongyrchol ddarpariaeth islaw 
gradd yn y sector AB/dysgu 
seiliedig ar waith (1 ymatebydd 
uniongyrchol). 

1 SAB 
 

Roedd barn ymatebwyr uniongyrchol i’r cwestiwn hwn wedi’i rhannu’n gymharol 
gyfartal rhwng rhoi’r flaenoriaeth ar gyfer buddsoddi unrhyw gyllid ychwanegol yn y 
sector addysg ar ‘SAU’ neu ‘Arall: rhoi’r un flaenoriaeth i bob sector (ysgolion, AB ac 
AU'.  
 
Addysg uwch 
 
Awgrymodd amryw o ymatebwyr y dylid ailgyfeirio cyllid i AU. Tynnwyd sylw at y 
canlyniadau negyddol i fyfyrwyr, darpar fyfyrwyr a’r boblogaeth ehangach o beidio â 
chael system AU ag adnoddau da. 'Universities are vital to their country's economic 
prosperity through research, employment and service delivery and they bring 
additional income into the economy through their global activities.’  (UWTSD) 
 
Pwysleisiwyd manteision cadarnhaol buddsoddi mewn AU, a nodwyd bod cyllid ar 
gyfer prifysgolion yn 'an investment which produces both results (in terms of qualified 
students and research outputs for the future) and additional income. It is therefore 
unlike many other parts of the public sector in being a financial investment rather 
than just expenditure of public funding.' (CCAUC)  Nodwyd bod AU yn cael effaith 
gadarnhaol ar gydlyniant cymdeithasol, cyfraddau trosedd, symudedd cymdeithasol, 
ymgysylltiad dinesig, iechyd a disgwyliad oes, twf economaidd, enillion personol a 
chyflogaeth. 
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Awgrymwyd y gellid cyfeirio cyllid at y meysydd canlynol: 
 

 cynnal enw da AU Cymru ar draws y byd, drwy sicrhau cyllid digonol ar gyfer 
seilwaith, ymchwil a phrofiad myfyrwyr ac ymgysylltu â myfyrwyr;  

 mynd i’r afael â materion yn ymwneud â chyllid ar gyfer pynciau cost uchel, 
ymchwil, a chefnogi astudiaethau rhan-amser ac ôl-raddedig. Awgrymwyd y 
dylai cyfran sylweddol o’r adnoddau ar gyfer hyn ddod o ostyngiadau yn 
nhaliadau’r grant ffioedd; 

 gweithgareddau a fyddai’n darparu’r budd mwyaf a’r effaith fwyaf yn enwedig 
yn y tymor canolig a’r tymor hir. Hynny yw, 'activities that will provide the 
greatest economic impact for Wales should be considered priorities for current 
and future funding such as building critical mass and investing in and 
expanding the sector's research and science base to have the staff resources 
and infrastructure to conduct world leading research and innovation, 
collaborate with industry and secure larger quantities of future research 
funding from RCUK, EU Structural Funds and Horizon 2020.' (Prifysgol 
Abertawe); 

 meithrin gallu prifysgolion i barhau i wneud cyfraniad economaidd i Gymru, yn 
cynnwys cynyddu nifer yr ôl-raddedigion i yrru’r economi wybodaeth a llenwi’r 
bwlch sgiliau a nodwyd gan ddiwydiannau ledled Cymru a’r DU; 

 meithrin gallu ymchwil, yn cynnwys drwy gynyddu cyllid cyfalaf; 

 datblygu myfyrwyr sy’n barod ar gyfer AU (pobl ifanc sy’n gadael yr ysgol a 
myfyrwyr hŷn); 

 cefnogi symudedd myfyrwyr, h.y. galw yn y dyfodol am fwy o gyfleoedd i 
astudio dramor mewn pynciau o bob math; 

 meithrin gallu i greu arian dros ben i’w ail-fuddsoddi mewn meysydd 
blaenoriaeth yng Nghymru; 

 datblygu enw da rhyngwladol SAU;  

 sicrhau bod myfyrwyr ag anableddau yn gallu cael mynediad at AU; a 

 chodi dyheadau ac annog pobl i ymrestru mewn AU. Er enghraifft, drwy’r 
model sector deuol, llwybrau dilyniant sy’n arwain myfyrwyr i astudio ar lefel 
uwch, a darpariaeth hyblyg sy’n annog cyfranogiad. 

 
Cydnabuwyd hefyd gyfraniad AU at greu incwm tramor drwy fyfyrwyr tramor a 
chronfeydd cydweithio; ymchwil a chefnogaeth ar gyfer arloesi a mentro; cyfraniad at 
economïau lleol; a gwaith gydag ysgolion a dosbarthiadau chweched dosbarth. 
 
Cyfeiriwyd at yr angen i ddarparu cyllid ychwanegol i AU er mwyn lleihau’r blwch 
cyllido rhwng AU Cymru a Lloegr (fel y cyfeiriwyd ato mewn ymatebion i gwestiynau 
blaenorol). Awgrymwyd bod AU wedi llithro ymhell i lawr ar restr blaenoriaethau 
cyllidebol Llywodraeth Cymru, a bod angen unioni hyn ar frys. Cyflwynwyd dadl o 
blaid llawer mwy o fuddsoddiad er mwyn caniatáu i brifysgolion aros yn gynaliadwy 
ac yn gystadleuol, gallu cynnig darpariaeth o ansawdd uchel, a chyfrannu at dwf 
economaidd tymor hir. Awgrymwyd nad oedd elfennau AU o gynnydd lefel Barnett 
mewn cyllid ar gyfer Cymru wedi cael eu cyfeirio at AU, gyda’r casgliad bod yr arian 
hwn wedi’i ddefnyddio i gefnogi blaenoriaethau eraill y Llywodraeth. Awgrymwyd y 
dylai unrhyw newidiadau i’r gyllideb AU arwain at gadw cyllid ar gyfer AU, yn hytrach 
na’i gyfeirio at feysydd eraill, boed yn addysgol ai peidio. 'Welsh universities are 
facing considerable pressures impacting their long-term sustainability.' (Prifysgol 
Metropolitan Caerdydd) 
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Tynnwyd sylw at yr angen i ail-fantoli cyllid o fewn AU o blaid ystod ehangach o 
ddulliau dysgu. Byddai system effeithiol yng Nghymru yn gofyn am gydbwysedd 
gwell rhwng cyllid grant a chymorth i fyfyrwyr yn y dyfodol. Dim ond cyfuniad o 
fesurau cymorth i fyfyrwyr a chyllid grant ar gyfer prifysgolion allai fynd i’r afael â 
lleihad sylweddol mewn gweithgarwch rhan-amser ac ôl-raddedig. Roedd angen 
ystyried yn ofalus opsiynau ar gyfer cadw digon o gyllid grant i dalu am 
flaenoriaethau strategol eraill, yn cynnwys cymorth effeithiol ar gyfer darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg. 
  
Nodwyd bod y system gyllido bresennol yng Nghymru yn anghynaliadwy, ac y dylid 
diddymu’r cymhorthdal ffioedd dysgu ar ei ffurf bresennol ac ailgyfeirio’r cyllid i SAU 
Cymru drwy gymorth uniongyrchol CCAUC i gefnogi meysydd eraill, sef STEM; 
llwybrau mynediad at addysg ôl-raddedig; ymchwil o ansawdd da ac arloesedd - 
mae’r rhain i gyd yn cefnogi twf economaidd a’r agenda cyfiawnder cymdeithasol. 
Dadleuwyd o blaid ailgyflwyno system gyllido tair haen i adlewyrchu’n fwy cywir 
gostau addysgu’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol; pynciau 
gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg; a meddygaeth a deintyddiaeth. 
 
Dywedwyd bod angen i lefelau ffioedd yng Nghymru aros gyfuwch ag unrhyw 
newidiadau i lefelau ffioedd ar draws y ffin er mwyn osgoi effaith ar recriwtio. Roedd 
angen cynyddu mynediad at fenthyciadau ar gyfer astudiaethau rhan-amser ac ôl-
raddedig hefyd, er bod achos dros strwythuro benthyciadau i leihau costau i 
lywodraeth ar yr un pryd â chynnig benthyciadau sy’n ffafriol i gyfraddau masnachol. 
 
Dywedwyd nad oedd tystiolaeth o blaid parhau i dalu taliad grant ffioedd cyffredinol i 
fyfyrwyr pa le bynnag y maent yn dewis astudio. Pe bai Llywodraeth Cymru’n 
ymrwymo i ymestyn y polisi grant ffioedd dysgu i’r dyfodol, dylid ei dargedu at y 
myfyrwyr sydd ei angen fwyaf drwy brawf modd. Nodwyd nad oedd posibilrwydd o 
addasu’r polisi o daliadau grant ffioedd i ryddhau cyllid i dargedu cymorth i’r 
meysydd sydd â’r angen mwyaf. 
 
Darpariaeth AB a galwedigaethol  
 
Roedd ymatebion eraill yn ffafrio cyfeirio cyllid at ddarpariaeth AB a galwedigaethol. 
Nodwyd bod y sector AB wedi gweld gostyngiad llym mewn buddsoddiad cyhoeddus 
yn 2014/15 a 2015/16 yn sgil agenda cyni’r DU a phenderfyniadau’r llywodraeth.  
'These reductions will lead to a substantial reduction in provision for part-time adult 
learners and a reduction in the funded work colleges will be able to conduct with 
employers on addressing important skill needs.' (Colegau Cymru)   
 
Dywedwyd mai’r brif flaenoriaeth ar gyfer cyllid ddylai fod i wneud AB ac AU yn 
gyfartal ac i ddatblygu’r ddau sector fel llwybrau addysg dilys ar gyfer oedolion.  
Dylid dileu '..artificial and unhelpful divides between HE and FE, which are 
counterproductive within a small, contained post-16 education sector as in Wales.' 
(UCM Cymru)  Awgrymwyd hefyd bod rôl prentisiaethau’n cael ei danbrisio.  'One of 
the weaknesses of the current system is the lack of integration between the two main 
branches of post-16 education.  A dearth of collaboration between the system on 
continuity and recognition of qualifications serves to make it difficult for students to 
move from FE to HE.'  (UCM Cymru) 
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Dywedwyd bod colegau AB yn y sefyllfa orau i gynnig Graddau Sylfaen.  ‘In 
partnership with HEIs we can offer HE within local communities and contribute 
greatly to the WP agenda. Essentially we can reach the students who traditionally 
don't go on to HE because the student would be able to progress seamlessly through 
the levels at College. FEIs would be able to feed students to HEIs to top-up their 
qualification to a full degree boosting numbers.' (Coleg Caerdydd a’r Fro)   
 
Nodwyd 'The role of the work-based learning sector is omitted from the question but 
is of major significance to future HE developments through initiatives such as higher 
level apprenticeships. A more consistent approach to direct funding of sub-degree 
provision in the FE/WBL sector should be implemented.' (Coleg Cambria) 
 

Dywedwyd y dylai bod cyllid wedi’i dargedu ar gael i gefnogi addysg pobl ifanc a’r 
agenda sgiliau.  
 
Fel enghraifft benodol o faes darpariaeth alwedigaethol, awgrymwyd 'given the 
known demographics of the population and increase in those residing in Wales who 
have long-term health and social care issues, may well indicate that to invest in the 
education of professions such as occupational therapy will have a longer-term 
overarching benefit to the public purse.' (BAOT/COT) 
 
Roedd pryder y gallai cynnal prifysgolion (neu roi incwm uwch iddynt) ochr yn ochr â 
thoriadau yng nghyllid colegau arwain at 'the continuation of a system where the 
offspring of middle and upper income parents continue to dominate the intake of 
universities in their traditional full-time programmes'. (Colegau Cymru) 
 
Ysgolion 
 

Awgrymodd ymatebwyr eraill mai ysgolion ddylai gael y flaenoriaeth gyntaf yn achos 
ailgyfeirio cyllid neu gyllid ychwanegol. Roedd un ymatebydd yn arbennig o’r farn y 
dylid canolbwyntio cyllid ar gefnogi plant ysgolion cynradd ac uwchradd i wella’u 
meistrolaeth ar y Saesneg lle bo angen, a gwella mynediad at AU leol, 
prentisiaethau a chyfleoedd eraill i gynyddu lefelau sgiliau a fyddai o fudd i Gymru. 
Cyfeiriodd un arall at y ffordd roedd system ysgolion Cymru’n tangyflawni, gan nodi 
na ellid disgwyl i AU gyflawni ei photensial llawn nes bod hyn wedi’i ddatrys.   
 
Darpariaeth cyfrwng Cymraeg 
 

Dywedwyd bod angen cyllid ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob 
lefel/grŵp oedran.  'Pryderwn fod system cyllido addysg 14-19 yn tanseilio’r nod o 
greu Cymru ddwyieithog, gan fod cyd-weithio rhanbarthol yn aml yn lleihau’r nifer o 
gyrsiau, yn enwedig cyrsiau galwedigaethol, sy’n cael eu cynnig drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn yr ysgolion a’r colegau addysg bellach.' (Mudiad Meithrin) 
 
Cysylltiadau ar draws sectorau addysg  
 
Pwysleisiodd rhai ymatebwyr yr angen am ddull cyfannol a oedd yn cynnwys addysg 
yn ei chyfanrwydd, ynghyd â chenhadaeth ddiamwys ar gyfer pob elfen, a fyddai’n 
ategu ac yn cefnogi gwaith sectorau eraill. Gallai hyn gynnwys partneriaethau rhwng 
ysgolion, AB ac AU, a allai alluogi dilyniant drwy addysg a chyflogaeth.  'However, in 
a knowledge-driven economy the top end of HE is vital.' (Prifysgol Bangor) 
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Dywedwyd na ddylid cyllido un sector ar draul y lleill, a chyflwynwyd dadl o blaid ail-
fantoli cyllidebau ar draws y sectorau addysg. 'It is not particularly helpful to set 
different parts of the education [system] against one another, or to try to achieve a 
priority order for funding. All parts of the education system must work together to 
benefit the people, health and wealth of Wales.'  (NIACE Cymru)  Cydnabuwyd bod 
pob sector addysg yn bwysig, gyda’r blynyddoedd cynnar ac ysgolion yn rhoi sylfaen 
hollbwysig ar gyfer datblygiadau mewn cyfnod diweddarach, boed hynny yn y byd 
gwaith neu mewn addysg, yn cynnwys AU.   
 
Dywedwyd 'investment in higher education should not be viewed as an isolated fund 
which does not impact on FE and schools; social mobility, progression from further 
education colleges and meeting the skills needs of Wales are also key to university 
missions'. (Prifysgol De Cymru)  Dywedwyd y dylai’r canlynol fod yn wir am y system 
addysg - 'must be flexible and delivered to a high standard across all ages and that 
no one is left behind due to a missed opportunity or a bad experience.' (Y Brifysgol 
Agored) 
 
Dywedwyd bod AU, AB ac ysgolion i gyd yn cael eu tangyllido o gymharu â Lloegr, a 
bod y tri sector angen cyllid ychwanegol.   
  
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 

 
Beirniadwyd y cwestiwn ei hun am sawl rheswm. Awgrymwyd bod y cwestiwn 'has 
clearly been aimed at those within the HE sector. Without proper consultation of 
those across the whole education sector it would be inappropriate for the Review to 
address this.' (ATL)  Dywedwyd bod y cwestiwn yn amhriodol hefyd am y rheswm 
fod cyllid ar gyfer pob sector addysg yn bwysig ac ni ddylid creu cystadleuaeth 
uniongyrchol rhyngddynt. Roedd pryder y gallai ymatebion darparwyr AU a’u cyrff 
cysylltiedig wyro canlyniad yr ymgynghoriad ar y mater hwn. Awgrymwyd bod angen 
i’r Adolygiad ganolbwyntio ar 'putting forward a model for high quality and cost-
effective higher education that delivers for future students and our changing 
economic needs. The current student fees and funding model is not fit for purpose 
beyond 2015 in this regard. Fixing this problem should be the priority for the Review 
Group.' (Colegau Cymru) 
 
Dywedwyd na ddylai’r cyfyngiadau ar wariant cyhoeddus effeithio ar yr egwyddorion 
sydd wrth wraidd polisi neu ddyheadau cyllido. Dylai pob plentyn gael yr hawl i 
addysg sydd am ddim yn y man darparu nes graddio mewn ffordd sy’n gweddu orau 
i’w anghenion ac yn ei helpu i gyflawni ei botensial. Awgrymwyd hefyd fod angen i 
ddysgu gydol oes fod yn rhan-amser ac yn hyblyg. 
 
Dywedwyd y dylai addysg bellach ganolbwyntio ar gymwysterau AB, yn hytrach na 
chymwysterau AU, a ddylai gael eu darparu gan brifysgolion. 
 
Awgrymwyd pe bai toriadau yng nghyllid y sector cyhoeddus yng Nghymru yn y 
degawd nesaf, wedi’u cyfuno â’r angen i edrych yn ofalus ar gyllid AU Cymru yn 
gyffredinol, ni fyddai’n briodol ystyried rhoi unrhyw grantiau ychwanegol i fyfyrwyr a 
fyddai’n gadael Cymru i astudio yn rhywle arall, gan fod y trefniadau cymorth 
presennol yn gymharol hael yn barod. 
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Awgrymwyd mai un o amcanion allweddol diwygio awdurdodau lleol ddylai fod i 
leihau costau gweinyddol addysg i gynghorau, a chynyddu sawl punt sy’n cael ei 
gwario fesul myfyriwr cyfwerth ag amser llawn mewn ysgolion.   
 
 



 

144 

Cwestiwn 15: Pa newidiadau y gellid eu gwneud i’r trefniadau 
addysg uwch presennol (ariannol, strwythurol neu fel arall) a 
fyddai’n sicrhau bod modd cyfeirio cyllid addysg uwch yn fwy 
effeithlon ac effeithiol i’r mannau lle mae ei angen fwyaf ac y 
byddai’n cael yr effaith fwyaf? 
 
Cafwyd amrywiaeth o gynigion cyffredinol a phenodol gan ymatebwyr, fel yr 
amlinellir isod.   
 
Sylwadau cyffredinol 
 

 Mae lle i ail-gydbwyso elfennau’r system cyllido a chyllid myfyrwyr 
gyffredinol i gefnogi amcanion polisi allweddol yn fwy effeithiol ac i 
rannu costau AU yn fwy cyfartal rhwng y rhai sy’n elwa arni. Nid yw’r 
system bresennol yn gynaliadwy ac mae angen ei diwygio.  'It is rapidly 
moving to a point where it will fail to deliver acceptable outcomes in relation to 
the economic and social needs of Wales.' (CCAUC)  Yn ogystal, cyflwynwyd 
sylwadau ar y lleihad yn y cyllid ar gyfer y sector yn y blynyddoedd diwethaf 
(fel y nodwyd mewn ymatebion i gwestiynau blaenorol), a’r goblygiadau ar 
gyfer cyfraniad prifysgolion Cymru, er enghraifft, at dwf economaidd a 
gwelliant cymdeithasol. Pwysleisiwyd effeithiau’r polisi grant ffioedd dysgu 
unwaith eto, yn ogystal â dibyniaeth cyllid y dyfodol ar y llif o fyfyrwyr ar draws 
y ffin. Cyfeiriwyd unwaith yn rhagor at y bwlch cyllido rhwng sectorau AU 
Cymru a Lloegr, a dywedwyd bod gan hyn oblygiadau ar gyfer ansawdd y 
ddarpariaeth a gallu cyffredinol sector Cymru i gystadlu.   

 

 Nid yw taliadau’r grant ffioedd wedi cael effaith sylweddol ar ehangu 
mynediad at AU lawn amser. Mae cost y system bresennol wedi arwain at 
lai o gefnogaeth ar gyfer darpariaeth ran-amser hefyd.  

 

 Mae yna achos o blaid cynyddu buddsoddiad mewn AU, gan y byddai’r 
sector a myfyrwyr ar eu hennill. Awgrymwyd mai un ffordd o fesur 

llwyddiant unrhyw bolisi cyllido AU yn y dyfodol fyddai’r elw ar fuddsoddiad ar 
gyfer Cymru gan SAU Cymru mewn perthynas â holl flaenoriaethau’r 
Llywodraeth. Dywedwyd y dylai Llywodraeth Cymru/CCAUC gael rhagor o 
bwerau i sicrhau bod cyllid AU yn cyrraedd meysydd â blaenoriaeth fel 
ehangu mynediad. 
 

 '…committed public investment in our university and college sector, 
combined with increased collaboration between the two and with 
student-led principles at its heart, is the best way to ensure a workable 
and responsive system.' (UCM Cymru) Er bod cydnabyddiaeth gyffredinol 
o’r angen am fwy o gydweithio rhwng AU ac AB, mynegwyd y pryder 
'wholesale transfer of large volumes of HE provision to FE institutions is not 
the answer to the current challenges.' (CCAUC) 

 
Cyllid ar gyfer myfyrwyr 
 

 Dylai’r grant ffioedd dysgu ar gyfer israddedigion llawn amser sy’n hanu 
o Gymru gael ei ddisodli gan drefn cymorth seiliedig ar brawf modd lle 
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mae’r myfyrwyr sydd leiaf abl i fforddio costau AU yn cael grant gan y 
wladwriaeth nad oes rhaid ei ad-dalu. (Roedd anghytuno ynghylch a 

ddylai’r cymorth hwn fod ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru waeth ble yn y 
DU roeddent yn dewis astudio. Awgrymwyd nad oedd y grant ffioedd nac 
elfennau o’r grant cynhaliaeth yn cefnogi amcanion ehangu mynediad gan eu 
bod yn cael eu rhoi i fyfyrwyr y gellid dadlau nad ydynt yn dod o gefndiroedd 
difreintiedig ac y byddent yn mynd ymlaen i AU beth bynnag. Awgrymwyd 
hefyd y byddai ail-lunio trefniadau i roi cymorth gyda ffioedd dysgu i fyfyrwyr 
sy’n hanu o Gymru yn rhyddhau adnoddau a dylid eu dyrannu i CCAUC i’w 
buddsoddi ym mlaenoriaethau Llywodraeth Cymru, fel STEM a phynciau drud 
eraill, darpariaeth ran-amser, darpariaeth ôl-raddedig, darpariaeth cyfrwng 
Cymraeg, HCA, ehangu mynediad, ymchwil ac arloesedd ac ymgysylltu.) 
Awgrymwyd bod angen dadansoddi ymhellach a yw’r cyllid a roddir i fyfyrwyr 
sy’n astudio y tu allan i Gymru yn fuddsoddiad da o ran y tebygolrwydd y bydd 
y myfyrwyr hyn yn dychwelyd i Gymru ac a ydynt wedi cael graddau o 
ansawdd gwell neu sgiliau gwell nag y byddent o astudio yng Nghymru. Yn 
ogystal, mae angen ystyried y costau RAB uwch a fyddai’n berthnasol i 
unrhyw fyfyrwyr sy’n gorfod talu £9,000 o ffioedd. 

 

 Dylid dileu’r polisi o ganslo’n rhannol fenthyciadau cynhaliaeth gwerth 
hyd at £1,500. (Awgrymwyd mai dim ond graddedigion ar gyflogau da, a 

fyddai’n ad-dalu eu benthyciadau’n llawn beth bynnag, sy’n elwa ar hyn, tra 
bod y rhai nad ydynt yn ennill digon i ad-dalu eu benthyciadau yn cael 
maddeuant ar ôl 30 mlynedd beth bynnag.) 

 

 Er mwyn osgoi sefyllfa lle mae myfyrwyr yn dweud eu bod yn hanu o 
Gymru dros dro dim ond er mwyn gallu cael cymorth o’r fath, dylid cael 
diffiniad mwy pendant o ‘hanu o’ a dylai myfyrwyr fyw yng Nghymru am 
o leiaf 12 mis cyn eu bod yn gymwys. (Cynigiwyd hefyd y gallai’r system o 

gymorth sy’n seiliedig ar brawf modd gael ei lansio fel cynllun ysgoloriaeth 
Cymru neu frand tebyg, a gallai gynnwys rhywfaint o gymorth ar gyfer costau 
byw ar y cyd â chynlluniau grant presennol Llywodraeth Cymru.) 
 

 Dylid rhoi benthyciadau sy’n dibynnu ar incwm i fyfyrwyr nad ydynt yn 
cael cymorth gan grantiau seiliedig ar brawf modd fel y gallant dalu eu 
ffioedd heb orfod dod o hyd i’r arian o flaen llaw. Dylai’r benthyciadau hyn 

fod ar gael yn yr un modd ag yn Lloegr er mwyn bod yn gymwys i gael 
cymorth gan Drysorlys EM. 

 

 Dylai sefydliadau yng Nghymru barhau i gynnig cymorth i fyfyrwyr trwy 
ddarpariaethau mewn cynlluniau ffioedd a mynediad. (Cynigiwyd y dylai 

Llywodraeth Cymru ddatgan yn glir hefyd ei disgwyliad y byddai cymorth 
tebyg ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac yn astudio yn Lloegr, yn unol â 
threfniadau OFFA.  

 

 Dylid rhoi mwy o flaenoriaeth i ddarpariaeth ran-amser ac ôl-raddedig, 
yn enwedig ar ffurf benthyciadau seiliedig ar brawf modd.  
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 Dylid gorfodi prifysgolion Cymru i ostwng eu ffioedd dysgu. Byddai hyn 
yn golygu bod rhaid i Lywodraeth Cymru roi grantiau llai a byddai gan 
fyfyrwyr ddyledion haws ymdopi â nhw i’w had-dalu. 
 

 Dylid cynnwys gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn y canllawiau ar y Grant 
Cymorth Arbennig, y grant ar gyfer cyrsiau rhan-amser a’r Gronfa 
Ariannol Wrth Gefn. Dylid ailgyflwyno cyllid strategaeth ehangu mynediad 
gyda chyfeiriadau at ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc, yn ogystal â 
chynyddu’r premiwm rhan-amser i’r lefelau blaenorol. 

 

 Dylid rhoi addysg ran-amser ac addysg oedolion ochr yn ochr â 
darpariaeth lawn amser. Mae angen polisi cenedlaethol ar gyfer 

astudiaethau rhan-amser ac mae angen ystyried daearyddiaeth Cymru. Er 
mwyn cymell darpariaeth ran-amser, dylid ailgyflwyno’r system hepgor ffioedd 
ar gyfer pob myfyriwr, h.y. nid ei gyfyngu i fyfyrwyr sy’n astudio hyd at 30 
credyd yr unig. Dylai fod cyllid ar gyfer dysgu mewn darnau byr hefyd, fel 
modiwlau 10 credyd, ond ddim ar draul darpariaeth israddedig ran-amser. 

 

 Dylid diwygio’r strwythurau cynhaliaeth presennol i gydnabod y pwysau 
cynyddol ac amrywiol ar incwm myfyrwyr. Yn aml, defnyddir y cyllid 
cynhaliaeth presennol, sy’n cwmpasu AB ac AU, fel cronfeydd i dalu am 
gostau gofal plant a chludiant yn ôl disgresiwn, sy’n golygu na ellir dibynnu ar 
gymorth ar gyfer y costau hyn ar ddechrau’r flwyddyn fel incwm rheolaidd. 
'The funding of maintenance can be increased while not impinging on the 
funding for universities directly.' (UCM Cymru) 

 

 Dylid darparu rhagor o gyllid ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, sydd ag 
ymrwymiadau gwaith a/neu deulu/gofalu neu broblemau iechyd. Byddai 

hyn yn helpu i sicrhau bod oedolion yn gallu ailhyfforddi a gwella’u sgiliau i 
ddiwallu angen economi Cymru am sgiliau galwedigaethol lefel uwch. 
 

 Gallai myfyrwyr o Gymru gael hawl gydol oes i drefniadau cyllid 
myfyrwyr. Byddai hyn yn eu galluogi i strwythuro’u hastudiaethau (modd, 
lefel, hyd; ennill cymwysterau cyfwerth neu is) yn y ffordd sy’n gweddu orau 
i’w hamgylchiadau.  

 
Cyllid ar gyfer sefydliadau AU 
 

 Nid yw’r system gyllido bresennol yn cael ei chyfarwyddo’n ddigonol ac, 
felly, mae ei harchwilio bron yn amhosibl.  ‘Accordingly it is suggested that 
any changes need to incorporate a far higher degree of Welsh Government 
involvement in terms of directed funding and requirements on HEIs for greater 
levels of accountability.' (UCU) 

 

 'An all age approach to the HE system is needed, with balanced funding, 
incentives and student support.' (UALL) Dylai’r dull hwn gael ei ategu gan 

strategaeth gref gan y Llywodraeth ar gyfer dysgu’n rhan-amser, yn hyblyg ac 
yn fodiwlaidd. 
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 Byddai darparu mwyafrif helaeth y cyllid ar gyfer addysgu trwy ffioedd 
dysgu yn sicrhau bod darparwyr AU yn ymateb i’r galw. Dylid cyfyngu 
cyllid canolog i bynciau cost uchel a threfniadau pontio ar gyfer y costau 
ychwanegol y bydd yn rhaid i’r sector eu hysgwyddo os bydd y Lwfans 
Myfyrwyr Anabl a’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn yn cael eu dileu.  

 

 Dylai SAU gael cyllid wedi’i dargedu ar gyfer amrywiaeth o 
weithgareddau. Mae’r rhain yn cynnwys ymchwil; mentrau ehangu 

mynediad; ymgysylltu â chyflogwyr; caledi myfyrwyr, datblygu dilyniant; 
cysylltiad AU-AB; darpariaeth cyfrwng Cymraeg; a chynnal eu hystadau. Dylai 
fod cyllid ychwanegol hefyd i dalu am gostau pynciau cost uchel, yn cynnwys 
STEM a darpariaeth conservatoire.  

 

 Dylai cyllid gael ei dargedu mwy at sefydliadau unigol. Byddai hyn yn 

gwobrwyo cryfderau unigol ac yn gymhelliant i wneud gwelliannau mewn 
meysydd lle mae gwendidau.  

 

 Gallai fod yn fwy effeithiol cyllido nifer fach o ddarparwyr i gynnig AU 
ran-amser, ar yr un pryd â cheisio sicrhau bod y dull hwn yn sicrhau 
cymaint â phosibl o gyfleoedd i unigolion allu astudio’n rhan-amser. 
Awgrymodd y Brifysgol Agored ei bod mewn sefyllfa dda i fod yn brif 
ddarparwr AU ran-amser ledled Cymru 'with some face-to-face part-time 
provision possibly being offered by other HEIs where it can be shown to be of 
strategic need, and with clear progression routes into, and out of, OU study 
where appropriate'.  

 

 Dylai Llywodraeth Cymru ddileu’r trefniadau uchafswm grant ffioedd 
sy’n rhoi terfyn ar nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Gymru y gall 
prifysgolion Cymru eu recriwtio. (Awgrymwyd y byddai hyn, ynghyd â 
lleihau neu ddileu’r grant ffioedd ar gyfer myfyrwyr o Gymru sy’n astudio 
mewn rhannau eraill o’r DU, yn galluogi prifysgolion Cymru i gynyddu eu 
hincwm a bod yn fwy cynaliadwy.)  

 
Materion traws-sector 

 

 Dylid diogelu addysg cyfrwng Cymraeg ym mhob sector addysg. 

'Cynigwn fod targedu cyrsiau a phynciau ble gydnabyddir angen penodol yng 
Nghymru, gan ystyried anghenion datblygu gweithlu sy’n medru darparu 
gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, yn gam pwysig wrth adolygu trefniadau 
cyllido addysg uwch.' (Mudiad Meithrin) 

 

 Dylid sicrhau buddsoddiad parhaus yn y sectorau AU ac AB i greu 
system sy’n integredig yng ngwir ystyr y gair ac i sicrhau bod dysgu 
academaidd a dysgu galwedigaethol yn ennyn yr un faint o barch. 
Byddai dull o’r fath yn hwb i enw da’r sector, a fyddai’n rhoi’r sector yng 
Nghymru mewn sefyllfa dda i gynnig rheswm cymhellaidd i astudio yng 
Nghymru.  

 

 Dylid dynodi sefydliadau AB ar gyfer cyllid myfyrwyr fel y gallant 
ddatblygu eu darpariaeth eu hunain yn ogystal ag mewn partneriaeth â 
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sefydliadau AB. Dylid ystyried hefyd pa gymwysterau y gellir eu cynnig fel 
rhan o Brentisiaethau Uwch.  'Changes to existing financial and structural HE 
arrangements to increase the role of FE in HE at sub-degree level should be 
considered and progressed. Such changes would help support/address key 
Welsh Government priorities for the Review including helping to widen access 
at local level; addressing and removing some of the disparities and 
inequalities inherent in the current system; helping deliver improved value for 
money and delivering a more sustainable and high quality HE system that 
fully complements the skills agenda in Wales.' (Coleg Cambria) 

 

 Dylid trosglwyddo cyllid ar gyfer rhaglenni technegol a galwedigaethol 
lefel 4 a 5 o CCAUC i Lywodraeth Cymru, ac mae angen iddi ailasesu’r 
cydbwysedd rhwng cymhellion a thaliadau yn y system fenthyciadau.  

 

 Dylai Llywodraeth Cymru weithio, yn gyflym, gyda Llywodraeth y DU ar 
gynigion Cymdeithas y Colegau i greu Coleg Achredu Technegol a 
Galwedigaethol. Byddai hyn yn caniatáu mwy o hyblygrwydd wrth ddyfarnu’r 

mathau hynny o gymwysterau.  
 

 Dylid ystyried ailenwi rhai cymwysterau technegol a galwedigaethol 
uwch, e.e. graddau proffesiynol neu dechnegol.  

 

 Dylid ehangu Prentisiaethau Uwch, sy’n cael eu hariannu drwy 
gontractau dysgu seiliedig ar waith, i gynnwys cymwysterau HNC/D a 
Graddau Sylfaen. Dylid symleiddio cymorth a chyllid ar gyfer y rhai sy’n 

gweithio tuag at Brentisiaethau Uwch. Dylid cyflwyno ‘Graddau Prentisiaeth’ 
newydd – Graddau Sylfaen neu gymwysterau HND rhan-amser dros bum 
mlynedd wedi’u dilyn gan ‘elfen ychwanegol’ i wneud Gradd Bagloriaeth – fel 
dewis dichonadwy yn lle gradd lawn amser breswyl tair blynedd draddodiadol. 
Dylai cyllid cyfredol CCAUC sy’n cefnogi graddau israddedig tair blynedd gael 
ei drosglwyddo i ysgogi’r datblygiad hwn.   
 

 Mae gan fodelau darpariaeth ‘ennill wrth ddysgu’ y fantais o gefnogi sgiliau 
cyflogadwyedd a lleihau’r baich cynhaliaeth ar y myfyriwr, y cyflogwr a’r 
llywodraeth.  'By combining workplace skills with the opportunity to apply 
knowledge, learn-while-you-earn schemes can ensure work ready graduates.' 
(CBI) 
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Cwestiwn 16: Amcangyfrifir mai 34.6 y cant fydd y gyfradd 
cyllidebu a chyfrifyddu adnoddau (RAB) ar gyfer myfyrwyr newydd 
yn 2014/15. A ydych yn credu bod hyn yn briodol?  
 
Roedd dosbarthiad yr ymatebion uniongyrchol i’r cwestiwn hwn fel a ganlyn. Ni 
atebodd rhai ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, gan ddewis cyflwyno ateb 
ysgrifenedig yn unig.  
 

Ydw 
1 

Nac ydw  
9 

Ddim yn gwybod 
8 

1 corff cynrychioli 
SAU (Prifysgolion 
Cymru) 

2 unigolyn 
2 undeb myfyrwyr  
1 undeb llafur 
3 SAU 
1 corff arian 
cyhoeddus/grant 
(CCAUC) 

1 unigolyn 
4 SAU 
1 corff cynrychioli (LSW) 
1 Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
1 corff cynrychioli SAB (Colegau 
Cymru) 
 

 
Roedd hanner yr ymatebwyr uniongyrchol (9) i’r cwestiwn hwn o’r farn nad oedd yr 
amcangyfrif o’r gyfradd RAB ar gyfer myfyrwyr newydd yn briodol. Dim ond un 
ymatebydd uniongyrchol oedd o’r farn ei fod yn briodol.  
 
Sylwadau gan ymatebwyr oedd o’r farn bod y gyfradd RAB yn briodol 
 

 Dylai benthyciadau barhau i wneud cyfraniad pwysig o ran darparu 
cymorth i fyfyrwyr. Dylid eu hehangu i fyfyrwyr rhan-amser ac ôl-raddedig 
ac, o bosibl, i ddisodli taliadau grant ffioedd ar gyfer myfyrwyr israddedig llawn 
amser. Bydd angen modelu’r costau tebygol yn ofalus a gwneud trefniadau 
priodol i reoli unrhyw ansicrwydd o ran costau ac enillion yn y dyfodol.  
 

 Mae’r gyfradd RAB yn ymddangos yn isel o gymharu â Lloegr, lle 
amcangyfrifwyd ei bod tua 45%.  Gallai hyn fod o ganlyniad i’r ffaith fod gan 
fyfyrwyr o Gymru lai o ddyled na myfyrwyr tebyg yn Lloegr diolch i’r grant 
ffioedd dysgu. 

 
Sylwadau gan ymatebwyr a oedd o’r farn nad yw’r gyfradd RAB yn briodol 
 

 Mae’r gyfradd RAB ar gyfer Cymru yn artiffisial is nag y mae ar gyfer 
Lloegr 'because of the use of funding previously provided to HE 
institutions in Wales to support students.' (CCAUC) Yn Lloegr, mae’r 

gyfradd RAB ar gyfer benthyciadau i fyfyrwyr yn uwch o lawer nag a 
ragwelwyd yn wreiddiol, ac mae hyn wedi bod yn destun pryder i randdeiliaid. 
Gellid disgwyl hyn i raddau oherwydd bod y benthyciadau’n fwy. Dylid nodi 
hefyd fod cost taliadau’r grant ffioedd a thaliadau RAB gyda’i gilydd yn fwy 
na’r taliadau RAB yn Lloegr: mae’r pecyn grantiau a benthyciadau yng 
Nghymru yn ddrutach o ran cyllideb y llywodraeth.  
 

 Byddai cael gwared ar y grant ffioedd dysgu, ynghyd â chanslo’n 
rhannol fenthyciadau cynhaliaeth gwerth hyd at £1,500, yn cynyddu’r 
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gyfradd RAB, ond byddai hefyd yn arbed arian i gyllideb Llywodraeth 
Cymru. 

 

 'The higher the rate, the more likely students are to end up in debt.' 

(OUSA)  
 

 Mae’r gyfradd RAB yn ddull aneffeithlon ac anwadal o gyfrifyddu, a 
gallai arwain at drafferthion ariannol maes o law.  'Accumulating high 

levels of unpaid student loan debt on government books through the RAB 
charge is an inefficient and precarious method of accounting by the UK 
Government which could lead to financial difficulties in later years.  
Furthermore, hiding the public subsidy of HE in the RAB charge leads to 
confusion over the contribution each stakeholder is making. The RAB charge 
has proven to be a volatile estimate of the long-term costs to government – 
and inversely to students in their average repayments – of HE funding through 
the student loans system. Estimates for the RAB charge are susceptible to 
economic shocks, demographic changes, and changes to the labour market.' 
(UCM Cymru) 

 

 Dylai’r llywodraeth fod â rheolaeth dros ei chyllidebau yn awr, drwy 
ddarparu arian cyhoeddus ar gyfer AU o flaen llaw, yn hytrach na 
throsglwyddo rhan helaeth o gost gyhoeddus AU i lywodraethau’r 
dyfodol drwy’r system benthyciadau i fyfyrwyr. Dylai prifysgolion gael eu 
hariannu gan arian cyhoeddus, ond mae darparu cymhorthdal cyhoeddus 
drwy gael trothwy uchel ar gyfer dileu dyledion benthyciadau i fyfyrwyr yn 
aneffeithlon ac yn ansicr. 'The student loan system has not provided the tax 
payer with the savings originally suggested and has instead created instability 
and unfairness.' (UCM Cymru)   

 

 Mae’r gyfradd RAB yn cael effaith negyddol ar fyfyrwyr.  'As well as the 

precarious accounting of public funding having societal impacts, such a high 
level of unpaid debt has highly damaging effects on the individual, both in 
their ability to access credit based finance in the future, and on their 
wellbeing- financially and personally.  The high RAB charge is also likely to 
unfairly impact on students the most, as future governments may opt to cut 
their losses in unpaid loans and privatise student debt, or change the loans 
terms and conditions, so that students end up contributing more.' (UCM 
Cymru) 

 

 Wrth i’r amcangyfrifon ar gyfer y gyfradd RAB barhau i godi, mae’r 
system bresennol yn debygol o gostio mwy i drethdalwyr nag y mae’n ei 
arbed.  Mae’r amcangyfrif a gyhoeddwyd gan David Willetts ym mis Mawrth 
2014, sef oddeutu 45%, 'is rapidly approaching the 48.6% mark; the threshold 
at which experts from London Economics calculate that the government will 
lose more money than it would have saved. Whilst this issue is not unique to 
Wales, it is one that indicates that the current system of student loans, which 
clearly affects students and HEIs in Wales, is unsustainable, economically 
unviable and urgently needs to be reviewed.' (UCU) Nid yw’r lefel hon yn 
gynaliadwy ac mae’n ategu’r ddadl o blaid diwygio a sicrhau rhagor o bwerau 
craffu ar gyfer Llywodraeth Cymru/CCAUC.   
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 Y prif reswm pam mae’r gyfradd RAB yn Lloegr yn uwch na’r disgwyl yw 
bod y rhagfynegiadau o enillion graddedigion yn is. Mae hyn yn 

pwysleisio 'the imperative to continue investment in STEM funding to produce 
graduates capable of high-value earnings able to repay student loans (and 
therefore reduce future debt) whilst at the same time providing the necessary 
knowledge-based workforce to continue the development of the knowledge 
economy in Wales and the rest of the UK.  However, the RAB charges are 
estimates.  Future graduate income estimates are currently low following a 
lengthy recession, but with return to a more health economy, estimated future 
earnings are likely to increase and the RAB charge is likely to fall.' (Prifysgol 
Abertawe) 

 

 Nid oes lefel briodol ar gyfer y gyfradd RAB, sy’n gyfystyr ag 'a write-off 
provision that becomes a burden on the public finances'. (Prifysgol 
Caerdydd) Mae lefel y ddyled sydd heb ei dalu yn uwch na’r disgwyl yn Lloegr 
o dan y trefniadau cyllido newydd. Wrth gyfrifo cyfradd gyfatebol yng 
Nghymru, byddai angen ychwanegu cost y grant ffioedd dysgu at y 
ddarpariaeth dileu dyled – gan arwain at faich ar arian cyhoeddus Cymru sy’n 
uwch o lawer na 34.6%.  'It is … unclear why in Wales we remain at the 35% 
prediction level (for the RAB charge) particularly when Welsh Government are 
using the exact same formula as that developed by BIS in England. As the 
recession has been felt more deeply in Wales than England and the average 
salary is also lower it is unclear why there is a 10% difference (from the 45% 
level in England). Further transparency is required and, as in England, it 
would be useful if independent organisations such as the IFS could be 
involved in any recalculation by the Welsh Government.' (Prifysgol De Cymru) 

 

 'We would not wish to see this rise much further. The current 
arrangements are only attractive if the RAB and the administrative costs 
of administrating the finding are more favourable than a block grant.' 
(Prifysgol Bangor) 

 
Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 

 
Darperir detholiad o sylwadau isod i roi darlun o’r ystod o safbwyntiau a fynegwyd 
mewn perthynas â’r cwestiwn hwn.  Nid yw’n cynnwys pob un ymateb. 
 
Dadleuon o blaid ailddosbarthu cymorth cyllid drwy fodel gwahanol o ffioedd a 
chyllid 

 

 Dylid ailstrwythuro benthyciadau fel y gall Llywodraeth Cymru reoli 
cyllidebau 
 

 Er tryloywder, democratiaeth a thegwch, dylai’r Llywodraeth 
ddychwelyd at gyllido cyhoeddus uniongyrchol a chefnu ar y system 
farchnad o ffioedd a benthyciadau.   
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 'In order to safeguard priorities such as expensive subjects, widening 
access, part-time provision, postgraduate provision, ITT and research 
and innovation and engagement it is critical that Welsh Government 
transfer to its budget lines only that funding which is reasonably 
required to meet the costs of the tuition fee grant.' (CCAUC) Mae CCAUC 

wedi darparu model i Lywodraeth Cymru (sydd ar gael i’r cyhoedd) i ddangos 
effaith y trefniadau newydd. Gallai penderfyniad diweddar Llywodraeth Cymru 
i ddileu costau’r grant ffioedd dysgu o gyllideb CCAUC o 2015-16 helpu i 
ddiogelu AU rhag effeithiau uniongyrchol amrywiadau yng ngofynion y grant 
ffioedd dysgu yn ystod y flwyddyn, ond byddai costau hyn yn cael eu cyfeirio’n 
ôl at y gyllideb AU y flwyddyn ganlynol yn ôl pob tebyg.   

 

 'We would expect any funding released from changes to the tuition fee 
grant arrangements to be retained within the funding arrangements for 
HE in Wales in order to deal with the issues and concerns raised above.' 
(CCAUC) (Nododd CCAUC, ers iddo baratoi ei gyflwyniad i’r Adolygiad hwn, 
fod y Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoeddi ei gydsyniad i drosglwyddo 
arian y grant ffioedd dysgu o gyllid rheolaidd CCAUC i gyllideb cymorth i 
fyfyrwyr Llywodraeth Cymru – gyda’r trosglwyddo hwn yn dechrau o 1 Ebrill 
2015: 'Whilst this transfer will provide an element of certainty for HEFCW 
funding, in that it is not expected that funding will be reduced in-year to take 
account of tuition fee grant movements, it will not address the other 
consequences identified.')  

 
Sylwadau ar lefel y buddsoddiad sydd ei angen ar gyfer y sector AU 

 

 Mae angen buddsoddi mewn pynciau (e.e. STEM) sy’n cynhyrchu 
graddedigion â’r potensial i ennill cyflogau uchel sy’n fwy tebygol o allu 
ad-dalu eu benthyciadau. 

 

 Mae’r cyllid sy’n cael ei ddarparu drwy CCAUC ar hyn o bryd yn cefnogi 
myfyrwyr ac nid cyllid ychwanegol ar gyfer prifysgolion mohono. 'It is the 
possibility of charging tuition fees of up to £9,000 which provides the 
protection – but only if recruitment levels can be maintained.' Fel y dangoswyd 
yn y data cymharol â HEFCE, mae cyllid addysgu ar gyfer prifysgolion yng 
Nghymru wedi gostwng 79% o gymharu â 63% yn Lloegr. (CCAUC) 

 

 Bydd unrhyw drefn ffioedd a chyllido lle mae’r arian yn dilyn y myfyriwr 
yn cynyddu pwysau’r farchnad a chystadleuaeth o ran recriwtio 
myfyrwyr, beth bynnag fo’r gost. 'In that context, the existence of the tuition 
fee grant serves to increase the competition still further, at the expense of 
institutions in Wales.  There is a "double whammy" as better funded 
institutions in England, who gain both up to £9,000 in fees (funded via student 
fee loans) and additional funding for core policy priorities and capital 
investment appear more attractive to students; while students from Wales are 
supported and encouraged to use their tuition fee grant anywhere in the UK. 
Welsh-domiciled students have been described as "gold dust" for English 
institutions who do not have to provide them with financial support since they 
carry the tuition fee grant with them.' (CCAUC)  
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Sylwadau mwy cyffredinol 
 

 Ni fyddwn yn gwybod yr ateb i’r cwestiwn hwn am 15-25 mlynedd.  'The 
arrangements for students' loans and loan repayments that were introduced in 
2012/13 may have helped to lessen the financial impact that English and 
Welsh universities might otherwise have incurred as a consequence of the 
2008 UK and global economic downturn.  Whilst the RAB charge is 
significantly higher than the level forecasted when the new student financial 
arrangements were introduced, ultimately their affordability will be judged in 
the context of future economic circumstances – which are not known.' 
(Prifysgol Metropolitan Caerdydd). Mae angen ystyried a yw myfyrwyr yn 
gwneud cyfraniad teg at gostau eu haddysg ai peidio. Yn y cyd-destun hwn, 
mae’n berthnasol nodi bod myfyrwyr Cymru, ar gyfartaledd, yn mynd i lai o 
ddyled na myfyrwyr o Loegr oherwydd y grant ffioedd. 'Welsh students 
contribute circa 40% towards the cost of tuition fees, whereas English 
students contribute 100%, yet the same repayment threshold applies to both 
categories of students.' (Prifysgol Metropolitan Caerdydd) 

 

 'The RAB charge for full-time undergraduate loans is likely to be lower in 
Wales than it is currently in England but this needs to be set against the costs 
of the full-time undergraduate fee grant. We believe that it would beneficial to 
see the current RAB charge – separately in England and in Wales – 
disaggregated for full and part-time students. In both Wales and England the 
RAB charge will be lower in respect of part-time provision.' (Y Brifysgol 
Agored) 

 

 'We should start from first principles rather than allow accounting principles to 
determine the optimal shape of our HE funding system.  We note that the 
RAB charge appears to be lower in Wales than in England.'  (Colegau Cymru) 

 

 'Tuition fee loans are likely to be key to securing future provision, including full 
time undergraduate and postgraduate provision. Maintaining current 
investment levels in the sector will play an important part in ensuring 
universities can maintain competitiveness on an international stage.' 
(UWTSD) 

 

 'There is a need for more robust and intensive work on this area and the 
present projections do not provide sufficiently clear or reliable guarantee on 
the true level of subsidy and the costs of non-recovery. These considerations 
apply also to the determination of an appropriate baseline – 34.6% may prove 
to be acceptable on the basis of a full and total costing out of proposals, and 
consideration also of the benefits associated with such subsidy.' (Prifysgol 
Glyndŵr) 

 

 Roedd ymateb CCAUC i’r Ymgynghoriad Technegol ar ddatblygu Bil AU 
(Cymru) yn cyfeirio at yr angen 'to control the overall costs to the public purse 
of tuition fee grants, either through control of student numbers, or by some 
other mechanism. … Failure to address this issue will result in inadequate 
capacity on our part to control the overall costs of the TFG commitments.'  Nid 
yw’r mater hwn wedi cael sylw yn y Bil. O dan y trefniadau a nodwyd yn y Bil 
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AU (Cymru), unwaith y mae sefydliadau newydd wedi’u dynodi ar gyfer 
cymorth i fyfyrwyr (yn amodol ar gael sêl bendith CCAUC i’w cynllun ffioedd a 
mynediad), 'there will be no limits on recruitment for any HE provider, both 
those currently offering provision, for whom the MFG agreement has provided 
an element of restraint, and new providers such as FE institutions and 
alternative providers'. Ni fydd CCAUC yn gallu cynnal y trefniadau uchafswm 
grant ffioedd gan eu bod yn dibynnu ar drefniadau gyda’r sector AU 
presennol. Heb derfyn ar nifer y myfyrwyr llawn amser, mae CCAUC yn 
rhagweld y gallai gweddill ei gyllid, yn cynnwys ar gyfer astudio’n rhan-amser 
ac ymchwil, gael ei ddefnyddio i helpu i dalu grantiau ffioedd dysgu ar gyfer 
myfyrwyr o’r fath. 'This is not sustainable and will impact directly on the 
reputation of universities in Wales and severely constrain their ability to 
respond to the needs of the Welsh economy and society, and Welsh 
Government policies aimed at achieving social mobility and a buoyant 
economy.' (CCAUC) 

 
 



 

155 

Adran 4: Cynigion ar gyfer diwygio’r trefniadau presennol 
ar gyfer cyllido’r sector addysg uwch neu ar gyfer 
cyflwyno modelau cyllido eraill   
 
Cyflwynwyd amrywiaeth o gynigion gwahanol, rhai ohonynt yn groes i ’w gilydd. Mae 
crynodeb ohonynt isod. 
 

Ffioedd 
 

 Dylai’r grant ffioedd dysgu presennol ar gyfer israddedigion llawn amser 
sy’n hanu o Gymru gael ei ddisodli gan drefn cymorth sy’n seiliedig ar 
brawf modd, lle mae’r myfyrwyr sydd leiaf abl i fforddio talu costau AU 
yn cael grant nad oes angen ei ad-dalu gan y wladwriaeth. Dylai’r cymorth 

hwn fod ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru pa le bynnag yn y DU y maent 
yn dewis astudio. Pe bai’r grant ffioedd dysgu yn seiliedig ar brawf modd, 
hwyrach y byddai’n well cyfuno’r grant a benthyciad cynhaliaeth a ffioedd 
dysgu fel bod modd hyrwyddo ac esbonio cymorth i fyfyrwyr mor syml â 
phosibl i fyfyrwyr. Byddai hyn yn cyfeirio cymorth i’r unigolion sydd ei angen 
fwyaf hefyd. 
 

 Gallai rhan o’r grant ffioedd dysgu fod yn ddibynnol ar berfformiad. 

Byddai gofyn i fyfyrwyr basio blynyddoedd penodol o’u hastudiaethau er 
mwyn cael cymorth, gan felly gefnogi myfyrwyr i barhau mewn AU a chefnogi 
llwyddiant mewn AU.  

 

 Byddai lleihau gwerth y grant ffioedd dysgu yn galluogi rhywfaint o 
gymorth ar yr un pryd â gwneud cost y grant ffioedd dysgu yn fwy 
cynaliadwy. 

 

 Gellid dileu cymorth y grant ffioedd ar gyfer myfyrwyr o Gymru sy’n 
astudio mewn prifysgolion yn Lloegr. (Gellid ei gadw mewn achosion lle 

nad oes cyrsiau addas tebyg ar gael ym mhrifysgolion Cymru.) 'This would 
reduce the funding gap (between Wales and England) and provide some 
protection for Welsh universities.' (Prifysgol Glyndŵr)   

 

 Gellid cadw elfen o’r grant ffioedd ar gyfer myfyrwyr o Gymru (a 
myfyrwyr o’r UE) sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru.  Dylai hyn 
fod yn seiliedig ar gyfraniad o 50/50 gan yr unigolyn/y wladwriaeth. 'The 
Welsh government would be required to support through the RAB those 
students in Wales wishing to study in England who will simply take out a full 
SLC loan.' (Prifysgol Aberystwyth) 

 

 Dylai myfyrwyr o Gymru sy’n gadael Cymru, nad ydynt yn gymwys i gael 
bwrsariaethau yn y sefydliad AU o’u dewis, fod yn gymwys i gael 
cymorth seiliedig ar brawf modd gan Lywodraeth Cymru. 
  

 Dylai pob myfyriwr sy’n hanu o Gymru ysgwyddo baich ffioedd llawn pa 
le bynnag y dewisant astudio; fodd bynnag, dylai bwrsariaethau ffioedd 
sy’n seiliedig ar brawf modd fod ar gael i’r rhai â’r angen mwyaf.   
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 Dylai bod 'a small central funding source for bursaries for the small 
number of students opting for courses not taught in Wales (such as 
veterinary sciences), but where Wales would benefit from such 
graduates'. (Y Gymdeithas Ddysgedig) Dylai’r bwrsariaethau hyn gael eu 

gweinyddu gan y brifysgol lle mae’r myfyriwr wedi dewis astudio a byddai’n 
rhan o gynllun ffioedd y cytunwyd arno gyda CCAUC. Dylent fod yn 
berthnasol i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru a myfyrwyr o wledydd eraill.  

 

 Dylid ystyried cyflwyno benthyciadau ar gyfer ôl-raddedigion, tebyg i’r 
rhai a gafodd eu cyhoeddi yn Lloegr.   

 

 Er mwyn osgoi sefyllfa lle mae myfyrwyr yn dweud eu bod yn hanu o 
Gymru dros dro dim ond er mwyn gallu cael cymorth o’r fath, dylid cael 
diffiniad mwy pendant o ‘hanu o’ a dylai myfyrwyr fyw yng Nghymru am 
o leiaf 12 mis cyn eu bod yn gymwys. 
 

 Dylid rhoi benthyciadau sy’n dibynnu ar incwm i fyfyrwyr nad ydynt yn 
cael cymorth gan grantiau seiliedig ar brawf modd fel y gallant dalu eu 
ffioedd heb orfod dod o hyd i’r arian o flaen llaw. Dylai’r benthyciadau hyn 
fod ar gael yn yr un modd ag yn Lloegr er mwyn bod yn gymwys i gael 
cymorth gan Drysorlys EM. 
 

 Dylai sefydliadau yng Nghymru barhau i gynnig cymorth i fyfyrwyr trwy 
ddarpariaethau mewn cynlluniau ffioedd a mynediad. Hefyd, er gwaetha’r 
diffyg cymhelliant ffurfiol yn hyn o beth, dylai fod disgwyliad y byddai cymorth 
tebyg ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac yn astudio yn Lloegr, yn unol â 
threfniadau OFFA. 

 

 Byddai ail-lunio trefniadau i roi cymorth gyda ffioedd dysgu i fyfyrwyr 
sy’n hanu o Gymru yn rhyddhau adnoddau a dylid eu dyrannu i CCAUC 
i’w buddsoddi ym mlaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae’r rhain yn 

cynnwys STEM a phynciau drud eraill, darpariaeth ran-amser, darpariaeth ôl-
raddedig, darpariaeth cyfrwng Cymraeg, HCA, ehangu mynediad, ymchwil ac 
arloesedd ac ymgysylltu. Yn dibynnu ar y cwantwm a ryddhawyd, dylai 
CCAUC bennu i ba raddau y mae dulliau cyllido’r gorffennol, a oedd yn 
fformwläig eu natur gan mwyaf, yn parhau i fod y dull mwyaf effeithiol o 
gyflawni polisïau. 

 

 Byddai’r cynnig cymorth gyda ffioedd a gyflwynwyd gan yr University 
Alliance Group – Higher Education Loan Programme (HELP UK) yn rhoi 
mynediad at fenthyciadau i fyfyrwyr i bawb am y tro cyntaf, 'bringing 
down the cost of the current loans system and re-balancing the 
contribution between government and the individual to higher 
education'. (Prifysgol De Cymru) Byddai’r system yn galluogi israddedigion 

llawn amser a myfyrwyr eraill i gael benthyciadau. 
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Cymorth cynhaliaeth 
 

 Dylai cymorth ariannol gyda chostau cynhaliaeth a chostau byw gael ei 
adolygu i sicrhau bod pob myfyriwr, waeth be fo’i gefndir, yn cael swm 
priodol o gymorth. Gallai hyn gynnwys darparu benthyciadau cynhaliaeth yn 
seiliedig ar brawf modd. Gallai cyfanswm cost cymorth cynhaliaeth i 
Lywodraeth Cymru fod yr un fath ond gellid ei ehangu i bob myfyriwr, nid dim 
ond y rheini ar incwm isel. Gallai fod yn gronfa gynhaliaeth â chyfradd 
sefydlog (nid benthyciad neu grant) a gellid ei adennill drwy’r dreth myfyrwyr. 
Byddai myfyrwyr o gefndiroedd incwm isel yn parhau i allu cael cymorth 
ychwanegol drwy sefydliadau AU a’u cynlluniau ffioedd ond gellid lleihau’n 
sylweddol y costau sy’n gysylltiedig ag asesu ceisiadau (a gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad i wneud synnwyr o’r system) o gael system dryloyw, 
symlach o lawer. 
 

 At ddibenion asesu incwm aelwydydd yn y system cyllid myfyrwyr, dylid 
hepgor cyfraniadau pensiwn gan eu bod yn fath o incwm gohiriedig. 

Dylid anwybyddu unrhyw incwm sydd gan rieni o fuddsoddiadau, e.e. ISA, 
ond dylid gofyn i rieni am ddatganiad o werth eu hasedau ariannol. Yna dylid 
cymhwyso ffigur o ryw 3-5% i’r gwerth hwnnw i roi incwm tybiannol.  

 

System gyffredinol 
 

 Pe gellid adennill ad-daliadau drwy gyfraniad myfyrwyr (treth), byddai 
Llywodraeth Cymru’n gallu casglu mwy o lawer o arian mewn ad-
daliadau yn y tymor hir. Gallai’r telerau ad-dalu weithio mewn modd lled 

debyg i’r trefniadau presennol (9% o enillion dros £21,000 am uchafswm o 30 
mlynedd). O dan y system hon, gallai myfyrwyr barhau i gael eu cyllido gydol 
cyrsiau yng ngwledydd eraill y DU gan y gallai’r cymorth sydd ar gael 
adlewyrchu’r ffi maent yn ei godi (hyd at £9000) ond ni fyddai’r termau grant a 
benthyciad yn cael eu defnyddio mwyach. Gellid hysbysebu bod Ffioedd 
Dysgu yng Nghymru ‘am ddim’ ond bod treth myfyrwyr i’w thalu ar ôl dechrau 
gweithio. 
 

 Dylai mwyafrif llethol cyllid AU gael ei ddarparu trwy ffioedd myfyrwyr 
a’i reoleiddio drwy gynlluniau ffioedd a mynediad.  

 

 Dylid cynnig rhagor o gyfleoedd heblaw cyrsiau gradd traddodiadol i 
bobl ifanc, ynghyd â phosibiliadau clir ar gyfer dilyniant. 

 

 Dylai myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir gael eu cynnwys fel rhan o 
drefniadau cyllid myfyrwyr newydd sy’n caniatáu lwfans ‘gydol oes’. 

 

 Dylai’r terfyn £9,000 ar gyfer ffioedd israddedigion llawn amser godi yn 
unol â chwyddiant. 

 

 Dylai cyllid ar gyfer ymchwil fod yn destun ystyriaethau ar wahân.   
 

 Dylai fod cyllid digonol ar gyfer ymchwil. Dylid cadw cyllid Ymchwil o 

Ansawdd Da ar ei lefel bresennol sef 3.9% o gyfanswm gwariant y DU ar 
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Ymchwil o Ansawdd Da ond y dylid cynyddu’r lefel hon fel blaenoriaeth, pan 
fo’r adnoddau ar gael. Dylid cadw cyllid REF drwy CCAUC hefyd. 

 

 Dylid cyfyngu ar gyllid arall CCAUC i gefnogi pynciau cost 
uchel/disgyblaethau o bwysigrwydd strategol. Gallai hyn ystyried y 

trosglwyddiad disgwyliedig o ddarpariaeth wedi’i hariannu gan y GIG i’r 
system cyllid myfyrwyr.   
 

 Dylai CCAUC gyllido darpariaeth, nid sefydliadau. (Gan dybio na fydd 

trefniadau cyllido yn Lloegr yn cael eu newid yn y dyfodol agos neu, os cânt 
eu newid, fod y cynigion a amlinellir uchod yn gydnaws â system ddiwygiedig 
yn Lloegr. 'Given the proximity of England to Wales, it is important that 
English students would not be disadvantaged by studying in Wales.  The 
proposals could be implemented through a phased approach, for example, by 
uplifting the maximum fee level in-line with inflation.)' (Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd) 

 

 Dylid cael canllawiau a gweithredu clir a chyson mewn perthynas â 
chyllid a ffioedd ar gyfer opsiynau i ddarparu AU yn rhan-amser ac yn 
hyblyg.   

 

 Gellid cynnig cyfres o ysgoloriaethau arbennig i fyfyrwyr o Gymru sydd 
am astudio pynciau nad ydynt ar gael yng Nghymru, er enghraifft, 
milfeddygaeth. Neu, byddai myfyrwyr o Gymru yn gallu mynd â grant ffioedd 
i Loegr ar gyfer cyrsiau penodol, dim ond pan ei bod yn hysbys nad oes 
darpariaeth yng Nghymru. Gellid dynodi’r rhain drwy ddefnyddio codau JACS 
neu debyg (fel y mae HEFCE wedi’i wneud ar gyfer cyllid STEM) i osgoi 
sefyllfa lle mae myfyrwyr yn chwilio am raglenni arbenigol yn Lloegr sydd 
eisoes ar gael yng Nghymru ond sydd wedi’u marchnata’n wahanol. Gellid 
defnyddio’r arian sy’n cael ei arbed yn sgil y newid hwn i ariannu 
blaenoriaethau strategol yng Nghymru, er enghraifft, sefydlu ysgol 
filfeddygaeth neu gymorth ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

 

 Dylid ystyried cynyddu cyfraniad rhieni/partner at AU, fel yng Ngogledd 
America. Mae rhieni £27,000 ar eu hennill o gymharu â’r system flaenorol o 
ffioedd dysgu. 

 

 Byddai gweithredu system o drethi graddedigion yn  ffordd fwy teg o 
lawer o gefnogi AU na’r system bresennol o fenthyciadau i fyfyrwyr. 

 

 Mae datblygu clystyrau thematig fel y diwydiannau fferyllol, awyrofod 
neu fwy arbenigol yn rhoi canolbwynt i fentrau, addysg ac asiantaethau 
eraill gydweithio a bod o fudd i’w gilydd wrth gynllunio a datblygu 
rhaglenni sy’n diwallu’r anghenion sgiliau a nodwyd ar y cyd. Yn achos 
AU gall hyn ddarparu nifer o fanteision gyda chyfleoedd i sefydlu mentrau ar y 
cyd, cyfleoedd noddi a datblygu sgiliau cyflogadwyedd priodol. Mae ambell 
enghraifft dda o ddatblygiadau clwstwr yng Nghymru a dylai’r dull hwn lywio 
penderfyniadau cyllido. Byddai canolbwyntio ar glystyrau a chynorthwyo 
myfyrwyr o Gymru i astudio yng Nghymru yn helpu i gadw graddedigion 
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hynod fedrus yng Nghymru drwy gynyddu’r cyfleoedd gwaith ar gyfer 
graddedigion. 

 

 Dylai AB gael mwy o rôl strwythurol mewn AU. Dylai hyn gynnwys cyllido 

gwaith islaw lefel gradd yn uniongyrchol mewn economi gymysg o sefydliadau 
AB/AU yng Nghymru, ac integreiddio trefniadau cyllido myfyrwyr AU o fewn 
systemau cyllido prentisiaethau lefel uwch. Dylid ystyried modelau arloesol o 
strwythuro a llywodraethu sefydliadau yn cynnwys y posibilrwydd o ad-drefnu 
sefydliadau AU ac AB/dysgu seiliedig ar waith. 

 

 Byddai model newydd ar gyfer darpariaeth lefel 4-6 'would helpfully 
clarify the core roles of colleges and universities in the provision of 
these programmes of study, maximising the value for money from the 
government's significant investment in higher education in Wales'. 

(Colegau Cymru) Dylai hyn olygu bod colegau AB yn parhau i ganolbwyntio 
yn y bôn ar eu cenhadaeth graidd fel darparwyr addysg seiliedig ar sgiliau a 
galwedigaethol ar gyfer dysgwyr iau nag 19 oed ac ôl-19. Mae AB yn rhoi 
gwerth am arian i Lywodraeth Cymru ar ei buddsoddiad sylweddol mewn 
dysgu uwch. Mae gan raglenni AU galwedigaethol eu natur a seiliedig ar 
waith y potensial i gyfrannu’n arbennig o effeithiol at y cyfleoedd a’r heriau 
economaidd sy’n wynebu Cymru. Mae gan AU alwedigaethol sy’n cael ei 
darparu’n lleol y potensial i ehangu mynediad hefyd.   

 

 Dylai cymwysterau HND a HNC gael eu cyllido’n uniongyrchol gan 
Lywodraeth Cymru i golegau, ond dylai myfyrwyr y cyrsiau hyn barhau i 
allu cael cymorth i fyfyrwyr AU. Byddai hyn yn golygu bod systemau cyllido 

AU yng Nghymru yn lled debyg i’r rheini sydd ar waith yn yr Alban a, bellach, 
yn Lloegr. Y fantais i fyfyrwyr a chyflogwyr fyddai bod darpariaeth AU 
alwedigaethol yn diwallu anghenion yr economi leol yng Nghymru yn well. 
Dylai myfyrwyr HNC/D barhau i allu cael cymorth i fyfyrwyr AU (yn wahanol i 
Loegr lle cynigir bod y myfyrwyr hyn yn cael llai o gymorth drwy fecanweithiau 
cymorth i ddysgwyr AB sydd eisoes yn bodoli).  

 

 Dylid ehangu Prentisiaethau Uwch, wedi’u hariannu drwy gontractau 
dysgu seiliedig ar waith, i gynnwys cymwysterau HNC a HND a Graddau 
Sylfaen. Byddai hyn yn sicrhau eu bod yn ennyn parch priodol ac yn sicrhau 
dilyniant i lefelau sgiliau uwch ar gyfer darpar brentisiaid. Byddai caniatáu 
prentisiaethau i gael ystod ehangach o gymwysterau lefel uchel o fudd i 
ddysgwyr a’u cyflogwyr.  

 

 Dylid cyflwyno ‘Graddau Prentisiaeth’ newydd – Graddau Sylfaen neu 
gymwysterau HND rhan-amser dros bum mlynedd wedi’u dilyn gan 
‘elfen ychwanegol’ i wneud Gradd Bagloriaeth – fel dewis dichonadwy 
yn lle gradd lawn amser breswyl tair blynedd draddodiadol. Dylai cyllid 
cyfredol CCAUC sy’n cefnogi graddau israddedig tair blynedd traddodiadol 
gael ei drosglwyddo i ysgogi’r datblygiad hwn. Byddai hyn yn hwyluso’r gwaith 
o sicrhau bod anghenion cyflogwyr a phrofiad dysgu myfyrwyr yn cyd-fynd â’i 
gilydd yn effeithiol. Byddai model ‘ennill wrth ddysgu’ yn cefnogi sgiliau 
cyflogadwyedd ac yn lleihau’r baich cynhaliaeth ar y myfyriwr a’r llywodraeth. 
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 Caiff cyllid ar gyfer AU ran-amser gan CCAUC ei gynnal mewn termau 
arian parod i sicrhau bod oedolion yn gallu ailhyfforddi a dysgu sgiliau 
newydd i addasu i amodau newydd yn y farchnad lafur. Byddai hyn yn 

helpu’r rhai sydd am ddysgu sgiliau newydd mewn ymateb i’r newidiadau yn y 
farchnad lafur. Mae cyllid ar gyfer AU ran-amser yn sail i’r math hwn o 
ddarpariaeth; mae 80% o ddarpariaeth AU mewn colegau yn dibynnu ar y 
cyllid rhan-amser hwn. 

 

 Dylai ehangu mynediad i ddysgu uwch barhau i fod wrth wraidd AU. Nid 

yn unig mae ehangu mynediad i AU yng Nghymru yn hanfodol o safbwynt  
cyfiawnder cymdeithasol, mae hefyd yn hollbwysig i lwyddiant economaidd 
Cymru mewn perthynas â llenwi bylchau sgiliau ac ateb galw cyflogwyr yn 
lleol ac yn rhanbarthol yng Nghymru.  
 

Amcanion cynigion 
 

 Annog myfyrwyr o Gymru i fynd ymlaen i AU yng Nghymru a’u cynorthwyo i 
wneud hynny drwy roi cymorth ariannol cynaliadwy. 
 

 Sicrhau bod digon o gyllid ar gyfer AU yng Nghymru. 
 

 Sefydlu system symlach a fyddai’n haws o lawer i fyfyrwyr ei deall er mwyn 
chwalu unrhyw rwystrau ariannol tybiedig i AU. 

 

 Rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ddangos ei hymrwymiad i addysg, ac ni 
fyddai’r gost gychwynnol yn newid. 
 

 Sicrhau bod AU yn hyfyw’n ariannol i bob myfyriwr sydd â’r potensial i fynd 
ymlaen i AU.  
 

 Annog myfyrwyr sy’n hanu o Gymru i aros yng Nghymru ar ôl graddio a 
chyfrannu at ddatblygiad economaidd Cymru. Byddai hyn yn golygu bod 
gweithlu hynod fedrus ar gael ar gyfer darpar fuddsoddwyr. 

 

 Creu system AU sy’n gallu ymateb i ofynion rhanddeiliaid, yn cynnwys 
myfyrwyr a chyflogwyr.  
 

 Galluogi sefydliadau AU yng Nghymru i fod yn fwy cystadleuol, i gael gwell 
cyfleusterau a chymorth a fydd yn denu’r myfyrwyr gorau, ac i allu ymateb i 
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 

 

 Creu system ariannol ragweladwy a sefydlog, gan alluogi prifysgolion i wneud 
penderfyniadau buddsoddi tymor hir. 
 

 Creu sefyllfa decach rhwng prifysgolion Cymru a Lloegr drwy ddileu arferion 
sy’n cyfyngu ar brifysgolion Cymru er budd prifysgolion Lloegr.   

 

 Creu system AU sy’n diogelu pynciau cost uchel/strategol bwysig.  
 

 Sicrhau mynediad hyblyg i fyfyrwyr at drefniadau cyllid myfyrwyr.  
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 Sicrhau bod costau darparu AU yn cael eu rhannu’n gyfartal rhwng yr 
unigolyn/y wladwriaeth.  

 

 Creu mecanweithiau cost-effeithiol ar gyfer gweinyddu cyllid AU a darpariaeth 
AU wedi’i rheoleiddio. 

 

 Sicrhau bod prifysgolion yng Nghymru yn derbyn incwm nad yw’n ffioedd ar 
sail pro-rata gyfartal â Lloegr, er mwyn lleihau bwlch cyllido gwirioneddol a 
thybiedig rhwng y ddwy system AU na ddylai fod yn cystadlu’n uniongyrchol 
â’i gilydd.   

 

 Creu 'a higher education system comprising diverse, autonomous institutions, 
internationally competitive in their own right, but with the combined strength to 
meet the needs and aspirations of Wales'. (Prifysgolion Cymru) 

 

 Cynnal ansawdd ac enw da sector AU Cymru.  
 

 Sicrhau a gwella lefel a dosbarthiad y cymorth cynhaliaeth ar gyfer myfyrwyr 
ar sawl llwybr dysgu.  
 

 Sicrhau dewis gwirioneddol i fyfyrwyr.  
 

 Sicrhau system gyllido gynaliadwy sy’n cydnabod amrywiaeth y sefydliadau 
a’r myfyrwyr. 
 

 Adeiladu system gyllid a chymorth sy’n ateb y galw lleol am ddysgu ac yn 
cefnogi datblygiad economaidd yng Nghymru. 
 

 Datblygu mwy o gydlyniant rhwng y sectorau AU, AB a dysgu seiliedig ar 
waith. 
 

 Lleihau’r bylchau, anghysonderau ac anghydraddoldebau sydd i’w cael o dan 
y system bresennol. 
 

 Blaenoriaethau’r agenda sgiliau. 
 

 Cynyddu hyblygrwydd modelau darparu AU yn unol â gofynion cyflogwyr.  
 

 Sefydlu, drwy’r bwrsariaethau a gynigir gan ChUW, 'a direct and positive 
contrast to the decision taken in England in 2013 with regard to the National 
Scholarship Programme, which aims to help individual English‐domiciled 

students from low‐income backgrounds as they enter higher education in 
English universities'. (ChUW) 
 

 Rhyddhau cyllid drwy roi diwedd ar y polisi o roi cymorth y grant ffioedd dysgu 
i bawb, waeth a ydynt ei angen ai peidio, a rhoi’r cyllid hwn yn ôl i CCAUC, fel 
y gall ddyrannu cymorth uniongyrchol i brifysgolion gyda’r nod o leihau’r bwlch 
cyllido, gan greu sector AU mwy cynaliadwy a chystadleuol yng Nghymru ac, 
yn arbennig, un sydd mewn sefyllfa well i ymateb i flaenoriaethau Llywodraeth 
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Cymru a’u cyflawni, megis yr economi, mynediad a symudedd cymdeithasol, 
addysg Gymraeg a diwylliant Cymreig, astudiaethau rhan-amser, STEM a 
phynciau drud eraill, ieithoedd modern, a phynciau eraill sydd o bwys 
strategol ond sydd mewn sefyllfa fregus. 
 

Sylwadau eraill a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cwestiwn hwn 
 
Dywedwyd ei bod hi’n hanfodol esbonio’n well beth yw manteision AU a’r cymorth 
ariannol sydd ar gael i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon a chynghorwyr. Rhaid i 
Lywodraeth Cymru a sefydliadau AU fynd ati i chwalu rhwystrau tybiedig i AU a 
galluogi myfyrwyr sydd â’r potensial i fynd ymlaen i’r maes. 
 
Dadleuwyd bod Cymru angen sector AU sydd ag adnoddau priodol ac sy’n 
ddeniadol i fyfyrwyr. Byddai hyn yn golygu bod llai o arian yn gadael Cymru, yn denu 
mwy o fyfyrwyr ac yn diwallu anghenion economi Cymru am sector prifysgol o’r radd 
flaenaf. Byddai’n golygu bod mwy o fyfyrwyr yng Nghymru i gefnogi pynciau cyfrwng 
Cymraeg a phynciau cysylltiedig â Chymru hefyd. (Prifysgol Glyndŵr)   
 
'Measures of the success of any future HE funding policy should include a measure 
of the return on investment delivered for Wales by Welsh HEIs across all the 
Government's priorities.' (CCAUC) 

 
'The funding model needs to take into account the length of the student's journey to 
obtain an undergraduate degree (for say 6 years), masters (for say 3 years), etc.  
This could be predicated on the condition that there is continued progression. The 
student needs to be confident that funding is available for the whole length of their 
qualification.  If this was the case, the student would have less stress and be able to 
concentrate on their studies.' (OUSA) 
 
Awgrymwyd y dylai myfyrwyr Cymru allu astudio ym mha le bynnag yn y DU y 
dewisant, ond roedd anghytuno ynghylch a ddylent gael cymorth o bwrs y cyhoedd. 
Byddai hyn yn eu galluogi i fanteisio ar y cyfleoedd gorau er mwyn cyflawni eu 
huchelgais a’u potensial. Cynigiwyd hefyd y dylai cymorth wedi’i ariannu gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer myfyrwyr, waeth a ydynt yn astudio yng Nghymru ai 
peidio, fod ar gael ar sail yr egwyddor o gynorthwyo’r rhieni sydd â’r angen mwyaf ac 
ni ddylai barhau i fod ar gael i bawb yn ddiwahân. 
 
Cyflwynwyd dadl o blaid sicrhau buddsoddiad a chymorth cyfartal rhwng 
astudiaethau llawn amser a rhan-amser, gyda chymorth ariannol i fyfyrwyr yn cael ei 
roi i’r rheini sydd fwyaf ei angen. Byddai hyn yn helpu i sicrhau buddsoddiad cyfartal 
rhwng AU llawn amser a rhan-amser, ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion; 
ehangu mynediad i AU ar gyfer pobl o bob oed ac ar gyfer grwpiau eraill â 
chyfranogiad is mewn AU; uwchsgilio a dysgu sgiliau newydd i’r gweithlu; a datblygu 
economi, diwylliant a chymdeithas Cymru. 
  
Cefnogwyd dileu’r cysyniad o fenthyciadau a dyledion yn gyfan gwbl ar y sail y 
byddai hyn yn caniatáu i bob myfyriwr cymwys gael ei gyllido drwy ei astudiaethau 
AU ac y byddai AU i gyd yn cael ei darparu i bob myfyriwr am yr un gost, hyd yn oed 
y rhieni o gefndiroedd incwm uwch a fyddai’n gallu fforddio talu am eu hastudiaethau 
eu hunain. Mae Cymru angen system 'that is simple, clear and transparent, so 
students are in no doubt as to what funding they are entitled to before they start'. 
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(NASMA)  Dywedwyd bod myfyrwyr wedi dechrau eu cwrs yn aml, ac yna mae 
asesiad yn newid neu’n cael ei adolygu, neu mae eu cyllid yn cael ei ddileu’n gyfan 
gwbl. Nid yw hyn yn dderbyniol a dylai unrhyw system newydd gael gwared ar y 
math hwn o broblem.   
 
Dywedwyd bod y bwlch cyllido AU rhwng Cymru a gweddill y DU yn tyfu. 'The 
cumulative shortfall has already led to lower staffing levels and poorer infrastructure 
which in turn impacts on student support, experience and sector reputation.' (Y 
Gymdeithas Ddysgedig) Mae mwy a mwy o fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, yn enwedig 
y rhai â’r cymwysterau gorau, yn dewis astudio y tu allan i Gymru, ac mae angen 
cymryd camau brys i unioni hyn. 
 
Nodwyd, ar ôl degawd o ad-drefnu, fod sector prifysgol Cymru angen sefydlogrwydd 
a chymorth i gyflawni’r hyn y mae’r Llywodraeth yn ei ddisgwyl, sef system o safon 
fyd-eang neu o’r safon uchaf. Mae amrywiaeth yn un o gryfderau allweddol y sector 
yng Nghymru, sy’n rhoi iddo’r gallu i gynnig 'a differentiated mission-based group of 
universities that cater to the national needs of a diverse student demand base'. (Y 
Gymdeithas Ddysgedig)  Dylid annog sefydliadau AU Cymru i fanteisio i’r eithaf ar eu 
cryfderau, gyda chanlyniadau disgwyliedig wedi’u cytuno gyda CCAUC ar gyfer pob 
sefydliad penodol, sy’n llywio siâp y sector AU yn ei gyfanrwydd. 
 
Dywedwyd bod y model presennol o gynorthwyo myfyrwyr sy’n hanu o Gymru drwy’r 
grant ffioedd yn anghynaliadwy, yn niweidio sector AU Cymru, ac yn fwy manteisiol i 
fyfyrwyr mwy cefnog a myfyrwyr â chymwysterau gwell. Er 'it would not, however, be 

appropriate to discourage Welsh‐domiciled students from having the opportunity to 
experience academic life elsewhere by restricting Welsh Government‐funded 
support to students who enrol in Welsh universities'. (ChUW). Nid yw’r ffioedd yn 
Lloegr wedi atal myfyrwyr rhag astudio cyrsiau AU ac mae hyn yr un mor wir am 
fyfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig ag y mae am fyfyrwyr o gefndiroedd mwy 
ariannog. 'There is no reason to think that the behaviour in Wales should be any 
different.' (Y Gymdeithas Ddysgedig) 
 
Roedd pryder na fyddai’r Adolygiad wedi’i gwblhau tan ar ôl etholiadau’r Cynulliad yn 
2016. 
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Adran 5: Sylwadau a gwybodaeth ychwanegol 
 
Cyflwynodd ymatebwyr sylwadau amrywiol a gwybodaeth ffeithiol mwy cyffredinol, 
yn ogystal â’r rhai a oedd yn ymwneud â chwestiynau penodol. Roeddynt yn dilyn 
nifer o themâu penodol. 
 

Profiad y myfyrwyr 
 
Mynegodd darpar fyfyriwr bryderon am y trefniadau am ddiwrnod agored mewn 
prifysgol yng Nghymru a oedd yn cymharu’n wael â diwrnodau agored mewn 
sefydliadau eraill yn Lloegr. 
 
Nodwyd fod astudio dros y ffin yn cynnig mwy o ddewis, o ystyried maint sector AU 
Cymru. Yn ogystal â hyn, mae’n haws i rai myfyrwyr sy’n hanu o Gymru gyrraedd 
prifysgolion yn Lloegr. 
 
Ni ddylid ystyried cyrsiau ar-lein a chyrsiau ar-lein enfawr agored (MOOC) fel opsiwn 
rhad os ydynt am fod o’r un ansawdd ag addysgu personol. 
 

Sector Addysg Uwch Cymru – gweledigaeth 
 
Roedd cefnogaeth i’r datganiad yn y ddogfen oedd yn galw am dystiolaeth y dylai 
argymhellion terfynol y Panel Adolygu adlewyrchu’r ‘angen i sicrhau system addysg 
uwch o'r radd flaenaf yng Nghymru’. Mynegodd gefnogaeth dros y datganiad: ‘Gorau 
arf yw arf dysg, ac mae gwledydd sy’n buddsoddi mewn addysg uwch yn elwa o’r 
sgiliau lefel uwch y bydd graddedigion yn eu cynnig i’r economi ac o’r gwaith ymchwil 
sy’n gallu effeithio ar dwf yn ogystal ag ar les dinasyddion. Ar ben hynny, mae 
addysg uwch yn trawsnewid bywydau ac mae’n gallu gwneud cyfraniad mawr at 
leihau anghydraddoldeb drwy fod yn gyfrwng pwysig i ysgogi symudedd 
cymdeithasol. Yng Nghymru, mae addysg uwch yn elfen bwysig yn ymdrech 
Llywodraeth Cymru i sicrhau swyddi a thwf a chymdeithas sy’n hyrwyddo 
cydraddoldeb, iechyd a lles ei holl ddinasyddion.’ (ChUW) 
 
Mae gan brifysgolion Cymru hanes hir ac unigryw ym maes ymchwil ac ysgoloriaeth 
at draws y disgyblaethau academaidd amrywiol, wrth addysgu a datblygu sgiliau, 
wrth arloesi a throsglwyddo gwybodaeth, ac yn nhreftadaeth ddiwylliannol y genedl a 
bywyd cymdeithasol a dinesig. Maent yn gwneud cyfraniad hollbwysig at economi’r 
genedl ac mae ganddynt hanes cadarn o gefnogi cyflawniad amcanion polisi 
Llywodraeth Cymru. 
 
Mae ei amrywiaeth yn un o gryfderau allweddol sector AU Cymru. Os ydym am 
wireddu gweledigaeth ac uchelgais Llywodraeth Cymru o sector AU yng Nghymru 
sy’n gystadleuol yn rhyngwladol ac yn gynaliadwy yn ariannol gyda chenadaethau 
amrywiol, mae angen rhoi adnoddau priodol i brifysgolion Cymru. 
 
Wrth gyfeirio at ganlyniadau REF 2014, dywedwyd ar sail llawer o’r mesurau bod 
prifysgolion Cymru wedi perfformio’n dda o gymharu â’u cystadleuwyr yn y DU a 
gweddill y byd. Fodd bynnag, mae eu llwyddiant wedi’i gyflawni er gwaethaf y 
trefniadau cyllido a roddwyd ar waith gan Lywodraethau olynol yng Nghymru. Credai 
ChUW bod prifysgolion Cymru’n cael eu ‘tangyllido’n ddifrifol’ o gymharu â 
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chymheiriaid yn Lloegr, ac, yn arbennig, yr Alban. Nodwyd bod y sefyllfa wedi’i 
gwneud yn waeth drwy newid y model cyllid yng Nghymru fel nad oedd yr un fath â’r 
un a oedd yn gweithredu yn Lloegr; sef yn benodol y cynnydd yn y gymhareb rhwng 
incwm ffioedd ac incwm grantiau. 
 

Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA) 
 
Roedd ymateb CCAUC yn tynnu sylw at ei gyfrifoldeb statudol i gyllido HCA, i 
achredu darparwyr HCA ac  i gomisiynu ymchwil i wella safonau addysgu ac 
athrawon. Ar ôl Adolygiad Furlong o HCA yn 2006, buddsoddwyd mwy na £12 miliwn 
o gyllid Llywodraeth Cymru mewn ad-drefnu darparwyr HCA yn dair Canolfan 
ranbarthol, gyda phob un yn cynnwys dau wahanol ddarparwr AU. Anogodd CCAUC 
y sefydliadau partner i gydweithio drwy’r ganolfan ranbarthol a gyda’u partneriaid 
ysgol, drwy bennu targedau derbyniadau HCA a chyllid cysylltiedig, drwy’r partner 
arweiniol, ar gyfer cyd-ddyrannu o fewn y Ganolfan. Yn ogystal â hyn, darparodd 
CCAUC gyllid ychwanegol i gefnogi’r partneriaid i gydweithio i ddatblygu a 
gweithredu strategaeth HCA tair blynedd, a oedd yn cael ei monitro’n flynyddol. 
 
Mae CCAUC yn nodi ei fod, wrth gyflwyno’r dull cyllido a ffioedd newydd, wedi 
ymestyn hyd strategaethau HCA fesul cam ac wedi tynnu’r cyllid yn ôl yn raddol ar 
gyfer niferoedd myfyrwyr (a oedd yna’n dibynnu ar incwm ffioedd dysgu 
israddedigion/TAR llawn amser) a strategaethau HCA o ystyried y pwysau ar gyllido 
a nodir uchod. Yn ystod y cyfnod hwn, mae gostyngiad wedi bod mewn 
gweithredoedd strategol cynhyrchiol yn y Canolfannau, gyda rhai partneriaid 
sefydliadol yn gweithredu ar wahân i bob diben. Felly, mae’r gyfundrefn ffioedd a 
chyllid wedi tanseilio gweledigaeth wreiddiol Adolygiad Furlong o ganolfannau HCA 
rhanbarthol sy’n ymateb i anghenion ysgolion yn eu hardaloedd. Mae’r Athro Furlong 
wrthi’n ailystyried opsiynau er mwyn ymateb i effaith hyn. 
 
Mater arall sy’n effeithio ar HCA yw’r cymhelliannau recriwtio. Gan fod hon yn 
farchnad recriwtio Cymru/Lloegr i raddau helaeth, mae’r cymhelliannau a gynigir yn 
Lloegr i recriwtio’r myfyrwyr gorau i bynciau lle mae prinder HCA cynnig yng 
Nghymru ar y cyfan. Fodd bynnag, ers cyflwyno’r gyfundrefn ffioedd a chyllid newydd 
yn 2012/13, mae cymhelliannau yng Nghymru’n ystyried y grant ffioedd dysgu. Felly, 
er enghraifft, yn 2015/15 byddai ymgeisydd sy’n hanu o Gymru gyda gradd dosbarth 
cyntaf mewn Ffiseg sy’n cyflawni TAR mewn prifysgol yng Nghymru yn derbyn 
£20,000 ynghyd â’r grant ffioedd dysgu o £5,190 yn 2015/16. Os yw’r ymgeisydd yn 
gwneud cais ar gyfer TAR yn Lloegr, byddai’n disgwyl y grant ffioedd dysgu (er 
mwyn cadw’r benthyciad i lefelau 2011/12) ac yn derbyn £25,000 ymlaen llaw. 
Byddai disgwyl i ymgeiswyr yn Lloegr ddefnyddio rhywfaint o’r taliad cymhelliant hwn 
i gynorthwyo gyda’u ffioedd TAR, ond byddai ffioedd dysgu ymgeiswyr sy’n hanu o 
Gymru yn cael eu cadw ar lefelau 2011/12 ac felly mae’r cymhelliannau’n gweithredu 
fel cyflog cystadleuol iawn ar gyfer astudio TAR yn Lloegr. 
 
Dengys data HESA bod y darpar athrawon cymwysedig gorau, sef y rhai â gradd 
israddedig 2:1 neu ddosbarth cyntaf, yn fwy tebygol o adael Cymru i astudio TAR (ac 
yn debygol o ddychwelyd i Gymru i addysgu) na’r cymheiriaid nad ydynt wedi 
cymhwyso cystal. Ni fydd gan y rhai sy’n dychwelyd sylfaen yn y Cwricwlwm 
Cymraeg na blaenoriaethau addysg eraill Llywodraeth Cymru. 'Welsh institutions 
have struggled to recruit in 2014/15 to shortage subjects, and other subjects with an 
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incentive attached in England, and they report to us that numbers are declining.' 
(CCAUC) 
 

Pynciau drytach a STEM 
 
O dan ddull cyllido blaenorol CCAUC, roedd cyllid yn cael ei wahaniaethu rhwng 
pynciau a oedd yn seiliedig yn yr ystafell ddosbarth yn bennaf a’r rhai a oedd yn 
seiliedig yn y labordy yn bennaf gydag unedau cyllid ychwanegol canlyniadol. Yn 
ogystal, cyfeiriwyd cyllid ychwanegol (fel mewn rhannau eraill o’r DU) at feddygaeth 
a deintyddiaeth glinigol, a darpariaeth conservatoire, sy’n feysydd lle mae angen 
cymarebau myfyrwyr: staff llawer is. Ni ddisgwylir i’r gwahaniaethau hyn 
adlewyrchu’r gost lawn: darparwyd y gyllideb fel grant bloc ac roedd sefydliadau’n 
gallu dyrannu cyllid yn fewnol i ddarparu cymorth yn unol â’u blaenoriaethau 
strategol. Fodd bynnag, roedd y lefelau cyllid ychwanegol yn sicrhau nad oedd diffyg 
cymhelliant yn gysylltiedig â’r pynciau drytach drwy’r dull cyllido. 
 
O dan y gyfundrefn ffioedd a chyllid newydd o 2012/13 ymlaen, gall y lefel ffi uchaf 
fod yn gymwys bellach i bob pwnc ac felly mae cymhelliant yn gysylltiedig â’r 
pynciau hynny sy’n rhatach dan anfantais yn y system i bob diben. Mae’r sail 
resymegol economaidd i sefydliadau gynnig pynciau STEM wedi’i niweidio, os nad ei 
dileu. Er mai’r bwriad oedd i weddill cyllid CCAUC gael ei gyfeirio at gynorthwyo’r 
elfennau hynny na fyddai system cyllido addysgu dan arweiniad myfyrwyr yn eu 
cefnogi fel arall, gyda grant ffioedd dysgu FTUG yn uwch na’r cyllid addysgu FTUG 
cyfan a dalwyd yn 2011/12, mae’r swm sydd ar gael i gefnogi pynciau drud fel 
meddygaeth glinigol yn dirywio’n gyflym. 
 
'Although institutions are, in principle, free to vire tuition fee income between 
subjects, institutions tell us that this is increasingly challenged by individual students, 
who expect their tuition fee money to be spent in areas of benefit to them. Even 
where there is ability to vire, in a context where institutions need to maximise income 
to remain competitive, these expensive subjects will become increasingly less 
attractive for institutions to offer. HEFCW has already, unlike HEFCE, removed all 
additional subject support for STEM and thus we could see a reduction in STEM, 
conservatoire and potentially medicine/dentistry provision and a consequent impact 
on the economy and health of Wales. We do recognise, however, that the STEM 
premium in England is likely to come under pressure and that there has been 
considerable growth in applications and admissions to STEM subjects in recent 
years, making them more sustainable, outside the most expensive laboratory based 
subjects.' (CCAUC) 
 
Dim ond benthyciadau sy’n gyfwerth â lefelau cyn 2012/13 mae myfyrwyr sy’n hanu 
o Gymru sy’n dewis astudio STEM neu mewn conservatoires yng ngweddill y DU, yn 
eu cymryd ac maent yn mynd â chyllid gyda nhw ar gyfer yr elfen honno o’u ffioedd 
dysgu sy’n uwch na £3,685. Gallant gael cymorth bwrsariaeth/cytundeb mynediad 
ychwanegol gan y sefydliad ac yn Lloegr mae profiad myfyrwyr yn cael ei gefnogi 
gan gymorth cyfalaf a chyllid ychwanegol HEFCE ar gyfer pynciau drud i sefydliadau 
yn Lloegr. 
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Darpariaeth i ôl-raddedigion 
 
Mae’n rhy gynnar i asesu effeithiau'r gyfundrefn ffioedd a chyllido newydd ar 
ddarpariaeth ôl-raddedig. Recriwtiwyd y garfan gyntaf o fyfyrwyr i dalu lefelau uwch o 
ffioedd yn 2012/13, ac ni fyddant yn cwblhau darpariaeth gradd tair blynedd 
israddedig llawn amser tan haf 2015, ac ni fyddent yn symud ymlaen i ddarpariaeth 
ôl-raddedig tan hydref 2015 ar y cynharaf. Mae cynnydd wedi bod yn nifer y cyrsiau 
Meistr israddedig pedair blynedd yng Nghymru; mae ar ei uchaf yn 2013/14 
(cynyddodd y myfyrwyr newydd a oedd yn cael eu cyllido ar gyrsiau o’r fath o 575 yn 
2010/11 i 638 yn 2013/14) a bydd hyn yn effeithio ar gostau grant ffioedd dysgu o 
2015/16 ymlaen. 
 
Mae data a gyflwynwyd i CCAUC yn flaenorol i’r Panel am sefyllfa recriwtio 
israddedig yng Nghymru yn dangos bod y niferoedd wedi gostwng rhwng 2010/11 a 
2012/13 o 29,534 i 26,782. Mae CCAUC yn dadansoddi’r data i weld a oedd unrhyw 
effeithiau ar, er enghraifft, amrywiaeth o ran pynciau; goblygiadau o ran 
cydraddoldeb; ac, yn arbennig, a yw niferoedd cartref/UE yn gostwng tra bod nifer y 
myfyrwyr tramor yn cynyddu - rhywbeth sydd wedi’i ganfod mewn astudiaethau yn 
Lloegr. 
 
Dywedodd CCAUC ei fod yn cyfrannu at y gwaith sydd wedi’i gomisiynu gan 
HEFCE, gan gynnwys astudiaeth o fwriad ôl-raddedig israddedigion drwy’r Arolwg 
Myfyrwyr Cenedlaethol ym mis Rhagfyr 2014. Roedd gwaith HEFCE yn eu cymharu 
ag arolwg Destination of Leavers from Higher Education (DLHE), gan ddangos bod 
17% o raddedigion yn bwriadu dilyn cymhwyster ôl-raddedig, ond mai dim ond 
hanner y rhain oedd yn gwneud hynny mewn gwirionedd o fewn chwe mis i raddio. 
Aeth cyfran uwch o fyfyrwyr ifanc o’r ardaloedd cyfranogi uchaf ymlaen i ymgymryd 
ag astudiaeth ôl-raddedig na myfyrwyr o’r ardaloedd cyfranogi isaf (64% o gymharu 
â 51%). Aeth cyfran uwch o fyfyrwyr ifanc ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig na 
myfyrwyr hŷn (60% o gymharu â 47%). I 65% o fyfyrwyr, roedd ffioedd cyrsiau’n 
ffactor wrth benderfynu ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig. Ymysg y myfyrwyr a 
ddywedodd eu bod yn annhebygol o astudio ar lefel ôl-raddedig yn y dyfodol, 
dywedodd 61% mai ffioedd cyrsiau oedd un o’r ffactorau a oedd yn eu rhwystro. 
 
Nid yw CCAUC yn gallu darparu cyllid cyfatebol i’r Postgraduate Support Scheme a 
fydd yn darparu £50 miliwn i dalu am ysgoloriaethau £10,000 ar gyfer 10,000 o 
fyfyrwyr gradd Meistr yn Lloegr. Fodd bynnag, awgrymwyd bod gan raddedigion sy’n 
hanu o Gymru lai o ddyledion na rhai sy’n hanu o Loegr ac felly efallai y byddant yn 
fwy parod i gael dyled ôl-raddedig ychwanegol – er ei bod yn rhy gynnar i weld a yw 
hyn yn wir. 
 
Mae CCAUC wedi gorfod lleihau ymrwymiadau cyllid i’r dyfodol er mwyn talu 
costau’r grant ffioedd dysgu, sydd wedi golygu bod cyllid addysgu ar gyfer 
darpariaeth lawn amser ôl-raddedig a addysgir wedi’i ddiddymu o 2014/15 ymlaen a 
bod y ffrwd cyllid ran-amser ôl-raddedig a addysgir dan bwysau bellach. Mae hyn yn 
debygol o arwain at lefelau uwch o ffioedd ar gyfer darpariaeth o’r fath. 
 
Pwysleisiwyd pwysigrwydd myfyrwyr ôl-raddedig i brifysgolion ac i’r economi a’r 
gymdeithas ehangach - er enghraifft o ran uwchsgilio’r gweithlu a helpu i ddenu 
cwmnïau uwch dechnoleg a busnesau sy’n dechrau i Gymru. Mae cyfran Cymru o 
fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (yn 2012, 4.1% o fyfyrwyr llawn amser a oedd yn 
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ymrestru yn y DU a 4.5% o fyfyrwyr rhan-amser a oedd yn ymrestru) yn is na’i 
chyfran o fyfyrwyr ôl-raddedig a addysgir (5.8% o fyfyrwyr llawn amser a oedd yn 
ymrestru a 4.9% o fyfyrwyr rhan-amser a oedd yn ymrestru). Gallai’r ffigurau hyn 
adlewyrchu’r diffyg yn nifer yr academyddion STEM yng Nghymru, gan mai STEM 
yw’r meysydd pynciau lle mae’r nifer fwyaf o ôl-raddedigion yn cael eu recriwtio yn y 
DU yn ei chyfanrwydd. Mae menter Sêr Cymru, sy’n ceisio cynyddu nifer yr 
academyddion a’r myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir mewn meysydd STEM penodol, 
yn cael croeso cynnes, ond mae’n rhy fach i allu mynd i’r afael yn llawn â’r diffyg 
STEM. 
 

Ymchwil 
 
Pwysleisiwyd pwysigrwydd ymchwil i enw da a’r parch sydd i AU Cymru, ynghyd â’i 
gyfraniad pwysig at economi Cymru: gan sicrhau bron i hanner yr holl fuddsoddiad 
ymchwil a datblygu sy’n dod i Gymru, a chynhyrchu mwy na phedair rhan o bump o 
allbynnau ymchwil Cymru. Aseswyd bod mwy na thri chwarter yr ymchwil a 
gyflwynwyd gan brifysgolion Cymru i REF 2014 fel gwaith sy’n arwain y byd neu 
wych yn rhyngwladol, gyda 'particularly impressive performances in terms of the new 
"impact" criterion adopted for the 2014 exercise' (ChUW). Mae adroddiadau 
diweddar wedi dangos bod prifysgolion Cymru yn cynnal ymchwil o ansawdd uchel 
yn effeithlon er nad oes adnoddau digonol ar gyfer hyn a bod Cymru’n perfformio’n 
well na’r rhan fwyaf o wledydd cymharol debyg o ran maint yn y cyswllt hwn, ac mai 
sylfaen ymchwil Cymru sydd wedi bod fwyaf effeithlon yn y DU yn ystod y degawd 
diwethaf. '…in short … Wales punches well above its weight in terms of research 
performance.' (ChUW) 
 
Fodd bynnag, o ran gallu cystadleuol a chynaliadwyedd ymchwil Cymru yn y dyfodol, 
mae angen cynyddu maint y sylfaen ymchwil a lefel dwysedd yr ymchwil o’u lefelau 
cymharol isel presennol. Nid yw Cymru’n sicrhau ei chyfran yn ôl poblogaeth o gyllid 
Cyngor Ymchwil cystadleuol, yn bennaf oherwydd y diffyg yn nifer yr ymchwilwyr 
STEM yn ei phrifysgolion. Tra bod CCAUC wedi cynnal gwariant blynyddol hyd yma 
ar gyllid Ymchwil o Ansawdd Da sy’n sail i lawer o’r ymchwil ym mhrifysgolion 
Cymru, mae canran Cymru o gyfanswm cyllid Ymchwil o Ansawdd Da y DU wedi 
bod yn gostwng yn gyson (i 3.9% yn 2013 - llawer is na’r gyfran o 4.9% y gellid ei 
disgwyl ar sail y gyfran o boblogaeth y DU). Mae pryderon yn y sector AU y bydd y 
lefel gymharol isel bresennol o gyllid Ymchwil o Ansawdd Da a ddarperir i 
brifysgolion Cymru mewn peryg os na fyddwn yn mynd i’r afael â’r pwysau sy’n cael 
ei roi ar y gyllideb AU gyffredinol gan y polisïau grantiau ffioedd dysgu presennol. 
 
Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer ymchwil ym maes AU ledled y DU yn cael ei weinyddu 
dan system cymorth deuol sydd â’r nod o gynnal cynaliadwyedd sylfaen ymchwil y 
DU. Ar y naill law mae hyn yn cynnwys cyllid CCAUC i brifysgolion Cymru i helpu i 
gynnal eu seilwaith ymchwil a rhoi’r hyblygrwydd iddynt bennu cyfeiriad strategol eu 
hymchwil, ar y llaw arall mae’n darparu grantiau ar gyfer prosiectau a rhaglenni 
penodol gan y Cynghorau Ymchwil, elusennau, yr UE ac adrannau’r llywodraeth. 
Mae’r cyllid Ymchwil o Ansawdd Da a ddosberthir gan CCAUC i sefydliadau Cymru 
yn ceisio atgyfnerthu a gwobrwyo rhagoriaeth ymchwil yng nghyd-destun y system 
cymorth deuol hon. Mae’n cael ei ddyrannu ar sail canlyniadau ymarferion asesu 
ymchwil y DU gyfan (REF 2014 yn fwyaf diweddar). Mae pob un o gyrff cyllido AU y 
DU yn darparu cyllid o’r fath i’w brifysgolion, ond yn penderfynu ar fanylion y dull 
dyrannu gan ystyried amgylchiadau lleol. Yn Lloegr, mae’r cyllid gwyddoniaeth ac 
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ymchwil a ddarperir i HEFCE yn cael ei glustnodi er mwyn osgoi pwysau o fannau 
eraill yn yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau, ond nid yw hyn yn digwydd yng Nghymru 
- mae’r holl gyllid i brifysgolion yn cael ei ddyrannu drwy un pot. 
 
Ar hyn o bryd, mae CCAUC yn darparu £71 miliwn y flwyddyn i brifysgolion Cymru 
drwy gyllid Ymchwil o Ansawdd Da, ynghyd â £5 miliwn cysylltiedig ar gyfer 
hyfforddiant myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Mae’r cyllid yn canolbwyntio i raddau 
helaeth ar y prifysgolion hynny sydd â’r perfformiad ymchwil gorau. Hyd yma, mae 
CCAUC wedi rhoi blaenoriaeth i amddiffyn Ymchwil o Ansawdd Da a hyfforddiant 
myfyrwyr ymchwil yn wyneb yr ymrwymiad cynyddol i’r grant ffioedd dysgu. Fodd 
bynnag, mae ffrydiau cyllid ymchwil dan fygythiad cynyddol oherwydd y gofyniad i 
dalu costau’r grant ffioedd dysgu. Gwnaeth CCAUC yr un pwynt â ChUW mewn 
perthynas â chyfran Cymru o gyfanswm cyllid Ymchwil o Ansawdd Da y DU sy’n 
gostwng. 
 
Mae adolygiad annibynnol o sefyllfa gymharol ryngwladol sylfaen ymchwil Cymru, 
tra’n cymeradwyo ei ansawdd a’i effeithlonrwydd, wedi rhybuddio nad yw sefyllfa 
Cymru o fuddsoddiad cymharol isel yn ei sylfaen ymchwil yn gynaliadwy. Mae’r 
canlyniadau anfwriadol a fyddai’n deillio o ostyngiad mewn cyllid Ymchwil o 
Ansawdd Da fel a ganlyn: 
 

 Dirywiad mewn buddsoddi allanol (Cyngor Ymchwil) - mae Ymchwil o 
Ansawdd Da yn fuddsoddiad hanfodol sy’n ofynnol fel sail i lwyddiant mewn 
cystadlaethau Cyngor Ymchwil cystadleuol iawn ledled y DU. Os yw Cymru’n 
gostwng lefelau buddsoddiad Ymchwil o Ansawdd Da, bydd hyn yn tanseilio 
cynaliadwyedd ein sylfaen ymchwil ac yn cymell Cynghorau Ymchwil i beidio 
buddsoddi yng Nghymru. Felly, byddant yn cael trafferth cystadlu â 
phrifysgolion sydd â gwell adnoddau mewn mannau eraill yn y DU. Bydd 
cyfraddau llwyddo gyda rhaglenni cyllid ymchwil allanol, cystadleuol iawn 
eraill, yn enwedig Innovative UK Llywodraeth y DU a rhaglen Horizon 2020 y 
Comisiwn Ewropeaidd, yn cael eu heffeithio yn yr un modd. 

 

 Difrod sylweddol i amgylchedd ymchwil Cymru - heb y gallu i lywio a darparu 
adnoddau ar gyfer strategaethau ymchwil drwy Ymchwil o Ansawdd Da, 
byddai Cymru yn lle llawer llai atyniadol ar gyfer ymchwilwyr uchelgeisiol. 
Byddai problemau difrifol wrth recriwtio a chadw staff ymchwil o ansawdd 
uchel, sy’n symudol iawn, ac a fydd yn cael eu denu i weithio mewn 
prifysgolion mewn mannau eraill sy’n cynnig gwell adnoddau, cyfleusterau a 
rhagolygon. Byddai hyn yn arwain at ddirywiad cyflym yn ansawdd y sylfaen 
ymchwil yng Nghymru. Byddai unrhyw ddirywiad mewn Ymchwil o Ansawdd 
Da yn peryglu perfformiad mewn ymarferion asesu ymchwil yn y dyfodol. 

 

 Tanseilio darpariaeth strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil ac 
arloesedd - Gwyddoniaeth i Gymru ac Arloesi Cymru - drwy wanhau’r sylfaen 
ymchwil yn ddifrifol yng Nghymru a’i gwneud yn anodd iawn i brifysgolion 
Cymru gyfrannu’n llawn wrth gyfnewid gwybodaeth. Byddai hyn yn ei gwneud 
yn anoddach fyth i Gymru ddal i fyny’n economaidd â gweddill y DU. 

 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae rhai prosiectau yng Nghymru wedi’u cefnogi’n 
hael gan yr Academi Brydeinig neu’r AHRC neu’r naill a’r llall, ond mae 
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posibiliadau’n cael eu cyfyngu gan absenoldeb Cyngor Ymchwil i’r Dyniaethau yng 
Nghymru. Gallai cangen Cymru o’r AHRC neu gorff annibynnol i Gymru fod yn 
argymhelliad gan y Pwyllgor. 
 
Nodwyd cyfraniad sefydliadau AU Cymru i lefelau ymchwil a datblygu'r wlad - a oedd 
yn cyfrif am 50% o’r holl wariant, fel y dangoswyd yn yr Arolwg Rhyngweithio Busnes 
a Chymuned Addysg Uwch (HE-BCIS). Heb gyllid craidd gan IEF, efallai na fyddai 
prifysgolion Cymru yn gallu parhau â’u lefelau ymgysylltu presennol. 
 
Mae sefydliadau Cymru wedi bod yn cymryd rhan mewn mentrau ymchwil a datblygu 
amrywiol ar lefel y DU gyfan, gyda chymorth ariannol a sefydliadol gan CCAUC.  
 

Rôl AU yn yr economi leol 
 
Mae prifysgolion yn gwneud cyfraniad sylweddol at gymdeithas a’r economi, ‘much 
of which cannot be measured’ (Prifysgol Glyndŵr). Er enghraifft, mae prifysgolion 
sy’n recriwtio llawer yn lleol yn creu gweithlu medrus iawn a chadarn yn lleol. Mae 
hyn yn ddefnyddiol iawn wrth chwilio am fuddsoddwyr mewnol. Mae cymeriad lleol y 
brifysgol yn tueddu i olygu bod graddedigion hunangyflogedig yn fwy tebygol o aros 
yn yr ardal, ac felly’n cryfhau’r economi leol ymhellach. Mae prifysgolion yn gallu 
defnyddio’r graddedigion lleol hyn fel llysgenhadon dros AU. Mae graddedigion o 
ardaloedd cymdeithasol ddifreintiedig sy’n mynd i’w hen ysgolion ac yn rhannu eu 
llwyddiant o fudd sylweddol i’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ac felly mae eu 
presenoldeb yn gyson ag un o’r rhwymedigaethau ar brifysgolion sydd yn y Bil 
Addysg Uwch (Cymru) i hyrwyddo AU yn gyffredinol. 
 
Mae ymchwil sy’n cael ei gynnal yn lleol yn werthfawr hefyd wrth helpu busnesau i 
fod yn fwy cystadleuol. Gellir cyflawni hyn drwy gynlluniau fel KPT, ymchwil 
noddedig neu brosiectau ôl-raddedig neu israddedig. 
 
'To achieve all the above a strong locally based university sector is essential. Since 
the changes to the student financing system introduced after 2010, different 
administrations within the UK have adopted different policies in order to support and 
develop the sector in their own area.' (Prifysgol Glyndŵr) 
 

AU yn y cenhedloedd datganoledig 
 
Mae’r Alban a Gogledd Iwerddon wedi datblygu polisïau sydd â’r nod o gadw 
myfyrwyr ac arian yn eu gwledydd eu hunain, gan ddarparu ffordd o gefnogi eu 
prifysgolion er budd y wlad a’i myfyrwyr. Mae’r polisïau hyn yn cynnwys elfennau 
pwysig i hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol drwy fod o fudd economaidd i fyfyrwyr 
difreintiedig. Mae hyn yn golygu bod yr economi leol yn elwa yn sgil cadw 
graddedigion lleol hefyd gan sicrhau bod gweithlu medrus iawn ar gael i 
fuddsoddwyr mewnol. Mae’r rhain yn cael eu helpu hefyd gan yr arbenigedd 
academaidd sylweddol sydd ar gael yn y prifysgolion lleol i fusnesau lleol. Mae’r 
polisïau AU yn y gwledydd hyn wedi’u llunio felly i ddarparu budd economaidd 
pwysig wrth hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol. 
 
Yn Lloegr, mae prifysgolion wedi derbyn cymorth ariannol sylweddol. Mae 
buddsoddiad enfawr wedi’i wneud yn y sector. Roedd y newidiadau yn y 
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mecanweithiau cyllido myfyrwyr wedi rhoi lle canolog i fyfyrwyr, ond dim ond ar ôl 
sicrhau bod y prifysgolion mewn sefyllfa dda i addasu y gwnaeth hynny. Nid oedd 
angen amddiffyn prifysgolion Lloegr drwy annog myfyrwyr o Loegr i astudio yn Lloegr 
gan fod y gyfran o fyfyrwyr sy’n hanu o Loegr sy’n astudio y tu allan i Loegr yn fach - 
llai na 5% o gymharu â bron i 40% o fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru sy’n astudio yn 
Lloegr. Felly, unig effaith y polisi newydd oedd ailddosbarthu incwm ymhlith 
prifysgolion Lloegr. 
 
Yng Nghymru, penderfynwyd dilyn model Lloegr wrth roi lle canolog i fyfyrwyr heb yr 
amddiffyniad a gynigir i’r prifysgolion yn yr Alban a Gogledd Iwerddon, neu’r 
buddsoddiad a ddarparwyd yn flaenorol yn Lloegr. Mae hyn yn golygu bod y 
marchnadoedd myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr. 
 
Mae cyfyngiad ar nifer y myfyrwyr sy’n hanu o Gymru y mae prifysgolion Cymru yn 
gallu eu recriwtio yn golygu y bydd myfyrwyr o Gymru yn ei chael hi’n anoddach i 
gael lle mewn prifysgol yng Nghymru yn hytrach nag yn Lloegr. Gan nad yw 
prifysgolion Cymru yn derbyn digon o gyllid o bell ffordd, y canlyniad yw annog 
myfyrwyr o Gymru i astudio yn Lloegr. 
 

Y gyfraith 
 
Mae Cymru angen cyfreithwyr sy’n gallu ymarfer eu sgiliau cyfreithiol yn y Gymraeg 
a’r Saesneg. Mae astudio’r gyfraith ar y cyd ag ieithoedd eraill yn hollbwysig os yw 
proffesiwn y gyfraith yng Nghymru a Lloegr am fod cystal â’u cymheiriaid yn Ewrop. 
Fodd bynnag, mae’r ateb yn nwylo’r rhai sy’n datblygu’r cwricwlwm ysgol yn hytrach 
na gyda phrifysgolion, ‘where the consequences of neglect of language studies 
amongst the young raises fear of a terminal decline in the production of modern 
language graduates'. (Cyn Gwnsler Deddfwriaethol ac Athro’r Gyfraith) 
 
Mae’r diffyg gofyniad i brifysgolion Cymru wneud astudio Cymru, ddoe a heddiw, yn 
rhan annatod o’u rhaglenni addysgu/ymchwil wedi arwain at ganlyniadau negyddol; 
roedd hyn yn cynnwys y Gyfraith 'where the advent of legislative and executive 
devolution has not resulted in any substantial body of published work on the law 
which applies specifically in relation to Wales' (Cyn Gwnsler Deddfwriaethol ac 
Athro’r Gyfraith). Mae’r diffyg deunydd darllen cyfreithiol sy’n mynd i’r afael â 
chyfraith bresennol Cymru yn achosi problemau ar sawl lefel, i fyfyrwyr yn ceisio 
dysgu’r gyfraith fel y mae’n gymwys yng Nghymru ac i ymarferwyr ac aelodau’r 
cyhoedd sy’n ceisio darganfod y gyfraith honno mewn ffordd hygyrch. 
 
Roedd gan yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) ganlyniadau negyddol o ran datblygu 
deunydd darllen cyfreithiol sy’n berthnasol i Gymru, yn cynnwys deunydd darllen sy’n 
ymwneud â’r gyfraith cyn datganoli yng Nghymru a deunydd darllen Cymraeg sy’n 
ymwneud â’r gyfraith yn gyffredinol. Roedd yr Ymarfer Asesu Ymchwil yn cosbi 
academyddion a oedd yn ysgrifennu testunau Cymraeg ar gyfer myfyrwyr, na ellid eu 
dosbarthu fel ‘rhyngwladol’ ac felly nad oeddynt yn cael eu hystyried yn rhai cystal. 
Anogwyd y Panel i argymell y byddai cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
Cenedlaethol yn cael ei ymestyn i’w alluogi i ddeddfu mewn perthynas â Chynghorau 
Ymchwil, 'at least so far as is necessary to ensure that those bodies have due regard 
when fulfilling their functions to the need for Welsh universities to contribute to the 
study of Wales, past and present'. (Cyn Gwnsler Deddfwriaethol ac Athro’r Gyfraith). 
Dylid datganoli swyddogaethau gweithredol cyfatebol hefyd i Weinidogion Cymru. 
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Byddai budd newidiadau o’r fath yn ymestyn i sawl maes pwnc, gan gynnwys 
astudio’r gyfraith. 
 
'If the law schools of Wales are to be able to rise to the challenge of contributing by 
their teaching and research to the development of a vibrant and economically-
significant legal culture within the nation, reform is needed both with regard to the 
manner in which the professional bodies view the content of the core curriculum in 
the wake of devolution and also with regard to how scholarship and research on the 
law of post-Devolution Wales is funded.' (Cyn Gwnsler Deddfwriaethol ac Athro’r 
Gyfraith). 
 

Darpariaeth feddygol 
 
O ystyried y problemau recriwtio cynyddol yng Nghymru mewn rhai meysydd 
arbenigol, yn ogystal ag mewn ymarfer cyffredinol mewn lleoliadau amrywiol, mater 
allweddol y dylai’r Panel ei ystyried yw’r angen am fentrau i gadw mwy o fyfyrwyr 
meddygol yng Nghymru ar ôl iddynt raddio. Dylid ystyried y posibilrwydd o gysylltu 
rhywfaint o gymorth cyllid gyda myfyrwyr o’r fath sy’n aros yng Nghymru (neu’n 
dychwelyd i Gymru) ar ôl graddio a/neu ddarpariaeth cymhelliannau ariannol 
penodol i annog myfyrwyr meddygol i aros yng Nghymru (neu ddychwelyd i Gymru). 
 
Nid cymorth trwy gyllid yw’r unig beth sydd ei angen i annog mwy o fyfyrwyr 
meddygol i astudio yng Nghymru, neu aros yng Nghymru (neu ddychwelyd i Gymru) 
ar gyfer eu hyfforddiant a’u gyrfaoedd dilynol. Yn benodol, mae rhai hyfforddeion 
meddygol yn gadael Cymru ar ôl cwblhau eu blynyddoedd sylfaen oherwydd diffyg yr 
hyn a ystyriant yn opsiynau gyrfa apelgar yng Nghymru mewn meysydd arbenigol 
penodol. Felly, mae angen cydnabod bod angen mynd i’r afael â hyn hefyd, er y 
gallai hyn fod y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad penodol hwn. 
 
Mae’n rhaid i fyfyrwyr sy’n hanu o’r Alban dalu ffioedd dysgu llawn os ydynt yn mynd 
i’r brifysgol mewn rhan arall o’r DU, lle mae myfyrwyr sy’n hanu o Gymru’n gymwys i 
wneud cais am y grant ffioedd dysgu pa le bynnag yn y DU y maent yn dewis 
astudio. Fodd bynnag, pe bai Cymru’n mabwysiadu dull tebyg drwy gynnig y grant 
ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru yn unig, yna gallai hynny 
gyfyngu’n ormodol. Byddai hyn yn arbennig o wir yn achos myfyrwyr meddygol sy’n 
hanu o Gymru o ystyried mai dim ond un ysgol feddygol israddedig y gallant 
ymgeisio am le ynddi sydd yng Nghymru, o gymharu â phump yn yr Alban. 
 
Ar hyn o bryd, mae’r system cyllid myfyrwyr yng Nghymru yn rhy gymhleth mewn 
sawl ffordd. Byddai’n ddefnyddiol pe bai myfyrwyr yn cael gwell syniad ynglŷn â’r hyn 
y maent yn gymwys i wneud cais amdano. Felly, dylid ystyried mentrau sydd â’r nod 
o sicrhau bod darpar fyfyrwyr yng Nghymru’n gallu cael gwybodaeth ddigonol am y 
systemau cymorth sydd ar gael. Enghraifft dda o sut gellir mynd i’r afael â hyn yw 
cael cynghorwyr Cyllid Myfyrwyr Cymru i ymweld ag ysgolion uwchradd a cholegau 
chweched dosbarth i egluro sut mae’r system cymorth myfyrwyr yn gweithio. Dylai 
hyn ddigwydd yn fwy cyson ledled Cymru. 
 
Mae angen rhoi mwy o ystyriaeth i gostau cynhaliaeth; mewn sawl ffordd mae’r 
costau hyn yn bwysicach i fyfyrwyr wrth iddynt astudio na’r costau y byddant yn 
gorfod eu had-dalu ar ôl cwblhau eu gradd. Gall effaith costau cynhaliaeth fod yn 
bwysicach i fyfyrwyr meddygol o ystyried bod eu cyrsiau’n para’n hirach na’r rhai ar 
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gyrsiau gradd israddedig eraill, ac oherwydd bod yn rhaid i fyfyrwyr meddygol 
astudio am gyfran uwch o’r flwyddyn ac felly’n cael llai o gyfle i weithio am dâl yn 
ystod y gwyliau. 
 
Anogir y Panel Adolygu i ystyried sut y gellid darparu lefel fwy cyson o gyllid i 
fyfyrwyr meddygol gydol cyfnod llawn eu cyrsiau. Mae’r trefniadau cymorth yn newid 
ar gyfer myfyrwyr meddygol sy’n hanu o Gymru yn ystod y blynyddoedd astudio olaf 
ac maent yn cael eu darparu drwy gyfuniad o grant GIG nad yw’n destun prawf 
modd, bwrsariaeth GIG sy’n destun prawf modd a benthyciad cynhaliaeth is gan 
Cyllid Myfyrwyr Cymru. Ond i lawer o fyfyrwyr, gall y gwahanol drefniadau hyn 
arwain at lefel is o gymorth cynhaliaeth yn gyffredinol o gymharu â’r hyn roeddynt yn 
ei dderbyn yn y blynyddoedd blaenorol. Gallai hyn achosi anawsterau caledi amlwg i 
rai o ystyried eu bod yn dal i orfod wynebu’r un costau byw. 
 
Dylid ystyried y posibilrwydd o gynnal prawf modd ar gyfran uwch o’r cymorth a 
gynigir i fyfyrwyr er mwyn gallu ei dargedu’n well ar gyfer y rhai sydd angen cymorth 
ariannol fwyaf. Fodd bynnag, mae angen rhoi ystyriaeth ofalus i ba raddau yr ystyrir 
incwm rhieni mewn cyfrifiadau o’r fath o ystyried nad yw myfyrwyr o reidrwydd yn 
derbyn eu cyfraniad at eu costau byw y mae’r system gyllido’n cymryd yn ganiataol y 
bydd eu rhieni’n ei ddarparu. 
 
Pe bai Llywodraeth Cymru’n penderfynu gostwng y lefel bresennol o gymorth 
ariannol a gynigir i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, ni fyddai hyn o reidrwydd yn sicrhau 
y byddai unrhyw gyllid a fyddai’n cael ei arbed yn cael ei ddargyfeirio wedyn i gyllido 
cyrsiau prifysgol. 
 
Nid yw’r addewidion i ddarparu mwy o gymorth i fyfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig 
yn Lloegr pan gynyddwyd y ffioedd dysgu yno i’r lefel bresennol wedi’u gwireddu’n 
llawn gan brifysgolion Lloegr i’r raddfa a grybwyllwyd yn flaenorol. Mae pryderon 
difrifol y gallai hyn ddigwydd yng Nghymru pe bai’r Panel yn argymell mabwysiadu 
dull tebyg yma. 
 

Sgiliau a darpariaeth alwedigaethol 
 

Dywedwyd bod angen strategaeth hirdymor i gefnogi anghenion sgiliau Cymru a bod 
dibyniaeth ar bartneriaethau effeithiol rhwng llywodraeth, awdurdodau lleol, cyrff 
cyllido, cyflogwyr ac addysg, gan gynnwys AU ac AB. 
 
Cydnabuwyd y gall AU galwedigaethol a ddarperir drwy’r sector AB gynnig nifer o 
fanteision i oedolion sydd am wella’u sgiliau a’u cymwysterau, ond nad yn gallu 
gwneud hynny drwy’r llwybrau traddodiadol. Cydnabuwyd yr angen i ddymchwel 
rhwystrau rhwng cymwysterau galwedigaethol ac academaidd. Mae dull cydlynol yn 
cael ei ddefnyddio gan ddarparwyr addysg ar wahanol lefelau, ac mae rôl i Ddinas-
ranbarthau, y tair Partneriaeth Dysgu ac Arloesi, yn y De-ddwyrain, y De-orllewin a’r 
Gogledd ac ardaloedd menter fel cyfrwng ar gyfer datblygu a chefnogi strategaethau 
sgiliau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol a’u rhoi ar waith i gefnogi mentrau a 
chyflogaeth gwerth uchel. 
 
Roedd rôl sefydliadau AB yn darparu cymwysterau lefel uchel yn cael ei chydnabod, 
ynghyd â’r ffaith bod llawer o fyfyrwyr ‘ehangu mynediad’, yn arbennig myfyrwyr hŷn, 
yn ffafrio ac yn ei chael hi’n haws mynd ymlaen i brifysgol gydag (o leiaf rhan o’u) 
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hastudiaethau wedi’u lleoli yn eu coleg AB lleol. Gwella mynediad i AU. Mae colegau 
mewn sefyllfa dda i ddarparu cyrsiau galwedigaethol lefel uwch o ran yr arbenigedd 
diwydiannol sydd gan lawer o’u staff. Gall rhaglenni Diploma Cenedlaethol Uwch/ 
Tystysgrif Genedlaethol Uwch a Chyrsiau Mynediad a ddarperir gan SAU ddarparu 
llwybr gwerthfawr i AU. 
 
Mae angen trefniadau cyllid sefydlog, dros dair i bum mlynedd, ar gyfer rhaglenni 
sy’n cael eu breinio o brifysgol i goleg AB er mwyn galluogi’r coleg i gael yr hyder i 
fuddsoddi yn yr adnoddau sydd eu hangen i ddarparu’r rhaglen ac i ddarparu 
amgylchedd AU pwrpasol yn y coleg. Gellid ymestyn cyllid uniongyrchol i AB, er 
mwyn galluogi i AU mewn cyllid AB fynd yn syth i’r man darparu, gyda choleg AB yn 
‘prynu’ y gwasanaethau gan brifysgol sy’n bartner sy’n gwneud y dyfarniad. Un elfen 
yn unig o bartneriaeth AU/AB lwyddiannus yw cyllid, sy’n cynnwys nodweddion eraill 
fel cysylltiadau â’r cwricwlwm a dysgu a rennir a threfniadau cymorth ar gyfer 
myfyrwyr. Mae partneriaethau o’r fath yn hwyluso’r pontio rhwyddaf posib o lefel 3 i 
4, a gall wella cyfraddau dilyniant a chadw. 
 
'…we would ask that consideration be made to the time and effort required by FE 
staff to provide an acceptable quality of student experience. This is particularly 
important in promoting parity between vocational and academic pathways and 
qualifications.' (UCU) 
 

Llif trawsffiniol 
 
Nodwyd bod sector AU Cymru yn ddibynnol iawn ar weddill y DU ar gyfer a) 
niferoedd myfyrwyr, yn enwedig ar lefel israddedig, b) clod o ran enw da (mae gan 
Gymru enw da’n rhyngwladol, ond mae enw da ehangach AU y DU yn cael ei 
adnabod yn fwy eang ledled y byd), c) cyllid y Cyngor Ymchwil, d) ffynhonnell staff 
academaidd sy’n gallu meithrin eu gyrfaoedd drwy sefydliadau amrywiol yn y DU. Ar 
ôl i Loegr fabwysiadu model ffioedd uchel/ benthyciadau uchel, roedd yn rhaid 
ystyried hynny yng Nghymru.  'However the possible benefit this would have by 
maintaining a steady cross border flow from England into Wales, may be potentially 
lost when the cap on student numbers is raised in England.'(Prifysgol Aberystwyth). 
 

Cyd-destun cymdeithasol ac economaidd 
 
'Universities have a key role in developing and maintaining the financial health of a 
country and the quality of life for its citizens.' (Prifysgol Abertawe)  Maent yn sicrhau 
llif o weithwyr newydd â chymwysterau priodol i’r mwyafrif o broffesiynau, o 
feddygaeth i beirianneg, o’r gyfraith i gyfrifeg.  'Less easy to measure but just as 
important, universities cultivate the intellectual curiosity and flexible thinking that 
underpin so many valued features of civilisation, from the quality of civic life to the 
arts and culture.' (Prifysgol Abertawe)   
 
Gwnaed cymariaethau gyda’r cyllid a ddarparwyd ar gyfer arloesedd a chysylltiadau 
busnes yn Lloegr a’r Alban. Er enghraifft, mae HEFCE yn darparu £150 miliwn y 
flwyddyn o Gyllid Arloesi Addysg Uwch i brifysgolion Lloegr gyda £45 miliwn 
ychwanegol y flwyddyn drwy’r Gronfa Catalydd HEFCE ategol, sy’n cefnogi 
cydweithio ar brosiectau gyda busnesau, elusennau a’r sector cyhoeddus mewn 
gweithgareddau addysgu, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth. Yn yr Alban, bydd 
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Grant Trosglwyddo Gwybodaeth Cyngor Cyllido’r Alban, sy’n darparu dros £17 
miliwn i sefydliadau AB i gefnogi rhyngweithio gyda busnesau, yn cael ei ategu 
ymhellach gan y buddsoddiad mewn wyth canolfan arloesedd newydd a fydd yn 
werth dros £110 miliwn yn ystod y pum mlynedd nesaf. 
 
'Universities should be encouraged to develop best business engagement practice in 
whatever form aligns with their core strengths and strategic approaches'. (AURIL)  
Dywedwyd y byddai’n anodd i sefydliadau AU yng Nghymru gyllido ymgysylltu â 
busnes, a oedd yn dibynnu ar feithrin rhwydweithiau a chlystyrau o gwmnïau yn yr 
hirdymor, o ffioedd myfyrwyr pe na bai manteision uniongyrchol ac amlwg i fyfyrwyr. 
 
Mae Cymru yn wlad fach sy’n amrywiol yn gymdeithasol ac yn economaidd lle mae 
gwahaniaethau sylweddol rhwng cymunedau o ran cyflawniadau addysgol, 
derbyniadau i AU, cymwysterau, lefelau cyflogaeth ac ansawdd cyflogaeth. 
Amlygwyd maint yr amrywiaeth hwn yn ddiweddar pan adroddwyd bod traean o blant 
Cymru yn byw mewn tlodi cymharol. O’r holl ranbarthau yn y DU, dim ond Llundain 
sy’n is na Chymru. Mae hyn yn arwydd o raddfa’r anfantais gymdeithasol ac 
economaidd yng Nghymru, sefyllfa sydd wedi dirywio ers 2005. 
 
'For the CBI, the important thing to recognise is, regardless of preferred route, the 
future success of the Welsh economy will depend on higher skilled employees.  
Universities are a vital part of that future as they deliver graduates who are able to 
assist businesses to increase their productivity, or making the technology 
breakthrough of tomorrow.' (CBI) 
 

Cymorth ar gyfer dysgu diwylliant a hanes Cymru 
 
Roedd nifer sylweddol o ymatebion yn tynnu sylw at yr angen i sefydliadau AU 
Cymru ysgwyddo’r cyfrifoldeb am addysgu diwylliant a hanes Cymru a/neu 
gynorthwyo i gyllido gwasg Prifysgol Cymru. Dywedwyd nad oes gofyn na disgwyl i 
brifysgolion Cymru wneud astudio Cymru, ddoe a heddiw, yn rhan integrol o’r 
rhaglenni addysgu, ymchwil neu gyhoeddi ar hyn o bryd, ac mae hyn yn golygu bod 
y pwnc, ar draws amrywiad eang o ddisgyblaethau, mewn sefyllfa ansicr. Roedd 
ymatebwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y sector AU, rhai corfforaethol ac unigolion, yn 
ogystal ag unigolion preifat. Roedd rhywfaint o groesi mewn rhai ymatebion gyda 
materion yn ymwneud â Gwasg Prifysgol Cymru. (Mae sylwadau ar y Wasg wedi’u 
grwpio gyda’i gilydd ar wahân gan eu bod y tu allan i gwmpas y mater dan sylw 
mewn gwirionedd). 
 
Mae angen ymrwymiad clir ac eglur, gan Lywodraeth Cymru a phrifysgolion, i 
gefnogi a hyrwyddo addysgu, ymchwil a chyhoeddi yn y maes ysgolheictod hwn, er 
mwyn sicrhau ei ddyfodol yn yr hirdymor. Heb hyn, bydd ymchwilwyr ar draws 
disgyblaethau’n cael anhawster dod o hyd i gyfrwng ar gyfer eu gwaith. 
 
Mae gwaith ysgolheigaidd drwy gyfrwng y Gymraeg yn elfen allweddol o warchod yr 
iaith a’i threftadaeth, ynghyd â chreu gweithlu seiliedig ar sgiliau ar gyfer y dyfodol. 
Fodd bynnag, ni ddylid drysu rhwng y ddisgyblaeth academaidd o astudio’r iaith 
Gymraeg a’i llenyddiaeth gyda’r mater o gefnogaeth i addysgu ac ymchwil mewn 
meysydd pwnc eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. 
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Mae gan astudio hanes a diwylliant Cymru rôl bwysig o ran llywio a chynnal 
hunaniaeth genedlaethol a rhyngwladol Cymru, yn enwedig yng nghyd-destun 
datganoli gwleidyddol. Gwnaed cymhariaeth rhwng pwyslais Llywodraeth Cymru a 
llywodraethau’r Alban ac Iwerddon ar eu diwylliant cenedlaethol a’u llenyddiaeth yn 
eu sectorau AU. 
 
Ers uno adrannau hanes yn ysgolion hanes, mae diffyg unrhyw ddarpariaeth 
warantedig ar gyfer hanes Cymru. Mae angen ystyried sut y gellir meithrin astudio 
Cymru ar draws disgyblaethau. Mae’n hollbwysig bod gan Gymru gorff o wybodaeth 
sy’n drefnus, yn barhaus ac yn datblygu sy’n ymwneud â phob agwedd ar 
gymdeithas a diwylliant Cymru - yn enwedig (ond nid yn unig) ym meysydd hanes, 
cymdeithaseg, gwyddor gwleidyddiaeth, economeg a dadansoddi diwylliannol. Yn yr 
un modd, mae’n bwysig cyllido a datblygu addysgu ac ymchwil drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn briodol ar draws pob math o ddisgyblaethau. 
 
Er mwyn cynnal gweithgarwch ysgolheigaidd mewn perthynas ag astudiaeth 
hanesyddol a beirniadol o’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth, mae’n rhaid cynnal màs 
critigol o ysgolheigion proffesiynol sy’n ymroddedig i astudio’r Gymraeg a’i 
llenyddiaeth. Os yw tueddiadau staffio presennol sy’n cael eu sbarduno gan 
doriadau cyllid mewn rhai sefydliadau AU yng Nghymru yn parhau, mae perygl y 
bydd nifer yr academyddion sy’n cymryd rhan yn y gweithgarwch hwn yn dirywio i’r 
fath raddau y bydd hyfywedd y ddisgyblaeth mewn perygl gwirioneddol. 
 
Dylai’r Panel ystyried argymell neilltuo cyllid i ryw raddau o ran cyllido astudiaeth 
arbenigol o’r Gymraeg a’i llenyddiaeth yn y dyfodol. Mae hyn yn hollbwysig ar gyfer 
dyfodol y ddisgyblaeth ac, yn y cyd-destun ehangach, ar gyfer dyfodol y Gymraeg a’i 
diwylliant cysylltiedig. Adrannau Cymraeg y prifysgolion sy’n darparu’r hyfforddiant 
academaidd cychwynnol ar gyfer y mwyafrif llethol o fyfyrwyr sy’n cymhwyso fel 
athrawon Cymraeg ar lefel ysgol uwchradd yn y dyfodol. 
 
Mae tystiolaeth o alw am ddealltwriaeth gynyddol o fywyd diwylliannol yng Nghymru 
sy’n ymestyn ymhell y tu hwnt i’r byd academaidd.  Er bod cydnabyddiaeth gynyddol 
wedi bod o werth astudio Cymru, mae disgwyliad y bydd prifysgolion yng Nghymru 
yn cynhyrchu ymchwil ac ysgolheictod o ansawdd uchel ar Gymru i’w defnyddio 
mewn mannau eraill yn y DU a gweddill y byd, er enghraifft ysgolheigion mewn 
prifysgolion yn Tsieina a’r Unol Daleithiau. 
 
Gwnaethpwyd cymhariaeth rhwng maes ysgrifennu Cymreig yn Saesneg a’r 
diwylliant Iddewig fel ‘ystyriaethau lleiafrifol’ yng nghyd-destun y DU. 
 
Mae astudio Cymru yn ymylol i weithgareddau canolog prifysgolion y wlad, nad ydynt 
yn cael cymhelliant digonol i annog astudiaethau Cymreig. Mae’r ddarpariaeth ar 
gyfer Hanes Cymru hefyd yn dameidiog iawn ledled y sector AU. Yn absenoldeb 
unrhyw strategaeth i sicrhau bod gorffennol Cymru’n cael ei astudio, yn y Gymraeg 
a’r Saesneg, fel elfen graidd mewn cyrsiau hanes, mae dyfodol y pwnc mewn 
prifysgolion yng Nghymru yn ansicr. Yn ogystal â hyn, dylid addysgu hanes fel rhan 
integrol o’r cwricwlwm mewn ysgolion yng Nghymru fel rhan o’r dreftadaeth 
genedlaethol. 
 
Mae anawsterau’n gysylltiedig â chaffael cyllid gan Gynghorau Cyllido Prydain a 
ffynonellau eraill ar gyfer ymchwil i lenyddiaeth gyfoes yn y Gymraeg. Mae angen 
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ystyried sut mae gwaith ymchwil ynglŷn â Chymru’n cael ei gyllido a’i ddosbarthu. 
Mae diffyg cyfleoedd cyhoeddi o hyd ar gyfer ysgolheigion sy’n ymchwilio i Gymru 
a/neu ysgrifennu yn y Gymraeg. 
 
Roedd pryder bod y Galw am Dystiolaeth a Datganiad Polisi ar Addysg Uwch 
Llywodraeth Cymru yn rhoi pwyslais ar ddisgyblaethau STEM, paratoi gweithlu ar 
gyfer cyflogaeth lefel mynediad, ac ymchwil gymhwysol yn hytrach nag ymchwil 
sylfaenol. Roedd pryder hefyd am homogeneiddio prifysgolion a dirywiad posibl 
prifysgolion sy’n benodol ‘Gymreig’. 
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Adran 6: Ymateb i faterion y tu allan i’r cwmpas 
 
Mae’r adran hon yn trafod sylwadau a materion a oedd y tu allan i gwmpas y 
cwestiynau sydd yn yr alwad am dystiolaeth. 
 

Cyllid ar gyfer Gwasg Prifysgol Cymru (UWP) 
 
Mae angen swm cymharol fach o arian i gynnal Gwasg Prifysgol Cymru er mwyn 
sicrhau budd sylweddol. Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn derbyn cymhorthdal 
blynyddol gan ei rhiant-sefydliad, Prifysgol Cymru, er mwyn gweithredu. Yn y 
dyfodol, efallai na fydd yn bosibl cyhoeddi rhywfaint o ymchwil ynglŷn â Chymru 
oherwydd y diffyg cyllid ychwanegol o ffynonellau eraill. Mae’n gynyddol anodd 
cydbwyso ymrwymiad y Wasg i gynorthwyo i rannu ymchwil sy’n gysylltiedig â 
Chymru gyda phwysau ariannol parhaus mewn marchnad fasnachol. 
 
Llyfrau sy’n rhannu ymchwil sy’n gysylltiedig â Chymru yw hanner rhaglen gyhoeddi 
flynyddol Gwasg Prifysgol Cymru (gan gynnwys cyfnodolion); o ystyried eu natur 
arbenigol, nid oes gan lawer o’r cyhoeddiadau hyn farchnad fasnachol ac mae’r rhan 
fwyaf yn dibynnu ar ryw fath o gymhorthdal. Yn y gorffennol, roedd llawer yn cael eu 
cyllido drwy gronfa cyhoeddiadau CCAUC, ond daeth y gronfa hon i ben yn 
ddiweddar, ac mae’n annhebygol iawn y bydd yn cael ei hymestyn y tu hwnt i fis 
Gorffennaf 2015. Mae mynediad i gyllid mewn sefydliadau AU yng Nghymru’n 
amrywio ac yn dibynnu ar ewyllys da. Mae neilltuo cyllid Gwasg Prifysgol Cymru o 
fewn cyllidebau cyhoeddi prifysgolion yn dod i ben ym mis Gorffennaf 2015 a 
dyrennir cyllid prifysgolion unigol yn ôl disgresiwn pob sefydliad. Hefyd, nid oes gan 
Wasg Prifysgol Cymru lawer o fynediad i’r cyllid sydd ar gael i Gyngor Llyfrau Cymru, 
sy’n cwmpasu cyhoeddi academaidd. Mae’n amhriodol bod gwahaniaeth mor 
aruthrol rhwng cyllid yn y ddau sector: mae Cyngor Llyfrau Cymru yn dosbarthu tua 
£2 filiwn bob blwyddyn i gyhoeddwyr cymwys, tra bod CCAUC, tan 2015, wedi 
cyfrannu £132,000 i Wasg Prifysgol Cymru gyhoeddi ymchwil yn ymwneud ag 
astudio Cymru. 
 
Mewn gwledydd Ewropeaidd eraill, mae bron i holl gynnyrch gweisg prifysgolion yn 
derbyn cyllid sector cyhoeddus sylweddol fel cydnabyddiaeth na ellir cynnal 
cyhoeddi academaidd drwy’r farchnad fasnachol. Mae pob cenedl ddatblygedig 
angen o leiaf un gwasg prifysgol a all sicrhau y dosberthir ymchwil o safon sy’n 
ymwneud â’i hanes cenedlaethol, gwleidyddiaeth a’i diwylliant ei hun. 
 
Anaml iawn y bydd astudio Cymru yn cael blaenoriaeth, yn rhannol oherwydd nad 
oes gofyniad penodol i brifysgolion Cymru gynnwys astudio Cymru ar draws 
disgyblaethau amrywiol. Mae’r ffaith bod y mwyafrif o ymchwil sy’n gysylltiedig â 
Chymru yn y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol sy’n cael eu cyllido’n wael yn 
gwaethygu’r broblem hon. Bydd dyfodol ansicr astudiaethau Cymreig yn cael effaith 
negyddol ar gyfalaf diwylliannol Cymru ac ar ei heconomi. Bydd rhoi’r statws a’r 
gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu i Gymru yn rhoi’r cymhelliant i bobl ifanc aros yng 
Nghymru i fynd i’r brifysgol, neu i ddychwelyd i Gymru ar ôl cwblhau cyrsiau gradd 
mewn mannau eraill, neu i fyfyrwyr dros y ffin aros yma a chyfrannu at ddiwylliant ac 
economi’r wlad. 
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Mae’n rhaid cefnogi dosbarthiad ymchwil ynglŷn â Chymru mewn ffordd 
strwythuredig ac mae gan Wasg Prifysgol rôl hollbwysig wrth hwyluso’r 
gweithgarwch hwn sy’n ganolog bwysig. Y Wasg yw’r prif gyfrwng cyhoeddi ar gyfer 
ysgolheigion amrywiol sy’n gweithio ar elfennau o hanes, llenyddiaeth, diwyll iant, 
gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru. Mae’n cynhyrchu ystod amrywiol o 
gyhoeddiadau o ansawdd uchel mewn marchnad lyfrau gystadleuol iawn nad yw’n 
croesawu hyrwyddo teitlau o Gymru bob amser. 
 
Gwasg Prifysgol Cymru yw’r unig gyhoeddwr academaidd yng Nghymru sy’n 
gweithredu system adolygu cyfoedion drylwyr gyda phob cyhoeddiad, beth bynnag ei 
iaith. Mae cysylltiad anorfod rhwng ymchwil a chyhoeddi academaidd, ac mae’r 
diwydiant cyhoeddi yn rhan ganolog o’r seilwaith academaidd cenedlaethol sy’n 
helpu prifysgolion i gynnal Astudiaethau Cymreig. Yr unig ffordd i sicrhau cefnogaeth 
hirdymor i’r seilwaith cyhoeddi hwn yw drwy ymrwymiad i, a buddsoddiad yng 
Ngwasg Prifysgol Cymru ar lefel genedlaethol. Os nad yw ysgolheigion yn cael 
sicrwydd y bydd rhywle iddynt gyhoeddi eu gwaith, ni fydd llawer o gymhelliant i 
astudio Cymru o gwbl. 
 
Dylid diogelu dyfodol cyfnodolion sy’n cyhoeddi ymchwil sy’n ymdrin â Chymru yn 
ogystal â Gwasg Prifysgol Cymru er mwyn sicrhau bod un cyhoeddwr monograffau 
sy’n arbenigo mewn astudiaethau academaidd ar bob elfen o hanes, daearyddiaeth, 
gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru ac ati. Bydd angen dod o hyd i drefniadau 
cyhoeddi amgen ar gyfer yr International Journal of Welsh Writing in English, nad yw 
Gwasg Prifysgol Cymru yn gallu ei gyhoeddi ar hyn o bryd heb gyfraniad gan y 
Cyfnodolyn ei hun. 
 
Mae pryderon hefyd am allu academyddion Cymru i gystadlu mewn ymarferion 
cenedlaethol fel REF yn erbyn eu cydweithwyr yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban. 
 
Gwasg Prifysgol Cymru yw’r unig gyhoeddwr ysgolheigaidd y wlad sy’n cael ei 
gydnabod yn rhyngwladol. Mae galw cyhoeddus am weithiau ar hanes Cymru, gan 
gynnwys y tu allan i Gymru, er enghraifft Gogledd America. Er enghraifft, mae 
Gwasg Prifysgol Cymru wedi cydweithio â’r University of Chicago Press ar 
gyhoeddusrwydd a rhyngwynebau TG, felly mae’n hyrwyddo ysgrifennu am Gymru’n 
rhyngwladol. 
 
Mae’r rhagolygon hirdymor ar gyfer gwasg academaidd sy’n gysylltiedig â sefydliad 
nad yw’n gwneud llawer o waith ymchwil yn wael. Mae Prifysgol Cymru’n gyfrifol am 
bedair darpariaeth o hyd, a byddai bywyd addysgol a diwylliannol Cymru mewn 
sefyllfa ddifrifol hebddynt, sef: Gwasg Prifysgol Cymru, Geiriadur Prifysgol Cymru, 
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, a’r ganolfan gynadledda, Gregynog. O 
ystyried y newidiadau parhaus i gylch gwaith a mandad Prifysgol Cymru, mae’n 
ymddangos yn amhriodol i’r sefydliad hwn gadw cyfrifoldeb llwyr i sicrhau dyfodol 
Gwasg Prifysgol Cymru. Hefyd, mae’r rhan fwyaf o awduron y Wasg yn 
academyddion o brifysgolion eraill yng Nghymru, y DU neu dramor. 
 
Dylid creu ‘Cyngor Prifysgolion Cymru’, gan ddwyn ynghyd bedwar coleg 
cyfansoddol blaenorol Prifysgol Cymru, sef Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, 
Caerdydd ac Abertawe. Dylai fod gan y Cyngor hwn ymrwymiad i gefnogi'r pedwar 
‘gwasanaeth Prifysgol’, a dylai Llywodraeth Cymru/CCAUC warantu cymorth 
ariannol hirdymor digonol ar gyfer hyn. 
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Mynegodd Prifysgol Cymru gefnogaeth eang i’r egwyddor y dylai darpariaeth a 
chyllid priodol fod ar gael i gefnogi 'the continued development of teaching and 
research through the medium of Welsh, and to promote the study of Wales and 
issues of Welsh interest as an integral (but proportionate) part of programmes of 
teaching, research of publication in as wide a range of disciplines as possible'. 
 

Cymorth ar gyfer Geiriadur Prifysgol Cymru 
 
Gwnaeth Geiriadur Prifysgol Cymru gyflwyniad i gefnogi parhad ei gyllid. Gwnaeth y 
pwyntiau canlynol. 
 
Mae’r cynnydd enfawr yn nefnydd y Gymraeg mewn addysg, gweinyddu, busnes a’r 
cyfryngau ers y 1950au wedi arwain at dwf enfawr, parhaus yn yr eirfa. Mae’r 
Geiriadur yn cael ei gydnabod ledled y byd fel yr awdurdod ar y lecsicon Cymraeg, 
ond mae ei natur unigryw fel prosiect parhaus sylweddol wedi ei gwneud yn 
amhosibl sicrhau cyllid gan gyrff ymchwil academaidd fel y Cyngor Ymchwil 
Celfyddydau a Dyniaethau neu ffynonellau cyllid mwy poblogaidd fel Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri, gan fod y cyrff hyn yn rhagdybio y bydd pwysigrwydd y prosiect 
yn arwain at gyllid o ffynonellau canolog eraill. Mae’r REF yn dangos tuedd yn erbyn 
prosiectau ymchwil cydweithredol mawr fel y rhain hefyd. 
 
Mae’r sefyllfa’n cymharu’n anffafriol â gweddill Ewrop, lle mae gwledydd eraill yn 
parhau i fuddsoddi mewn ‘geiriaduraeth genedlaethol’. Er enghraifft, cyhoeddodd 
Cyngor Cyllido’r Alban grant o £2 filiwn yn 2014 ar gyfer y camau cychwynnol o 
ddatblygu geiriadur hanesyddol newydd o Aeleg yr Alban, ynghyd â chyllid Cyngor 
Ymchwil ychwanegol. Oni bai am CCAUC, nid oes gan Gymru unrhyw sefydliad i 
gefnogi prosiectau ymchwil pwysig yn y dyniaethau. 
 
Mae’n rhaid i’r Geiriadur sicrhau rhyw elfen o gyllid cyhoeddus er mwyn cefnogi ei 
waith. Mae newidiadau i’r ffordd y mae cronfeydd CCAUC yn ariannu buddsoddiad 
cyfalaf ar gyfer ymchwil wedi golygu bod y Geiriadur, fel rhan o’r Ganolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, wedi colli ei holl gyllid buddsoddi cyfalaf, er bod 
y Ganolfan ymysg y prifysgolion a berfformiodd orau yn y DU yn y RAE diwethaf. 
 
Mae cyfraniad CCAUC at gostau prosiect y Geiriadur wedi gostwng o gymharu â 
chyfraniad y Brifysgol. (Yn 2010/11, derbyniodd y Geiriadur oddeutu £104,9000 
mewn cyllid wedi’i neilltuo gan CCAUC, ynghyd ag oddeutu £58,000 mewn cyllid 
Ymchwil o Ansawdd Da - o gymharu â chyllid wedi’i neilltuo o £82,000 yn 2014/15.) 
Mae gweddill y gyllideb bresennol o £370,000, y mae dros 90% ohoni’n gostau 
staffio, yn dod o gronfeydd preifat Prifysgol Cymru. Yn 2014/15, bydd CCAUC yn 
dileu’r grant blynyddol wedi’i neilltuo ar gyfer y Geiriadur ar ôl degawdau lawer o 
gefnogaeth. 
 
Mae newidiadau i ganllawiau’r REF yn debygol o haneru’r cyllid Ymchwil o Ansawdd 
i lai na £33,000 ar ôl 2014/15. Gellid ei ostwng ymhellach neu hyd yn oed ei golli yn 
llwyr os yw Llywodraeth Cymru yn newid ei blaenoriaethau ymchwil AU. Hefyd, mae 
newidiadau staffio yn y Geiriadur a newidiadau i reolau REF ar gyflwyniadau ar y cyd 
ac awduron lluosog yn golygu mai un ymchwilydd yn unig y gellir ei gyflwyno i’r REF 
eleni, a oedd yn cynrychioli un rhan o chwech o’r staff golygyddol, yn hytrach na’r 
ddau a gyflwynwyd i’r RAE diwethaf, sy’n cynrychioli traean o’r staff golygyddol. I 
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bob diben, bydd hyn yn haneru cyfran y Geiriadur o unrhyw gyllid Ymchwil o 
Ansawdd Da yn seiliedig ar y REF presennol. 
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Atodiad A: Rhestr o ymatebwyr 
 
Grwpiau Ymgyrchu 
 
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 
 
Elusennau/Ymddiriedolaethau 

 
Carers Trust Cymru 
Ymddiriedolaeth Glyndŵr  
National Centre for Universities and Business 
Y Sefydliad Cenedlaethol dros Addysg Barhaus i Oedolion (NIACE) Cymru 
Geiriadur Prifysgol Cymru 
Gwasg Prifysgol Cymru 
 
Cwmnïau/Cyrff Cyflogwyr 
 
Airbus Operations Ltd 
Cogent Power 
Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
Cydffederasiwn Busnes Prydain (CBI) 
Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru 
Dalen (Lyfrau) Cyf 
Gwasg Carreg Gwalch 
Higher Education Policy Institute 
Mudiad Meithrin 
Planet Magazine 
Randstad Support for Students and Workers 
 
Sefydliadau/Sector AB 
 

Coleg Caerdydd a’r Fro 
Coleg Cambria 
Colegau Cymru 
 
Sefydliadau/Sector AU 
 
Prifysgol Aberystwyth 
Prifysgol Bangor 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Prifysgol Caerdydd 
Cadeiryddion Prifysgolion Cymru (ChUW) 
Prifysgol Glyndŵr 
Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth 
Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau (METaL) 
Prifysgol Agored Cymru 
Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Dwyieithrwydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant (UWTSD) 
Prifysgol Abertawe 
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Prifysgolion Cymru 
 
Unigolion 
 
Ballin, Dr Malcolm 
Charnell-White, Cathryn 
Davies, Janet 
Davies, Roy 
Davies, Dr Sean 
Davies, Tim 
Edwards, Dr Elizabeth 
Ellis, Kath 
Evans, Neil 
Finch, Peter 
Fish, Sarah 
Frame, Paul 
Glasbrook-Griffiths, Jonathan 
Gough, Denver 
Gray, Kathryn 
Griffith, Llewellyn 
Hughes, Daniel 
Hughes, John 
Ireland, Richard 
Jones, Dafydd Glyn 
Jones, Dr David Annwn 
Lewis, D. Geraint 
Mason, Haydn 
Morse, Dr Sarah 
Rees, Vaughan 
Rhydderch, Francesca 
Richards, Ken 
Roberts Jones, Sally 
Taylor, Virginia 
Watkin, Yr Athro Thomas G 
Woods, Tyler 
 
Unigolion (AU) 
 
Aaron, Yr Athro Jane 
Agawu-Kakraba, Yr Athro Yaw 
Asmus, Yr Athro Sabine 
Barclay, Dr Fiona 
Bell, DS 
Bohata, Dr Kirsti 
Borsley, Robert 
Boucher, Yr Athro David 
Bowie, Dr Fiona 
Bridge, Mrs Karen 
Caulfield, Yr Athro Carlota 
Clarke, Dr Stephen 
Constantine, Dr Mary-Ann 
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Crook, Yr Athro Malcolm 
Dale, Rosemary 
Davies, Clare 
Davies, Gwen 
Davies, Dr Jessica 
Diamond, Yr Athro Hanna 
Dicks, Yr Athro Bella 
Donahaye, Dr Jasmine 
Edwards, Yr Athro Nancy 
Ellis, Yr Athro John 
Entwhistle, Dr Alice 
Ervine, Dr Jonathan 
Eska, Yr Athro Charlene 
Evans, Dr Gareth Llŷr 
Evans, Robert 
Evans, Yr Athro Ruth 
Fernandez-Medina, Yr Athro Nicholas 
Fevre, Yr Athro Ralph 
Findon, Yr Athro Joanne 
Gall, Yr Athro Gregor 
Gorrara, Dr Claire 
Green, Dr Alison a Dr David Middleton (llythyr ar y cyd) 
Griffiths, Yr Athro Ralph 
Griffiths, Yr Athro Richard 
Herbert, Yr Athro Trevor 
Hiscock, Yr Athro Andrew 
Howell, Dr Anthony 
Hughes, Dr Chris 
Hughes, Yr Athro Dyfrig 
Hunter, Yr Athro Jerry 
Hurlock, Dr Kathryn 
Janes, Dr Robert 
Jarvis, Dr Matthew 
Jenkins, Dr Bethan 
John, Yr Athro Angela 
Jones, Yr Athro William 
Lewis, Dr Hywel Glyn 
Melia, Yr Athro Daniel F. 
Morgan, Dr Clare 
Muse, Dr Eben 
O'Neill, Dr Rowan 
Ogut, Sally 
Owen, Dr Tomos 
Phillips, Helen 
Price, Yr Athro Angharad 
Pryce, Yr Athro Huw 
Roberts, Dr Hayley 
Rogers, Graham 
Sheppard, Lisa 
Stenham, Robin 
Suppe, Yr Athro Frederick 
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Sweester, Yr Athro Eve 
Von Rothkirch, Dr Alyce 
Walford Davies, Yr Athro Hazel 
Watkins, Sarah 
Webb, Dr Andrew 
Williams, Yr Athro Daniel G 
Williams, Dominic 
Williams, Mr Gavin 
Williams, Yr Athro Gruffydd Aled 
Williams, Yr Athro Rhiannon Heledd 
Wyn Jones, Dr Owain 
Wyn Jones, Yr Athro Richard 
 
Sefydliadau Proffesiynol 

 
Association for University Research and Industry Links (AURIL) 
British Association of Occupational Therapists and College of Occupational 
Therapists (BAOT/COT) 
 
Cyrff Cyhoeddus/Cyrff a Gyllidir gan Grantiau 

 
Cyngor y Gweithlu Addysg (Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yn flaenorol) 
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (QAA) 
Supporting Professionalism in Admissions 
Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a’r Colegau (UCAS) 
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru 
Addysg Uwch Cymru Brwsel 
Comisiynydd y Gymraeg 
 
Cyrff Cynrychiadol 
 
Cymdeithas Feddygol Prydain (Cymru) 
Dathlu'r Gymraeg 
Cymdeithas Ddysgedig Cymru 
Cymdeithas Genedlaethol Cynghorwyr Ariannol Myfyrwyr (NASMA) 
University Association for Lifelong Learning (UALL) Cymru 
 
Cynghorau Sgiliau Sector 
 
Creative Skillset Cymru 
 
Undebau Myfyrwyr 
 
Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM) Cymru 
Cymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored (OUSA) Yng Nghymru 
 
Undebau Llafur 

 
ATL Cymru 
Cyngres yr Undebau Llafur (TUC) 
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UNSAIN Cymru 
Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) 



 

187 

Atodiad B: Dolenni i ymatebion a gyhoeddwyd (lle maent 
ar gael) 
 
 
AURIL 
http://www.auril.org.uk/NewsandEvents/tabid/1251/articleType/ArticleView/articleId/5
298/AURIL-evidence-to-the-Diamond-Review-of-HE-funding-in-Wales.aspx  
 
BMA 
http://www.google.co.uk/url?url=http://bma.org.uk/-
/media/files/pdfs/working%2520for%2520change/policy%2520and%2520lobbying/w
elsh%2520council/pa-waleshefundingstudentfinance-03-03-
2015.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RVxTVY3LDMnH7AbTloHwDg&ved=0
CBcQFjAA&usg=AFQjCNEhLaAUrN8jV_3_H7j9AJkNJ1OxJA 
 
Colegau Cymru 
http://www.collegeswales.ac.uk/consultation_responses-23.aspx 
 
Sefydliad Polisi Addysg Uwch 
http://www.hepi.ac.uk/2015/02/26/whose-lose-citizens-institutions-ownership-higher-
education-funding-devolved-uk/#comments 
 
Cymdeithas Ddysgedig Cymru 
http://learnedsocietywales.ac.uk/sites/default/files/LSW%20SUBMISSION%20TO%2
0DIAMOND%20REVIEW-%20%20ECOPY%2026%20Jan%202015%20FINAL.pdf  
 
Y Brifysgol Agored yng Nghymru 
http://www.open.ac.uk/wales/news/open-university-wales-responds-diamond-review 
 
UCAS 
https://www.ucas.com/sites/default/files/ucas-submission-to-review-of-he-funding-
and-student-finance-arrangements-in-wales.pdf  
 
Undeb Prifysgolion a Cholegau 
(UCU)http://www.ucu.org.uk/media/pdf/b/m/ucucymru_response_hefcwapproachtofu
nding_sep14.pdf. 
 
Comisiynydd y Gymraeg 
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/cymraeg/cyhoeddiadau/pages/manylioncyh
oeddiad.aspx?publicationid=11eacdd1-350b-4795-94fc-
d6dbd91d42f1&category=ymateb%20y%20comisiynydd%20i%20ymgynghoriadau%
20sefydliadau%20eraill&year=2015  
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/english/publications/pages/publicationdetail
s.aspx?publicationid=11eacdd1-350b-4795-94fc-
d6dbd91d42f1&category=ymateb%20y%20comisiynydd%20i%20ymgynghoriadau%
20sefydliadau%20eraill&year=2015  
  

http://www.auril.org.uk/NewsandEvents/tabid/1251/articleType/ArticleView/articleId/5298/AURIL-evidence-to-the-Diamond-Review-of-HE-funding-in-Wales.aspx
http://www.auril.org.uk/NewsandEvents/tabid/1251/articleType/ArticleView/articleId/5298/AURIL-evidence-to-the-Diamond-Review-of-HE-funding-in-Wales.aspx
http://www.google.co.uk/url?url=http://bma.org.uk/-/media/files/pdfs/working%2520for%2520change/policy%2520and%2520lobbying/welsh%2520council/pa-waleshefundingstudentfinance-03-03-2015.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RVxTVY3LDMnH7AbTloHwDg&ved=0CBcQFjAA&usg=AFQjCNEhLaAUrN8jV_3_H7j9AJkNJ1OxJA
http://www.google.co.uk/url?url=http://bma.org.uk/-/media/files/pdfs/working%2520for%2520change/policy%2520and%2520lobbying/welsh%2520council/pa-waleshefundingstudentfinance-03-03-2015.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RVxTVY3LDMnH7AbTloHwDg&ved=0CBcQFjAA&usg=AFQjCNEhLaAUrN8jV_3_H7j9AJkNJ1OxJA
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