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Yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid 
Myfyrwyr yng Nghymru 

 

Adroddiad terfynol – crynodeb gweithredol 
 

1. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno argymhellion terfynol yr Adolygiad o 
Drefniadau Cyllido Addysg Uwch yng Nghymru a sefydlwyd gan y Gweinidog 
Addysg a Sgiliau ar y pryd ym mis Chwefror 2014. Cyhoeddodd y Gweinidog ar 
y pryd Gylch Gorchwyl gan ofyn yn arbennig i’r Panel sicrhau bod yr adroddiad 
yn mynd i’r afael â’r meysydd canlynol: sicrhau bod mwy o bobl yn cael y cyfle i 
fanteisio ar addysg uwch; sicrhau bod yr angen am sgiliau yng Nghymru yn 
cael ei ddiwallu; cryfhau’r ddarpariaeth ran amser ac ôl-raddedig yng Nghymru; 
a sicrhau cynaliadwyedd ariannol yn y tymor hir. Mae’r Panel Adolygu’n cynnig 
pecyn wedi’i gostio o argymhellion ar gyfer cyllido addysg uwch yng Nghymru 
yn y dyfodol. Mae’r pecyn o argymhellion yn cynnwys elfennau plethedig y dylid 
eu hystyried yn eu cyfanrwydd ac sy’n gofyn am weithredu gan Lywodraeth 
Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), prifysgolion a 
rhanddeiliaid eraill. 

 

Israddedigion llawn amser a rhan-amser 
 
2. Yn ganolog i’r argymhellion hyn mae ailgynllunio’r pecyn cymorth myfyrwyr i 

symud tuag at system syml sy’n cydnabod costau cyfannol addysg uwch i 
fyfyrwyr, sef ffioedd a chynhaliaeth. Mae’r argymhellion yn ymateb i sylwadau 
cyson gan fyfyrwyr mai cymorth cynhaliaeth sy’n rhoi’r hyblygrwydd iddynt i 
reoli eu harian ac yn achos rhai myfyrwyr, i oresgyn yr heriau ariannol 
gwirioneddol sy’n gysylltiedig â chyfnod o astudiaeth addysg uwch. 

 
3. Yn wahanol i’r system yn Lloegr, lle mae cymorth cynhaliaeth yn seiliedig ar 

fenthyciadau, rydym yn cynnig system sy’n gyson ag egwyddor cyffredinoliaeth 
gynyddol sydd wedi llywio’r broses o lunio polisïau yng Nghymru ers datganoli. 
Caiff yr egwyddor hon ei hadlewyrchu yn y Grant Cynhaliaeth arfaethedig o 
£1,000 nad yw’n seiliedig ar brawf modd a fydd ar gael i bob myfyriwr 
israddedig llawn amser sy’n hanu o Gymru, ynghyd â’r Grant Cynhaliaeth 
cysylltiedig ag incwm, y mae ei lefel uchaf yn cwmpasu costau byw tymor yn 
llawn i fyfyrwyr cymwys sy’n dod o’r cartrefi â’r incwm isaf. Byddai benthyciadau 
hyd at lefel yr uchafswm grant yn cael eu darparu hefyd i’r rhai nad ydynt yn 
gymwys i gael yr uchafswm grant. 

 
4. Mae’r Panel Adolygu’n argymell darparu’r cymorth cynhaliaeth drwy 

gymysgedd o grantiau a benthyciadau i dalu am gostau byw israddedigion 
llawn amser ac y dylai israddedigion rhan-amser dderbyn cymorth sy’n sicrhau 
cymorth sy’n fwy cyfatebol ar draws y ddau ddull astudio. O ystyried bod y DU 
yn mynd trwy gyfnod o hirlwm a chyni ariannol, yr unig ffordd o ddarparu’r 
gwelliannau a argymhellir i’r pecyn cymorth cyffredinol i fyfyrwyr yw rhyddhau 
cyllid a ddefnyddir ar hyn o bryd i ddarparu Grantiau Ffioedd Dysgu i 
israddedigion llawn amser. 
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5. Mae ffocws y cymorth israddedig i’r rhai sy’n astudio’n llawn amser felly’n 
symud o’r Grant Ffioedd Dysgu tuag at drefniadau cymorth cynhaliaeth gwell ar 
gyfer yr holl israddedigion llawn amser a rhan-amser, gyda’r lefel uchaf o 
gymorth grant yn cwmpasu cost cynhaliaeth lawn i’r rhai sydd â’r angen mwyaf, 
gyda benthyciadau incwm wrth gefn i dalu ffioedd dysgu. Bydd hyn yn helpu i 
sicrhau bod mwy o bobl o bob cefndir yn cael cyfle i fanteisio ar addysg ac i 
aros mewn addysg, yn cynnwys y rhai o gefndiroedd tlotach, teuluoedd incwm 
canolig sydd dan bwysau a’r rhai sydd naill ai wedi ymddieithrio oddi wrth eu 
rhieni neu y mae eu rhieni wedi dewis peidio â chyfrannu at eu haddysg uwch.  

 
6. Mae’r Panel Adolygu’n credu y dylid talu am ffioedd dysgu drwy system 

benthyciadau sy’n cael ei chefnogi gan arian cyhoeddus gydag ad-daliadau’n 
dechrau ar ôl graddio ac yn dibynnu ar lefel enillion (a llai na chyfradd llog y 
farchnad). Yn achos pynciau lle mae cost addysgu’n uwch na £9,000, 
argymhellir bod prifysgolion Cymru’n derbyn incwm digonol gan CCAUC i helpu 
i dalu cost darparu’r pynciau drud hyn ac y dylai’r benthyciad ffioedd dysgu dalu 
am y lefelau ffioedd cyfredol sef hyd at uchafswm o £9,000 ac y dylai fod yn 
berthnasol i bob pwnc. 

 

7. Mae’r Panel Adolygu’n argymell y dylai’r system gyllido gyfannol a ddisgrifir 
uchod fod ar gael ar gyfer astudiaeth yng Nghymru, ledled y DU ac Ewrop 
(mae’r olaf yn amodol ar oblygiadau canlyniad y refferendwm diweddar ar 
aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd). 

 
8. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cynlluniau, yn amodol ar gymeradwyaeth 

y senedd, i alluogi i ffioedd dysgu ym mhrifysgolion Lloegr godi’n uwch na’r lefel 
£9,000 gyfredol, yn gysylltiedig ag ansawdd yr addysgu. Credwn y dylid codi’r 
Benthyciad Ffioedd Dysgu sydd ar gael i israddedigion llawn amser o Gymru 
sy’n astudio yn Lloegr i barhau i dalu cost dysgu, os yw’r ffioedd yn codi o 
2017/18 ymlaen. Dylai’r un trefniadau fod yn berthnasol i israddedigion llawn 
amser o Gymru sy’n astudio yng Nghymru, yn amodol ar unrhyw drefniadau a 
gyflwynir gan Lywodraeth Cymru a CCAUC ar gyfer ffioedd sy’n uwch na 
£9,000 mewn sefydliadau yng Nghymru. 

 

9. Mae’r Panel yn credu’n gryf ei bod yn bwysig ysgogi myfyrwyr i ddod â’u sgiliau 
neu i gadw eu sgiliau er budd Cymru. Fodd bynnag, roedd y Panel yn 
cydnabod bod yna gymhlethdodau gweinyddol a chyfreithiol yn gysylltiedig â 
chynllunio a gweithredu trefniadau i ganslo benthyciad yn rhannol felly mae’n 
argymell y dylai Llywodraeth Cymru ystyried y cymhlethdodau hyn a chyflwyno 
cynigion i ysgogi myfyrwyr i weithio yng Nghymru yn y tymor canolig. 

 

10. Mae astudiaeth addysg uwch ran-amser yn ddewis cadarnhaol sy’n addas iawn 
i amgylchiadau llawer o fyfyrwyr. Mae’r Panel Adolygu’n credu y dylid annog y 
llwybr hwn i AU, yn enwedig gan fod bywydau gweithio hirach a’r galw am 
sgiliau gwell a phatrymau gyrfa newidiol i unigolion wedi dod yn arferol bellach. 
Mae’r Panel Adolygu’n cydnabod agweddau cadarnhaol y system gyllido ran-
amser gyfredol ar gyfer astudiaeth ran-amser ac am geisio adeiladu ar hyn. Er 
mwyn annog mwy o bobl i astudio’n rhan-amser mewn ffordd sy’n annog mwy o 
bobl i fanteisio ar addysg uwch mae’r Panel Adolygu’n argymell y canlynol: 
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 Dylid darparu cymorth ar gyfer costau byw i fyfyrwyr rhan-amser. Dylid 
disodli’r Grant Cwrs cymharol fach sy’n seiliedig ar brawf modd sydd ar 
gael ar hyn o bryd gyda chymorth cynhaliaeth tebyg i’r hyn a argymhellir ar 
gyfer myfyrwyr israddedig llawn amser. 

 Gan adlewyrchu’r dystiolaeth glir fod galw myfyrwyr am ddarpariaeth ran-
amser yn sensitif i brisiau bydd ffioedd myfyrwyr israddedig yn y rhan fwyaf 
o achosion yn parhau i gael eu codi ar lefel ffioedd mwy cymedrol er mwyn 
sicrhau nad yw costau ffioedd yn rhwystr i bobl rhag astudio’n rhan-amser.  

 Dylid parhau i ddarparu benthyciadau ffioedd i’r rhai sy’n astudio’n rhan-
amser. 

 Dylai’r ffi fwy cymedrol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser gael ei hategu gan 
grantiau dysgu ac addysgu sefydliadol i brifysgolion a darparwyr addysg 
uwch, yn seiliedig ar gostau is y benthyciadau ffioedd i bwrs y wlad gan fod 
y rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn gweithio’n barod. 

 Dylai prifysgolion a darparwyr addysg uwch dderbyn taliadau atodol pro-
rata ar gyfer pynciau cost uchel i fyfyrwyr rhan-amser, fel y byddent o dan 
gynigion ar gyfer myfyrwyr llawn amser. 

 Ni ddylai’r system gyllido gyffredinol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser gael ei 
chyfyngu gan drothwyon credyd neu astudiaeth flaenorol. 

 

Astudiaeth ôl-raddedig ac ymchwil ôl-raddedig 
 
11. Mae cymdeithasau sy’n seiliedig ar wybodaeth angen gweithwyr sydd wedi’u 

haddysgu’n dda ac mae’n bwysig, fel yn achos addysg israddedig, bod 
myfyrwyr yn cael eu derbyn i addysg ôl-raddedig yn seiliedig ar ddyhead a gallu 
yn unig. Er mwyn cael gwared ar y rhwystr ariannol i ddilyn rhaglenni addysg 
ôl-raddedig a addysgir i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru a darparu buddsoddiad 
cyfartal ar draws gwahanol ddulliau o AU, mae’r Panel Adolygu’n argymell y 
dylai myfyrwyr Gradd Meistr ôl-raddedig a addysgir dderbyn yr un lefel o 
gymorth cynhaliaeth a ffioedd â myfyrwyr israddedig. Mae’r Panel Adolygu yn 
argymell hefyd y dylai’r gwaith o asesu ar gyfer cymorth ar gyfer rhaglenni ôl-
raddedig ddigwydd ar ddechrau’r rhaglen. 

 
12. Er mwyn datblygu ymchwilwyr newydd yng Nghymru, mae’r Panel Adolygu’n 

argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid i gefnogi rhaglenni ar gyfer 
ymchwilwyr ôl-raddedig. Rydym yn cynnig ysgoloriaethau o hyd at dair blynedd 
i 150 o fyfyrwyr ymchwil bob blwyddyn, am dair blynedd i ddechrau. Byddai’r 
ysgoloriaethau hyn, ar gyfer ffioedd a chynhaliaeth, yn cael eu hariannu drwy 
bartneriaeth gyfartal dair ffordd rhwng Llywodraeth Cymru, y brifysgol lle bydd y 
myfyriwr ymchwil yn astudio, a chyllidwr arall naill ai o’r sector preifat neu 
gyhoeddus neu’r trydydd sector. Dylai’r ysgoloriaeth, felly, fod am ddim i’r 
myfyriwr unigol a byddai’n ychwanegol at y cyllid CCAUC cyfredol ar gyfer 
ymchwil ôl-raddedig. 

Myfyrwyr gyda heriau ac anghenion arbennig 
 
13. Mae ein cynigion hyd yn hyn yn cydnabod yr heriau mae llawer o bobl yn eu 

hwynebu wrth gwblhau cwrs addysg uwch yn llwyddiannus. Credwn fod tri grŵp 
o bobl yn wynebu mwy o heriau yn sgil eu cefndir neu eu hamgylchiadau, ac 
rydym yn cynnig darparu mwy o gymorth i’r bobl hyn fel y gallan nhw, a 
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Chymru, elwa ar astudiaeth addysg uwch. Y grwpiau yw myfyrwyr sydd â 
phrofiad o ofal, neu sydd wedi derbyn cymorth gan wasanaethau gofal 
cymdeithasol; y rhai ag anabledd; a’r rhai sy’n rhieni. 

 
14. Yn achos darpar fyfyrwyr sydd â phrofiad o ofal fel plant rydym yn cynnig bod 

darparwyr addysg bellach ac addysg uwch yn darparu pecynnau cymorth 
wedi’u personoleiddio, a’u bod yn barod i drosglwyddo credydau a bod yn 
hyblyg i ganiatáu i fyfyrwyr ddechrau ar adegau gwahanol yn y flwyddyn 
academaidd. Rydym yn cefnogi’r gydnabyddiaeth a roddir eisoes i’r rhai sydd â 
phrofiad o ofal yn 'Rheoliadau Deddf Plant 1989 (Bwrsari Addysg Uwch) 
(Cymru) 2011' ac yn credu bod y system ariannu a gynigwyd gennym, ynghyd 
â’r Bwrsari AU hwn, yn darparu sylfaen gadarn i gefnogi’r rhai sy’n gadael 
gofal. Serch hynny, mae’r Panel Adolygu’n cynnig y dylai’r rhai sydd â phrofiad 
o ofal dderbyn yr uchafswm Grant Gynhaliaeth a gynigir yn yr adroddiad hwn. 

 
15. Mae’r Panel Adolygu’n cydnabod bod myfyrwyr ag anabledd yn wynebau 

heriau penodol o ran cwblhau cwrs addysg uwch yn llwyddiannus. Rydym yn 
cydnabod hefyd bod cynnydd mawr wedi'i wneud ledled Cymru dros y 
blynyddoedd diwethaf i helpu myfyrwyr ag anableddau i allu manteisio ar 
addysg uwch. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Thrysorlys EM i ystyried 
pa gymorth pellach y gellir ei gynnig. 

 
16. Mae myfyrwyr sy’n rhieni’n wynebu heriau penodol os yw eu plant o dan oedran 

ysgol neu o oedran ysgol. Mae’r Panel Adolygu’n nodi’r heriau cymdeithasol ac 
ariannol i fyfyrwyr sy’n rhieni ac rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru, 
drwy CCAUC, weithio gyda phrifysgolion ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr i 
sicrhau cymorth ariannol priodol i helpu myfyrwyr sy’n rhieni i gyfuno eu 
hastudiaeth a’u cyfrifoldebau teuluol. 

 

Addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg ac astudiaethau Cymraeg 
 
17. Derbyniodd y Panel Adolygu dystiolaeth sylweddol am y ddymunoldeb a’r 

angen i ddarparu addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Adolygiad wedi 
derbyn tystiolaeth sy’n ategu gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd, ac 
yn cydnabod y cynnydd pwysig a wnaed mewn AU cyfrwng Cymraeg ers 
sefydlu’r Coleg. Mae’r Panel Adolygu’n argymell y dylai’r Coleg, fel corff ar 
wahân a sefydlwyd ar y cyd gan holl brifysgolion Cymru, barhau i fod yn gorff 
arweiniol yn y gwaith o gynllunio a chefnogi darpariaeth cyfrwng Gymraeg ar 
sail strategol ledled y sector AU yng Nghymru. Er mwyn cynnal model ariannu 
cynaliadwy yn y sector AU drwy gyfrwng y Gymraeg dylid cynnal buddsoddiad 
blynyddol gan CCAUC yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i raglen 
ysgoloriaeth ar lefel blwyddyn academaidd 2016/17 (£5.8 miliwn) o leiaf. 

 
18. Mae’r Adolygiad yn credu bod gan y Coleg a’r prifysgolion gyfrifoldeb ar y cyd i 

weithio gyda chyrff a sefydliadau eraill i wella darpariaeth addysg uwch drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn argymell felly bod Llywodraeth Cymru’n 
gweithio gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, CCAUC, prifysgolion a 
sefydliadau fel colegau AB, ysgolion, y Ganolfan Ddysgu Cymraeg 
Genedlaethol, a chyflogwyr i sicrhau’r effaith a’r gwerth mwyaf o fuddsoddiad 
cyhoeddus mewn addysg uwch cyfrwng Cymraeg a’r gefnogaeth iddi. 
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19. Mae’r Panel Adolygu’n cefnogi’r egwyddor o fuddsoddiad cyhoeddus, ochr yn 

ochr â dulliau masnachol, ar gyfer gwasg gyhoeddi academaidd yng Nghymru. 
Credwn y dylai amseriad yr adolygiad annibynnol o gymorth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer cyhoeddi a llenyddiaeth yng Nghymru ganiatáu i’r holl 
randdeiliaid ddatblygu cynllun busnes cynaliadwy ar gyfer Gwasg Prifysgol 
Cymru. 

 

Cyllid ymchwil a throsglwyddo gwybodaeth 
 
20. Mae’r system ‘cymorth deuol’ yn ganolog i lwyddiant gwaith ymchwil addysg 

uwch ledled y Deyrnas Unedig. Mae prifysgolion Cymru’n derbyn cyllid ymchwil 
cysylltiedig ag ansawdd gan Lywodraeth Cymru, drwy CCAUC, yn seiliedig ar 
asesiad cyfnodol o ansawdd ymchwil drwy’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil. 
Mae prifysgolion yn chwilio ac yn cystadlu am gyllid ymchwil/prosiect hefyd gan 
amrywiaeth o ffynonellau cyhoeddus a ffynonellau eraill. 

 
21. Mae cyllid ymchwil cysylltiedig ag ansawdd yn hanfodol ar gyfer darparu 

buddsoddiad sylfaenol sy’n galluogi datblygiad ymchwil strategol hirdymor a 
chreu màs critigol o allu ymchwil. Mae sicrwydd a natur ragweladwy’r cyllid hwn 
yn bwysig o ystyried bod rhaid i strategaethau ymchwil prifysgolion gynllunio ar 
gyfer y tymor hir. Am y rheswm hwn a rhesymau eraill mae’r Panel Adolygu’n 
credu bod cyllid ymchwil cysylltiedig ag ansawdd yn parhau i fod yn hanfodol ac 
y dylid ei gynnal ar y lefel gyfredol o £71 miliwn y flwyddyn o leiaf mewn termau 
real dros y pum mlynedd nesaf. 

 
22. Cynigir system gymorth ddeuol debyg gan y Panel Adolygu i gefnogi 

trosglwyddo gwybodaeth. Mae’r buddsoddiad hwn yn angenrheidiol i sicrhau 
bod yr ymchwil a’r wybodaeth a gynhyrchir gan brifysgolion yn darparu’r 
manteision gorau posibl i economi a chymdeithas Cymru. Dylai Llywodraeth 
Cymru, drwy CCAUC, ariannu dwy ganolfan trosglwyddo gwybodaeth i 
ddechrau; yna cychwyn ffrwd ariannu prosiectau hyblyg ar gyfer prosiectau a 
fydd yn effeithio ar economi Cymru. Dylai’r rhain gael eu gweinyddu gan 
CCAUC gyda chyn lleied o fiwrocratiaeth â phosibl. Yn ogystal, dylai Sefydliad 
Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru dderbyn cyllid 
craidd gan Lywodraeth Cymru i ddylanwadu ar bolisi cymdeithasol, am gyfnod 
o bum mlynedd, gan fod y rhan fwyaf o’i gyllid yn dod o brosiectau. 

 

Addysg Alwedigaethol a Thechnegol Uwch 
 
23. Bu’r Panel Adolygu, gyda chymorth is-banel arbenigol, yn ystyried y ffordd orau 

o wella cyfleoedd i fyfyrwyr sy’n astudio rhaglenni addysg uwch seiliedig ar 
waith neu gysylltiedig â galwedigaeth. Roedd hyn yn dilyn ymestyn Cylch 
Gwaith yr Adolygiad a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016. Roedd y Panel 
Adolygu’n gweld cyfle i Gymru ddatblygu prentisiaethau gradd neu ddarpariaeth 
a noddir gan gyflogwyr neu mewn ffordd sy’n gwireddu’r slogan ‘dysgu wrth 
ennill’.  

 
24. Mae modelau gwaith partneriaeth effeithiol yn bodoli eisoes rhwng colegau, 

prifysgolion a darparwyr hyfforddiant i sicrhau bod myfyrwyr yn symud rhwng 
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rhaglenni lefel 4 a lefel 5 (fel graddau Sylfaen neu HND) a graddau israddedig. 
Nod yr argymhellion a wnaed gan y Panel Adolygu yn y maes hwn yw gwella 
gwaith partneriaeth; ac ni ddylid diystyru rôl allweddol cyflogwyr. Mae’r cynigion 
yn y maes hwn yn cynnwys prosesau gwell ar gyfer cymeradwyo fframweithiau 
prentisiaeth uwch a chyllid datblygu ar gyfer colegau AB sydd am wneud cynnig 
arbennig i fyfyrwyr a chyflogwyr ym maes addysg dechnegol uwch, yn amodol 
ar y gofynion sicrhau ansawdd arferol. 

 

Cymdeithas Ddysgedig Cymru 
 
25. Yn ystod yr Adolygiad hwn rydym wedi derbyn sylwadau gan Gymdeithas 

Ddysgedig Cymru, sy’n gymdeithas gymharol newydd. Mae’r Gymdeithas yn 
ychwanegiad i’w groesawu yn amgylchedd deallusol Cymru, yn enwedig gan 
fod yr aelodau’n dod o ddisgyblaethau a sectorau gwahanol. Credwn fod 
ganddi’r potensial i ddatblygu yn adnodd gwirioneddol ar gyfer gwella 
dealltwriaeth y cyhoedd o wyddoniaeth ac ymchwil, gan gyfrannu at ddatblygu 
‘pŵer meddal’ Cymru drwy hyrwyddo rhwydweithiau rhyngwladol o ddiddordeb 
yng Nghymru, a darparu cyngor annibynnol a sganio’r gorwel ar draws 
amrywiaeth eang o feysydd drwy sicrhau bod llunwyr polisïau yng Nghymru yn 
gallu manteisio ar yr arbenigedd cenedlaethol (a byd-eang) gorau.  

 
26. Er mwyn iddi weithredu’n effeithiol mae’r Panel Adolygu’n argymell y dylai 

Cymdeithas Ddysgedig Cymru dderbyn y cwantwm o gyllid craidd mae cyrff 
tebyg yn ei dderbyn mewn awdurdodaethau eraill.  

 

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
 

27. Mae’r Panel Adolygu’n credu y dylai CCAUC dderbyn cyllid heb gyfyngiadau i 
sicrhau newid mewn meysydd sy’n gysylltiedig â blaenoriaethau Llywodraeth 
Cymru; yn cynnwys prosiectau i ddylanwadu ar agweddau cymdeithasol 
ehangu mynediad; effeithlonrwydd mewn prifysgolion neu ymyriadau i 
symleiddio taith y dysgwr. Felly, mae’r Panel Adolygu’n argymell darpariaeth 
ariannol ar gyfer cronfa ddatblygu strategol CCAUC, er ei fod yn disgwyl i 
brosiectau a ariennir drwy’r ffrwd ariannu hon gael eu hariannu ar y cyd gyda 
phrifysgolion. 

 

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr 
 
28. Mae’r Panel Adolygu’n argymell y dylai Cyd-bwyllgor o Weinidogion y DU, ar y 

lefelau uchaf, ystyried trefniadau cydgysylltu gwell ar gyfer polisi cyllid myfyrwyr 
rhwng gweinyddiaethau’r DU, heb danseilio penderfyniadau datganoledig. 
Rydym yn croesawu parodrwydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr i weithio 
gyda Llywodraeth Cymru i ystyried opsiynau ar gyfer gweithredu argymhellion 
yr adroddiad hwn yn ddi-oed. Yn dibynnu ar ganlyniad y cydweithio hwnnw, 
mae’r Panel yn argymell y dylid ystyried cwmpasu system newydd o weinyddu 
benthyciadau myfyrwyr yng Nghymru. 

 




