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BWRIAD POLISI MEWN CYSYLLTIAD Â'R RHEOLIADAU ARFAETHEDIG SYDD 
I'W GWNEUD O DAN Y BIL ADDYSG UWCH (CYMRU) 
 
 

1. Mae'r ddogfen hon yn sôn am y cyfeiriad polisi cyfredol mewn cysylltiad â'r 
rheoliadau y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu eu gwneud gan ddefnyddio'r 
pwerau yn y Bil Addysg Uwch (Cymru) ('y Bil'). 
 

2. Bydd y Bil yn gwneud darpariaeth ar gyfer fframwaith rheoleiddio diwygiedig ar 
gyfer addysg uwch yng Nghymru. Bydd yn gwneud hyn drwy roi'r swyddogaethau 
angenrheidiol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ('CCAUC') i sicrhau 
ansawdd addysg uwch, gorfodi rheolaethau ffioedd dysgu a gofynion cynlluniau 
ffioedd, a sefydlu fframwaith ar gyfer trefnu a rheoli materion ariannol darparwyr 
addysg uwch yng Nghymru sydd â chynllun ffioedd a mynediad a gymeradwywyd 
gan CCAUC.  

3. Mae elfennau allweddol y fframwaith rheoleiddio newydd wedi'u hamlinellu yn y 
Bil a byddant yn cychwyn naill ai pan roddir Cydsyniad Brenhinol neu yn unol â 
gorchmynion cychwyn a wneir gan Weinidogion Cymru. Fodd bynnag, mae'r Bil 
yn rhoi nifer o bwerau i Weinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy'n dilyn yn 
rhesymol yn sgil yr hyn a ddisgrifir yn glir yn y Bil. Bydd y rhain yn caniatáu i 
fanylion gweithdrefnol gael eu pennu, ac yn darparu hyblygrwydd yn y dyfodol o 
ran materion a allai newid o bryd i'w gilydd.  

4. Ac eithrio'r pŵer i gychwyn darpariaethau'r Bil drwy orchymyn, mae'r pwerau 
dirprwyedig a ddarperir gan y Bil hwn ar ffurf rheoliadau. Bwriad Llywodraeth 
Cymru yw ymgynghori ar fanylion y rheoliadau arfaethedig cyn iddynt gael eu 
gwneud.   

5. Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth am y bwriadau polisi mewn cysylltiad â'r 
rheoliadau hynny a wneir o dan y Bil, os cânt eu deddfu.  

6. O ran y pŵer i wneud gorchmynion ar gyfer cychwyn y ddeddfwriaeth, mae adran 
56 o'r Bil yn darparu y daw Rhan 1 a rhai darpariaethau eraill i rym ar y diwrnod 
pan fydd y Ddeddf yn derbyn Cydsyniad Brenhinol.  Cychwynnir darpariaethau 
eraill y Bil, drwy orchymyn, pan fydd Gweinidogion Cymru yn ystyried ei bod yn 
briodol neu'n fuddiol. Y bwriad yw bod rhai darpariaethau yn cael eu gweithredu 
ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16. Mae hyn yn rhagdybio y ceir Cydsyniad 
Brenhinol ddechrau 2015 ac y gwneir is-ddeddfwriaeth yn ystod 2015, gan 
gyflwyno'r system reoleiddio newydd yn ystod 2016 mewn pryd i'w chychwyn yn 
llawn yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17. Ystyrir bod yn rhaid gweithredu 
hyn yn raddol er mwyn i'r broses bontio i'r fframwaith rheoleiddio newydd fod yn 
un llyfn.  

7. Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â: 

Y Bil drafft 
 
http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-
docs.htm?act=dis&id=256106&ds=5/2014 

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=256106&ds=5/2014
http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=256106&ds=5/2014
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Y Memorandwm Esboniadol 
 
http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-
docs.htm?act=dis&id=256107&ds=5/2014 
 
Yr Ymgynghoriad Technegol 
 
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-
technical-consultation/?skip=1&lang=cy 
 
Y Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad Technegol 
 
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-
technical-consultation/?skip=1&lang=cy 
 

 

RHAN 2 - CYNLLUNIAU FFIOEDD A MYNEDIAD 

 
8. Bydd y Rhan hon o'r Bil yn caniatáu i rai sefydliadau yng Ngymru wneud cais i 

CCAUC am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.  Mae'r Rhan hon hefyd 
yn delio â chynnwys cynlluniau ffioedd a mynediad, gan gynnwys terfyn ffioedd ar 
gyfer rhai cyrsiau.  Bydd gofyn i CCAUC fonitro i ba raddau y mae sefydliadau yn 
cydymffurfio â'u cynlluniau ffioedd a mynediad (gan gynnwys terfynau ffioedd) ac 
mae'r Rhan hon yn rhoi nifer o swyddogaethau newydd i CCAUC fel y gall 
ymgymryd â'r rôl hon.  
 

9. Cyfeirir at y canllawiau a'r rheoliadau canlynol yn yr wybodaeth sy'n ymwneud â'r 
rheoliadau sydd i'w gwneud o dan Ran 2 y Bil:            

 
 Rheoliadau Ffïoedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011 (OS 

2011/884 (Cy.128)) 

Ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/884/contents/made 
 

 Guidance to HEFCW on Fee Plan Approval and Enforcement, Ebrill 2011 
Ar gael yn: 
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/heplans/?l
ang=cy 

 

 Ymgynghoriad Technegol ar y Bil Addysg Uwch (Cymru) - (paragraffau 3.4, 4.24, 
4.5) 

Ar gael yn: http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-

technical-consultation/?lang=cy   

 
 Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2011  

Ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/691/contents/made  
 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013 

Ar gael yn: http://www.legislation.gov.uk/wsi/2013/3177/contents/made  

http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=256107&ds=5/2014
http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs.htm?act=dis&id=256107&ds=5/2014
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-technical-consultation/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-technical-consultation/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-technical-consultation/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-technical-consultation/?skip=1&lang=cy
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/884/contents/made
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/heplans/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/publications/guidance/heplans/?lang=en
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-technical-consultation/?lang=en
http://wales.gov.uk/consultations/education/higher-education-wales-bill-technical-consultation/?lang=en
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2011/691/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2013/3177/contents/made
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10. Mae'r tablau ar y dudalen nesaf yn nodi'r bwriadau polisi mewn cysylltiad â phob 
un o'r pwerau i wneud rheoliadau yn y Rhan hon o'r Bil.  
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Ceisiadau am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a 
mynediad. 

ADRAN 2(4) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 2 yn caniatáu i gorff llywodraethu math arbennig o sefydliad wneud cais i CCAUC 
am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.  Rhaid i'r sefydliad fod yng Nghymru, rhaid 
iddo ddarparu addysg uwch a rhaid iddo fod yn elusen. 

Mae adran 2(4) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth, drwy reoliadau, 
ynghylch y drefn o wneud cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.  

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r wybodaeth a'r gofynion sydd wedi'u hamlinellu yn y rheoliadau hyn yn debygol o fod 
yn dechnegol eu natur ac o fod angen eu diweddaru'n rheolaidd.  Efallai y bydd y rheoliadau 
yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau gyflwyno gwybodaeth neu ddogfennau penodol i 
CCAUC ochr yn ochr â'u ceisiadau am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.  Mae'r 
gofynion hyn ynghylch gwybodaeth a dogfennau yn debygol o newid dros amser yn sgil 
newidiadau yn y ffordd y darperir addysg uwch yng Nghymru yn ogystal â datblygiadau 
technolegol.  Mae angen yr hyblygrwydd ar Weinidogion Cymru i ymateb i'r newidiadau hyn 
a fydd yn sicrhau bod y broses gais mewn cysylltiad â chynllun ffioedd a mynediad yn 
parhau'n gyfredol. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Disgwylir i CCAUC ei gwneud yn ofynnol cael gwybodaeth neu ddogfennau penodol gan 
sefydliadau sy'n gwneud cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad. Bwriad y 
polisi yw y bydd y rheoliadau hyn yn amlinellu'r wybodaeth a'r dogfennau y bydd angen i 
sefydliadau sy'n gwneud cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad eu darparu i 
CCAUC. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth sy'n dangos bod yr addysg a ddarperir gan y 
sefydliad o ansawdd digonol a bod trefniadau rheoli ariannol y sefydliad yn gadarn. Gallai 
gynnwys hefyd fanylion y math a'r amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch a ddarperir gan y 
sefydliad yn ogystal â gwybodaeth am record y sefydliad, a'i gynlluniau, o ran denu myfyrwyr 
o bob math o gefndiroedd cymdeithasol ac economaidd.  

Cynigir hefyd bod y manylion technegol am y broses gais yn cael eu hamlinellu yn y 
rheoliadau. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth am amserlenni, gofynion i ddarparu 
gwybodaeth gyswllt yn ogystal ag unrhyw wybodaeth arall resymol sy'n ofynnol gan CCAUC. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Dynodi darparwyr addysg uwch eraill. 

ADRAN: 3(4) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 3 yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddynodi darparwr addysg uwch elusennol 
yng Nghymru yn 'sefydliad' at ddibenion y Bil ac unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir dano.  Fel 
rheol, ni fyddai darparwr o'r fath yn cael ei ystyried yn 'sefydliad' o dan y Bil.  Gall y darparwr 
wneud cais i'w ddynodi ei hun. 

Mae adran 3(4) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau am sut y dylid gwneud 
cais i ddynodi darparwr, sut y dylid dynodi a thynnu dynodiad yn ôl, gan gynnwys materion 
i'w hystyried wrth asesu a ddylid dynodi'r darparwr neu dynnu dynodiad yn ôl, ac effaith 
tynnu dynodiad yn ôl. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r materion sydd i'w hystyried yn y rheoliadau hyn yn debygol o fod yn dechnegol ac yn 
weinyddol eu natur ac o fod angen eu diweddaru'n rheolaidd.  Efallai y bydd y rheoliadau yn 
ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gyflwyno gwybodaeth benodol i Weinidogion Cymru i 
gyd-fynd â'u ceisiadau i gael eu dynodi.  Mae'r gofynion hyn ynghylch gwybodaeth yn 
debygol o newid dros amser yn sgil newidiadau o fewn y sector addysg uwch yn ogystal â 
datblygiadau technolegol. 

Yn yr un modd, gallai'r gweithdrefnau a'r prosesau sy'n gysylltiedig â dynodi neu dynnu 
dynodiad yn ôl newid dros amser wrth i wahanol ddarparwyr geisio dod yn rhan o'r sector 
addysg uwch yng Nghymru.  Bydd y pŵer hwn i wneud rheoliadau yn caniatáu i Weinidogion 
Cymru ymateb i'r newidiadau.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Gellid defnyddio'r pŵer hwn i ddynodi darparwr nad yw'n gallu dyfarnu graddau ond sy'n 
darparu cyrsiau addysg uwch eraill ar lefel is ar y fframwaith credydau a chymwysterau. 
Efallai na fydd darparwr o'r fath yn ystyried ei hun yn "sefydliad" at ddibenion adran 2, ond 
efallai serch hynny ei fod yn dymuno i'w gyrsiau gael eu dynodi'n awtomatig drwy reoliadau 
cymorth i fyfyrwyr (at ddibenion cymorth i fyfyrwyr gan Weinidogion Cymru) a gallu gwneud 
cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad o dan yr adran honno. 

Bwriad y polisi yw y bydd y rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr sy'n 
gwneud cais i Weinidogion Cymru i gael eu dynodi'n 'sefydliad' gyflwyno gwybodaeth neu 
ddogfennau penodol ochr yn ochr â'u cais.  Byddai Gweinidogion Cymru yn gallu disgwyl yn 
rhesymol i ddarparwr gynnig prawf ei fod yn gweithredu yng Nghymru ac o'i statws 
elusennol.  Gallai'r rheoliadau nodi hefyd sut dylid gwneud cais (er enghraifft yn 
ysgrifenedig). 

O dan adran 3(4), gall Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau am geisiadau gan ddarparwyr 
o'r fath, tynnu dynodiad yn ôl ac effaith gwneud hynny.  

Er mwyn diogelu buddiannau myfyrwyr presennol, cynigir bod y rheoliadau yn nodi y dylid, 
lle tynnir yn ôl ddynodiad darparwr fel sefydliad, parhau i drin y darparwr fel 'sefydliad' am 
gyfnod penodedig ac mewn perthynas ag elfennau penodol o'r fframwaith rheoleiddio 
newydd a sefydlwyd o dan y Bil.  
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Y cyfnod hiraf posibl ar gyfer cynllun ffioedd.  

ADRAN: 4(2) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 4 yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun ffioedd a mynediad nodi'r cyfnod pryd bydd 
yn effeithiol.  O dan is-adran (2), gall Gweinidogion Cymru bennu mewn rheoliadau y cyfnod 
hiraf posibl ar gyfer cynllun ffioedd a mynediad.  Ni cheir nodi cyfnod ar gyfer cynllun ffioedd 
a mynediad sy'n hirach na'r cyfnod hwn.  

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r cyfnod hiraf a nodir ar gyfer cynllun ffioedd a mynediad yn debygol o newid dros 
amser yn sgil newidiadau o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru.  Mae'r pŵer 
rheoleiddio hwn yn ofynnol er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i ymateb i'r newidiadau 
hyn. 

Ar hyn o bryd, mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg i wneud rheoliadau yn adran 35(2) 
o Ddeddf Addysg Uwch 2004.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Daeth cynlluniau ffioedd yn ofyniad statudol yng Nghymru i sefydliadau a oedd yn codi 
ffioedd dysgu dros swm penodedig (£4,000) mewn perthynas â rhai cyrsiau cymhwysol a 
oedd yn cychwyn yn ystod y flwyddyn academaidd 2012/13. Ar hyn o bryd, mae rheoliadau 
yn pennu 2 flynedd fel y cyfnod hiraf posibl ar gyfer cynlluniau ffioedd. Y bwriad yw ymestyn 
hyn yn y tymor hir i 5 mlynedd.  Bwriad y polisi yw lleihau'r beichiau gweinyddol ar CCAUC 
ac ar sefydliadau yng ngoleuni'r pŵer newydd arfaethedig i CCAUC, sef monitro i ba raddau 
y mae sefydliadau yn cydymffurfio â darpariaethau cynlluniau ffioedd a gymeradwywyd a 
gwerthuso effeithiolrwydd y cynlluniau hynny.   Fodd bynnag, yn sgil yr angen i'r system 
newydd ymsefydlu, ni ddisgwylir i gyfnod cynlluniau ffioedd gael ei ymestyn y tu hwnt i 2 
flynedd yn y set gyntaf o reoliadau. 

Ar hyn o bryd, mae Rheoliad 8 o Reoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu 
Cymeradwyo) (Cymru) 2011 yn nodi'r cyfnod hiraf posibl ar gyfer cynllun. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Disgrifiad o gyrsiau cymhwysol.  

ADRAN: 5(2)(b) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 5 yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun ffioedd a mynediad nodi terfyn ffioedd mewn 
perthynas â phob 'cwrs cymhwysol', neu ddarparu ar gyfer pennu terfyn ffioedd o'r fath. 

Mae adran 5(2)(b) yn galluogi Gweinidogion Cymru i bennu mewn rheoliadau ddisgrifiadau o 
'gyrsiau cymhwysol'.  Rhaid i gyrsiau o'r fath gael eu darparu'n llwyr neu'n bennaf yng 
Nghymru. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Pennir terfyn ffioedd ar gyfer cyrsiau cymhwysol. Mae'r pŵer hwn i wneud rheoliadau yn 
ofynnol er mwyn rhoi'r hyblygrwydd i Weinidogion Cymru ymateb i newidiadau yn y system 
cymorth i fyfyrwyr neu o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru.  Er enghraifft, os dynodir 
ystod newydd o gyrsiau at ddibenion cymorth i fyfyrwyr (sy'n golygu bod rhai myfyrwyr sy'n 
dilyn y cyrsiau hynny yn gymwys i dderbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru), mae'n debygol 
y gwneir y cyrsiau hynny yn 'gyrsiau cymhwysol' at ddibenion y terfyn ffioedd newydd a'r 
fframwaith rheoleiddio ehangach. 

Ar hyn o bryd, mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg i wneud rheoliadau yn adran 28(6) o 
Ddeddf Addysg Uwch 2004. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Mae'n debygol y bydd y diffiniad o "gyrsiau cymhwysol" yn gysylltiedig iawn â'r cyrsiau hynny 
a ddynodir yn awtomatig at ddibenion cymorth i fyfyrwyr drwy reoliadau a wnaed o dan 
adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998.  Yn gyffredinol, mae'n debygol y bydd y 
disgrifiad o gwrs cymhwysol wedi'i gyfyngu i gyrsiau addysg uwch i israddedigion a ddarperir 
yn llwyr neu'n bennaf yng Nghymru.  Bydd hyn yn cynnwys cyrsiau gradd gyntaf, Diplomâu 
Cenedlaethol Uwch (HNDs), Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNCs) a chyrsiau 
hyfforddiant cychwynnol i athrawon.  Mae'n debygol y caiff cyrsiau a ddarperir ar ran 
sefydliad a reoleiddir o dan drefniadau breinio gyda sefydliad neu ddarparwr arall eu 
cynnwys yn y diffiniad o "gyrsiau cymhwysol" yn y rheoliadau. 

Ar hyn o bryd, caiff cyrsiau cymhwysol eu pennu yn Rheoliad 3 o Reoliadau Ffioedd 
Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2011.  
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Uchafswm terfynau ffioedd   

ADRAN: 5(3) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Ni ddylai terfyn ffioedd a nodir mewn cynllun ffioedd a mynediad, neu a bennir yn unol â 
chynllun o'r fath, fod yn fwy nag uchafswm penodedig.  Mae adran 5(3) yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i bennu'r uchafswm hwn. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae uchafswm y terfyn ffioedd sy'n berthnasol i rai cyrsiau addysg uwch ('cyrsiau 
cymhwysol') yn debygol o newid dros amser, mewn ymateb i newidiadau ym mholisi cymorth 
i fyfyrwyr, ffioedd gweinyddiaethau eraill y DU a ffactorau economaidd a chymdeithasol 
eraill.  Bydd y pŵer hwn i wneud rheoliadau yn rhoi'r hyblygrwydd i Weinidogion Cymru 
ymateb i'r newidiadau hyn. 

Ar hyn o bryd, mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg i wneud rheoliadau yn adran 28(6) o 
Ddeddf Addysg Uwch 2004. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

O dan y system bresennol, mae Gweinidogion Cymru yn pennu swm ffioedd sylfaenol a 
swm ffioedd uwch mewn rheoliadau. Gall sefydliadau godi hyd at y swm sylfaenol heb 
gynllun ffioedd sydd wedi'i gymeradwyo. Mae angen i sefydliadau sy'n codi ffïoedd sydd 
uwchlaw'r swm sylfaenol feddu ar gynllun ffïoedd a gymeradwywyd.  O dan y system 
newydd, y bwriad yw y bydd Gweinidogion Cymru yn pennu un swm ffioedd yn unig, a 
hwnnw fydd yr uchafswm y gellir ei godi gan sefydliad sydd â chynllun ffioedd a mynediad 
wedi'i gymeradwyo (sefydliad a reoleiddir).  

Bwriedir pennu swm o £9,000 yn y set gyntaf o reoliadau.  Mae hyn yn cyfateb i'r swm uwch 
presennol, sef yr uchafswm y gellir ei godi gan y sefydliadau hynny sydd â chynllun ffioedd 
wedi'i gymeradwyo. 

Mae Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Symiau) (Cymru) 2011 yn pennu'r symiau sylfaenol ac 
uwch y gall sefydliadau perthnasol eu codi drwy ffïoedd dysgu ar gyfer cyrsiau gradd amser 
llawn. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Ystyr 'personau cymhwysol' 

ADRAN: 5(5) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Bydd terfyn ffioedd a nodir mewn cynllun ffioedd a mynediad, neu a bennir gan gynllun o'r 
fath, ond yn berthnasol i ffioedd sy'n daladwy gan 'bersonau cymhwysol'.  Mae adran 5(5) yn 
galluogi Gweinidogion Cymru i bennu dosbarthiadau o bersonau mewn rheoliadau a fydd yn 
'bersonau cymhwysol' at ddibenion y terfyn ffioedd.  Ni fydd myfyrwyr rhyngwladol yn 
'bersonau cymhwysol' at ddibenion adran 5 na'r rheoliadau cysylltiedig.  

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae pennu'r dosbarthiadau o bersonau a fydd yn 'bersonau cymhwysol' at ddibenion y 
terfyn ffioedd yn fater technegol y gallai fod angen ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd.  Bydd y 
pŵer hwn yn rhoi'r hyblygrwydd i Weinidogion Cymru ddiweddaru ystyr 'personau 
cymhwysol' yn ôl y gofyn. 

Ar hyn o bryd, mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg i wneud rheoliadau yn adran 28(6) o 
Ddeddf Addysg Uwch 2004. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Bydd y rheoliadau hyn yn pennu'r dosbarthiadau o bersonau y bydd y 'terfyn ffioedd' yn 
berthnasol iddynt (lle mae'r personau hynny yn dilyn cyrsiau cymhwysol). 

Mae 'personau cymhwysol' fel y'u pennir ar hyn o bryd yn rheoliad 4 o Reoliadau Ffioedd 
Myfyrwyr (Cyrsiau a Phersonau Cymhwysol) (Cymru) 2011yn debyg i'r ffordd y pennir 
'myfyrwyr cymwys' yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2013, ond nid yr un 
fath yn union.  Mae'r diffiniad cyfredol o 'bersonau cymhwysol' yn cynnwys y grwpiau 
canlynol, ac mae'n rhaid iddynt fod yn byw fel rheol yn y DU ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn 
academaidd gyntaf y cwrs:  

 Personau sydd wedi setlo yn y DU; 

 Ffoaduriaid ac aelodau o'u teuluoedd; 

 Personau sydd â chaniatâd i ddod i'r DU neu i aros ac aelodau o'u teuluoedd; 

 Ymfudwyr o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac aelodau o'u teuluoedd; 

 Personau sydd wedi setlo yn y DU ac sydd â hawl i breswylio yn rhywle arall; 

 Plant gwladolion y Swistir; 

 Plant gweithwyr o Dwrci. 

Mae'r diffiniad cyfredol o 'bersonau cymhwysol' hefyd yn cynnwys gwladolion yr UE. 

Nid oes bwriad ar hyn o bryd i wneud gwelliannau i'r diffiniad o 'bersonau cymhwysol' fel y'u 
pennir yn y rheoliadau presennol.   
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Ffioedd sy'n daladwy i bersonau eraill 

ADRAN 5(9) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 5(2) yn cadarnhau mai ystyr 'terfyn ffioedd' at ddibenion y Bil yw terfyn ar y 
ffioedd sy'n daladwy gan 'berson cymhwysol' i sefydliad mewn perthynas â 'chwrs 
cymhwysol'.  Mae hyn yn cyfateb i'r sefyllfa safonol, lle mae ffioedd yn daladwy gan fyfyrwyr 
i'r sefydliadau sy'n darparu eu cyrsiau. 

Mae adran 5(9) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy'n nodi amgylchiadau 
penodol lle mae ffioedd sy'n daladwy i berson arall mewn cysylltiad â chwrs person 
cymhwysol i'w hystyried yn ffioedd sy'n daladwy i'r sefydliad mewn cysylltiad â'r cwrs 
hwnnw.  Bydd y pŵer hwn yn berthnasol lle darperir cwrs gan sefydliad neu ddarparwr, ar 
ran sefydliad sydd â chynllun ffioedd a mynediad sydd wedi'i gymeradwyo (sefydliad a 
reoleiddir).  

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r pŵer hwn i wneud rheoliadau yn ofynnol er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i 
ymateb i newidiadau yn y ffordd y caiff ffioedd eu codi gan sefydliadau addysg uwch yng 
Nghymru.  Bydd y pŵer hwn yn sicrhau na all sefydliadau sy'n dod i drefniadau breinio â 
sefydliadau neu ddarparwyr eraill osgoi'r terfyn ffioedd statudol drwy drefnu i'w sefydliadau 
partner godi ffioedd ar fyfyrwyr.  Byddai hyn yn gwarchod myfyrwyr drwy sicrhau na chodir 
ffioedd ychwanegol arnynt, a fyddai'n golygu bod cyfanswm y ffioedd sy'n daladwy yn uwch 
na'r terfyn ffioedd statudol.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Rydym yn cydnabod y gallai'r trefniadau breinio sy'n bodoli amrywio ac y gallai rhai ffioedd a 
godir am gwrs cymhwysol neu bob un ohonynt fod yn daladwy i sefydliad partner. Bwriad 
polisi'r rheoliadau hyn yw sicrhau nad yw'r ffioedd sy'n daladwy gan fyfyrwyr (personau 
cymhwysol) yn uwch na'r terfyn ffioedd statudol, hyd yn oed lle mae'r ffioedd hynny yn 
daladwy i rywrai ar wahân i sefydliad a reoleiddir sy'n gyfrifol am y cwrs.  
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Hyrwyddo cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch. 

ADRAN: 6(1) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 6(1) yn ei gwneud yn ofynnol i gynllun ffioedd a mynediad sy'n ymwneud â 
sefydliad gynnwys y ddarpariaeth ar hyrwyddo cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch a 
bennir gan Weinidogion Cymru mewn rheoliadau.  Mae'r pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion 
Cymru i bennu'r wybodaeth am gyfle cyfartal ac addysg uwch at y diben hwn. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r wybodaeth a'r blaenoriaethau sy'n gysylltiedig â hyrwyddo cyfle cyfartal a hyrwyddo 
addysg uwch yn debygol o newid dros amser i adlewyrchu newidiadau o fewn y sector 
addysg uwch yng Nghymru.  Bydd y pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i ymateb i'r 
newidiadau hyn drwy addasu'r gofynion o ran cynlluniau ffioedd a mynediad sefydliadau. 

Ar hyn o bryd mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg yn adran 33 o Ddeddf Addysg Uwch 
2004. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Bwriad y polisi yw y bydd y rheoliadau hyn yn adeiladu ar y gofynion a amlinellir yn y 
rheoliadau presennol.  

Ar hyn o bryd, mae Rheoliadau 3 a 4 o Reoliadau Ffïoedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu 
Cymeradwyo) (Cymru) 2011 yn amlinellu cynnwys gofynnol cynllun ffioedd. Y bwriad yw ail-
lunio nifer o'r gofynion cyfredol, megis y gofyniad i gynllun ei gwneud yn ofynnol i'r corff 
llywodraethu gymryd mesurau i ddenu ceisiadau gan grwpiau sydd heb eu cynrychioli'n 
ddigonol a'r gofyniad i ryddhau gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael. Bwriedir 
hefyd ymgorffori gofynion newydd ynghylch mesurau i'w cymryd i gadw myfyrwyr o grwpiau 
sydd heb eu cynrychioli'n ddigonol a hefyd ofyniad mewn perthynas ag amlinellu gwariant 
mewn perthynas ag amcanion cynllun os codir ffioedd sy'n uwch na swm trothwy penodedig. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Cymeradwyo neu wrthod cynllun ffioedd a mynediad 

ADRAN: 7(3) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

O dan adran 7, gall CCAUC naill ai gymeradwyo neu wrthod cais am gymeradwyaeth i 
gynllun ffioedd a mynediad sefydliad. 

Mae adran 7(3) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau am faterion sydd i'w 
hystyried gan CCAUC wrth benderfynu a ddylid cymeradwyo neu wrthod cynllun. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r materion a fydd yn berthnasol i benderfyniad CCAUC i gymeradwyo neu wrthod 
cynllun ffioedd a mynediad sefydliad yn debygol o newid dros amser.  Gallai sawl peth 
ddylanwadu ar hyn, er enghraifft y mathau o sefydliad sy'n gwneud cais am gymeradwyaeth, 
ystod y cyrsiau a gynigir yng Nghymru a newidiadau eraill o fewn y sector addysg uwch.  
Bydd y pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddiweddaru'r broses o gymeradwyo 
cynllun ffioedd a mynediad yn unol â'r newidiadau hyn. 

Ar hyn o bryd mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg yn adran 34(5) o Ddeddf Addysg 
Uwch 2004.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Mae rhai amodau sy'n ymwneud â chymeradwyo neu wrthod cynllun a gynigir wedi'u 
hamlinellu yn y Bil (adran 7(2)). Bwriad y polisi yw bod CCAUC, wrth benderfynu a ddylid 
cymeradwyo cynllun a gynigir, orfod rhoi ystyriaeth i faterion ychwanegol sy'n adlewyrchu'r 
mathau gwahanol o sefydliadau a allai wneud cais am gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a 
mynediad, a'r amrywiaeth ehangach o lefelau ffioedd a fydd yn ddarostyngedig i ofynion 
cynllun ffioedd a mynediad o dan y system reoleiddio newydd. 

Y bwriad yw y dylai CCAUC orfod rhoi ystyriaeth i'r canlynol:  

 ansawdd addysg y sefydliad a sut y caiff ei faterion ariannol eu trefnu er mwyn 
sicrhau bod buddiannau darpar-fyfyrwyr yn cael eu gwarchod; 

 digonolrwydd y mesurau yr ymrwymwyd iddynt yn y cynllun yn erbyn y lefel ffioedd 
dysgu arfaethedig er mwyn sicrhau dull cymesur o gymeradwyo cynlluniau. 

Ar hyn o bryd mae Rheoliad 6 o Reoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu 
Cymeradwyo) (Cymru) 2011 yn nodi'r materion penodol y mae'n rhaid i'r awdurdod 
perthnasol (CCAUC) roi ystyriaeth iddynt wrth wneud penderfyniad ynghylch cymeradwyo 
cynllun.  Mae'r materion hynny yn cynnwys diogelu mynediad teg i addysg uwch a diogelu 
rhyddid academaidd.  Y bwriad yw i'r materion hynny gael eu dyblygu yn y rheoliadau i'w 
gwneud o dan adran 7(3) o'r Bil. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Cyhoeddi cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo 

ADRAN: 8(1) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae'r pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i'w gwneud yn ofynnol i sefydliadau sydd â 
chynllun ffioedd a mynediad sydd wedi'i gymeradwyo gyhoeddi eu cynllun.  Efallai y bydd y 
rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol ei gyhoeddi yn gwneud darpariaeth benodol ar sut a 
phryd y dylid gwneud hynny. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r gofynion ynghylch cyhoeddi cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo yn debygol o newid 
dros amser, mewn ymateb i nifer y bobl sydd am weld y cynlluniau, yr angen i sicrhau 
hwylustod mynediad a newidiadau ym myd technoleg.  Bydd y pŵer hwn i reoleiddio yn 
galluogi Gweinidogion Cymru i ymateb i'r newidiadau hyn ac yn caniatáu'r dull mwyaf hyblyg 
a diweddar o gyhoeddi cynllun.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Bwriad y polisi yw sicrhau mwy o dryloywder o ran yr wybodaeth sydd ar gael am y cynnydd 
y mae sefydliadau yn ei wneud o ran ymrwymiadau eu cynlluniau ffïoedd. Un elfen o hyn yw 
sicrhau bod cynlluniau ffioedd a mynediad yn cael eu cyhoeddi fel y gall y rheini sydd â 
diddordeb yn y cynlluniau gael eu gweld yn hawdd.  

Ar hyn o bryd mae Rheoliad 7 o Reoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu 
Cymeradwyo) (Cymru) 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau gyhoeddi eu cynlluniau a 
gymeradwywyd mewn ffordd sy'n hwylus i fyfyrwyr a darpar-fyfyrwyr. Nid ydym yn bwriadu 
newid y gofyniad hwn yn y set gyntaf o reoliadau.  
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Amrywio cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo 

ADRAN: 9(1) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Bydd y pŵer hwn yn berthnasol pan fydd sefydliad, ar ôl i CCAUC gymeradwyo ei gynllun 
ffioedd a mynediad, yn dymuno amrywio'r cynllun.  Efallai y bydd Gweinidogion Cymru, drwy 
reoliadau, yn ei gwneud yn bosibl i gynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo gael eu hamrywio yn 
unol â'r weithdrefn a amlinellir yn y rheoliadau hynny.  Rhaid i'r rheoliadau ddarparu y bydd 
amrywiad ond yn effeithiol os bydd CCAUC yn ei gymeradwyo. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae nifer y ceisiadau i amrywio cynlluniau sydd wedi'u cymeradwyo a natur yr amrywiadau 
yn debygol o newid dros amser.  Yn ogystal, mae'r prosesau a'r gweithdrefnau sy'n 
berthnasol i amrywiadau hefyd yn debygol o newid, yn dibynnu ar brofiad CCAUC o'r 
arferion a ddefnyddir, newidiadau technolegol a'r hyn y mae'r sefydliadau yn ei ffafrio.  Bydd 
y pŵer hwn i wneud rheoliadau yn galluogi Gweinidogion Cymru i ymateb i'r newidiadau hyn. 

Ar hyn o bryd mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg yn adran 36 o Ddeddf Addysg Uwch 
2004. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Bwriad y polisi yw darparu gweithdrefn effeithiol i amrywio cynlluniau sydd wedi'u 
cymeradwyo yn ystod oes y cynlluniau hynny.  Ar hyn o bryd mae Rheoliad 9 o Reoliadau 
Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011 yn darparu y gall 
sefydliad wneud cais i wneud newidiadau i'w gynllun ffioedd yn ystod oes y cynllun ac mae'n 
ofynnol iddo geisio cymeradwyaeth gan CCAUC i wneud hynny. 

Y bwriad yw bod y weithdrefn ar gyfer amrywio cynllun yn adlewyrchu'r weithdrefn y mae'n 
rhaid i CCAUC ei mabwysiadu wrth ystyried cynllun ffioedd a mynediad am y tro cyntaf. 
Hynny yw, os yw CCAUC am wrthod yr amrywiad, dylai roi hysbysiad rhybuddio sy'n 
amlinellu ei resymau ac sy'n caniatáu i'r sefydliad gyflwyno sylwadau i CCAUC sydd i'w 
hystyried gan CCAUC wrth benderfynu a ddylid gwrthod yr amrywiad. Yn ogystal, y bwriad 
yw gwneud darpariaeth ar gyfer adolygiad o benderfyniad gan CCAUC i wrthod amrywio 
cynllun fel sydd wedi'i amlinellu ar hyn o bryd yn Rheoliad 11 o Reoliadau Ffioedd Myfyrwyr 
(Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) 2011. 

Wrth asesu newidiadau arfaethedig, byddai Llywodraeth Cymru yn disgwyl i CCAUC roi 
ystyriaeth i'r egwyddor allweddol y dylai myfyrwyr wybod, cyn ymrwymo i gwrs, pa ffioedd y 
gallant ddisgwyl eu talu, ac y dylai myfyrwyr gael eu gwarchod rhag newid yn y lefelau 
ffioedd lle na roddwyd gwybod iddynt am y posibilrwydd y gallent newid pan wnaethant gais 
am y cwrs. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Copïau o gyfarwyddyd cydymffurfio ac ad-dalu a'i 
gyhoeddi 

ADRAN: 11(5) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 10 yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau a reoleiddir (y sefydliadau hynny sydd â 
chynllun ffioedd a mynediad a gymeradwywyd) gydymffurfio â'r terfyn ffioedd a amlinellir yn 
eu cynllun sydd wedi'i gymeradwyo, neu a bennir yn unol â'r cynllun hwnnw.  Os bydd 
sefydliad a reoleiddir yn methu â chydymffurfio â therfyn ffioedd, mae adran 11 yn rhoi'r 
pŵer i CCAUC roi cyfarwyddyd i'r sefydliad i gydymffurfio â'r terfyn ac ad-dalu unrhyw 
ffioedd uwchlaw'r terfyn a dalwyd eisoes.  Gelwir cyfarwyddyd fel hwn yn 'gyfarwyddyd 
cydymffurfio ac ad-dalu'.  Os cyflwynir cyfarwyddyd o'r fath, mae adran 11(4) yn ei gwneud 
yn ofynnol i CCAUC ei gyhoeddi a rhoi copi i Weinidogion Cymru. 

Mae'r pŵer yn adran 11(5) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn 
rheoliadau am sut a phryd y dylai CCAUC gyhoeddi unrhyw gyfarwyddyd cydymffurfio ac ad-
dalu a rhoi copïau i Weinidogion Cymru.  

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Bydd manylion y rheoliadau hyn sy'n ymwneud â chyhoeddi a gweinyddu cyfarwyddyd 
cydymffurfio ac ad-dalu yn dechnegol ac yn weinyddol eu natur.  Maent hefyd yn debygol o 
newid dros amser, yn sgil newidiadau yn arferion gwaith CCAUC, gofynion Gweinidogion 
Cymru a datblygiadau technolegol.  Bydd y pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i 
ymateb yn hyblyg i'r newidiadau hyn a chynnwys y manylion technegol a gweinyddol 
perthnasol. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Bwriad y polisi yw amlinellu'r gofynion gweithdrefnol sy'n ymwneud â chyhoeddi a 
gweinyddu cyfarwyddyd cydymffurfio ac ad-dalu a gyflwynir gan CCAUC. Mae hyn yn 
debygol o gynnwys gofyniad bod CCAUC yn cyhoeddi cyfarwyddyd cydymffurfio ac ad-dalu 
ar ei wefan ar ôl ei gyflwyno.  Gallai'r rheoliadau hefyd ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi 
copi i Weinidogion Cymru o unrhyw gyfarwyddyd cydymffurfio ac ad-dalu (drwy e-bost) cyn 
ei gyflwyno.  
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Methiant i gydymffurfio â darpariaethaucyffredinol 
cynllun a gymeradwywyd 

ADRAN: 13(1) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae'r pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddarparu ar gyfer y camau i CCAUC eu 
cymryd os yw'n fodlon bod corff llywodraethu sefydliad wedi methu â chydymffurfio â 
darpariaethau cyffredinol ei gynllun sydd wedi'i gymeradwyo. Hefyd, mae pwerau'r adran 
hon yn caniatáu i reoliadau ddiwygio neu gymhwyso unrhyw ddarpariaeth a wneir gan y Bil 
neu dan y Bil (gydag addasiadau neu heb addasiadau). 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r gofynion craidd i'w cynnwys mewn cynllun ffioedd a mynediad i'w hamlinellu mewn 
rheoliadau a wneir o dan adran 6 o'r Bil (gweler uchod). Fodd bynnag, bydd pob cynllun yn 
unigryw gan ei fod yn adlewyrchu amgylchiadau unigol sefydliad a gallai hefyd gynnwys 
mesurau penodol y mae sefydliad wedi ymrwymo i'w gweithredu, gan y gall sefydliadau, yn 
ogystal â'r gofynion craidd, gynnwys eu darpariaethau eu hunain sy'n ymwneud â hyrwyddo 
cyfle cyfartal a/neu hyrwyddo addysg uwch. Bydd y pŵer i wneud rheoliadau yn cynnig 
hyblygrwydd wrth orfodi'r agwedd ansafonol hon ar gynlluniau ffioedd a mynediad. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Bwriad y polisi yw i CCAUC allu rhoi cyfarwyddyd i gorff llywodraethu sefydliad i weithredu'r 
mesurau y mae wedi ymrwymo iddynt er mwyn cyflawni amcanion ei gynllun ffioedd a 
mynediad.  Bwriedir i CCAUC ei gwneud yn ofynnol dilyn rhai gofynion gweithdrefnol wrth roi 
cyfarwyddyd o'r fath ac i sefydliadau gael hawl i wneud cais i adolygu'r cyfarwyddyd. 

Mae'r rheoliadau yn debygol o roi pŵer newydd i CCAUC i roi cyfarwyddyd i gorff 
llywodraethu sefydliad i gymryd camau i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â darpariaethau 
cyffredinol ei gynllun a gymeradwywyd.  Gallai camau o'r fath gynnwys cynnal 
gweithgareddau a allai olygu gwariant y mae'r sefydliad eisoes wedi ymrwymo iddo yn ei 
gynllun.   

Y bwriad yw y bydd y rheoliadau yn diffinio'r hyn a olygir wrth fethiant i gydymffurfio â 
darpariaethau cyffredinol cynllun sydd wedi'i gymeradwyo. Er enghraifft, gallai'r rheoliadau 
ddarparu bod methiant corff llywodraethu i gyflawni mesurau yr ymrwymir iddynt yn ei 
gynllun mewn cysylltiad â darpar-fyfyrwyr a myfyrwyr o grwpiau sydd heb eu cynrychioli'n 
ddigonol yn fethiant i gydymffurfio â darpariaethau cyffredinol cynllun (adran 6(3)(a) o'r Bil). 
Fodd bynnag, nid ydym yn bwriadu i fethiant i gyflawni amcan a amlinellir mewn cynllun 
(adran 6(4)(a) o'r Bil) olygu methiant i gydymffurfio â darpariaethau cyffredinol cynllun sydd 
wedi'i gymeradwyo.  Er enghraifft, os yw cynllun sefydliad yn cynnwys yr amcan o gynyddu'r 
gyfran o'i gorff myfyrwyr sy'n dod o grwpiau sydd heb eu cynrychioli'n ddigonol ac nad yw'r 
sefydliad yn cyflawni'r amcan, yna ni fydd hyn yn golygu methiant i gydymffurfio â 
darpariaethau cyffredinol ei gynllun ac ni fydd CCAUC yn gallu cyflwyno cyfarwyddyd.  
Bwriad y polisi yw y caiff methiannau o'r fath eu nodi drwy werthusiad CCAUC o 
effeithiolrwydd cynlluniau ffioedd a mynediad (adran 15 o'r Bil) ac yr eir i'r afael â nhw drwy 
faterion y bydd CCAUC yn rhoi ystyriaeth iddynt wrth ystyried cymeradwyo cynllun newydd.   

Hefyd, rhagwelir y gallai'r rheoliadau wneud darpariaeth am y weithdrefn y bydd yn ofynnol i 
CCAUC ei dilyn wrth roi cyfarwyddyd.   Er enghraifft, gallai'r rheoliadau ei gwneud yn ofynnol 
i CCAUC gyflwyno hysbysiad rhybuddio i gorff llywodraethu sefydliad cyn rhoi cyfarwyddyd, 
rhoi cyfle i'r sefydliad gyflwyno sylwadau i CCAUC a hefyd alluogi'r corff llywodraethu i 
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wneud cais am adolygiad o gyfarwyddyd a roddir yn ei sgil gan berson neu banel 
annibynnol.   

Rhagwelir y gallai'r rheoliadau wneud darpariaeth am y camau y gall CCAUC eu cymryd os 
bydd corff llywodraethu yn methu â chydymffurfio â chyfarwyddyd. Er enghraifft, gallai'r 
rheoliadau ddarparu bod CCAUC yn gallu tynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i gynllun lle mae'n 
fodlon bod corff llywodraethu sefydliad wedi methu â chydymffurfio â chyfarwyddyd. 
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RHAN 3 - ANSAWDD ADDYSG 

 
11. Mae'r Rhan hon o'r Bil yn rhoi nifer o swyddogaethau newydd i CCAUC mewn perthynas 

ag asesu ansawdd addysg a ddarperir yng Nghymru gan neu ar ran sefydliad a 
reoleiddir ac mewn perthynas â'r camau y gall CCAUC eu cymryd os yw'n fodlon bod 
ansawdd addysg yn annigonol neu'n debygol o fod yn annigonol yn y dyfodol.  Sefydliad 
sydd â chynllun ffioedd a mynediad wedi'i gymeradwyo yw sefydliad a reoleiddir.  

 
 

RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Darparwyr allanol sy'n gyfrifol am ddarparu cyrsiau ar 
ran sefydliadau a reoleiddir 

ADRAN: 17(4) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 17 yn rhoi dyletswydd ar CCAUC i asesu, neu wneud trefniadau i asesu, 
ansawdd addysg a ddarperir gan, neu ar ran, pob sefydliad a reoleiddir (sefydliad sydd â 
chynllun ffioedd a gymeradwywyd).  Mae'r ddyletswydd hon yn cynnwys addysg a ddarperir 
gan ddarparwr allanol ar ran sefydliad a reoleiddir.  Mae adran 17(3) yn cadarnhau nad yw 
darparwr allanol yn sefydliad a reoleiddir, ond ei fod yn gyfrifol am ddarparu cwrs cyfan, neu 
ran ohono, ar ran sefydliad o'r fath. 

Mae adran 17(4) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn rheoliadau am 
yr amgylchiadau pan ddylid, neu pan na ddylid trin darparwr allanol fel rhywrai a fydd yn 
darparu cwrs cyfan, neu ran ohono, ar ran sefydliad a reoleiddir. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r pŵer hwn yn ofynnol er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i ymateb yn hyblyg i 
newidiadau yn y ffordd y caiff cyrsiau eu darparu ar gyfer myfyrwyr.  Er enghraifft, gallai nifer 
cyrsiau breiniol (cyrsiau a ddarperir ar ran sefydliad a reoleiddir) gynyddu yn y dyfodol 
ynghyd ag ystod y partneriaid breinio.  Yn ogystal, gall dulliau o addysgu a chyflwyno cyrsiau 
ddatblygu dros amser. Mae'n bosibl y bydd rhai yn briodol i'w hasesu gan CCAUC ac na 
fydd eraill.   

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Efallai y bydd gan sefydliadau a darparwyr eraill cyrsiau addysg uwch bob math o drefniadau 
i ddarparu eu cyrsiau. Bwriad y polisi yw y bydd y rheoliadau yn darparu, lle bo angen, ar 
gyfer amgylchiadau lle dylid, neu lle na ddylid trin darparwr allanol fel rhywrai sy'n darparu 
cwrs cyfan, neu ran ohono, ar ran sefydliad a reoleiddir. Er enghraifft, efallai y bydd tiwtoriaid 
unigol yn helpu i ddarparu cyrsiau ar ran sefydliadau a reoleiddir.  Gallai'r rheoliadau 
gadarnhau na ddylid trin yr unigolion hyn fel darparwyr allanol at ddibenion asesu ansawdd. 
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RHAN 4 - MATERION ARIANNOL SEFYDLIADAU A REOLEIDDIR 

 
12. Mae'r Rhan hon yn gwneud darpariaeth ynghylch sut caiff materion ariannol sefydliadau 

a reoleiddir eu trefnu a'u rheoli.  Nid oes unrhyw bwerau rheoleiddio yn y Rhan hon o'r 
Bil. 

 
 
RHAN 5 - CYNLLUNIAU FFIOEDD A MYNEDIAD: TYNNU CYMERADWYAETH YN ÔL 
AC ATI 
 
13. Mae'r Rhan hon yn gwneud darpariaeth ynghylch yr amgylchiadau pan all CCAUC 

wrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd sefydliad yn ogystal â'r 
amgylchiadau pan fydd yn rhaid i CCAUC dynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd 
a mynediad sy'n bodoli eisoes, neu pan all wneud hynny. 

 

RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Hysbysiad yn gwrthod cymeradwyo cynllun 
ffioedd a mynediad newydd 

ADRAN: 36(7) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Os yw CCAUC yn fodlon bod sefydliad a reoleiddir wedi methu â chydymffurfio â gofynion 
penodol a amlinellir yn y Bil, mewn cynllun ffioedd a mynediad a gymeradwywyd neu mewn 
cyfarwyddyd a gyflwynwyd o dan y Bil, gall roi hysbysiad i'r sefydliad na fydd yn cymeradwyo 
cynllun ffioedd a mynediad newydd cyn diwedd y cyfnod a nodir yn yr hysbysiad.  Mae'r 
gofynion hyn yn ymwneud â therfynau ffioedd, ansawdd addysg a materion ariannol 
sefydliadau a reoleiddir. 

Mae adran 36(7) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn rheoliadau sy'n 
ymwneud â hysbysiadau a phenderfyniadau CCAUC i beidio â chymeradwyo cynllun ffioedd 
a mynediad newydd.  Mae hyn yn cynnwys darpariaeth am y cyfnod a bennir mewn 
hysbysiad pan na fydd CCAUC yn cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd, y 
materion i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a ddylid rhoi hysbysiad o'r fath, neu ei 
dynnu'n ôl, a'r weithdrefn i'w dilyn os tynnir hysbysiad o'r fath yn ôl.    

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r amgylchiadau pan all CCAUC wrthod cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd 
wedi'u hamlinellu yn adran 36(3) o'r Bil.  Mae'r pŵer yn adran 36(7) yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i ddarparu mwy o fanylion mewn rheoliadau ar elfennau gweithdrefnol 
penodol mewn cysylltiad â phenderfyniad gan CCAUC i beidio â chymeradwyo cynllun 
newydd.  Bydd angen i'r materion sydd i'w trafod yn y rheoliadau gael eu diweddaru dros 
amser, yn sgil newidiadau o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru ac mewn ymateb i 
adborth gan CCAUC.  Er enghraifft, gallai fod yn briodol cynyddu neu leihau'r cyfnod hiraf 
posibl sy'n berthnasol i hysbysiad yn gwrthod cymeradwyo cynllun newydd, ar ôl trafod 
effeithiolrwydd hysbysiadau o'r fath gyda CCAUC. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Y bwriad yw y bydd y rheoliadau hyn yn amlinellu gofynion gweithdrefnol penodol mewn 
perthynas â phenderfyniad gan CCAUC i beidio â chymeradwyo cynllun newydd. Disgwylir 
i'r gofynion gweithrefnol gynnwys y cyfnod a bennir mewn hysbysiad pan na fydd CCAUC yn 
cymeradwyo cynllun ffioedd a mynediad newydd, y materion i CCAUC eu hystyried wrth 
benderfynu a ddylid rhoi neu dynnu'n ôl hysbysiad o'r fath, a'r weithdrefn i'w dilyn os tynnir 
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hysbysiad o'r fath yn ôl.    

Ar hyn o bryd, cynigir mai'r cyfnod hiraf posibl y dylai hysbysiad fod yn weithredol yw 
blwyddyn.  Mae hyn yn cyfateb i'r cyfnod hiraf posibl a bennir ar hyn o bryd yn Rheoliadau 
Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011 mewn perthynas â'r drefn 
bresennol o ran capio ffioedd.  Y disgwyl yw, os bydd CCAUC yn penderfynu cyflwyno 
hysbysiad, y bydd gofyn iddo roi gwybod i'r sefydliad dan sylw yn ysgrifenedig a chyhoedd'r 
hysbysiad hwn ar ei wefan.  Hefyd, os bydd CCAUC yn penderfynu tynnu hysbysiad yn ôl, 
dylid rhoi gwybod am hynny hefyd i'r sefydliad dan sylw yn ysgrifenedig  a'i gyhoeddi ar ei 
wefan. 

Disgwylir y bydd y materion i CCAUC eu hystyried, wrth benderfynu a ddylid rhoi hysbysiad 
ynghylch ei fwriad i wrthod cymeradwyo cynllun newydd, yn cynnwys efallai ddifrifoldeb y 
methiant i gydymffurfio ac a oes yna ddulliau gweithredu eraill priodol.  O ran tynnu 
hysbysiad yn ôl, disgwylir i'r materion i'w hystyried gan CCAUC gynnwys efallai unrhyw 
gamau lliniaru a gymerir gan y sefydliad (ar ôl derbyn yr hysbysiad) er mwyn cydymffurfio ag 
amod s yn adran 36(3) o'r Bil. 
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RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD Â: Dyletswydd i dynnu cymeradwyaeth yn ôl 

ADRAN: 37(2) a (3) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 37 yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC dynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i gynllun 
ffioedd a mynediad drwy roi hysbysiad i sefydliad os yw'n fodlon bod y sefydliad wedi peidio 
â bod yn sefydliad yng Nghymru, darparu addysg uwch neu fod yn elusen. 

O dan adran 37(2), gall Gweinidogion Cymru wneud darpariaeth mewn rheoliadau am y 
materion i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a ddylid tynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i 
gynllun ffioedd, a'r weithdrefn i'w dilyn mewn cysylltiad â rhoi hysbysiad ei fod am ei dynnu'n 
ôl. Gall y rheoliadau gymhwyso hefyd (gydag addasiadau neu heb addasiadau) y gofynion 
gweithdrefnol sy'n ymwneud â hysbysiadau a sylwadau rhybuddio (fel y mae adrannau 40 i 
43 yn eu hamlinellu) i unrhyw hysbysiad a gyflwynir o dan adran 37.  

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r pŵer rheoleiddio yn ofynnol er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i ddiweddaru o 
bryd i'w gilydd y prosesau a'r gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â thynnu'n ôl gymeradwyaeth i 
gynllun ffioedd a mynediad sefydliad.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Disgwylir i'r rheoliadau hyn amlinellu'r materion i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a 
ddylid tynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a'r weithdrefn i'w dilyn mewn cysylltiad â 
rhoi hysbysiad ynghylch ei thynnu'n ôl mewn amgylchiadau lle mae'n fodlon bod y sefydliad 
wedi peidio â bod yn sefydliad yng Nghymru, darparu addysg uwch neu fod yn elusen. 

Gallai'r rheoliadau hyn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi ystyriaeth i benderfyniadau'r 
Comisiwn Elusennau mewn perthynas â sefydliadau nad yw o'r farn bod ganddynt statws 
elusennol bellach a gwybodaeth ynghylch i ba raddau y mae sefydliad yn gweithredu yng 
Nghymru. 

Bwriedir hefyd i'r rheoliadau hyn wneud darpariaeth ar gyfer gofynion gweithdrefnol tebyg i'r 
rheini y darperir ar eu cyfer yn adrannau 41, 42 a 43 o'r Bil a allai ei gwneud yn ofynnol i 
CCAUC gyflwyno hysbysiad rhybuddio yn nodi ei fwriad i dynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i 
gynllun, yn amlinellu'r rhesymau dros y bwriad i'w thynnu'n ôl, ac yn rhoi cyfle i'r sefydliad 
gyflwyno sylwadau yn erbyn hysbysiad o'r fath cyn i gymeradwyaeth i gynllun gael ei 
thynnu'n ôl. 

  



23 
 

RHEOLIADAU SY'N YMWNEUD 
Â: 

Pŵer i dynnu'n ôl gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a 
mynediad 

ADRAN: 38(3) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 38 yn rhoi'r pŵer i CCAUC dynnu ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad 
yn ôl mewn rhai amgylchiadau;  hynny yw, lle bydd sefydliad wedi methu'n gyson â 
chydymffurfio â therfyn ffioedd neu ddarpariaethau cyffredinol ei gynllun sydd wedi'i 
gymeradwyo, lle gwelwyd bod ansawdd yr addysg a ddarperir yn y sefydliad yn ddifrifol o 
annigonol, neu lle bu methiant difrifol i gydymffurfio â'r cod rheoli ariannol. 

Mae adran 38(3) yn galluogi Gweinidogion Cymru i nodi'n benodol mewn rheoliadau faterion 
i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a ddylid tynnu ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a 
mynediad yn ôl o dan yr adran hon. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER RHEOLEIDDIO 

Mae'r pŵer hwn yn ofynnol er mwyn galluogi Gweinidogion Cymru i ymateb i newidiadau yn 
y ffordd y darperir addysg uwch yng Nghymru.  Os bydd y newidiadau hyn yn arwain at 
bryderon ynghylch ansawdd addysg neu sefydlogrwydd ariannol sefydliadau yng Nghymru, 
efallai y bydd Gweinidogion Cymru am nodi'r rhain yn faterion i CCAUC eu hystyried wrth 
benderfynu a ddylid tynnu'n ôl gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.  Efallai hefyd y 
bydd Gweinidogion Cymru am wneud darpariaeth bellach ynghylch methiant cyson i 
gydymffurfio â therfynau ffioedd a/neu ddarpariaethau cyffredinol cynlluniau ffioedd a 
mynediad.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Yn amodol ar fodloni amodau a nodir yn adran 38(2) o'r Bil, rhoddir disgresiwn i CCAUC 
benderfynu a ddylai dynnu'n ôl ei gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad.  Wrth 
weithredu ar y disgresiwn hwn, bwriad y polisi yw y bydd y rheoliadau yn amlinellu'r materion 
i CCAUC eu hystyried wrth benderfynu a ddylai roi hysbysiad o'i fwriad i dynnu'n ôl ei 
gymeradwyaeth i gynllun ffioedd a mynediad;  Gallai'r materion hyn gynnwys, er enghraifft, 
diffinio'r hyn a olygir wrth fethiant cyson i gydymffurfio â therfynau ffioedd neu 
ddarpariaethau cyffredinol cynllun a gymeradwywyd, effaith methiant i ddarparu addysg o 
ansawdd digonol wrth benderfynu ynghylch achos o annigonolrwydd difrifol, ac a yw 
achosion o dorri'r cod rheoli ariannol wedi effeithio ar sefydlogrwydd ariannol y sefydliad 
wrth benderfynu ynghylch achos o fethiant difrifol i gydymffurfio â'r Cod. 
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RHEOLIADAU SY’N YMWNEUD Â: Cyhoeddi hysbysiadau a gyflwynir o dan Ran 5  

ADRAN: 39(2) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 39 yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi copi o unrhyw hysbysiad, a gyflwynir o 
dan Ran 5 o’r Bil, i Weinidogion Cymru. Mae hefyd yn gofyn i CCAUC gyhoeddi’r hysbysiad 
hwnnw. 

Mae adran 39(2) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn rheoliadau o 
ran sut y bydd CCAUC yn rhoi copi o hysbysiad i Weinidogion Cymru ac yn cyhoeddi’r 
hysbysiad hwnnw, a hefyd o ran pryd y bydd yn gwneud hynny. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER  RHEOLEIDDIO 

Mae’r gofyniad i CCAUC gyhoeddi hysbysiadau wedi ei nodi yn y Bil. Bydd y pŵer hwn yn 
golygu bod Gweinidogion Cymru yn gallu pennu manylion technegol a gweinyddol o ran sut 
a phryd y mae’n rhaid cyhoeddi hysbysiadau o’r fath. Mae’n bosibl y bydd angen diwygio’r 
manylion o bryd i’w gilydd yn sgil datblygiadau technolegol a phrofiad o’r arferion a 
ddefnyddir, gyda’r nod o wella effeithiolrwydd y gofynion cyhoeddi, a chyrraedd cynulleidfa 
eang. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Y bwriad yw y bydd y rheoliadau’n pennu sut y bydd CCAUC yn cyhoeddi hysbysiadau a 
phryd y bydd yn eu cyhoeddi. Mae’n debygol y byddant yn cynnwys gofyniad i gyhoeddi 
hysbysiadau ar wefan benodol neu mewn papur newydd, yn ogystal â sicrhau bod cyfnod 
penodol o amser yn mynd heibio rhwng cyflwyno hysbysiad a’i gyhoeddi. 
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RHAN 6 – HYSBYSIADAU A CHYFARWYDDIADAU A RODDIR GAN CCAUC 

 
14. Mae’r Rhan hon yn gwneud darpariaeth ar gyfer y gweithdrefnau y bydd CCAUC yn eu 

dilyn, a hynny o ran camau penodol y gellid eu cymryd mewn perthynas â sefydliadau a 
reoleiddir. Mae’r gweithdrefnau hyn yn cynnwys rhoi hysbysiadau rhybuddio a hefyd sut 
y caiff sefydliadau wneud cais am adolygiad. 

 
 

RHEOLIADAU SY’N YMWNEUD Â: Gofyniad i roi hysbysiad rhybuddio 

ADRAN: 41(2)(d) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mewn achosion lle mae CCAUC yn bwriadu rhoi hysbysiad neu gyfarwyddyd i sefydliad a 
reoleiddir (fel y disgrifir yn adran 40(1)), mae adran 41 yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC roi 
hysbysiad rhybuddio i’r sefydliad yn gyntaf. Rhaid i hysbysiad rhybuddio nodi manylion y 
rhybudd neu’r cyfarwyddyd arfaethedig, y rhesymau pam y bwriedir ei gyflwyno, a hefyd rhoi 
gwybod i’r sefydliad a reoleiddir am ei hawl i gyflwyno sylwadau. 

Mae adran 41(2)(d) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn rheoliadau i 
bennu’r cyfnod pryd y caiff sefydliad a reoleiddir gyflwyno sylwadau am hysbysiad neu 
gyfarwyddyd arfaethedig. Mae hefyd yn ei gwneud yn bosibl iddynt wneud darpariaeth o ran 
sut y dylid cyflwyno’r sylwadau hynny. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER  RHEOLEIDDIO 

Mae’r manylion sy’n ymwneud â gofynion a chynnwys hysbysiadau rhybuddio wed i eu nodi 
yn y Bil.  Bydd y pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i bennu manylion technegol a 
gweinyddol mewn  perthynas â hawl sefydliadau a reoleiddir i gyflwyno sylwadau am 
hysbysiadau neu gyfarwyddiadau arfaethedig. Mae’n bosibl y bydd angen diweddaru’r 
manylion hyn o bryd i’w gilydd yn sgil datblygiadau technolegol a phrofiad o’r arferion a 
ddefnyddir. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Ar hyn o bryd, y bwriad yw y bydd yn rhaid cyflwyno sylwadau i CCAUC ar ffurf ysgrifenedig 
ac y bydd yn rhaid i’r sylwadau gyrraedd CCAUC cyn pen 40 o ddiwrnodau calendr i 
ddyddiad yr hysbysiad rhybuddio. Byddai hynny’n cydweddu â’r cyfnod y darperir ar ei gyfer 
yn Rheoliad 13 o Reoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 
2011 sy’n nodi bod penderfyniad dros dro yn dod yn benderfyniad terfynol os na fydd corff 
llywodraethu’n gwneud cais am adolygiad cyn pen 40 o ddiwrnodau calendr. 
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RHEOLIADAU SY’N YMWNEUD Â: Gwybodaeth i’w rhoi gyda hysbysiadau a 
chyfarwyddiadau 

ADRAN: 42(c) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Os bydd CCAUC yn rhoi hysbysiad neu gyfarwyddyd fel y disgrifir yn adran 40(1), bydd yn 
rhaid iddo ar yr un pryd roi datganiad i’r sefydliad a reoleiddir, gan nodi ei resymau dros roi’r 
hysbysiad neu’r cyfarwyddyd, a hefyd rhoi gwybod i’r sefydliad am ei hawl i wneud cais am 
adolygiad o’r hysbysiad neu’r cyfarwyddyd o dan adran 43. 

Mae adran 42(c) yn galluogi Gweinidogion Cymru i ddweud mewn rheoliadau pa wybodaeth 
arall y mae’n rhaid ei chynnwys mewn datganiad sy’n gysylltiedig â hysbysiad neu 
gyfarwyddyd. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER  RHEOLEIDDIO 

Mae’r wybodaeth y mae’n rhaid ei chynnwys mewn datganiad sy’n ymwneud â hysbysiad 
neu gyfarwyddyd o dan adran 40(1) wedi ei nodi yn y Bil. Mae’r pŵer hwn yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i’w gwneud yn ofynnol cynnwys gwybodaeth ychwanegol mewn 
datganiad gan sicrhau hefyd bod y datganiad yn berthnasol i’r arferion cyfredol. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Fel y dywedwyd uchod, mae’r rhan fwyaf o’r wybodaeth y mae’n rhaid ei chynnwys mewn 
datganiad wedi ei nodi yn y Bil. Mae’n bosibl y bydd y rheoliadau hyn hefyd yn gofyn bod 
datganiad weithiau’n cynnwys gwybodaeth sy’n hysbysu sefydliad a reoleiddir y bydd copi o 
hysbysiad neu gyfarwyddyd yn cael ei roi i Weinidogion Cymru a’i gyhoeddi.   
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RHEOLIADAU SY’N YMWNEUD Â: Adolygu hysbysiadau a chyfarwyddiadau 

ADRAN: 43(3) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 43 yn ymwneud ag adolygu hysbysiad neu gyfarwyddyd fel y nodir yn adran 
40(1).  Mae’r adran hon yn dod yn berthnasol ar ôl i CCAUC benderfynu ei fod am roi’r math 
hwn o hysbysiad neu gyfarwyddyd i sefydliad a reoleiddir.  Bryd hynny, caiff y sefydliad 
wneud cais yn gofyn am adolygiad o’r hysbysiad neu’r cyfarwyddyd. Gweinidogion Cymru 
wedyn fyddai’n penodi naill ai unigolyn neu banel o bobl i gynnal yr adolygiad dan sylw. 

 

Mae adran 43(3) yn gofyn i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy’n ymwneud â’r 
adolygiadau hyn. Bydd y rheoliadau hyn yn gallu darparu ar gyfer y canlynol: 

 nodi ar ba sail y ceir gwneud cais am adolygiad; 

 nodi o fewn pa gyfnod y mae’n rhaid gwneud cais am adolygiad; 

 nodi sut y gellir gwneud cais am adolygiad; 

 pennu’r weithdrefn y mae’n rhaid i unigolyn neu banel ei dilyn wrth gynnal adolygiad; 

 pennu’r camau y mae’n rhaid i CCAUC eu cymryd yn sgil cynnal adolygiad;  

 nodi bod yn rhaid trin hysbysiad neu gyfarwyddyd fel hysbysiad neu gyfarwyddyd 
sydd heb ei gyflwyno nes bod y camau penodol wedi eu cymryd neu fod cyfnod 
penodol wedi dod i ben. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER  RHEOLEIDDIO 

Mae angen y pŵer hwn i alluogi Gweinidogion Cymru i ddiweddaru’r broses adolygu o bryd 
i’w gilydd, er mwyn adlewyrchu newidiadau yn y sector addysg uwch yng Nghymru ac 
ymateb i’r adborth a roddir gan CCAUC a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb, mewn 
perthynas â’r adolygiadau a gynhelir  

Ar hyn o bryd, mae gan Weinidogion Cymru bŵer tebyg yn adran 39 o Ddeddf Addysg Uwch 
2004. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Rhagwelir y bydd y rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth ar gyfer y rhesymau y byddai cyrff 
llywodraethu yn cael eu defnyddio i wneud cais am gynnal adolygiad. Er enghraifft, mae’n 
bosibl y byddai corff llywodraethu’n cael defnyddio rhesymau megis bod ganddo ffactor 
perthnasol i’w ystyried, ond bod yna reswm da pam na chafodd y ffactor hwnnw ei gyflwyno 
at sylw CCAUC cyn hynny; neu fod y corff llywodraethu o’r farn bod CCAUC wedi diystyru 
ffactor perthnasol y dylai fod wedi ei ystyried cyn dod i benderfyniad ynghylch rhoi hysbysiad 
neu gyfarwyddyd; neu fod y corff o’r farn bod hysbysiad neu gyfarwyddyd yn anghymesur. 

Gallai’r rheoliadau hefyd ddarparu ar gyfer pennu’r cyfnod pan fydd yn bosibl gwneud cais 
am adolygiad, a sut y bydd yn rhaid cyflwyno’r cais hwnnw. Er enghraifft, byddai’r 
rheoliadau’n gallu darparu bod yn rhaid i gais gan gorff llywodraethu fod yn ysgrifenedig, a 
bod yn rhaid i’r cais gael ei gyflwyno cyn pen 40 o ddiwrnodau calendr i ddyddiad yr 
hysbysiad neu’r cyfarwyddyd.  

Byddai’n bosibl cynnwys darpariaethau yn y rheoliadau hyn ar gyfer y weithdrefn y byddai’n 
rhaid i unigolyn neu banel ei dilyn wrth gynnal adolygiad, neu’r camau y byddai’n rhaid i 
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CCAUC eu cymryd ar ôl cynnal adolygiad. Er enghraifft, byddai’n bosibl i reoliadau o’r fath 
ofyn i’r panel lunio argymhelliad o ganlyniad i’r adolygiad a hefyd ofyn i CCAUC ailystyried ei 
benderfyniad i gyflwyno hysbysiad neu gyfarwyddyd yng ngoleuni’r argymhelliad hwnnw. 

Gallai rheoliadau hefyd wneud darpariaeth fel na cheir trin hysbysiad neu gyfarwyddyd sy’n 
berthnasol i adran 43 fel hysbysiad neu gyfarwyddyd y mae CCAUC wedi ei roi, nes bod 
camau penodol wedi eu cymryd neu fod cyfnod penodol wedi dod i ben. Er enghraifft, 
byddai’n bosibl i’r rheoliadau ddarparu na ddylid trin unrhyw hysbysiad neu gyfarwyddyd fel 
un sydd wedi ei gyflwyno nes bod adolygiad wedi ei gwblhau neu fod y cyfnod ar gyfer 
gwneud cais am gynnal adolygiad wedi dod i ben (a bod y corff llywodraethu perthnasol heb 
wneud cais). Byddai hynny’n golygu na fyddai hysbysiad yn dod i rym, neu na fyddai’n 
ofynnol i gorff llywodraethu gydymffurfio â chyfarwyddyd, tra byddai’r adolygiad yn mynd 
rhagddo neu yn ystod y cyfnod pan fyddai’n bosibl gwneud cais am adolygiad.     

Ar hyn o bryd, mae’r broses adolygu sy’n berthnasol i gymeradwyo a gorfodi cynlluniau 
ffioedd o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 yn cael ei nodi yn Rheoliadau 10 i 18 yn 
Rheoliadau Ffioedd Myfyrwyr (Cynlluniau wedi eu Cymeradwyo) (Cymru) 2011. 

 
 
  



29 
 

RHAN 7 – SWYDDOGAETHAU YCHWANEGOL CCAUC 

 
15. Mae’r Rhan hon yn rhoi swyddogaethau i CCAUC o ran darparu adroddiadau ar gyfer 

Gweinidogion Cymru a darparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer partïon â diddordeb.  

 

RHEOLIADAU SY’N YMWNEUD 
Â: 

Datganiad o swyddogaethau ymyrryd 

ADRAN: 49(4) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Mae adran 49 yn ei gwneud yn ofynnol i CCAUC baratoi a chyhoeddi datganiad sy’n nodi sut 
y mae’n bwriadu gweithredu rhai o’r swyddogaethau ymyrryd. Cyn cyhoeddi’r datganiad 
hwn, rhaid i CCAUC ymgynghori â chorff llywodraethu pob sefydliad a reoleiddir, a hefyd 
unrhyw bersonau eraill fel sy’n briodol ym marn y Cyngor. 

Mae adran 49(4) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn rheoliadau o 
ran y datganiad hwn, gan gynnwys sut y bydd yn cael ei baratoi, ei ffurf a’i gynnwys, ac 
unrhyw ofynion o ran ei gyhoeddi ac ymgynghori arno. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER  RHEOLEIDDIO 

Mae angen y pŵer hwn i alluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth dechnegol a 
gweinyddol bellach mewn perthynas â datganiad CCAUC ar swyddogaethau ymyrryd. Mae’n 
bosibl y bydd y gofynion o ran ffurf a chynnwys y datganiad, yn ogystal ag o ran ei gyhoeddi, 
yn newid dros gyfnod o amser. Bydd y pŵer hwn yn rhoi’r hyblygrwydd i Weinidogion Cymru 
allu ymateb i newidiadau. 

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Mae’n debygol y bydd y rheoliadau’n gofyn i CCAUC gyhoeddi copi o fersiwn derfynol y 
datganiad ar ei wefan. Mae’n bosibl hefyd y byddant yn gofyn i CCAUC anfon copi o’r 
datganiad a gyhoeddwyd at bob sefydliad a reoleiddir.  

Gallai’r rheoliadau hefyd ei gwneud yn ofynnol i’r datganiad gynnwys adran ar bob un o 
swyddogaethau ymyrryd CCAUC fel y nodir yn adran 49(5). 

 
  



30 
 

RHEOLIADAU SY’N YMWNEUD Â: Diffiniad o ffioedd 

ADRAN: 54(1) 

DISGRIFIAD O’R PŴER/RHEOLIAD 

Rhoddir diffiniad o “ffioedd” yn adran 54(1). Mae’n cynnwys nifer o fathau o ffioedd sydd 
wedi eu heithrio at ddibenion y diffiniad. Yn ogystal â’r ffioedd sydd wedi eu heithrio yn y Bil, 
mae gan Weinidogion Cymru bŵer hefyd i wneud rheoliadau sy’n eithrio mathau eraill o 
ffioedd at y dibenion hyn. 

PAM MAE ANGEN Y PŴER  RHEOLEIDDIO 

Mae’n debygol y bydd y mathau o ffioedd a’r ffyrdd y maent y cael eu gweithredu yn newid 
dros gyfnod o amser i adlewyrchu’r newidiadau a fydd yn digwydd yn y sector addysg uwch 
yng Nghymru. Bydd y pŵer hwn yn rhoi’r hyblygrwydd i Weinidogion Cymru allu ymateb i’r 
newidiadau mewn modd sy’n sicrhau y bydd y fframwaith rheoleiddio, a sefydlir o dan y Bil, 
yn parhau i weithredu’n effeithiol.  

BWRIAD POLISI Y RHEOLIADAU 

Nid oes unrhyw gynlluniau i eithrio unrhyw fathau eraill o ffioedd o’r diffiniad o “ffioedd” ar 
hyn o bryd. Fodd bynnag bydd y sefyllfa’n cael ei monitro’n gyson i sicrhau ei bod yn 
adlewyrchu’r newidiadau i’r modd y mae sefydliadau’n codi ffioedd ar fyfyrwyr. 

 
 
 
 
 


