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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Jane Bryant AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

10 Ionawr 2022 
Annwyl  Jane, 

Yn dilyn llythyr dyddiedig 16 Rhagfyr 2020 gan fy rhagflaenydd, Kirsty Williams, yn rhoi 
gwybod i’r Pwyllgor bod Cadeirydd Dros Dro wedi’i benodi ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru (CCAUC), dyma ysgrifennu atoch i roi diweddariad pellach.  

Oherwydd yr amserlenni sy’n gysylltiedig â sefydlu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac 
Ymchwil (y Comisiwn) ac i sicrhau cysondeb i’r Cyngor CCAUC yn ystod y cyfnod pontio 
tyngedfennol hwn, rwyf wedi gofyn caniatâd y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus i estyn 
penodiad Rob Humphreys am gyfnod o 18 mis neu hyd nes y bydd y Comisiwn yn cael ei 
sefydlu ym mis Ebrill 2023. Ysgrifennais at Mr Humphreys ar 23 Rhagfyr i gadarnhau y bydd 
ei benodiad yn cael ei estyn y tu hwnt i’r cyfnod presennol a oedd i fod i ddod i ben ar 4 
Ionawr 2022.  

Er hynny, o edrych ar adborth gan randdeiliaid, mae’n debygol y bydd angen i CCAUC 
barhau’n weithredol ar ôl mis Ebrill 2023. Os oes angen, felly, byddaf yn ceisio estyn 
penodiad Mr Humphreys eto hyd nes y bydd y Comisiwn wedi’i sefydlu a CCAUC wedi’i 
ddiddymu, yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth pellach gan y Comisiynydd Penodiadau 
Cyhoeddus. Byddaf yn rhoi rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am y trefniadau hyn yn ystod y 
sesiwn dystiolaeth ar 13 Ionawr. 

Yng ngoleuni’r newidiadau hyn, rwyf hefyd wedi cymryd y cyfle i ffurfioli penodiad Mr 
Humphreys fel Cadeirydd CCAUC, yn hytrach na’i adael ar sail dros dro. Bydd felly’n 
dechrau ar ei gyfnod newydd fel Cadeirydd Cyngor CCAUC.  

Byddaf yn parhau i roi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’n cynlluniau i sefydlu’r Comisiwn 
fynd rhagddynt.  

Yn gywir, 

Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 
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