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Annwyl Peredur, 
 
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)  
 
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Cyllid am graffu ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 
("y Bil") yn ystod Cyfnod 1 ac am yr adroddiad a gyhoeddwyd ar 04 Mawrth 2022. 
    
Croesawaf y casgliad bod y Pwyllgor yn fodlon ar y cyfan â goblygiadau ariannol y Bil. Sylwaf 
fod y Pwyllgor yn teimlo na all ddod i gasgliad ynghylch a yw'r adnoddau'n ddigonol ac yn 
rhesymol i gyflawni'r ddeddfwriaeth oherwydd nad yw'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn gallu 
mesur y costau i gyrff eraill.  
 
Os rhoddir costau ychwanegol ar gyrff eraill, rhagwelir y byddai hyn o ganlyniad i is-
ddeddfwriaeth. Roeddwn am sicrhau'r Pwyllgor, yn unol â’r arfer safonol, y byddai unrhyw 
is-ddeddfwriaeth a wneir o ganlyniad i'r Bil hwn yn cael ei hategu gan Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol lle bo'n berthnasol. Byddai hyn yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o'r 
costau, gan gynnwys y costau i gyrff eraill. 
 
Rwyf wedi nodi ymatebion i argymhellion y Pwyllgor yn yr Atodiad ac er na fu'n bosibl i mi 
dderbyn holl argymhellion y Pwyllgor yn llawn, rwy'n gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol i 
chi. 
 
Byddaf hefyd yn ysgrifennu at Gadeiryddion y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad mewn perthynas â'u hadroddiadau 
Cyfnod 1, a byddaf yn anfon copi o'r llythyrau at bob un o'r tri Chadeirydd Pwyllgor.  
 
Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda’r Aelodau wrth i'r Bil fynd drwy broses y Senedd. 
 
Yn gywir 

 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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Atodiad  
 
Argymhelliad 1. Drwy gydol yr adroddiad hwn, mae’r Pwyllgor wedi nodi bod angen 
rhagor o wybodaeth ariannol. Pe bai newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i’r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol, mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai’r Gweinidog 
ymddangos gerbron y Pwyllgor i ystyried y newidiadau hynny’n fwy manwl. 
 
Nodaf yr argymhelliad hwn. Bydd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cael ei ddiweddaru 
yn unol â'r weithdrefn safonol ar ôl Cam 2. Caiff ei ddiweddaru gyda'r wybodaeth 
ddiweddaraf ac yng ngoleuni argymhellion y Pwyllgor. Bydd yr amcangyfrifon cost hefyd yn 
cael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn seiliedig ar y ffigurau diweddaraf. Ar hyn o bryd, nid 
wyf yn rhagweld y bydd hyn yn arwain at newidiadau sylweddol i'r ffigurau cyffredinol yn yr 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol gan nad yw niferoedd staff disgwyliedig y Comisiwn, prif elfen 
y gost gyffredinol, wedi newid ers mis Tachwedd. Rwy'n cydnabod awydd y Pwyllgor i 
archwilio'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi'i ddiweddaru, ac felly byddaf yn rhannu copi 
gyda'r Pwyllgor cyn gynted â phosibl ar ôl Cyfnod 2 er mwyn rhoi cyfle i'r Pwyllgor ystyried 
y wybodaeth ddiweddaraf a gofyn unrhyw gwestiynau dilynol cyn Cyfnod 3. 
 
Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â 
gwaith pellach yn dadansoddi ac yn amcangyfrif buddion cost y Bil. Dylid diweddaru’r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol i gynnwys rhagor o wybodaeth am y buddion hyn, sut y 
cânt eu dadansoddi a phryd y rhagwelir y cânt eu cyflawni. 
 
Rwy’n cydnabod y bwriad y tu ôl i argymhelliad y Pwyllgor. Fodd bynnag, nid wyf yn 
derbyn yr argymhelliad hwn. Nodir amrywiaeth o fanteision heb eu meintioli yn yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol. Bydd y manteision a fydd yn deillio o'r diwygiadau yn arwain at 
ganlyniadau go iawn, fel gwell canlyniadau addysgol i ystod ehangach o ddysgwyr ac, yn 
fwy cyffredinol, gweithlu mwy medrus sy'n sicrhau mwy o gynhyrchiant yn yr economi.  
 
Mae manteision unrhyw ddiwygiadau addysg yn heriol i'w mesur ac nid yw llawer o’r costau, 
yn enwedig y rhai a allai gael eu hysgwyddo gan gyrff eraill, yn hysbys ar hyn o bryd. Mae 
hyn yn golygu nad yw'n bosibl nodi manteision cost manwl ar ffurf feintiol yn yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol. Bydd y manteision yn cael eu tracio a'u dadansoddi ar ôl gweithredu a 
bydd y Comisiwn yn cael ei asesu ar ei gyfraniad i'r nodau hyn a'r cerrig milltir cenedlaethol.  
 
Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
cymaint o eglurder â phosibl am debygolrwydd y risg y gallai’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol ailddosbarthu sefydliadau addysg uwch a sefydliadau addysg bellach o 
ganlyniad i’r cynigion sydd wedi’u cynnwys yn y Bil, difrifoldeb ei effaith ariannol os 
caiff ei wireddu a goblygiadau ymarferol ailddosbarthu ar Lywodraeth Cymru a’r 
Comisiwn newydd. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod y risg o 
ailddosbarthu yn isel gan nad yw'r newidiadau a gynigir yn y Bil yn newid graddau'r 
'rheolaeth' dros ddarparwyr addysg drydyddol unigol a fydd, fel ar hyn o bryd, yn parhau'n 
gyrff annibynnol sy'n gyfrifol am bennu eu polisi cyffredinol eu hunain. Mae'r Bil yn ymwneud 
â rheoleiddio darparwyr cofrestredig yn gymesur yn hytrach na rheoli sefydliadau. 
 
Mae'r Bil yn ceisio sefydlu corff newydd, y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, a fydd 
yn gyfrifol am gyllido, goruchwylio a rheoleiddio darparwyr addysg drydyddol yng Nghymru. 
Mae dau brif newid a fydd yn effeithio ar ddarparwyr addysg drydyddol mewn cysylltiad ag 
arian cyhoeddus yng Nghymru: 



Newid yn y fframwaith rheoleiddio – mae'r Bil yn cynnig cyflwyno system gofrestru. Mae hyn 
yn debyg i newidiadau a wnaed yn Lloegr ar ôl sefydlu'r Swyddfa Myfyrwyr. Mae'r corff hwn 
eisoes wedi'i ddosbarthu i'r sector llywodraeth ganolog gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 
a bydd yn caniatáu i'r Comisiwn sicrhau goruchwyliaeth reoleiddiol o ddarparwyr addysg 
drydyddol yng Nghymru sy'n elwa ar ddynodi eu cyrsiau addysg uwch yn awtomatig ar gyfer 
cymorth i fyfyrwyr Llywodraeth Cymru. 
 
Newid yn y berthynas gyllido – mae'r Bil yn cynnig cyflwyno Cytundebau Canlyniadau. 
Dyma'r modd y bydd y Comisiwn yn trafod gyda darparwyr a gyllidir y gweithgareddau y 
byddant yn ymgymryd â hwy wrth gyflawni amcanion y Comisiwn yn ei Gynllun Strategol 
cymeradwy. 
 
Bwriedir i'r Bil sicrhau cydbwysedd priodol rhwng cynnal annibyniaeth sefydliadau addysg 
bellach ac uwch a diogelu'r swm sylweddol o arian cyhoeddus a fuddsoddir yn y sector 
addysg drydyddol. 
 
O ran effaith ailddosbarthu, pe bai'r trefniadau rhwng y Comisiwn a'r sefydliadau hyn yn 
newid i'r graddau y gallai'r Swyddfa Ystadegau Gwladol benderfynu bod y 'rheolaeth' o fewn 
y sector cyhoeddus h.y. bod gan y sector cyhoeddus y gallu i bennu diben neu raglen 
gyffredinol y sefydliadau hyn, byddent yn cael eu hailddosbarthu fel sefydliadau sy’n perthyn 
i'r sector cyhoeddus a byddai o leiaf rhyw elfen o'u trafodion a'u balansau yn cael ei 
chynnwys ym Mantolen Gyfunol Llywodraeth Cymru. Byddai hynny’n dibynnu a ydynt yn 
cael eu hystyried yn gyrff marchnad ai peidio, h.y. yn ariannu 50% neu fwy o'u costau 
gweithredol o 'werthiannau’:  
 
Os nad yw'r sefydliadau'n bodloni'r meini prawf i fod yn gyrff marchnad, byddai holl asedau 
a rhwymedigaethau'r sefydliadau hyn "ar" fantolen gyfunol Llywodraeth Cymru, byddai'n 
rhaid cynllunio, rheoli ac adrodd ar gyllidebau ar gyfer y sefydliadau ar sail adnoddau net a 
dim ond pan fydd y sefydliadau'n mynd i'r gwariant ac nid wrth dalu y byddai cyllid yn sgorio 
yn erbyn y gyllideb. 

 
Os yw’r sefydliadau'n bodloni'r meini prawf i fod yn gyrff marchnad, byddant yn 
Gorfforaethau Anariannol Cyhoeddus a bydd y gyllideb yn cael ei hadrodd ar sail cyllid 
allanol h.y. mae'r gyllideb yn dangos yr holl drafodion gyda'r sefydliadau wrth dalu ac, os 
byddant cymryd unrhyw fenthyciadau, bydd y cyllid yn cael ei adrodd yn y gyllideb.     

 
Os nad yw’r sefydliadau'n gyrff marchnad, byddent yn dod o fewn sector y llywodraeth 
ganolog ac ni fyddent yn cael eu trin yn wahanol i Lywodraeth Cymru ei hun at ddibenion 
cyllidebu a chyfrifyddu. Byddai angen cysoni'r sefydliadau, eu dynodi yng Ngorchymyn 
Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig), h.y. byddai 
adnoddau llawn y sefydliadau hyn yn cael eu cynnwys yng nghwmpas y cynigion cyllidebol 
ac yn cael eu pleidleisio gan y Senedd a'u cydgrynhoi yng Nghyfrifon Cyfunol Llywodraeth 
Cymru os ydynt yn bodloni'r trothwy perthnasedd blynyddol. 
 
Os yw’r sefydliadau'n gyrff marchnad, byddent yn cael eu dosbarthu fel Corfforaethau 
Cyhoeddus Anariannol. Ni fyddent yn cael eu cysoni, h.y. ni chânt eu dynodi, er y byddai 
angen iddynt ddarparu rhywfaint o wybodaeth ariannol ar gyfer Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth 
Cymru. 
 
Bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dosbarthu'r Comisiwn unwaith y bydd wedi'i sefydlu.  
Byddwn yn ymgysylltu â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i'w hysbysu pryd y bydd hynny’n 



digwydd fel y gallant gynnwys y Comisiwn yn eu blaengynllun, a fydd yn dangos i ni yr 
amserlen ar gyfer y dosbarthu ffurfiol. 
 
Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gwneud 
rhagor o waith ar y costau sy’n gysylltiedig â’r Bil ac yn diweddaru’r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol i ddangos, er eglurder, i ba gostau y mae’r amrywiad +/- 30 y cant yn 
gymwys. 
 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn a byddaf yn ceisio cynnwys yr wybodaeth hon pan 
gaiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei ddiwygio yn dilyn Cyfnod 2. Bydd yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol diwygiedig yn nodi pa gostau sy'n destun amrywiad o hyd at 30 y cant a pham. 
Bydd gwaith pellach yn cael ei wneud hefyd i weld ai'r ganran hon ar gyfer yr amrywiant 
posibl yw'r mwyaf priodol i'w defnyddio ac, os na, pa ganran y dylid ei defnyddio.  
 
Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid darparu gwybodaeth fanwl am yr 
aelodaeth, y cynllun gwaith a’r canlyniadau a fwriedir yn sgil y grŵp gweithredu a 
strategaeth. Gan gynnwys lle bydd gwaith y grŵp hwn yn arwain at wneud 
gwelliannau i’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a beth allai cwmpas y gwelliannau hynny 
fod. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Sefydlais y Bwrdd Gweithredu’r Strategaeth Addysg 
a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) i weithio gyda mi, Uwch Swyddog Cyfrifol y Rhaglen a 
swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu goruchwyliaeth strategol a chyngor arbenigol i 
gefnogi'r gwaith o gyflawni diwygiadau AHO a datblygu polisi cysylltiedig, trefniadau 
gweithredu a sefydlu'r Comisiwn. Defnyddir y Bwrdd hefyd fel llwyfan i godi ymwybyddiaeth 
o ddatblygiadau polisi ym maes addysg drydyddol ac ymchwil y bwriedir eu cyflwyno mewn 
rhannau eraill o'r DU ac yn rhyngwladol ac i ystyried y potensial iddynt effeithio ar ddysgu 
ôl-16 yng Nghymru. 
 
Mae holl aelodau'r Bwrdd yn cynrychioli rhanddeiliaid allanol yr effeithir arnynt gan y 
newidiadau deddfwriaethol a diwylliannol arfaethedig ac mae gan bob un ohonynt 
ddiddordeb personol mewn cyflawni'r diwygiadau'n llwyddiannus. Mae'n ofynnol i’r aelodau 
ymgymryd â rôl ragweithiol a chyfranogol gan ddarparu cyngor, arweiniad a her adeiladol ar 
y gwaith arfaethedig sydd ei angen i gyflawni'r diwygiadau a chefnogi'r broses o 
drosglwyddo'n ddidrafferth i'r Comisiwn. Mae hyn yn cynnwys cyfleu ein gweledigaeth ar 
gyfer newid, cynghori ar y dyletswyddau a'r amcanion strategol hirdymor, a thynnu sylw at 
risgiau posibl i gyflwyno'r Comisiwn yn llwyddiannus ac i'r sector ôl-16 ehangach wrth ei 
weithredu. 
 
Hyd yma, mae'r grŵp wedi cydweithio i ystyried meysydd sy'n gysylltiedig â'r dyletswyddau 
strategol yn y Bil gan gynnwys yr egwyddorion ansawdd lefel uchel, y posibilrwydd o fwy o 
gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth, a dyletswydd i gefnogi Dysgu Gydol Oes.  
Mae'r blaengynllun gwaith yn parhau i fod yn hyblyg ac yn cael ei flaenoriaethu yn ôl yr 
angen. Bydd trafodaethau yn y dyfodol yn cynnwys y Cynllun Cyflogadwyedd, egwyddorion 
ymgysylltu â dysgwyr, cyflwyno a datblygu darpariaeth Gymraeg a gwelliannau arfaethedig 
i’r Bil yng Nghyfnod 2 maes o law. Ceir rhestr o aelodau allanol y Bwrdd yn Atodiad B. 
 
 
 
 
 
 



Argymhelliad 6. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
gwybodaeth am ystyriaethau’r grŵp gweithredu a strategaeth ynghylch lleoliad y 
Comisiwn a nifer y staff, gan gynnwys unrhyw effeithiau ariannol sy’n codi yn sgil 
gwaith y grŵp. 
 
Nodaf yr argymhelliad hwn. Fodd bynnag, mae Bwrdd Gweithredu’r Strategaeth AHO yn 
darparu goruchwyliaeth strategol a chyngor arbenigol, ac nid yw'n fwriad i'r Bwrdd gymryd 
rhan mewn trafodaethau a phenderfyniadau gweithredol. Fel sy'n arferol, mae Bwrdd 
Rhaglen wedi’i sefydlu i oruchwylio ochr weithredol y broses o sefydlu'r Comisiwn. Mae 
aelodaeth Bwrdd y Rhaglen yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, CCAUC ac 
Ochr yr Undebau Llafur. O dan Fwrdd y Rhaglen, ceir nifer o ffrydiau gwaith sy’n ystyried 
gwahanol elfennau ar sefydlu'r Comisiwn. Y ffrydiau gwaith hyn yw Deddfwriaeth, TG, 
Adnoddau Dynol, Lleoliad a Chyllid a Llywodraethu. Wrth i fwy o fanylion ddod i'r amlwg ar 
leoliad a niferoedd staffio a'r effaith ariannol ddilynol, bydd unrhyw wybodaeth wedi'i 
diweddaru yn cael ei chynnwys pan gaiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei ddiwygio yn dilyn 
Cam 2. 
 
Argymhelliad 7. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cynnal gwaith 
pellach ar strategaeth leoli, yn enwedig effaith COVID-19 ar unrhyw gostau sy’n 
gysylltiedig â hynny, ac y dylid cynnwys y wybodaeth hon mewn Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol diwygiedig. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae gwaith yn mynd rhagddo’n ymwneud â lleoliad 
y Comisiwn newydd. Mae’n un o ffrydiau gwaith allweddol y rhaglen weithredu. Wrth i fwy o 
fanylion ddod i'r amlwg, bydd unrhyw wybodaeth wedi'i diweddaru yn cael ei chynnwys pan 
gaiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei ddiwygio yn dilyn Cyfnod 2. 
 
Argymhelliad 8. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn darparu 
rhagor o wybodaeth am yr effaith ariannol sy’n gysylltiedig â defnyddio 
ymgynghorwyr TG i drosglwyddo systemau a data Cyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru i’r Comisiwn newydd, ac y dylid cynnwys y wybodaeth hon mewn Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol diwygiedig. 
 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn a byddaf yn ceisio cynnwys yr wybodaeth hon pan 
gaiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei ddiwygio yn dilyn Cyfnod 2. Fel y dywedais yn y 
Pwyllgor, bydd unrhyw ddefnydd o ymgynghorwyr yn cael ei adolygu'n barhaus ac nid yw'r 
rhaglen wedi diystyru cyflogi staff TG parhaol os yw hynny'n opsiwn gwell o ran gwerth am 
arian. Bydd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn egluro, cyn belled ag y bo modd, 
effaith ariannol a rhesymeg seilio costau a ragwelir ar ddefnyddio ymgynghorwyr TG. 
 
Argymhelliad 9. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ailasesu’r 
costau sy’n gysylltiedig â chyrff eraill yn sgil y ddeddfwriaeth hon. Dylid creu’r costau 
ac unrhyw oblygiadau ariannol drwy ymgynghori â’r rhanddeiliaid yr effeithir arnynt 
a dylid cynnwys y manylion mewn Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig. 
 
Rwy’n cydnabod y bwriad y tu ôl i argymhelliad y Pwyllgor. Fodd bynnag, nid wyf yn 
derbyn yr argymhelliad hwn. Ni fu'n bosibl mesur unrhyw gostau ychwanegol posibl i gyrff 
eraill gan y bydd hyn yn dibynnu ar benderfyniadau a wneir gan y Comisiwn unwaith y caiff 
ei sefydlu. Byddai unrhyw ragdybiaethau neu amcangyfrifon a wnaed gan Lywodraeth 
Cymru ar hyn o bryd yn achub y blaen ar y penderfyniadau hyn ac ni fyddent yn darparu ar 
gyfer amcangyfrifon cywir o unrhyw gostau posibl. Fel y dywedais yn fy llythyr at y Pwyllgor 
ar 22 Rhagfyr 2021, rwy’n cydnabod bod risg posibl y gallai'r bil osod costau ychwanegol ar 



y darparwyr yn y sector. Rheolir y risg hon drwy fonitro gofalus ac ymgysylltu'n agos â 
rhanddeiliaid, gan gynnwys drwy Fwrdd Gweithredu’r Strategaeth, er mwyn sicrhau bod 
unrhyw gostau ychwanegol a ysgwyddir oherwydd y Bil yn gwbl angenrheidiol ac yn cael eu 
cadw i'r lleiafswm. Os gosodir costau ychwanegol ar gyrff eraill, rhagwelir y byddai hyn o 
ganlyniad i is-ddeddfwriaeth a fyddai, lle bo'n berthnasol, yn cael ei hategu gan Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol a fydd yn darparu dadansoddiad cynhwysfawr o'r costau, gan gynnwys 
y costau i gyrff eraill.  
 
Argymhelliad 10. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gynnwys adolygiad ôl-weithredu o’r holl Filiau sydd gerbron y Senedd fel arfer 
safonol, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch sut y caiff gwerth am arian ei asesu. 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae adolygiadau ôl-weithredu yn chwarae rhan 
bwysig wrth sicrhau bod gwersi'n cael eu dysgu ar gyfer meysydd gwaith yn y dyfodol o ran 
cynnal arfer da a lle y gellid gwneud gwelliannau. 
 
 
Aelodau allanol Bwrdd Gweithredu’r Strategaeth AHO 
 

Sefydliad  Sector a Gynrychiolir 

Addysg Oedolion Cymru Dysgu Oedolion 

Gyrfa Cymru Pawb 

CBI Cymru Diwydiant 

Cadeiryddion Prifysgolion Cymru Addysg Uwch 

Colegau Cymru Addysg Bellach 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Addysg Uwch 

CYDAG Chweched Dosbarth 

Cyngor y Gweithlu Addysg Rheoleiddiwr 

Estyn Rheoleiddiwr 

Y Ffederasiwn Busnesau Bach Diwydiant 

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru Addysg Uwch 

Sefydliad y Cyfarwyddwyr Diwydiant 

Sefydliad Dysgu a Gwaith Dysgu Seiliedig ar Waith 

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Pawb 

Cenhadaeth ein Cenedl: Bwrdd Newid Chweched Dosbarth 

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru Dysgu Seiliedig ar Waith 

Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Partner Cymdeithasol 

Cymwysterau Cymru Rheoleiddiwr 

Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Rheoleiddiwr 

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru  
Dysgu Gydol Oes  

Chweched Dosbarth  

Undeb Prifysgolion a Cholegau Partner Cymdeithasol 

Prifysgolion Cymru Addysg Uwch 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Dysgu Gydol Oes 

Chweched Dosbarth 

 
 
 


