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Annwyl Mr Sargeant 
 
Deiseb P-06-1251: Sicrhau'r Hawl i Fynediad o Bell i Bobl Anabl a Niwrowahanol 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth 2022 yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â 
sut mae CCAUC wedi cefnogi prifysgolion a cholegau a pha drafodaethau a gafwyd 
ynghylch gwneud cymaint o gyrsiau â phosibl yn hygyrch trwy fynediad o bell. 
 
Er mwyn darparu diweddariad cynhwysfawr a chwrdd â'ch dyddiad cyflwyno, rydym yn 
ymateb mewn dwy ran. Mae’r rhan gyntaf, a ddarperir yn y llythyr hwn, yn nodi’r 
arweiniad a’r cyllid y mae CCAUC yn eu darparu i brifysgolion a rhai colegau i gefnogi 
myfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys myfyrwyr niwrowahanol. Bydd ail ran ein 
hymateb yn cael ei llywio gan wybodaeth gan brifysgolion a rhai colegau rydym yn eu 
rheoleiddio ynglŷn â'u sefyllfa bresennol. O ystyried gwyliau’r Pasg, bydd sefydliadau’n 
ymateb i ni ddechrau mis Mai a byddwn yn adrodd i chi ganol mis Mai.  
 
Swyddogaeth CCAUC 
 
Mae gan CCAUC rai cyfrifoldebau rheoleiddio o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 
2015 mewn perthynas â phrifysgolion yng Nghymru a dau goleg a reoleiddir: Grŵp 
Llandrillo Menai a Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot. Rydym yn ariannu 
darpariaeth addysg uwch gyfyngedig yn uniongyrchol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.  
 
Yn y cyd-destun hwn, mae gennym gyfrifoldeb statudol i sicrhau bod y ddarpariaeth 
addysg uwch yn ddigonol i ddiwallu anghenion rhesymol myfyrwyr ac mae gennym 
gyfrifoldebau ynghylch ansawdd y ddarpariaeth. Rydym yn cyflawni ein dyletswyddau 
trwy gysylltu â sefydliadau, gwaith monitro, a dadansoddi data a gwybodaeth. Rydym yn 
rhoi sicrwydd ar faterion ansawdd i'n cyngor trwy gyngor gan ein Pwyllgor Sicrhau 
Ansawdd statudol. Mae ein cyngor yn cael ei gynghori gan Bwyllgor Cyflawniad a 
Chyfleoedd Myfyrwyr ar faterion sy’n ymwneud â sut mae addysg uwch yn diwallu 
anghenion ac yn bodloni disgwyliadau dysgwyr a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys sut 
mae hyn yn ymwneud ag ehangu mynediad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac iechyd a 



 
 

    
 

llesiant myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl. Cynrychiolir UCM Cymru ar yr holl 
bwyllgorau hyn. Wrth gyflawni ein dyletswyddau statudol, rydym yn cydnabod bod 
prifysgolion yn sefydliadau ymreolaethol, gan gynnwys fel y mae hyn yn ymwneud â 
chynllunio a chyflwyno cwricwlwm.  Ceir rhagor o wybodaeth ar ein gwefan. 
 
Nid CCAUC yw’r rheoleiddiwr ar gyfer Deddf Cydraddoldeb 2010 na Rheoliadau Deddf 
Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae’r Ddeddf a’r 
rheoliadau yn cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ran 
Llywodraeth Cymru. Gan nad oes gennym unrhyw bwerau statudol yn hyn o beth, mae 
rôl CCAUC o ran sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn addysg 
uwch drwy ganllawiau, her, cyllid a monitro perfformiad.  
 
Sut mae CCAUC yn cefnogi sefydliadau trwy welliant a chanllawiau 
 
Rydym yn rhoi cyllid grant i sefydliadau yn y DU sydd ag arbenigedd perthnasol i roi 
cyngor ar ddatblygu gwahanol ddulliau addysgu a dysgu, ac i gefnogi darparwyr addysg 
uwch i fynegi i ymgeiswyr a myfyrwyr yr ystod o gynigion digidol sydd ar gael iddynt. 
Mae ystod a swm eang o addysgu a dysgu digidol ar gael, sydd wedi cynyddu’n 
sylweddol ers y pandemig ac yn parhau i esblygu.  
 
Rydym yn rhoi cyllid grant i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd i gefnogi darparwyr addysg 
uwch i gynnal a gwella ansawdd a safonau, gan gynnwys cynnal adolygiadau allanol o 
ddarparwyr, darparu cyngor ac arweiniad, a chefnogi datblygiad dysgu cyfunol a sicrhau 
ei fod o ansawdd priodol.  Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn gorff aelodaeth ledled 
y DU sy’n cyhoeddi canllawiau y mae addysg uwch yng Nghymru yn elwa ohonynt.  
Mae cyhoeddiadau perthnasol yn cynnwys: 
 

• Adeiladu Tacsonomeg ar gyfer Dysgu Digidol 
• Sut y llwyddodd darparwyr addysg uwch y DU i reoli’r newid i ddarpariaeth 

ddigidol yn ystod pandemig COVID-19 
 

Yn yr un modd, mae ein ariannu grant parhaus o Jisc wedi galluogi prifysgolion i wneud 
cynnydd o ran defnyddio technoleg ar gyfer hygyrchedd a datblygu sgiliau digidol staff a 
myfyrwyr. Mae Jisc wedi cyhoeddi ystod o becynnau cymorth, a chanllawiau ar asesu 
cynhwysol ac arfer cynhwysol. Cyflymodd y pandemig ddatblygiadau digidol a’u 
hintegreiddio ar draws darpariaeth addysg uwch.  Mae hyn wedi arwain at fwy o 
hygyrchedd i’r ddarpariaeth – er enghraifft, mae mwyafrif y darlithoedd bellach yn cael 
eu recordio a’u cynnal ar rith-amgylchedd dysgu, gan alluogi mwy o fynediad o bell i 
ddarpariaeth.  Dywed UCM Cymru wrthym fod hyn wedi bod o fudd mawr i fyfyrwyr ag 
ystod o anableddau. Ariannodd CCAUC Jisc mewn partneriaeth â Phrifysgolion Cymru, 
i gynhyrchu synthesis o brofiadau ac arferion, a fabwysiadwyd gan brifysgolion ledled 
Cymru yn ystod y pandemig i rannu arferion a gwersi a ddysgwyd. Amlygodd y 
synthesis feysydd y gellid eu gwella ymhellach, gan gynnwys ar sail sector cyfan. Mae 
cyhoeddiadau diweddar yn cynnwys: 
 

• Dechrau arni gyda hygyrchedd a chynhwysiant 
• Cynhwysiant digidol 
• Asesu cynhwysol 

https://support.microsoft.com/en-us/office/this-website-doesn-t-work-in-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/this-website-doesn-t-work-in-internet-explorer-8f5fc675-cd47-414c-9535-12821ddfc554?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/building-a-taxonomy-for-digital-learning.pdf?msclkid=a498826ab5bc11eca2a81f2670851ef0
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/how-uk-higher-education-providers-managed-the-shift-to-digital-delivery-during-the-covid-19-pandemic.pdf
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/how-uk-higher-education-providers-managed-the-shift-to-digital-delivery-during-the-covid-19-pandemic.pdf
https://www.jisc.ac.uk/
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-accessibility-and-inclusion
https://www.jisc.ac.uk/guides/digital-inclusion
https://www.jisc.ac.uk/guides/transforming-assessment-and-feedback/inclusive-assessment


 
 

    
 

• Arfer digidol cynhwysol a llesiant digidol 
• Dysgu cyfunol: synthesis o newid 

 
Yn ystod 2020/21, yng nghyd-destun y pandemig, cyhoeddodd CCAUC ganllawiau i 
addysg uwch ynghylch: 
 

• Effaith Covid-19 ar ddarparwyr addysg uwch: gwybodaeth am ddiogelu 
defnyddwyr, disgwyliadau myfyrwyr ac ansawdd 

• Effaith Covid-19 ar ddarparwyr addysg uwch: gwybodaeth am gydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant 
 

Roedd y cylchlythyr cyntaf yn rhoi diweddariad ar y camau yr oeddem yn eu cymryd o 
ran ansawdd, safonau a phrofiad myfyrwyr, mewn ymateb i bandemig COVID-19, 
ynghyd â gwybodaeth i sefydliadau ar faterion y dylent eu hystyried.  Roedd yr ail 
gylchlythyr yn annog prifysgolion i ystyried y potensial ar gyfer cynnydd yn nifer y staff a 
myfyrwyr sy’n profi rhywfaint o effaith anffafriol ar eu llesiant oherwydd COVID-19, gan 
gynnwys y rhai sy’n profi problemau tlodi digidol (caledwedd, meddalwedd ac allgau 
cysylltiedig â band eang). Gwnaethom argymell y dylid ystyried anghenion addysg ac 
anghenion cymorth eraill myfyrwyr ag anableddau penodol trwy ffyrdd newydd o fyw ac 
astudio.  Fe wnaethom ailddatgan bod asesiadau effaith manwl yn parhau i fod yn 
hanfodol i sicrhau bod penderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn cydymffurfio â 
deddfwriaeth cydraddoldeb a chyflogaeth. Gwnaethom awgrymu, wrth adolygu polisïau 
a phrosesau sy’n effeithio ar staff a myfyrwyr, y dylai prifysgolion gynnwys pobl o 
gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys y rheini â phrofiadau bywyd perthnasol o bob rhan 
o’r sefydliad. Dylai arferion o'r fath gynyddu hyder mewn ffyrdd newydd o weithio neu 
ddysgu, a lleihau unrhyw bryder sy'n deillio ohonynt. 
 
Yn ogystal, rydym yn cysylltu’n helaeth ag UCM Cymru ac undebau myfyrwyr, a 
gwnaethom hynny drwy gydol y pandemig, i nodi materion sy’n effeithio ar brofiad 
myfyrwyr, a sut y gellid mynd i’r afael â’r rhain.   Buom yn ymgysylltu’n rheolaidd â 
phrifysgolion ynglŷn â'u darpariaeth, o ddechrau’r pandemig, i gael sicrwydd ynghylch 
ansawdd y ddarpariaeth. 
 
Sut mae CCAUC yn cefnogi sefydliadau drwy gyllid 
 
Rydym yn darparu ystod o gyllid i alluogi sefydliadau i gynnal dysgu digidol, myfyrwyr 
ag anableddau a llesiant ac iechyd myfyrwyr, gan gynnwys iechyd meddwl. Dyma’r 
dyraniadau diweddaraf:  

 
• Gwnaethom ddyrannu, trwy gylchlythyr W21/04HE Covid-19 further financial 

support for higher education students, cyllid ychwanegol o £40 miliwn gan 
Lywodraeth Cymru i brifysgolion ar gyfer ymateb i heriau yng nghyd-destun 
gweithredu yn ystod pandemig COVID-19. Roedd ein disgwyliadau ar gyfer 
defnyddio’r cyllid hwn yn cynnwys mynd i’r afael â chaledi myfyrwyr, gan 
gynnwys tlodi digidol ymhlith myfyrwyr, a galluogi mynediad gwell at ddysgu ar-
lein. Gofynnwyd i brifysgolion ystyried anghenion myfyrwyr â nodweddion 
gwarchodedig, gan gynnwys gweithredu o fewn ysbryd dyletswydd economaidd-

https://www.jisc.ac.uk/guides/inclusive-digital-practice-and-digital-wellbeing
https://www.jisc.ac.uk/reports/blended-learning-a-synthesis-of-change
https://www.hefcw.ac.uk/en/publications/circulars/w20-19he-covid-19-impact-on-higher-education-providers-consumer-protection-student-expectation-quality/
https://www.hefcw.ac.uk/en/publications/circulars/w20-19he-covid-19-impact-on-higher-education-providers-consumer-protection-student-expectation-quality/
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/W20-24HE-Covid-19-impact-on-higher-education-providers-information-on-equality-diversity-and-inclusion.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/W20-24HE-Covid-19-impact-on-higher-education-providers-information-on-equality-diversity-and-inclusion.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/01/W21-04HE-Covid-19-further-financial-support-for-higher-education-students-v2.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/01/W21-04HE-Covid-19-further-financial-support-for-higher-education-students-v2.pdf


 
 

    
 

gymdeithasol y Ddeddf Cydraddoldeb. Wrth ystyried y rhai sydd fwyaf tebygol o 
gael eu heffeithio gan COVID-19, gofynnwyd i brifysgolion ystyried canfyddiadau 
eu hasesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. 
 

• Gwnaethom ddyrannu, trwy gylchlythyr W21/08HE Higher Education Investment 
and Recovery Fund Outcomes, £27 miliwn i gefnogi’r sector addysg uwch i 
liniaru effeithiau’r pandemig a chefnogi’r adferiad economaidd ehangach. Roedd 
cynigion a ariannwyd yn cefnogi gweithgarwch ar draws addysg uwch Cymru, 
gan gynnwys: buddsoddi mewn seilwaith digidol a thechnolegau dysgu, datblygu 
addysg ddigidol a darpariaeth hyblyg a hygyrch, a chryfhau cymorth ar gyfer 
dysgu cyfunol. 

 
• Fel rhan o’n cyllid creiddiol, rydym yn darparu cyllid addysgu yn flynyddol i’r 

Brifysgol Agored yng Nghymru i gefnogi darpariaeth israddedig ac ôl-raddedig 
ran amser (gweler cylchlythyr W21/15HE HEFCW’s Funding Allocations 
2021/22). Cyfanswm dyraniad CCAUC yn 2021/22 i'r Brifysgol Agored yng 
Nghymru yw £18.5 miliwn. Mae ein cyllid ar gyfer y Brifysgol Agored yng 
Nghymru yn sicrhau bod darparwr addysg uwch rhan-amser arbenigol yn cynnig 
ei gyrsiau ar-lein a chymorth i fyfyrwyr ledled Cymru. Bydd rhagor o wybodaeth 
am ddarpariaeth y Brifysgol Agored yng Nghymru yn cael ei chynnwys yn ail ran 
ein hymateb i chi.  
 

• Trwy gyllid creiddiol, rydym yn darparu premiwm anabledd myfyrwyr o £2 miliwn 
yn flynyddol i brifysgolion a rhai colegau (gweler cylchlythyr W21/15HE HEFCW’s 
Funding Allocations 2021/22). Mae'r premiwm yn ystyried astudio ar hyd bob dull 
a lefel astudio ac yn cyfrannu at gefnogi cynllunio cydraddoldeb strategol 
sefydliadau, gwella profiad myfyrwyr, a'u galluogi i gyfrannu at ddatblygiadau ein 
polisi llesiant ac iechyd.  
 

• Gwnaethom barhau i ariannu, drwy gylchlythyr W21/22HE Well-being and health 
strategy funding 2021/22, sydd â gwerth o £2 miliwn, gynlluniau gweithredu 
strategaeth llesiant ac iechyd prifysgolion. Rydym wedi ymrwymo i ariannu’r 
strategaethau hyn yn y tymor hir, yn amodol ar gyllidebau CCAUC a chreu’r 
Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, gan gydnabod bod llesiant ac iechyd, 
gan gynnwys cymorth iechyd meddwl, yn gofyn am ymyriadau strategol, parhaus 
ar draws y sefydliad cyfan. 

 
• Gyda chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, fe wnaethom ddarparu trwy 

gylchlythyr W21/39HE Covid-19 Well-being and health additional financial 
support for higher education students, £1.3 miliwn ychwanegol ar gyfer 
prifysgolion a’r colegau hynny rydym yn eu rheoleiddio, i weithio gyda’u 
hundebau myfyrwyr i gefnogi llesiant ac iechyd myfyrwyr â phrofiadau dysgu 
amharedig. Fe wnaethom annog i'r cyllid hwn gael ei ddefnyddio i gefnogi’r 
myfyrwyr hynny y mae eu llesiant a’u hiechyd, gan gynnwys iechyd meddwl, wedi 
cael eu heffeithio’n arbennig gan newidiadau COVID-19 i fyw a dysgu, ac i 
gefnogi llesiant ac iechyd a oedd yn gynhwysol, waeth beth fo’u preswylfan neu 

https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/03/W21-08HE-Higher-Education-Investment-and-Recovery-Fund-Outcomes.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/03/W21-08HE-Higher-Education-Investment-and-Recovery-Fund-Outcomes.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/W21-15HE-HEFCWs-Funding-Allocations-2021_22-V2.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/W21-15HE-HEFCWs-Funding-Allocations-2021_22-V2.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/W21-15HE-HEFCWs-Funding-Allocations-2021_22-V2.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/06/W21-15HE-HEFCWs-Funding-Allocations-2021_22-V2.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/W21-22HE-Well-being-and-health-strategy-funding-2021_22.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/07/W21-22HE-Well-being-and-health-strategy-funding-2021_22.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/12/W21-39HE-Covid-19-Well-being-and-health-additional-financial-support-for-higher-education-students.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/wp-content/uploads/2021/12/W21-39HE-Covid-19-Well-being-and-health-additional-financial-support-for-higher-education-students.pdf


 
 

    
 

fodd neu lefel astudio, gan gynnwys gyda darparwyr addysg uwch sy’n 
bartneriaid. 

 
Gwybodaeth ychwanegol i gefnogi ein hymateb  
 
Fel y nodir uchod, byddwn yn darparu gwybodaeth bellach i chi, ar ôl derbyn y 
wybodaeth ddiweddaraf gan ein prifysgolion a'r colegau hynny yr ydym yn eu 
rheoleiddio erbyn canol mis Mai.  
 
Gobeithiwn y bydd ein hymateb dwy ran yn rhoi digon o wybodaeth a sicrwydd ichi am 
ein gweithredoedd, a gweithredoedd prifysgolion a cholegau, i ddarparu a pharhau i 
ddatblygu cyfleoedd addysgu a dysgu digidol.  
 
Yn gywir 
 

 
 
Rob Humphreys 
 


