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Annwyl Mr Sargeant 
 
Deiseb P-06-1251: Sicrhau'r Hawl i Fynediad o Bell i Bobl Anabl a Niwrowahanol 
 
Ar 26 Ebrill 2022, cyflwynwyd ymateb gennym i'ch cais am wybodaeth ynghylch sut 
mae CCAUC wedi cynorthwyo prifysgolion a cholegau i sicrhau bod cynifer o gyrsiau ag 
sy'n bosibl yn hygyrch drwy fynediad o bell. Roedd eich llythyr yn gofyn am wybodaeth 
am y trafodaethau a oedd wedi'u cynnal â phrifysgolion a cholegau ynghylch y materion 
hyn. 
 
Er mwyn rhoi diweddariad cynhwysfawr, cyflwynwyd ymateb cychwynnol gennym ar 26 
Ebrill yn esbonio'r canllawiau a'r cyllid a roddir gan CCAUC i brifysgolion a rhai colegau 
er mwyn cefnogi myfyrwyr ag anableddau, gan gynnwys myfyrwyr niwrowahanol. Mae 
ail ran ein hymateb, a ddarperir yma, yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol gan yr wyth 
prifysgol a'r ddau goleg a reoleiddir gennym, ynghyd â'r Brifysgol Agored yng Nghymru.  
 
Ym mlwyddyn academaidd 2020/21 roedd 6,030 o fyfyrwyr israddedig amser llawn, a 
oedd yn hanu o’r DU, yn derbyn y Lwfans Myfyrwyr Anabl mewn addysg uwch yng 
Nghymru yn ôl data'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch. 
  
Cadarnhaodd sefydliadau eu bod yn cynnig amrywiaeth o ddarpariaeth addysg uwch yn 
amrywio rhwng addysgu a oedd yn cael ei ddarparu'n gyfan gwbl wyneb yn wyneb ac 
addysgu a oedd yn cael ei ddarparu'n gyfan gwbl o bell ar sail ran-amser ac amser 
llawn.  Mae astudio'n rhan-amser yn cynnig cyfleoedd i ddysgu'n hyblyg sy'n galluogi 
myfyrwyr i gydbwyso eu hastudiaethau ag ymrwymiadau eraill, gan gynnwys eu 
hanghenion iechyd.  Cadarnhaodd y rhan fwyaf o sefydliadau mai profiadau dysgu 
wyneb yn wyneb oedd eu busnes craidd, ar wahân i'r Brifysgol Agored yng Nghymru. 
Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth am y Brifysgol Agored yng Nghymru isod.   
 
Roedd ymatebion sefydliadau ynghylch dysgu o bell yn rhoi ystyriaeth i'r camau a 
gymerwyd yn ddiweddar i gefnogi'r holl fyfyrwyr, gan gynnwys myfyrwyr â nodweddion 
gwarchodedig, yn ystod y pandemig pan symudwyd yr holl ddarpariaeth dysgu ac 
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addysgu i gael eu darparu o bell. Roedd ymatebion y sefydliadau'n amrywio yn ôl 
demograffeg eu myfyrwyr gan fod llawer o fyfyrwyr aeddfed sy'n dychwelyd i ddysgu, er 
enghraifft, yn aml yn dewis astudio mewn sefydliadau lleol i elwa ar lefelau uchel o 
ddysgu wyneb yn wyneb ar y campws. Ym mhob achos, cadarnhaodd sefydliadau, cyn 
y pandemig ac ar sail barhaus, eu bod yn gwneud addasiadau rhesymol i drefniadau 
dysgu ac addysgu er mwyn cefnogi myfyrwyr ag anableddau.  
 
Wrth adrodd am arferion sefydliadau neilltuol isod, nid ydym yn awgrymu nad oes gan 
sefydliadau eraill bolisïau, adnoddau ac/neu brosesau tebyg. 
 
Hygyrchedd cynifer ag sy'n bosibl o gyrsiau drwy ddysgu o bell 
 
Cadarnhaodd pob sefydliad y bu newid sylweddol mewn moddau dysgu ac addysgu yn 
sgil y pandemig. Yn seiliedig ar ganllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru ar gyfer 
2020/21 a'r rhan fwyaf o 2021/22, gweithredodd pob sefydliad brotocolau 'astudio 
gartref' ar gyfer y mwyafrif o fyfyrwyr a chyrsiau.  Roedd angen adnoddau ychwanegol a 
gwahanol ar gyfer dysgu ac addysgu o bell, ac roedd sefydliadau’n buddsoddi’n gyflym 
mewn adnoddau ychwanegol, gan gynnwys: 
 

• seilwaith TG a llwyfannau ar-lein; 
• mwy o fynediad o bell i'r llyfrgell ac adnoddau llyfrgell ddigidol gwell, gan 

gynnwys mynediad digidol gwell at destunau craidd drwy ymestyn y 
ddarpariaeth o e-lyfrau' a thanysgrifiadau i gynnyrch sy'n symleiddio mynediad 
at gyfnodolion i ddefnyddwyr o bell. 

• darparu gliniaduron drwy system fenthyca; 
• hyfforddiant, gweminarau, ac adnoddau ac offer ar-lein er mwyn galluogi staff 

addysgu a chymorth i goleddu'r gymuned dysgu cyfunol yn llawn 
• dosbarthiadau sy'n cynnwys cyfleusterau dysgu cyfunol er mwyn helpu myfyrwyr 

i gael mynediad o bell at gyfleoedd dysgu. 
 
Mae ffyrdd newydd o weithio yn ystod y pandemig, a'r llwyddiannau a'r heriau 
cysylltiedig, yn dal dan ystyriaeth. Mae pob sefydliad yn ymroi i adolygu'r gwersi a 
ddysgwyd. Mae pob sefydliad yn ystyried dulliau dysgu ac addysgu o 2022/23 sy'n 
cynnwys dulliau dysgu hyblyg, cyfunol ac wedi'u gwella'n ddigidol.  Cyfeiriodd 
sefydliadau at eu strategaethau digidol sy'n sail i gynnydd mewn cyfleoedd i ddysgu'n 
ddigidol. Gan hynny, bydd modd cael mynediad o bell at lawer mwy o fodiwlau a 
chyrsiau. Bydd y dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys: 
 

• sesiynau addysgu wedi'u recordio er mwyn galluogi hyblygrwydd i fyfyrwyr nad 
ydynt yn gallu bod yn bresennol, er enghraifft oherwydd salwch neu gyfrifoldebau 
gofalu;  

• parhau ag asesiadau ar-lein, gan gynnwys arholiadau ar-lein;  
• adolygiad o arholiadau fel dull asesu lle bo dulliau newydd yn gweithio'n dda; 
• sesiynau addysgu wedi'u hamserlennu dros bedwar diwrnod a fydd yn parhau i 

fod yn gyson dros y flwyddyn academaidd er mwyn galluogi myfyrwyr i gynllunio 
am y tymor hir ac i drefnu ymrwymiadau eraill o amgylch y patrwm hwn. 

 



 
 

    
 

Wrth ystyried dulliau o ddysgu ac addysgu a'r potensial i ddysgu'n llwyr o bell, mae 
sefydliadau wedi rhoi ystyriaeth i nifer o ffactorau, gan gynnwys: 
 

• barn myfyrwyr a staff;  
• y rheoliadau ar gyllido cyrsiau dysgu ar gampws a dysgu o bell;  
• gofynion cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddiol sy'n achredu, yn cydnabod ac 

yn cymeradwyo rhaglenni addysg uwch sy’n arwain at gymhwyster proffesiynol 
neu alwedigaethol neu eithriad o arholiad proffesiynol. Mae'r cyrff hyn yn aml yn 
ei gwneud hi'n ofynnol cynnwys darpariaeth drwy brofiad ymarferol, perfformiad 
neu waith achos fel cydrannau astudio craidd, ac yn ymwneud â phynciau sy'n 
gysylltiedig â meddygaeth ac iechyd; 

• defnydd o cyfleusterau penodol, ee ar gyfer y celfyddydau creadigol a 
pherfformio a gwyddorau iechyd, gan gynnwys mynediad at weithdai arbenigol 
neu gyfleusterau labordy. 

 
Cododd sefydliadau bryderon y gall dysgu o bell mewn rhai achosion gael effaith 
negyddol ar iechyd a llesiant myfyrwyr, gan gyfrannu at ymdeimlad myfyrwyr o fod yn 
ynysig ac yn unig, a rhoi profiadau llai cadarnhaol iddynt, gan gynnwys gwaethygu 
salwch meddwl. Mae nifer y myfyrwyr sy’n datgan bod ganddynt salwch meddwl fel 
categori anabledd yn cynyddu’n gyflym o fewn addysg uwch yn y DU.  Dywedodd un 
sefydliad ei bod yn ymddangos bod cynnydd mewn dysgu o bell yn cynyddu 
ymddieithriad myfyrwyr o ddysgu, gan effeithio ar gyfraddau cadw, llesiant, 
llwyddiannau dysgu a deilliannau cadarnhaol i raddedigion.  Nododd sawl sefydliad fod 
ymdeimlad o berthyn drwy ymgysylltiad gwirioneddol â'r sefydliad a'i gyfleusterau'n 
cyfrannu at lefelau cadw uwch ac yn cyfrannu at feithrin cymuned yn y brifysgol. Er 
mwyn cefnogi profiad campws cadarnhaol i fyfyrwyr ag anableddau, darperir 
cyfleusterau pwrpasol fel gofodau dysgu diogel a mannau tawel, ac mae adolygiadau 
wedi cael eu cynnal o rediad darlithoedd ac o addasiadau ymarferol ar gyfer gwaith 
labordy a gweithgareddau grŵp. 
 
Y Brifysgol Agored yng Nghymru  
 
Fel y nodwyd uchod, mae pob sefydliad yng Nghymru yn cynnig cyfleoedd dysgu o bell 
rhannol neu lwyr ar sail rhan-amser neu amser llawn. Fel darparydd sy'n canolbwyntio'n 
llwyr ar ddysgu o bell, mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn ehangu'r cyfleoedd sydd 
ar gael i fyfyrwyr astudio o bell, ac yn creu ffocws i arbenigo yn y maes hwn, gan helpu i 
gynyddu gwerth buddsoddiad cyhoeddus hyd yr eithaf. Y Brifysgol Agored yng Nghymru 
yw darparydd mwyaf addysg uwch ran-amser sydd yn cael ei darparu'n llwyr ar ffurf 
dysgu o bell. Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig ei holl ddarpariaeth, o 
gyrsiau byr mynediad agored sydd heb eu hachredu hyd at gymwysterau ôl-radd a 
datblygiad proffesiynol drwy ddulliau dysgu ar-lein, hyblyg. Yn 2020/21, cefnogodd 
Prifysgol Agored y DU dros 28,000 o fyfyrwyr ag anableddau ac anghenion ychwanegol 
ac mae dros 3,000 o'r rhain yn fyfyrwyr o Gymru sy'n astudio gyda'r Brifysgol Agored 
yng Nghymru. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae cyfanswm ymrestriadau myfyrwyr wedi 
codi o 6,905 yn 2017/18 i 14,280 yn 2020/21.  Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru yn 
gweithio gydag ystod o sefydliadau statudol ac anstatudol i gefnogi myfyrwyr ag 
anableddau, gan gynnwys Remploy, arbenigwr anabledd sy'n darparu cymorth sgiliau a 
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chyflogaeth, a chyda sefydliadau proffesiynol fel Cymdeithas Genedlaethol yr 
Ymarferwyr Anabledd (NADAP)  a Diversity and Ability.  
 
Addasiad Rhesymol ar gyfer myfyrwyr anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010  
 
Mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol i sefydliadau addysg uwch geisio cael gwared â'r 
rhwystrau i addysg yn sgil anableddau myfyrwyr, ac i wneud 'addasiad rhesymol'. Mae 
crynodeb o adran 7 y Ddeddf Cydraddoldeb (2010) fel y bo'n berthnasol i fyfyrwyr anabl 
mewn addysg uwch ar gael ar wefan Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer Addysg 
Uwch OIAHE).  
 
Mae gan bob sefydliad yng Nghymru bolisïau a phrosesau ar waith ar gyfer addasiadau 
rhesymol i helpu myfyrwyr ag anableddau ac i hyrwyddo gwasanaethau a ddarperir gan 
wasanaethau myfyrwyr. Mae cymorth colegau i fyfyrwyr ag anableddau'n ystyriol o 
Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru). O dan Ddeddf 
Cydraddoldeb Cymru mae'n rhaid i bob sefydliad gynnal asesiad effaith cydraddoldeb 
ar gyfer eu polisïau i asesu'r effaith ar bobl â nodweddion gwarchodedig ac i weithredu 
er mwyn lliniaru unrhyw effeithiau negyddol.  
 
Ar gyfer yr holl fodiwlau a'r rhaglenni a ddarperir, gwneir addasiadau rhesymol i fyfyrwyr 
anabl ar sail unigol. Yr egwyddor sylfaenol yw mai po fwyaf hygyrch a chynhwysol yw'r 
dull addysgu ac asesu o'r cychwyn cyntaf, y lleiaf o addasiadau fydd angen eu gwneud 
ar gyfer myfyrwyr unigol. Trafodir gofynion am addasiadau rhesymol â darpar fyfyrwyr 
wrth iddynt ymgeisio am le mewn sefydliad, os ydynt yn datgan anabledd a allai olygu 
bod angen cymorth ychwanegol arnynt. Bydd prifysgolion yn darparu asesiadau 
diagnostig addysgol ac atgyfeiriad i asesiadau o anghenion anabledd os bydd myfyrwyr 
o'r farn y gallai fod ganddynt anabledd er nad ydynt wedi derbyn diagnosis.  Gellir 
darparu cymorth academaidd drwy gynorthwyydd anfeddygol, gan gynnwys mynediad 
at staff arbenigol, yn ôl yr angen. Gall myfyrwyr â chyflyrau iechyd sy'n amrywio wneud 
cais am weithdrefnau amgylchiadau lliniarol os oes angen, neu ddefnyddio 
hunanardystiad i ofyn am amser ychwanegol i gwblhau asesiad. Ar gyfer asesiadau 
wedi'u hamseru/ar ddyddiad penodol, gall sefydliadau ddarparu mwy o amser, 
ystafelloedd tawel neu fynediad at dechnoleg gynorthwyol. Gall addasiadau rhesymol 
felly gynnwys dysgu o bell, ymhlith addasiadau eraill. 
 
Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth bellach hon, a ddarperir yn ychwanegol at yr hyn a 
gyflwynwyd gennym ar 26 Ebrill 2022, yn rhoi ymateb llawn a chyfredol i'ch cais am 
wybodaeth ynghylch sut mae CCAUC wedi cefnogi prifysgolion a cholegau, a 
thrafodaethau rydym wedi'u cynnal ynghylch sicrhau bod cynifer o gyrsiau ag sy'n bosibl 
yn hygyrch o bell. 
 
Yn gywir 
 

 
Rob Humphreys 
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