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Cyflwyniad 

1 Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi cael gwahoddiad i roi 
tystiolaeth i ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i Effaith Brexit ar Addysg Uwch a Phellach. 

2 Mae CCAUC yn rheoleiddio lefelau ffioedd sefydliadau addysg uwch (AU) a 
rhai sefydliadau addysg bellach yng Nghymru, yn sicrhau bod fframwaith yn ei 
le ar gyfer asesu ansawdd addysg uwch ac yn craffu ar berfformiad 
prifysgolion. Mae CCAUC yn defnyddio adnoddau gan Lywodraeth Cymru ac 
eraill i sicrhau dysgu ac ymchwil o’r ansawdd uchaf ym maes AU ac i sicrhau 
bod AU yn gwneud y cyfraniad gorau posib at ddiwylliant, cymdeithas ac 
economi Cymru.  

3 Mae tystiolaeth ysgrifenedig wedi cael ei darparu ar wahân gan sefydliad 
Prifysgolion Cymru, Addysg Uwch Cymru Brwsel (AUCB), Prifysgolion yng 
Nghymru yn ogystal â rhanddeiliaid eraill fel ymateb i ymgynghoriad y 
Pwyllgor. Mae’r briff hwn yn adeiladu ar y dystiolaeth hon ac yn mynegi ac yn 
awgrymu rhai camau gweithredu i helpu i liniaru effaith Brexit ar ddarparwyr 
Addysg Uwch yng Nghymru. Ar lefel y darparwyr unigol, bydd camau lliniaru’n 
cael eu rhoi ar waith wrth i effaith benodol Brexit ddod yn glir yn ystod y 
misoedd sydd i ddod.  

Effaith Brexit ar gyfraniad prifysgolion 

4 Mae CCAUC yn aelod o Weithgor Brexit AU a gadeirir gan y Cyfarwyddwr – 
Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes ac mae wedi darparu tystiolaeth i’r 
grŵp hwnnw ers ei ffurfio ym mis Medi 2016. Er ei bod yn anodd, yn anochel, 
cyflwyno asesiad pendant o effaith Brexit, yn enwedig cyn casgliad y 
trafodaethau presennol rhwng Llywodraeth y DU a’r Undeb Ewropeaidd (UE), 
mae’r DU yn tynnu allan o’r UE yn debygol o gael effaith ar bob agwedd ar 
weithgarwch AU Cymru ac effaith wedyn ar yr economi a’r cymunedau lleol. 
Mae Gweithgor Brexit AU wedi bod o help gyda chwmpasu rhywfaint o’r effaith 
bosib honno a datgan ymatebion posib sydd wedi cyfrannu at ddatblygu 
ymatebion Llywodraeth Cymru i Brexit. Ailadroddir llawer o’r camau 
gweithredu posib hyn ar ein rhestr isod.  

5 Dangosir rôl bwysig prifysgolion Cymru o ran gweithio gyda chymunedau ac 
economïau lleol, a’u cyfraniad at gymdeithas yn gyffredinol drwy gyfrwng 
effaith eu hymchwil a’u haddysg, mewn cyhoeddiad diweddar gan CCAUC, 
Torri Tir Newydd: Ar dir cyffredin. Mae hwn yn cynnwys astudiaethau achos o 
faes gofal iechyd a lles; mynediad lleol i’r celfyddydau, chwaraeon, diwylliant a 
threftadaeth; gweithgareddau gwella dyhead; ac ymgysylltu cymunedol ac 
ymgysylltu ag ysgolion.  
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6 Y llynedd, tynnodd ein cyhoeddiad blaenorol, Torri Tir Newydd, sylw at 
gyfraniadau prifysgolion at greu a diogelu swyddi, denu sgiliau buddsoddi, 
dysgu seiliedig ar waith, a phrosiectau cydweithredol. Mae pob un o’r 
astudiaethau achos yn y casgliad hwn yn cyfrannu at un neu fwy o saith Nod 
Llesiant Llywodraeth Cymru. Maent yn cynnwys esiamplau wedi’u cyllido gan 
yr UE, gan dynnu sylw at y cyfraniad arwyddocaol mae’r cyllid hwn wedi’i 
wneud at fywyd Cymru drwy gyfrwng ei phrifysgolion. 

 
7 Mae darparwyr AU yng Nghymru’n gystadleuol yn rhyngwladol ac yn ased 

economaidd pwysig sy’n sicrhau manteision eang i Gymru yn gyffredinol. Bydd 
ei rôl mewn cryfhau perthnasoedd diplomataidd a masnach rhyngwladol yn 
gynyddol bwysig wrth i’r DU adael yr UE.  

 
8 Mae effeithiolrwydd AU i gyflawni’r manteision pwysig hyn i Gymru’n dibynnu 

ar ddarparwyr yn parhau i fod yn gynaliadwy, hygyrch, a rhyngwladol ragorol. 
Mae’r ansicrwydd presennol sy’n codi o drafodaethau Brexit, yn enwedig y rhai 
sy’n ymwneud â goblygiadau economaidd arwyddocaol i ddarparwyr AU, yn 
fater allweddol sy’n effeithio ar eu gallu i gynnal ac adeiladu ar y sylfeini 
trawsffurfiol sydd wedi’u datblygu hyd yma.  

 
Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy brofiad gwaith 

 
9 CCAUC yw ‘Prif Fuddiolwr’ rhaglen Cronfeydd Strwythurol fawr sy’n galluogi 

prifysgolion yng Nghymru i gefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr AU difreintiedig. 
Mae Rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy brofiad gwaith (CdBG) yn derbyn 
cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae cyllideb y rhaglen oddeutu £9.5m ac 
mae’n denu cyllid cyfatebol gan CCAUC, y naw prifysgol sy’n cyflwyno’r 
rhaglen a chan nifer bychan o gyflogwyr (sectorau preifat a chyhoeddus a’r 
trydydd sector) sy’n cynnal cyfleoedd profiad gwaith drwy gyfrwng y rhaglen. 

 
10 Mae’r cyllid yn galluogi prifysgolion i weithio’n ddwys gyda myfyrwyr ifanc 

difreintiedig sydd fwyaf tebygol o fod yn NEET (heb fod mewn cyflogaeth, 
addysg na hyfforddiant) pan maent yn gadael AU, gan greu cyfleoedd profiad 
gwaith pwrpasol iddynt gyda chyflogwyr lleol a’u cefnogi i ddysgu oddi wrth eu 
profiad gwaith, gyda’r nod o ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd. 

 
11 Mae’r myfyrwyr mae’r prifysgolion yn eu cefnogi drwy’r Rhaglen CdBG yn 

fyfyrwyr na fyddent yn debygol o gael gyrfaoedd prif ffrwd a chefnogaeth 
cyflogadwyedd, ac ni fyddent yn debygol o gystadlu’n llwyddiannus am swyddi 
graddedigion. Mae’r cyllid wedi galluogi’r prifysgolion i ddatblygu a gweithredu 
systemau i adnabod myfyrwyr sydd angen y rhaglen ac mae wedi rhoi 
adnoddau ychwanegol i brifysgolion i allu cefnogi’r myfyrwyr yn ddwys. 

 
12 Gan fod cyflogwyr lleol y cynnal profiad gwaith i’r myfyrwyr ar y rhaglen, mae’r 

rhaglen yn helpu cyflogwyr i ddeall manteision gweithlu amrywiol. 
 
 
Y camau gweithredu a awgrymir i helpu i liniaru effeithiau  
 
13 Rydym wedi mynegi ac awgrymu isod rai camau gweithredu y gallai 

Llywodraeth Cymru a/neu Lywodraeth y DU eu rhoi ar waith i liniaru effaith 

https://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/hefcw_reports_and_statistics/HEFCW%20Innovation%20Nation%20Cymraeg.pdf
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Brexit ar sefydliadau AU yng Nghymru. Rydym yn cydnabod yn llawn bod 
Llywodraeth Cymru eisoes yn weithredol yn y maes hwn, gan gynnwys 
gweithio â Llywodraeth y DU yn y meysydd hynny sydd heb eu datganoli.  
 
i. Esbonio cyn gynted â phosib statws ffioedd a benthyciadau myfyrwyr yr 

UE sy’n astudio yng Nghymru o 2019 ymlaen.  
 

• Mae mwyafrif y myfyrwyr yn dechrau eu hymchwil i astudio dramor 
fwy na 12 mis ymlaen llaw cyn cofrestru. Agorodd porthol UCAS ar 
gyfer 2019 ar 8 Mai 2018, sy’n golygu y gall darpar fyfyrwyr Cymru 
chwilio yn awr am gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2019. Mae’r 
Alban wedi cadarnhau eisoes y bydd myfyrwyr yr UE yn cael yr un 
trefniant ffioedd yn 2019/20 ag y maent yn yr Alban ar hyn o bryd.1 
Mae darparwyr AU yng Nghymru wedi croesawu’r cadarnhad y 
bydd myfyrwyr yr UE sy’n astudio yma ar hyn o bryd yn derbyn 
cefnogaeth fel myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau. Fodd 
bynnag, mae angen esboniad pellach ar statws ffioedd a 
benthyciadau myfyrwyr yr UE o 2019 ymlaen yng Nghymru.  

 
ii. Cadarnhau trefniadau mewnfudo’r DU ar gyfer myfyrwyr a staff newydd 

o’r UE o 2019 ymlaen, ac ar gyfer myfyrwyr y DU sy’n astudio yn yr UE 
ac ar leoliad yno.  

 
• Mae’r ansicrwydd ynghylch statws ffioedd a benthyciadau myfyrwyr 

yr UE yn un o nifer o ffactorau cysylltiedig â Brexit a allai gael effaith 
negyddol ar gofrestriadau myfyrwyr yr UE. Hefyd gallai’r diffyg 
eglurder ynghylch statws mewnfudo a’r gweithdrefnau ar gyfer 
dinasyddion yr UE yn ehangach wneud Cymru’n lle llai atyniadol i 
astudio a gweithio ynddo.   

 
iii. Buddsoddi mewn gweithgareddau cynyddol gan bartneriaeth Cymru 

Fyd-eang i hybu Cymru yn yr UE ac mewn gwledydd eraill y tu allan i’r 
UE fel cyrchfan croesawus i astudio ynddo.2 

 
iv. Cyfathrebu cyson gan Lywodraeth Cymru i barhau i gadarnhau bod 

Cymru’n estyn croeso cynnes i staff a myfyrwyr o’r UE ac yn 
Rhyngwladol i’w phrifysgolion a’i cholegau.  

 
v. Gweithredu cyn gynted â phosib argymhellion Syr Ian Diamond yn yr 

‘Adolygiad annibynnol o gyllido Addysg Uwch a threfniadau cyllid 
myfyrwyr’ i gynyddu cyllid i ddarparwyr Addysg Uwch Cymru er mwyn 
eu galluogi i ddiwallu anghenion Cymru’n well, a blaenoriaethau polisi 
Llywodraeth Cymru. 

 
vi. Parhau i ymgysylltu â’r Safonau a’r Canllawiau Ewropeaidd ar gyfer 

cymwysterau, rhaglenni a darpariaethau eraill, a chyfarwyddebau 
perthnasol y Comisiwn Ewropeaidd (e.e. ar safonau proffesiynol). 

 
                                            
1 www.timeshighereducation.com/news/scotland-confirms-free-tuition-eu-students-2019-20 
2 Astudio yng Nghymru; Cymru Fyd-eang 

http://www.timeshighereducation.com/news/scotland-confirms-free-tuition-eu-students-2019-20
http://studyinwales.ac.uk/
https://wales.britishcouncil.org/cymru-fyd-eang-partneriaeth-addysg-uwch-yng-nghymru
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• Hefyd gallai’r problemau gyda llwyddiant a chyflogadwyedd dysgwyr 
sy’n codi o Brexit gynnwys anawsterau perthnasol i gydnabod 
cymwysterau a sut maent yn cymharu. Mae’r UE yn chwarae rhan 
bwysig mewn datblygu systemau. Mae’r Safonau a’r Canllawiau 
Ewropeaidd yn galluogi darparwyr AU i ddangos ansawdd a 
chynyddu tryloywder, gan helpu i greu ymddiriedaeth o’r naill ochr a 
gwell cydnabyddiaeth i’w cymwysterau a’u rhaglenni a 
darpariaethau eraill. Rhaid i adolygiadau sicrwydd ansawdd allanol 
darparwyr AU Cymru gydymffurfio â gofynion y Safonau a’r 
Canllawiau Ewropeaidd.3  

 
vii. Cadarnhau y bydd y DU yn parhau i gymryd rhan yn ERASMUS. Hybu 

cynlluniau symudedd dwyochrog yng Nghymru sy’n darparu amrywiaeth 
eang o gyfleoedd a phrofiadau i ddysgwyr yng Nghymru.  

 
• Mae ERASMUS+ yn fecanwaith pwysig ar gyfer symudedd i 

fyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru, gan ddarparu mwy na 40% o 
gyfleoedd symudedd ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru sy’n 
ymgymryd â symudedd yn yr UE. Yn 2016/17, cymerodd bron i 700 
o fyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru ran yn rhaglen ERASMUS+. 
Cymerodd mwy na 4,500 o fyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru, a mwy 
na 700 o academyddion ac athrawon, ran yn Erasmus+ yn ystod 
2007-14. 

 
• Mae adrannau ieithoedd modern yn dibynnu’n drwm ar gyllid 

ERASMUS+ i gefnogi symudedd eu myfyrwyr y mae profiad o 
astudio a/neu weithio mewn iaith arall yn orfodol fel rhan o’u 
hastudiaethau. 

 
• Mae parhad cyfranogiad y DU yn rhaglen ERASMUS yn ddymunol 

o ystyried ei llwyddiant fel brand, a gydnabyddir gan fyfyrwyr a 
darparwyr yn fyd-eang. Ni all rhaglen genedlaethol arall efelychu’r 
ymwybyddiaeth yma. 

 
• Heb yr amrywiaeth o gyfleoedd a gynigir drwy ERASMUS, gallai fod 

yn anos i ddarparwyr AU hybu symudedd, yn enwedig ymhlith 
grwpiau dan anfantais sydd eisoes yn llai tebygol o fod yn symudol 
yn ystod eu hastudiaethau.  

 
viii. Gweithredu argymhellion yr Athro Graeme Reid yn yr ‘Adolygiad o 

Ymchwil ac Arloesi a Gyllidir gan y Llywodraeth yng Nghymru’,4 eto i’w 
galluogi’n well i ddiwallu anghenion Cymru a blaenoriaethau polisi 
Llywodraeth Cymru, ac i osod Cymru mewn sefyllfa gadarnhach i ffynnu 
mewn cyd-destun ar ôl Brexit. 

 
ix. Cytuno ar statws y DU fel rhan o raglen Horizon Ewrop fel elfen gynnar 

o gytundeb perthynas y DU-UE yn y dyfodol. Esbonio manylion y statws 
hwn yn gynnar, gan gynnwys a fydd gan y DU fynediad i bob rhan o 

                                            
3 Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru, CCAUC, Mawrth 2018 
4 Adolygiad Reid  

https://www.hefcw.ac.uk/documents/publications/circulars/circulars_2018/W18%2005HE%20Annex%20A.pdf
https://gov.wales/topics/science-and-technology/science/reid-review/?skip=1&lang=cy
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Horizon Ewrop a’r dylanwad fydd ganddi o gymharu â gwledydd yr UE. 
 

• Mae gan Horizon 2020 (rhaglen ymchwil ac arloesi fawr bresennol 
yr UE) gyllideb o tua €70 biliwn ar gyfer y cyfnod rhwng 2014 a 
2020. Mae llwyddiant prifysgolion Cymru fel rhan o’r rhaglen hon yn 
cyfrif am bron i ddwy ran o dair o gyfranogwyr Cymru hyd yma, a 
mwy na 60% o’r cyllid i Gymru. Mae prosiectau wedi cael eu cyllido 
mewn meysydd amrywiol, gan gynnwys gwyddoniaeth ragorol, 
arweinyddiaeth ddiwydiannol a heriau cymdeithasol.  

 
• Ar 7 Mehefin 2018, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig 

gwerth €100 biliwn ar gyfer Horizon Ewrop (Rhaglen Fframwaith 
nesaf yr UE ar gyfer Ymchwil ac Arloesi, ac olynydd i Horizon 
2020), sydd i ddechrau yn 2021.5  

 
• Ar 22 Mai 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei gweledigaeth ar 

gyfer ‘Cytundeb Gwyddoniaeth ac Arloesi’ y DU-UE yn y dyfodol. Yn 
ei datganiad ar 19 Mai 2018, nododd Prif Weinidog y DU yn glir y 
dylai’r cyswllt â Horizon Ewrop fod yn rhan o’r berthynas hon yn y 
dyfodol. Dywedodd y byddai’r DU yn fodlon gwneud cyfraniad 
priodol at ‘fynediad llawn’ i’r rhaglen. 

 
• Mae cyrff sector AU y DU (gan gynnwys UUKi ac AUCB) yn 

rhannu’r farn y dylai’r DU ddod yn gyfranogwr ‘cyswllt llawn’ yn  
Horizon Ewrop ac Erasmus. Bydd rhaid trafod yr amodau ar gyfer 
cyswllt y DU â Horizon Ewrop, fel lefel ei dylanwad dros gynllun y 
rhaglen a’i chyfraniad ariannol. Mae angen cadarnhad cynnar o 
fanylion statws penodol y DU, gan gynnwys a fydd yn cael 
mynediad i bob rhan o’r rhaglen.   

 
x. Dylanwadu ar lwyfannau a rhwydweithiau sy’n cyfrannu at brosesau 

ymgysylltu a gwneud penderfyniadau anffurfiol yr UE. Bydd hyn yn 
ategu unrhyw ymgysylltu parhaus gan y DU â rhwydweithiau/rhaglenni 
presennol ac yn helpu i gryfhau perthynas Cymru â’r UE.  

 
xi. Sicrhau bod cyfleoedd cyllido strategol ar lefel y DU yn cyd-fynd â 

blaenoriaethau a ‘chenhadaeth’ Horizon Ewrop. Gallai hyn hwyluso ac 
arddangos cyswllt y DU a Chymru, a chefnogi’r màs critigol i alluogi 
datblygiadau mewn meysydd allweddol eraill (fel systemau iechyd ac 
ynni), dros gyfnod o 10 i 15 mlynedd.  

 
• Mae darparwyr AU yng Nghymru wedi bod yn effeithiol wrth 

ddefnyddio incwm ymchwil cyfyngedig i gefnogi ymchwil effaith 
uchel.6 Dangosodd adroddiad diweddar gan y Royal Society ar 
seilweithiau ymchwil ym Mhrydain Fawr mai yng Nghymru oedd y 

                                            
5 ‘Still in the Game: Horizon Europe proposal offers hope to UK’, Research Fortnight, 13 Mehefin 
2018, t2 
6 International Comparative Performance of the Welsh Research Base 2013, Elsevier ar gyfer HEW, 
CCAUC a Llywodraeth Cymru 
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ganran isaf o seilweithiau ymchwil ym Mhrydain Fawr.7 Mae 
ymgysylltu a chyllid Ewropeaidd wedi helpu i gau’r bwlch hwn drwy 
feithrin gallu a chyfleoedd cydweithredol, ond heb fuddsoddiad 
pellach a gynhelir, gellid colli’r momentwm hwn. 

 
• Mae prifysgolion wedi cael mwy na £570m mewn Cronfeydd 

Strwythurol ers 2000.8  Mae Cronfeydd Strwythurol wedi darparu 
buddsoddiad arwyddocaol mewn seilwaith, gan alluogi gwella gallu 
ymchwil ac arloesi. Yn ei dro, mae hynny’n hwyluso ceisiadau 
cystadleuol am gyllid i Raglenni Fframwaith yr UE. 

 
xii. Mynegi’r angen brys am fuddsoddiad strategol arwyddocaol mewn 

meithrin gallu ymchwil ac arloesi yng Nghymru i ‘gymryd lle’ Cronfeydd 
Strwythurol. Dylai cronfa datblygu rhanbarthol newydd adeiladu ar 
alluoedd sy’n trawsnewid yr economi. Gallai’r cynigion edrych ar sut gall 
buddsoddiad strategol ar raddfa fawr barhau i gefnogi darparwyr AU 
Cymru fel angor economaidd a chymdeithasol sydd mewn sefyllfa i 
ymateb yn gyflym unwaith y daw cyllid ar gael.  

 
xiii. Cyfrannu at ddylanwadu ar ddatblygiad rhaglenni ymchwil ac arloesi 

dwyochrog ac yn y DU fel nad yw darparwyr AU yng Nghymru dan 
anfantais o ran mynediad at y cronfeydd hyn, ac fel eu bod yn gallu 
ychwanegu gwerth drwy gysylltu gwahanol ffrydiau. Gallai hyn gynnwys 
adeiladu ar fecanweithiau sy’n bodoli eisoes, fel y Gronfa Ymchwil 
Heriau Byd-eang sydd wedi’i thargedu a Chronfa Newton, a datblygu 
mwy o berthnasoedd dwyochrog. 

 
xiv. Datblygu ac adeiladu ar rwydweithiau a pherthnasoedd anffurfiol 

newydd gyda rhanbarthau a gwledydd o bwysigrwydd strategol. Gallai’r 
rhain gynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithredu academaidd ac ymchwil y 
tu allan i strwythurau ffurfiol yr UE, a chyd-fynd â meysydd blaenoriaeth 
neu feysydd cryfder ar gyfer Cymru. 

 
xv. Cefnogi darparwyr AU i fod yn rhan o gydweithrediadau strategol 

dwyochrog arwyddocaol gyda phrifysgolion ac asiantaethau 
Ewropeaidd, ac adeiladu arnynt.  

 
 

                                            
7 A snapshot of UK research infrastructures, Y Royal Society, Ionawr 2018 
8 Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) 

https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2018/research-infrastructures-uk-snapshot/
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