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Cydnawsedd â chyfraith elusennau a dogfennau llywodraethu
sefydliadau
Dyletswydd i ystyried pwysigrwydd diogelu rhyddid academaidd
Dyletswydd i ystyried canllawiau Gweinidogion Cymru
Adroddiadau sydd i’w llunio gan CCAUC
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Adroddiadau blynyddol
Adroddiadau arbennig
Gwybodaeth arall etc sydd i’w rhoi gan CCAUC

52
53
54

Datganiad mewn cysylltiad â swyddogaethau ymyrryd
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Rheoliadau
Cyfarwyddydau a roddir gan Weinidogion Cymru
Dehongli
Darpariaeth ganlyniadol a throsiannol etc
Cychwyn
Enw byr etc

ATODLEN — DARPARIAETH GANLYNIADOL A THROSIANNOL ETC
RHAN 1 — MÂN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL
Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992
(1) Mae adran 70 (asesu ansawdd yr addysg a ddarperir...
Yn adran 83 (astudiaethau effeithlonrwydd), yn ail golofn y tabl...
(1) Mae adran 91 wedi ei diwygio fel a ganlyn....
Deddf Addysg 1996
Deddf Addysg 2002
Deddf Addysg Uwch 2004
Yn adran 22 (ystyr “cynllun” etc), ym mharagraff (b), yn...
Hepgorer adrannau 27 ac 28.
(1) Mae adran 29 (darpariaeth atodol) wedi ei diwygio fel...
(1) Mae adran 30 (ystyr “yr awdurdod perthnasol”) wedi ei...
Yn adran 32 (dyletswyddau cyffredinol awdurdod perthnasol), hepgorer
is-adran (4)....
(1) Mae adran 33 (cynnwys cynlluniau) wedi ei diwygio fel...
(1) Mae adran 34 (cymeradwyo cynlluniau) wedi ei diwygio fel...
Yn adran 35 (cyfnod para cynlluniau), yn is-adran (2) hepgorer...
(1) Mae adran 36 (amrywio cynlluniau) wedi ei diwygio fel...
Yn adran 37 (gorfodi cynlluniau), yn y teitl hepgorer “:...
Hepgorer adran 38.
Yn adran 39 (adolygu penderfyniadau)— (a) yn y geiriau sy’n...
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Hepgorer adran 40A (darparu adroddiadau etc gan awdurdod perthnasol
o...
Yn adran 41 (dehongli Rhan 3), yn is-adran (1)—
Deddf Addysg 2005
Deddf Llywodraeth Cymru 2006
Deddf Addysg 2011
(1) Mae adran 77 (terfyn ar ffioedd myfyrwyr: cyrsiau rhan-amser)...
(1) Mae Atodlen 5 (diddymu’r Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu:
diwygiadau...
RHAN 2 — DARPARIAETH DROSIANNOL
Cynlluniau a gymeradwywyd o dan Ddeddf Addysg Uwch 2004
Mae’r cynllun i’w drin yn ystod y cyfnod trosiannol fel...
(1) At y diben hwn— (a) mae’r cynllun i’w drin...
(1) Caiff rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch cymhwyso darpariaeth
y cyfeirir...
Aelodau’r Pwyllgor Asesu Ansawdd
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