
 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 9 Mawrth 2020 

Amser: 10.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

10.45   

2 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

10.45-10.50 (Tudalen 1)  

CLA(5)-09-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

2.1 SL(5)512 - Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 

2020  

 (Tudalennau 2 - 3) 

CLA(5)-09-20 – Papur 2 – Datganiad gan Lywodraeth Cymru, 20 Chwefror 

2020 

3 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

10.50-10.55   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

3.1 SL(5)507 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2020  

 (Tudalennau 4 - 18) 

CLA(5)-09-20 – Papur 3 – Adroddiad 

CLA(5)-09-20 – Papur 4 – Rheoliadau  

CLA(5)-09-20 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



CLA(5)-09-20 – Papur 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 13 Chwefror 2020  

  

3.2 SL(5)508 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Rhif 2) 2020  

 (Tudalennau 19 - 41) 

CLA(5)-09-20 – Papur 7 – Adroddiad 

CLA(5)-09-20 – Papur 8 – Rheoliadau  

CLA(5)-09-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-09-20 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 14 Chwefror 2020 

 

3.3 SL(5)509 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 42 - 64) 

CLA(5)-09-20 – Papur 11 – Adroddiad 

CLA(5)-09-20 – Papur 12 – Rheoliadau  

CLA(5)-09-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-09-20 – Papur 14 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 14 Chwefror 2020 

 

3.4 SL(5)510 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020  

 (Tudalennau 65 - 73) 

CLA(5)-09-20 – Papur 15 – Adroddiad 

CLA(5)-09-20 – Papur 16 – Rheoliadau  

CLA(5)-09-20 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-09-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 14 Chwefror 2020 

 

3.5 SL(5)511 - Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 74 - 139) 



CLA(5)-09-20 – Papur 19 – Adroddiad 

CLA(5)-09-20 – Papur 20 – Rheoliadau  

CLA(5)-09-20 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol 

 

4 Papurau i'w nodi 

10.55-11.00   

4.1 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru)  

 (Tudalennau 140 - 157) 

CLA(5)-09-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 2 

Mawrth 2020 

4.2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cymhwysedd ar gyfer cyflwyno 

treth ar dir gwag yng Nghymru  

 (Tudalen 158) 

CLA(5)-09-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 

Mawrth 2020 

4.3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol  

 (Tudalen 159) 

CLA(5)-09-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Mawrth 2020 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 6: 

11.00   

6 Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft 

11.00-11.30 (Tudalennau 160 - 217)  

CLA(5)-09-20 – Papur 25 – Adroddiad drafft 

7 Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 

11.30-12.30 (Tudalennau 218 - 240)  

Y Gwir Anrhydeddus Simon Hart AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru 

Geth Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Pholisi, Swyddfa Cymru 

 



 

CLA(5)-09-20 - Papur briffio 

8 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

12.30   

9 Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod y dystiolaeth a’r prif 

faterion 

12.30-12.45   

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 16 Mawrth 2020  

 



  

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

09 Mawrth 2020 

SL(5)512 – Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2020 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae'r Rheoliadau hyn i'w darllen ar y cyd â Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 

(Diwygio) 2020. 

Mae'r Rheoliadau'n diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 (fel y'u 

diwygiwyd gan Reoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020). Effaith y 

diwygiad yw, pan fydd asiantaeth fabwysiadu yn pennu addasrwydd cwpl i fabwysiadu 

plentyn, rhaid i'r asiantaeth roi sylw priodol i'r angen am sadrwydd a sefydlogrwydd yn eu 

perthynas. 

Gwneir y Rheoliadau o dan adrannau 9 a 45(2) o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 20 Chwefror 2020 

Yn dod i rym ar:  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

Gosod Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 
2020 (“y Rheoliadau Diwygio”) a Rheoliadau Asiantaethau 
Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020  

DYDDIAD  20 Chwefror 2020 

GAN 
Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

 

Heddiw, mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020 (“y Rheoliadau 
Diwygio”) a Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 wedi 
cael eu gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 
 
Mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020 (“y Rheoliadau Diwygio”) 
yn diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 (“Rheoliadau 2005”) drwy 
roi Rhan 4 newydd (Dyletswyddau Asiantaeth Fabwysiadu o Ran Darpar Fabwysiadydd) yn 
lle’r un bresennol. Mae Rhan 4 yn gwneud darpariaeth ar gyfer asesu a chymeradwyo darpar 
fabwysiadwyr gan asiantaethau mabwysiadu. Mae hefyd yn cael ei diwygio er mwyn cyflwyno 
proses newydd dau gam ar gyfer asesu a chymeradwyo. Yn ystod Cam Un (y broses cyn-
asesu, sydd wedi’i chyfyngu i gyfnod o ddau fis), cynhelir yr holl wiriadau rhagnodedig, gan 
gynnwys gwiriadau iechyd a gwiriadau cofnodion troseddol. Yn ystod Cam Dau (y 
penderfyniad asesu, sydd wedi’i gyfyngu i gyfnod o bedwar mis), mae’r asiantaeth 
fabwysiadu’n dod i benderfyniad ynglŷn â pha mor addas yw’r darpar fabwysiadwr.  
 
Bydd y Rheoliadau Diwygio hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaethau mabwysiadu 
atgyfeirio plentyn at Gofrestr Fabwysiadu Cymru cyn pen un mis i’r dyddiad y cafodd yr 
asiantaeth fabwysiadu ei hawdurdodi i leoli’r plentyn i’w fabwysiadu. Bydd gofyn iddynt hefyd 
atgyfeirio darpar fabwysiadwr at y Gofrestr Fabwysiadu cyn pen un mis i’r dyddiad y 
penderfynodd yr asiantaeth fod y darpar fabwysiadwr yn addas i fabwysiadu plentyn.  
 
Mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020, (“Rheoliadau 
Rhif 2”) yn gosod gofyniad ychwanegol ar asiantaethau mabwysiadu, wrth asesu pa mor 
addas yw cwpl i fabwysiadu plentyn, yn ystod Cam Dau o’r broses, i roi sylw priodol i’r 
angen am sadrwydd a sefydlogrwydd yn eu perthynas. Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i 
asesu’r system fabwysiadu yng Nghymru er mwyn sicrhau ei bod yn cynnig y cymorth gorau 
posibl i blant a theuluoedd. Bydd hyn yn golygu y bydd y plant hynny sy’n methu dychwelyd 
adref neu sy’n methu cael gofal gan eu teulu ehangach yn gallu cael eu lleoli i’w 
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mabwysiadu gan deuluoedd diogel a sefydlog. Bydd y newidiadau i’r rheoliadau yn gwneud 
cryn dipyn i wella’r system bresennol yng Nghymru. 
 
Bydd y newidiadau yn gwneud y broses gyffredinol o gymeradwyo yn fwy syml ac effeithlon. 
Nid yn unig y bydd hyn yn arwain at arbedion canlyniadol ar gyfer yr asiantaethau 
mabwysiadu yng Nghymru, bydd hefyd o fudd i’r plant a’r darpar fabwysiadwyr gan y bydd 
yn gwneud y system yn llai biwrocrataidd ac yn fwy amserol ac effeithlon. 
 
Bydd y newidiadau hefyd yn lleihau’r cyfnod aros i blant cyn cael eu paru â theulu maeth 
sefydlog, drwy roi mynediad ar unwaith at system genedlaethol. Drwy’r system genedlaethol 
honno, bydd modd ystyried yr amrywiaeth fwyaf eang o gysylltiadau ar draws Cymru a (lle y 
bo’n briodol) rannau eraill o’r DU. Bydd y newidiadau hyn yn golygu bod mwy fyth o baru o 
ansawdd uchel rhwng plentyn â theulu maeth a bod y berthynas rhyngddynt yn fwy tebygol 
o barhau. 
 
Rwyf am i’r system fabwysiadu yng Nghymru fod y gorau y gall fod. Rwy’n credu y dylai pob 
plentyn gael cynnig y cyfle gorau i ffynnu mewn awyrgylch teuluol diogel, lle mae eu 
hanghenion sylfaenol yn cael eu bodloni a lle gallant fwynhau’r un cyfleoedd ag unrhyw 
blentyn arall. Yn achos rhai plant agored i niwed, mae mabwysiadu yn ymyrraeth 
gadarnhaol ac effeithiol i ddiwallu eu hanghenion gofal ac i wella eu canlyniadau yn 
gyffredinol. Rwyf, felly, wedi ymrwymo i sicrhau bod gwella’r system fabwysiadu yng 
Nghymru yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. 
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SL(5)507 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau a ganlyn: 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 (“Rheoliadau 2017”), 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 (“Rheoliadau 2018”), a 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 (“y 

Rheoliadau Graddau Meistr”)  

Diffiniad o “cwrs penben” 

Mae Rheoliadau 2017 yn darparu ar gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch 

dynodedig sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 2017.  Mae rheoliad 3 yn diwygio’r diffiniad o “cwrs penben” 

yn Rheoliadau 2017 fel bod y diffiniad yn cyfeirio at Reoliadau 2017 yn ogystal ag at Reoliadau blaenorol, 

gyda’r effaith y bydd myfyriwr sy’n cwblhau cwrs sy’n denu cymorth o dan Reoliadau 2017 ac yna, gan 

ddiystyru unrhyw wyliau yn y cyfamser, yn dechrau ar unwaith ar un o nifer o gyrsiau eraill a restrir yn y 

diffiniad o “cwrs penben” yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth ar gyfer y cwrs diweddarach o dan 

Reoliadau 2017.   

Cyfrifo incwm aelwyd 

Mae Rheoliadau 2017, Rheoliadau 2018 a Rheoliadau’r Graddau Meistr yn darparu ar gyfer cyfrifo incwm 

aelwyd fel rhan o brawf modd ar gyfer elfennau penodol o gefnogaeth. O dan Reoliadau 2017 a 

Rheoliadau 2018, mae myfyrwyr sy’n gwneud cais am grantiau cynhaliaeth amser llawn a rhan-amser, ac 

am grantiau ar gyfer myfyrwyr sydd â dibynyddion, boed yn oedolion neu’n blant, yn gymwys i gael 

cymorth yn dibynnu ar incwm eu haelwyd. Yn yr un modd, caiff incwm myfyrwyr sy’n gwneud cais am 

grant ‘cyfraniad at gostau’ o dan y Rheoliadau Graddau Meistr ei asesu, a darperir cymorth yn unol â 

hynny. 

I’r rhan fwyaf o fyfyrwyr, mae hyn yn seiliedig ar incwm trethadwy rhieni’r myfyriwr neu, lle mae rhieni’r 

myfyriwr wedi gwahanu, incwm trethadwy’r rhiant mwyaf priodol (fel arfer y rhiant y mae’r myfyriwr yn 

byw gydag ef) a, lle bo hynny’n berthnasol, partner y rhiant hwnnw. 

Mae’r diwygiadau a wneir gan reoliadau 4 i 8 o’r Rheoliadau hyn yn nodi y caiff incwm y ddau riant, neu’r 

rhiant mwyaf priodol a’i bartner, ei ystyried wrth benderfynu pa flwyddyn ariannol i’w defnyddio wrth 

gyfrifo’r incwm. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 
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Rhinweddau: craffu  

Nodwyd pedwar pwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

1. Mae’r rheol 21 diwrnod o dan Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 (sydd wedi’i hymgorffori yn Atodlen 

10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) yn darparu y dylid gosod offerynnau 21 diwrnod cyn iddynt ddod i 

rym. Mae hyn yn galluogi Aelodau i geisio diddymu offerynnau o’r fath cyn iddynt gael effaith, oherwydd 

y gall achosi dryswch os diddymir deddfwriaeth ar ôl iddi gael ei gweithredu. Fodd bynnag, yn yr achos 

hwn, mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod yr amgylchiadau’n cyfiawnhau torri’r rheol honno. Mae’r 

Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, fel sy’n ofynnol o dan adran 11A o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, 

wedi hysbysu’r Llywydd am yr achos o dorri’r rheol fel y gellir dwyn y mater i sylw’r Aelodau. 

Nodir mai gwall gweinyddol yw’r rheswm am yr achos hwn o dorri’r rheol, sef y byddai’r rheoliadau yn 

dod i rym ar ddyddiad cynharach. Mae’r llythyr yn nodi nad yw hyn yn cael effaith sylweddol heblaw’r 

ffaith y byddai’r Rheoliadau yn dod i rym yn gynharach na’r disgwyl. Ystyriwyd dirymu’r Rheoliadau a 

gwneud a gosod offeryn statudol newydd i nodi’r dyddiad cywir, ond daethpwyd i’r casgliad nad oedd yn 

angenrheidiol gwneud hyn. Hefyd, nodir y bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw oedi cyn dechrau’r broses 

o ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.   

2. Caiff adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 ei nodi fel un o’r pwerau galluogi ar gyfer 

gwneud y Rheoliadau hyn. Mae adran 22 yn cynnwys ystod eang o bwerau, a byddai’n ddefnyddiol i’r 

darllenydd pe bai’r Rheoliadau’n fwy penodol wrth nodi’r pwerau galluogi. Cafodd adroddiad ei gyflwyno 

ar y pwynt hwn o’r blaen mewn perthynas ag adran 22, ac roedd y Llywodraeth yn cytuno â’r pwynt hwn. 

3. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol (Saesneg yn unig): 

“Where the income for the current financial year falls by at least 15% compared to the income 

provided for the prior financial year (the financial year ending in the calendar year before the 

academic year for which the student is applying for support), income can be reassessed. The 

Regulations make it explicit that the income of both parents, or the more appropriate parent and 

their partner, is taken into account to determine whether such a reassessment should take 

place.”  

Mae is-baragraff 5 o baragraff 16 o Atodlen 3 i Reoliadau 2018 wedi ei ddiwygio gan reoliad 6(b) o’r 

Rheoliadau hyn. Mae’r is-baragraff hwn yn cyfeirio at sefyllfa lle mae cyfanred yr incwm gweddilliol ar 

gyfer y flwyddyn ariannol bresennol yn debygol o fod o leiaf 15 y cant yn is na’r flwyddyn ariannol yn 

union cyn y flwyddyn ariannol bresennol (“PY”). Ymddengys bod y testun mewn cromfachau uchod yn 

cyfeirio at y flwyddyn ariannol yn union cyn PY, hynny yw PY-1. 

4. Mae’r testun a ddyfynnir ym mhwynt 3 uchod yn nodi fel a ganlyn: “The Regulations make it explicit 

that the income of both parents, or the more appropriate parent and their partner, is taken into account 

to determine whether such a reassessment should take place.” Felly, a all y Llywodraeth gadarnhau nad 

yw’r Rheoliadau hyn yn newid arferion presennol? 
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Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth mewn perthynas â’r ail, trydydd a’r pedwerydd pwynt adrodd o 

ran rhinweddau. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

28 Chwefror 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 142 (Cy. 25) 

ADDYSG, CYMRU  

Rheoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio— 

(a) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017 (“Rheoliadau 2017”), 

(b) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018 (“Rheoliadau 2018”), ac 

(c) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 
(“y Rheoliadau Graddau Meistr”). 

Mae Rheoliadau 2017 yn darparu ar gyfer cymorth 
ariannol i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch 
dynodedig sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 2017.  

Mae rheoliad 3 yn diwygio’r diffiniad o “cwrs 
penben” yn rheoliad 2(1) o Reoliadau 2017. Mae’n 
mewnosod “neu o dan y Rheoliadau hyn” ym 
mharagraffau (a), (b), (c), (d), (e) ac (f) fel bod y 
diffiniad yn cyfeirio at Reoliadau 2017 yn ogystal ag at 
Reoliadau blaenorol, gyda’r effaith y bydd myfyriwr 
sy’n cwblhau cwrs sy’n denu cymorth o dan Reoliadau 
2017 ac yna, gan ddiystyru unrhyw wyliau yn y 
cyfamser, yn dechrau ar unwaith ar un o nifer o 
gyrsiau eraill a restrir yn y diffiniad o “cwrs penben” 
yn parhau i fod yn gymwys i gael cymorth ar gyfer y 
cwrs diweddarach o dan Reoliadau 2017.  

Mae rheoliad 4(a) yn diwygio paragraff 5 o Atodlen 
5 i Reoliadau 2017. Mae’n cyflwyno paragraff newydd 
5(4A) ac yn gwneud diwygiad i baragraff 5(2) sy’n 
ganlyniadol i gyflwyno paragraff 5(4A). Mae paragraff 
5(4A) yn darparu bod is-baragraffau (2), (3) a (4) o 
baragraff 5 i’w darllen fel bod cyfanred incymau 
gweddilliol y ddau riant, os oes dau riant ar aelwyd 
myfyriwr cymwys, yn cael ei ddefnyddio wrth 
benderfynu pa flwyddyn ariannol i’w defnyddio wrth 
gyfrifo incymau gweddilliol y rhieni hynny.  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Mae rheoliad 4(b) yn gwneud diwygiad sy’n 
ganlyniadol i gyflwyno paragraff 5(4A) o Atodlen 5 i 
Reoliadau 2017.  

Mae rheoliad 4(c) yn diwygio paragraff 7 o Atodlen 
5 i Reoliadau 2017. Mae’n cyflwyno paragraff  
newydd 7(2) ac yn gwneud newid i destun presennol 
paragraff 7 sy’n ganlyniadol i gyflwyno paragraff 7(2). 
Mae paragraff 7(2) yn darparu, pan gymhwysir is-
baragraffau (2), (3) a (4) o baragraff 5 i’r penderfyniad 
ar incwm partner rhiant myfyriwr cymwys newydd, 
fod yr is-baragraffau hynny i’w darllen fel bod 
cyfanred incwm gweddilliol rhiant y myfyriwr ac 
incwm gweddilliol partner rhiant y myfyriwr yn cael ei 
ddefnyddio wrth benderfynu pa flwyddyn ariannol i’w 
defnyddio wrth gyfrifo incymau gweddilliol y rhiant a 
phartner y rhiant. 

Mae Rheoliadau 2018 yn darparu ar gyfer cymorth 
ariannol i fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau addysg uwch 
dynodedig sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Awst 2018. 
Maent hefyd yn darparu cymorth ar gyfer cyrsiau sy’n 
dechrau cyn y dyddiad hwnnw ac sy’n cael eu troi 
wedi hynny o gyrsiau llawnamser i gyrsiau rhan-amser 
neu o gyrsiau rhan-amser i gyrsiau llawnamser ar neu 
ar ôl 1 Awst 2018. 

Mae rheoliad 6 yn diwygio paragraff 16 o Atodlen 3 
i Reoliadau 2018 fel bod cyfanred incymau gweddilliol 
y ddau riant, neu’r rhiant a phartner y rhiant, os yw’r 
personau hynny ar aelwyd myfyriwr cymwys, yn cael 
ei ddefnyddio wrth benderfynu pa flwyddyn ariannol 
i’w defnyddio wrth gyfrifo eu hincymau gweddilliol.  

Mae’r Rheoliadau Graddau Meistr yn darparu ar 
gyfer gwneud grantiau a benthyciadau i fyfyrwyr ar 
gyfer cyrsiau gradd meistr ôl-raddedig sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Awst 2019.  

Mae rheoliad 8 yn diwygio paragraff 16 o Atodlen 3 
i’r Rheoliadau Graddau Meistr fel bod cyfanred 
incymau gweddilliol y ddau riant, neu’r rhiant a 
phartner y rhiant, os yw’r personau hynny ar aelwyd 
myfyriwr cymwys, yn cael ei ddefnyddio wrth 
benderfynu pa flwyddyn ariannol i’w defnyddio wrth 
gyfrifo eu hincymau gweddilliol.  
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 142 (Cy. 25) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2020 

Gwnaed 11 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 13 Chwefror 2020 

Yn dod i rym  2 Mawrth 2020 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 22 a 
42(6) o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998(1), ac 
sydd bellach yn arferadwy ganddynt hwy(2), yn 
gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

                                                                               
(1) 1998 p. 30; diwygiwyd adran 22 gan Ddeddf Dysgu a 

Sgiliau 2000 (p. 21), adran 146 ac Atodlen 11; Deddf Treth 
Incwm (Enillion a Phensiynau) 2003 (p. 1), Atodlen 6; 
Deddf Cyllid 2003 (p. 14), adran 147; Deddf Addysg Uwch 
2004 (p. 8), adrannau 42 a 43 ac Atodlen 7; Deddf 
Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22), adran 
257; Deddf Addysg 2011 (p. 21), adran 76; O.S. 2013/1181 a 
Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 (p. 29), adran 88. 
Gweler adran 43(1) o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 
1998 am y diffiniad o “prescribed” a “regulations”. 

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 22(2)(a) i (i) a (k) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i’r 
graddau y maent yn ymwneud â gwneud darpariaeth o ran 
Cymru gan adran 44 o Ddeddf Addysg Uwch 2004 (p. 8), ac 
mae adran 22(2)(a), (c) a (k) yn arferadwy yn gydredol â’r 
Ysgrifennydd Gwladol. Trosglwyddwyd swyddogaeth yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn adran 42, i’r graddau y mae’n 
arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru 
gan O.S. 1999/672. Trosglwyddwyd swyddogaethau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Weinidogion Cymru yn 
rhinwedd paragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 (p. 32). 
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RHAN 1 

ENWI A CHYCHWYN 

Enwi a chychwyn  

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) 2020.  

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 2 Mawrth 2020.  

RHAN 2 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (CYMRU) 2017 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 

2. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017(1) wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 
3 a 4. 

3. Yn rheoliad 2(1) (dehongli), yn y diffiniad o “cwrs 
penben”, ar ôl “neu 2015”, ym mhob lle y mae’n 
digwydd, mewnosoder “neu o dan y Rheoliadau hyn”.   

4. Yn Atodlen 5 (asesiad ariannol)—  

(a) ym mharagraff 5—  

(i) yn is-baragraff (2), ar ôl “is-baragraff (3)” 
mewnosoder “ac is-baragraff (4A)”; 

(ii) ar ôl is-baragraff (4) mewnosoder— 

“(4A) Os pennir incwm aelwyd myfyriwr 
cymwys drwy gyfeirio at incwm gweddilliol 
dau riant o dan baragraff 3(2)(a), rhaid 
dehongli’r cyfeiriadau yn is-baragraffau (2), (3) 
a (4) at incwm gweddilliol A fel pe baent yn 
gyfeiriadau at swm cyfanredol incymau 
gweddilliol y ddau riant.”;  

(b) ym mharagraff 6(1), ar ôl “(a chan eithrio is-
baragraffau” mewnosoder “(4A),”; 

(c) ym mharagraff 7—  

(i) daw’r testun presennol yn is-baragraff 
(1); 

(ii) ar ôl yr is-baragraff hwnnw 
mewnosoder— 

“(2) Ond wrth gymhwyso is-baragraffau (2), 
(3) a (4) o baragraff 5 wrth bennu incwm 
gweddilliol partner rhiant myfyriwr cymwys 
newydd, rhaid dehongli’r cyfeiriadau at incwm 

                                                                               
(1) O.S. 2017/47 (Cy. 21), y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn 

berthnasol i’r Rheoliadau hyn.  
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gweddilliol A yn yr is-baragraffau hynny fel pe 
baent yn gyfeiriadau at swm cyfanredol 
incymau gweddilliol rhiant y myfyriwr cymwys 
newydd a phartner rhiant y myfyriwr cymwys 
newydd.”  

RHAN 3 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (CYMRU) 2018 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

5. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018(1) wedi eu diwygio yn unol â rheoliad 
6.  

6. Ym mharagraff 16 o Atodlen 3 (cyfrifo incwm)—  

(a) yn lle is-baragraff (3) rhodder—  

“(3) Y flwyddyn ariannol gymwys yw BG os 
yw Gweinidogion Cymru wedi eu bodloni— 

(a) pan fo P yn un o ddau berson y cyfrifir 
cyfanred eu hincymau gweddilliol o 
dan baragraff (b)(i) neu (ii) o Restr A 
ym mharagraff 3(1), fod cyfanred 
incymau gweddilliol P a’r person arall 
ar gyfer BG yn debygol o fod o leiaf 
15% yn llai na chyfanred incymau 
gweddilliol P a’r person arall ar gyfer 
BF-1, neu  

(b) mewn unrhyw achos arall, fod incwm 
gweddilliol P ar gyfer BG yn debygol o 
fod o leiaf 15% yn llai nag incwm 
gweddilliol P ar gyfer BF-1.”; 

(b) yn lle is-baragraff (5) rhodder— 

“(5) Pan fo’r is-baragraff hwn yn gymwys— 

(a) y flwyddyn ariannol gymwys yw BG 
os yw Gweinidogion Cymru wedi eu 
bodloni— 

 (i) pan fo P yn un o ddau berson y 
cyfrifir cyfanred eu hincymau 
gweddilliol o dan baragraff (b)(i) 
neu (ii) o Restr A ym mharagraff 
3(1), fod cyfanred incymau 
gweddilliol P a’r person arall ar 
gyfer BG yn debygol o fod o leiaf 
15% yn llai na chyfanred incymau 
gweddilliol P a’r person arall ar 
gyfer BF, neu  

                                                                               
(1) O.S. 2018/191 (Cy. 42), y mae diwygiadau iddo nad ydynt 

yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.  
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 (ii) mewn unrhyw achos arall, fod 
incwm gweddilliol P ar gyfer BG 
yn debygol o fod o leiaf 15% yn 
llai nag incwm gweddilliol P ar 
gyfer BF; 

(b) fel arall, y flwyddyn ariannol gymwys 
yw BF.”  

RHAN 4 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (GRADDAU 
MEISTR ÔL-RADDEDIG) (CYMRU) 2019 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2019 

7. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019(1) wedi 
eu diwygio yn unol â rheoliad 8. 

8. Ym mharagraff 16 o Atodlen 3 (cyfrifo incwm), 
yn lle is-baragraff (3) rhodder—  

“(3) Y flwyddyn ariannol gymwys yw BG os 
yw Gweinidogion Cymru wedi eu bodloni— 

(a) pan fo P yn un o ddau berson y cyfrifir 
cyfanred eu hincwm gweddilliol o dan  
baragraff (b)(i) neu (ii) o Restr A ym 
mharagraff 3(1), fod cyfanred incymau 
gweddilliol P a’r person arall ar gyfer 
BG yn debygol o fod o leiaf 15% yn 
llai na chyfanred incymau gweddilliol 
P a’r person arall ar gyfer BF-1, neu  

(b) mewn unrhyw achos arall, fod incwm 
gweddilliol P ar gyfer BG yn debygol o 
fod o leiaf 15% yn llai nag incwm 
gweddilliol P ar gyfer BF-1.” 

  

 
 
Kirsty Williams 
Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 
11 Chwefror 2020 

                                                                               
(1) O.S. 2019/895 (Cy. 161), y mae diwygiadau iddo nad ydynt 

yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 
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Explanatory Memorandum to the Education (Student Support) 

(Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020 

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Higher Education 

Division and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with 

the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1. 

 

Minister for Education’s Declaration 

 

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 

the expected impact of the Education (Student Support) (Miscellaneous 

Amendments) (Wales) Regulations 2020.  

 

 

 

 

Kirsty Williams AM 

Minister for Education 

February 2020 
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Part 1 

 

1. Description 

 

The Education (Student Support) (Miscellaneous Amendments) (Wales) 

Regulations 2020 (‘the Regulations’) amend: 

 

• the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2017 (‘the 2017 

Regulations’); 

• the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2018 (‘the 2018 

Regulations’); and 

• the Education (Student Support) (Postgraduate Master’s Degrees) (Wales) 

Regulations 2019 (‘the Master’s Regulations’). 

 

2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 

Committee 

 

The Regulations will come into force on 2 March 2020, before 21 days have 

elapsed since laying. The Minister for Minister for Finance and Trefnydd has 

written to the Llywydd as required by Section 11A(4) of the Statutory 

Instruments Act 1946. The coming into force date will enable the student 

finance application process for the 2020/21 academic year to launch without 

delay. 

 

3. Legislative background 

 

The Regulations are made under sections 22 and 42(6) of the Teaching and 

Higher Education Act 1998 (‘the 1998 Act’). Section 22 provides the Welsh 

Ministers with the power to make regulations authorising or requiring the 

payment of financial support to students studying courses of higher or further 

education designated by or under those regulations. In particular, this power 

enables the Welsh Ministers to prescribe the amount of financial support (grant 

or loan) and who is eligible to receive such support.  

 

Section 44 of the Higher Education Act 2004 (‘the 2004 Act’) provided for the 

transfer to the National Assembly for Wales of the functions of the Secretary of 

State under section 22 of the 1998 Act (except insofar as they relate to the 

making of any provision authorised by subsections (2)(j), (3)(e) or (f) or (5) of 

section 22). Section 44 of the 2004 Act also provided for the functions of the 

Secretary of State in section 22(2)(a), (c) and (k) of the 1998 Act to be 

exercisable concurrently with the National Assembly for Wales. 
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The functions of the Secretary of State under section 42(6) of the 1998 Act 

were transferred, so far as exercisable in relation to Wales, to the National 

Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (SI 1999/672). 

 

The functions of the National Assembly for Wales were transferred to the Welsh 

Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the 

Government of Wales Act 2006. 

 

Each year, a number of functions of the Welsh Ministers in regulations made 

under section 22 of the 1998 Act are delegated to the Student Loans Company 

under section 23 of the 1998 Act. 

 

This instrument will follow the negative resolution procedure. 

 

4. Purpose and intended effect of the legislation 

 

The Welsh Ministers make regulations to provide the basis for the system of 

financial support for students ordinarily resident in Wales and EU students 

studying in Wales taking designated courses of higher education. The 2017 

Regulations and 2018 Regulations provide for financial support for students 

taking designated higher education courses which begin on or after 1 

September 2017 and on or after 1 August 2018 respectively. The 2018 

Regulations also provide support for courses which begin before 1 August 2018 

and are subsequently converted from full-time to part-time or part-time to full-

time on or after 1 August 2018. The Master’s Regulations make provision for 

those studying designated postgraduate Master’s courses which began on or 

after 1 August 2019.  

 

The Regulations apply to academic years beginning on or after 1 August 2020 

and provide for certain technical amendments, as set out below. 

 

The 2017 Regulations, the 2018 Regulations and the Master’s Regulations 

provide for the calculation of household income to be used in means testing 

certain elements of support. Under the 2017 Regulations and 2018 

Regulations, students applying for full-time and part-time maintenance grants 

and grants for students with adult and child dependants qualify for support 

depending on their household income. Similarly, students applying for a 

contribution to costs grant under the Master’s Regulations have their income 

assessed, and support is provided accordingly. For most students this is based 

on the taxable income of the student’s parents or, where the student’s parents 

have separated, the taxable income of the more appropriate parent (usually the 

parent with whom the student normally lives) and, where applicable, that 
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parent’s partner. Where the income for the current financial year falls by at least 

15% compared to the income provided for the prior financial year (the financial 

year ending in the calendar year before the academic year for which the 

student is applying for support), income can be reassessed. The Regulations 

make it explicit that the income of both parents, or the more appropriate parent 

and their partner, is taken into account to determine whether such a 

reassessment should take place.  

 

An issue with the provision for eligibility of students on ‘end-on’ courses in the 

2017 Regulations has been corrected. An end-on course is one which a student 

undertakes after completing a lower level higher education course. Special 

treatment is required to ensure the period of eligibility is adequate for the 

student to complete their end-on course. The definition of an end-on course is 

amended to enable students who started a preceding course in academic year 

2017/18 to continue to be eligible for support for their end-on course in 

accordance with longstanding policy. 

 

5. Consultation 

 

There is no statutory requirement to consult on the Regulations. 

 

6. Regulatory Impact Assessment 

 

The Regulations provide for two minor technical amendments to ensure the 

correct operation of the legislation. The amendments do not have a major 

policy impact. The Welsh Ministers’ regulatory impact assessment code for 

subordinate legislation provides for an exception to the policy of carrying out a 

Regulatory Impact Assessment in such cases. 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/KW/0556/20 
 
 
Elin Jones AC 
Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

 
13 Chwefror 2020 

 
 
 
Annwyl Lywydd, 
 
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan 
baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy'n eich hysbysu y bydd yr 
Offeryn Statudol (OS) hwn yn dod i rym o fewn 21 o ddiwrnodau o'r dyddiad y caiff ei osod. 
Mae'r Memorandwm Esboniadol ynghlwm er gwybodaeth ichi. 
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 ("y 
Rheoliadau") yn diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017, Rheoliadau 
Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 a Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019.  
 
Mae’r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr, a wnaed o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1988, yn sail i'r system ar gyfer rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer 
yng Nghymru ac yn cyflawni cyrsiau addysg uwch dynodedig.  
 
Bydd y Rheoliadau yn gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ar gyllid myfyrwyr ar gyfer 
flwyddyn academaidd 2020/21. Mae'r Rheoliadau yn darparu'r sail gyfreithiol i Weinidogion 
Cymru greu grantiau a benthyciadau i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yng Nghymru. Mae'r 
offeryn hwn yn dilyn y weithdrefn penderfyniad negyddol. 
 
Fel y nodwyd, bydd y Rheoliadau fel y’u gwneir yn dod i rym cyn bod 21 o ddiwrnodau wedi 
mynd heibio. Mae hyn oherwydd gwall gweinyddol a oedd yn golygu bod dyddiad dod i rym 
cynt wedi'i ddefnyddio. Er hynny, dylwn egluro mai'r unig effaith o bwys y bydd hyn yn ei chael 
yw bydd y Rheoliadau yn dod i rym ynghynt na'r disgwyl. Rwyf wedi ystyried a ddylid dirymu'r 
Rheoliadau a gwneud a gosod offeryn statudol newydd a fyddai'n cynnwys y dyddiad dod i 
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rym a fwriadwyd, ac rwyf wedi dod i'r casgliad nad oes gwerth gwneud hynny. Bydd hyn hefyd 
yn sicrhau na fydd unrhyw oedi wrth lansio'r broses ymgeisio am gyllid myfyrwyr ar gyfer 
blwyddyn academaidd 2020/21, yn enwedig o gofio y gall yr oedi hwnnw effeithio ar fyfyrwyr.  
 
Mae Memorandwm Esboniadol wedi'i lunio ac wedi'i osod, ynghyd â'r Rheoliadau, yn y 
Swyddfa Gyflwyno. 
 
Mae copi o'r llythyr hwn hefyd yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a 
Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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SL(5)508 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau a restrir isod i ddarparu ar gyfer uwchraddio cymorth 

myfyrwyr yn flynyddol: 

− Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017  

− Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

− Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018  

− Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn  

Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol. 

1. Nid yw'r Rheoliadau'n cynnwys dyddiad dod i rym. Mae hyn yn golygu bod amheuaeth ynghylch pryd 

y daw'r offeryn i rym. Mae paragraff 1.3.5 o Statutory Instrument Practice yn darparu os na nodir dyddiad 

dod i rym, mai’r rhagdybiaeth ddiofyn yw bod offeryn statudol yn dod i rym ar adeg gwneud yr offeryn.  

Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg 

a thestun Saesneg. 

2. Rheoliad 24 (b) – mae'r testun Cymraeg yn nodi “ym mharagraff (2)” pan ddylai nodi “yng ngholofn 2” 

3. Rheoliad 25 (b) – mae'r testun Cymraeg yn nodi “ym mharagraff (2)” pan ddylai nodi “yng ngholofn 2” 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn  

Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

4. Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio rhwng y 

dyddiad y gosodir is-ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r 

esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd mewn llythyr dyddiedig 14 

Chwefror 2020 at y Llywydd sy’n cyfeirio at dri offeryn statudol cysylltiedig. Mae'r llythyr yn egluro bod y 
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Eitem 3.2



 

rheol wedi’i thorri yn achos y Rheoliadau hyn oherwydd gwall gweinyddol wrth eu gwneud a'u gosod, 

gan olygu nad oes darpariaeth glir o ran pryd y daw’r Rheoliadau i rym.  

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth gan fod y Rheoliadau hyn wedi'u dirymu gan y Rheoliadau 

Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu). Mae Rheoliadau Addysg 

(Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn gwneud yr union un ddarpariaeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

27 Chwefror 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 143 (Cy. 26) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio— 

(a) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017 (“Rheoliadau 2017”); 

(b) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018 (“Rheoliadau 2018”); 

(c) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 (“y 
Rheoliadau Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol”); 

(d) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 
(“y Rheoliadau Graddau Meistr”). 

Mae Rheoliadau 2017 yn darparu ar gyfer cymorth 
ariannol i fyfyrwyr cymwys sy’n dilyn cyrsiau addysg 
uwch dynodedig sy’n dechrau cyn 1 Medi 2018. Mae 
Rhan 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 
2017. 

Mae Rheoliadau 2018 yn darparu ar gyfer cymorth 
ariannol i fyfyrwyr cymwys sy’n dilyn cyrsiau addysg 
uwch dynodedig sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 
2018. Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 
Rheoliadau 2018. 

Mae’r Rheoliadau Benthyciadau at Radd Ddoethurol 
yn darparu ar gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr 
cymwys sy’n ymgymryd â chyrsiau gradd ddoethurol 
ôl-raddedig dynodedig. Mae Rhan 4 o’r Rheoliadau 
hyn yn diwygio’r Rheoliadau Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol. 

Mae’r Rheoliadau Graddau Meistr yn darparu ar 
gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr cymwys sy’n 
ymgymryd â chyrsiau gradd feistr dynodedig. Mae 
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Rhan 5 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau 
Graddau Meistr. 

Mae rheoliadau 4 i 34 yn uwchraddio’r ffigurau yn y 
rheoliadau sy’n cael eu diwygio: 

• mae rheoliadau 4 i 18 yn diwygio Rheoliadau 
2017; 

• mae rheoliadau 19 i 30 yn diwygio 
Rheoliadau 2018; 

• mae rheoliadau 31 i 32 yn diwygio’r 
Rheoliadau Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol; ac 

• mae rheoliadau 33 i 35 yn diwygio’r 
Rheoliadau Graddau Meistr. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 
hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Yr Is-adran Addysg 
Uwch, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, 
CF10 3NQ. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 143 (Cy. 26) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 

Gwnaed 11 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 13 Chwefror 2020 

Yn dod i rym 2020 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 
22(2)(b) ac (c) a 42(6) o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1998(1), ac sydd bellach yn arferadwy ganddynt 
hwy(2), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

                                                                               
(1) 1998 p. 30; diwygiwyd adran 22 gan Ddeddf Dysgu a 

Sgiliau 2000 (p. 21), adran 146 ac Atodlen 11; Deddf Treth 
Incwm (Enillion a Phensiynau) 2003 (p. 1), Atodlen 6; 
Deddf Cyllid 2003 (p. 14), adran 147; Deddf Addysg Uwch 
2004 (p. 8), adrannau 42 a 43 ac Atodlen 7; Deddf 
Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22), adran 
257; Deddf Addysg 2011 (p. 21), adran 76; O.S. 2013/1181 a 
Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 (p. 29), adran 88. 
Gweler adran 43(1) o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 
1998 am y diffiniad o “prescribed” a “regulations”. 

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 22(2)(a) i (i) a (k) o Ddeddf 1998 i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru i’r graddau y maent yn ymwneud â 
gwneud darpariaeth o ran Cymru gan adran 44 o Ddeddf 
Addysg Uwch 2004 (p. 8), ac mae is-adrannau (a), (c) a (k) 
yn arferadwy yn gydredol â’r Ysgrifennydd Gwladol. 
Trosglwyddwyd swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 42, i’r graddau y mae’n arferadwy o ran Cymru, i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672. 
Trosglwyddwyd holl swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru uchod i Weinidogion Cymru yn rhinwedd paragraff 
30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
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RHAN 1 

ENWI, CYCHWYN A CHYMHWYSO 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

2.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Rhif 2) 2020. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar ... 2020 ac maent 
yn gymwys i ddarparu cymorth i fyfyrwyr mewn 
perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar neu 
ar ôl 1 Awst 2020, pa un a gaiff unrhyw beth a wneir o 
dan y Rheoliadau hyn ei wneud cyn, ar neu ar ôl y 
dyddiad hwnnw. 

RHAN 2 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (CYMRU) 2017 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 

3. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017(1) wedi eu diwygio yn unol â 
rheoliadau 4 i 18. 

Diwygiadau i reoliad 16 

4. Yn rheoliad 16 (grant newydd at ffioedd)— 

(1) ym mharagraff (3)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£4,665” rhodder 
“£4,530”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£4,335” rhodder 
“£4,470”; 

(2) ym mharagraff (4)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£2,410” rhodder 
“£2,340”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£2,090” rhodder 
“£2,160”. 

Diwygiadau i reoliad 19 

5. Yn rheoliad 19 (benthyciad newydd at ffioedd 
mewn perthynas â chyrsiau sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 
Medi 2012)— 

                                                                               
(1) O.S. 2017/47 (Cy. 21) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2018/191 

(Cy. 42), O.S. 2018/814 (Cy. 165), O.S. 2019/235 (Cy. 54) 
ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel 
y diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1)–(5)). 
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(a) ym mharagraff (3)(a), yn lle “£4,335” rhodder 
“£4,470”; 

(b) ym mharagraff (4)(a), yn lle “£2,090” rhodder 
“£2,160”. 

Diwygiadau i reoliad 22 

6. Yn rheoliad 22 (benthyciad at ffioedd mynediad 
graddedig carlam)— 

(a) ym mharagraff (4)(a), yn lle “£5,535” rhodder 
“£5,785”; 

(b) ym mharagraff (5)(b), yn lle “£5,535” rhodder 
“£5,785”. 

Diwygiadau i reoliad 24 

7. Yn rheoliad 24 (grantiau at gostau byw myfyrwyr 
anabl), ym mharagraff (3)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£22,472” rhodder 
“£23,258”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£5,657” rhodder 
“£5,849”; 

(c) yn is-baragraff (d), yn lle “£1,894” rhodder 
“£1,954”. 

Diwygiad i reoliad 26 

8. Yn rheoliad 26 (grantiau ar gyfer dibynyddion – 
grant ar gyfer dibynyddion mewn oed)— 

(a) ym mharagraff (3)(a), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”; 

(b) ym mharagraff (3)(b), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”.  

Diwygiad i reoliad 27 

9. Yn rheoliad 27 (grantiau ar gyfer dibynyddion – 
grant gofal plant)— 

(1) ym mharagraff (7)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£161.50” rhodder 
“£174.22”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£274.55” rhodder 
“£298.69”; 

(2) ym mharagraff (9)(a), yn lle “£115” rhodder 
“£134.70”.  

Diwygiad i reoliad 28 

10. Yn rheoliad 28 (grantiau ar gyfer dibynyddion – 
lwfans dysgu ar gyfer rhieni), ym mharagraff (2), yn 
lle “£1,557” rhodder “£1,766”. 
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Diwygiadau i reoliad 43 

11. Yn rheoliad 43 (uchafswm benthyciadau i 
fyfyrwyr cymwys sydd â hawlogaeth lawn ac yn 
fyfyrwyr carfan 2010, yn fyfyrwyr carfan 2012 neu’n 
fyfyrwyr mynediad graddedig carlam 2012 sy’n 
ymgymryd â’u blwyddyn gyntaf o astudio)— 

(1) ym mharagraff (2)— 

(a) yn is-baragraff (i), yn lle “£5,684” rhodder 
“£5,848”; 

(b) yn is-baragraff (ii), yn lle “£10,288” rhodder 
“£10,584”; 

(c) yn is-baragraff (iii), yn lle “£8,756” rhodder 
“£9,008”; 

(d) yn is-baragraff (iv), yn lle “£8,756” rhodder 
“£9,008”; 

(e) yn is-baragraff (v), yn lle “£7,344” rhodder 
“£7,555”; 

(2) ym mharagraff (3)— 

(a) yn is-baragraff (i), yn lle “£5,147” rhodder 
“£5,295”; 

(b) yn is-baragraff (ii), yn lle “£9,368” rhodder 
“£9,638”; 

(c) yn is-baragraff (iii), yn lle “£7,616” rhodder 
“£7,835”; 

(d) yn is-baragraff (iv), yn lle “£7,616” rhodder 
“£7,835”; 

(e) yn is-baragraff (v), yn lle “£6,803” rhodder 
“£6,999”. 

Diwygiadau i reoliad 45 

12. Yn rheoliad 45 (myfyrwyr sydd â hawlogaeth 
ostyngol)— 

(1) ym mharagraff (1), is-baragraff (a)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “£2,699” rhodder 
“£2,777”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “£5,058” rhodder 
“£5,204”; 

(c) ym mharagraff (iii), yn lle “£3,598” rhodder 
“£4,428”; 

(d) ym mharagraff (iv), yn lle “£3,598” rhodder 
“£4,428”; 

(e) ym mharagraff (v), yn lle “£3,598” rhodder 
“£3,702”; 

(2) ym mharagraff (1), is-baragraff (b)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “£2,699” rhodder 
“£2,777”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “£5,058” rhodder 
“£5,204”; 
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(c) ym mharagraff (iii), yn lle “£4,304” rhodder 
“£4,428”; 

(d) ym mharagraff (iv), yn lle “£4,304” rhodder 
“£4,428”; 

(e) ym mharagraff (v), yn lle “£3,598” rhodder 
“£3,702”; 

(3) ym mharagraff (1), is-baragraff (c)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “£4,263” rhodder 
“£4,386”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “£7,716” rhodder 
“£7,938”; 

(c) ym mharagraff (iii), yn lle “£6,567” rhodder 
“£6,756”; 

(d) ym mharagraff (iv), yn lle “£6,567” rhodder 
“£6,756”; 

(e) ym mharagraff (v), yn lle “£5,508” rhodder 
“£5,666”; 

(4) ym mharagraff (2), is-baragraff (a)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “£2,052” rhodder 
“£2,111”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “£3,869” rhodder 
“£3,980”; 

(c) ym mharagraff (iii), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(d) ym mharagraff (iv), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(e) ym mharagraff (v), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(5) ym mharagraff (2), is-baragraff (b)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “£2,052” rhodder 
“£2,111”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “£3,869” rhodder 
“£3,980”; 

(c) ym mharagraff (iii), yn lle “£3,146” rhodder 
“£3,237”; 

(d) ym mharagraff (iv), yn lle “£3,146” rhodder 
“£3,237”; 

(e) ym mharagraff (v), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(6) ym mharagraff (2), is-baragraff (c)— 

(a) ym mharagraff (i), yn lle “£3,860” rhodder 
“£3,971”; 

(b) ym mharagraff (ii), yn lle “£7,026” rhodder 
“£7,228”; 

(c) ym mharagraff (iii), yn lle “£5,712” rhodder 
“£5,876”; 

(d) ym mharagraff (iv), yn lle “£5,712” rhodder 
“£5,876”; 
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(e) ym mharagraff (v), yn lle “£5,102” rhodder 
“£5,249”. 

Diwygiadau i reoliad 50 

13. Yn rheoliad 50 (codiadau yn yr uchafswm), 
paragraff (1)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£84” rhodder 
“£86”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£162” rhodder 
“£167”; 

(c) yn is-baragraff (c), yn lle “£177” rhodder 
“£182”; 

(d) yn is-baragraff (d), yn lle “£177” rhodder 
“£182”; 

(e) yn is-baragraff (e), yn lle “£127” rhodder 
“£131”. 

Diwygiadau i reoliad 88 

14. Yn rheoliad 88 (grantiau at gostau byw 
myfyrwyr rhan-amser anabl), paragraff (3)— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£16,853” rhodder 
“£17,443”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£5,657” rhodder 
“£5,849”; 

(c) yn is-baragraff (d), yn lle “£1,420” rhodder 
“£1,465”. 

Diwygiad i reoliad 91 

15. Yn rheoliad 91 (grant rhan-amser ar gyfer 
dibynyddion mewn oed)— 

(a) ym mharagraff (3)(a), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”; 

(b) ym mharagraff (3)(b), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”.  

Diwygiadau i reoliad 92 

16. Yn rheoliad 92 (grant rhan-amser ar gyfer gofal 
plant)— 

(1) ym mharagraff 6— 

(a) yn is-baragraff (a), yn lle “£161.50” rhodder 
“£174.22”; 

(b) yn is-baragraff (b), yn lle “£274.55” rhodder 
“£298.69”; 

(2) ym mharagraff (8)(a), yn lle “£115” rhodder 
“£134.70”.  
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Diwygiad i reoliad 93 

17. Yn rheoliad 93 (lwfans dysgu rhan-amser ar 
gyfer rhieni), ym mharagraff (2), yn lle “£1,557” 
rhodder “£1,766”. 

Diwygiad i reoliad 117 

18. Yn rheoliad 117 (swm y grant), ym mharagraff 
(2), yn lle “£20,000” rhodder “£20,580”. 

RHAN 3 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (CYMRU) 2018 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

19. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018(1) wedi eu diwygio yn unol â 
rheoliadau 20 i 30. 

Diwygiad i reoliad 40 

20. Yn rheoliad 40 (swm benthyciad at ffioedd 
dysgu), yn Nhabl 2, categori o fyfyriwr 4, colofn 4, yn 
lle— 

(a) “Cymru, Lloegr a’r Alban” rhodder “Cymru a 
Lloegr”; 

(b) “Gogledd Iwerddon” yn y lle olaf y mae’n 
digwydd rhodder “Yr Alban a Gogledd 
Iwerddon”. 

Diwygiadau i reoliad 55 

21. Yn rheoliad 55 (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr llawnamser), Tabl 7— 

(1) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 
Medi 2020”; 

(2) yng ngholofn 4, yn lle— 

(a) “£6,840” rhodder “£7,335”; 

(b) “£10,530” rhodder “£11,260”; 

(c) “£8,225” rhodder “£8,810”; 

(d) “£3,420” rhodder “£3,665”; 

(e) “£5,265” rhodder “£5,630”; 

                                                                               
(1) O.S. 2018/191 (Cy. 42) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2018/813 

(Cy. 164), O.S. 2018/814 (Cy. 165), O.S. 2019/235 (Cy. 54) 
ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel 
y diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1)–(5)). 
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(f) “£4,110” rhodder “£4,405”. 

Diwygiadau i reoliad 56 

22. Yn rheoliad 56 (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr llawnamser sy’n cymhwyso i gael taliad 
cymorth arbennig)— 

(1) yn Nhabl 8— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
2020”; 

(b) yng ngholofn 3, yn lle— 

(i) “£7,840” rhodder “£8,335”; 

(ii) “£11,530” rhodder “£12,260”; 

(iii) “£9,225” rhodder “£9,810”; 

(2) yn Nhabl 8A— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
2020” 

(b) yng ngholofn 3, yn lle— 

(i) “£3,420” rhodder “£3,665”;  

(ii) “£5,265” rhodder “£5,630”;  

(iii) “£4,110” rhodder “£4,405”.  

Diwygiadau i reoliad 57 

23. Yn rheoliad 57 (benthyciad cynhaliaeth wedi ei 
gynyddu ar gyfer myfyrwyr llawnamser yn ystod 
blynyddoedd estynedig), yn Nhabl 9— 

(1) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 
Medi 2020”; 

(2) yng ngholofn 3, yn lle— 

(a) “£84” rhodder “£86”; 

(b) “£162” rhodder “£167”; 

(c) “£127” rhodder “£131”. 

Diwygiad i reoliad 58 

24. Yn rheoliad 58 (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr rhan-amser), yn Nhabl 10— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(b) ym mharagraff (2), yn lle “£5,815” rhodder 
“£6,245”. 
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Diwygiad i reoliad 58A 

25. Yn rheoliad 58A (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr rhan-amser sy’n cymhwyso i gael taliad 
cymorth arbennig), yn Nhabl 10A— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
2020”; 

(b) ym mharagraff (2), yn lle “£6,815” rhodder 
“£7,245”. 

Diwygiadau i reoliad 63 

26. Yn rheoliad 63 (swm y grant myfyriwr anabl), 
paragraff (2), yn lle— 

(a) “£22,472” rhodder “£23,258”; 

(b) “£16,853” rhodder “£17,443”; 

(c) “£5,657” rhodder “£5,849”; 

(d) “£1,894” rhodder “£1,954”; 

(e) “£1,420” rhodder “£1,465”. 

Diwygiad i reoliad 72 

27. Yn rheoliad 72 (uchafswm y grant oedolion 
dibynnol), yn Nhabl 11— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(b) yng ngholofn 2, yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”. 

Diwygiad i reoliad 74 

28. Yn rheoliad 74 (uchafswm y grant dysgu ar gyfer 
rhieni), yn Nhabl 12— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(b) yng ngholofn 2, yn lle “£1,557” rhodder 
“£1,766”. 

Diwygiadau i reoliad 76 

29. Yn rheoliad 76 (uchafswm y grant gofal plant)— 

(1) yn Nhabl 13— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(b) yng ngholofn 3— 

(i) yn lle “£161.50” rhodder “£174.22”; 

(ii) yn lle “£274.55” rhodder “£298.69”; 
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(2) ym mharagraff (4)(a), yn lle “£115” rhodder 
“£134.70”. 

Diwygiad i Atodlen 4 

30. Yn Atodlen 4, ym mharagraff 20(1)(a), yn lle 
“£20,000” rhodder “£20,580”. 

RHAN 4 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(BENTHYCIADAU AT RADD 

DDOETHUROL ÔL-RADDEDIG) (CYMRU) 
2018 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Benthyciadau at 
Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 

31. Mae Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018(1) wedi eu 
diwygio yn unol â rheoliad 32. 

Diwygiadau i reoliad 13 

32. Yn rheoliad 13 (swm benthyciad at radd 
ddoethurol ôl-raddedig)— 

(a) ym mharagraff (1), yn lle “£25,700” rhodder 
“£26,445”; 

(b) ym mharagraff (2), yn lle “25,700” rhodder 
“£26,445”. 

RHAN 5 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (GRADDAU 
MEISTR ÔL-RADDEDIG) (CYMRU) 2019 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2019 

33. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019(2) wedi 
eu diwygio yn unol â rheoliadau 34 i 35. 

                                                                               
(1) O.S. 2018/656 (Cy. 124) a ddiwygiwyd gan O.S. 2017/712 

(Cy. 169), O.S. 2018/277 (Cy. 53), O.S. 2018/814 (Cy. 165), 
O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y 
diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1)–(5)), O.S. 2019/895 (Cy. 161). 

(2) O.S. 2019/895 (Cy. 161). 
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Diwygiadau i reoliad 31 

34. Yn rheoliad 31 (swm y benthyciad cyfrannu at 
gostau), yn lle “£16,000” yn y ddau le y mae’n 
ymddangos rhodder “£16,489”. 

Diwygiadau i reoliad 36 

35. Yn rheoliad 36 (effaith dod, neu beidio â bod, yn 
garcharor cymwys)— 

(a) ym mharagraff (8), yn lle “£16,000” rhodder 
“£16,489”; 

(b) ym mharagraff (10), yn lle “£16,000” rhodder 
“£16,489”. 

 
Kirsty Williams 
Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 
11 Chwefror 2020 
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Explanatory Memorandum to the Education (Student Finance) 

(Miscellaneous Amendments) (Wales) (No. 2) Regulations 2020 

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Higher Education 

Division and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with 

the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1. 

 

Minister for Education’s Declaration 

 

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 

the expected impact of the Education (Student Finance) (Miscellaneous 

Amendments) (Wales) (No. 2) Regulations 2020. I am satisfied that the benefits 

justify the likely costs. 

 

 

 

 

Kirsty Williams AM 

Minister for Education 

13 February 2020 

 

Tudalen y pecyn 34



 

2 
 

Part 1 

 

1. Description 

 

The Education (Student Finance) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (No. 2) 

Regulations 2020 (‘the Regulations’) amend: 

 

 the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2017 (‘the 2017 

Regulations’); 

 the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2018 (‘the 2018 

Regulations’);  

 the Education (Postgraduate Doctoral Degree Loans) (Wales) Regulations 

(‘the doctoral Regulations’); and 

 the Education (Student Support) (Postgraduate Master’s Degrees) (Wales) 

Regulations 2019 (‘the Master’s Regulations’). 

 

2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 

Committee 

 

None. 

 

3. Legislative background 

 

The Regulations are made under sections 22 and 42(6) of the Teaching and 

Higher Education Act 1998 (‘the 1998 Act’). Section 22 provides the Welsh 

Ministers with the power to make regulations authorising or requiring the 

payment of financial support to students studying courses of higher or further 

education designated by or under those regulations. In particular, this power 

enables the Welsh Ministers to prescribe the amount of financial support (grant 

or loan) and who is eligible to receive such support.  

 

Section 44 of the Higher Education Act 2004 (‘the 2004 Act’) provided for the 

transfer to the National Assembly for Wales of the functions of the Secretary of 

State under section 22 of the 1998 Act (except insofar as they relate to the 

making of any provision authorised by subsections (2)(j), (3)(e) or (f) or (5) of 

section 22). Section 44 of the 2004 Act also provided for the functions of the 

Secretary of State in section 22(2)(a), (c) and (k) of the 1998 Act to be 

exercisable concurrently with the National Assembly for Wales. 

 

The functions of the Secretary of State under section 42(6) of the 1998 Act 

were transferred, so far as exercisable in relation to Wales, to the National 

Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (SI 1999/672). 
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The functions of the National Assembly for Wales were transferred to the Welsh 

Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the 

Government of Wales Act 2006. 

 

Each year, a number of functions of the Welsh Ministers in regulations made 

under section 22 of the 1998 Act are delegated to the Student Loans Company 

under section 23 of the 1998 Act. 

 

This instrument will follow the negative resolution procedure. 

 

4. Purpose and intended effect of the legislation 

 

The Welsh Ministers make regulations to provide the basis for the system of 

financial support for students ordinarily resident in Wales and EU students 

studying in Wales taking designated courses of higher education. The 2017 

Regulations and 2018 Regulations provide for financial support for students 

taking designated higher education courses which begin on or after 1 

September 2017 and on or after 1 August 2018 respectively. The 2018 

Regulations also provide support for courses which begin before 1 August 2018 

and are subsequently converted from full-time to part-time or part-time to full-

time on or after 1 August 2018. The Master’s Regulations make provision for 

those studying designated postgraduate Master’s courses which began on or 

after 1 August 2019. The doctoral Regulations make provision for those 

studying designated doctoral courses which began on or after 1 August 2018.  

 

The Regulations apply to academic years beginning on or after 1 August 2020 

and provide for the routine annual uprating of support amounts, as set out 

below. 

 

The Regulations amend the 2017 Regulations and 2018 Regulations to provide 

for the annual uprating by inflation of the amount of student support: 

 

 to increase the amount of Disabled Student’s Grant available to new and 

continuing students (i.e. all cohorts) ordinarily resident in Wales by the 

projected rate of inflation – RPIX – of 2.88 per cent; 

 to increase the amount of Grants for Dependants available to new and 

continuing students (i.e. all cohorts) ordinarily resident in Wales to match 

those available in England, a greater than inflationary increase; 

 to increase the amount of maintenance loan available to those students 

who began their courses on or after 1 August 2018, to ensure that the 
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overall maintenance package reflects the National Living Wage projection 

for 2019;  

 to increase the amount of maintenance loan available to those students 

who began their courses on or after 1 September 2012 but before 1 August 

2018 by RPIX; and  

 to decrease the amount of tuition fee grant and increase the amount of 

tuition fee loan for those students who began their courses on or after 1 

September 2012 but before 1 August 2018 by RPIX so that overall tuition 

fee support is unchanged. 

 

In addition, Table 2 of the 2018 Regulations is amended to reflect the correct 

rate of Category 4 fee support (£3,080) for students attending courses at 

private institutions in Scotland. 

 

The Master’s Regulations are amended to increase the amount of support by 

RPIX from £17,000 to £17,489. This will be achieved by increasing the amount 

of loan. This will apply to new students only, i.e. those starting courses on or 

after 1 August 2020. Unlike undergraduate support, for which support for living 

costs is increased each year for all cohorts, postgraduate Master’s support is a 

contribution to costs.  

 

The doctoral Regulations are amended to increase the amount of support by 

RPIX from £25,700 to £26,445. Doctoral support is loan only. This is for new 

students only. 

 

5. Consultation 

 

There is no statutory requirement to consult on the Regulations. 
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Part 2 

 

Regulatory Impact Assessment 

 

Options 

 

Option 1: Business as usual  

 

In the event of the Regulations not being made the principal implications is that 

students eligible for support under 2017 Regulations, the 2018 Regulations, the 

Master’s Regulations and the doctoral Regulations would see a reduction in the 

real value of their support.  

 

Option 2: Make the Regulations 

 

Making the Regulations ensures that the implication noted above is avoided, 

the legislative framework reflects the Welsh Ministers’ policy for student 

support, and students are able to apply for appropriate support. 

 

Costs and benefits 

 

Option 1: Business as usual  

 

Leaving the existing regulations in place would mean no additional costs are 

incurred via the student support system. Students would bear the cost of a real 

reduction in the value of their student support.  

 

Option 2: Make the Regulations  

 

By making the Regulations the Welsh Ministers ensure that the Welsh student 

support system has a proper underpinning legal framework and that policy 

commitments to students are met. Students who are ordinarily resident in 

Wales will benefit from the maintenance of the real value of their support. The 

benefits of a higher education to the individual, to the economy and to society 

are well established. 

 

The impact of routine annual uplifts applied to student support rates each year 

are by and large neutral, preserving the real value of support. The budget for 

student support in the 2019-20 and 2020-21 financial year is provided for 

information and comparison. 
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Budget 2019-20 (£m) 2020-21 (£m) 

Student Support Grants 425.742 390.742 

Student Loans AME 687.483 766,989 

Student Loans RAB  106.849 106.849 

Total 1,220.074 1,264.580 

AME = Annually Managed Expenditure, RAB = Resource Accounting and Budgeting Charge 

 

Competition Assessment 

 

The making of the Regulations has no impact on the competitiveness of 

businesses, charities or the voluntary sector.  

 

Post-Implementation Assessment 

 

The regulations governing the student support system are revised annually and 

are continually subject to detailed review, both by policy officials and delivery 

partners in their practical implementation of the regulations.  

 

Summary 
 

The making of the Regulations is necessary to establish the basis for, and 

update aspects of, the higher education student support system (and 

connected matters) for students ordinarily resident in Wales and EU students 

studying in Wales in the 2020/21 academic year. 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/KW/0561/20 
 
 
Elin Jones AC 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

14 Chwefror 2020 
 
 
 
Annwyl Lywydd, 
 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020; 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020; 
a Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 
(Dirymu) 2020 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan 
baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy'n eich hysbysu y bydd y tri 
Offeryn Statudol (OS) hyn yn dod i rym o fewn 21 o ddiwrnodau o'r dyddiad y cânt eu gosod. 
Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y rheoliadau hyn ynghlwm er gwybodaeth ichi. 
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 a 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn 
diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017, Rheoliadau Addysg 
(Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018, Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol 
Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 a Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-
raddedig) (Cymru) 2019.  
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 
2020 yn dirymu Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 
2) 2020. 
 
Mae’r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr, a wnaed o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1988, yn sail i'r system ar gyfer rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer 
yng Nghymru ac yn cyflawni cyrsiau addysg uwch dynodedig.  
 
Bwriad Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 
yw gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ar gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020/21 a chafwyd eu gosod ddoe. Dônt i rym cyn bod 21 o ddiwrnodau wedi mynd heibio. 
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Mae hyn oherwydd gwall gweinyddol pan gawsant eu gwneud a'u gosod, a arweiniodd at 
aneglurder ynghylch y ddarpariaeth dod i rym.   
 
Oherwydd hyn, bydd y Gweinidog Addysg yn dirymu'r rheoliadau hyn drwy Reoliadau Addysg 
(Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020, sydd yn cael eu 
gosod heddiw. Daw Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Rhif 2) (Dirymu) 2020 i rym y diwrnod ar ôl iddynt gael eu gwneud, cyn bod 21 o ddiwrnodau 
wedi mynd heibio. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod modd dirymu'r OS gwreiddiol yn 
brydlon.  
 
Caiff Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 eu 
dirymu felly. Caiff Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) 2020 hefyd eu gosod heddiw (ac maent yn cynnwys union yr un prif ddarpariaethau 
â'r rheoliadau y byddant yn eu disodli). Dyddiad dod i rym Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yw 2 Mawrth 2020. Mae hyn cyn 
bod 21 o ddiwrnodau wedi mynd heibio. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod y rheoliadau 
hyn yn cael eu gwneud yr un pryd â'r Rheoliadau Addysg (Cymorth  i Fyfyrwyr) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) 2020 yr ysgrifennais ichi amdanynt mewn llythyr ar wahân ddoe (fy 
nghyfeirnod: MA/KW/0556/20), gan fod angen y ddwy set o reoliadau i wneud y diwygiadau 
gofynnol i’r ddeddfwriaeth cymorth i fyfyrwyr mewn pryd ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020/21. Fel y nodais yn fy llythyr arall, mae angen galluogi'r broses ymgeisio am gyllid 
myfyrwyr i gychwyn cyn gynted â phosibl ac i osgoi unrhyw effaith negyddol diangen ar 
fyfyrwyr.  
 
Dylwn egluro na fydd hyn yn cael unrhyw effaith o bwys oni bai am ddod â'r tair set o reoliadau 
i rym o fewn y cyfnod o 21 o ddiwrnodau.  
 
Mae Memoranda Esboniadol wedi'u llunio a'u gosod, ynghyd â'r rheoliadau, yn y Swyddfa 
Gyflwyno. 
 
Mae copi o'r llythyr hwn hefyd yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a 
Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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SL(5)509 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Rheoliadau a restrir isod i ddarparu ar gyfer uwchraddio cymorth 

myfyrwyr yn flynyddol: 

− Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017  

− Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

− Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018  

− Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn  

Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg 

a thestun Saesneg. 

1. Rheoliad 23 (ii) – mae'r testun Cymraeg yn nodi “ym mharagraff (2)” pan ddylai nodi “yng ngholofn 2”  

2. Rheoliad 24 (ii) – mae'r testun Cymraeg yn nodi “ym mharagraff (2)” pan ddylai nodi “yng ngholofn 2” 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn  

Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

3. Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio rhwng y 

dyddiad y gosodir is-ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r 

esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, mewn llythyr dyddiedig 14 

Chwefror 2020 at y Llywydd sy’n cyfeirio at dri offeryn statudol cysylltiedig. Mae'r llythyr yn egluro bod 

angen torri’r rheol yn achos y Rheoliadau hyn er mwyn sicrhau eu bod yn dod i rym fel y gellid lansio'r 

broses ymgeisio am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 yn ddi-oed. Gwnaed yr 

union un ddarpariaeth yn Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 

2020, ond roedd angen i Lywodraeth Cymru ddirymu'r Rheoliadau (drwy Reoliadau Addysg (Cyllid 

Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020) oherwydd gwall gweinyddol wrth eu 

gwneud a’u gosod, a oedd yn golygu nad oedd darpariaeth glir o ran pryd y deuai’r Rheoliadau i rym. 
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Eitem 3.3



 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae’r Llywodraeth yn derbyn y pwyntiau a nodwyd mewn cysylltiad â’r offeryn hwn. Ymdrinnir â hyn 

drwy gyfrwng slip cywiro. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

27 Chwefror 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 153 (Cy. 27) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio— 

(i) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017 (“Rheoliadau 2017”); 

(ii) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018 (“Rheoliadau 2018”); 

(iii) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 (“y 
Rheoliadau Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol”); 

(iv) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 
(“y Rheoliadau Graddau Meistr”). 

Mae Rheoliadau 2017 yn darparu ar gyfer cymorth 
ariannol i fyfyrwyr cymwys sy’n dilyn cyrsiau addysg 
uwch dynodedig sy’n dechrau cyn 1 Medi 2018. Mae 
Rhan 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 
2017. 

Mae Rheoliadau 2018 yn darparu ar gyfer cymorth 
ariannol i fyfyrwyr cymwys sy’n dilyn cyrsiau addysg 
uwch dynodedig sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Medi 
2018. Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 
Rheoliadau 2018. 

Mae’r Rheoliadau Benthyciadau at Radd Ddoethurol 
yn darparu ar gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr 
cymwys sy’n ymgymryd â chyrsiau gradd ddoethurol 
ôl-raddedig dynodedig. Mae Rhan 4 o’r Rheoliadau 
hyn yn diwygio’r Rheoliadau Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol. 

Mae’r Rheoliadau Graddau Meistr yn darparu ar 
gyfer cymorth ariannol i fyfyrwyr cymwys sy’n 
ymgymryd â chyrsiau gradd feistr dynodedig. Mae 
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Rhan 5 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau 
Graddau Meistr. 

Mae rheoliadau 2 i 34 yn uwchraddio’r ffigurau yn y 
rheoliadau sy’n cael eu diwygio: 

• mae rheoliadau 2 i 17 yn diwygio Rheoliadau 
2017; 

• mae rheoliadau 18 i 29 yn diwygio 
Rheoliadau 2018; 

• mae rheoliadau 30 a 31 yn diwygio’r 
Rheoliadau Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol; ac 

• mae rheoliadau 32 i 34 yn diwygio’r 
Rheoliadau Graddau Meistr. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 
hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Yr Is-adran Addysg 
Uwch, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, 
CF10 3NQ. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 153 (Cy. 27) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) 2020 

Gwnaed 13 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 14 Chwefror 2020 

Yn dod i rym 2 Mawrth 2020 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 
22(2)(b) ac (c) a 42(6) o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1998(1), ac sydd bellach yn arferadwy ganddynt 
hwy(2), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

                                                                               
(1) 1998 p. 30; diwygiwyd adran 22 gan Ddeddf Dysgu a 

Sgiliau 2000 (p. 21), adran 146 ac Atodlen 11; Deddf Treth 
Incwm (Enillion a Phensiynau) 2003 (p. 1), Atodlen 6; 
Deddf Cyllid 2003 (p. 14), adran 147; Deddf Addysg Uwch 
2004 (p. 8), adrannau 42 a 43 ac Atodlen 7; Deddf 
Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22), adran 
257; Deddf Addysg 2011 (p. 21), adran 76; O.S. 2013/1181 a 
Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 (p. 29), adran 88. 
Gweler adran 43(1) o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 
1998 am y diffiniad o “prescribed” a “regulations”. 

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 22(2)(a) i (i) a (k) o Ddeddf 1998 i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru i’r graddau y maent yn ymwneud â 
gwneud darpariaeth o ran Cymru gan adran 44 o Ddeddf 
Addysg Uwch 2004 (p. 8), ac mae is-adrannau (a), (c) a (k) 
yn arferadwy yn gydredol â’r Ysgrifennydd Gwladol. 
Trosglwyddwyd swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 42, i’r graddau y mae’n arferadwy o ran Cymru, i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672. 
Trosglwyddwyd holl swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru uchod i Weinidogion Cymru yn rhinwedd paragraff 
30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
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RHAN 1 

ENWI, CYCHWYN A CHYMHWYSO 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(a) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) 2020. 

(b) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 2 Mawrth 2020 
ac maent yn gymwys i ddarparu cymorth i fyfyrwyr 
mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau 
ar neu ar ôl 1 Awst 2020, pa un a gaiff unrhyw beth a 
wneir o dan y Rheoliadau hyn ei wneud cyn, ar neu ar 
ôl y dyddiad hwnnw. 

RHAN 2 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (CYMRU) 2017 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 

2. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017(1) wedi eu diwygio yn unol â 
rheoliadau 3 i 17. 

Diwygiadau i reoliad 16 

3. Yn rheoliad 16 (grant newydd at ffioedd)— 

(a) ym mharagraff (3)— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£4,665” rhodder 
“£4,530”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£4,335” rhodder 
“£4,470”; 

(b) ym mharagraff (4)— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£2,410” rhodder 
“£2,340”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£2,090” rhodder 
“£2,160”. 

Diwygiadau i reoliad 19 

4. Yn rheoliad 19 (benthyciad newydd at ffioedd 
mewn perthynas â chyrsiau sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 
Medi 2012)— 

                                                                               
(1) O.S. 2017/47 (Cy. 21) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2018/191 

(Cy. 42), O.S. 2018/814 (Cy. 165), O.S. 2019/235 (Cy. 54) 
ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel 
y diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1)–(5)). 
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(i) ym mharagraff (3)(a), yn lle “£4,335” rhodder 
“£4,470”; 

(ii) ym mharagraff (4)(a), yn lle “£2,090” rhodder 
“£2,160”. 

Diwygiadau i reoliad 22 

5. Yn rheoliad 22 (benthyciad at ffioedd mynediad 
graddedig carlam)— 

(i) ym mharagraff (4)(a), yn lle “£5,535” rhodder 
“£5,785”; 

(ii) ym mharagraff (5)(b), yn lle “£5,535” rhodder 
“£5,785”. 

Diwygiadau i reoliad 24 

6. Yn rheoliad 24 (grantiau at gostau byw myfyrwyr 
anabl), ym mharagraff (3)— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£22,472” rhodder 
“£23,258”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£5,657” rhodder 
“£5,849”; 

(iii) yn is-baragraff (d), yn lle “£1,894” rhodder 
“£1,954”. 

Diwygiad i reoliad 26 

7. Yn rheoliad 26 (grantiau ar gyfer dibynyddion – 
grant ar gyfer dibynyddion mewn oed)— 

(i) ym mharagraff (3)(a), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”; 

(ii) ym mharagraff (3)(b), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”.  

Diwygiad i reoliad 27 

8. Yn rheoliad 27 (grantiau ar gyfer dibynyddion – 
grant gofal plant)— 

(a) ym mharagraff (7)— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£161.50” rhodder 
“£174.22”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£274.55” rhodder 
“£298.69”; 

(b) ym mharagraff (9)(a), yn lle “£115” rhodder 
“£134.70”.  

Diwygiad i reoliad 28 

9. Yn rheoliad 28 (grantiau ar gyfer dibynyddion – 
lwfans dysgu ar gyfer rhieni), ym mharagraff (2), yn 
lle “£1,557” rhodder “£1,766”. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 48



 6

Diwygiadau i reoliad 43 

10. Yn rheoliad 43 (uchafswm benthyciadau i 
fyfyrwyr cymwys sydd â hawlogaeth lawn ac yn 
fyfyrwyr carfan 2010, yn fyfyrwyr carfan 2012 neu’n 
fyfyrwyr mynediad graddedig carlam 2012 sy’n 
ymgymryd â’u blwyddyn gyntaf o astudio)— 

(a) ym mharagraff (2)— 

(i) yn is-baragraff (i), yn lle “£5,684” rhodder 
“£5,848”; 

(ii) yn is-baragraff (ii), yn lle “£10,288” rhodder 
“£10,584”; 

(iii) yn is-baragraff (iii), yn lle “£8,756” rhodder 
“£9,008”; 

(iv) yn is-baragraff (iv), yn lle “£8,756” rhodder 
“£9,008”; 

(v) yn is-baragraff (v), yn lle “£7,344” rhodder 
“£7,555”; 

(b) ym mharagraff (3)— 

(i) yn is-baragraff (i), yn lle “£5,147” rhodder 
“£5,295”; 

(ii) yn is-baragraff (ii), yn lle “£9,368” rhodder 
“£9,638”; 

(iii) yn is-baragraff (iii), yn lle “£7,616” rhodder 
“£7,835”; 

(iv) yn is-baragraff (iv), yn lle “£7,616” rhodder 
“£7,835”; 

(v) yn is-baragraff (v), yn lle “£6,803” rhodder 
“£6,999”. 

Diwygiadau i reoliad 45 

11. Yn rheoliad 45 (myfyrwyr sydd â hawlogaeth 
ostyngol)— 

(a) ym mharagraff (1), is-baragraff (a)— 

(i) ym mharagraff (i), yn lle “£2,699” rhodder 
“£2,777”; 

(ii) ym mharagraff (ii), yn lle “£5,058” rhodder 
“£5,204”; 

(iii) ym mharagraff (iii), yn lle “£3,598” rhodder 
“£4,428”; 

(iv) ym mharagraff (iv), yn lle “£3,598” rhodder 
“£4,428”; 

(v) ym mharagraff (v), yn lle “£3,598” rhodder 
“£3,702”; 

(b) ym mharagraff (1), is-baragraff (b)— 

(i) ym mharagraff (i), yn lle “£2,699” rhodder 
“£2,777”; 

(ii) ym mharagraff (ii), yn lle “£5,058” rhodder 
“£5,204”; 
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(iii) ym mharagraff (iii), yn lle “£4,304” rhodder 
“£4,428”; 

(iv) ym mharagraff (iv), yn lle “£4,304” rhodder 
“£4,428”; 

(v) ym mharagraff (v), yn lle “£3,598” rhodder 
“£3,702”; 

(c) ym mharagraff (1), is-baragraff (c)— 

(i) ym mharagraff (i), yn lle “£4,263” rhodder 
“£4,386”; 

(ii) ym mharagraff (ii), yn lle “£7,716” rhodder 
“£7,938”; 

(iii) ym mharagraff (iii), yn lle “£6,567” rhodder 
“£6,756”; 

(iv) ym mharagraff (iv), yn lle “£6,567” rhodder 
“£6,756”; 

(v) ym mharagraff (v), yn lle “£5,508” rhodder 
“£5,666”; 

(d) ym mharagraff (2), is-baragraff (a)— 

(i) ym mharagraff (i), yn lle “£2,052” rhodder 
“£2,111”; 

(ii) ym mharagraff (ii), yn lle “£3,869” rhodder 
“£3,980”; 

(iii) ym mharagraff (iii), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(iv) ym mharagraff (iv), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(v) ym mharagraff (v), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(e) ym mharagraff (2), is-baragraff (b)— 

(i) ym mharagraff (i), yn lle “£2,052” rhodder 
“£2,111”; 

(ii) ym mharagraff (ii), yn lle “£3,869” rhodder 
“£3,980”; 

(iii) ym mharagraff (iii), yn lle “£3,146” rhodder 
“£3,237”; 

(iv) ym mharagraff (iv), yn lle “£3,146” rhodder 
“£3,237”; 

(v) ym mharagraff (v), yn lle “£2,804” rhodder 
“£2,885”; 

(f) ym mharagraff (2), is-baragraff (c)— 

(i) ym mharagraff (i), yn lle “£3,860” rhodder 
“£3,971”; 

(ii) ym mharagraff (ii), yn lle “£7,026” rhodder 
“£7,228”; 

(iii) ym mharagraff (iii), yn lle “£5,712” rhodder 
“£5,876”; 

(iv) ym mharagraff (iv), yn lle “£5,712” rhodder 
“£5,876”; 
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(v) ym mharagraff (v), yn lle “£5,102” rhodder 
“£5,249”. 

Diwygiadau i reoliad 50 

12. Yn rheoliad 50 (codiadau yn yr uchafswm), 
paragraff (1)— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£84” rhodder 
“£86”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£162” rhodder 
“£167”; 

(iii) yn is-baragraff (c), yn lle “£177” rhodder 
“£182”; 

(iv) yn is-baragraff (d), yn lle “£177” rhodder 
“£182”; 

(v) yn is-baragraff (e), yn lle “£127” rhodder 
“£131”. 

Diwygiadau i reoliad 88 

13. Yn rheoliad 88 (grantiau at gostau byw 
myfyrwyr rhan-amser anabl), paragraff (3)— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£16,853” rhodder 
“£17,443”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£5,657” rhodder 
“£5,849”; 

(iii) yn is-baragraff (d), yn lle “£1,420” rhodder 
“£1,465”. 

Diwygiad i reoliad 91 

14. Yn rheoliad 91 (grant rhan-amser ar gyfer 
dibynyddion mewn oed)— 

(i) ym mharagraff (3)(a), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”; 

(ii) ym mharagraff (3)(b), yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”.  

Diwygiadau i reoliad 92 

15. Yn rheoliad 92 (grant rhan-amser ar gyfer gofal 
plant)— 

(a) ym mharagraff 6— 

(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£161.50” rhodder 
“£174.22”; 

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£274.55” rhodder 
“£298.69”; 

(b) ym mharagraff (8)(a), yn lle “£115” rhodder 
“£134.70”.  
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Diwygiad i reoliad 93 

16. Yn rheoliad 93 (lwfans dysgu rhan-amser ar 
gyfer rhieni), ym mharagraff (2), yn lle “£1,557” 
rhodder “£1,766”. 

Diwygiad i reoliad 117 

17. Yn rheoliad 117 (swm y grant), ym mharagraff 
(2), yn lle “£20,000” rhodder “£20,580”. 

RHAN 3 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (CYMRU) 2018 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

18. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018(1) wedi eu diwygio yn unol â 
rheoliadau 19 i 29. 

Diwygiad i reoliad 40 

19. Yn rheoliad 40 (swm benthyciad at ffioedd 
dysgu), yn Nhabl 2, categori o fyfyriwr 4, colofn 4, yn 
lle— 

(i) “Cymru, Lloegr a’r Alban” rhodder “Cymru a 
Lloegr”; 

(ii) “Gogledd Iwerddon” yn y lle olaf y mae’n 
digwydd rhodder “Yr Alban a Gogledd 
Iwerddon”. 

Diwygiadau i reoliad 55 

20. Yn rheoliad 55 (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr llawnamser), Tabl 7— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 
Medi 2020”; 

(b) yng ngholofn 4, yn lle— 

(i) “£6,840” rhodder “£7,335”; 

(ii) “£10,530” rhodder “£11,260”; 

(iii) “£8,225” rhodder “£8,810”; 

(iv) “£3,420” rhodder “£3,665”; 

(v) “£5,265” rhodder “£5,630”; 

                                                                               
(1) O.S. 2018/191 (Cy. 42) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2018/813 

(Cy. 164), O.S. 2018/814 (Cy. 165), O.S. 2019/235 (Cy. 54) 
ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel 
y diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1)–(5)). 
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(vi) “£4,110” rhodder “£4,405”. 

Diwygiadau i reoliad 56 

21. Yn rheoliad 56 (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr llawnamser sy’n cymhwyso i gael taliad 
cymorth arbennig)— 

(a) yn Nhabl 8— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
2020”; 

(ii) yng ngholofn 3, yn lle— 

(i) “£7,840” rhodder “£8,335”; 

(ii) “£11,530” rhodder “£12,260”; 

(iii) “£9,225” rhodder “£9,810”; 

(b) yn Nhabl 8A— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
2020” 

(ii) yng ngholofn 3, yn lle— 

(i) “£3,420” rhodder “£3,665”;  

(ii) “£5,265” rhodder “£5,630”;  

(iii) “£4,110” rhodder “£4,405”.  

Diwygiadau i reoliad 57 

22. Yn rheoliad 57 (benthyciad cynhaliaeth wedi ei 
gynyddu ar gyfer myfyrwyr llawnamser yn ystod 
blynyddoedd estynedig), yn Nhabl 9— 

(a) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 
Medi 2020”; 

(b) yng ngholofn 3, yn lle— 

(i) “£84” rhodder “£86”; 

(ii) “£162” rhodder “£167”; 

(iii) “£127” rhodder “£131”. 

Diwygiad i reoliad 58 

23. Yn rheoliad 58 (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr rhan-amser), yn Nhabl 10— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(ii) ym mharagraff (2), yn lle “£5,815” rhodder 
“£6,245”. 
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Diwygiad i reoliad 58A 

24. Yn rheoliad 58A (swm y benthyciad cynhaliaeth: 
myfyrwyr rhan-amser sy’n cymhwyso i gael taliad 
cymorth arbennig), yn Nhabl 10A— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar neu ar ôl 
2020”; 

(ii) ym mharagraff (2), yn lle “£6,815” rhodder 
“£7,245”. 

Diwygiadau i reoliad 63 

25. Yn rheoliad 63 (swm y grant myfyriwr anabl), 
paragraff (2), yn lle— 

(i) “£22,472” rhodder “£23,258”; 

(ii) “£16,853” rhodder “£17,443”; 

(iii) “£5,657” rhodder “£5,849”; 

(iv) “£1,894” rhodder “£1,954”; 

(v) “£1,420” rhodder “£1,465”. 

Diwygiad i reoliad 72 

26. Yn rheoliad 72 (uchafswm y grant oedolion 
dibynnol), yn Nhabl 11— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(ii) yng ngholofn 2, yn lle “£2,732” rhodder 
“£3,094”. 

Diwygiad i reoliad 74 

27. Yn rheoliad 74 (uchafswm y grant dysgu ar gyfer 
rhieni), yn Nhabl 12— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(ii) yng ngholofn 2, yn lle “£1,557” rhodder 
“£1,766”. 

Diwygiadau i reoliad 76 

28. Yn rheoliad 76 (uchafswm y grant gofal plant)— 

(a) yn Nhabl 13— 

(i) yng ngholofn 1, yn lle “Sy’n dechrau ar neu ar 
ôl 1 Medi 2018” rhodder “Sy’n dechrau ar 
neu ar ôl 1 Medi 2020”; 

(ii) yng ngholofn 3— 

(i) yn lle “£161.50” rhodder “£174.22”; 

(ii) yn lle “£274.55” rhodder “£298.69”; 
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(b) ym mharagraff (4)(a), yn lle “£115” rhodder 
“£134.70”. 

Diwygiad i Atodlen 4 

29. Yn Atodlen 4, ym mharagraff 20(1)(a), yn lle 
“£20,000” rhodder “£20,580”. 

RHAN 4 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(BENTHYCIADAU AT RADD 

DDOETHUROL ÔL-RADDEDIG) (CYMRU) 
2018 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Benthyciadau at 
Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 

30. Mae Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018(1) wedi eu 
diwygio yn unol â rheoliad 31. 

Diwygiadau i reoliad 13 

31. Yn rheoliad 13 (swm benthyciad at radd 
ddoethurol ôl-raddedig)— 

(i) ym mharagraff (1), yn lle “£25,700” rhodder 
“£26,445”; 

(ii) ym mharagraff (2), yn lle “25,700” rhodder 
“£26,445”. 

RHAN 5 

DIWYGIADAU I REOLIADAU ADDYSG 
(CYMORTH I FYFYRWYR) (GRADDAU 
MEISTR ÔL-RADDEDIG) (CYMRU) 2019 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2019 

32. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019(2) wedi 
eu diwygio yn unol â rheoliadau 33 a 34. 

                                                                               
(1) O.S. 2018/656 (Cy. 124) a ddiwygiwyd gan O.S. 2017/712 

(Cy. 169), O.S. 2018/277 (Cy. 53), O.S. 2018/814 (Cy. 165), 
O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y 
diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1)–(5)), O.S. 2019/895 (Cy. 161). 

(2) O.S. 2019/895 (Cy. 161). 
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Diwygiadau i reoliad 31 

33. Yn rheoliad 31 (swm y benthyciad cyfrannu at 
gostau), yn lle “£16,000” yn y ddau le y mae’n 
ymddangos rhodder “£16,489”. 

Diwygiadau i reoliad 36 

34. Yn rheoliad 36 (effaith dod, neu beidio â bod, yn 
garcharor cymwys)— 

(i) ym mharagraff (8), yn lle “£16,000” rhodder 
“£16,489”; 

(ii) ym mharagraff (10), yn lle “£16,000” rhodder 
“£16,489”. 

 
Kirsty Williams 
Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 
13 Chwefror 2020 
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Explanatory Memorandum to the Education (Student Finance) (Amounts) 

(Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020 

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Higher Education 

Division and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with 

the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1. 

 

Minister for Education’s Declaration 

 

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 

the expected impact of the Education (Student Finance) (Amounts) 

(Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020. I am satisfied that the 

benefits justify the likely costs. 

 

 

 

 

Kirsty Williams AM 

Minister for Education 

13 Februray 2020 
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Part 1 

 

1. Description 

 

The Education (Student Finance) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (No. 2) 

Regulations 2020 (‘the Regulations’) amend: 

 

 the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2017 (‘the 2017 

Regulations’); 

 the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2018 (‘the 2018 

Regulations’);  

 the Education (Postgraduate Doctoral Degree Loans) (Wales) Regulations 

(‘the doctoral Regulations’); and 

 the Education (Student Support) (Postgraduate Master’s Degrees) (Wales) 

Regulations 2019 (‘the Master’s Regulations’). 

 

2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 

Committee 

 

The Regulations will come into force on 2 March 2020, before 21 days have 

elapsed since laying. The Minister for Minister for Finance and Trefnydd has 

written to the Llywydd as required by Section 11A(4) of the Statutory 

Instruments Act 1946. The coming into force date will enable the student 

finance application process for the 2020/21 academic year to launch without 

delay.  

 

3. Legislative background 

 

The Regulations are made under sections 22 and 42(6) of the Teaching and 

Higher Education Act 1998 (‘the 1998 Act’). Section 22 provides the Welsh 

Ministers with the power to make regulations authorising or requiring the 

payment of financial support to students studying courses of higher or further 

education designated by or under those regulations. In particular, this power 

enables the Welsh Ministers to prescribe the amount of financial support (grant 

or loan) and who is eligible to receive such support.  

 

Section 44 of the Higher Education Act 2004 (‘the 2004 Act’) provided for the 

transfer to the National Assembly for Wales of the functions of the Secretary of 

State under section 22 of the 1998 Act (except insofar as they relate to the 

making of any provision authorised by subsections (2)(j), (3)(e) or (f) or (5) of 

section 22). Section 44 of the 2004 Act also provided for the functions of the 
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Secretary of State in section 22(2)(a), (c) and (k) of the 1998 Act to be 

exercisable concurrently with the National Assembly for Wales. 

 

The functions of the Secretary of State under section 42(6) of the 1998 Act 

were transferred, so far as exercisable in relation to Wales, to the National 

Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (SI 1999/672). 

 

The functions of the National Assembly for Wales were transferred to the Welsh 

Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the 

Government of Wales Act 2006. 

 

Each year, a number of functions of the Welsh Ministers in regulations made 

under section 22 of the 1998 Act are delegated to the Student Loans Company 

under section 23 of the 1998 Act. 

 

This instrument will follow the negative resolution procedure. 

 

4. Purpose and intended effect of the legislation 

 

The Welsh Ministers make regulations to provide the basis for the system of 

financial support for students ordinarily resident in Wales and EU students 

studying in Wales taking designated courses of higher education. The 2017 

Regulations and 2018 Regulations provide for financial support for students 

taking designated higher education courses which begin on or after 1 

September 2017 and on or after 1 August 2018 respectively. The 2018 

Regulations also provide support for courses which begin before 1 August 2018 

and are subsequently converted from full-time to part-time or part-time to full-

time on or after 1 August 2018. The Master’s Regulations make provision for 

those studying designated postgraduate Master’s courses which began on or 

after 1 August 2019. The doctoral Regulations make provision for those 

studying designated doctoral courses which began on or after 1 August 2018.  

 

The Regulations apply to academic years beginning on or after 1 August 2020 

and provide for the routine annual uprating of support amounts, as set out 

below. 

 

The Regulations amend the 2017 Regulations and 2018 Regulations to provide 

for the annual uprating by inflation of the amount of student support: 

 

 to increase the amount of Disabled Student’s Grant available to new and 

continuing students (i.e. all cohorts) ordinarily resident in Wales by the 

projected rate of inflation – RPIX – of 2.88 per cent; 
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 to increase the amount of Grants for Dependants available to new and 

continuing students (i.e. all cohorts) ordinarily resident in Wales to match 

those available in England, a greater than inflationary increase; 

 to increase the amount of maintenance loan available to those students 

who began their courses on or after 1 August 2018, to ensure that the 

overall maintenance package reflects the National Living Wage projection 

for 2019;  

 to increase the amount of maintenance loan available to those students 

who began their courses on or after 1 September 2012 but before 1 August 

2018 by RPIX; and  

 to decrease the amount of tuition fee grant and increase the amount of 

tuition fee loan for those students who began their courses on or after 1 

September 2012 but before 1 August 2018 by RPIX so that overall tuition 

fee support is unchanged. 

 

In addition, Table 2 of the 2018 Regulations is amended to reflect the correct 

rate of Category 4 fee support (£3,080) for students attending courses at 

private institutions in Scotland. 

 

The Master’s Regulations are amended to increase the amount of support by 

RPIX from £17,000 to £17,489. This will be achieved by increasing the amount 

of loan. This will apply to new students only, i.e. those starting courses on or 

after 1 August 2020. Unlike undergraduate support, for which support for living 

costs is increased each year for all cohorts, postgraduate Master’s support is a 

contribution to costs.  

 

The doctoral Regulations are amended to increase the amount of support by 

RPIX from £25,700 to £26,445. Doctoral support is loan only. This is for new 

students only. 

 

5. Consultation 

 

There is no statutory requirement to consult on the Regulations. 
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Part 2 

 

Regulatory Impact Assessment 

 

Options 

 

Option 1: Business as usual  

 

In the event of the Regulations not being made the principal implications is that 

students eligible for support under 2017 Regulations, the 2018 Regulations, the 

Master’s Regulations and the doctoral Regulations would see a reduction in the 

real value of their support.  

 

Option 2: Make the Regulations 

 

Making the Regulations ensures that the implication noted above is avoided, 

the legislative framework reflects the Welsh Ministers’ policy for student 

support, and students are able to apply for appropriate support. 

 

Costs and benefits 

 

Option 1: Business as usual  

 

Leaving the existing regulations in place would mean no additional costs are 

incurred via the student support system. Students would bear the cost of a real 

reduction in the value of their student support.  

 

Option 2: Make the Regulations  

 

By making the Regulations the Welsh Ministers ensure that the Welsh student 

support system has a proper underpinning legal framework and that policy 

commitments to students are met. Students who are ordinarily resident in 

Wales will benefit from the maintenance of the real value of their support. The 

benefits of a higher education to the individual, to the economy and to society 

are well established. 

 

The impact of routine annual uplifts applied to student support rates each year 

are by and large neutral, preserving the real value of support. The budget for 

student support in the 2019-20 and 2020-21 financial year is provided for 

information and comparison. 
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Budget 2019-20 (£m) 2020-21 (£m) 

Student Support Grants 425.742 390.742 

Student Loans AME 687.483 766,989 

Student Loans RAB  106.849 106.849 

Total 1,220.074 1,264.580 

AME = Annually Managed Expenditure, RAB = Resource Accounting and Budgeting Charge 

 

Competition Assessment 

 

The making of the Regulations has no impact on the competitiveness of 

businesses, charities or the voluntary sector.  

 

Post-Implementation Assessment 

 

The regulations governing the student support system are revised annually and 

are continually subject to detailed review, both by policy officials and delivery 

partners in their practical implementation of the regulations.  

 

Summary 
 

The making of the Regulations is necessary to establish the basis for, and 

update aspects of, the higher education student support system (and 

connected matters) for students ordinarily resident in Wales and EU students 

studying in Wales in the 2020/21 academic year. 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/KW/0561/20 
 
 
Elin Jones AC 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

14 Chwefror 2020 
 
 
 
Annwyl Lywydd, 
 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020; 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020; 
a Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 
(Dirymu) 2020 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan 
baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy'n eich hysbysu y bydd y tri 
Offeryn Statudol (OS) hyn yn dod i rym o fewn 21 o ddiwrnodau o'r dyddiad y cânt eu gosod. 
Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y rheoliadau hyn ynghlwm er gwybodaeth ichi. 
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 a 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn 
diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017, Rheoliadau Addysg 
(Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018, Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol 
Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 a Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-
raddedig) (Cymru) 2019.  
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 
2020 yn dirymu Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 
2) 2020. 
 
Mae’r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr, a wnaed o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1988, yn sail i'r system ar gyfer rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer 
yng Nghymru ac yn cyflawni cyrsiau addysg uwch dynodedig.  
 
Bwriad Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 
yw gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ar gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020/21 a chafwyd eu gosod ddoe. Dônt i rym cyn bod 21 o ddiwrnodau wedi mynd heibio. 
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Mae hyn oherwydd gwall gweinyddol pan gawsant eu gwneud a'u gosod, a arweiniodd at 
aneglurder ynghylch y ddarpariaeth dod i rym.   
 
Oherwydd hyn, bydd y Gweinidog Addysg yn dirymu'r rheoliadau hyn drwy Reoliadau Addysg 
(Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020, sydd yn cael eu 
gosod heddiw. Daw Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Rhif 2) (Dirymu) 2020 i rym y diwrnod ar ôl iddynt gael eu gwneud, cyn bod 21 o ddiwrnodau 
wedi mynd heibio. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod modd dirymu'r OS gwreiddiol yn 
brydlon.  
 
Caiff Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 eu 
dirymu felly. Caiff Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) 2020 hefyd eu gosod heddiw (ac maent yn cynnwys union yr un prif ddarpariaethau 
â'r rheoliadau y byddant yn eu disodli). Dyddiad dod i rym Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yw 2 Mawrth 2020. Mae hyn cyn 
bod 21 o ddiwrnodau wedi mynd heibio. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod y rheoliadau 
hyn yn cael eu gwneud yr un pryd â'r Rheoliadau Addysg (Cymorth  i Fyfyrwyr) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) 2020 yr ysgrifennais ichi amdanynt mewn llythyr ar wahân ddoe (fy 
nghyfeirnod: MA/KW/0556/20), gan fod angen y ddwy set o reoliadau i wneud y diwygiadau 
gofynnol i’r ddeddfwriaeth cymorth i fyfyrwyr mewn pryd ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020/21. Fel y nodais yn fy llythyr arall, mae angen galluogi'r broses ymgeisio am gyllid 
myfyrwyr i gychwyn cyn gynted â phosibl ac i osgoi unrhyw effaith negyddol diangen ar 
fyfyrwyr.  
 
Dylwn egluro na fydd hyn yn cael unrhyw effaith o bwys oni bai am ddod â'r tair set o reoliadau 
i rym o fewn y cyfnod o 21 o ddiwrnodau.  
 
Mae Memoranda Esboniadol wedi'u llunio a'u gosod, ynghyd â'r rheoliadau, yn y Swyddfa 
Gyflwyno. 
 
Mae copi o'r llythyr hwn hefyd yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a 
Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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SL(5)510 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Rhif 2) 2020.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn  

Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

1. Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio rhwng y 

dyddiad y gosodir is-ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r 

esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, mewn llythyr dyddiedig 14 

Chwefror 2020 at y Llywydd sy’n cyfeirio at dri offeryn statudol cysylltiedig. 

Mae'r llythyr yn egluro bod angen torri'r rheol yn achos y Rheoliadau hyn er mwyn sicrhau bod 

Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 yn cael eu dirymu 

mewn da bryd. Dywed y Gweinidog fod y Rheoliadau hynny wedi dod i rym yn gynharach na’r bwriad 

oherwydd gwall gweinyddol wrth eu gwneud a'u gosod.  

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

27 Chwefror 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 154 (Cy. 28) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 

Myfyrwyr) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 

(Dirymu) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu Rheoliadau 

Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Rhif 2) 2020. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, nid oes 

unrhyw asesiad effaith wedi ei lunio ar gyfer y 

Rheoliadau hyn gan nad oes unrhyw newid i bolisïau, 

nac unrhyw effaith ar fusnesau na’r sector gwirfoddol 

yn cael ei rhag-weld.
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 154 (Cy. 28) 

ADDYSG 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 

Myfyrwyr) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 

(Dirymu) 2020 

Gwnaed 13 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 14 Chwefror 2020 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 2 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 

22(2)(b) ac (c) a 42(6) o Ddeddf Addysgu ac Addysg 

Uwch 1998(1), ac sydd bellach yn arferadwy ganddynt 

hwy(2), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

                                                                               
(1) 1998 p. 30; diwygiwyd adran 22 gan Ddeddf Dysgu a 

Sgiliau 2000 (p. 21), adran 146 ac Atodlen 11; Deddf Treth 
Incwm (Enillion a Phensiynau) 2003 (p. 1), Atodlen 6; 
Deddf Cyllid 2003 (p. 14), adran 147; Deddf Addysg Uwch 
2004 (p. 8), adrannau 42 a 43 ac Atodlen 7; Deddf 
Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22), adran 
257; Deddf Addysg 2011 (p. 21), adran 76; O.S. 2013/1181 a 
Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 (p. 29), adran 88. 
Gweler adran 43(1) o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 
1998 am y diffiniad o “prescribed” a “regulations”. 

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 22(2)(a) i (i) a (k) o Ddeddf 1998 i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru i’r graddau y maent yn ymwneud â 
gwneud darpariaeth o ran Cymru gan adran 44 o Ddeddf 
Addysg Uwch 2004 (p. 8), ac mae is-adrannau (a), (c) a (k) 
yn arferadwy yn gydredol â’r Ysgrifennydd Gwladol. 
Trosglwyddwyd swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 42, i’r graddau y mae’n arferadwy o ran Cymru, i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672. 
Trosglwyddwyd holl swyddogaethau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru uchod i Weinidogion Cymru yn rhinwedd paragraff 
30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
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Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Addysg 

(Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Rhif 2) (Dirymu) 2020. 

2. Daw’r Rheoliadau hyn i rym drannoeth y diwrnod 

y’u gwneir. 

Dirymu 

3. Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020(1) 

wedi eu dirymu. 

 

Kirsty Williams 

Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 

13 Chwefror 2020 

 

                                                                               
(1) O.S. 2020/143 (Cy.26) 
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Explanatory Memorandum to the Education (Student Finance) 

(Miscellaneous Amendments) (Wales) (No. 2) (Revocation) Regulations 

2020 

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Higher Education 

Division and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with 

the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1. 

 

Minister for Education’s Declaration 

 

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 

the expected impact of the Education (Student Finance) (Miscellaneous 

Amendments) (Wales) (No. 2) (Revocation) Regulations 2020.  

 

 

 

 

Kirsty Williams AM 

Minister for Education 

13 February 2020 
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Part 1 

 

1. Description 

 

The Education (Student Finance) (Miscellaneous Amendments) (Wales) (No. 2) 

(Revocation) Regulations 2020 revoke the Education (Student Finance) 

(Miscellaneous Amendments) (Wales) (No 2) Regulations 2020. 

 

2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 

Committee 

 

The Regulations will come into force the day after they are made, before 21 

days have elapsed since laying. The Minister for Minister for Finance and 

Trefnydd has written to the Llywydd as required by Section 11A(4) of the 

Statutory Instruments Act 1946. The coming into force date will enable the 

timely revocation of the Education (Student Finance) (Miscellaneous 

Amendments) (Wales) (No 2) Regulations 2020. 

 

3. Legislative background 

 

The Regulations are made under sections 22 and 42(6) of the Teaching and 

Higher Education Act 1998 (‘the 1998 Act’). Section 22 provides the Welsh 

Ministers with the power to make regulations authorising or requiring the 

payment of financial support to students studying courses of higher or further 

education designated by or under those regulations.  

 

Section 44 of the Higher Education Act 2004 (‘the 2004 Act’) provided for the 

transfer to the National Assembly for Wales of the functions of the Secretary of 

State under section 22 of the 1998 Act (except insofar as they relate to the 

making of any provision authorised by subsections (2)(j), (3)(e) or (f) or (5) of 

section 22). Section 44 of the 2004 Act also provided for the functions of the 

Secretary of State in section 22(2)(a), (c) and (k) of the 1998 Act to be 

exercisable concurrently with the National Assembly for Wales. 

 

The functions of the Secretary of State under section 42(6) of the 1998 Act 

were transferred, so far as exercisable in relation to Wales, to the National 

Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (SI 1999/672). 

 

The functions of the National Assembly for Wales were transferred to the Welsh 

Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the 

Government of Wales Act 2006. 
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This instrument will follow the negative resolution procedure. 

 

4. Purpose and intended effect of the legislation 

 

The regulations revoke the Education (Student Finance) (Miscellaneous 

Amendments) (Wales) (No 2) Regulations 2020 which omitted to include the 

date on which the Regulations were to come into force.  

 

5. Consultation 

 

There is no statutory requirement to consult on the Regulations. 

 

Tudalen y pecyn 71



Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/KW/0561/20 
 
 
Elin Jones AC 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

14 Chwefror 2020 
 
 
 
Annwyl Lywydd, 
 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020; 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020; 
a Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 
(Dirymu) 2020 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan 
baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rwy'n eich hysbysu y bydd y tri 
Offeryn Statudol (OS) hyn yn dod i rym o fewn 21 o ddiwrnodau o'r dyddiad y cânt eu gosod. 
Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y rheoliadau hyn ynghlwm er gwybodaeth ichi. 
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 a 
Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn 
diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017, Rheoliadau Addysg 
(Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018, Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol 
Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 a Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-
raddedig) (Cymru) 2019.  
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 
2020 yn dirymu Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 
2) 2020. 
 
Mae’r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr, a wnaed o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1988, yn sail i'r system ar gyfer rhoi cymorth ariannol i fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer 
yng Nghymru ac yn cyflawni cyrsiau addysg uwch dynodedig.  
 
Bwriad Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 
yw gweithredu polisi Llywodraeth Cymru ar gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020/21 a chafwyd eu gosod ddoe. Dônt i rym cyn bod 21 o ddiwrnodau wedi mynd heibio. 
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Mae hyn oherwydd gwall gweinyddol pan gawsant eu gwneud a'u gosod, a arweiniodd at 
aneglurder ynghylch y ddarpariaeth dod i rym.   
 
Oherwydd hyn, bydd y Gweinidog Addysg yn dirymu'r rheoliadau hyn drwy Reoliadau Addysg 
(Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020, sydd yn cael eu 
gosod heddiw. Daw Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Rhif 2) (Dirymu) 2020 i rym y diwrnod ar ôl iddynt gael eu gwneud, cyn bod 21 o ddiwrnodau 
wedi mynd heibio. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod modd dirymu'r OS gwreiddiol yn 
brydlon.  
 
Caiff Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 eu 
dirymu felly. Caiff Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) 2020 hefyd eu gosod heddiw (ac maent yn cynnwys union yr un prif ddarpariaethau 
â'r rheoliadau y byddant yn eu disodli). Dyddiad dod i rym Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yw 2 Mawrth 2020. Mae hyn cyn 
bod 21 o ddiwrnodau wedi mynd heibio. Mae hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod y rheoliadau 
hyn yn cael eu gwneud yr un pryd â'r Rheoliadau Addysg (Cymorth  i Fyfyrwyr) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) 2020 yr ysgrifennais ichi amdanynt mewn llythyr ar wahân ddoe (fy 
nghyfeirnod: MA/KW/0556/20), gan fod angen y ddwy set o reoliadau i wneud y diwygiadau 
gofynnol i’r ddeddfwriaeth cymorth i fyfyrwyr mewn pryd ar gyfer blwyddyn academaidd 
2020/21. Fel y nodais yn fy llythyr arall, mae angen galluogi'r broses ymgeisio am gyllid 
myfyrwyr i gychwyn cyn gynted â phosibl ac i osgoi unrhyw effaith negyddol diangen ar 
fyfyrwyr.  
 
Dylwn egluro na fydd hyn yn cael unrhyw effaith o bwys oni bai am ddod â'r tair set o reoliadau 
i rym o fewn y cyfnod o 21 o ddiwrnodau.  
 
Mae Memoranda Esboniadol wedi'u llunio a'u gosod, ynghyd â'r rheoliadau, yn y Swyddfa 
Gyflwyno. 
 
Mae copi o'r llythyr hwn hefyd yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a 
Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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SL(5)511 - Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 

(Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Dylid darllen Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020 (“y Rheoliadau”) ar y cyd â 

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (rhif 2) 2020. 

Mae'r Rheoliadau'n diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005, syʼn gwneud 

darpariaeth ynghylch arfer gan asiantaethau mabwysiadu (awdurdodau lleol a chymdeithasau 

mabwysiadu cofrestredig) eu swyddogaethau mewn perthynas â mabwysiadu o dan Ddeddf Mabwysiadu 

a Phlant 2002 drwy: 

• Roi Rhan 4 newydd yn lle'r un bresennol (Dyletswyddau Asiantaethau Mabwysiadu mewn 

perthynas â Darpar Fabwysiadydd) sydd: 

o yn gwneud darpariaeth ar gyfer asesu a chymeradwyo darpar fabwysiadwyr gan asiantaethau 

mabwysiadu trwy gyflwyno proses dau gam newydd o fewn amser gofynnol ar gyfer yr 

asesiad hwnnw a'r cymeradwyo hwnnw, gyda modd estyn yr amserlen honnon o dan rai 

amgylchiadau. Yng Ngham 1 (y broses cyn asesu, a gyfyngir i ddau fis), cynhelir yr holl 

wiriadau rhagnodedig, gan gynnwys cofnodion troseddol a gwiriadau iechyd. Yng Ngham 2 

(y penderfyniad asesu, a gyfyngir i bedwar mis), mae'r asiantaeth fabwysiadu yn penderfynu 

ynghylch addasrwydd y darpar fabwysiadydd; 

o yn cyflwyno proses gyflym i ganiatáu i rai mabwysiadwyr blaenorol neu rieni maeth blaenorol 

fynd yn syth i broses asesu Cam 2.  

• Mewnosod gofyniad ar asiantaethau mabwysiadu i atgyfeirio plentyn i Gofrestr 

Fabwysiadu Cymru cyn pen mis o'r dyddiad yr awdurdodwyd yr asiantaeth fabwysiadu i 

roi'r plentyn i'w fabwysiadu, ac atgyfeirio darpar fabwysiadydd i'r Gofrestr Fabwysiadu o 

fewn mis i'r dyddiad y penderfynodd yr asiantaeth fod y darpar fabwysiadydd yn addas i 

fabwysiadu plentyn. 

• Yn egluro bod y gofyniad ar asiantaeth fabwysiadu i ofyn i swyddog achos teulu Cymru neu 

swyddog CAFCASS fod yn dyst wrth i riant neu warcheidwad gydsynio i blentyn yn eu gofal gael i 

leoli neu ei fabwysiadu ond yn berthnasol lle mae'r rhiant neu'r gwarcheidwad yn byw yn Lloegr a 

Chymru. 

• Yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaeth fabwysiadu drefnu i berson awdurdodedig gael ei benodi i 

fod yn dyst wrth i riant neu warcheidwad gydsynio i blentyn dan eu gofal gael ei leoli neu ei 

fabwysiadu lle mae'r rhiant neu'r gwarcheidwad yn byw y tu allan i Gymru a Lloegr. 

 

Gwneir y Rheoliadau o dan adrannau 9(1)(a), 11(2) a (3), 12(1), 45(1), 54, 83(4) a (5), 140(7) ac (8) a 142(5) 

o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002, ac adrannau 174(7) a 196(2) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Lles (Cymru) 2014. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 
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Materion technegol: craffu 

Nodir un pwynt technegol i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2(vi) mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Nid yw'n eglur pam nad yw'n ofynnol i'r wybodaeth a nodir ym mharagraff 26(f) newydd (a fewnosodwyd 

gan reoliad 10 o'r Rheoliadau) gael ei chyflwyno i'r Panel Mabwysiadu gyda'r wybodaeth arall a nodir yn 

is-baragraff 30(6)(b) newydd, gan ei bod o natur debyg. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw rinweddau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae’r pwynt technegol wedi ei nodi. Mae’n fwriad gan Lywodraeth Cymru iddi fod yn ofynnol i’r 

wybodaeth a nodir yn y rheoliad 26(dd) newydd gael ei chyflwyno i’r panel mabwysiadu gyda’r 

wybodaeth arall a nodir yn y rheoliad 30(6)(b) newydd. Dylai’r cyfeiriad yn y rheoliad 30(6)(b) newydd at 

reoliad 26(b) i (d) fod yn gyfeiriad at reoliad 26(b) i (dd). Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ym mha 

fodd y gellir cywiro’r gwall teipograffyddol hwn ar y cyfle cyntaf posibl. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

2 Mawrth 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 163 (Cy. 31) 

GOFAL CYMDEITHASOL, 

CYMRU A LLOEGR 

Rheoliadau Asiantaethau 

Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 

2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Maeʼr Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 (“y Prif 

Reoliadau”) syʼn gwneud darpariaeth ynghylch arfer 

gan asiantaethau mabwysiadu (awdurdodau lleol a 

chymdeithasau mabwysiadu cofrestredig) eu 

swyddogaethau mewn perthynas â mabwysiadu o dan 

Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002. 

Maeʼr Rheoliadau hyn yn mewnosod rheoliadau 

newydd 19A ac 20A yn y Prif Reoliadau. Mae rheoliad 

newydd 19A yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaethau 

mabwysiadu atgyfeirio i Gofrestr Fabwysiadu Cymru 

(o fewn yr amserlen ofynnol) fanylion plant y maeʼr 

asiantaeth fabwysiadu wedi ei hawdurdodi i’w lleoli ar 

gyfer eu mabwysiadu. Mae rheoliad newydd 20A yn 

rhestru, at ddibenion y rheoliad hwnnw, y personau 

hynny sydd wedi eu hawdurdodi i fod yn dyst wrth i 

rieni a gwarcheidwaid gwblhau y tu allan i Gymru a 

Lloegr ffurflenni cydsynio i leoli ar gyfer mabwysiadu 

ac, yn ôl y digwydd, i wneud gorchymyn mabwysiadu 

yn y dyfodol. 

Mae mân ddiwygiad hefyd wedi ei wneud i reoliad 

20 o’r Prif Reoliadau i egluro nad oes rhaid i 

asiantaeth fabwysiadu ofyn am benodiad swyddog 

achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o 

CAFCASS i gael cydsyniad gan riant neu 

warcheidwad i leoli neu fabwysiadu plentyn yn ei ofal 

ond pan fo’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn preswylio 

yng Nghymru a Lloegr. 

Maeʼr Rheoliadau hyn yn rhoi Rhan 4 newydd yn 

lleʼr un bresennol (rheoliadau 21 i 30E) yn y Prif 

Reoliadau er mwyn darparu ar gyfer proses 

gymeradwyo dau gam ar gyfer darpar fabwysiadwyr (y 
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broses cyn asesu – cam 1 aʼr penderfyniad asesu – cam 

2). Mae rheoliadau 21 i 27 newydd (cam 1) yn 

gymwys pan fo person wedi hysbysu asiantaeth 

fabwysiadu ei fod am fabwysiadu plentyn a boʼr 

asiantaeth wedi hysbysuʼr person hwnnw ei bod wedi 

penderfynu bwrw ymlaen âʼr broses cyn asesu mewn 

cysylltiad ag ef. Mae rheoliadau 28 i 30E newydd 

(cam 2) yn gymwys pan foʼr darpar fabwysiadydd, yn 

dilyn penderfyniad yr asiantaeth fabwysiadu y gall y 

darpar fabwysiadydd fod yn addas i fabwysiadu, wedi 

hysbysuʼr asiantaeth fabwysiadu o fewn chwe mis iʼr 

penderfyniad hwnnw ei fod yn dymuno bwrw ymlaen i 

gam 2 y broses gymeradwyo. 

Mae rheoliad 22 newydd yn ei gwneud yn ofynnol 

iʼr asiantaeth fabwysiadu lunio cynllun ysgrifenedig 

gan ymgynghori âʼr darpar fabwysiadydd (“cynllun 

cam un y darpar fabwysiadydd”) sydd i gynnwys 

gwybodaeth am rôl yr asiantaeth fabwysiadu aʼr darpar 

fabwysiadydd ym mroses cam un. 

Mae rheoliad 25 newydd yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r asiantaeth fabwysiadu gael tystysgrif cofnod 

troseddol manwl mewn cysylltiad â’r darpar 

fabwysiadydd ac unrhyw aelod arall o aelwyd y darpar 

fabwysiadydd sy’n 18 oed neu drosodd. 

Mae rheoliad 26 newydd yn nodiʼr wybodaeth cyn 

asesu arall y mae rhaid i asiantaeth fabwysiadu ei chael 

ac mae rheoliad 27 newydd yn darparu bod rhaid i 

asiantaeth fabwysiadu benderfynu, yng ngoleuniʼr 

wybodaeth honno, a all y darpar fabwysiadydd fod yn 

addas i fabwysiadu plentyn. Rhaid iʼr penderfyniad 

hwnnw gael ei wneud o fewn dau fis iʼr dyddiad yr 

hysbysodd yr asiantaeth fabwysiadu y darpar 

fabwysiadydd ei bod wedi penderfynu bwrw ymlaen 

âʼr broses cyn asesu yn unol â rheoliad 21 newydd, 

ond caiff yr asiantaeth oedi gwneud y penderfyniad 

hwnnw pan fo wedi ei bodloni bod rhesymau da dros 

wneud hynny neu ar gais y darpar fabwysiadydd. 

Mae rheoliad 29 newydd yn ei gwneud yn ofynnol 

iʼr asiantaeth fabwysiadu lunio cynllun ysgrifenedig 

gan ymgynghori âʼr darpar fabwysiadydd (“cynllun 

asesuʼr darpar fabwysiadydd”) sydd i gynnwys 

gwybodaeth am y weithdrefn ar gyfer asesu 

addasrwydd y darpar fabwysiadydd i fabwysiadu 

plentyn o dan gam 2. 

Mae rheoliad newydd 30B yn darparu bod rhaid i 

asiantaeth fabwysiadu benderfynu a yw darpar 

fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu o fewn pedwar 

mis iʼr dyddiad y cafodd yr asiantaeth hysbysiad y 

darpar fabwysiadydd ei fod yn dymuno bwrw ymlaen 

âʼr broses asesu. Caiff yr asiantaeth oedi gwneud y 

penderfyniad hwnnw pan foʼr asiantaeth yn ystyried 

bod amgylchiadau eithriadol syʼn golygu na all wneud 

y penderfyniad hwnnw o fewn yr amser hwnnw neu ar 

gais y darpar fabwysiadydd. 
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Mae rheoliad newydd 30DD ac Atodlen newydd 4A 

yn darparu bod Rhan 4 o’r Prif Reoliadau, mewn 

achosion penodol, yn gymwys yn ddarostyngedig iʼr 

addasiadau a nodir yn Atodlen 4A. Yr achosion hynny 

yw pan fo asiantaeth fabwysiadu wedi ei bodloni bod 

darpar fabwysiadydd yn rhiant maeth a 

gymeradwywyd, neu ei fod, ar unrhyw adeg, wedi 

mabwysiadu plentyn oʼr blaen yng Nghymru neu 

Loegr neu dramor (ar ôl cael ei gymeradwyo yn unol 

â’r Prif Reoliadau neu Reoliadau Mabwysiadau ag 

Elfen Dramor 2005). Yn yr achosion hynny, rhaid iʼr 

asiantaeth fabwysiadu benderfynu a ywʼr darpar 

fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu o fewn pedwar 

mis iʼr dyddiad yr hysbysodd yr asiantaeth fabwysiadu 

y darpar fabwysiadydd ei bod wedi penderfynu bwrw 

ymlaen âʼr broses cyn asesu yn unol â rheoliad 21 

newydd. 

Mae rheoliad newydd 30E yn ei gwneud yn ofynnol 

i asiantaethau mabwysiadu atgyfeirio i Gofrestr 

Fabwysiadu Cymru (o fewn yr amserlen ofynnol) 

fanylion darpar fabwysiadwyr a gymeradwywyd.  

Mae rheoliad 31 newydd yn darparu bod rhaid i 

asiantaeth fabwysiadu lunio cynllun ysgrifenedig gan 

ymgynghori â darpar fabwysiadydd a gymeradwywyd 

(“cynllun paruʼr darpar fabwysiadydd”) sydd i 

gynnwys gwybodaeth am ddyletswyddauʼr asiantaeth 

mewn perthynas â lleoli ac adolygiadau. Yr eithriad i 

hyn yw mewn achos adran 83 (pan fo person yn 

bwriadu dod â phlentyn, neu beri bod rhywun arall yn 

dod â phlentyn, i’r Deyrnas Unedig o dan 

amgylchiadau pan fo adran 83 o Ddeddf Mabwysiadu 

a Phlant 2002 (cyfyngiadau ar ddod â phlant i’r 

Deyrnas Unedig) yn gymwys). 

Maeʼr Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau 

canlyniadol eraill i reoliadau Cymru a Lloegr a nodir 

yn Atodlen 1 ac syʼn cynnwys diwygiadau i Reoliadau 

Mabwysiadau ag Elfen Dramor 2005 a mân 

ddiwygiadau i Reoliadau Adolygu Penderfyniadauʼn 

Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010, 

syʼn gwneud darpariaeth iʼr adolygiad o 

benderfyniadau penodol gan asiantaethau mabwysiadu 

a darparwyr gwasanaethau maethu gael ei gynnal gan 

banel annibynnol a benodir gan Weinidogion Cymru. 

Mae Atodlen 2 yn cynnwys diwygiadau i destun 

Cymraeg y Prif Reoliadau nad oeddynt wedi eu 

cyflwyno yn flaenorol gan Orchymyn Ffrwythlondeb 

ac Embryoleg Dynol (Diwygiadau Canlyniadol a 

Darpariaethau Trosiannol a Darpariaethau Arbed) 

2009 a Gorchymyn Gorchymyn Trefniadau Plentyn 

(Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2014.  

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas âʼr Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol oʼr costau aʼr manteision 
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syʼn debygol o ddeillio o gydymffurfio âʼr Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Yr Adran Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru, 

Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 163 (Cy. 31) 

GOFAL CYMDEITHASOL, 

CYMRU A LLOEGR 

Rheoliadau Asiantaethau 

Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 

2020 

Gwnaed 17 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 20 Chwefror 2020 

Yn dod i rym 1 Ebrill 2020 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir gan adrannau 9(1)(a), 11(2) a (3), 12(1), 45(1), 

54, 83(4) a (5), 140(7) ac (8) a 142(5) o Ddeddf 

Mabwysiadu a Phlant 2002(2) ac adrannau 174(7) a 

196(2) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014(3), yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn:  

Enwi, cychwyn a dehongli 

1.—(1) Enwʼr Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020.  

(2) Dawʼr Rheoliadau hyn i rym ar 1 Ebrill 2020. 

                                                                               
(1) Diwygiwyd adran 12 gan adran 57 o Ddeddf Plant 2004 (p. 31) a 

chan adran 34 o Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 2008 (p. 23). 
(2) 2002 p. 38; gweler y diffiniadau o “regulations”, “appropriate 

Minister” a “the Assembly” yn adran 144(1). Trosglwyddwyd y 
pŵer a roddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud 
rheoliadau o dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 i 
Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32) a pharagraff 30 o Atodlen 11 
iddi. 

(3) 2014 dccc 4; gweler y diffiniad o “rheoliadau” yn adran 197(1). 
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(3) Yn y Rheoliadau hyn, ystyr “y Prif Reoliadau” 

yw Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 

2005(1). 

Diwygioʼr Prif Reoliadau 

2. Maeʼr Prif Reoliadau wedi eu diwygio fel a 

ganlyn. 

3. Yn rheoliad 2 (dehongli)— 

(a) yn y lleoedd priodol mewnosoder— 

“mae i “adroddiad adolygu darpar 

fabwysiadydd” (“prospective adopterʼs 

review report”) yr ystyr a roddir yn rheoliad 

30CH(5)(a);”; 

“mae i “adroddiad darpar fabwysiadydd” 

(“prospective adopterʼs report”) yr ystyr a 

roddir yn rheoliad 30(2);”; 

“ystyr “Cofrestr Fabwysiadu Cymru” (“the 

Adoption Register for Wales”) ywʼr gofrestr 

syʼn cynnwys gwybodaeth am blant syʼn 

addas iʼw mabwysiadu a darpar fabwysiadwyr 

syʼn addas i fabwysiadu plentyn, sydd wedi ei 

sefydlu o dan adran 60 o Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006(2) ac a gynhelir ar ran 

Gweinidogion Cymru;”; 

“mae i “cynllun asesu darpar fabwysiadydd” 

(“prospective adopter assessment plan”) yr 

ystyr a roddir yn rheoliad 29;”; 

“mae i “cynllun cam un darpar fabwysiadydd” 

(“prospective adopter stage one plan”) yr 

ystyr a roddir yn rheoliad 22;”; 

“mae i “cynllun paru darpar fabwysiadydd” 

(“prospective adopter matching plan”) yr 

ystyr a roddir yn rheoliad 31;”; 

“mae i “darparwr gwasanaethau maethu” 

(“fostering services provider”) yr ystyr a 

roddir yn rheoliad 2 o Reoliadau Paneli 

Maethu (Sefydlu a Swyddogaethau) (Cymru) 

2018(3);”; 

“mae i “paratoad ar gyfer mabwysiadu” 

(“preparation for adoption”) yr ystyr a roddir 

yn rheoliad 24;”; 

“ystyr “Rheoliadau 2014” (“the 2014 

Regulations”) yw Rheoliadau Gweithdrefn 

Sylwadau (Cymru) 2014(4);”; 

                                                                               
(1) O.S. 2005/1313 (Cy. 95), y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn 

berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 
(2) 2006 p. 32. 
(3) O.S. 2018/1333 (Cy. 260). 
(4) O.S. 2014/1795 (Cy. 188), a ddiwygiwyd gan O.S. 2016/211 (Cy. 

84), O.S. 2018/48 (Cy. 15) ac O.S. 2019/237 (Cy. 56). 
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(b) yn lle’r diffiniad o “dyfarniad o gymhwyster” 

rhodder— 

“mae i “dyfarniad o gymhwyster” 

(“qualifying determination”) yr ystyr a 

roddir iddo yn rheoliad 30B(5)(a);”. 

4. Yn rheoliad 16(2) (gofyniad i gael gwybodaeth 

am deulu’r plentyn (gan gynnwys gwybodaeth am 

iechyd y teulu)), hepgorer “naturiol” ac ar ôl “rieni” 

mewnosoder “geni”. 

5. Yn rheoliad 17 (gofyniad i baratoi adroddiad 

ysgrifenedig)— 

(a) ym mharagraff (2C), yn lle “yn (2D)” rhodder 

“ym mharagraff (2CH)”; 

(b) yn y testun Cymraeg, ailrifer y paragraff (2D) 

presennol yn baragraff (2CH) o’r rheoliad 

hwnnw; 

(c) ym mharagraff (2CH)(iii) (fel y’i hailrifwyd), 

yn lle “naturiol” rhodder “geni”. 

6. Yn nhestun Cymraeg rheoliad 19(1A) 

(penderfyniad a hysbysiad gan yr asiantaeth 

fabwysiadu), yn lle “17(2D)” rhodder “17(2CH)”. 

7. Ar ôl rheoliad 19 mewnosoder— 

“Atgyfeirio at Gofrestr Fabwysiadu Cymru - 

plant 

19A.—(1) Pan fo asiantaeth fabwysiadu— 

(a) wedi’i hawdurdodi i leoli plentyn ar 

gyfer ei fabwysiadu, a 

(b) heb nodi darpar fabwysiadwyr penodol 

y maeʼn ystyried lleoliʼr plentyn ar 

gyfer ei fabwysiadu gyda hwy, 

rhaid iʼr asiantaeth ddarparu manylion am y 

plentyn i’r sefydliad syʼn cynnal Cofrestr 

Fabwysiadu Cymru iʼw cofnodi yn y gofrestr 

cyn gynted â phosibl a dim hwyrach nag un mis 

ar ôl y dyddiad yr awdurdodwyd yr asiantaeth i 

leoli’r plentyn ar gyfer ei fabwysiadu. 

(2) Pan fo asiantaeth fabwysiadu yn dod yn 

ymwybodol o unrhyw newidiadau iʼr manylion 

am y plentyn, rhaid iʼr asiantaeth hysbysuʼr(1) 

sefydliad syʼn cynnal y gofrestr oʼr newidiadau 

hynny cyn gynted ag y boʼn rhesymol 

ymarferol. 

(3) Ym mharagraff (1), ystyr “wedi’i 

hawdurdodi i leoli plentyn ar gyfer ei 

fabwysiadu” yw naill ai— 

                                                                               
(1) Ystyr “hysbysu”, a ddiffinnir yn rheoliad 2 o’r Prif Reoliadau, yw 

hysbysu yn ysgrifenedig. 
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(a) wedi’i hawdurdodi i leoli plentyn ar 

gyfer ei fabwysiadu yn unol â 

chydsyniad rhiant o dan adran 19 o’r 

Ddeddf, neu 

(b) wedi’i hawdurdodi i leoli plentyn ar 

gyfer ei fabwysiadu yn unol â 

gorchymyn lleoliad a wneir yn unol ag 

adran 21(1) o’r Ddeddf.” 

8. Yn rheoliad 20(1) (cais i benodi swyddog 

achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o 

CAFCASS), ar ôl “rhiant neu warcheidwad y plentyn” 

mewnosoder “yn preswylio yng Nghymru a Lloegr 

ac”.  

9. Ar ôl rheoliad 20 mewnosoder— 

“Personau sydd wedi’u hawdurdodi i fod yn 

dyst i gydsyniad i leoli ar gyfer mabwysiadu 

20A.—(1) Pan foʼr rhiant neuʼr 

gwarcheidwad yn preswylio y tu allan i Gymru 

a Lloegr ac yn barod i gydsynio i leoliʼr plentyn 

ar gyfer ei fabwysiadu o dan adran 19 oʼr 

Ddeddf ac, yn ôl y digwydd, i gydsynio i wneud 

gorchymyn mabwysiadu yn y dyfodol o dan 

adran 20 oʼr Ddeddf, rhaid iʼr asiantaeth 

fabwysiadu drefnu i berson awdurdodedig gael 

ei benodi i fod yn dyst wrth iʼr rhiant hwnnw 

neuʼr gwarcheidwad hwnnw gwblhauʼr ffurflen 

cydsynio i leoli neu i fabwysiadu ac anfon at y 

person hwnnw yr wybodaeth a bennir yn 

Atodlen 2. 

(2) Ystyr “person awdurdodedig” at 

ddibenion y rheoliad hwn yw mewn perthynas â 

ffurflen gydsynio a gwblheir— 

(a) yn yr Alban, Ynad Heddwch neu Siryf; 

(b) yng Ngogledd Iwerddon, Ynad 

Heddwch; 

(c) y tu allan iʼr Deyrnas Unedig, unrhyw 

berson sydd am y tro wedi’i awdurdodi 

yn ôl y gyfraith yn y man lle y cwblheir 

y ddogfen i weinyddu llw at unrhyw 

ddiben barnwrol neu at unrhyw ddiben 

cyfreithiol arall, swyddog Consylaidd 

Prydeinig, notari cyhoeddus neu, os 

ywʼr person syʼn cwblhauʼr ddogfen yn 

gwasanaethu yn unrhyw un o luoedd 

arfog rheolaidd y Goron, swyddog syʼn 

dal comisiwn mewn unrhyw un oʼr 

lluoedd hynny.” 

10. Yn lle Rhan 4 rhodder— 
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“RHAN 4 

DYLETSWYDDAU ASIANTAETH 

FABWYSIADU O RAN DARPAR 

FABWYSIADYDD 

Cam 1 – y broses cyn asesu 

Cofrestru diddordeb mewn mabwysiadu  

21. Mae rheoliadau 22 i 27 yn gymwys pan fo 

person wedi hysbysu asiantaeth fabwysiadu ei 

fod am fabwysiadu plentyn a boʼr asiantaeth 

wedi hysbysuʼr person hwnnw ei bod wedi 

penderfynu bwrw ymlaen âʼr broses cyn asesu 

mewn cysylltiad âʼr person hwnnw. 

Cynllun cam un darpar fabwysiadydd 

22. Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu baratoi 

cynllun ysgrifenedig gan ymgynghori âʼr darpar 

fabwysiadydd (“cynllun cam un y darpar 

fabwysiadydd”) syʼn cynnwys y materion 

canlynol— 

(a) gwybodaeth am y cwnsela, yr 

wybodaeth aʼr paratoad ar gyfer 

mabwysiadu sydd iʼw darparu o dan 

reoliad 24, 

(b) y weithdrefn ar gyfer cynnal gwiriadau 

heddlu o dan reoliad 25, 

(c) manylion unrhyw hyfforddiant y maeʼr 

darpar fabwysiadydd wedi cytuno i 

ymgymryd ag ef, 

(ch) gwybodaeth am rôl y darpar 

fabwysiadydd ym mroses cam un, 

(d) unrhyw amserlenni cymwys, 

(dd) gwybodaeth am y broses ar gyfer 

cyflwyno sylwadau (gan gynnwys 

cwyn) o dan Reoliadau 2014, ac 

(e) unrhyw wybodaeth arall y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried ei bod yn 

berthnasol. 

Cofnod achos darpar fabwysiadydd 

23.—(1) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu 

sefydlu cofnod achos mewn cysylltiad âʼr 

darpar fabwysiadydd (“cofnod achos y darpar 

fabwysiadydd”) a rhoi yn y cofnod achos 

hwnnw— 

(a) cynllun cam un y darpar fabwysiadydd, 

(b) yr wybodaeth aʼr adroddiadau a 

gafwyd gan yr asiantaeth yn rhinwedd 

y Rhan hon, 
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(c) cynllun asesuʼr darpar fabwysiadydd; 

(ch) adroddiad y darpar fabwysiadydd a 

sylwadauʼr darpar fabwysiadydd ar yr 

adroddiad hwnnw, 

(d) y cofnod ysgrifenedig o drafodion y 

panel mabwysiadu a gynhelir o dan 

reoliad 30A (a phan foʼn gymwys 

reoliad 30B(8)), ei argymhelliad, y 

rhesymau dros yr argymhelliad ac 

unrhyw gyngor a roddir gan y panel iʼr 

asiantaeth, 

(dd) y cofnod o benderfyniad yr asiantaeth o 

dan reoliad 30B(1), (6) neu yn ôl y 

digwydd (9), 

(e) pan foʼr darpar fabwysiadydd wedi 

gwneud cais i Weinidogion Cymru am 

adolygiad gan banel adolygu 

annibynnol, argymhelliad y panel 

adolygu hwnnw, 

(f) pan foʼn gymwys, adroddiad adolyguʼr 

darpar fabwysiadydd a sylwadauʼr 

darpar fabwysiadydd ar yr adroddiad 

hwnnw, 

(ff) cynllun paruʼr darpar fabwysiadydd, ac 

(g) unrhyw ddogfennau eraill neu 

wybodaeth arall a gafwyd gan yr 

asiantaeth ac y maeʼn ystyried y dylid 

eu cynnwys neu ei chynnwys yn y 

cofnod achos hwnnw. 

(2) Caiff yr asiantaeth fabwysiadu ofyn iʼr 

darpar fabwysiadydd ddarparu unrhyw 

wybodaeth bellach y maeʼn rhesymol iʼr 

asiantaeth ei gwneud yn ofynnol. 

(3) Pan fo paragraff (1) yn gymwys mewn 

perthynas â chwpl, rhaid i’r asesiad o’u 

haddasrwydd i fabwysiadu plentyn gael ei 

ystyried ar y cyd a rhaid iʼr asiantaeth sefydlu 

un cofnod achos. 

Gofyniad i ddarparu cwnsela, gwybodaeth a 

pharatoad ar gyfer mabwysiadu 

24.—(1) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu— 

(a) darparu gwasanaeth cwnsela ar gyfer y 

darpar fabwysiadydd, 

(b) mewn achos adran 83(1), esbonio iʼr 

darpar fabwysiadydd, a darparu 

                                                                               
(1) Ystyr “achos adran 83”, a ddiffinnir yn rheoliad 2 o’r Prif 

Reoliadau, yw achos pan fo person yn bwriadu dod â phlentyn, neu 
beri bod rhywun arall yn dod â phlentyn, i’r Deyrnas Unedig o dan 
amgylchiadau pan fo adran 83 o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 
2002 (cyfyngiadau ar ddod â phlant i’r Deyrnas Unedig) yn 
gymwys. 
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gwybodaeth ysgrifenedig am y 

weithdrefn mewn perthynas â 

mabwysiadu plentyn oʼr wlad y maeʼr 

darpar fabwysiadydd yn dymuno 

mabwysiadu ohoni a goblygiadau 

cyfreithiol gwneud hynny, 

(c) mewn unrhyw achos arall, esbonio iʼr 

darpar fabwysiadydd, a darparu 

gwybodaeth ysgrifenedig am y 

weithdrefn mewn perthynas â lleoli ar 

gyfer mabwysiadu a mabwysiadu a 

goblygiadau cyfreithiol gwneud hynny, 

(ch) darparu iʼr darpar fabwysiadydd 

unrhyw wybodaeth a deunyddiau 

hyfforddi sydd ar gael ac syʼn 

ymwneud â mabwysiadu plentyn, a 

(d) gwneud trefniadau iʼr darpar 

fabwysiadydd gael unrhyw baratoad ar 

gyfer mabwysiadu y maeʼr asiantaeth 

yn ystyried ei fod yn briodol. 

(2) Ym mharagraff (1)(d), mae “paratoad ar 

gyfer mabwysiadu” yn cynnwys darparu 

gwybodaeth iʼr darpar fabwysiadydd am— 

(a) ystod oedran, rhyw, anghenion tebygol 

a chefndir plant y caiff yr asiantaeth 

fabwysiadu eu lleoli ar gyfer eu 

mabwysiadu; 

(b) arwyddocâd mabwysiadu i blentyn a 

theuluʼr plentyn, 

(c) cyswllt rhwng plentyn a rhiant geni neu 

warcheidwad, brodyr a chwiorydd a 

pherthnasau eraill y plentyn pan 

awdurdodir lleoli plentyn ar gyfer ei 

fabwysiadu neu pan fo wediʼi 

fabwysiadu, 

(ch) y sgiliau syʼn angenrheidiol ar riant 

mabwysiadol, 

(d) safbwynt y plentyn a theuluʼr plentyn 

ar fabwysiadu, 

(dd) gweithdrefnauʼr asiantaeth fabwysiadu 

mewn perthynas ag asesu darpar 

fabwysiadydd a lleoli plentyn ar gyfer 

ei fabwysiadu, ac 

(e) y weithdrefn mewn perthynas â lleoli 

ar gyfer mabwysiadu a mabwysiadu. 

Gofyniad i gynnal gwiriadau heddlu 

25.—(1) Mewn cysylltiad âʼr darpar 

fabwysiadydd ac unrhyw aelod arall o aelwyd y 

darpar fabwysiadydd syʼn 18 oed neu drosodd, 
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rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu gael tystysgrif 

cofnod troseddol manwl a ddyroddir o dan 

adran 113B o Ddeddf yr Heddlu 1997(1) syʼn 

cynnwys gwybodaeth addasrwydd syʼn 

ymwneud â phlant (o fewn ystyr “suitability 

information relating to children” yn adran 

113BA(2) oʼr Ddeddf honno). 

(2) Ni chaiff asiantaeth fabwysiadu ystyried 

darpar fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu 

plentyn os ywʼr person hwnnw neu unrhyw 

aelod o aelwyd y person hwnnw syʼn 18 oed 

neu drosodd— 

(a) wediʼi gollfarnu o dramgwydd 

penodedig a gyflawnwyd pan oedd yn 

18 oed neu drosodd, neu 

(b) wedi cael rhybuddiad gan gwnstabl 

mewn cysylltiad ag unrhyw 

dramgwydd oʼr fath. 

(3) Ym mharagraff (2), ystyr “tramgwydd 

penodedig” yw— 

(a) tramgwydd yn erbyn plentyn; 

(b) tramgwydd a bennir yn Rhan 1 o 

Atodlen 3; 

(c) tramgwydd yn groes i adran 170 o 

Ddeddf Rheoli Tollau Tramor a 

Chartref 1979(2) mewn perthynas â 

nwyddau y gwaherddir eu mewnforio o 

dan adran 42 o Ddeddf Cydgrynhoi 

Tollau 1876 (gwaharddiadau a 

chyfyngiadau syʼn ymwneud â 

phornograffi)(3) pan oedd y nwyddau 

gwaharddedig yn cynnwys ffotograffau 

anweddus o blant o dan 16 oed; 

(ch) unrhyw dramgwydd arall syʼn 

ymwneud ag anaf corfforol i blentyn, 

ac eithrio tramgwydd ymosod cyffredin 

neu guro,  

ac mae iʼr ymadrodd “tramgwydd yn erbyn 

plentyn” yr ystyr a roddir i “offence against a 

child” gan adran 26(1) o Ddeddf Cyfiawnder 

Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000(4), 

er gwaethaf diddymu’r ddarpariaeth honno(5), 

ac eithrio nad ywʼn cynnwys tramgwydd yn 

groes i adran 9 o Ddeddf Tramgwyddau 

Rhywiol 2003 (gweithgaredd rhywiol gyda 

                                                                               
(1) 1997 p. 50. Mewnosodwyd adran 113B gan adran 163(2) o Ddeddf 

Troseddu Cyfundrefnol Difrifol a’r Heddlu 2005 (p. 15). Mae 
diwygiadau eraill i Ddeddf yr Heddlu 1997 nad ydynt yn 
berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 

(2) 1979 p. 2. 
(3) 1876 p. 36. 
(4) 2000 p. 43. 
(5) Gweler Atodlen 10 i Ddeddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 (p. 

47). 
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phlentyn)(1) mewn achos pan oedd y 

tramgwyddwr o dan 20 oed a bod y plentyn yn 

13 oed neu drosodd ar adeg cyflawniʼr 

tramgwydd. 

(4) Ni chaiff asiantaeth fabwysiadu ystyried 

person yn addas i fabwysiadu plentyn os ywʼr 

person hwnnw neu unrhyw aelod o aelwyd y 

person hwnnw syʼn 18 oed neu drosodd— 

(a) wediʼi gollfarnu o dramgwydd a bennir 

ym mharagraff 1 o Ran 2 o Atodlen 3 a 

gyflawnwyd pan oedd yn 18 oed neu 

drosodd, neu wedi cael rhybuddiad gan 

gwnstabl mewn cysylltiad ag unrhyw 

dramgwydd oʼr fath, neu 

(b) yn dod o fewn paragraff 2 neu 3 o Ran 

2 o Atodlen 3, 

er gwaethaf bod y tramgwyddau a bennir yn 

Rhan 2 o Atodlen 3 wediʼu diddymu. 

(5) Pan fo asiantaeth fabwysiadu yn dod yn 

ymwybodol bod darpar fabwysiadydd neu aelod 

o aelwyd y darpar fabwysiadydd yn dod o fewn 

paragraff (2) neu (4), rhaid iʼr asiantaeth 

hysbysu’r darpar fabwysiadydd cyn gynted â 

phosibl na ellir ei ystyried yn addas i 

fabwysiadu plentyn. 

Gwybodaeth cyn asesu arall 

26. Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu— 

(a) cael yr wybodaeth am y darpar 

fabwysiadydd a bennir yn Rhan 1 o 

Atodlen 4, 

(b) cael adroddiad ysgrifenedig gan 

ymarferydd meddygol cofrestredig am 

iechyd y darpar fabwysiadydd yn dilyn 

archwiliad llawn y mae rhaid iddo 

gynnwys y materion a bennir yn Rhan 

2 o Atodlen 4 onid yw adroddiad oʼr 

fath wedi’i wneud o fewn 6 mis ar ôl 

iʼr panel ystyried yr achos o dan reoliad 

30A aʼi fod ar gael iʼr asiantaeth, 

(c) cael adroddiad ysgrifenedig am bob un 

oʼr cyfweliadau âʼr personau a 

enwebwyd gan y darpar fabwysiadydd 

i ddarparu geirda personol ar gyfer y 

darpar fabwysiadydd, 

(ch) pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn 

ystyried ei bod yn angenrheidiol, gael 

geirda personol gan gyn-briod, cyn-

bartner sifil neu gyn-bartner y darpar 

fabwysiadydd,  

                                                                               
(1) 2003 p. 42. 
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(d) pan nad yr awdurdod lleol y mae gan y 

darpar fabwysiadydd ei gartref yn ei 

ardal ydyw, ganfod a oes gan yr 

awdurdod lleol y mae gan y darpar 

fabwysiadydd ei gartref yn ei ardal 

unrhyw wybodaeth am y darpar 

fabwysiadydd a all fod yn berthnasol i 

asesiad o addasrwydd y darpar 

fabwysiadydd i fabwysiadu ac os felly 

gael gan yr awdurdod hwnnw 

adroddiad ysgrifenedig syʼn nodiʼr 

wybodaeth honno, a 

(dd) pan fo gan y darpar fabwysiadydd ei 

gartref yn ardal yr awdurdod lleol am 

lai na deuddeng mis, hefyd ganfod a 

oes gan yr awdurdod lleol yr oedd gan 

y darpar fabwysiadydd ei gartref yn ei 

ardal cyn hynny unrhyw wybodaeth am 

y darpar fabwysiadydd a all fod yn 

berthnasol i asesiad o addasrwydd y 

darpar fabwysiadydd i fabwysiadu ac 

os felly gael gan yr awdurdod hwnnw 

adroddiad ysgrifenedig syʼn nodiʼr 

wybodaeth honno. 

Penderfyniad cyn asesu 

27.—(1) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu, gan 

ystyried yr wybodaeth a gafwyd o dan reoliadau 

25 a 26, benderfynu— 

(a) a all y darpar fabwysiadydd fod yn 

addas i fabwysiadu plentyn, neu 

(b) nad ywʼr darpar fabwysiadydd yn 

addas i fabwysiadu plentyn. 

(2) Yn ddarostyngedig i baragraff (3), rhaid 

iʼr asiantaeth wneud ei phenderfyniad o dan 

baragraff (1) o fewn cyfnod o ddau fis iʼr 

dyddiad yr hysbysodd yr asiantaeth fabwysiadu 

y darpar fabwysiadydd ei bod wedi penderfynu 

bwrw ymlaen âʼr broses cyn asesu yn unol â 

rheoliad 21. 

(3) Caiff yr asiantaeth fabwysiadu oedi 

gwneud y penderfyniad o dan baragraff (1)— 

(a) pan fo wediʼi bodloni bod rhesymau da 

dros wneud hynny oherwydd, er 

enghraifft, fod oedi wedi bod wrth gael 

gwybodaeth am y darpar 

fabwysiadydd, neu 

(b) ar gais y darpar fabwysiadydd. 

(4) Pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn 

penderfynu y gall y darpar fabwysiadydd fod yn 

addas i fabwysiadu plentyn, rhaid iʼr 

asiantaeth— 
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(a) cyn gynted ag y boʼn ymarferol, 

hysbysuʼr darpar fabwysiadydd oʼi 

phenderfyniad, a 

(b) esbonio iʼr darpar fabwysiadydd fod 

rhaid iddo hysbysuʼr asiantaeth 

fabwysiadu ei fod yn dymuno parhau 

âʼr broses asesu o fewn chwe mis iʼr 

dyddiad y rhoddir yr hysbysiad. 

(5) Pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn 

penderfynu nad ywʼr darpar fabwysiadydd yn 

addas i fabwysiadu plentyn, rhaid iʼr asiantaeth, 

cyn gynted ag y boʼn ymarferol ar ôl gwneud y 

penderfyniad, hysbysuʼr darpar fabwysiadydd 

oʼi phenderfyniad ynghyd â’r rhesymau dros ei 

phenderfyniad. 

Cam 2 – y penderfyniad asesu 

Asesiad cam 2 

28.—(1) Mae rheoliadau 28 i 30E yn gymwys 

pan foʼr darpar fabwysiadydd yn hysbysuʼr 

asiantaeth fabwysiadu ei fod yn dymuno parhau 

âʼr broses asesu o fewn chwe mis iʼr dyddiad yr 

hysbysodd yr asiantaeth y darpar fabwysiadydd 

y gall fod yn addas i fabwysiadu o dan reoliad 

27(4). 

(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan foʼr 

darpar fabwysiadydd yn hysbysuʼr asiantaeth 

fabwysiadu ei fod yn dymuno parhau âʼr broses 

asesu fwy na chwe mis ar ôl cael ei hysbysu yn 

unol â rheoliad 27(4). 

(3) Pan fo paragraff (2) yn gymwys, rhaid iʼr 

asiantaeth fabwysiadu hysbysuʼr darpar 

fabwysiadydd na chaiff y darpar fabwysiadydd 

fwrw ymlaen âʼr broses asesu onid yw’r broses 

cyn asesu yn cael ei hailadrodd i’r graddau y 

mae’r asiantaeth fabwysiadu yn ystyried ei bod 

yn angenrheidiol er mwyn penderfynu a yw’n 

parhau i fod wedi’i fodloni y gall y darpar 

fabwysiadydd fod yn addas i fabwysiadu 

plentyn. 

Cynllun asesu darpar fabwysiadydd 

29. Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu baratoi 

cynllun ysgrifenedig gan ymgynghori âʼr darpar 

fabwysiadydd (“cynllun asesuʼr darpar 

fabwysiadydd”) syʼn cynnwys y materion 

canlynol— 

(a) y weithdrefn ar gyfer asesu 

addasrwydd y darpar fabwysiadydd i 

fabwysiadu plentyn, 

(b) unrhyw amserlenni cymwys; 
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(c) y trefniadau iʼr darpar fabwysiadydd 

gael unrhyw gwnsela ychwanegol neu 

baratoad ychwanegol ar gyfer 

mabwysiadu, 

(ch) manylion unrhyw hyfforddiant y maeʼr 

darpar fabwysiadydd wedi cytuno i 

ymgymryd ag ef, 

(d) gwybodaeth am rôl y darpar 

fabwysiadydd yn y broses asesu, 

(dd) gwybodaeth am y broses ar gyfer 

cyflwyno sylwadau neu wneud cais i 

Weinidogion Cymru am adolygiad o 

dan reoliad 30B(5)(c), ac 

(e) unrhyw faterion eraill y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried eu bod yn 

berthnasol. 

Adroddiad darpar fabwysiadydd 

30.—(1) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu gael 

yr wybodaeth am y darpar fabwysiadydd a 

bennir yn Rhan 3 o Atodlen 4. 

(2) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu baratoi 

adroddiad ysgrifenedig (“adroddiad y darpar 

fabwysiadydd”) syʼn cynnwys— 

(a) yr wybodaeth am y darpar 

fabwysiadydd a theuluʼr darpar 

fabwysiadydd a bennir yn Rhannau 1 a 

3 o Atodlen 4, 

(b) crynodeb, wediʼi ysgrifennu gan 

ymarferydd iechyd cofrestredig yr 

asiantaeth, o gyflwr iechyd y darpar 

fabwysiadydd, 

(c) unrhyw wybodaeth berthnasol a 

gafwyd gan yr asiantaeth o dan reoliad 

26(d), 

(ch) unrhyw sylwadau gan yr asiantaeth ar y 

materion y cyfeirir atynt yn rheoliadau 

24 a 25, 

(d) asesiad yr asiantaeth o addasrwydd y 

darpar fabwysiadydd i fabwysiadu 

plentyn, ac 

(dd) unrhyw wybodaeth arall y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried ei bod yn 

berthnasol. 

(3) Mewn achos adran 83, rhaid i adroddiad y 

darpar fabwysiadydd hefyd gynnwys— 

(a) enwʼr wlad y maeʼr darpar 

fabwysiadydd yn dymuno mabwysiadu 

plentyn ohoni (“y wlad tarddiad”), 

(b) cadarnhad bod y darpar fabwysiadydd 

yn bodloniʼr gofynion cymhwystra i 

fabwysiadu plentyn oʼr wlad tarddiad, 
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(c) unrhyw wybodaeth ychwanegol a 

gafwyd o ganlyniad i ofynion y wlad 

tarddiad, ac 

(ch) asesiad yr asiantaeth o addasrwydd y 

darpar fabwysiadydd i fabwysiadu 

plentyn syʼn preswylioʼn arferol y tu 

allan i Ynysoedd Prydain. 

(4) Pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn cael 

gwybodaeth o dan baragraff (1) neu wybodaeth 

arall mewn perthynas ag asesuʼr darpar 

fabwysiadydd sy’n arwain at y farn bod y darpar 

fabwysiadydd yn annhebygol o gael ei ystyried 

yn addas i fabwysiadu plentyn, caiff baratoi 

adroddiad y darpar fabwysiadydd o dan 

baragraff (2) er gwaethaf, o bosibl, nad ywʼr 

asiantaeth wedi cael yr holl wybodaeth am y 

darpar fabwysiadydd a all fod yn ofynnol gan y 

rheoliad hwn.  

(5) Pan yw’r asiantaeth fabwysiadu wedi 

paratoi adroddiad y darpar fabwysiadydd, rhaid 

iʼr asiantaeth— 

(a) hysbysuʼr darpar fabwysiadydd bod 

cais y darpar fabwysiadydd iʼw 

atgyfeirio at y panel mabwysiadu, 

(b) rhoi copi o adroddiad y darpar 

fabwysiadydd iʼr darpar fabwysiadydd, 

(c) gwahodd y darpar fabwysiadydd i 

anfon unrhyw sylwadau yn 

ysgrifenedig at yr asiantaeth o fewn 10 

niwrnod gwaith, syʼn dechrau âʼr 

dyddiad y daw’r hysbysiad i law, ac 

(ch) esbonio iʼr darpar fabwysiadydd y caiff 

yr asiantaeth fabwysiadu, o dan 

amgylchiadau eithriadol, estyn yr 

amserlen y cyfeirir ati yn is-baragraff 

(c). 

(6) Ar ddiwedd y cyfnod o 10 niwrnod gwaith 

y cyfeirir ato ym mharagraff (5)(c) (neu, pan 

foʼr asiantaeth fabwysiadu yn estyn yr amserlen 

honno, cyn gynted â phosibl ar ôl i sylwadauʼr 

darpar fabwysiadydd ddod i law), rhaid iʼr 

asiantaeth fabwysiadu gyflwyno i’r panel 

mabwysiadu— 

(a) adroddiad y darpar fabwysiadydd a 

sylwadauʼr darpar fabwysiadydd, 

(b) yr adroddiadau ysgrifenedig aʼr 

geirdaon y cyfeirir atynt yn rheoliad 

26(b) i (d) (ond yn achos adroddiadau a 

gafwyd yn unol â rheoliad 26(b), dim 

ond os yw ymarferydd iechyd 

cofrestredig yr asiantaeth yn ei 

chynghori i wneud hynny), ac 

(c) unrhyw wybodaeth berthnasol arall a 

gafwyd gan yr asiantaeth. 
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(7) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu gael, iʼr 

graddau y maeʼn rhesymol ymarferol, unrhyw 

wybodaeth berthnasol arall syʼn ofynnol gan y 

panel mabwysiadu ac anfon yr wybodaeth 

honno at y panel. 

Swyddogaethauʼr panel mabwysiadu 

30A.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraffau 

(2) a (3), rhaid iʼr panel mabwysiadu ystyried 

achos y darpar fabwysiadydd a gaiff ei 

atgyfeirio ato gan yr asiantaeth fabwysiadu a 

gwneud argymhelliad iʼr asiantaeth o ran a ywʼr 

darpar fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu 

plentyn. 

(2) Wrth ystyried pa argymhelliad iʼw wneud, 

o ran y panel mabwysiadu— 

(a) rhaid iddo bwyso a mesur a chymryd i 

ystyriaeth yr holl wybodaeth ac 

adroddiadau a ddaeth iddo yn unol â 

rheoliad 30(6), 

(b) caiff ofyn iʼr asiantaeth fabwysiadu 

gael unrhyw wybodaeth berthnasol 

arall y maeʼr panel yn ystyried ei bod 

yn angenrheidiol, ac 

(c) rhaid iddo gael y cyngor cyfreithiol y 

maeʼn ystyried ei fod yn angenrheidiol 

mewn perthynas âʼr achos. 

(3) Mewn perthynas ag achos darpar 

fabwysiadydd y mae adroddiad wediʼi baratoi 

mewn cysylltiad ag ef yn unol â rheoliad 30(4), 

rhaid iʼr panel mabwysiadu naill ai— 

(a) gofyn iʼr asiantaeth mabwysiadu 

baratoi adroddiad darpar fabwysiadydd 

pellach, gan gwmpasuʼr holl faterion a 

nodir yn rheoliad 30(2), neu 

(b) argymell nad ywʼr darpar 

fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu 

plentyn. 

(4) Pan foʼr panel mabwysiadu yn gwneud 

argymhelliad iʼr asiantaeth fabwysiadu fod y 

darpar fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu 

plentyn, caiff y panel hefyd ystyried a rhoi 

cyngor iʼr asiantaeth am nifer y plant y gall y 

darpar fabwysiadydd fod yn addas iʼw 

mabwysiadu, ystod eu hoedran, eu rhyw aʼu 

hanghenion tebygol. 

(5) Cyn gwneud unrhyw argymhelliad, rhaid 

iʼr panel mabwysiadu wahodd y darpar 

fabwysiadydd i fynychu cyfarfod oʼr panel. 
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Penderfyniad a hysbysiad gan yr asiantaeth 

fabwysiadu  

30B.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), 

rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu benderfynu a 

ywʼr darpar fabwysiadydd yn addas i 

fabwysiadu plentyn o fewn pedwar mis iʼr 

dyddiad y cafodd yr asiantaeth hysbysiad y 

darpar fabwysiadydd ei fod yn dymuno bwrw 

ymlaen âʼr broses asesu. 

(2) Caiff yr asiantaeth fabwysiadu oedi 

gwneud y penderfyniad o dan baragraff (1)— 

(a) mewn achos pan foʼr asiantaeth 

fabwysiadu yn ystyried bod 

amgylchiadau eithriadol syʼn golygu na 

all wneud y penderfyniad o fewn yr 

amser hwnnw, neu 

(b) ar gais y darpar fabwysiadydd. 

(3) Ni chaiff unrhyw aelod oʼr panel 

mabwysiadu gymryd rhan mewn unrhyw 

benderfyniad a wneir gan yr asiantaeth 

fabwysiadu o dan baragraff (1). 

(4) Pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn 

penderfynu cymeradwyoʼr darpar fabwysiadydd 

fel rhywun addas i fabwysiadu plentyn, rhaid 

iddi hysbysuʼr darpar fabwysiadydd oʼi 

phenderfyniad. 

(5) Pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn ystyried 

nad ywʼr darpar fabwysiadydd yn addas i 

fabwysiadu plentyn, rhaid iddi— 

(a) hysbysuʼr darpar fabwysiadydd nad 

ywʼn bwriadu cymeradwyoʼr darpar 

fabwysiadydd fel rhywun addas i 

fabwysiadu plentyn (“dyfarniad o 

gymhwyster”), 

(b) anfon gydaʼr hysbysiad hwnnw ei 

rhesymau ynghyd â chopi o 

argymhelliad y panel mabwysiadu os 

ywʼr argymhelliad hwnnw yn wahanol, 

ac 

(c) cynghoriʼr darpar fabwysiadydd y caiff 

y darpar fabwysiadydd, o fewn 40 

niwrnod gwaith syʼn dechrau âʼr 

dyddiad yr anfonwyd yr hysbysiad— 

 (i) cyflwyno unrhyw sylwadau y 

maeʼr darpar fabwysiadydd yn 

dymuno eu gwneud iʼr asiantaeth, 

neu 

 (ii) gwneud cais i Weinidogion Cymru 

am adolygiad gan banel adolygu 

annibynnol oʼr dyfarniad o 

gymhwyster. 

(6) Os nad ywʼr darpar fabwysiadydd, o fewn 

y cyfnod o 40 niwrnod gwaith y cyfeirir ato ym 
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mharagraff (5)(c), wedi cyflwyno unrhyw 

sylwadau nac wedi gwneud cais i Weinidogion 

Cymru am adolygiad gan banel adolygu 

annibynnol, rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu 

fwrw ymlaen i wneud ei phenderfyniad a 

hysbysuʼr darpar fabwysiadydd oʼi 

phenderfyniad ynghyd âʼr rhesymau dros y 

penderfyniad hwnnw. 

(7) Os ywʼr asiantaeth fabwysiadu, o fewn y 

cyfnod o 40 niwrnod gwaith y cyfeirir ato ym 

mharagraff (5)(c), yn cael sylwadau gan y 

darpar fabwysiadydd, caiff atgyfeirioʼr achos 

ynghyd âʼr holl wybodaeth berthnasol at y panel 

mabwysiadu ar gyfer ystyriaeth bellach. 

(8) Rhaid iʼr panel mabwysiadu ystyried 

unrhyw achos a atgyfeirir ato o dan baragraff 

(7) a gwneud argymhelliad newydd iʼr 

asiantaeth fabwysiadu o ran a ywʼr darpar 

fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu plentyn. 

(9) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu wneud 

penderfyniad ar yr achos ond— 

(a) os ywʼr achos wediʼi atgyfeirio iʼr 

panel mabwysiadu o dan baragraff (7), 

dim ond ar ôl ystyried argymhellion y 

panel mabwysiadu o dan baragraff (8) 

a rheoliad 30A y caiff yr asiantaeth 

wneud y penderfyniad, neu 

(b) os ywʼr darpar fabwysiadydd wedi 

gwneud cais i Weinidogion Cymru am 

adolygiad gan banel adolygu 

annibynnol oʼr dyfarniad o 

gymhwyster, dim ond ar ôl ystyried 

argymhelliad y panel adolygu 

annibynnol ac argymhelliad y panel 

mabwysiadu a wnaed o dan reoliad 

30A y caiff yr asiantaeth wneud y 

penderfyniad. 

(10) Cyn gynted â phosibl ar ôl gwneud ei 

phenderfyniad o dan baragraff (9), rhaid iʼr 

asiantaeth fabwysiadu hysbysuʼr darpar 

fabwysiadydd oʼi phenderfyniad, gan ddatgan ei 

rhesymau dros y penderfyniad hwnnw os ywʼn 

ystyried nad ywʼr darpar fabwysiadydd yn 

addas i fabwysiadu plentyn, ac o argymhelliad y 

panel mabwysiadu o dan baragraff (8), os yw 

hwn yn wahanol i benderfyniad yr asiantaeth. 

(11) Mewn achos pan fo panel adolygu 

annibynnol wedi gwneud argymhelliad, rhaid iʼr 

asiantaeth fabwysiadu anfon copi oʼr hysbysiad 

y cyfeirir ato ym mharagraff (10) at 

Weinidogion Cymru. 
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Gwybodaeth sydd iʼw hanfon at y panel 

adolygu annibynnol 

30C.—(1) Os ywʼr asiantaeth fabwysiadu yn 

cael hysbysiad gan Weinidogion Cymru fod 

darpar fabwysiadydd wedi gwneud cais am 

adolygiad gan banel adolygu annibynnol o 

ddyfarniad o gymhwyster, rhaid iʼr asiantaeth, o 

fewn 10 niwrnod gwaith i gael yr hysbysiad 

hwnnw, anfon yr wybodaeth a bennir ym 

mharagraff (2) at Weinidogion Cymru. 

(2) Maeʼr wybodaeth ganlynol wediʼi phennu 

at ddibenion paragraff (1)— 

(a) yr holl ddogfennau a gwybodaeth a 

gyflwynwyd iʼr panel mabwysiadu yn 

unol â rheoliad 30, 

(b) unrhyw adroddiadau eraill neu 

wybodaeth arall a gyflwynwyd gan yr 

asiantaeth fabwysiadu i’r panel 

mabwysiadu gan gynnwys unrhyw 

wybodaeth berthnasol mewn perthynas 

âʼr darpar fabwysiadydd a gafwyd gan 

yr asiantaeth ar ôl y dyddiad y 

cyflwynwyd y dogfennau aʼr 

wybodaeth y cyfeirir atynt yn is-

baragraff (a) iʼr panel mabwysiadu, ac 

(c) y dogfennau y cyfeirir atynt yn 

rheoliad 30B(5)(a) a (b). 

Adolygu a therfynu cymeradwyaeth 

30CH.—(1) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu 

adolygu cymeradwyaeth pob darpar 

fabwysiadydd yn unol âʼr rheoliad hwn, oni 

bai— 

(a) bod plentyn wedi’i leoli ar gyfer ei 

fabwysiadu gyda’r darpar 

fabwysiadydd neu fod yr asiantaeth yn 

ystyried lleoli plentyn gyda’r darpar 

fabwysiadydd yn unol â rheoliadau 32 i 

34, neu 

(b) mewn achos adran 83, fod y darpar 

fabwysiadydd wedi ymweld â’r plentyn 

yn y wlad y mae’r plentyn yn 

preswylio’n arferol ynddi ac wedi 

cadarnhau’n ysgrifenedig ei fod yn 

dymuno bwrw ymlaen â’r mabwysiadu. 

(2) Rhaid cynnal adolygiad o fewn blwyddyn 

ar ôl cael y gymeradwyaeth fan bellaf, ac ar ôl 

hynny pa bryd bynnag y mae’r asiantaeth 

fabwysiadu yn ystyried ei bod yn angenrheidiol, 

ond o leiaf unwaith y flwyddyn. 

(3) Wrth ymgymryd ag adolygiad oʼr fath, 

rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu— 
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(a) gwneud unrhyw ymholiadau a chael 

unrhyw wybodaeth y maeʼn ystyried eu 

bod yn angenrheidiol er mwyn adolygu 

a ywʼr darpar fabwysiadydd yn parhau 

i fod yn addas i fabwysiadu plentyn, a 

(b) ceisio ac ystyried barn y darpar 

fabwysiadydd. 

(4) Fel rhan o bob adolygiad, rhaid iʼr 

asiantaeth fabwysiadu ystyried— 

(a) pam nad oes plentyn wedi’i leoli 

gydaʼr darpar fabwysiadydd eto, 

(b) unrhyw drefniadau ar gyfer darparu 

gwasanaethau cymorth mabwysiadu ac 

a ddylent barhau neu gael eu haddasu, 

(c) pan ddychwelir plentyn sydd wedi’i 

leoli gyda’r darpar fabwysiadydd iʼr 

asiantaeth fabwysiadu yn unol ag adran 

35(1) neu (2) oʼr Ddeddf, y rhesymau 

dros ddychwelyd y plentyn, ac 

(ch) a ywʼr darpar fabwysiadydd yn parhau 

i fod yn addas i fabwysiadu plentyn. 

(5) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu— 

(a) nodiʼn ysgrifenedig y trefniadau syʼn 

llywodraethuʼr dull y maeʼr adolygiad 

o ddarpar fabwysiadydd iʼw gynnal a 

rhaid iddi ddwyn y trefniadau 

ysgrifenedig i sylw— 

 (i) y darpar fabwysiadydd, a 

 (ii) unrhyw berson arall y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried ei fod yn 

berthnasol; 

(b) sicrhau bod— 

 (i) yr wybodaeth a gafwyd mewn 

cysylltiad âʼr darpar 

fabwysiadydd, 

 (ii) manylion y trafodion mewn 

unrhyw gyfarfod a drefnwyd gan 

yr asiantaeth i ystyried unrhyw 

agwedd ar yr adolygiad, a 

 (iii) manylion unrhyw benderfyniad a 

wnaed yng nghwrs yr adolygiad 

neu o ganlyniad iʼr adolygiad, 

yn cael eu cofnodi’n ysgrifenedig aʼu 

rhoi yng nghofnod achos y darpar 

fabwysiadydd. 

(6) Os ywʼr asiantaeth fabwysiadu, ar 

ddiwedd yr adolygiad, yn ystyried na all y 

darpar fabwysiadydd fod yn addas mwyach i 

fabwysiadu plentyn, rhaid iddi— 

(a) paratoi adroddiad ysgrifenedig 

(“adroddiad adolyguʼr darpar 

fabwysiadydd”) syʼn cynnwys— 
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 (i) yr wybodaeth a gafwyd am y 

materion y cyfeirir atynt ym 

mharagraffau (3) a (4), 

 (ii) rhesymauʼr asiantaeth, a 

 (iii) unrhyw wybodaeth arall y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried ei bod yn 

berthnasol, 

(b) hysbysuʼr darpar fabwysiadydd bod yr 

achos iʼw atgyfeirio at y panel 

mabwysiadu, ac 

(c) rhoi copi oʼr adroddiad iʼr darpar 

fabwysiadydd a gwahodd y darpar 

fabwysiadydd i anfon unrhyw 

sylwadau at yr asiantaeth o fewn 10 

niwrnod gwaith syʼn dechrau âʼr 

dyddiad y rhoddir yr adroddiad hwnnw 

iʼr darpar fabwysiadydd. 

(7) Ar ddiwedd y cyfnod o 10 niwrnod gwaith 

y cyfeirir ato ym mharagraff (6)(c) (neuʼn 

gynharach os daw sylwadauʼr darpar 

fabwysiadydd i law cyn iʼr cyfnod hwnnw ddod 

i ben), rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu anfon 

adroddiad adolyguʼr darpar fabwysiadydd, 

ynghyd â sylwadauʼr darpar fabwysiadydd, os 

oes rhai, at y panel mabwysiadu. 

(8) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu gael, iʼr 

graddau y maeʼn rhesymol ymarferol, unrhyw 

wybodaeth berthnasol arall syʼn ofynnol gan y 

panel mabwysiadu ac anfon yr wybodaeth 

honno at y panel. 

(9) Rhaid iʼr panel mabwysiadu ystyried 

adroddiad adolyguʼr darpar fabwysiadydd, 

sylwadauʼr darpar fabwysiadydd, os oes rhai, ac 

unrhyw wybodaeth arall a roddir iddo gan yr 

asiantaeth fabwysiadu a gwneud argymhelliad 

iʼr asiantaeth o ran a ywʼr darpar fabwysiadydd 

yn parhau i fod yn addas i fabwysiadu plentyn. 

(10) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu wneud 

penderfyniad o ran a ywʼr darpar fabwysiadydd 

yn parhau i fod yn addas i fabwysiadu plentyn 

ac mae rheoliad 30B(2) i (11) yn gymwys 

mewn perthynas âʼr penderfyniad hwnnw gan yr 

asiantaeth. 

Dyletswyddauʼr asiantaeth fabwysiadu mewn 

achos adran 83 

30D. Pan foʼr asiantaeth fabwysiadu yn 

penderfynu mewn achos adran 83 gymeradwyo 

darpar fabwysiadydd fel rhywun addas i 

fabwysiadu plentyn, rhaid iʼr asiantaeth anfon at 

Weinidogion Cymru— 

(a) cadarnhad ysgrifenedig oʼr 

penderfyniad ac unrhyw argymhelliad 
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y maeʼr asiantaeth yn ei wneud mewn 

perthynas â nifer y plant y gall y darpar 

fabwysiadydd fod yn addas iʼw 

mabwysiadu, ystod eu hoedran, eu 

rhyw, eu hanghenion tebygol aʼu 

cefndir, 

(b) yr holl ddogfennau a gwybodaeth a 

roddwyd iʼr panel mabwysiadu yn unol 

â rheoliad 30, 

(c) cofnod trafodion y panel mabwysiadu, 

ei argymhelliad aʼr rhesymau dros ei 

argymhelliad, 

(ch) os gwnaeth y darpar fabwysiadydd gais 

i Weinidogion Cymru am adolygiad 

gan banel adolygu annibynnol o 

ddyfarniad o gymhwyster, gofnod 

trafodion y panel hwnnw, ei 

argymhelliad aʼr rhesymau dros ei 

argymhelliad, a 

(d) unrhyw wybodaeth arall syʼn ymwneud 

âʼr achos y mae Gweinidogion Cymru 

neuʼr awdurdod tramor perthnasol yn ei 

gwneud yn ofynnol. 

Cymhwyso Rhan 4 gydag addasiadau i 

bersonau penodedig 

30DD.—(1) Maeʼr paragraff hwn yn gymwys 

pan foʼr asiantaeth fabwysiadu wediʼi bodloni 

bod y darpar fabwysiadydd— 

(a) yn rhiant maeth a gymeradwywyd, neu 

(b) wedi mabwysiadu plentyn, ar unrhyw 

adeg— 

 (i) yng Nghymru a Lloegr, ar ôl cael 

ei asesuʼn addas i fabwysiadu yn 

unol âʼr Rheoliadau hyn neu 

Reoliadau Asiantaethau 

Mabwysiadu 2005(1), neu 

 (ii) ar ôl cael ei asesuʼn addas i 

fabwysiadu yn unol â Rheoliadau 

Mabwysiadau ag Elfen Dramor 

2005(2) (“Rheoliadau 2005”). 

 (2) Pan fo paragraff (1) yn gymwys, mae 

Rhan 4 yn cael effaith yn ddarostyngedig iʼr 

addasiadau a nodir yn Atodlen 4A. 

(3) Pan foʼr darpar fabwysiadydd yn rhiant 

maeth a gymeradwywyd ac yn cydsynio, caiff 

                                                                               
(1) O.S. 2005/389, a ddiwygiwyd gan O.S. 2005/3482, O.S. 2017/52 

(Cy. 23) a chan ddarpariaethau eraill nad ydynt yn berthnasol i’r 
Rheoliadau hyn. 

(2) O.S. 2005/392, a ddiwygiwyd gan O.S. 2005/3482, O.S. 
2009/2563, O.S. 2010/1172, O.S. 2012/1410, O.S. 2013/235, O.S. 
2013/985 ac O.S. 2014/2103. 
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yr asiantaeth fabwysiadu ofyn am gael 

mynediad at unrhyw gofnodion perthnasol a 

luniwyd mewn perthynas âʼr gymeradwyaeth 

honno gan y darparwr gwasanaethau maethu. 

(4) Yn y rheoliad hwn, ystyr “rhiant maeth a 

gymeradwywyd” yw person sydd wediʼi 

gymeradwyo fel rhiant maeth yn unol â 

Rheoliadau Paneli Maethu (Sefydlu a 

Swyddogaethau) (Cymru) 2018(1) ond nid ywʼn 

cynnwys person y mae plentyn wediʼi leoli 

gydag ef o dan reoliad 26 (cymeradwyo dros 

dro berthynas, cyfaill neu berson arall sydd â 

chysylltiad ag C) neu 28 (cymeradwyo dros dro 

ddarpar fabwysiadydd penodol fel rhiant maeth) 

o Reoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu 

Achosion (Cymru) 2015(2). 

Atgyfeirio at Gofrestr Fabwysiadu Cymru – 

darpar fabwysiadwyr 

30E.—(1) Pan fo paragraff (2) yn gymwys, 

rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu ddarparu 

manylion am y darpar fabwysiadydd i’r 

sefydliad syʼn cynnal Cofrestr Fabwysiadu 

Cymru iʼw cofnodi yn y gofrestr cyn gynted â 

phosibl a beth bynnag dim hwyrach nag un mis 

ar ôl y penderfyniad y cyfeirir ato ym 

mharagraff (2)(a). 

(2) Ac eithrio mewn achos adran 83, maeʼr 

paragraff hwn yn gymwys— 

(a) pan fo asiantaeth fabwysiadu, yn unol â 

rheoliad 30B, wedi penderfynu bod 

darpar fabwysiadydd yn addas i 

fabwysiadu plentyn, 

(b) pan na foʼr asiantaeth wedi nodi 

plentyn penodol y maeʼn ystyried ei 

leoli gydaʼr darpar fabwysiadydd 

hwnnw, ac 

(c) pan foʼr asiantaeth wedi cael cydsyniad 

y darpar fabwysiadydd. 

Cynllun paru darpar fabwysiadydd  

31. Ac eithrio mewn achos adran 83, pan fo 

asiantaeth fabwysiadu wedi cymeradwyo darpar 

fabwysiadydd fel rhywun addas i fabwysiadu 

plentyn yn unol â rheoliad 30B, rhaid iʼr 

asiantaeth baratoi cynllun ysgrifenedig gan 

ymgynghori âʼr darpar fabwysiadydd (“cynllun 

paruʼr darpar fabwysiadydd”) syʼn cynnwys— 

                                                                               
(1) O.S. 2018/1333 (Cy. 260). 
(2) O.S. 2015/1818 (Cy. 261), a ddiwygiwyd gan O.S. 2017/52 (Cy. 

23), O.S. 2017/713 (Cy. 170), O.S. 2018/48 (Cy. 15), O.S. 
2018/111 (Cy. 26) ac O.S. 2019/237 (Cy. 56). 
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(a) gwybodaeth am ddyletswyddauʼr 

asiantaeth fabwysiadu o dan Rannau 5 

a 6, 

(b) gwybodaeth am rôl y darpar 

fabwysiadydd o ran nodi plentyn y 

byddaiʼn fabwysiadydd priodol ar ei 

gyfer, 

(c) gwybodaeth am y broses ar gyfer 

cyflwyno sylwadau (gan gynnwys 

cwyn) o dan Reoliadau 2014, ac 

(ch) unrhyw faterion eraill y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried eu bod yn 

berthnasol.” 

11. Yn rheoliad 33(4) (swyddogaeth y panel 

mabwysiadu o ran lleoliad arfaethedig), yn lle 

“rheoliad 28” rhodder “rheoliad 30B”. 

12. Yn rheoliad 43 (mynediad at gofnodion achos a 

datgelu gwybodaeth), ym mharagraff (1)— 

(a) ar ddiwedd is-baragraff (f), yn lle’r atalnod 

llawn rhodder “;”; 

(b) ar ôl is-baragraff (f) mewnosoder— 

“(ff) i ddarparwr gwasanaethau maethu o 

fewn pymtheng niwrnod gwaith i gais 

o dan reoliad 7(2)(f) o Reoliadau 

Paneli Maethu (Sefydlu a 

Swyddogaethau) (Cymru) 2018.” 

13. Yn Atodlen 1— 

(a) yn Rhan 3 (gwybodaeth am deulu’r plentyn ac 

eraill), yn y pennawd cyn paragraff 1, yn lle 

“naturiol” rhodder “geni”;   

(b) yn Rhan 5 (manylion ynghylch iechyd rhieni 

a brodyr a chwiorydd naturiol y plentyn)— 

(i) ym mhennawd y Rhan, hepgorer 

“naturiol” ac ar ôl “rhieni” mewnosoder 

“geni”; 

(ii) ym mharagraffau 1, 2 a 3, yn lle 

“naturiol”, ym mhob lle y mae’n 

digwydd, rhodder “geni”. 

14. Yn Rhan 1 o Atodlen 3 (tramgwyddau a bennir 

at ddibenion rheoliad 23(3)(b))— 

(a) yn y pennawd, yn lle “Rheoliad 23(3)(b)” 

rhodder “Rheoliad 25(3)(b)”, 

(b) yn lle paragraffau 2 a 3 (tramgwyddau yn yr 

Alban) rhodder— 

“2. Tramgwydd o dan adran 1 (treisio) ac 

adran 18 (treisio plentyn ifanc) o Ddeddf 

Tramgwyddau Rhywiol (Yr Alban) 2009(1). 

                                                                               
(1) 2009 dsa 9. 
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3. Tramgwydd a bennir yn Atodlen 1 i 

Ddeddf Gweithdrefn Droseddol (Yr Alban) 

1995(1), ac eithrio mewn achos pan oedd y 

tramgwyddwr o dan 20 oed ar adeg cyflawniʼr 

tramgwydd.”, 

(c) yn lle paragraffau 7 ac 8 (tramgwyddau yng 

Ngogledd Iwerddon) rhodder— 

“7. Tramgwydd o dan Erthygl 5 (treisio) ac 

Erthygl 12 (treisio plentyn o dan 13 oed) o 

Orchymyn Tramgwyddau Rhywiol (Gogledd 

Iwerddon) 2008(2). 

8. Tramgwydd a bennir yn Atodlen 1 i 

Ddeddf Plant a Phobl Ifanc (Gogledd Iwerddon) 

1968(3), ac eithrio yn yr achos pan oedd y 

tramgwyddwr o dan 20 oed ar adeg cyflawniʼr 

tramgwydd.”, a 

(d) hepgorer paragraff 10. 

15. Yn lle Atodlen 4 rhodder— 

 “ATODLEN 4  

 RHAN 1  Rheoliad 26(a) 

Gwybodaeth sydd iʼw darparu yn ystod 

cam 1 

Gwybodaeth am y darpar fabwysiadydd  

1. Enw, rhyw, dyddiad a man geni a 

chyfeiriad gan gynnwys ardal yr awdurdod 

lleol. 

2. Os ywʼr darpar fabwysiadydd yn briod neu 

wedi ffurfio partneriaeth sifil ac os ywʼn 

gwneud cais ar ei ben ei hun am asesiad oʼi 

addasrwydd i fabwysiadu, y rhesymau dros hyn. 

3. Manylion unrhyw achosion blaenorol 

mewn llys teulu y buʼr darpar fabwysiadydd yn 

cymryd rhan ynddynt. 

4. Enwau a chyfeiriadau tri chanolwr a fydd 

yn rhoi geirda personol am y darpar 

fabwysiadydd, na chaiff mwy nag un ohonynt 

fod yn berthynas iddo. 

5. Enw a chyfeiriad ymarferydd meddygol 

cofrestredig y darpar fabwysiadydd. 

                                                                               
(1) 1995 p. 46. 
(2) O.S. 2008/1769 (G.I. 2). 
(3) 1968 p. 34. 
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6. O ran y darpar fabwysiadydd— 

(a) os ywʼn briod, dyddiad a man y 

briodas; 

(b) os yw wedi ffurfio partneriaeth sifil, 

dyddiad a man cofrestruʼr bartneriaeth 

honno;  

(c) os oes partner ganddo, manylion y 

berthynas honno. 

7. Manylion unrhyw briodas, partneriaeth sifil 

neu berthynas flaenorol. 

8. A ywʼr darpar fabwysiadydd wedi 

ymgartrefu neuʼn preswylioʼn arferol mewn 

rhan o Ynysoedd Prydain ac os ywʼn 

preswylioʼn arferol, ers pa bryd. 

Gwybodaeth am gartref etc. y darpar 

fabwysiadydd 

9. Manylion aelodau eraill o aelwyd y darpar 

fabwysiadydd (gan gynnwys unrhyw blant iʼr 

darpar fabwysiadydd pa un a ydynt yn 

preswylio ar yr aelwyd ai peidio). 

 RHAN 2 Rheoliad 26(b) 

Adroddiad ar iechyd y darpar 

fabwysiadydd 

1. Enw, dyddiad geni, rhyw, pwysau a thaldra. 

2. Hanes iechyd teulu y rhieni, unrhyw frodyr 

a chwiorydd a phlant y darpar fabwysiadydd, 

gyda manylion unrhyw salwch corfforol neu 

salwch meddwl difrifol ac unrhyw glefyd neu 

anhwylder etifeddol. 

3. Anffrwythlondeb neu resymau dros 

benderfynu peidio â chael plant (os ywʼn 

gymwys). 

4. Hanes iechyd yn y gorffennol, gan 

gynnwys manylion unrhyw salwch corfforol 

neu salwch meddwl difrifol, anabledd, 

damwain, derbyn i ysbyty neu fynd i adran 

cleifion allanol, ac ym mhob achos unrhyw 

driniaeth a roddwyd. 

5. Hanes obstetrig (os ywʼn gymwys). 

6. Manylion unrhyw salwch presennol, gan 

gynnwys y driniaeth aʼr prognosis. 

7. Manylion unrhyw yfed alcohol a all beri 

pryder neu a ywʼr darpar fabwysiadydd yn 

ysmygu neuʼn defnyddio cyffuriau syʼn creu 

arferiad. 
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8. Unrhyw wybodaeth berthnasol arall y 

maeʼr asiantaeth fabwysiadu yn ystyried y gall 

gynorthwyoʼr panel mabwysiadu aʼr asiantaeth 

fabwysiadu. 

 RHAN 3 Rheoliad 30(1) 

Gwybodaeth sydd iʼw darparu yn ystod 

cam 2 

Gwybodaeth am y darpar fabwysiadydd 

1. Llun a disgrifiad corfforol. 

2. Tarddiad hiliol a chefndir diwylliannol ac 

ieithyddol. 

3. Cred grefyddol. 

4. Y berthynas âʼr plentyn (os oes un). 

5. Disgrifiad o bersonoliaeth a diddordebauʼr 

darpar fabwysiadydd. 

6. Coeden deulu gyda manylion y darpar 

fabwysiadydd, brodyr a chwiorydd y darpar 

fabwysiadydd ac unrhyw blant y darpar 

fabwysiadydd, gydaʼu hoedrannau (neu eu 

hoedrannau pan fuont farw). 

7. Cronoleg oʼr darpar fabwysiadydd ers ei 

eni. 

8. Sylwadauʼr darpar fabwysiadydd am ei 

brofiad ei hun o gael ei rianta a sut y mae hyn 

wedi dylanwadu arno. 

9. Manylion unrhyw brofiad sydd gan y 

darpar fabwysiadydd o ofalu am blant (gan 

gynnwys fel rhiant, llys-riant, rhiant maeth, 

gwarchodwr plant neu ddarpar fabwysiadydd) 

ac asesiad o alluʼr darpar fabwysiadydd yn hyn 

o beth. 

10. Unrhyw wybodaeth arall syʼn dangos sut 

y maeʼr darpar fabwysiadydd ac unrhyw un 

arall syʼn byw ar aelwyd y darpar fabwysiadydd 

yn debygol o ymwneud â phlentyn sydd wediʼi 

leoli ar gyfer ei fabwysiadu gydaʼr darpar 

fabwysiadydd. 

Y Teulu Ehangach 

11. Disgrifiad o deulu ehangach y darpar 

fabwysiadydd aʼu rôl aʼu pwysigrwydd iʼr 

darpar fabwysiadydd aʼu rôl aʼu pwysigrwydd 

tebygol i blentyn sydd wediʼi leoli ar gyfer ei 

fabwysiadu gydaʼr darpar fabwysiadydd. 
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Gwybodaeth am gartref etc. y darpar 

fabwysiadydd 

12. Gwybodaeth am gartref y darpar 

fabwysiadydd aʼr gymdogaeth y maeʼr darpar 

fabwysiadydd yn byw ynddi. 

13. Gwybodaeth am gymuned leol y darpar 

fabwysiadydd, gan gynnwys i ba raddau y 

maeʼr teulu wedi integreiddio âʼi grwpiau 

cyfoedion, ei gyfeillgarwch aʼi rwydweithiau 

cymdeithasol. 

Addysg a chyflogaeth 

14. Manylion hanes a chyraeddiadau addysgol 

y darpar fabwysiadydd a barn y darpar 

fabwysiadydd am sut y mae hyn wedi 

dylanwadu arno. 

15. Manylion hanes cyflogaeth y darpar 

fabwysiadydd a sylwadauʼr darpar 

fabwysiadydd am sut y mae hyn wedi 

dylanwadu arno. 

16. Cyflogaeth bresennol y darpar 

fabwysiadydd a barn y darpar fabwysiadydd am 

gyflawni cydbwysedd rhwng cyflogaeth a gofal 

plant. 

Incwm 

17. Manylion incwm a gwariant y darpar 

fabwysiadydd. 

Gwybodaeth arall 

18. Gwybodaeth am alluʼr darpar 

fabwysiadydd i— 

(a) darparu ar gyfer anghenion plentyn, yn 

benodol anghenion emosiynol ac 

anghenion o ran datblygu 

ymddygiadol, 

(b) rhannu hanes plentyn a materion 

emosiynol cysylltiedig, ac 

(c) deall a chefnogi plentyn drwy 

deimladau posibl o golled a thrawma. 

19. O ran y darpar fabwysiadydd— 

(a) ei resymau dros ddymuno mabwysiadu 

plentyn, 

(b) ei farn aʼi deimladau am fabwysiadu 

aʼi arwyddocâd, 

(c) ei farn am ei allu i rianta, 

(ch) ei farn am gyfrifoldeb rhiant aʼr hyn y 

maeʼn ei olygu, 
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(d) ei farn am amgylchedd cartref addas i 

blentyn, 

(dd) ei farn am bwysigrwydd a gwerth 

addysg, 

(e) ei farn aʼi deimladau am bwysigrwydd 

magwraeth grefyddol a diwylliannol 

plentyn, ac 

(f) ei farn aʼi deimladau am gyswllt rhwng 

plentyn a’i rieni geni a pherthnasau 

eraill. 

20. Barn aelodau eraill o aelwyd y darpar 

fabwysiadydd aʼr teulu ehangach mewn 

perthynas â mabwysiadu. 

21. Unrhyw wybodaeth berthnasol arall a allai 

gynorthwyoʼr panel mabwysiadu neuʼr 

asiantaeth fabwysiadu. 
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 ATODLEN 4A  
Rheoliad 30DD(2) 

Addasu Rhan 4 

1. Nid yw rheoliad 22 yn gymwys. 

2. Nid yw rheoliadau 24, 25 a 26 ond yn 

gymwys pan fo asiantaeth fabwysiadu yn 

ystyried eu bod yn angenrheidiol. 

3. Nid yw rheoliadau 27 ac 28 yn gymwys. 

4. Mae rheoliad 30 yn gymwys fel pe bai— 

(a) paragraffau (1) a (4) wediʼu hepgor, 

(b) y paragraff canlynol wediʼi roi yn lle 

paragraff (2)— 

“(2) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu 

baratoi adroddiad ysgrifenedig 

(“adroddiad y darpar fabwysiadydd”) 

syʼn cynnwys— 

(a) pan foʼn gymwys, grynodeb 

wediʼi ysgrifennu gan 

ymarferydd iechyd cofrestredig 

yr asiantaeth, o gyflwr iechyd y 

darpar fabwysiadydd, 

(b) pan foʼn gymwys, unrhyw 

sylwadau gan yr asiantaeth am y 

materion y cyfeirir atynt yn 

rheoliad 25, 

(c) pan foʼn gymwys, unrhyw 

wybodaeth berthnasol a gafwyd 

gan yr asiantaeth o dan reoliad 

26, 

(ch) asesiad yr asiantaeth o 

addasrwydd y darpar 

fabwysiadydd i fabwysiadu 

plentyn, a 

(d) unrhyw wybodaeth arall y maeʼr 

asiantaeth yn ystyried ei bod yn 

berthnasol.”, ac 

(c) “pan foʼn gymwys” wediʼi fewnosod ar 

ddechrau paragraff (6)(b). 

5. Nid yw rheoliad 30A(3) yn gymwys. 

6. Mae rheoliad 30B yn gymwys fel pe baiʼr 

paragraff canlynol wediʼi roi yn lle paragraff 

(1)— 

“(1) Rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu 

benderfynu a ywʼr darpar fabwysiadydd yn 

addas i fabwysiadu plentyn o fewn pedwar mis 

iʼr dyddiad y cafodd yr asiantaeth hysbysiad y 
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darpar fabwysiadydd ei fod yn dymuno bwrw 

ymlaen âʼr broses cyn asesu.”” 

Diwygiadau canlyniadol i Reoliadau eraill 

16. Maeʼr diwygiadau i Reoliadau eraill wedi eu 

nodi yn Atodlen 1. 

Diwygiadau amrywiol 

17. Mae Atodlen 2 yn gwneud diwygiadau i destun 

Cymraeg y Prif Reoliadau(1).  

Darpariaeth drosiannol 

18. Mewn achos pan fo asiantaeth fabwysiadu wedi 

dechrau asesu addasrwydd darpar fabwysiadydd yn 

unol â Rhan 4 o’r Prif Reoliadau, cyn iʼr Rheoliadau 

hyn ddod i rym, rhaid iʼr asiantaeth fabwysiadu barhau 

âʼr asesiad hwnnw fel pe na baiʼr Rheoliadau hyn wedi 

eu gwneud. 

 

 

Julie Morgan 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol o dan awdurdod y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion 

Cymru 

17 Chwefror 2020 

 

                                                                               
(1) Mae’r diwygiadau yn Atodlen 2 i’r testun Cymraeg yn cyfateb i’r 

diwygiadau sydd wedi eu gwneud i destun Saesneg y Prif 
Reoliadau gan Orchymyn Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol 
(Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol a 
Darpariaethau Arbed) 2009 (O.S. 2009/1892) a chan Orchymyn 
Gorchymyn Trefniadau Plentyn (Diwygiadau Canlyniadol i Is-
ddeddfwriaeth) 2014 (O.S. 2014/852).  
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 ATODLEN 1 Rheoliad 16 

Diwygiadau Canlyniadol i Reoliadau 

Eraill 

Rheoliadau Mabwysiadau ag Elfen Dramor 2005 

1.—(1) Mae Rheoliadau Mabwysiadau ag Elfen 

Dramor 2005(1) wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 13 (gofynion syʼn gymwys mewn 

cysylltiad â chymhwystra ac addasrwydd)— 

(a) yn lle paragraff (1) rhodder— 

“(1) A couple or a person who wishes to 

adopt a child habitually resident in a 

Convention country outside the British Islands 

must notify the agency that they want to adopt a 

child, and give the agency any information it 

may require for the purposes of the pre-

assessment process set out in Part 4 of the 

Agencies Regulations or corresponding Welsh 

provision.”;  

(b) ym mharagraff (2)— 

(i) yn y geiriau o flaen is-baragraff (a), yn 

lle’r geiriau o “in Wales” i “(as the case 

may be)” rhodder— 

“may not proceed with the pre-

assessment process referred to in 

paragraph (1), unless at the date of that 

notification—”, a 

(ii) yn is-baragraffau (a) a (b), yn lle “an 

application”, ym mhob lle y mae’n 

digwydd, rhodder “a notification” ac yn 

lle “date of application”, ym mhob lle y 

mae’n digwydd, rhodder “date of 

notification”. 

(3) Yn rheoliad 15 (gweithdrefn mewn cysylltiad â 

chynnal asesiad), ym mharagraff (1), ar ôl “Part 4 of 

the Agencies Regulations” mewnosoder “or 

corresponding Welsh provision”. 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Ffioedd 

Rhagnodedig) (Mabwysiadu gydag Elfen Dramor) 

(Cymru) 2005 

2. Yn rheoliad 3 (pŵer i godi am gyfleusterau syʼn 

cael eu darparu syʼn ymwneud â mabwysiadu gydag 

elfen dramor) o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Ffioedd 

Rhagnodedig) (Mabwysiadu gydag Elfen Dramor) 

                                                                               
(1) O.S. 2005/392 fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2013/985. Mae 

diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 109



 35

(Cymru) 2005(1), ym mharagraff (5)(b)(ii), yn lle 

“rheoliad 28” rhodder “rheoliad 30B”. 

Rheoliadau Adolygu Penderfyniadauʼn Annibynnol 

(Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010 

3.—(1) Mae Rheoliadau Adolygu Penderfyniadauʼn 

Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010(2) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2 (dehongli), yn y diffiniad o 

“adroddiad darpar fabwysiadydd”, yn lle “rheoliad 26” 

rhodder “rheoliad 30”. 

(3) Yn rheoliad 3(a) (penderfyniad cymhwysol – 

disgrifiad penodedig at ddibenion adran 12(2) o 

Ddeddf 2002)— 

(a) yn is-baragraff (i), yn lle “rheoliad 28(4)” 

rhodder “rheoliad 30B(5)”, a 

(b) yn is-baragraff (ii), yn lle “reoliad 30” 

rhodder “reoliad 30CH(2)”. 

(4) Yn rheoliad 12 (swyddogaethau panel a 

gyfansoddwyd i adolygu penderfyniad ar addasrwydd i 

fabwysiadu)— 

(a) ym mharagraff (2)(b)(i), yn lle “rheoliad 

26(4), a phan foʼn gymwys, rheoliad 26(5)” 

rhodder “rheoliad 30(2), a phan foʼn gymwys, 

reoliad 30(3)”, 

(b) ym mharagraff (3), yn lle “reoliad 26(4), a 

phan foʼn gymwys, rheoliad 26(5)” rhodder 

“reoliad 30(2), a phan fo’n gymwys, rheoliad 

30(3)”, 

(c) ym mharagraff (4), yn lle “rheoliad 26(4), a 

phan foʼn gymwys rheoliad 26(5), oʼr 

Rheoliadau Asiantaethau yn cynnwys yr holl 

wybodaeth a oedd yn ofynnol gan reoliad 

26(4) neu, os ywʼn gymwys, rheoliad 26(5)” 

rhodder “rheoliad 30(4) oʼr Rheoliadau 

Asiantaethau yn cynnwys yr holl wybodaeth a 

oedd yn ofynnol gan reoliad 30(2), a phan 

fo’n gymwys, rheoliad 30(3)”, a 

(d) ym mharagraff (5)(a), yn lle “rheoliad 29” 

rhodder “rheoliad 30C”. 

                                                                               
(1) O.S. 2005/3114 (Cy. 234). 
(2) O.S. 2010/746 (Cy. 75), a ddiwygiwyd gan O.S. 2012/1479, O.S. 

2016/211 (Cy. 84), O.S. 2017/52 (Cy. 23) ac O.S. 2019/237 (Cy. 
56). 
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Rheoliadau Gweithdrefn Sylwadau (Cymru) 2014 

4. Yn rheoliad 9 (swyddogaethau penodedig o dan 

Ddeddf 2002) o Reoliadau Gweithdrefn Sylwadau 

(Cymru) 2014(1), ar ôl paragraff (1)(f)(i) 

mewnosoder—  

 “(ia) Rhan 4 (dyletswyddau asiantaeth 

fabwysiadu o ran darpar 

fabwysiadydd) iʼr graddau y maeʼr 

swyddogaethau hynnyʼn ymwneud 

â phenderfyniad o dan reoliad 27 

(penderfyniad cyn asesu) nad yw 

darpar fabwysiadydd yn addas i 

fabwysiadu plentyn;”. 

 

 

                                                                               
(1) O.S. 2014/1795 (Cy. 188), a ddiwygiwyd gan O.S. 2016/211 (Cy. 

84). Mae diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau 
hyn.  
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 ATODLEN 2 Rheoliad 17 

Diwygiadau Amrywiol i’r Prif Reoliadau 

Diwygiadau i’r Prif Reoliadau 

1. Mae testun Cymraeg y Prif Reoliadau wedi ei 

ddiwygio fel a ganlyn. 

2.Yn rheoliad 2 (dehongli), ar ôl y diffiniad o 

“Deddf 1989” mewnosoder— 

“ystyr “Deddf 2008” (“the 2008 Act”) yw 

Deddf Ffrwythlondeb ac Embryoleg Dynol 

2008(1);”. 

3. Yn rheoliad 14 (gofyniad i ddarparu cwnsela 

etc.)— 

(a) yn lle paragraff (2) rhodder— 

“(2) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan nad 

oes gan dad y plentyn neu’r fenyw sy’n rhiant 

i’r plentyn yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 

2008 gyfrifoldeb rhiant am y plentyn ac mae’r 

asiantaeth fabwysiadu yn gwybod pwy yw’r 

person hwnnw.”, a 

(b) ym mharagraff (3)— 

(i) ar ôl “tad”, ym mhob lle y mae’n 

digwydd, mewnosoder “neu’r fenyw sy’n 

rhiant yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 

2008”,  

(ii) yn is-baragraff (b)(i), yn lle “adran 4” 

rhodder “adran 4 neu 4ZA”, a 

(iii) yn is-baragraff (b)(ii)— 

(aa) yn lle “preswylio neu orchymyn 

cyswllt” rhodder “trefniadau 

plentyn”, a 

(bb) yn lle “preswyliad, cyswllt” 

rhodder “gorchmynion trefniadau 

plentyn”. 

4. Yn rheoliad 17(1)(ch), (d) ac (e) (gofyniad i 

baratoi adroddiad ysgrifenedig), ar ôl “tad y plentyn” 

ac “ei dad” mewnosoder “neu’r fenyw sy’n rhiant i’r 

plentyn yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 2008”. 

5. Yn rheoliad 19(3) (penderfyniad a hysbysiad gan 

yr asiantaeth fabwysiadu)— 

(a) yn lle is-baragraff (b) rhodder— 

“(b) unrhyw berthynas neu berson 

arwyddocaol arall yr ymgynghorodd yr 

                                                                               
(1) 2008 p. 22. 
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asiantaeth ag ef o dan reoliad 14(1) gan 

gynnwys— 

 (i) unrhyw berson a enwir mewn 

gorchymyn trefniadau plentyn o 

dan adran 8 o Ddeddf 1989, fel 

person y mae’r plentyn i dreulio 

amser gydag ef neu i gael cyswllt 

ag ef fel arall, neu 

 (ii) unrhyw berson y mae gorchymyn 

o dan adran 34 o Ddeddf 1989 

(cyswllt rhiant â phlant mewn 

gofal) wedi ei wneud o’i blaid, 

pan fo’r gorchymyn hwnnw mewn 

grym yn union cyn yr awdurdodir yr 

asiantaeth i leoli’r plentyn ar gyfer ei 

fabwysiadu;”; 

(b) yn is-baragraff (c), ar ôl “tad y plentyn” 

mewnosoder “neu’r fenyw sy’n rhiant i’r 

plentyn yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 

2008”. 

6. Yn rheoliad 34(4)(b) (penderfyniad yr asiantaeth 

fabwysiadu o ran y lleoliad arfaethedig), ar ôl “tad y 

plentyn,” mewnosoder “neu’r fenyw sy’n rhiant i’r 

plentyn yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 2008,”. 

7. Yn rheoliad 39(2)(b) (tynnu cydsyniad yn ôl), ar 

ôl “tad y plentyn” mewnosoder “neu’r fenyw sy’n 

rhiant i’r plentyn yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 

2008”. 

8. Ym mharagraffau 13(a)(i) a 14 o Ran 1 o Atodlen 

1 (gwybodaeth am y plentyn), ar ôl “ei dad” 

mewnosoder “neu’r fenyw sy’n rhiant i’r plentyn yn 

rhinwedd adran 43 o Ddeddf 2008”. 

9. Yn Rhan 3 o Atodlen 1 (gwybodaeth am deulu’r 

plentyn ac eraill)— 

(a) yn y pennawd o flaen paragraff 1, ar ôl “am y 

plentyn” mewnosoder “neu fenyw sy’n rhiant 

yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 2008 nad oes 

ganddi gyfrifoldeb rhiant am y plentyn”, 

(b) yn lle paragraff 16 rhodder— 

“16. Os nad yw rhieni’r plentyn yn briod 

neu’n bartïon mewn partneriaeth sifil, a oes gan 

y tad neu’r fenyw sy’n rhiant i’r plentyn yn 

rhinwedd adran 43 o Ddeddf 2008 gyfrifoldeb 

rhiant am y plentyn ac os felly, sut y cafwyd 

ef.”, 

(c) yn lle paragraff 17 rhodder— 

“17. Os na wyddys pwy yw tad y plentyn neu 

ble y mae, neu pwy yw’r fenyw sy’n rhiant i’r 

plentyn yn rhinwedd adran 42 neu 43 o Ddeddf 

2008 neu ble y mae, yr wybodaeth amdano neu 
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amdani sy’n hysbys a phwy a’i rhoes, a’r camau 

a gymerwyd i ddarganfod pwy yw’r rhiant.”, 

(d) yn y pennawd o flaen paragraff 24, ar ôl “tad” 

mewnosoder “neu’r fenyw sy’n rhiant i’r 

plentyn yn rhinwedd adran 43 o Ddeddf 

2008”, ac 

(e) ym mharagraff 27, ar ôl “thad y plentyn” 

mewnosoder “neu’r fenyw sy’n rhiant i’r 

plentyn yn rhinwedd adran 42 neu 43 o 

Ddeddf 2008”. 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu 
(Cymru) (Diwygio) 2020 a Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 2) 2020 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac fe’i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1 
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu 
(Cymru) (Diwygio) 2020 a Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 2) 2020 ac rwyf wedi fy modloni bod y manteision yn 
cyfiawnhau’r costau tebygol. 
 
Julie Morgan 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
20 Chwefror 2020 
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 2 

 
RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
Mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020 (“y 
Rheoliadau Diwygio”) a Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 2) 2020 (y cyfeirir atynt gyda’i gilydd o hyn ymlaen fel “y 
Rheoliadau hyn”) yn diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 
2005 (“Rheoliadau 2005”) drwy: 
 

• roi Rhan 4 newydd (Dyletswyddau Asiantaeth Fabwysiadu o ran Darpar 
Fabwysiadydd) yn lle’r un bresennol er mwyn: 
 

- gwneud darpariaeth ar gyfer asesu a chymeradwyo darpar 
fabwysiadwyr gan asiantaethau mabwysiadu drwy gyflwyno 
proses newydd, sydd â dau gam a chyfyngiad amser, ar gyfer 
asesu a chymeradwyo. Gellir estyn y broses hon o dan 
amgylchiadau penodol. Yn ystod cam un (y broses cyn asesu, 
sydd wedi’i chyfyngu i gyfnod o ddau fis), cynhelir yr holl wiriadau 
rhagnodedig, gan gynnwys gwiriadau cofnodion troseddol a 
gwiriadau iechyd. Yn ystod cam dau (y penderfyniad asesu, sydd 
wedi’i gyfyngu i gyfnod o bedwar mis), mae’r asiantaeth 
fabwysiadu’n dod i benderfyniad ynglŷn â pha mor addas yw’r 
darpar fabwysiadydd. 
 

- cyflwyno proses garlam i ganiatáu i fabwysiadwyr blaenorol 
penodol neu rieni maeth fwrw ymlaen yn syth i broses asesu cam 
dau.  

 

• mewnosod gofyniad ar asiantaethau mabwysiadu i atgyfeirio plentyn at 
Gofrestr Fabwysiadu Cymru o fewn un mis i’r dyddiad y cafodd yr 
asiantaeth fabwysiadu ei hawdurdodi i leoli’r plentyn i’w fabwysiadu. 
Bydd gofyn iddynt hefyd atgyfeirio darpar fabwysiadydd at y Gofrestr 
Fabwysiadu o fewn un mis i’r dyddiad y cadarnhaodd yr asiantaeth fod y 
darpar fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu plentyn. 

• esbonio nad yw’r gofyniad ar asiantaeth fabwysiadu i ofyn am swyddog 
achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o CAFCASS i fod yn 
dyst i gydsyniad gan riant neu warcheidwad i leoli neu fabwysiadu 
plentyn yn ei ofal ond yn gymwys pan fo’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn 
preswylio yng Nghymru a Lloegr. 

• ei gwneud yn ofynnol i asiantaeth fabwysiadu drefnu i benodi person 
awdurdodedig i fod yn dyst i gydsyniad rhiant neu warcheidwad i leoli 
neu fabwysiadu plentyn yn ei ofal, pan fo’r rhiant neu’r gwarcheidwad 
yn byw y tu allan i Gymru a Lloegr. 
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Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn ymwneud â rheoliadau a ddaw i rym 
ym mis Ebrill 2020.  
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad 
 

Dim. 
 

3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae’r pwerau sy’n galluogi gwneud y Rheoliadau hyn wedi’u cynnwys mewn 
nifer o adrannau yn Neddf Mabwysiadu a Phlant 2002. Mae’r rhain fel a ganlyn: 
 

• adran 9(1)(a) sy’n caniatáu rheoliadau i wneud darpariaeth ar gyfer 
unrhyw ddiben sy’n gysylltiedig â phan fo awdurdodau lleol neu 
asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol yn arfer eu swyddogaethau mewn 
perthynas â mabwysiadu. 

• adran 11(2) sy’n caniatáu rheoliadau o dan adran 9 i ragnodi’r ffioedd y 
caiff awdurdodau lleol eu codi mewn perthynas â darparu cyfleusterau 
rhagnodedig y Gwasanaeth Mabwysiadu pan fo’r amodau yn is-adran 
(3) wedi’u bodloni. 

• adran 12 sy’n caniatáu rheoliadau o dan adran 9 i sefydlu gweithdrefn 
sy’n caniatáu i unrhyw berson y mae asiantaeth fabwysiadu wedi 
gwneud dyfarniad o gymhwyster yn ei gylch wneud cais i banel 
annibynnol am adolygiad o’r dyfarniad hwnnw. 

• adran 45(1) sy’n caniatáu rheoliadau o dan adran 9 i wneud darpariaeth 
ynghylch y materion y mae asiantaeth fabwysiadu i’w hystyried wrth 
benderfynu addasrwydd unrhyw bersonau i fabwysiadu plentyn, neu 
wrth wneud unrhyw adroddiad ynglŷn â’u haddasrwydd. Mae is-adran (2) 
yn darparu, yn benodol, y caiff y rheoliadau wneud darpariaeth er mwyn 
sicrhau, wrth benderfynu addasrwydd cwpl i fabwysiadu plentyn, y 
rhoddir sylw priodol i’r angen am sadrwydd a sefydlogrwydd yn eu 
perthynas. Defnyddir y pŵer hwn, sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn 
gadarnhaol, i wneud Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 2) 2020 i’w gwneud yn ofynnol i asiantaethau 
mabwysiadu, wrth asesu addasrwydd cwpl i fabwysiadu, roi sylw priodol 
i’r angen am sadrwydd a sefydlogrwydd yn eu perthynas. 

• adran 54 sy’n caniatáu rheoliadau o dan adran 9 i’w gwneud yn ofynnol i 
asiantaethau mabwysiadu, o dan amgylchiadau rhagnodedig, ddatgelu 
gwybodaeth ragnodedig i ddarpar fabwysiadwyr yn unol â’r rheoliadau. 
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• adran 83(4) a (5) sy’n caniatáu rheoliadau i’w gwneud yn ofynnol i 
berson sy’n bwriadu dod â phlentyn, neu’n peri bod rhywun arall yn dod 
â phlentyn, i’r Deyrnas Unedig o dan amgylchiadau ac amodau penodol 
gael ei asesu a’i gymeradwyo gan asiantaeth fabwysiadu fel rhywun 
addas i fabwysiadu. 

Defnyddir hefyd y pŵer yn adran 174(7) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014. Mae adran 174 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
lleol sefydlu gweithdrefn sylwadau er mwyn ystyried sylwadau (gan gynnwys 
cwynion) gan bersonau penodol ac mae is-adran (7) yn caniatáu rheoliadau i 
wneud darpariaeth bellach ynglŷn â’r weithdrefn honno. 

Trosglwyddwyd y pŵer a roddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud 
rheoliadau o dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 i Weinidogion Cymru yn 
rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a pharagraff 30 o 
Atodlen 11 iddi. Mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 
2020 yn ddarostyngedig i’r weithdrefn penderfyniad negyddol. Mae Rheoliadau 
Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 yn ddarostyngedig 
i’r weithdrefn gadarnhaol. Mae hyn yn rhinwedd adran 140(3)(a) o Ddeddf 2002 
(sy’n darparu nad yw offeryn statudol syʼn cynnwys is-ddeddfwriaeth o dan 
adran 9 syʼn cynnwys darpariaeth a wneir yn rhinwedd adran 45(2) iʼw wneud 
oni bai bod drafft oʼr offeryn wedi ei osod gerbron dau dŷ Senedd y Deyrnas 
Unedig aʼi gymeradwyo ganddynt drwy benderfyniad) a pharagraff 34(2) o 
Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau canlyniadol eraill a nodir yn 
Atodlen 1 gan gynnwys gwneud mân ddiwygiadau i Reoliadau Adolygu 
Penderfyniadauʼn Annibynnol (Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010, syʼn 
gwneud darpariaeth iʼr adolygiad o benderfyniadau penodol gan asiantaethau 
mabwysiadu a darparwyr gwasanaethau maethu gael ei gynnal gan banel 
annibynnol a benodir gan Weinidogion Cymru. Gwneir diwygiadau hefyd i 
Reoliadau Mabwysiadau ag Elfen Dramor 2005 (sy’n gymwys i Gymru a Lloegr) 
er mwyn sicrhau bod y broses asesu mabwysiadydd trawswladol yn gyson â’r 
broses yn Rhan 4 o’r Rheoliadau hyn. 

Mae Atodlen 2 yn cynnwys diwygiadau i destun Cymraeg Rheoliadau 2005 lle 
na chafodd y rhain eu cyflwyno’n flaenorol gan Orchymyn Ffrwythlondeb ac 
Embryoleg Dynol (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol ac 
Arbed) 2009 a Gorchymyn Gorchymyn Trefniadau Plant (Diwygiadau 
Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2014. 
  
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau i’r broses o gymeradwyo 
darpar fabwysiadydd yng Nghymru. Cafodd Rhan 4 o Reoliadau Asiantaethau 
Mabwysiadu 20051 (a oedd yn ymdrin â dyletswyddau asiantaeth fabwysiadu 
mewn perthynas â darpar fabwysiadwyr yn Lloegr) ei disodli gan ddarpariaeth 
yn Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygiadau Amrywiol) 20132 

 
1 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2005/389/pdfs/uksi_20050389_en.pdf  
2 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/985/pdfs/uksi_20130985_en.pdf  
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(“Rheoliadau 2013”). Newidiodd hyn y broses gymeradwyo mewn perthynas â 
Lloegr a chaniatáu proses dau gam. Yng Nghymru, bydd Rhan 4 o Reoliadau 
2005 yn cael ei disodli gan Ran 4 newydd er mwyn gwneud darpariaeth ar 
gyfer proses gymeradwyo newydd sydd â dau gam ar gyfer asesu a 
chymeradwyo darpar fabwysiadwyr. 
 
Mae’r Grŵp Technegol Mabwysiadu yng Nghymru, a gyfarfu bedair gwaith 
rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2017, ac yn enwedig y Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol, wedi gofyn i Lywodraeth Cymru ddeddfu er mwyn 
cyflwyno proses dau gam debyg ar gyfer Cymru. Yn ei hanfod, byddai’r newid 
hwn yn galluogi asiantaeth fabwysiadu i wneud penderfyniad cynnar i ‘beidio â 
bwrw ymlaen’ â chais llawn unigolyn i ddod yn fabwysiadydd os oedd wedi 
casglu gwybodaeth – er enghraifft, o adroddiad meddygol sy’n dangos problem 
ddifrifol – sy’n dangos yn glir nad oedd yr unigolyn penodol hwnnw yn berson 
addas i fabwysiadu plentyn. Byddai’n golygu, mewn achosion o’r fath, na fyddai 
bellach rwymedigaeth gyfreithiol i fwrw ymlaen at ystyriaeth panel llawn o gais 
sy’n amlwg yn anaddas cyn y gellid ei hidlo allan o’r broses. Bydd y newid yn 
cyflwyno’r ‘adroddiad cryno’ lle y gall darpar fabwysiadydd, yn ystod cam dau 
o’r broses asesu, gael ei gyflwyno i banel a Phenderfynwr yr Asiantaeth gydag 
argymhelliad nad yw’n addas i fabwysiadu, er nad yw’r asesiad llawn wedi’i 
gwblhau. Bydd y newidiadau hefyd yn cyflwyno proses garlam i asesu rhieni 
sydd wedi mabwysiadu o’r blaen a gofalwyr maeth presennol.  
 
Wrth wneud y newidiadau, a amlinellir ymhellach isod, y bwriad yw: 
 

• y bydd y broses o ystyried darpar fabwysiadwyr ar gyfer plentyn penodol 
o’u teulu eu hunain a phobl gysylltiedig yn symud ymlaen yn gyflymach 
ac yn fwy effeithlon, gyda llai o oedi ac ansicrwydd i’r plentyn o 
ganlyniad i hynny. 
 

• na fydd gobeithion a disgwyliadau darpar fabwysiadwyr, y mae’n amlwg 
na fydd eu cais yn llwyddo oherwydd anhawster amlwg a difrifol gyda’u 
cais, yn cael eu codi’n ormodol. 
 

• y bydd gweithrediad cyffredinol y broses gymeradwyo yn cael ei 
symleiddio a’i gwneud yn fwy effeithlon, gan sicrhau arbedion i amser 
staff ac amser y panel wrth baratoi ac ystyried ceisiadau. 

 
Atgyfeirio at Gofrestr Fabwysiadu Cymru – plant (rheoliad 19A newydd) 
 
Mewnosodir rheoliad 19A newydd yn Rhan 3 o Reoliadau 2005 i osod gofyniad 
ar asiantaethau mabwysiadu i atgyfeirio manylion plentyn at y sefydliad syʼn 
cynnal y Gofrestr Fabwysiadu cyn gynted â phosibl a dim hwyrach nag un mis 
ar ôl y dyddiad yr awdurdodwyd yr asiantaeth fabwysiadu i leoli’r plentyn ar 
gyfer ei fabwysiadu, onid oedd yr asiantaeth wedi nodi darpar fabwysiadwyr 
penodol y maeʼn ystyried lleoliʼr plentyn ar gyfer ei fabwysiadu gyda hwy.   
 
Bydd y rheoliad yn gwella cyflawnder yr wybodaeth sydd wedi’i storio ar y 
Gofrestr Fabwysiadu, fel y caiff plant eu paru â darpar fabwysiadwyr ar y cyfle 
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cyntaf posibl gan y bydd gwybodaeth yn cael ei hychwanegu a’i rhannu ledled 
Cymru mewn modd amserol.  
 
Cais i benodi swyddog achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o 
CAFCASS (rheoliad 20) 
 
Diwygir rheoliad 20 yn Rhan 3 i esbonio bod rhaid i asiantaeth fabwysiadu ofyn 
i swyddog achosion teuluol ar gyfer Cymru neu swyddog o CAFCASS gael ei 
benodi i gael cydsyniad gan riant neu warcheidwad i leoli neu fabwysiadu 
plentyn yn ei ofal dim ond pan fo’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn preswylio yng 
Nghymru a Lloegr. 
 
Personau sydd wedi’u hawdurdodi i fod yn dyst i gydsyniad i leoli ar gyfer 
mabwysiadu (rheoliad 20A newydd) 
 
Mewnosodir rheoliad 20A newydd yn Rhan 3 i’w gwneud yn ofynnol i 
asiantaeth fabwysiadu drefnu i berson awdurdodedig gael ei benodi i fod yn 
dyst i gydsyniad rhiant neu warcheidwad i leoli neu fabwysiadu plentyn yn ei 
ofal pan fo’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn preswylio y tu allan i Gymru a Lloegr 
ac i restru’r personau hynny sydd wedi’u hawdurdodi i fod yn dyst i’r cydsyniad. 
 
Bydd rheoliadau 20 ac 20A yn rhoi mwy o eglurder ynghylch y gofynion o ran 
bod yn dyst i gydsyniad rhiant neu warcheidwad plentyn i leoli neu fabwysiadu’r 
plentyn hwnnw. 
 
Proses dau gam 
 
Mae’r ddarpariaeth ar gyfer y broses dau gam newydd i gymeradwyo darpar 
fabwysiadydd, fel y’i nodir yn y Rhan 4 newydd o Reoliadau 2005, yn cynnwys 
y canlynol: 
 

Cam un – y broses cyn asesu 

Mae rheoliadau 21 i 27 yn gwneud darpariaeth ar gyfer cam un o’r broses ac 
maent yn gymwys pan fo person wedi hysbysu asiantaeth fabwysiadu ei fod am 
fabwysiadu plentyn a boʼr asiantaeth wedi hysbysuʼr person hwnnw ei bod wedi 
penderfynu bwrw ymlaen âʼr broses cyn asesu mewn cysylltiad âʼr person 
hwnnw.   
 
Cynllun cam un darpar fabwysiadydd (rheoliad 22) 
 

Mae rheoliad 22 yn ei gwneud yn ofynnol iʼr asiantaeth fabwysiadu lunio cynllun 
ysgrifenedig, gan ymgynghori âʼr darpar fabwysiadydd, sydd i gynnwys 
gwybodaeth am rôl yr asiantaeth fabwysiadu aʼr darpar fabwysiadydd ym 
mhroses cam un. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y cwnsela, yr 
wybodaeth aʼr paratoad ar gyfer mabwysiadu sydd iʼw darparu, y weithdrefn ar 
gyfer cynnal gwiriadau heddlu, manylion unrhyw hyfforddiant ac unrhyw 
amserlenni cymwys. 

 
Cofnod achos darpar fabwysiadydd (rheoliad 23) 
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Mae rheoliad 23 yn ei gwneud yn ofynnol iʼr asiantaeth fabwysiadu sefydlu 
cofnod achos mewn cysylltiad âʼr darpar fabwysiadydd ac yn nodi’r wybodaeth 
y mae rhaid ei chynnwys yn y cofnod hwnnw, nad yw’r Rhan 4 bresennol yn ei 
phennu. 
 
Mae’r cofnod achos yn ffordd o gasglu’r holl wybodaeth angenrheidiol ynghyd 
mewn un lle fel y gellir gweld cynnydd unrhyw bryd ac fel y gall rheolwr, 
gweithiwr cymdeithasol newydd ac yn y blaen godi’r achos mabwysiadu a’i 
ddeall ar unwaith. 

 
Tystysgrif Cofnod Troseddol (rheoliad 25) 

Mae rheoliad 25 yn ei gwneud yn ofynnol i’r asiantaeth fabwysiadu gael 
tystysgrif cofnod troseddol manwl mewn cysylltiad âʼr darpar fabwysiadydd ac 
unrhyw aelod arall o aelwyd y darpar fabwysiadydd syʼn 18 oed neu drosodd. 
 

Gwybodaeth cyn asesu arall a phenderfyniad cyn asesu (rheoliadau 26 a 
27) 
 
Mae rheoliad 26 yn nodi’r wybodaeth cyn asesu y mae rhaid i asiantaeth 
fabwysiadu ei chael ac mae rheoliad 27 yn darparu bod rhaid i asiantaeth 
fabwysiadu, gan ystyried yr wybodaeth honno, benderfynu a all y darpar 
fabwysiadydd fod yn addas i fabwysiadu plentyn ac felly i fwrw ymlaen i gam 
dau. Rhaid gwneud y penderfyniad hwnnw o fewn cyfnod o ddau fis i’r dyddiad 
yr hysbysodd yr asiantaeth fabwysiadu y darpar fabwysiadydd ei bod wedi 
penderfynu bwrw ymlaen âʼr broses cyn asesu ar ddechrau cam un. Serch 
hynny, caiff yr asiantaeth oedi gwneud y penderfyniad hwnnw pan fo wediʼi 
bodloni bod rhesymau da dros wneud hynny neu ar gais y darpar 
fabwysiadydd. 

Cam dau – y penderfyniad asesu 

Mae rheoliad 28 yn darparu bod cam dau yn dechrau pan foʼr darpar 
fabwysiadydd, yn dilyn penderfyniad yr asiantaeth fabwysiadu y gall y darpar 
fabwysiadydd fod yn addas i fabwysiadu, wedi hysbysuʼr asiantaeth fabwysiadu 
o fewn chwe mis iʼr penderfyniad hwnnw ei fod yn dymuno bwrw ymlaen i gam 
dau o’r broses gymeradwyo. 

 
Cynllun asesu darpar fabwysiadydd (rheoliad 29) 
 
Mae rheoliad 29 yn ei gwneud yn ofynnol i’r asiantaeth fabwysiadu lunio cynllun 
ysgrifenedig, gan ymgynghori âʼr darpar fabwysiadydd, sydd i gynnwys 
gwybodaeth am y weithdrefn ar gyfer asesu addasrwydd y darpar 
fabwysiadydd i fabwysiadu plentyn o dan gam dau. 
  
Adroddiad darpar fabwysiadydd (rheoliad 30) 
 
Mae rheoliad 30 yn ei gwneud yn ofynnol i’r asiantaeth fabwysiadu gael 
gwybodaeth benodol am y darpar fabwysiadydd a llunio adroddiad ysgrifenedig 
sy’n cynnwys gwybodaeth am y darpar fabwysiadydd a theuluʼr darpar 
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fabwysiadydd, iechyd y darpar fabwysiadydd, unrhyw wybodaeth berthnasol yn 
sgil y gwiriadau cyn asesu ac asesiad yr asiantaeth o addasrwydd y darpar 
fabwysiadydd i fabwysiadu plentyn3. Wrth asesu addasrwydd cwpl i fabwysiadu 
plentyn, rhaid i’r asiantaeth, yn ei hasesiad, roi sylw priodol iʼr angen am 
sadrwydd a sefydlogrwydd yn eu perthynas. Os yw’r asiantaeth yn cael 
gwybodaeth benodol sy’n arwain at y farn bod y darpar fabwysiadydd yn 
annhebygol o gael ei ystyried yn addas i fabwysiadu plentyn, caiff lunio’r 
adroddiad a’i gyflwyno i’r panel mabwysiadu ar gyfer penderfyniad heb yr holl 
wybodaeth ofynnol am y darpar fabwysiadydd.  
 
 
Penderfyniad a hysbysiad gan yr asiantaeth fabwysiadu (rheoliad 30B 
newydd) 

Mae rheoliad 30B newydd yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaeth fabwysiadu 
benderfynu a ywʼr darpar fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu o fewn pedwar 
mis iʼr dyddiad y cafodd yr asiantaeth hysbysiad y darpar fabwysiadydd ei fod 
yn dymuno bwrw ymlaen âʼr broses asesu. Caiff yr asiantaeth oedi gwneud y 
penderfyniad hwnnw pan foʼr asiantaeth yn ystyried bod amgylchiadau 
eithriadol syʼn golygu na all wneud y penderfyniad o fewn yr amser hwnnw neu 
ar gais y darpar fabwysiadydd. 
 

Proses garlam (rheoliad 30DD ac Atodlen 4A newydd) 

Mae rheoliad 30DD ac Atodlen 4A newydd yn gwneud darpariaeth ar gyfer 
proses garlam ar gyfer cymeradwyo mewn achosion penodol, sef pan fo 
asiantaeth fabwysiadu wedi’i bodloni bod y darpar fabwysiadydd yn rhiant 
maeth a gymeradwywyd neu wedi mabwysiadu plentyn mewn achosion 
penodol ar unrhyw adeg. Yn yr achosion hynny, rhaid i’r asiantaeth fabwysiadu 
benderfynu a yw darpar fabwysiadydd yn addas i fabwysiadu o fewn pedwar 
mis iʼr dyddiad y cafodd yr asiantaeth fabwysiadu hysbysiad y darpar 
fabwysiadydd ei fod yn dymuno bwrw ymlaen âʼr broses cyn asesu. 

 

Atgyfeirio at y Gofrestr Fabwysiadu – darpar fabwysiadwyr (rheoliad 30E 
newydd) 

Mewnosodir rheoliad 30E newydd i osod gofyniad ar asiantaethau mabwysiadu 
i atgyfeirio manylion darpar fabwysiadwyr a gymeradwywyd at y sefydliad syʼn 
cynnal y Gofrestr Fabwysiadu cyn gynted â phosibl a dim hwyrach nag un mis 
ar ôl y penderfyniad eu bod yn addas i fabwysiadu plentyn, onid yw’r asiantaeth 
wedi nodi plentyn penodol i’w leoli gyda’r darpar fabwysiadydd hwnnw. 
 
Cynllun Paru Darpar Fabwysiadydd (rheoliad 31 newydd) 

Mae rheoliad 31 newydd yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaeth fabwysiadu lunio 
cynllun ysgrifenedig, gan ymgynghori â darpar fabwysiadydd a gymeradwywyd, 

 
3 Darperir ar gyfer hyn yn Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 sy’n 
ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol. 
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a fydd yn cynnwys gwybodaeth am ddyletswyddauʼr asiantaeth mewn 
perthynas â lleoli ac adolygiadau.  
 
5. Ymgynghori  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 3 Hydref 2018 a 9 Ionawr 2019 gan ofyn am 
farn ar y ddwy set newydd o reoliadau mabwysiadu: Rheoliadau Asiantaethau 
Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) 2020 a Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu 
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020. 
 
Cafwyd 8 ymateb i’r ymgynghoriad. Roedd y rhan fwyaf o’r ymatebion a gafwyd 
yn gadarnhaol ac ni chodwyd pryderon sylweddol ynghylch beichiau 
ychwanegol yn sgil y rheoliadau newydd. 
 
O ganlyniad i’r ymgynghoriad, mae pedwar mân newid wedi’u gwneud i’r 
ddeddfwriaeth, sef: 

• diwygio’r gofyniad ar asiantaethau i atgyfeirio manylion y plentyn at 
y sefydliad syʼn cynnal Cofrestr Fabwysiadu Cymru cyn gynted â 
phosibl a dim hwyrach nag un mis ar ôl y dyddiad y penderfynodd 
yr asiantaeth y dylid lleoli’r plentyn ar gyfer ei fabwysiadu i cyn 
gynted â phosibl a dim hwyrach nag un mis ar ôl y dyddiad yr 
awdurdodwyd yr asiantaeth i leoli’r plentyn ar gyfer ei fabwysiadu. 

 

• yn ystod cam un o’r broses cyn asesu, cyflwyno gofyniad i gynnal 
gwiriadau heddlu yn gliriach, gan nodi na chaiff asiantaeth 
fabwysiadu ystyried darpar fabwysiadydd (yn hytrach na pherson) 
yn addas i fabwysiadu plentyn os ywʼr person hwnnw neu unrhyw 
aelod o aelwyd y person hwnnw syʼn 18 oed neu drosodd wedi 
cyflawni trosedd benodedig (fel y’i nodir ym mharagraff 1 o Ran 2 o 
Atodlen 3).   

 

• esbonio, os nad yw’r darpar fabwysiadydd yn hysbysu’r asiantaeth 
fabwysiadu ei fod yn dymuno bwrw ymlaen i gam dau o’r broses 
asesu o fewn chwe mis i’r dyddiad yr hysbysodd yr asiantaeth y 
mabwysiadydd y gall fod yn addas i fabwysiadu, y bydd angen ail-
gynnal cam un i’r graddau y mae’r asiantaeth fabwysiadu yn 
ystyried yn angenrheidiol i benderfynu a yw’n parhau’n fodlon y gall 
y darpar fabwysiadydd fod yn addas i fabwysiadu. 

 

• cynyddu’r cyfyngiad amser o 20 niwrnod i 40 niwrnod, o’r dyddiad 
yr hysbysodd yr asiantaeth fabwysiadu y darpar fabwysiadydd nad 
oedd yn addas i fabwysiadu plentyn, i’r mabwysiadydd gyflwyno 
sylwadau i’r asiantaeth neu wneud cais i Weinidogion Cymru am 
adolygiad o’r penderfyniad gan banel adolygu annibynnol. 

 
Mae manylion pellach am y broses ymgynghori i’w gweld yn yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol isod.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol   
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Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’i baratoi yn unol â Rheol Sefydlog 
26.6(vi) ac mae wedi’i atodi yn Rhan 2. 
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RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL 
 
Mae’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi cael ei gynnal mewn perthynas â 
gofynion cod asesiad effaith rheoleiddiol Gweinidogion Cymru ar gyfer is-
ddeddfwriaeth. Ers pasio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 Gweinidogion Cymru 
sydd bellach yn gyfrifol am y gwaith o wneud is-ddeddfwriaeth yng Nghymru. 
Mae Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i ystyried effaith is-ddeddfwriaeth ar 
fusnes, y sector gwirfoddol, llywodraeth leol ac eraill ac ar ei ddyletswyddau 
statudol. 
 
7. Opsiynau 
 

a) Proses Fabwysiadu Dau Gam yng Nghymru  
 
Opsiwn 1: gwneud dim 
Byddai’r opsiwn hwn yn golygu y parheir i ddilyn y broses bresennol ar gyfer 
cymeradwyo ac asesu mabwysiadwyr. O ganlyniad, bydd y broses o 
gymeradwyo darpar fabwysiadwyr yn parhau i gymryd mwy o amser nag y mae 
ei angen mewn rhai achosion, bydd yn parhau i fod yn swyddogaeth sy’n 
defnyddio llawer iawn o adnoddau ac sy’n fiwrocrataidd weithiau, a bydd yn 
parhau i fod yn anhyblyg. Yn hynny o beth bydd y broses hefyd yn parhau i 
lesteirio rôl darpar fabwysiadwyr.  
 
Gall oedi o ran dod o hyd i deulu addas i fabwysiadu plentyn gael canlyniadau 
andwyol ar eu lles. Un o’r rhesymau dros yr oedi hwn yw’r gwahaniaeth rhwng 
nifer y mabwysiadwyr cymeradwy a nifer y plant sy’n aros i gael eu 
mabwysiadu. Mae’r adborth a gafwyd gan asiantaethau yn awgrymu y gallai 
strwythur araf, digroeso a biwrocrataidd y broses gyfredol i’r rhai sydd eisiau 
mabwysiadu plentyn fod yn cyfrannu at y gwahaniaeth hwn, gan fod y broses 
gyffredinol yn atal darpar fabwysiadwyr rhag ymgysylltu â’r broses. 
 
Opsiwn 2: diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
(“Rheoliadau 2005”) i gyflwyno proses dau gam ar gyfer asesu a chymeradwyo 
darpar fabwysiadwyr,  
 
Byddai’r opsiwn hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno proses 
gymeradwyo dau gam newydd gyda chyfnod cyfyngedig. Gan aros yn drwyadl, 
bydd yn caniatáu i ddarpar fabwysiadwyr gael eu cynnwys fwy yn y broses, a 
bydd yn fwy tryloyw gydag amserlenni cliriach. Bydd yn golygu, yn y rhan fwyaf 
o achosion, y gall darpar fabwysiadwyr ddisgwyl aros ddim hwy na chwe mis i 
gael eu cymeradwyo fel mabwysiadwyr. 
 
Bydd y weithdrefn ddiwygiedig yn cyflymu’r broses gymeradwyo gyffredinol o’r 
ymholiad cyntaf i’r asesiad, ac ar yr un pryd bydd yn helpu i gyflymu’r broses o 
baru darpar fabwysiadwyr â phlant. Bydd y broses newydd yn cynyddu nifer yr 
unigolion sy’n bwrw ymlaen drwy’r asesiad am fod y broses yn llai brawychus a 
biwrocrataidd, a bydd hynny hefyd yn helpu i leihau faint o amser mae plant yn 
aros i gael eu lleoli ar gyfer eu mabwysiadu gan deulu addas. Yn ogystal â 
lleihau’r amserlen, bydd y broses hefyd yn fuddiol i ddarpar fabwysiadwyr y 
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mae’n amlwg na fydd eu cais yn llwyddo oherwydd anhawster amlwg a difrifol 
gyda’u cais. Felly, bydd y broses yn lleihau’r posibilrwydd o godi eu gobeithion 
a’u disgwyliadau yn ormodol. 

 
Bydd hefyd yn symleiddio’r broses gymeradwyo ac yn ei gwneud yn fwy 
effeithlon, a bydd hynny’n arwain at arbedion o ran amser staff ac aelodau’r 
panel wrth baratoi ac ystyried ceisiadau. 
 

b) Cofrestr Fabwysiadu Cymru 
 
Opsiwn 1: gwneud dim  
 
Ar hyn o bryd mae asiantaethau mabwysiadu yn cyfeirio plentyn neu 
fabwysiadwr cymeradwy at Gofrestr Fabwysiadu Cymru hyd at dri mis ar ôl i’r 
asiantaeth gael awdurdod i leoli’r plentyn ar gyfer ei fabwysiadu neu ar ôl 
cymeradwyo’r darpar fabwysiadwr fel un sy’n addas i fabwysiadu. Bydd yr 
opsiwn hwn yn golygu y bydd y broses yn parhau fel y mae.  
 
Er bod hyn yn caniatáu amser i gysylltiadau lleol a rhanbarthol posibl gael eu 
hystyried cyn darparu’r wybodaeth hon yn genedlaethol drwy’r gofrestr, mae’r 
broses gyfredol yn rhwystro defnyddio’r gofrestr fel ffordd o chwilio am 
gydweddiad allanol prydlon pan nad oes modd dod o hyd i leoliad mewnol/lleol.  
 
Gall oedi o ran dod o hyd i deulu addas i fabwysiadu plentyn achosi niwed 
parhaus. Mae’n hollbwysig fod plant yn cael eu paru cyn gynted â phosibl er 
mwyn rhoi’r cyfle gorau iddynt ffynnu mewn amgylchedd teuluol diogel lle bydd 
eu hanghenion sylfaenol yn cael eu diwallu a lle gallant fwynhau’r un cyfleoedd 
ag unrhyw blentyn arall. 
 
Opsiwn 2: diwygio’r rheoliadau er mwyn mewnosod rheoliadau newydd 19A a 
30G yn Rheoliadau 2005 i leihau’r terfynau amser presennol i asiantaethau 
mabwysiadu gyfeirio i’r Gofrestr Fabwysiadu yng Nghymru. 
 
Bydd yr opsiwn hwn yn gosod gofyniad ar asiantaethau mabwysiadu i gyfeirio 
plentyn i Gofrestr Fabwysiadu Cymru cyn gynted â phosibl ac yn ddim hwyrach 
na mis ar ôl y dyddiad y cafodd yr asiantaeth mabwysiadu ei hawdurdodi i leoli’r 
plentyn ar gyfer ei fabwysiadu. Bydd hefyd yn gosod gofyniad ar asiantaethau i 
gyfeirio darpar fabwysiadwyr i’r Gofrestr Fabwysiadu cyn gynted â phosibl ac 
yn ddim hwyrach na mis ar ôl y dyddiad y penderfynodd yr asiantaeth fod y 
darpar fabwysiadwr yn addas i fabwysiadu plentyn. Yr arfer cyfredol yw hyd at 
dri mis. 
 

c) Sefydlu ‘person awdurdodedig’ 
 
Mae rheoliad newydd 20A yn cael ei fewnosod i ddarparu ar gyfer achosion lle 
mae rhiant neu warcheidwad y plentyn yn byw y tu allan i Gymru a Lloegr ac yn 
dymuno rhoi ei gydsyniad i leoli’r plentyn ar gyfer ei fabwysiadu o dan adran 19 
o Ddeddf 2002 ac, yn ôl y digwydd, i lunio gorchymyn mabwysiadu o dan adran 
20 o Ddeddf 2002. Yn yr achosion hyn, bydd yn ofynnol i asiantaethau 
mabwysiadu drefnu i benodi ‘person awdurdodedig’ i weithredu fel tyst ar gyfer 
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cydsyniad rhiant neu warcheidwad i leoli neu fabwysiadu plentyn yn eu gofal.  
Byddai’r newid hwn, ynghyd â’r diwygiad i reoliad 20, yn nodi’n glir bod yn rhaid 
i asiantaeth mabwysiadu ofyn i swyddog achosion teuluol Cymru neu swyddog 
CAFCASS benodi swyddog i gael cydsyniad i leoli neu fabwysiadu plentyn yn 
eu gofal dim ond pan fydd y rhiant neu’r gwarcheidwad yn byw yng Nghymru a 
Lloegr.   
 
8. Costau a buddion 
Mae’r adran hon yn cynnwys dadansoddiad cost a budd o’r opsiynau ar gyfer y 
newidiadau a nodwyd yn adran 7. 
 

a) Proses Fabwysiadu Dau Gam yng Nghymru  
 
Opsiwn 1: gwneud dim - parheir i weithredu’r broses bresennol ar gyfer 
cymeradwyo ac asesu mabwysiadwyr 
 
Costau:  
Awdurdodau lleol, ynghyd ag Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol, sy’n 
recriwtio ac yn asesu darpar fabwysiadwyr. 
 
Er mwyn amcangyfrif goblygiadau cost a budd y mesur polisi i awdurdodau lleol 
ac Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol rydym wedi amcangyfrif cost 
cymeradwyo o dan y broses bresennol. I wneud hyn, rydym wedi nodi’r 
gweithgareddau mewn gwasanaeth neu broses ac yna wedi cyfrifo amcangyfrif 
o gostau pob un. 
 

Mae Tabl 1 yn dangos nifer yr oriau a gymerir ar gyfartaledd gan bob 
gweithiwr naill ai mewn Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol neu awdurdod lleol 
i gwblhau pob un o’r prif gamau yn y broses gymeradwyo gyfredol ar gyfer 
mabwysiadu. Y gweithwyr sy’n ymwneud yn bennaf â’r broses yw 
gweinyddwyr, Gweithwyr Cymdeithasol Mabwysiadu, Rheolwyr Tîm 
Mabwysiadu neu Uwch Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol a Phenderfynwr yr 
Asiantaeth.  
 
  
 
Tabl 1: Amcan o’r amser a gymerwyd ar gyfer gweithgareddau/tasgau: proses 
asesu mabwysiadwyr gyfredol 
 
 Gweinyddwr

/ 
Cymorth 
Busnes 

Gweithiwr 
Cymdeitha
sol 
Mabwysiad
u 

Rheolwr 
Tîm 
Mabwysiad
u 

Penderfyn
wr 
Asiantaeth 

CAM YMHOLIADAU     
 
Prosesu ymholiad i’r asiantaeth 

30 munud    

 
Rhoi gwybodaeth i’r ymholydd 

 30 munud   

 
Digwyddiad/Sesiwn Gwybodaeth 

30 munud 2.5 awr    

 
Ymweliad Cychwynnol 

 4 awr   

 
Proses fewnol i gytuno ar y camau 

  30 munud  
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nesaf 
CAM CYMERADWYO     
 
Proses derbyn ceisiadau 

30 munud  30 munud  

 
Hyfforddiant cyn-mabwysiadu 

4 awr [3 diwrnod]   

 
Proses gwirio/geirdaon 

5 awr 30 munud   

 
Asesu darpar fabwysiadw[y]r 

 18 awr   

 
PAR - ysgrifennu a rhannu â 
mabwysiadwyr 
 
 

 22 awr   

 
Ymweliadau â geirdaon 

 11 awr    

 
Sicrhau Ansawdd PAR4 

  3 awr   

 
Proses/cofnodion y panel gweinyddol 

4 awr    

 
Panel Mabwysiadu (gan gynnwys SA 
gan Gynghorydd Proffesiynol) 

 45 munud 2 awr  

 
Penderfyniad ar ôl y panel 

   2 awr 

 
Gweinyddiaeth ar ôl cymeradwyo 

2 awr    

 
Goruchwylio gweithiwr 

 1 awr 1 awr  

 
CYFANSWM 

15.5 awr 53 awr 6. 5 awr 2 awr 

 
 

Tabl 1a: Costau cyflog cyfartalog mewn perthynas â’r rolau sydd wedi’u 
cynnwys wrth i staff awdurdod lleol ymgymryd â’r broses asesu gyfredol. 
 

Staff ALl  Cyflog 
Gros  

Nifer 
yr 
Oriau 
fesul 
Cais 

Cyfradd 
Ddyddiol  

Cost 
yr awr  

Cyfanswm 

Gweinyddu  
Cymorth 
Busnes 

£21,116 15.5 £83.00 £12.00 £186.00 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 

£36.876 53 £148.00 £21.00 £1,113.00 

Rheolwr Tîm  £42,683 6.5 £169.00 £24.00 £156.00 

ADM 
(Pennaeth 
Gwasanaeth) 

£56,233 2 £222.00 £32.00 £64.00 

Cyfanswm     £1,519.00 

 
 
 

 
4 Adroddiad Darpar Fabwysiadwyr 

Tudalen y pecyn 128



 

 15 

Tabl 1b: Costau cyflog cyfartalog mewn perthynas â’r rolau sydd wedi’u 
cynnwys wrth i staff Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol ymgymryd â’r broses 
asesu gyfredol. 
 

Staff VAA  Cyflog 
Gros  

Nifer 
yr 
Oriau 
fesul 
Cais 

Cyfradd 
Ddyddiol  

Cost 
yr awr  

Cyfanswm 

Gweinyddu  
Cymorth 
Busnes 

£26,999 15.5 £107.00 £15.00 £232.50 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 

£36,876 53 £148.00 £21.00 £1,113.00 

Rheolwr Tîm  46,565 6.5 £184.00 £26.00 £169.00 

ADM 
(Pennaeth 
Gwasanaeth) 

57,000 2 £225.00 £32.00 £64.00 

Cyfanswm     £1,578.50 
 
 
Mae’r ffigurau yn nhabl 1a / b wedi’u seilio ar staff yr awdurdod lleol ac Asiantaeth 
Mabwysiadu Gwirfoddol yn ymgymryd â’r broses asesu mabwysiadu gyfredol am 
flwyddyn rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021 fesul cais. Mae'r cyfrifiadau’n 
seiliedig ar ddiwrnod gwaith 7 awr.  
 
Mae Tabl 1a / b hefyd yn dangos yr amser mae pob gweithiwr wedi'i gymryd ar 
gyfartaledd naill yn yr Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol neu’r awdurdod lleol i 
gwblhau pob un o’r prif bwyntiau gweithredu o fewn y broses asesu gyfredol  

 

Opsiwn 2:  diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005 
(“Rheoliadau 2005”) i gyflwyno proses dau gam ar gyfer asesu a chymeradwyo 
darpar fabwysiadwyr. 
 
Er mwyn cael amcangyfrif o oblygiad cost a budd y mesur polisi i awdurdodau 
lleol ac Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol rydym wedi amcangyfrif cost 
cymeradwyo o dan y broses newydd. I wneud hyn, rydym wedi nodi’r 
gweithgareddau mewn gwasanaeth neu broses ac yna wedi cael amcangyfrif o 
gostau pob un. 
 
 
Tabl 2: Amcan o’r amser a gymerwyd ar gyfer gweithgareddau/tasgau: proses 
dau gam 
 

Mae Tabl 2 yn dangos nifer yr oriau y rhagwelir y bydd yn ei gymryd ar 
gyfartaledd i bob gweithiwr naill ai mewn Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol 
neu awdurdod lleol i gwblhau pob un o’r prif gamau yn y broses gymeradwyo 2 
gam newydd ar gyfer mabwysiadu. Y prif weithwyr sy’n ymwneud â’r broses 
yw gweinyddwyr, Gweithwyr Cymdeithasol Mabwysiadu, Rheolwyr Tîm 
Mabwysiadu neu Uwch Ymarferwyr Gwaith Cymdeithasol a Phenderfynwr yr 
Asiantaeth.  
 

 

Tudalen y pecyn 129



 

 16 

 
 

Gweinyddwr/ 
Cymorth 
Busnes 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 
Mabwysiadu 

Rheolwr 
Tîm 
Mabwysiadu 

Penderfynwr 
Asiantaeth 

CYN CAM UN     
 
Prosesu ymholiad i’r 
asiantaeth 

30 munud    

 
Rhoi gwybodaeth i’r 
ymholydd 

 30 munud   

 
Digwyddiad/Sesiwn 
Gwybodaeth 

30 munud 2.5 awr    

 
Ymweliad 
Cychwynnol 

 4 awr   

 
Proses fewnol i 
gytuno ar y camau 
nesaf 

  30 munud  

CAM UN     

 
Proses cofrestru 
buddiannau 

30 munud    

 
Hyfforddiant cyn-
mabwysiadu 

1 awr [3 diwrnod]   

 
Proses gwirio/geirdaon 

5 awr    

 
Proses par: 
penderfyniad i symud i 
Gam 2 

 30 munud 30 munud  

 
Ymweliadau cyn yr 
asesiad5 

 5.5 awr   

 
Ymweliadau â geirdaon 

 4 awr    

CAM DAU     

Asesu darpar 
fabwysiadw[y]r 

 14 awr   

 
Ymweliadau â 
geirdaon 

 7 awr    

 
PAR - ysgrifennu a 
rhannu â 
mabwysiadwyr 

 22 awr   

 
Sicrhau Ansawdd 
PAR 

  3 awr   

 
Proses/cofnodion y 
panel gweinyddol 

4 awr    

 
Panel Mabwysiadu 
(gan gynnwys SA 
gan Gynghorydd 
Proffesiynol) 

 45 munud 2 awr  

 
5 Lleihau nifer yr ymweliadau yn ystod yr asesiad yng Ngham 2 

Tudalen y pecyn 130



 

 17 

 
Penderfyniad ar ôl y 
panel 

   2 awr 

 
Gweinyddiaeth ar ôl 
cymeradwyo 

2 awr    

 
Goruchwylio 
gweithiwr 

 1 awr 1 awr  

 
CYFANSWM 

13.5 awr 54 awr 7 awr 2 awr 

 
 
 
Tabl 2a: Costau cyfartalog Staff Awdurdod Lleol sy’n ymgymryd â’r broses dau 
gam 
 

 

Staff ALl  Cyflog 
Gros  

Nifer 
yr 
Oriau 
fesul 
Cais 

Cyfradd 
Ddyddiol  

Cost 
yr awr  

Cyfanswm 

Gweinyddu  
Cymorth 
Busnes 

£21,116 13.5 £83.00 £12.00 £162.00 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 

£36.876 54 £148.00 £21.00 £1,134.00 

Rheolwr Tîm  42,683 7 £169.00 £24.00 £168.00 

ADM 
(Pennaeth 
Gwasanaeth) 

56,233 2 £222.00 £32.00 £64.00 

Cyfanswm     £1,528.00 

 
 

Tabl 2b: Costau cyfartalog Staff Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol sy’n 
ymgymryd â’r broses dau gam  
 

Staff VAA  Cyflog 
Gros  

Nifer 
yr 
Oriau 
fesul 
Cais 

Cyfradd 
Ddyddiol  

Cost 
yr awr  

Cyfanswm 

Gweinyddu  
Cymorth 
busnes 

£26,999 13.5 £107.00 £15.00 £202.50 

Gweithiwr 
Cymdeithasol 

£36,876 54 £146.00 £21.00 £1,134.00 

Rheolwr Tîm  46,565 7 £184.00 £26.00 £182.00 

ADM 
(Pennaeth 
Gwasanaeth) 

57,000 2 £225.00 £32.00 £64.00 

Cyfanswm     £1,582.50 
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Mae’r ffigurau yn nhabl 2a a 2b wedi’u seilio ar staff yr Awdurdod Lleol ac 
Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol yn ymgymryd â’r broses asesu dau gam 
mabwysiadu newydd am flwyddyn rhwng mis Ebrill 2020 a mis Mawrth 2021 fesul 
cais. Mae'r cyfrifiadau’n seiliedig ar ddiwrnod gwaith 7 awr.  
 
Mae Tabl 2ac a 2b yn nodi’r amser y rhagwelir y bydd pob gweithiwr yn ei gymryd ar 
gyfartaledd naill yn yr Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol neu’r awdurdod lleol i 
gwblhau pob un o’r prif bwyntiau gweithredu o fewn y broses asesu dau gam  

 

Costau Ychwanegol 
Darparwyd hyfforddiant ar y broses dau gam i ranbarthau mabwysiadu’r 
awdurdod lleol a’r Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol yn ystod 2019, ac 
roedd wedi costio £4,050. Ariannwyd 50% gan Wasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol Cymru, a chafodd y 50% a oedd yn weddill ei rannu’n gyfartal ar 
draws y rhanbarthau mabwysiadu yng Nghymru. Roedd Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru hefyd wedi comisiynu AFA Cymru i 
gynhyrchu Canllaw Arfer Da ar gyfer rhanddeiliaid mabwysiadu ar y broses dau 
gam, a oedd wedi costio £3,850. Costau suddedig yw’r rhain. Doedd yr 
asiantaethau mabwysiadu rhanbarthol na’r Asiantaethau Mabwysiadu 
Gwirfoddol ddim wedi mynd i gostau pontio eraill.   
 
Gallai fod cost ddichonol yn gysylltiedig â chynhyrchu, cyhoeddi a gweithredu 
Cod Ymarfer ar gyfer y newidiadau. Gan fod canllaw arfer da wedi’i gynhyrchu 
ar gyfer ymarferwyr yn y sector, bydd swyddogion yn adolygu’r sefyllfa 6 mis ar 
ôl i’r rheoliadau ddod i rym i ganfod a oes angen Cod Ymarfer hefyd. 
 
Mae’r costau staff o gynhyrchu, cyhoeddi a gweithredu’r ddogfen dros gyfnod o 
6 mis ac amcangyfrifir y bydd yn 15,654 gan dybio un gwas sifil MB1 yn 
gweithio dau ddiwrnod yr wythnos am 6 mis ac 1 gwas sifil MB2 yn gweithio 1 
diwrnod yr wythnos am 6 mis. 
 
Mae costau staff Llywodraeth Cymru sydd wedi’u nodi yn yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol hwn wedi’u seilio ar Gostau Band Cyflog Tîm Gweithrediadau’r 
Gwasanaethau Canolog. Mae'r costau cyflog gros yn cynnwys: cyflog; a 
chyfraniadau pensiwn ac yswiriant gwladol y cyflogwr. 
 
Tabl 1 

Llywodraeth 
Cymru 
Staff 

Cyflog 
Net  

Cyflog 
Gros  

Cyfradd 
Ddyddiol  

Cyfradd 
fesul 
awr 

Cost 
am 6 
mis  

Cyfanswm 

MB2 £36,500 
 

£46,993 
 

£188.24  
 

£26.00 £4,517 
 

£4,518 

MB1 £45,850 
 

£57,977 £232.00  
 

£32.00 £2,712 £11,136 

Cyfanswm      £15,654 

 

Crynodeb Cost 
Mae’r tablau uchod yn dangos y bydd cynnydd bychan mewn costau staff yn 
gysylltiedig ag ymgymryd ag asesiad llawn yn y broses dau gam. Mae’n anodd 
rhagweld cyfanswm yr arbedion costau yn sgil y broses asesu dau gam 
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newydd am nad yw pob mabwysiadwr sy’n cyflwyno ceisiadau i fabwysiadu yn 
cwblhau’r broses asesu lawn, ac mae’r broses newydd yn debygol o effeithio ar 
adegau tynnu allan. Er mwyn cyfrifo amcan o’r arbedion costau rhaid cael 
gwybodaeth ynghylch pryd mae pobl yn gadael y broses asesu gyfredol, a 
gwybodaeth ynghylch pryd y bydd pobl yn gadael y broses asesu newydd. 
Dydy data lefel genedlaethol ddim yn cael ei gasglu am y broses gyfredol, a 
does dim modd gwybod am y broses newydd oherwydd nid yw wedi’i rhoi ar 
waith hyd yma.  
 
Serch hynny, rhagwelir y bydd arbedion costau yn y broses gyffredinol. Bydd 
asiantaethau’n darparu mwy o wybodaeth i fabwysiadwyr yn nes at ddechrau’r 
broses, a bydd hyn yn galluogi darpar fabwysiadwyr sydd ddim yn addas i 
ddarganfod hynny yn gynt. Disgwylir i’r rhai nad ydynt yn addas i fabwysiadu 
sylweddoli drostynt eu hunain nad hwn yw’r maes iddyn nhw, a byddant yn 
tynnu allan o’r broses yn nes at ddechrau’r asesiad. Bydd y broses yn galluogi’r 
asiantaeth i roi gwybod yn gynt i ddarpar fabwysiadwyr na fydd eu cais yn 
llwyddiannus (cam 1). Felly, bydd llai o adnoddau’r asiantaeth yn cael eu 
defnyddio arnynt.  
 

Buddion: 
Fel y nodwyd yn barod, disgwylir i’r broses asesu dau gam lawn alluogi mynd 
ati i ddarganfod mabwysiadwyr anaddas yn gynharach. Bydd hyn yn osgoi codi 
gobeithion a disgwyliadau darpar fabwysiadwyr yn ormodol a fyddai, o dan y 
broses flaenorol, wedi mynd drwy’r broses gyfan cyn cael gwybod nad oeddent 
yn addas.  Bydd hefyd yn creu arbedion i Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol 
ac awdurdodau lleol oherwydd bydd llai o adnoddau’n cael eu defnyddio i 
asesu’r ymgeiswyr nad ydynt yn symud ymlaen i asesiad Cam 2.  
 
Mae’n debygol y bydd cynnydd yn nifer yr asesiadau y bydd asiantaethau’n eu 
cynnal. Mae’r broses asesu mabwysiadu newydd sydd â therfyn amser yn 
ceisio cynyddu nifer yr unigolion sy’n cyflwyno cais ac yn bwrw ymlaen drwy’r 
broses. Serch hynny, does dim modd rhagweld y cynnydd yn nifer yr asesiadau 
a gynhelir o ganlyniad i ddiwygio’r broses. 
 
Mae newidiadau i’r broses asesu a chymeradwyo’n tueddu i arwain at gynnydd 
yn nifer y teuluoedd sy’n gwneud cais i fabwysiadu. Drwy leihau’r bwlch rhwng 
nifer y plant sy'n disgwyl i gael eu paru â theulu a nifer y teuluoedd sy’n cael eu 
cymeradwyo i’w mabwysiadu, nod y mesur yw lleihau’r oedi o ran dod o hyd i 
gydweddiad addas ar gyfer plant sy'n derbyn gofal gyda chynlluniau ar gyfer 
mabwysiadu. Yn yr un modd, nod y newidiadau deddfwriaethol (sy’n rheoli’r 
ffordd mae asiantaethau mabwysiadu yn defnyddio’r gofrestr) yw gwneud yn 
siŵr bod awdurdodau lleol yn ehangu’r chwiliad am deuluoedd cyn gynted ag y 
bo modd os nad oes cydweddiad addas ar gael yn lleol. Felly, bydd y ddau 
fesur yn lleihau’r amser y bydd plant sy'n aros i gael eu mabwysiadu yn aros 
mewn gofal. Disgwylir i hyn arwain at arbedion costau i awdurdodau lleol gan 
fod tystiolaeth yn dangos bod cost cynnal lleoliad mabwysiadu'n llai na chost 
cadw plentyn mewn gofal maeth. 
 

b) Cofrestr Fabwysiadu Cymru 
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Cost: 
Opsiwn 1: Gwneud dim  
Ni fydd cost ychwanegol i ddarparwyr o ganlyniad i'r opsiwn hwn. 
 
Opsiwn 2: diwygio’r rheoliadau er mwyn galluogi rheoliadau newydd 19A a 
30G i leihau’r terfynau amser presennol i asiantaethau mabwysiadu gyfeirio i’r 
Gofrestr Fabwysiadu yng Nghymru. 
 
Disgwylir y bydd ychydig o oblygiadau o ran adnoddau yn perthyn i’r opsiwn 
hwn oherwydd rhagwelir y bydd cynnydd bach yn nifer y mabwysiadwyr 
cymeradwy a phlant sy'n cael eu cyfeirio i’r Gofrestr Fabwysiadu ar y cychwyn 
o ganlyniad i’r gofyniad i ychwanegu manylion cyn pen mis. Serch hynny, 
rhagwelir y bydd hyn yn sefydlogi wrth i’r broses newydd gael ei sefydlu. Ar hyn 
o bryd, dydy asiantaethau ddim yn gallu rhoi amcan o’r cynnydd yn nifer y 
ceisiadau i ddiweddaru o ganlyniad i’r ddyletswydd. Fodd bynnag, maent wedi 
awgrymu na welir cynnydd sylweddol. 
 
Bydd y diwygiad hwn yn gwneud yn siŵr bod asiantaethau’n ehangu’r chwiliad 
am deuluoedd cyn gynted ag y bo modd os nad oes cydweddiad addas ar gael 
yn lleol. Felly, bydd hyn yn lleihau’r amser y bydd plant sy'n aros i gael eu 
mabwysiadu yn aros mewn gofal. Disgwylir i hyn arwain at arbedion costau i 
awdurdodau lleol gan fod tystiolaeth yn dangos bod cost cynnal lleoliad 
mabwysiadu'n llawer llai na chost cadw plentyn mewn gofal maeth. 
 

Buddion 
Bydd y newid hwn yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ac asiantaethau 
Mabwysiadu Gwirfoddol wneud defnydd llawn a phrydlon o’r Gofrestr 
Fabwysiadu, fel un ffordd sydd ar gael o ddod o hyd i gydweddiad allanol, pan 
nad oes modd dod o hyd i leoliad mewnol neu leol. Bydd hefyd yn gwella 
darpariaeth ac ehangder yr wybodaeth sy’n cael ei chadw ar y Gofrestr. 
 
Ni fydd y newid hwn yn effeithio ar unrhyw agweddau eraill ar ddyletswyddau 
cyfredol yr asiantaethau mabwysiadu i gofnodi a chyfeirio gwybodaeth o’r fath. 
Drwy osod terfyn amser o fis, bydd yn sicrhau bod pob plentyn sy'n aros am 
leoliad mabwysiadu a phob darpar fabwysiadwr cymeradwy ledled Cymru yn 
cael eu cynnwys ar y Gofrestr cyn gynted â phosibl. Byddai hyn yn lleihau’r 
amser y bydd plant yn aros drwy roi mynediad ar unwaith i system genedlaethol 
lle gellir edrych ar yr amrediad mwyaf posibl o gysylltiadau o bob rhan o Gymru 
a (lle y bo yn briodol) rhannau eraill o’r DU.  
 
Bydd y newidiadau’n arwain at hyd yn oed mwy o gydweddiadau parhaus, o 
ansawdd da yn cael eu gwneud. Yn ogystal, bydd yn galluogi i’r system gyfan 
gael ei rheoli mewn ffordd fwy effeithiol, er enghraifft, drwy nodi patrymau o 
anghenion penodol ymysg y plant neu grwpiau o frodyr a chwiorydd, a allai alw 
am ddulliau recriwtio pwrpasol ar gyfer mabwysiadwyr.   
 

c) Sefydlu ‘person awdurdodedig’ 
Darparwyd ar gyfer y gofyniad hwn eisoes yn y Rheolau Trefniadaeth Teulu 
(Cyfarwyddyd Ymarfer 14.10) ac mae’r diwygiadau’n rhoi’r cyfarwyddiadau hyn 
ar sail statudol.  
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• pan fydd rhiant neu warcheidwad y plentyn yn byw yng Nghymru a Lloegr, 
rhaid i’r asiantaeth fabwysiadu ofyn i Cafcass benodi swyddog i fod yn dyst i 
gydsyniad y rhiant/gwarcheidwad i leoli’r plentyn ar gyfer mabwysiadu neu 
lunio gorchymyn mabwysiadu i’r dyfodol; 

 

• pan fydd y rhiant neu’r gwarcheidwad yn byw y tu allan i Gymru a Lloegr, 
rhaid i’r asiantaeth fabwysiadu drefnu penodi person awdurdodedig i fod yn 
dyst i gydsyniad y rhiant/gwarcheidwad;  

 
Cost 
Does dim cost yn gysylltiedig â’r newidiadau hyn am fod yr asiantaethau 
mabwysiadu yn cynnal y sefyllfa bresennol. 
 
Buddion 
Does dim buddion ychwanegol yn gysylltiedig â’r newidiadau hyn am fod yr 
asiantaethau mabwysiadu yn cynnal y sefyllfa bresennol. 
 
Yr Opsiynau a Ffefrir  
Caiff yr opsiynau a ffefrir fel yr amlinellir uchod eu gweithredu fel a ganlyn: 
 

a) Cyflwyno Proses Fabwysiadu Dau Gam - Opsiwn 2 
 
Gall oedi o ran dod o hyd i deulu addas i fabwysiadu plentyn achosi niwed 
parhaus. Mae ymchwil yn dangos bod angen i blant ffurfio ymlyniadau neu 
berthynas gadarn a sefydlog gydag un neu ddau brif ofalwr er mwyn datblygu’n 
gorfforol, yn emosiynol ac yn ddeallusol. Ar hyn o bryd, mae mwy o blant mewn 
gofal maeth yn disgwyl i gael eu mabwysiadu na mabwysiadwyr. Er mwyn 
mynd i’r afael â’r diffyg hwn bydd angen i ni recriwtio mwy o ddarpar 
fabwysiadwyr ac mae angen i ni wneud mwy i’w hannog a’u helpu i fabwysiadu 
plant sydd ag anghenion mwy cymhleth.  
 
Un o’r materion rydym yn ceisio mynd i’r afael â nhw yw’r potensial am oedi yn 
y system fabwysiadu ac effaith hynny ar les plant. Drwy gyflwyno proses sy’n 
llai biwrocrataidd ac sy’n cynnwys y mabwysiadwr yn fwy, rhagwelir y bydd 
mwy o fabwysiadwyr yn dod ymlaen i sicrhau bod dewis o ran paru ar gyfer y 
plant sydd angen lleoliad mabwysiadol yn ogystal â chynyddu argaeledd ar 
gyfer y rhai sy’n aros hiraf.  Bydd y broses mabwysiadu dau gam newydd hefyd 
yn creu arbedion i’r asiantaethau drwy fod yn symlach ac angen llai o 
adnoddau. 
 

b) Lleihau’r terfyn amser presennol i asiantaethau mabwysiadu gyfeirio i 
Gofrestr Fabwysiadu Cymru i hyd at fis – Opsiwn 2 

 
Mae’n hollbwysig fod asiantaethau’n ymdrechu i baru plant a mabwysiadwyr yn 
y ffordd sydd fwyaf amserol. Bydd y newid i’r gofrestr yn gwella ehangder yr 
wybodaeth sy’n cael ei chadw arni, er mwyn dod o hyd i gydweddiadau cyn 
gynted â phosibl.  
 

c) Sefydlu ‘person awdurdodedig’ 
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Darparwyd ar gyfer y gofyniad hwn eisoes yn y Rheolau Trefniadaeth Teulu 
(Cyfarwyddyd Ymarfer 14.10) ac mae’r diwygiadau’n rhoi’r cyfarwyddiadau hyn 
ar sail statudol.  
 
9. Ymgynghoriad 
 
Roedd yr ymgynghoriad, a gynhaliwyd rhwng 3 Hydref 2018 a 9 Ionawr 2019, 
yn gofyn am farn ar ddwy gyfres newydd o reoliadau Mabwysiadu: Rheoliadau 
Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) a Rheoliadau Asiantaethau 
Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2). Mae’r rheoliadau newydd hyn yn 
diwygio Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005. Yn gryno, 
byddant yn: 
 

• Cyflwyno proses dau gam ar gyfer asesu a chymeradwyo darpar 
fabwysiadwyr. 
 

• Ei gwneud yn ofynnol i asiantaethau mabwysiadu gyfeirio manylion 
darpar fabwysiadwyr i Gofrestr Fabwysiadu Cymru ar ôl iddynt gael eu 
cymeradwyo, a manylion plant mae’r asiantaeth wedi cael awdurdod i’w 
lleoli ar gyfer mabwysiadu, o fewn uchafswm cyfnod o un mis ar ôl i’r 
penderfyniad gael ei wneud 
 

• Ei gwneud yn ofynnol i asiantaethau mabwysiadu drefnu i benodi 
‘person awdurdodedig’ i weithredu fel tyst ar gyfer cydsyniad rhiant neu 
warcheidwad i leoli neu fabwysiadu plentyn yn eu gofal, pan fydd y rhiant 
neu’r gwarcheidwad yn byw y tu allan i Gymru a Lloegr (gan gynnwys 
dramor). 

 

• Parhau i’w gwneud yn ofynnol i asiantaethau mabwysiadu, wrth asesu 
addasrwydd cwpl i fabwysiadu plentyn, roi ystyriaeth briodol i’r angen am 
sefydlogrwydd a pharhauster yn eu perthynas (darperir ar gyfer hyn yn 
Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2). 

 
Cafwyd wyth ymateb i’r ymgynghoriad, a bydd crynodeb o’r ymatebion i’r 
ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. 
Fel rhan o'r broses ymgynghori, cynhaliwyd dau ddigwyddiad cenedlaethol. 
Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ar 6 Tachwedd yn Stadiwm SWALEC, 
Caerdydd a chynhaliwyd yr ail ddigwyddiad ar 8 Tachwedd ym Mhrifysgol 
Glyndŵr.  
 
Nod y sesiynau oedd annog rhanddeiliaid i ymateb a galluogi'r rhai oedd yn 
bresennol i wneud y canlynol: 
 

• cael trosolwg o’r fframwaith deddfwriaethol drafft a’r newidiadau 
allweddol y bydd yn eu rhoi ar waith; 

• gwirio eu dealltwriaeth o’r cynigion a chael eglurhad, os bydd angen; 

• ystyried y goblygiadau posibl i’w rôl a’r sefydliad 
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Yn gyffredinol roedd y niferoedd a oedd wedi gwneud cais am leoedd ar gyfer y 
digwyddiadau’n gadarnhaol, gydag oddeutu 40 cynrychiolydd yng Nghaerdydd 
a 25 yn Wrecsam. Cynrychiolwyd amrywiaeth o sefydliadau o'r sector 
cyhoeddus, preifat, gwirfoddol a’r trydydd sector, gan gynnwys nifer o 
ddarparwyr gwasanaethau fel Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru; 
Cymdeithas Plant Dewi Sant; Barnardo’s Cymru ac Adoption UK.  

 
Roedd y rhan fwyaf o ymatebion i’r ymgynghoriad yn gadarnhaol, ac ni 
chodwyd unrhyw bryderon sylweddol ynghylch baich ychwanegol yn deillio o’r 
rheoliadau newydd. 
 
Gwnaed mân newidiadau i’r ddeddfwriaeth ar ôl rhoi sylw pellach i’r ymatebion 
ymgysylltu ac ymgynghori, sy’n cynnwys: 
 

• diwygio’r gofyniad ar asiantaethau i gyfeirio manylion y plentyn i’r 
sefydliad sy'n cynnal Cofrestr Fabwysiadu Cymru cyn gynted â phosibl a 
dim mwy nac un mis ar ôl i’r asiantaeth benderfynu y dylid lleoli’r plentyn 
ar gyfer ei fabwysiadu i cyn gynted â phosibl a dim mwy nac un mis o’r 
dyddiad y cafodd yr asiantaeth awdurdod i leoli’r plentyn ar gyfer ei 
fabwysiadu,  
 

• Yn ystod cam cyntaf y broses cyn asesu, rydym wedi ei gwneud yn 
ofynnol i gynnal gwiriadau’r heddlu yn gliriach, ac wedi nodi na fydd 
asiantaeth mabwysiadu yn gallu ystyried darpar fabwysiadwr (yn hytrach 
na pherson) yn addas i fabwysiadu plentyn os ydy’r person hwnnw neu 
unrhyw aelod dros 18 oed o aelwyd y person hwnnw wedi cyflawni 
trosedd benodol (fel y nodwyd ym mharagraff 1 o Ran 2 o Atodlen 3).  
 

• egluro os nad ydy’r darpar fabwysiadwr yn dymuno rhoi gwybod i’r 
asiantaeth mabwysiadu ei fod am fwrw ymlaen i gam dau o’r broses 
asesu o fewn chwe mis o’r dyddiad mae’r asiantaeth yn hysbysu’r 
mabwysiadwr y gallai fod yn addas ar gyfer mabwysiadu, yna bydd 
angen ail-gynnal cam un fel y mae’r asiantaeth mabwysiadu yn 
ystyried yn angenrheidiol i weld a yw’n parhau i fod yn fodlon y gallai’r 
darpar fabwysiadwr fod yn addas i fabwysiadu, 
 

• cynyddu’r terfyn amser o 20 diwrnod i 40 diwrnod o’r dyddiad y rhoddodd 
yr asiantaeth mabwysiadu wybod i’r darpar fabwysiadwr nad yw’n 
addas i fabwysiadu plentyn er mwyn i’r mabwysiadwr gyflwyno 
sylwadau i’r asiantaeth neu wneud cais i Weinidogion Cymru am 
adolygiad gan banel adolygu annibynnol o’r penderfyniad. 

 
10. Asesu’r Gystadleuaeth  
 

Prawf hidlo'r gystadleuaeth 

Cwestiwn Atebwch 
‘oes/nag 
oes’ neu 
‘ie/na’ os 
gwelwch 
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yn dda 

C1: Yn y farchnad/marchnadoedd y bydd y rheoliad newydd yn 
effeithio arnynt, a oes gan unrhyw gwmni gyfran o fwy na 10% o’r 
farchnad? 

Oes 

C2: Yn y farchnad/marchnadoedd y bydd y rheoliad newydd yn 
effeithio arnynt, a oes gan unrhyw gwmni gyfran o fwy na 20% o’r 
farchnad?  

Oes 

C3: Yn y farchnad/marchnadoedd y bydd y rheoliad newydd yn 
effeithio arnynt, a oes gan y tri chwmni mwyaf gyda’i gilydd gyfran 
o leiaf 50% o’r farchnad?  

Oes 

C4: A fyddai costau’r rheoliad yn effeithio’n sylweddol fwy ar rai 
cwmnïau nag eraill? 

Na 

C5: Ydy’r rheoliad yn debygol o effeithio ar strwythur y farchnad, 
gan newid nifer neu faint cwmnïau? 

Na 

C6: A fyddai’r rheoliad yn arwain at gostau sefydlu uwch ar gyfer 
darpar gyflenwyr neu gyflenwyr newydd nad oes yn rhaid i 
gyflenwyr presennol eu talu? 

Na 

C7: A fyddai’r rheoliad yn arwain at gostau rheolaidd uwch ar 
gyfer darpar gyflenwyr neu gyflenwyr newydd nad oes yn rhaid i 
gyflenwyr presennol eu talu? 

Na 

C8: Ydy’r sector yn cael ei ddosbarthu gan newid technolegol 
cyflym? 

Na 

C9: A fyddai’r rheoliad yn cyfyngu ar allu cyflenwyr i ddewis pris, 
ansawdd, amrywiaeth neu leoliad eu cynnyrch?  

Na 

 
Mae’r prawf hidlo’n dangos nad yw’n debygol y bydd y rheoliad yn cael unrhyw 
effaith andwyol ar gystadleuaeth; felly, ni chynhaliwyd asesiad manwl.  
 
Nid ydym yn credu bod angen cynnal asesiad o'r gystadleuaeth ar gyfer y 
Rheoliadau hyn oherwydd ni fyddant yn effeithio ar y sector busnes mewn 
unrhyw ffordd arwyddocaol.  
 
11. Adolygu ar ôl gweithredu 
 
Gall oedi yn y system fabwysiadu achosi niwed parhaus i blant agored i niwed 
a gallai eu rhwystro rhag cael cariad a sefydlogrwydd teulu newydd. 
 
Prif nod Llywodraeth Cymru yn y maes hwn yw cynyddu nifer y teuluoedd sy’n 
mabwysiadu drwy weithredu proses sy’n llai biwrocrataidd, yn cymryd llai o 
amser ac yn llai anhyblyg ar gyfer darpar fabwysiadwyr.  
 
Cydnabyddir ei bod hi’n anodd cynnal asesiad o’r broses asesu mabwysiadu 
dau gam newydd. Ni fydd y dadansoddiad wedi’i seilio ar gostau gweithredu’r 
broses newydd yn unig, ond bydd hefyd yn edrych ar y manteision i 
awdurdodau lleol, Asiantaethau Mabwysiadu Gwirfoddol a’r teuluoedd a phlant 
sy’n gysylltiedig â'r broses fabwysiadu.  
 
Bydd darpariaeth ar gyfer nifer o ddulliau adrodd allweddol a fydd yn cael eu 
cyflwyno i fonitro’r holl newidiadau a ddaw i rym o ganlyniad i ddiwygio’r 
rheoliadau. Bydd y rhain yn cynnig tystiolaeth glir i lywio’r adolygiad ôl-
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 25 

weithredu a chanfod pa mor llwyddiannus yw’r broses newydd o ran cyflawni ei 
nodau. Mae'r dulliau adrodd yn cynnwys y canlynol: 
 

• Adborth blynyddol gan ddarparwyr gwasanaeth  

• Adborth blynyddol gan Wasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru. 

• Adborth blynyddol gan awdurdodau lleol  

• Bydd swyddogion yn monitro gweithredu’r Rheoliadau hyn ar ôl y 
dyddiad dod i rym ar 1 Ebrill 2020 
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Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government 

 

 

 
Mick Antoniw, AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

2 Mawrth 2020 
  
 
 
Annwyl Mick, 
 
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - gwybodaeth bellach am welliannau 
arfaethedig drafft ar gyfer Pleidleisio gan Garcharorion  
 
Yn fy llythyr 6 Chwefror amgaeais ddrafftiau o'r gwelliannau cyfnod 2 arfaethedig yn 
ymwneud ag ehangu'r etholfraint ar gyfer etholiadau llywodraeth leol i rai carcharorion a 
phobl ifanc yn y ddalfa o Gymru. Rwyf yn falch o anfon drafft o'r tabl diben ac effaith i gyd-
fynd â'r gwelliannau a nodyn polisi.  
 
Hefyd, pan ddes i i'r Pwyllgor Cyllid ar 6 Chwefror dywedais y byddwn yn sicrhau bod 
gwybodaeth ar gael ynglŷn â'r costau a amcangyfrifir. Nid yw'r costau sy'n gysylltiedig â 
gwelliannau cyfnod 2 fel arfer yn cael eu darparu tan ar ôl pasio'r gwelliant, ond dan 
amodau eithriadol a heb osod unrhyw gynsail, mae'r wybodaeth ar gael isod.  
 

 Bydd etholfraint arfaethedig rhai carcharorion a phobl ifanc yn y ddalfa yn ychwanegu 
tua 1,900 o bleidleiswyr at y gofrestr etholwyr. Bydd cofrestru 1,900 o bleidleiswyr 
newydd yn costio cyfanswm o oddeutu £2,300 yng Nghymru (sef £1.22 am bob etholwr); 
bydd y gost yn ailadrodd yn flynyddol o 2021-22. Costau gweinyddol sicrhau bod 
carcharorion a phobl ifanc cymwys yn cael pleidleisio yn yr etholiadau llywodraeth leol 
ym mis Mai 2022 fyddai cyfanswm o oddeutu £4,300 ar draws Cymru (sef £2.23 am bob 
etholwr). Bydd y gost hon yn berthnasol pob pum mlynedd. Yr awdurdodau lleol fydd yn 
gyfrifol am gostau cofrestru a gweinyddu etholiadau.  

 

 Efallai y bydd rhai gofynion ychwanegol o ran llif gwaith cyfathrebu a gwaith addysgu 
pleidleiswyr sydd eisoes wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion 16/17 oed a dinasyddion 
tramor cymwys. Mae nifer y pleidleiswyr ychwanegol yn y carchar mor fach, pe byddai 
angen addasu unrhyw ddeunyddiau cyfathrebu ac addysgu mewn unrhyw ffordd ar gyfer 
y pleidleiswyr hyn, gellir talu'r gost o'r gyllideb gyffredinol ar gyfer yr eitemau hynny fel y 
nodwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol.  

 

 Bydd costau hefyd yn gysylltiedig â diweddaru'r systemau rheoli etholiadol a ddefnyddir 
gan awdurdodau lleol i lunio'r gofrestr etholiadol. Mae gwasanaethau sy’n gysylltiedig â 
chofrestrau'r 22 prif gyngor yn cael eu darparu gan dri chwmni meddalwedd, a byddai'n 
rhaid i bob un o'r cwmnïau hyn wneud newidiadau i'w meddalwedd er mwyn i Tudalen y pecyn 140
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Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   
 

 

swyddogion cofrestru ddiwallu'r gofynion o ganlyniad i'r gwelliannau arfaethedig ar gyfer 
pleidleisio gan garcharorion. Eir i'r costau hyn yn 2021-22. Rydym yn y broses o 
amcangyfrif y costau hyn ac os bydd y gwelliant hwn yn cael ei basio yng Nghyfnod 2, 
bydd y costau’n cael eu cynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diweddaraf a 
gyhoeddir cyn Cyfnod 3.  

 
Os bydd gwelliant i’r Bil yng Nghyfnod 2, bydd y Memorandwm Esboniadol, gan gynnwys yr 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cael ei ddiweddaru a bydd y Pwyllgor yn cael gwybod am y 
newidiadau yn y modd arferol.  
 
Rwyf yn edrych ymlaen at gael safbwyntiau neu sylwadau'r Pwyllgor cyn inni gyflwyno'r 
gwelliannau yn ffurfiol yng Nghyfnod 2.  
 
Rwyf hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon gyda'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a'r Pwyllgor Cyllid. 
 
Yn Gywir, 
 

 
 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
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Pleidleisio gan garcharorion yn etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru 

Bwriad y polisi 

Bydd y gwelliannau arfaethedig yn etholfreinio carcharorion a phobl ifanc1 yn y 

ddalfa o Gymru sy'n gwasanaethu dedfryd o garchar o lai na phedair blynedd ar 

gyfer etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru. Bydd hyn yn rhoi'r hawl i ryw 1,900 

o oedolion sy'n garcharorion a rhyw 20 o bobl ifanc yn y ddalfa bleidleisio  yn yr 

etholiadau llywodraeth leol cyffredin nesaf (ar draws yr holl brif gynghorau a 

chynghorau cymuned) a gynhelir ym mis Mai 2022.  

Byddai carcharorion cymwys yn cofrestru i bleidleisio ar sail cyfeiriad yng Nghymru y 

mae ganddynt gysylltiad ag ef; gallai hwn fod eu cartref teuluol, eu preswylfa 

flaenorol neu, os ydynt yn ddigartref, gyfeiriad y gallant ddangos cysylltiad ag ef. Ni 

fyddai carcharor yn gallu cofrestru ar sail cartref teuluol neu breswylfa arall y'i 

gwaherddir rhag dychwelyd iddi ar ôl cael ei ryddhau yn rhinwedd gorchymyn llys 

(“cyfeiriad a waherddir”); byddai carcharorion o'r fath yn gallu rhoi cyfeiriad y sir neu'r 

fwrdeistref sirol yng Nghymru y lleolir y cyfeiriad a waherddir ynddi.  Ni fyddai 

carcharorion yn gallu cofrestru i bleidleisio ar sail cyfeiriad y carchar.  

Byddai carcharorion yn gallu pleidleisio trwy'r post neu drwy ddirprwy yn unig (ni 

fyddai unrhyw orsafoedd pleidleisio mewn carchardai. Ni fyddai carcharorion o Loegr 

neu mewn man arall mewn carchardai yng Nghymru'n gallu cofrestru i bleidleisio yn 

etholiadau llywodraeth leol Cymru gan ddefnyddio cyfeiriad y carchar ei hun. Ni 

fyddent yn gallu cofrestru i bleidleisio ond os gallent ddarparu cyfeiriad arall yng 

Nghymru y gallent dangos cysylltiad ag ef.   

Bydd y Bil yn etholfreinio pobl ifanc 16 a 17 oed i bleidleisio mewn etholiadau 

llywodraeth leol yng Nghymru; caiff pobl ifanc yn y ddalfa o Gymru eu hetholfreinio ar 

yr un telerau â charcharorion sy'n oedolion. Bydd y Bil hefyd yn darparu i bobl ifanc 

14 a 15 oed gael eu cofrestru fel “pobl ifanc sy'n cofrestru ymlaen llaw” yn barod 

iddynt ddod yn bleidleiswyr yn 16 oed. Bydd unrhyw bobl ifanc 14 a 15 oed sy'n 

gwasanaethu dedfryd o lai na phedair blynedd hefyd yn cael eu cofrestru fel “pobl 

ifanc sy'n cofrestru ymlaen llaw”.  

                                                           
1Mae cyfeiriadau at  “carcharorion” yn cynnwys “pobl ifanc yn y ddalfa” oni nodir yn wahanol.  
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Bydd y Bil yn etholfreinio dinasyddion tramor sy'n preswylio yng Nghymru yn 

gyfreithlon; câi unrhyw garcharorion sy'n bodloni'r amodau hyn eu hetholfreinio.  

Os bydd carcharorion yn penderfynu arfer eu hawl i bleidleisio, bydd arnynt angen 

mynediad i ymgeiswyr, y cyfryngau yng Nghymru a deunydd ysgrifenedig am yr 

etholiad er mwyn nodi'r materion a gwneud dewisiadau doeth.  Bydd ymgeiswyr 

hefyd yn dymuno cael mynediad hefyd i'r categori newydd o bleidleiswyr. Yn unol ag 

argymhellion y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, bydd 

Llywodraeth Cymru'n ceisio dod i gytundeb â Llywodraeth y DU i alluogi carcharorion 

o Gymru ar draws yr ystad carchardai i gael mynediad i wybodaeth berthnasol a 

chadw unrhyw rwystrau posibl i gofrestru a bwrw eu pleidlais i'r lleiaf posibl.  

 

Cefndir y gwelliant 

Er bod y rhannau o Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) wedi bod yn cael eu 

datblygu ers chwe blynedd ni chafodd yr elfennau mewn perthynas ag Etholiadau eu 

datganoli'n llawn i Weinidogion Cymru tan Ebrill 2018, a hynny trwy Ddeddf Cymru 

2017. Yn barod ar gyfer hyn, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar ddiwygio 

etholiadol yn haf 2017. Roedd yr ymateb i'r cwestiwn ar etholfreinio carcharorion yn 

gadarnhaol gyda 50% o ymatebwyr yn cefnogi'r cynnig o'i gymharu â 48% yn ei 

wrthwynebu gyda 2% ddim yn mynegi barn. Crybwyllodd yr ymatebwyr hawliau 

dynol a dinasyddiaeth carcharorion, ochr yn ochr â manteision etholfreinio o 

safbwynt adsefydlu.  

 

Adeg cyflwyno Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn Ionawr 2019 gofynnodd y 

Llywydd i'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol gynnal ymchwiliad i bleidleisio 

gan garcharorion. Byddai wedi bod yn amhriodol cynnwys y darpariaethau hyn adeg 

cyflwyno'r Bil cyn i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor gael eu cyhoeddi.  

 

Cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad ym Mehefin 2019 yn argymell etholfreinio 

carcharorion o Gymru sy'n gwasanaethu dedfryd o lai na phedair blynedd ac i bobl 

ifanc 16-17 oed sy'n cael eu cadw yn y ddalfa gael eu hetholfreinio ar yr un telerau. 

Cafodd y rhain eu cefnogi gan nifer o argymhellion yn cefnogi'r broses megis 

pleidleisio trwy'r post a phleidleisio trwy ddirprwy ar gyfer carcharorion.  
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Derbyniodd Llywodraeth Cymru argymhellion y Pwyllgor y dylai carcharorion a phobl 

ifanc yn y ddalfa o Gymru sy'n gwasanaethu dedfryd o lai na phedair blynedd gael 

eu hetholfreinio.  
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BIL LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) – DRAFFTIAU O WELLIANNAU ARFAETHEDIG CYFNOD 2 Y 

LLYWODRAETH AR GYFER ETHOLFREINIO CARCHARORION A PHOBL IFANC SYDD YN Y DDALFA 

Mae'r tabl hwn yn rhoi gwybodaeth am ddrafftiau o welliannau Cyfnod 2 arfaethedig y Llywodraeth sy’n darparu i rai carcharorion a 

phobl ifanc o Gymru allu pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol (mae hyn yn gysylltiedig â'r drafftiau a anfonwyd at y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar 29 Ionawr 2020). 

 

Rhif GWELLIANT Y LLYWODRAETH DIBEN AC EFFAITH 

1. Adran 2, tudalen 2, llinell 11, hepgorer is-

adran (2). 

Mae'r gwelliant yn hepgor adran 2(2) o Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) ("y Bil hwn") fel y'i cyflwynwyd, a fyddai'n diwygio adran 12 o 

Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y'i diwygiwyd gan adrannau 10 ac 

11 o Ddeddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020 ("Deddf 2020")). Mae 

hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer gwelliannau 2 a 3 isod.   

Roedd adrannau 10 ac 11 o Ddeddf 2020 yn diwygio adran 12 o Ddeddf 

2006, etholfreinio ar gyfer etholiadau'r Senedd bobl 16 a 17 oed (adran 

10) a dinasyddion tramor cymwys (adran 11). Roedd adran 12 o Ddeddf 

2020 yn rhoi’r hawl i bobl ifanc 16 a 17 oed a dinasyddion tramor cymwys 

gael eu cofrestru ar gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru, er 

bod adrannau 10(4) ac 11(2) yn nodi mai dim ond mewn etholiadau i 

Senedd Cymru (a gynhelir ar 5 Ebrill 2021 neu wedi hynny) y mae gan y 

pleidleiswyr hyn yr hawl i bleidleisio.  

Mae adran 2(1) o'r Bil hwn yn diwygio adran 2 o Ddeddf Cynrychiolaeth y 

Bobl 1983 ("Deddf 1983") fel bod pobl 16 a 17 oed a dinasyddion tramor 

cymhwysol yn cael eu hetholfreinio i bleidleisio mewn etholiadau 

llywodraeth leol yng Nghymru hefyd.  Byddai adran 2(2) o'r Bil hwn fel y'i 

cyflwynwyd yn diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 fel bod y 

darpariaethau a fewnosodwyd gan Ddeddf y Senedd (adrannau 10 ac 11) 
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Rhif GWELLIANT Y LLYWODRAETH DIBEN AC EFFAITH 

sy'n cyflwyno'r etholfraint estynedig ar gyfer etholiadau'r Senedd yn cael 

eu dileu – gan nad oes unrhyw wahaniaethau bellach rhwng yr etholfraint 

ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau llywodraeth leol mewn 

perthynas â phobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor cymhwysol.  

Fodd bynnag, mae etholfreinio rhai carcharorion a phobl ifanc o Gymru 

sydd yn y ddalfa (yn rhinwedd gwelliant 2) ar gyfer etholiadau llywodraeth 

leol yn unig yn golygu bod angen darpariaeth newydd, felly nid yw'r newid 

a gyflawnir gan welliant 2 yn berthnasol i etholiadau'r Senedd – dyna’r 

rheswm dros welliant 3. 

2 Adran 2, tudalen 2, ar ôl llinell 15, 

mewnosoder— 

‘(3) Yn adran 3 o Ddeddf 1983 (difreinio 

troseddwyr sydd yn y carchar etc.)— 

(a) yn is-adran (1), ar ôl “election” 

mewnosoder “, unless subsection (1A) 

applies to that person”; 

(b) ar ôl is-adran (1) mewnosoder— 

“(1A) A convicted person is not legally 

incapable of voting at a local government 

election in Wales by virtue of subsection (1) 

during the time that the person is detained in 

a penal institution in pursuance of a sentence 

imposed for a term of less than 4 years. 

Mae Gwelliant 2 yn diwygio adran 2 o'r Bil hwn i fewnosod is-adran (3) 

newydd sy'n diwygio adran 3 o Ddeddf 1983 (sy'n ymwneud â difreinio 

troseddwyr a gollfarnwyd sydd yn y carchar). 

Mae rhan gyntaf y gwelliant (yr is-adran (3)(a) newydd yn y Bil hwn) yn 

diwygio adran 3(1) o Ddeddf 1983 i greu eithriad i ddifreinio’n gyffredinol 

droseddwyr a gollfarnwyd. Mynegir yr eithriad yn yr is-adran 1A newydd 

sydd i'w mewnosod yn adran 3(1) o Ddeddf 1983, sef na chaiff 

carcharorion a gollfarnwyd eu difreinio rhag pleidleisio mewn etholiadau 

llywodraeth leol yng Nghymru os ydynt o dan ddedfryd o lai na 4 blynedd 

mewn sefydliad cosbi.  

Mae'r is-adran 1B newydd, a fewnosodwyd yn adran 3 o Ddeddf 1983, yn 

darparu na fydd yr etholfreinio y darperir ar ei gyfer gan is-adran 1A yn 

gymwys os yw'r carcharor wedi ei euogfarnu o arfer llwgr neu 

anghyfreithlon o dan adran 173 o Ddeddf 1983. Mae euogfarnau o'r fath 

yn ymwneud ag arferion llwgr neu anghyfreithlon mewn perthynas ag 

etholiadau ac mae'r ddedfryd yn cynnwys gwahardd y person a 
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Rhif GWELLIANT Y LLYWODRAETH DIBEN AC EFFAITH 

(1B) But subsection (1A) does not apply if the 

convicted person is incapable of voting in a 

local government election by virtue of section 

173 (persons convicted of corrupt or illegal 

practice). 

(1C) In calculating the term of a sentence of a 

convicted person for the purpose of 

subsection (1A), terms that are consecutive 

or concurrent to any extent are to be treated 

as a single term if the sentences were 

imposed on the person— 

(a) on the same occasion, or 

(b) on different occasions but the person was 

not released (other than on temporary 

release) at any time during the period 

beginning with the first occasion and ending 

with the last.” 

(c) Yn is-adran (2), yn lle “this purpose” 

rhodder “the purposes of this section”.’. 

euogfarnwyd rhag cofrestru fel etholwr am gyfnod penodol o 3 neu 5 

mlynedd. 

Mae'r is-adran 1C newydd, a fewnosodwyd yn adran 3 o Ddeddf 1983 yn 

darparu, wrth gyfrifo dedfryd person a euogfarnwyd, fod dedfrydau sy'n 

olynol neu'n gydamserol yn cael eu trin fel un tymor, p'un a gânt eu gosod 

ar yr un achlysur (is-adran (1C(a)) neu ar wahanol achlysuron, yn ystod 

cyfnod dedfryd sydd eisoes wedi'i gosod (is-adran (1C)(c)). Os caiff 

person ei ddedfrydu ar yr un achlysur i ddau gyfnod o 2 flynedd, a fydd yn 

digwydd yn olynol, bydd wedi torri'r trothwy 4 blynedd ac ni fydd yn cael ei 

etholfreinio. Bydd person a ddedfrydwyd i 3 blynedd yn y ddalfa ac sydd 

wrthi’n treulio’r ddedfryd honno ac sydd, o fewn 1 flwyddyn i’r ddedfryd 

honno, yn cael ei euogfarnu o drosedd arall a’i ddedfrydu i gyfnod arall o 

2 flynedd, sydd i ddigwydd yn olynol, yn colli ei hawl i bleidleisio ar yr 

adeg y caiff yr ail ddedfryd ei gosod.  

Diwygir is-adran 3(2) o Ddeddf 1983 gan yr adran 2(3)(c) newydd yn y Bil 

hwn, felly mae'n cyfeirio at "at ddibenion yr adran hon" yn hytrach nag "at 

y diben hwn", i gydnabod, yn rhinwedd y newidiadau a wneir gan y 

gwelliant hwn, fod adran 3  o Ddeddf 1983 yn ymdrin â mwy nag un 

diben.  

3 Tudalen 2, ar ôl llinell 25, mewnosoder adran 

newydd— 

‘3 Diwygiadau canlyniadol i barhau’r 
etholfraint bresennol yn etholiadau 
Senedd Cymru 

Mae Gwelliant 3 yn mewnosod adran newydd yn y Bil hwn sy'n diwygio 

adran 12 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (hawl i bleidleisio yn 

etholiadau'r Senedd).   
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Rhif GWELLIANT Y LLYWODRAETH DIBEN AC EFFAITH 

Yn adran 12 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 

2006 (p. 32) (hawlogaeth i bleidleisio yn 

etholiadau’r Senedd)— 

(a) yn is-adran (1)(a), yn lle “or fall within the 

extended franchise for Senedd elections as 

described in this section” rhodder “, except 

those entitled to vote in such an election by 

virtue of section 3(1A) of the Representation 

of the People Act 1983 (c.2)”; 

(b) hepgorer is-adran 1A); 

(c) hepgorer is-adran (1B).’. 

Bydd adran newydd 3(1A) o Ddeddf 1983, sydd i'w mewnosod gan 

Welliant 2 uchod, yn galluogi rhai carcharorion a phobl ifanc sydd yn y 

ddalfa i gael eu cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. 

Effaith yr adran 3(1)(a) newydd yn y Bil hwn, a fewnosodir gan y gwelliant 

hwn, yw diwygio adran 12(1)(a) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 fel 

bod y rhai sydd â'r hawl i bleidleisio mewn etholiad i'r Senedd yn rhai 

sydd wedi'u cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru , ac 

eithrio'r rhai a gaiff eu hetholfreinio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 

gan adran 3(1A) newydd Deddf 1983 (h.y. unrhyw garcharorion neu bobl 

ifanc sydd yn y ddalfa). 

Mae’r adrannau newydd 3(1)(b) ac (c) yn y Bil hwn, a fewnosodir gan y 

gwelliant hwn, yn hepgor is-adrannau (1A) a (1B) o adran 12 o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006 fel y'i diwygiwyd gan adrannau 10 ac 11 o 

Ddeddf 2020. Nid yw adrannau 10 ac 11 o Ddeddf 2020 bellach yn 

angenrheidiol; roeddent yn darparu y dylai estyn yr etholfraint llywodraeth 

leol i bobl 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor cymhwysol fod yn gymwys i 

etholiadau'r Senedd yn unig (adran 10) ac (adran 11) yn y drefn honno. 

4 Adran 3, tudalen 2, ar ôl llinell 36, 

mewnosoder— 

‘(3) Er gwaethaf y ffaith bod y diwygiadau a 

wneir gan y darpariaethau a grybwyllir yn is-

adran (4) yn dod i rym yn rhinwedd adran 

171(3), nid ydynt ond yn cael effaith at 

ddibenion etholiad ar gyfer aelodaeth o 

Mae Gwelliant 4 yn mewnosod is-adrannau (3) a (4) newydd yn adran 3 

o'r Bil hwn, fel y'i cyflwynwyd, fel bod y darpariaethau a bennir yn yr is-

adran (4) newydd, er eu bod yn dod i rym ddeufis ar ôl i'r Bil hwn dderbyn 

y Cydsyniad Brenhinol (yn rhinwedd adran 171(3) o'r Bil hwn, fel y'i 

cyflwynwyd), yn cael effaith dim ond at ddibenion etholiad i’r Senedd a 

gynhelir ar 5 Ebrill 2021 neu wedi hynny.  

Y darpariaethau a restrir yn is-adran (4)(a) a (b) yw'r rhai sy'n gwneud 

newidiadau canlyniadol (drwy’r gwelliannau a restrir uchod) i adran 12 o 

Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i sicrhau nad yw etholfeinio rhai 
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Senedd Cymru pan gynhelir y bleidlais ar 5 

Ebrill 2021 neu ar ôl hynny. 

(4) Y darpariaethau yw— 

(a) adran 2, i’r graddau y mae ganddi 

effeithiau canlyniadol ar adran 12 o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32); 

(b) adran [a fewnosodir gan welliant 3]; 

(c) paragraff 8(3)(b) o Atodlen 2.’. 

carcharorion a phobl ifanc sydd yn y ddalfa yn gymwys i etholiadau’r 

Senedd.  

5 Adran 171, tudalen 108, llinell 18, ar ôl ‘2’, 

mewnosoder ‘a [adran a fewnosodir gan 

welliant 3]’. 

Mae Gwelliant 5 yn mewnosod cyfeiriad at yr adran newydd a 

fewnosodwyd yn y Bil hwn gan Welliant 3 uchod yn adran 171(3)(b) o'r Bil 

hwn (Dod i rym). 

Bydd yr adran newydd yn dod i rym ddeufis ar ôl i'r Bil hwn dderbyn y 

Cydsyniad Brenhinol, ond mae hyn yn ddarostyngedig i adran 3 o'r Bil (fel 

y'i cyflwynwyd), fel y'i diwygiwyd gan Welliant 4 uchod. 

Yn unol â hynny, dim ond at ddibenion etholiad i Senedd Cymru, a 

gynhelir ar 5 Ebrill 2021 neu ar ôl hynny, y bydd yr adran newydd (sy'n 

ymwneud â diwygiadau canlyniadol i gadw'r etholfraint bresennol ar gyfer 

etholiadau'r Senedd) yn effeithiol. 

6 Atodlen 2, tudalen 119, ar ôl llinell 11, 

mewnosoder— 

‘(2) Yn adran 7A (preswylfa: personau sydd 

wedi eu remandio yn y ddalfa etc.)— 

Mae Gwelliant 6 yn mewnosod darpariaeth newydd ar ôl paragraff (1) yn 

Atodlen 2 i'r Bil hwn i wneud amryw o ddiwygiadau (fel a ganlyn) i ran I o 

Ddeddf 1983 (Hawl i gofrestru). 

Mae'r paragraff 2(2) newydd yn Atodlen 2 i'r Bil hwn yn mewnosod is-

adran (1A) newydd yn adran 7A o Ddeddf 1983 (Preswylfa: personau 

T
udalen y pecyn 149



Rhif GWELLIANT Y LLYWODRAETH DIBEN AC EFFAITH 

(a) ar ôl is-adran (1) mewnosoder— 

“(1A) But this section does not apply to the 

registration of local government electors in 

Wales.”; 

(b) yn is-adran (6), ar ôl “In this section” 

mewnosoder “and section 7AA”. 

(3) Ar ôl is-adran 7A mewnosoder— 

“7AA Residence of persons in custody for 
registration of local government 
electors in Wales 
 
(1) This section applies to the registration of 

local government electors in Wales. 

(2) Subsection (3) applies to— 

(a) a person to whom section 3(1A) applies 

(convicted person detained and sentenced to 

a term of less than 4 years), and 

(b) a person who is detained at any place 

pursuant to a relevant order or direction and 

is so detained otherwise than after— 

(i) being convicted of any offence, or 

sydd wedi eu remandio yn y ddalfa), gan gael yr effaith o ddatgymhwyso 

adran 7A o Ddeddf 1983 at ddibenion cofrestru carcharorion sydd ar 

remánd fel etholwyr llywodraeth leol.  

Mae'r diwygiad i is-adran (6) o adran 7A o Ddeddf 1983 yn darparu y 

bydd carcharorion sydd ar remánd yn cael eu cofrestru fel etholwyr 

llywodraeth leol ar yr un sail â charcharorion eraill a gaiff eu hetholfreinio 

gan y ddeddfwriaeth hon, y bydd yr adran 7AA newydd a fewnosodwyd 

yn Neddf 1983 gan y Gwelliant hwn yn gymwys iddynt.  

Mae is-adran (3) o'r Gwelliant hwn yn mewnosod adran 7AA newydd yn 

Neddf 1983; mae'r adran newydd yn gwneud darpariaeth ynghylch 

preswylfa personau sydd yn y ddalfa (oedolion a phobl ifanc) at ddibenion 

eu cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol. 

Mae is-adran (3) o'r adran 7AA newydd yn darparu y bernir nad oes 

bwlch ym mhreswylfa person sydd yn y ddalfa (at ddibenion ei gofrestru 

fel etholwr llywodraeth leol) (i) os yw’n bwriadu ailddechrau preswylio 

mewn annedd lle’r oedd yn byw cyn mynd i’r ddalfa (ar yr amod nad yw 

wedi’i atal rhag gwneud hynny gan orchymyn llys); neu (ii) y byddai’n 

preswylio mewn annedd ar sail barhaol pe na bai yn y ddalfa. 

Mae is-adran (4) o'r adran 7AA newydd yn darparu y bernir nad oes 

bwlch ym mhreswylfa person sydd yn y ddalfa os oes datganiad o 

gysylltiad lleol mewn grym ar gyfer y person hwnnw, yn rhinwedd y ffaith 

ei fod yn ddigartref (sy’n golygu ei fod yn berson a gwmpesir gan adran 

7B(2)(c) o Ddeddf 1983). 

Mae'r is-baragraff (4) newydd, a fewnosodir yn Atodlen 2 i'r Bil hwn gan y 

Gwelliant hwn, yn gwneud nifer o ddiwygiadau i adran 7B (preswylfa 
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(ii) a finding in criminal proceedings that the 

person did the act or made the omission 

charged. 

(3) In determining whether the person is 

resident in a dwelling on the relevant date for 

the purpose of section 4(3)(a), the person’s 

residence is not to be taken to have been 

interrupted by reason of the person’s 

detention if— 

(a) the person— 

(i) intends to resume actual residence there 

when released from detention (other than on 

temporary release), and 

(ii) will not be prevented from doing so by an 

order of any court, or 

(b) the dwelling serves as a permanent place 

of residence (whether for the person alone or 

with other persons) and the person would be 

in actual residence there but for the convicted 

person’s detention. 

(4) In determining whether the person is 
resident in a place on the relevant date for the 
purposes of section 4(3)(a), the person’s 
residence is not to be taken to have been 
interrupted by the person’s detention if- 

dybiannol: datganiadau o gysylltiad lleol) o Ddeddf 1983, fel y'i diwygiwyd 

gan adran 19 o Ddeddf 2020. 

Mae'r diwygiadau yn is-baragraff (4)(a) yn diwygio is-adran (2A) (fel y'i 

mewnosodwyd gan adran 19 o Ddeddf 2020) i baratoi'r ffordd ar gyfer 

mewnosod trefniadau newydd mewn perthynas â rhai datganiadau o 

gysylltiad lleol gan is-baragraffau (4)(b) i (4)(g). 

Mae is-baragraff (4)(a)(i) o'r Gwelliant hwn yn hepgor is-adran (2A)(a) o 

adran 7B o Ddeddf 1983 (fel y'i mewnosodwyd gan adran 19 o Ddeddf 

2020); roedd is-adran (2A)(a) yn darparu bod yn rhaid i berson sydd â 

hawl i wneud datganiad o gysylltiad lleol yn rhinwedd bod yn berson a 

alluogwyd i wneud datganiad o'r fath yn rhinwedd is-adran (2B) o adran 

7B (fel y'i mewnosodwyd gan adran 19 o Ddeddf 2020) fod o dan 18 oed.  

Diwygir is-adran (2B) gan y Gwelliant hwn (gweler isod) ac nid yw'r 

trothwy bellach yn briodol ar gyfer pob categori a gynhwysir yn yr is-adran 

(2B) newydd.  

Mae is-baragraff (4)(a)(ii) o'r Gwelliant hwn yn diwygio is-adran (2) o 

adran 7B o Ddeddf 1983 i hepgor y cyfeiriad at adran 7A o'r Ddeddf 1983, 

sydd wedi ei datgymhwyso at ddibenion cofrestru fel etholwr llywodraeth 

leol gan yr is-baragraff (2) newydd yn Atodlen 2 i'r Bil hwn, fel y'i 

mewnosodwyd gan y Gwelliant hwn (gweler uchod). 

Mae is-baragraff (4)(a)(iii) o'r Gwelliant hwn yn diwygio is-adran (2A)(c) o 

Ddeddf 1983 (fel y'i mewnosodir gan adran 19 o Ddeddf 2020) i fewnosod 

cyfeiriad at yr is-adran (2E) newydd sydd i'w mewnosod yn adran 7B o 

Ddeddf 1983 gan y Gwelliant hwn (gweler isod). 
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(a) a declaration of local connection is in force 
in respect of the person, and 
 
(b) the declaration was made by virtue of the 
person falling within section 7B(2)(c).” 
 
(4) Yn adran 7B (preswylfa dybiannol: 
datganiadau o gysylltiad lleol)— 
 
(a) yn is-adran (2A)— 
 
(i) hepgorer paragraff (a); 
 
(ii) ym mharagraff (b), yn lle “paragraphs (a) 
to (c)” rhodder “paragraphs (a) or (c)”; 
(iii) ym mharagraff (c), ar ôl “(2B)” 
mewnosoder “or (2E)”; 
 
(b) yn lle is-adran (2B) rhodder— 
“(2B) The requirements are that the person— 
 
(a) is under 18 years of age and is, or has 
been, a child who is looked after by a local 
authority, or 
 
(b) is being kept in secure accommodation.”; 
 
(c) hepgorer is-adran (2C); 
 

Mae is-baragraff (4)(b) o'r Gwelliant hwn yn amnewid is-adran (2B) 

newydd yn adran 7B o Ddeddf 1983, fel y caiff y personau a bennir yn yr 

is-adran (2B) newydd gofrestru fel etholwyr llywodraeth leol drwy wneud 

datganiad o gysylltiad lleol; sef (i) person sydd o dan 18 oed ac sy'n 

blentyn sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol;  neu (ii) yn berson sy'n cael 

ei gadw mewn llety diogel. Mae'r gofyniad bod rhaid i berson mewn llety 

diogel fod o dan 18 oed yn cael ei ddileu drwy hynny. Diffinnir llety diogel 

yn is-adran (2D)(b) o adran 7B o Ddeddf 1983 fel y'i mewnosodwyd gan 

adran 19 o Ddeddf 2020. 

Mae is-baragraff 4(c) o'r Gwelliant hwn yn hepgor is-adran (2C) o adran 

7B o Ddeddf 1983 ac felly nid oes unrhyw ofyniad bellach bod 

Gweinidogion Cymru yn pennu'n gyntaf, mewn rheoliadau, amgylchiadau 

llety diogel lle cedwir personau. 

Mae is-baragraff (4)(d) o'r Gwelliant hwn yn mewnosod is-adran (2E) 

newydd yn adran 7B o Ddeddf 1983 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2020). 

Mae'r is-adran (2E) newydd yn galluogi person sydd yn y ddalfa i wneud 

datganiad o gysylltiad lleol os yw'n berson a gwmpesir gan yr adran 7AA 

newydd o Ddeddf 1983 (gweler uchod) ac y’i rhwystrir rhag cofrestru fel 

etholwr llywodraeth leol gan adran 5(6) o Ddeddf 1983  neu nad yw 

eisoes wedi'i galluogi i gofrestru fel etholwr llywodraeth leol yn rhinwedd y 

darpariaethau yn yr adran 7AA newydd o Ddeddf 1983. 

Mae is-baragraff (4)(e) o'r Gwelliant hwn yn mewnosod is-adran (d) 

newydd yn is-adran (4) o adran 7B o Ddeddf 1983, felly mae’r "cyfeiriad 

gofynnol” (sef y cyfeiriad sy'n golygu bod gan y person gysylltiad â'r ardal 

lle mae’n ceisio cael eu cofrestru fel etholwr llywodraeth leol) i berson sy'n 

dod o fewn yr is-adran (2E) newydd fel y'i pennir yn is-adran (4)(d) (i) i (iii) 

newydd fel y'i mewnosodir gan y gwelliant hwn. Rhaid i berson o'r fath 
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(d) ar ôl is-adran (2D) mewnosoder— 
 
“(2E) In relation to the registration of local 
government electors in Wales, this section 
also applies to a person who, on the date on 
which the person makes a declaration under 
subsection (1), is a person— 
 
(a) to whom section 7AA applies (persons in 
custody), and 
 
(b) who would not be entitled to be registered 
as resident at the place in which the person is 
in legal custody by virtue of 
section 5(6) or any other place by virtue of 
section 7AA.”; 
 
(e) yn is-adran (4), ar ôl paragraff (c) 
mewnosoder— 
 
“(d) in the case of a person falling within 
subsection (2E)— 
 
(i) the address in Wales where the person 
would be residing but for the person’s 
detention, 
  
(ii) if the person cannot give an address under 
subparagraph (i), the address in Wales at 

ddarparu'r cyfeiriad y byddai'n preswylio ynddo pe na bai'n cael ei gadw; 

Os nad yw’n gallu rhoi cyfeiriad o'r fath, mae'n rhaid iddo roi'r cyfeiriad 

lle'r oedd yn preswylio yn union cyn iddo gael ei gadw (ond ni ddylai hyn 

fod yn sefydliad cosbi) neu, os yw'n ddigartref, y cyfeiriad lle y treuliodd 

ran sylweddol o'i amser. Os nad yw ond yn gallu rhoi cyfeiriad sy'n un lle 

y byddai’n cael ei atal rhag preswylio ynddo drwy orchymyn llys, rhaid 

iddo roi cyfeiriad yn ardal y prif gyngor lle mae’r cyfeiriad wedi’i leoli.  

Mae is-baragraff (4)(f) o'r Gwelliant hwn yn diwygio is-adran (7B)(a) o 

adran 7B o Ddeddf 1983 (fel y'i mewnosodir gan adran 19 o Ddeddf 

2020) felly mae'r diffiniad o "datganiad perthnasol" yn cynnwys un a 

wnaed o dan is-adran (2E) newydd Deddf 1983 fel y’i mewnosodwyd gan 

y gwelliant hwn ac felly yn cael effaith dim ond ar gyfer cofrestriad y 

person fel etholwr llywodraeth leol. 

Mae is-baragraff (4)(g) o'r gwelliant hwn yn mewnosod is-adran (7D) 

newydd yn adran 7B o Ddeddf 1983 (fel y'i diwygiwyd gan adran 19 o 

Ddeddf 2020) felly ni chaiff person sydd yn y ddalfa, wrth wneud 

datganiad o gysylltiad lleol, roi cyfeiriad naill ai (i) ar gyfer derbyn 

gohebiaeth gan y swyddog cofrestru etholiadol neu'r swyddog 

canlyniadau, neu (ii) fel yr annedd sy'n cyfateb i gysylltiad y person â'r 

ardal, os yw’n gyfeiriad y byddai’n cael ei atal rhag preswylio ynddo 

oherwydd gorchymyn llys. 
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which the person was resident immediately 
before the person’s detention 
(but not the address of a penal institution), or 
if the person was homeless at that time, the 
address of, or which is nearest to, a place in 
Wales where the person commonly spent a 
substantial part of the person’s time (whether 
during the day or night), or 
 
(iii) if the person can only give an address 
under paragraph (i) or (ii) at which the person 
would be prevented from residing because of 
an order of any court (“the 
prohibited address”), an address used by a 
council of a county or county borough in 
Wales in whose area the prohibited address 
is located.”; 
 
(f) yn is-adran (7B)(a), ar ôl “(2A)” 
mewnosoder “or (2E)”; 
 
(g) ar ôl is-adran (7C), mewnosoder— 
“(7D) In a relevant declaration, a person may 

not give an address under subsection (3)(a)(i) 

or subsection (4)(d)(i) or (ii) at which the 

person would be prevented from residing 

because of an order of a court.”’. 

7 Atodlen 2, tudalen 123, ar ôl llinell 7, 
mewnosoder— 

Mae Gwelliant 7 yn diwygio paragraff 8(3)(b) o Atodlen 2 i'r Bil hwn i 

fewnosod is-baragraff (6ZA) newydd ym mharagraff 2 o Atodlen 4 i 
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‘(b) ym mharagraff 2 (y modd o bleidleisio), ar 
ôl is-baragraff (6) mewnosoder— 
 
“(6ZA) In relation to a local government 
election in Wales, nothing in the preceding 
provisions of this paragraph applies to a 
person to whom section 3(1A) of the 1983 Act 
(convicted persons detained and 
sentenced to a term of less than 4 years 
capable of voting in local government 
elections) applies; and such a person may 
only vote by post or by proxy (where the 
person is entitled as an elector to vote by post 
or, as the case may be, by proxy at the 
election).”; 
 
(c) ym mharagraff 3(3) (pleidlais absennol 
mewn etholiadau am gyfnod penodol neu 
amhenodol)— 
 
(i) ym mharagraff (c) hepgorer yr “or” ar 
ddiwedd y paragraff;  
 
(ii) ar ddiwedd paragraff (d) mewnosoder “, 
or”; 
 
(iii) ar ôl paragraff (d) mewnosoder— 
 

Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 2000 (Deddf 2000). Effaith y paragraff 

newydd (6ZA) yw y caiff person sydd yn y ddalfa, a freinir ar gyfer 

etholiadau llywodraeth leol yn rhinwedd adran 3(1A) o Ddeddf 1983 a 

fewnosodir gan welliant 2 uchod, bleidleisio mewn etholiad llywodraeth 

leol drwy'r post neu drwy ddirprwy yn unig. 

Mae Gwelliant 7 hefyd yn diwygio paragraff 8(3)(b) o Atodlen 2 i'r Bil hwn i 

fewnosod paragraff (e) newydd ym mharagraff 3(3) o Atodlen 4 i Ddeddf 

2000, felly ystyrir bod person sydd yn y ddalfa ac sydd wedi'i etholfreinio 

ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn rhinwedd adran 3(1A) o Ddeddf 

1983 sydd i'w mewnosod gan Welliant 2 uchod, yn gymwys i bleidleisio 

drwy ddirprwy (mewn etholiadau llywodraeth leol yn unig). 
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“(e) in the case of local government elections 

in Wales, if the person is a person to whom 

section 3(1A) of the 1983 Act (convicted 

persons detained and sentenced to a term of 

less than 4 years capable of voting in local 

government elections) applies,”.’. 

8 Atodlen 2, tudalen 123, ar ôl llinell 14, 
mewnosoder— 
 
‘(5B) A person is not capable of voting as 

proxy at a local government election in Wales 

if on the date of the election section 3(1A) of 

the 1983 Act (convicted persons detained and 

sentenced to a term of less than 4 years 

capable of voting in local government 

elections) applies to the person.”’. 

 

Mae Gwelliant 8 yn diwygio paragraff 8(3)(b) o Atodlen 2 i'r Bil hwn i 

fewnosod is-baragraff (5B) newydd ym mharagraff 6 o Atodlen 4 i Ddeddf 

2000 (Dirprwyon mewn etholiadau), felly nid oes gan berson sydd yn y 

ddalfa, sydd wedi'i etholfreinio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn 

rhinwedd adran 3(1A) o Ddeddf 1983 (sydd i'w mewnosod gan welliant 2 

uchod), yr hawl i fod yn ddirprwy i bleidleisiwr arall mewn etholiad 

llywodraeth leol. 

 

 

 

 

9 Atodlen 2, tudalen 124, ar ôl llinell 19, 
mewnosoder— 
 
‘(2) Hepgorer adrannau 10 ac 11.’. 

Mae Gwelliant 9 yn diwygio Paragraff 16 o Atodlen 2 i'r Bil hwn, i 

fewnosod is-baragraff newydd 2. Y diben yw diwygio Deddf 2020 i hepgor 

adrannau 10 ac 11 o Ddeddf 2020. Roedd adrannau 10 ac 11 o Ddeddf 

2020 yn darparu ar gyfer etholfreinio pobl 16 ac 17 oed a dinasyddion 

tramor cymwys, ac er mwyn i'r estyniadau hyn fod yn gymwys ar gyfer 

etholiadau'r Senedd yn unig. Mae adran 2 o'r Bil hwn yn darparu y caiff 

pobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor cymhwysol bleidleisio mewn 
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etholiadau llywodraeth leol hefyd, felly nid oes angen adrannau 10 ac 11 

o Ddeddf 2020 bellach.  
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Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

 
03 Mawrth 2020 

 
Annwyl Mick, 
 
 
Rwy’n ysgrifennu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y cynnydd y mae Llywodraeth Cymru 
yn ei wneud wrth sicrhau cymhwysedd ar gyfer cyflwyno treth ar dir gwag yng Nghymru. Mae 
trafodaethau swyddogol bellach wedi dod i ben. Cytunwyd yn ystod cyfarfod diweddar Cyd-
bwyllgor y Trysorlysoedd fod cynigion Llywodraeth Cymru wedi cael eu datblygu digon i 
symud ymlaen i gam nesaf y broses y cytunwyd arni – cais ffurfiol i Lywodraeth y DU 
ddatganoli cymhwysedd deddfwriaethol yn y maes hwn. 
 
Rwyf bellach wedi cyflwyno’r cais hwnnw. Os ceir cydsyniad gan Lywodraeth y DU, y cam 
nesaf i Lywodraeth y DU fydd ymgynghori ynghylch goblygiadau cyfansoddiadol datganoli’r 
cymhwysedd hwn i Gymru. Byddaf yn rhoi diweddariad pellach ar y cynlluniau ar gyfer 
ymgynghoriad ar lefel y DU yn fuan.   
 
Bydd unrhyw gynigion polisi ar gyfer cyflwyno treth newydd yn cael eu datblygu pan fydd y 
cymhwysedd angenrheidiol wedi cael ei ddatganoli. Bydd y rhain yn cael eu datblygu yn sgil 
cyflawni gwaith casglu tystiolaeth pellach ac ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid. Yn ogystal 
â’r uchod, byddai ymgynghoriad cyhoeddus llawn ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cael eu 
cynnal gan Lywodraeth Cymru cyn paratoi unrhyw ddeddfwriaeth yn y maes hwn. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru


Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit 
Counsel General and Brexit Minister  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

YPCCGB@llyw.cymru / PSCGBM@gov.wales 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref CG/05257/19 

Mick Antoniw AC 
SeneddLJC@assembly.wales 

4 Mawrth 2020 

Annwyl Mick, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Ionawr ac am dynnu fy sylw at eich profiad yn ddiweddar 
o’r arferion mewn perthynas â chyflawni eich cyfrifoldebau o dan y cytundeb rhyng-
sefydliadol. Mae’n glir o’ch cyfrif chi nad ydym wedi cyflawni’r lefel o gysondeb yr ydym yn 
dyheu i’w chyrraedd hyd yma. Rwyf wedi gofyn i swyddogion gymryd camau i wella’r sefyllfa 
hon cyn gynted â phosibl.  

Fel ymateb i’ch ymholiad ynglŷn ag amseru adroddiad cyntaf Llywodraeth Cymru ar 
gysylltiadau rhyng-sefydliadol, gallaf gadarnhau y bydd yn cynnwys y cyfnod o fis Ebrill 
2019 i fis Mawrth 2020 ac y bydd yn cael ei osod ym mis Medi.  

Yn gywir 

Jeremy Miles AC 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit 
Counsel General and Brexit Minister  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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