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Hydref 2018  
 

Annwyl Mick 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 8 Hydref 2018, yn gofyn am esboniad ynghylch sut 

mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) (Diwygio) 2018 (SL(5)240) 

wedi mynd yn fwy hyblyg a sut mae hynny yn cyd-fynd ag ymateb y Llywodraeth nad 

oes newid o ran polisi na dull cyfrifo, wrth benderfynu ar y swm sy'n ddyledus. 

Mae Rheoliad 8 yn diwygio Rheoliad 93 o Reoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 

(Cymru) 2018 drwy ddisodli fformiwla fathemategol a ddefnyddir i gyfrifo swm is y 

cymorth cynhaliaeth sy'n ddyledus i garcharor yn ystod cyfnodau yn y carchar â 

geiriad syml. Mae hyn yn adlewyrchu'r hyn a wnaed â Rheoliadau 94 a 95. Mae'r 

rhain, bellach, yn rhoi esboniad syml o sut y caiff cymorth ei gyfrifo os bydd myfyriwr 

yn absennol o'i gwrs yn hytrach na defnyddio fformiwla fathemategol. 

Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn nodi '[t]here is no cost associated with this 

amendment as the regulation has been made more permissive, but it does not alter 

the calculation that will be applied to determine entitlement’. Mae hyn yn cadarnhau'n 

glir nad oes newid yng nghanlyniadau'r broses gyfrifo. Nid yw'r Cwmni Benthyciadau 

i Fyfyrwyr, sy'n gweithredu'r system cymorth i fyfyrwyr ar ran Llywodraeth Cymru, 

wedi newid y ffordd y caiff y swm sy'n ddyledus i garcharor ei gyfrifo yn sgil y 

diwygiad hwn. Defnyddir y gair 'permissive' i adlewyrchu'r newid o fformiwla i eiriad o 

fewn y cyd-destun clir nad oes newid yn y swm cymorth sy'n ddyledus.  

Gobeithio bod hyn yn ateb eich cwestiwn. 

 
Yn gywir  
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