
 

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. 



 

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? 



 

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 

 


