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Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu sylfaen i'r system cymorth ariannol i fyfyrwyr sydd, fel 

arfer, yn preswylio yng Nghymru (yn amodol ar eithriadau) wrth iddynt ymgymryd â 

chyrsiau addysg uwch dynodedig lle bo'r flwyddyn academaidd yn dechrau ar 1 Awst 

2018, neu ar ôl y dyddiad hwnnw. Mae'r cymorth dan sylw yn cynnwys benthyciadau 

ffioedd dysgu, grantiau cynhaliaeth a benthyciadau cynhaliaeth. 

Y weithdrefn 

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: 

1. Ni ddarperir diffiniad ar gyfer 'ymddiriedolaeth sefydledig GIG' yn Rheoliad 

44(4)(c). Mae hyn yn groes i gyrff eraill a gaiff eu diffinio yn Rheoliad 44(4). 

Byddai diffiniad yn cael gwared ar unrhyw amwysedd ynghylch beth a olygir gan 

y term. Defnyddir diffiniadau o'r term yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 ac yn Neddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018. [Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod 

gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni 

gofynion statudol] 

2. Mae paragraff 2(2)(c) o Atodlen 4 yn y testun Cymraeg yn cyfeirio'n benodol at 

grantiau, benthyciadau neu daliadau eraill a wneir gan Gyngor Cyllido Addysg 

Uwch Cymru.  Nid oes cyfeiriad at y corff hwnnw yn y testun Saesneg, felly nid 

yw'r grantiau, y benthyciadau neu'r taliadau yn cael eu cyfyngu yn yr un modd.  

[Rheol Sefydlog 21.2(vii) – anghysondebau rhwng ystyr y testun Cymraeg ac ystyr 

y testun Saesneg.] 

3. Mae Rheoliad 53 yn dweud nad yw person yn gymwys i gael benthyciad 

cynhaliaeth (mewn perthynas â chostau byw) os ydyw wedi cyrraedd 60 oed 

erbyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd y mae'r cwrs yn dechrau.  Fodd 

bynnag, mae myfyrwyr dros 60 oed yn gymwys i wneud cais am grant sylfaen,  

grant cynhaliaeth a grantiau eraill sydd wedi'u targedu. 



 

Mae Rheoliad 99 ac Atodlen 5 yn dweud nad yw person yn gymwys am 

fenthyciad ffi coleg yng Nghaergrawnt neu Rydychen (benthyciad sydd ar gael i 

dalu ffioedd coleg ar gyfer rhai cyrsiau dynodedig a gynigir gan Gaergrawnt neu 

Rydychen, er enghraifft deintyddiaeth, gwaith cymdeithasol) os ydynt wedi 

cyrraedd 60 oed erbyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd y mae'r cwrs yn 

dechrau. 

Mae'r Pwyllgor yn codi'r pryder a ganlyn, sy'n ymwneud â hawliau dynol, mewn 

perthynas â'r terfyn oedran hwn. 

Mae Erthygl 2 Protocol 1 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (y 

Confensiwn) yn cynnwys hawl gyffredinol i addysg.  

 

Mae Erthygl 14 y Confensiwn yn darparu y bydd yr hawliau a'r rhyddfreiniau a 

nodir yn y Confensiwn yn cael eu sicrhau yn ddiwahân, heb wahaniaethu ar sawl 

sail amrywiol a ddiogelir, gan gynnwys oedran.1 

 

Mae'r Pwyllgor o'r farn bod y materion a godwyd gan Reoliadau 53 a 99 yn 

berthnasol i'r hawl i addysg. Felly, drwy osod terfyn oedran uchaf o 60, gofynna'r 

Pwyllgor a ydynt yn gwahaniaethu yn erbyn pobl dros 60 oed o ran arfer eu hawl 

i addysg?  

 

Bydd y cwestiwn a yw cyfyngiad oedran o'r fath yn gwahaniaethu yn dibynnu a 

ellir ei gyfiawnhau. Os gellir ei gyfiawnhau, nid yw'n achos o wahaniaethu ac nid 

yw'n groes i'r Confensiwn. 

 

Nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn rhoi unrhyw gyfiawnhad dros osod 

cyfyngiad oedran o'r fath. Felly, mae'r Pwyllgor yn gofyn i Lywodraeth Cymru 

ddarparu dadansoddiad o gyfiawnhad Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio prawf 

â phedair elfen iddi, sydd wedi'i sefydlu gan y Goruchaf Lys. Dyma'r prawf: 

 A oes gan y mesur nod cyfreithlon sy'n ddigonol i gyfiawnhau cyfyngiad ar 

hawl sylfaenol? 

 A yw'r mesur wedi'i gysylltu yn rhesymegol â'r nod hwnnw? 

                                                 

1Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi dyfarnu bod y 'mathau eraill o statws' a nodir yn Erthygl 14 yn 

cynnwys 'oedran', Schwizgebel v Y Swistir (Rhif 25762/07). 



 

 A ellid defnyddio mesur llai ymwthiol? 

 A geir cydbwysedd teg?  

[Rheol Sefydlog 21.2(i) – ei bod yn ymddangos bod amheuaeth a yw ‘intra vires’.] 

 

Craffu ar y rhinweddau  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 

mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Daeth yr adolygiad annibynnol o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr, a 

arweiniwyd gan Syr Ian Diamond (“adolygiad Diamond”), i ben ym mis Medi 2016. 

Gofynnwyd i'r Athro Diamond gynnal adolygiad eang o addysg uwch a chyllid 

myfyrwyr. 

Gwnaed nifer o argymhellion gan yr Athro Diamond, sydd wedi'u hadlewyrchu yn y 

Rheoliadau hyn er enghraifft: 

 Y grant ffioedd dysgu presennol i fyfyrwyr israddedig llawn amser i'w ddisodli 

gan fenthyciad ychwanegol i fyfyrwyr, hyd at uchafswm o £9,000. 

 Grant 'sylfaenol' o £1,000 ar gael i bob myfyriwr cymwys sy'n hanu o Gymru. 

 Grant ychwanegol, yn amodol ar brawf modd, i dalu costau byw. 

 Benthyciadau cynhaliaeth (yn amodol ar gymhwysedd) i fyfyrwyr nad ydynt yn 

gymwys ar gyfer y grant. 

[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.] 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Mae'r gofynion cymhwysedd ar gyfer cyllid myfyrwyr wedi'u drafftio i roi ystyriaeth i 

aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd. Felly, bydd ambell fyfyriwr o'r UE yn gymwys i 

gael cymorth o dan y Rheoliadau. Mae'r Rheoliadau yn cyfeirio hefyd at raglen Erasmus. 

Dyma raglen sy'n rhoi'r opsiwn i fyfyrwyr prifysgol astudio dramor mewn gwlad arall, 

neu ymgymryd â phrentisiaeth mewn gwlad arall. Nid yw'n glir ar y pwynt hwn pa 

effaith bydd Brexit yn ei chael ar raglenni megis Erasmus a symudedd myfyrwyr. 

 

 



 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y llywodraeth  

Ystyriaeth y Pwyllgor 

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 12 Mawrth 2018, a bydd yn cyflwyno 

adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau adrodd ar rinweddau a materion technegol 

a nodwyd. 

 

Mae’r trydydd pwynt adrodd technegol yn nodi pedwar cwestiwn i’w cynnwys yn 

ymateb y Llywodraeth gan nad yw’r Memorandwm Esboniadol yn cynnwys dim rheswm 

dros osod terfyn oedran uchaf o 60 oed. Yn ein barn ni, heb gyfiawnhad dros y dull 

hwn, mae posibilrwydd yn parhau i fwrw amheuaeth a ydynt yn cydymffurfio â 

deddfwriaeth hawliau dynol. 

 

 

 


