
 

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. 



 

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. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 9 Mawrth 2020 ac mae'n 

cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 

 


