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Annwyl Lywydd, 
 
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
(Diwygio) (Coronafeirws) 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 hwn yn dod i rym lai na 21 diwrnod o ddyddiad ei osod. Rwy’n atodi’r 
Memorandwm Esboniadol er gwybodaeth i chi. 
 
Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
(Diwygio) (Coronafeirws) 2020 (“y Rheoliadau”) yn diwygio Rheoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019 (“Rheoliadau 2019”).  
 
Mae’r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr, a wneir o dan adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1988, yn sail i’r system cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru 
ac yn ymgymryd â chyrsiau addysg uwch dynodedig.  
 
Bydd y Rheoliadau yn diwygio Rheoliadau 2019 i alluogi myfyrwyr newydd sy’n dysgu o bell 
nad ydynt yn gallu bod yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf eu blwyddyn academaidd gyntaf, 
oherwydd na allant deithio am unrhyw reswm sy'n gysylltiedig â phandemig y Coronafeirws, 
i barhau i fod yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr. Mae'r offeryn hwn yn dilyn y weithdrefn 
penderfyniad negyddol. 
 
Fel y nodwyd, bydd y Rheoliadau fel y'u gwnaed yn dod i rym cyn i 21 diwrnod fynd heibio. 
Mae hyn oherwydd ei bod yn hwyr yn y flwyddyn. Mae angen i'r Rheoliadau fod mewn grym 
erbyn 1 Medi (diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd) i alluogi myfyrwyr sy'n dechrau ar eu 
cwrs ar y dyddiad hwnnw i barhau i fod yn gymwys i gael cymorth, gan na ellir gwneud 
newidiadau’n ôl-weithredol. Mae hyn yn sicrhau nad oes unrhyw fyfyrwyr dan anfantais 
oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'w rheolaeth. 
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Mae Memorandwm Esboniadol wedi’i baratoi ac wedii osod gerbron y Swyddfa Gyflwyno, ar 
y cyd â’r Rheoliadau. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Mick Antoniw AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r 
Pwyllgorau,  a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
 
Yn gywir, 
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