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Annwyl David  
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 25 Medi ynghylch deiseb a gyflwynwyd gan Mrs Sharon 
Ellis yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddarparu cymorth i fyfyrwyr o Gymru sydd am astudio 
dramor, fel merch Mrs Ellis.  
 
Rwy wedi derbyn sawl darn o gyfatebiaeth gan Mrs Elis ar y mater hwn ers mis Ionawr 2017 
drwy ei Aelod Seneddol a'i Aelod Cynulliad. Mae fy ymatebion wedi'u gwneud yn glir sut 
mae'r system cymorth i fyfyrwyr yn gweithio ar hyn o bryd.  
 
Mae'r system bresennol yng Nghymru wedi'i llunio i gynnig cymorth i fyfyrwyr cymwys sy'n 
dilyn cwrs addysg uwch dynodedig mewn sefydliad a ariennir yn gyhoeddus neu gwrs 
dynodedig penodol mewn sefydliad preifat yn y DU. Cynigir cymorth hefyd ar gyfer cyfnodau 
o astudio mewn sefydliadau Ewropeaidd (er enghraifft, cyllid Erasmus), ac i fyfyrwyr sy'n 
dilyn modiwl o astudio dramor fel rhan o'u cwrs yn y DU (fel myfyrwyr meddygol yn astudio 
'meddygaeth drofannol'). Ceir hefyd drefniadau cyfatebol ag aelod-wladwriaethau eraill yr 
UE sy'n ymwneud â chymorth ar gyfer ffioedd dysgu. Mae meini prawf tebyg yn cael eu 
defnyddio gan weinyddiaethau eraill y DU. 

 
Yn dilyn yr adolygiad annibynnol cynhwysfawr o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid 
myfyrwyr yng Nghymru (adolygiad Diamond), cyflwynais becyn newydd o gymorth i fyfyrwyr 
sy'n dechrau eu blwyddyn academaidd yn 2018/19 ac ar ôl hynny. Bydd gan fyfyrwyr 
cymwys o Gymru'r hawl i'r pecyn cymorth mwyaf hael yn y DU. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr 
yn derbyn cymorth cynhaliaeth sy'n cyfateb i'r cyflog byw cenedlaethol a byddant yn gallu 
cael cymorth i dalu am gostau ffioedd dysgu. 
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Ar hyn o bryd, os bydd myfyriwr yn penderfynu cwblhau cwrs gradd mewn prifysgol y tu 
allan i'r DU, nid ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth i fyfyrwyr. Argymhellodd 
Adolygiad Diamond y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cynnal cynllun peilot i weld a fydd 
yn bosibl ymestyn y pecyn cymorth i fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru sy'n dewis astudio eu 
rhaglen radd gyfan y tu allan i'r DU.  
 
Rwy'n cefnogi'r egwyddor y dylai myfyrwyr talentog o Gymru gael y cyfle a'r cyllid i astudio 
dramor. Ym mis Ionawr 2018, penododd Llywodraeth Cymru Ymchwil OB3, ar y cyd â 
Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), i 
gynnal astudiaeth gwmpasu. Prif nod yr astudiaeth oedd darparu tystiolaeth i gefnogi'r 
gwaith o ddatblygu cynllun peilot ar astudio dramor. Cafodd yr adroddiad terfynol ei 
gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2018, ac mae ar gael yma: https://gov.wales/statistics-and-
research/overseas-study-pilot/?skip=1&lang=cy 
 

Mae adroddiad OB3 yn tynnu sylw i lefelau isel o alw cudd, anhawster wrth bennu'r galw am 
gludadwyedd llawn a dim ond ychydig o gefnogaeth gan randdeiliaid ar gyfer darparu 
grant/benthyciad cynhaliaeth i astudio cwrs gradd llawn dramor.   
 
Rwyf wedi ystyried canfyddiadau'r adroddiad a'r opsiynau ar gyfer datblygu cynllun peilot ar 
astudio dramor. Disgwyliaf allu cadarnhau'r sefyllfa mewn datganiad i’r Senedd yn nes 
ymlaen eleni.  Fodd bynnag, cadarnhaf nad yw’n bosib cynnig benthyciadau ffioedd dysgu 
neu gynnal i fyfyrwyr sy’n dewis astudio tu allan i’r DU o dan y cytundeb ariannol presennol 
gyda Thrysorlys Ei Mawrhydi. Felly, mae'n bwysig nodi na fydd y peilot yn gallu cynnig 
cymorth ariannol i fyfyrwyr i astudio cwrs gradd lawn mewn prifysgol dramor. Bydd y peilot 
yn canolbwyntio ar gyfnodau byr o astudio, er mwyn caniatáu i'r nifer mwyaf o fyfyrwyr allu 
manteisio ar y cyfle hwnnw. 
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