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Annwyl Janet  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Ebrill ynghylch ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu 
mynediad i geiswyr lloches at gynlluniau'r Lwfans Cynhaliaeth Addysg a'r Gronfa Ariannol 
Wrth Gefn. Rhoddwyd eich llythyr i mi gan fod y cynlluniau hyn yn rhan o'm portffolio i. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i Cenedl Noddfa: Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr 
Lloches. Fel y nodwyd gennych, mae'r cynllun yn amlinellu y bydd Llywodraeth Cymru'n 
gweithio tuag at newid fel bod ceiswyr lloches yn gymwys ar gyfer y cynlluniau uchod o fis 
Medi 2020. Yn anffodus, nid oes modd gweithredu'r newidiadau ynghynt gan fod yr holl 
newidiadau i'r system cymorth i fyfyrwyr yn cymryd tua 18 mis (yn rhannol er mwyn caniatáu 
amser i'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr newid ei systemau TG), ac mae'n rhaid i effaith 
unrhyw newid mewn polisi gael ei ystyried yn llawn. Er hynny, hoffwn eich sicrhau bod fy 
swyddogion yn cydweithio yn agos â phartneriaid cyflenwi ac ar draws adrannau'r llywodraeth 
er mwyn cyflawni’r ymrwymiad hwn cyn gynted ag y bo modd. 
 
Yn gywir  
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