
SL(5)439 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 
(Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019 yn 
diwygio’r rheoliadau a ganlyn:

 Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007;

 Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) 2014;

 Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) 
(Cymru) 2015;

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017;

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (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. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu i berson â chaniatâd i ddod i mewn neu i aros i fod yn un o'r 
categorïau o bobl gymwys, a dyma un o'r meini prawf y mae'n rhaid i berson ei fodloni os yw am fod yn 
gymwys i gael y gefnogaeth berthnasol i fyfyrwyr.

Mae pob un o’r Rheoliadau y cyfeirir atynt uchod wedi eu diwygio er mwyn mewnosod yn y diffiniad o 
“caniatâd i ddod i mewn neu i aros”, bersonau y rhoddwyd caniatâd iddynt aros ar sail bywyd teuluol.  
Maent eisoes yn gwneud darpariaeth i berson y rhoddwyd caniatâd iddo fynd i mewn neu i aros ar sail 
bywyd preifat. 

Gweithdrefn
Negyddol

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) 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. 



1. Cyfeirir at adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 fel un o'r pwerau galluogi ar gyfer 
llunio'r Rheoliadau hyn. Mae adran 22 yn cynnwys ystod eang o bwerau, a byddai o fudd i’r 
darllenydd pe bai'r Rheoliadau'n fwy penodol o ran nodi pa bŵer sy'n cael ei ddefnyddio. Yn yr 
achos hwn, mae'r pŵer wedi'i gynnwys yn adran 22(2)(a).

2. Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddio yn nodi'r pwyntiau a ganlyn mewn perthynas â chostau a 
buddion llunio'r Rheoliadau:

“The changes outlined relating to persons with leave to remain on the grounds of family life are 
expected to have no or negligible financial implications for the Welsh Government. It is not possible 
to determine how many such persons may take up support for study, but the number will be very 
small.”

Mae'r Rheoliadau hyn yn ehangu nifer bosibl y myfyrwyr a allai fod yn gymwys i gael cymorth i 
fyfyrwyr, ac eto mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn nodi na fydd unrhyw oblygiadau ariannol, 
neu bron dim goblygiadau ariannol, i Lywodraeth Cymru. Ymddengys fod hyn yn anghyson, gan 
fod yr asesiad hefyd yn nodi nad yw'n bosibl asesu faint o bobl yn y cyd-destun hwn a allai gael y 
gefnogaeth.

Y goblygiadau yn sgil gadael yr 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 angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
11 Medi 2019


