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                                            3 Mehefin 2013 

        
 
Annwyl Gyfaill 

 
Cymorth i Fyfyrwyr Rhan-amser: Ffïoedd (Cymru) ar gyfer Blwyddyn Academaidd 
2014/15  
 
Yn sgil y cyhoeddiad a wnaed ar 5 Mawrth 2013 gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ynghylch 
cymorth i fyfyrwyr rhan-amser yn y Flwyddyn Academaidd 2014/15, dyma fanylion y 
newidiadau polisi cysylltiedig: 
 

i) bydd y ffïoedd ar gyfer cyrsiau rhan-amser yn parhau heb eu rheoleiddio, a 
bydd benthyciad ffïoedd hyd at £2,625 (sef 75% o £3,500), nad yw’n dibynnu ar 
brawf modd, ar gael i fyfyrwyr cymwys sy’n dechrau ar gyrsiau dynodedig 
mewn sefydliadau cyhoeddus neu breifat yng Nghymru ar 1 Medi 2014 neu ar 
ôl hynny; 

 
ii) bydd benthyciad ffïoedd hyd at £6,750, nad yw’n dibynnu ar brawf modd, ar 

gael i fyfyrwyr cymwys sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ond sy’n dechrau 
cwrs rhan-amser mewn sefydliadau a ariennir yn gyhoeddus yn rhannau eraill 
o’r DU ar 1 Medi 2014 neu ar ôl hynny; 

 
iii) bydd benthyciad ffïoedd hyd at £4,500, nad yw’n dibynnu ar brawf modd, ar 

gael i fyfyrwyr cymwys sy’n dechrau cwrs dynodedig mewn sefydliadau preifat 
yn rhannau eraill o’r DU ar 1 Medi 2014 neu ar ôl hynny; 

 
iv) bydd y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl ar gael i fyfyrwyr cymwys sy’n astudio 25% o’r 

amser llawn neu fwy, ond bydd pob grant cynhaliaeth arall sy’n dibynnu ar 
brawf modd, gan gynnwys y grant ar gyfer y cwrs, yn parhau i fod ar gael i’r 
rheini sy’n astudio 50% o’r amser llawn neu fwy yn unig; 
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v) bydd y cyfnod o ran cymhwysedd i gael cymorth ar gyfer cyrsiau rhan-amser yn 
cael ei ymestyn i ganiatáu mwy o hyblygrwydd er mwyn gallu cwblhau cwrs 
dros gyfnod hirach (efallai hyd at 16 mlynedd i’r rheini sy’n astudio 25% o’r 
amser llawn); 

 
vi) bydd y system gymorth bresennol ar gyfer cyrsiau rhan-amser (gan gynnwys 

pob myfyriwr rhan-amser yn y Flwyddyn Academaidd 2013/14) yn parhau dim 
ond i fyfyrwyr sy’n parhau i astudio yn y Flwyddyn Academaidd 2014/15. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YMHOLIADAU 
 
Os hoffech wneud unrhyw sylwadau ynghylch y ddarpariaeth ran-amser yng Nghymru neu’r 
Hysbysiad Gwybodaeth hwn, cysylltwch ag Is-adran Addysg Uwch Llywodraeth Cymru yn y 
lle cyntaf, drwy e-bostio: studentfinancedivision@wales.gsi.gov.uk  
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