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Annwyl Janet,  
 
Diolch am eich llythyr ynglŷn â deiseb P-05-873 – Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru. 
 
Yn dilyn adolygiad o’r maes Cymraeg i Oedolion yn 2013, sefydlwyd Y Ganolfan Dysgu 
Cymraeg Genedlaethol yn 2016. Mae’n cynnig arweiniad strategol i’r maes, gan gynnwys  
datblygu cwricwlwm cyfoes, creu cyfres o gyrsiau newydd bydd yn cael eu cynnig gan bob 
darparwr ar draws Cymru, yn ogystal â chydweithio â phartneriaid i ehangu cyfleoedd i 
ddysgwyr ddatblygu a defnyddio eu sgiliau Cymraeg. 
 
Mae’r Ganolfan yn gweithio gyda 11 darparwr i gynnig cyrsiau Cymraeg i oedolion ar draws 
Cymru. Mae modd chwilio am gyrsiau drwy wefan y Ganolfan - 
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dod-o-hyd-i-gwrs/. 
 
Mae’r Ganolfan yn cynnig cefnogaeth ymarferol i ddysgwyr ar ffurf deunyddiau print a 
digidol rhad ac am ddim i fynd law yn llaw â’r cyrsiau newydd. Mae’r Ganolfan hefyd wedi 
datblygu cyrsiau ar-lein er mwyn cynnig ystod ehangach o gyfleoedd i ddysgwyr allu 
datblygu eu sgiliau Cymraeg. Ceir manylion pellach am waith y Ganolfan ar 
www.dysgucymraeg.cymru. 
 
Mae amrywiaeth o ffioedd ar gyfer ymrestru ar gwrs dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Nid yw 
cynnig cyrsiau Cymraeg rhad ac am ddim i oedolion yn un o’r 10 newid trawsnewidiol a 
nodir yn ‘Cymraeg 2050’. Serch hynny, mae sefydlu’r Ganolfan wedi cynnig cyfle i gysoni 
nifer o agweddau o’r rhaglen dysgu Cymraeg i oedolion, gan gynnwys ffioedd dysgu. O 
ganlyniad i waith gan y Ganolfan, bydd pob darparwr yn cyflwyno un ffi o £90 fesul cwrs prif 
ffrwd, waeth beth fo lefel neu batrwm y cwrs, o fis Medi 2019. Bydd y trefniadau newydd hyn 
yn sicrhau cysondeb a thegwch i bob dysgwr ar draws Cymru. Bydd un strwythur cyson o 
ran gostyngiadau ar gyfer ffioedd dysgu hefyd yn cael ei gyflwyno fel rhan o’r newidiadau 
hyn. Mae hwn yn cynnwys gostyngiad o 40% i unigolion ar fudd-daliadau a myfyrwyr, a 
gostyngiad o hyd at 100% (h.y. cynnig cyrsiau rhad ac am ddim) ar gyfer cyrsiau sy’n 
flaenoriaeth. 

mailto:Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales
mailto:senedddeisebau@cynulliad.cymru
https://dysgucymraeg.cymru/dysgu/dod-o-hyd-i-gwrs/
http://www.dysgucymraeg.cymru/


Mae Cronfa Ariannol Wrth Gefn y Ganolfan yn cynnig cymorth ariannol i ddysgwyr 
Cymraeg. Mae’n cynnig cymorth tuag at amrywiaeth o gostau, gan gynnwys costau gofal 
plant a chostau teithio, er mwyn sicrhau nad yw’r rhain yn rhwystr i unigolion fynd ati i 
ddysgu. 

Hyderaf fod y wybodaeth uchod yn egluro’r camau sydd ar waith i sicrhau bod oedolion yn 
mynd ati, ac - yn hollbwysig - parhau i ddysgu a defnyddio’r Gymraeg. Fe fyddwn yn hapus 
iawn i ddarparu gwybodaeth bellach i’r Pwyllgor, neu gellir cysylltu yn uniongyrchol â Phrif 
Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Efa Gruffudd Jones, drwy e-bostio 
am wybodaeth bellach am eu gwaith i gryfhau’r gefnogaeth i ddysgwyr
. 
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