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Annwyl William  
 
MYNEDIAD CYFARTAL I’R IAITH GYMRAEG 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Ionawr yn ymwneud â deiseb P-04-677 Mynediad 
Cyfartal i’r Iaith Gymraeg oddi wrth Regigijus Šiaučlūnas. 
 
Diolch am y cyfle i roi fy sylwadau ar y materion a godir cyn ichi ystyried y ddeiseb.  Mae 
darpariaeth cyrsiau Cymraeg i Oedolion ar gyfer pobl o bob cefndir yn bwysig i Lywodraeth 
Cymru ac ystyriwyd hyn yn adroddiad y Grŵp Adolygu Cymraeg i Oedolion a gyhoeddwyd 
yn 2013: 
 
“Targedir hefyd ddysgwyr a darpar ddysgwyr o leiafrifoedd ethnig a mewnfudwyr, a gwelwyd 
enghreifftiau o arfer da wrth dargedu’r grwpiau hyn ac enghreifftiau nodedig o lwyddiant gan 
rai o’r dysgwyr.  Fodd bynnag, ni thargedir y grwpiau hyn yn yr un ffordd ag y gwneir yn y 
maes Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE).”  
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn trafod y tebygrwydd rhwng darpariaeth Cymraeg i 
Oedolion a darpariaeth SSIE ac mae darparwyr SSIE yn cael eu hannog i gynnwys peth 
hyfforddiant iaith Gymraeg yn eu dosbarthiadau. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod 
ffioedd ar gyfer cyrsiau Cymraeg i Oedolion yn cael eu pennu gan bob darparwr unigol ar 
hyn o bryd. 
 
Ym Mai 2015, cyhoeddais ein bod yn sefydlu endid cenedlaethol newydd i fod yn gyfrifol am 
ddatblygiad strategol Cymraeg i Oedolion i’r dyfodol. Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant yn cartrefu’r ganolfan newydd ac wrthi’n datblygu’i strategaeth ar gyfer y dyfodol.  



Mae’r heriau y bydd angen i’r ganolfan newydd fynd i’r afael â nhw yn cynnwys cynyddu 
nifer y dysgwyr, targedu dysgwyr newydd, ymateb i anghenion dysgwyr a pharhau ag 
ymdrechion i gysoni ffioedd ar draws Cymru er mwyn sicrhau’r ffi isaf posibl a thegwch i 
ddysgwyr.   
 
Yn gywir  
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