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Cynllun Strategol y Ganolfan 
Dysgu Cymraeg Genedlaethol (2021–2026)

Dogfen ymgynghori 

Hoffai’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol eich gwahodd i 
roi sylwadau ar ei Chynllun Strategol drafft ar gyfer y cyfnod 
2021–26.

Ers ei sefydlu yn 2016 mae’r Ganolfan wedi roi pwys mawr ar 
weithio mewn partneriaeth ag eraill i roi’r cyfleoedd gorau i 
ddysgwyr y Gymraeg. Er mwyn ein cynorthwyo i greu Cynllun 
sydd mor uchelgeisiol a chyraeddadwy â phosibl, byddem yn 
gwerthfawrogi eich barn ar yr hyn sydd wedi ei amlinellu. Yn 
dilyn derbyn y sylwadau, byddwn yn adolygu’r drafft, ac yn 
cyhoeddi fersiwn derfynol dros yr haf. Rydym yn ddiolchgar i 
ddarparwyr cyrsiau’r Ganolfan ac i’n Byrddau Cwmni ac 
Ymgynghorol am eu sylwadau wrth ddatblygu’r ddogfen sydd 
nawr yn cael ei chyflwyno.

Er mwyn hwyluso derbyn ymatebion, rydym wedi llunio pum 
cwestiwn ac fe’ch gwahoddwn i ymateb i’r ymgynghoriad gan 
gyfeirio at y cwestiynau penodol. Gofynnwn i chi gwblhau'r 
ffurflen yma a'i hanfon at swyddfa@dysgucymraeg.cymru erbyn 
2:00yp ar dydd Gwener, 21 Mai 2021.  
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Holiadur Ymgynghori

 Enw:

 Ydych chi’n ymateb ar ran sefydliad, os felly, pa un? 

 Cyfeiriad e-bost: 

Ydych chi yn ddysgwr?            Ydych chi’n ymateb fel unigolyn?   

Nodwch os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio gyffredinol    IE NA

Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, gofynnwn i chi ateb y cwestiynau isod. Mae’n bosibl y byddwn yn 
cyhoeddi eich ymateb (yn ddienw) oni nodwch yn wahanol.

1. Yn gyffredinol, ydych chi’n cytuno â’r amcanion a nodwyd ar gyfer y Ganolfan?

2. Ydych chi’n cytuno gyda’r pwyslais sy’n cael ei roi ar fuddsoddi i ddatblygu cyfleoedd digidol
pellach i ddysgwyr y Gymraeg?
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3. Ydych chi’n cytuno â’r pwyslais a roddir yn y ddogfen ar ddatblygu’r cynlluniau ‘Cymraeg Gwaith’ a
‘Cymraeg yn y Cartref’?

4. Ydych chi’n cytuno bod angen cyflwyno dewisiadau amrywiol i ddysgwyr – dosbarth wyneb yn wyneb,
dosbarth rhithiol ar-lein, hunan-astudio a chyfuniadau o’r dulliau hyn?
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5. Nodwch os oes gennych sylwadau pellach ar y Cynllun Strategol, yr amcanion gweithredu a sut
y gallech gyfrannu i’w lwyddiant?

Cynllun Strategol

Dysgu 
Learn

Dysgu 
Learn

4

dysgucymraeg.cymru
learnwelsh.cymru


	enw'r cyf 11: 
	enw'r cyf 3: 
	enw'r cyf 5: 
	enw'r cyf 6: 
	enw'r cyf 12: 
	enw'r cyf 21: 
	enw'r cyf 22: 
	enw'r cyf 23: 
	dysgwr: Off
	Check Box2: Off
	Group4: Choice1


