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          20 Rhagfyr 2017  
 
 
 
Annwyl ,   
 
ATISN 11765 – Dysgu Oedolion yn y Gymuned 
 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 5 Rhagfyr 2017 am gyllid ac 
amodau ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned.  
 
Mewn perthynas â'ch cais: 
 

a) Cyfanswm y gwariant a gyfrifwyd ar gyfer gweithgareddau Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned (ACL) a ddarparwyd drwy gyfrwng (i) y Saesneg; (ii) y Gymraeg; ac (iii) 
yn ddwyieithog, ar gyfer bob blwyddyn ariannol o 2011/12 i 2016/17;  

 

Nid yw Llywodraeth Cymru'n cadw'r lefel hon o wybodaeth, felly ni all ei darparu i chi.   
 

b) nifer y grantiau a roddwyd i ddarparwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) ar 
gyfer bob blwyddyn ariannol o 2011/12 i 2016/17;  

 
Mae Llywodraeth Cymru'n darparu cyllid blynyddol i awdurdodau lleol ar ffurf Grant 
Addysg Gymunedol yn benodol ar gyfer darparu Dysgu Oedolion yn y Gymuned.  
Mae manylion y dyraniadau i bob awdurdod lleol ar gyfer y cyfnod y gwnaed cais yn 
ei gylch wedi'u hamgáu yn Nogfennau 1a ac 1b. 

 
c) Copi o unrhyw amodau a osodwyd ar ddarparwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned 

(ACL) ar gyfer bob blwyddyn ariannol o 2011/12 i 2016/17  
 

Mae Llywodraeth Cymru'n nodi Telerau ac Amodau cyllid ar gyfer awdurdodau lleol 
mewn llythyr blynyddol.   Darperir copïau o'r dogfennau hyn fel Dogfennau 2-7b.  Dim 
ond ers 2016-17 y mae'r dogfennau wedi bod ar gael yn Gymraeg. 
 

d) Unrhyw wybodaeth rydych chi wedi ei derbyn ers mis Ionawr 2016 gan 
ddarparwyr Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) am ganran y cyrsiau a 
gweithgareddau eraill a gynhelir ganddynt drwy gyfrwng (i) y Saesneg; (ii) y 
Gymraeg; ac (iii) yn ddwyieithog  

https://documents.hf.wales.gov.uk/id:A20210340/document/versions/www.wales.gov.uk


 

Mae hon yn wybodaeth gyhoeddus a gellir cael gafael arni drwy fynd i wefan Stats 
Cymru.  Dyma ddolen i'r wybodaeth: 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Education-and-Skills/Post-16-Education-
and-Training/Further-Education-and-Work-Based-Learning/Lifelong-Learning-Wales-
Record/learningactivities-by-qualificationtype-language 
  

 
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â'ch cais, 
gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ateb 
hwn. Dylech anfon cais am adolygiad mewnol at Swyddog  
Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru i'r cyfeiriad canlynol:  
 
Yr Uned Hawl i Wybodaeth,  
Llywodraeth Cymru, 
Parc Cathays,  
Caerdydd,  
CF10 3NQ  
 
neu drwy e-bostio rhyddidgwybodaeth@llyw.cymru 
 
Cofiwch nodi'r cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu 
â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:  Information Commissioner’s 
Office,  
 
Wycliffe House,  
Water Lane,  
Wilmslow,  
Cheshire,  
SK9 5AF. 
 
Fodd bynnag, dylech nodi nad yw'r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes ei 
bod wedi bod drwy ein proses adolygu fewnol ni. 
 
 
Yn gywir 
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