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Annwyl David 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Hydref am y ddeiseb ‘Sicrhau Cydraddoldeb 
Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg’. Fel y nodwch yn eich llythyr, rydym eisoes 
wedi gohebu ar y mater hwn. 
 
I droi at eich cwestiynau penodol: nodir disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran 
Cymwysterau Cymru yn Neddf Cymwysterau Cymru 2015. Mae trefniadau ar gyfer 
cymeradwyo a dynodi cymwysterau, megis dynodi TGAU Seicoleg, yn fater i 
Cymwysterau Cymru ac wrth ystyried beth sy’n briodol, rhaid rhoi i faterion gan 
gynnwys “dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys 
drwy 
argaeledd trefniadau asesu sy’n darparu ar gyfer asesu drwy gyfrwng y Gymraeg, 
ac argaeledd cymwysterau sydd fel arall yn hyrwyddo neu’n hwyluso’r defnydd 
o’r Gymraeg”. Mae Cymwysterau Cymru yn gweithio gyda chyrff dyfarnu i’w hannog i 
gynnig darpariaethau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ac mae grantiau ar gael iddynt 
i’w helpu i dalu am y gost o gynnig cymwysterau dwyieithog. 
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi tua £2.6m y flwyddyn ar 
adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu Cymraeg, ynghyd â phynciau a chymwysterau 
eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. Adnoddau yw’r rhain nad ydynt ar gael yn fasnachol 
am resymau dichonoldeb.   
 
Gan edrych at y dyfodol, a’r Cwricwlwm Newydd i Gymru, mae Cymwysterau 
Cymru’n dweud wrthyf fod sicrhau cydraddoldeb o ran argaeledd y ddarpariaeth 
Gymraeg a Saesneg, o’r cychwyn cyntaf, yn flaenoriaeth.  
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Hyderaf y bydd y wybodaeth hon o ddefnydd ichi. 
 
Yn gywir 
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