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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 30 Mai 2019, ynghylch y ddeiseb yn ymwneud â 
sicrhau cydraddoldeb i ysgolion cyfrwng Cymraeg; fel rydych yn ei nodi yn eich llythyr, 
rydym wedi gohebu eisoes ynghylch y mater hwn.  
 
Mater i'r rheoleiddiwr annibynnol, Cymwysterau Cymru yw penderfyniadau 
rheoleiddio yng Nghymru, gan gynnwys y trefniadau ar gyfer cymeradwyo a dynodi 
cymwysterau.  Fodd bynnag, hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddweud unwaith eto fod 
datblygu dull gweithredu sy'n sicrhau bod cydraddoldeb rhwng y ddarpariaeth yn 
Gymraeg ac yn Saesneg o ran yr hyn sydd ar gael wedi bod yn ganolog i'r gwaith 
cynllunio ar gyfer y cwricwlwm newydd o'r dechrau'n deg.  
 

Bydd Cymwysterau Cymru yn parhau i weithio gyda chyrff dyfarnu i'w hannog i gynnig 
darpariaeth yn Gymraeg ac yn ddwyieithog ac maent yn cynnig grantiau i gyrff dyfarnu 
i'w helpu i dalu cost cynnig cymwysterau dwyieithog. Byddant hefyd yn parhau i sicrhau 
bod yr holl gymwysterau newydd cymeradwy a ddatblygir ar gyfer Cymru ar gael yn 
ddwyieithog. 
 
Mae Cymwysterau Cymru wedi cychwyn y broses o ymgysylltu â rhanddeiliaid ledled 
Cymru i drafod sut y bydd angen i gymwysterau esblygu yn wyneb heriau'r cwricwlwm 
newydd drwy gynnig dewis cydlynol, hyblyg a dwyieithog i ddysgwyr. Byddant yn 
siarad â chynifer o wahanol grwpiau â phosibl gan gynnwys pobl ifanc, rhieni, ysgolion, 
cyflogwyr, colegau, prifysgolion, ac amrywiaeth o sefydliadau eraill cyn ymgynghori 
ynghylch cynigion am ystod o gymwysterau ar gyfer y dyfodol.  
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Rydym yn gweithio gyda Cymwysterau Cymru, awdurdodau lleol/ysgolion, consortia 
rhanbarthol a chyrff addysgol i gynyddu nifer y myfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y 
Gymraeg er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
 
Yn gywir  
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