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Annwyl Mike  
 
Rwy’n ymateb i’ch llythyr dyddiedig 26 Ebrill a oedd yn sôn am ddeiseb a ddaeth i law’r 
Pwyllgor Deisebau, sy’n ceisio cefnogaeth i ofyn i Lywodraeth Cymru beidio â gwneud 
astudio’r Gymraeg yn orfodol yng Nghyfnod Allweddol 4 mwyach. 
 
Mae ein system addysg wedi cynnwys gofynion o ran astudiaethau dysgwyr yng Nghyfnod 
Allweddol 4 ers peth amser. Er enghraifft, cyflwynwyd Cymraeg yn raddol fel pwnc gorfodol 
ar gyfer disgyblion 5–14 o 1990 ymlaen, ac mae wedi bod yn orfodol i ddisgyblion 14–16 
oed am dros 17 o flynyddoedd. Mae hwn yn bolisi gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’i hen 
sefydlu ac nid oes cynlluniau gennyf i newid y sefyllfa bresennol.     
 
Rhaid i ysgolion ddal ati i sicrhau parhad a chynnydd mewn dysgu a bod gan bob dysgwr 
fynediad at y rhaglen astudio yn ei chyfanrwydd ar gyfer pa gwrs bynnag y maent yn eu 
hastudio. Fodd bynnag nid yw Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i ddysgwyr gael 
eu cofrestru ar gyfer cymhwyster arbennig. Yn hytrach, mae disgwyl i’r ysgolion gofrestru eu 
disgyblion ar gyfer cymhwyster sy’n briodol i’r cwrs y maent wedi ei ddilyn ar ddiwedd 
Cyfnod Allweddol 4.  Mater i’r ysgolion yw penderfynu ar ba gymwysterau i’w cynnig i’w 
dysgwyr, cyn belled â’u bod wedi eu cymeradwyo ar gyfer ei defnyddio yng Nghymru. 
 
Mae’r manteision i ddysgwyr yn glir o ran datblygu eu gallu i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae 
hyn yn amlwg o’r cynnydd sydd yn y galw am sgiliau yn yr iaith Gymraeg gan gyflogwyr. 
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Rhaid i’n system addysg sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y sgiliau sydd eu hangen arnynt 
i fanteisio ar y fath gyfleoedd.  
 
Rydym wedi dechrau ar broses o ddiwygio’r system addysg, a bydd y newidiadau hyn yn 
sicrhau bod gan ein pobl ifanc brofiad gwell a mwy ystyrlon o’r iaith. Dyma yw fy 
mlaenoriaeth o hyn ymlaen. 
 
Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC 
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