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Annwyl Jack, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 29 Ebrill am y ddeiseb a ddaeth i law’r Pwyllgor sy’n hel 
llofnodion ar hyn o bryd, sef Deiseb P-06-1278, sy’n galw am gyflwyno gwersi rhianta a 
sgiliau bywyd sylfaenol i holl ddysgwyr ysgol uwchradd.  
 
Dylai pob plentyn a pherson ifanc fod wedi cael eu paratoi’n dda ar gyfer eu bywyd yn y 
dyfodol – eu gyrfa, perthnasau, iechyd a lles. Nid yw hyn yn golygu canolbwyntio ar 
gyrhaeddiad yn unig ond yr holl sgiliau, profiadau a phriodoleddau sy’n helpu iddynt fynd o 
nerth i nerth.  
 
Mae gan yr ysgol rôl allweddol yn hyn o beth, ond mae’r amgylchedd yn y cartref a’r 
gymuned ehangach yn ddylanwadau sylweddol. Rydym am i bob ysgol yng Nghymru fod yn 
Ysgolion Bro sy’n ymateb i anghenion eu cymunedau, gan adeiladu partneriaeth gref â 
theuluoedd/gofalwyr a chydweithio â gwasanaethau eraill. Drwy gydweithio’n effeithiol fel 
ysgolion, cartrefi a chymunedau gallwn gefnogi ein plant a’n pobl ifanc yn fwy effeithiol.  
 
Dros y misoedd nesaf byddwn yn buddsoddi £3.84m i gynyddu nifer y Swyddogion 
Ymgysylltu â Theuluoedd a gyflogir gan ysgolion. Bydd y rolau hyn yn bwysig fel cyswllt 
rhwng yr ysgol a'r cartref, gan ddarparu cymorth y mae mawr ei angen i deuluoedd. Byddwn 
hefyd yn rhoi £660k o gyllid i dreialu penodi Rheolwyr Ysgolion Bro a buddsoddiad cyfalaf o 
£20m i alluogi ysgolion i ddatblygu ymhellach fel asedau cymunedol. 
 
Bydd y cwricwlwm newydd o fis Medi 2022 yn cynnwys Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a 
Lles a fydd yn gwella'r ffocws ar iechyd a lles dysgwyr. Am y tro cyntaf, bydd gan Iechyd a 
Lles statws cyfartal yn y gyfraith i feysydd pwysig eraill o gwricwlwm yr ysgol.  
 
Bydd y Maes arloesol hwn o'r cwricwlwm newydd yn helpu dysgwyr i ddeall a gwerthfawrogi 
sut mae gwahanol elfennau iechyd a lles yn cysylltu â‘i gilydd, gan gydnabod bod iechyd a 
lles da yn bwysig i alluogi dysgu llwyddiannus. Mae'n ymwneud â datblygu gallu dysgwyr i 
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ddelio â chyfleoedd a heriau bywyd. Elfennau sylfaenol y Maes hwn yw iechyd corfforol, 
iechyd meddwl a lles emosiynol a chymdeithasol.  
 
Mae'r hyn sy'n bwysig yn y Maes hwn wedi'i fynegi mewn pum datganiad sy'n cefnogi ac yn 
ategu ei gilydd i sicrhau dull gweithredu holistaidd. Mae Fframwaith y cwricwlwm yn rhoi 
hyblygrwydd i weithwyr proffesiynol gwmpasu ystod o sgiliau pwysig, gan gynnwys cymorth 
ar reoli arian, cymorth cyntaf sylfaenol, a phwysigrwydd bwyta'n iach. Bydd y sgiliau hyn yn 
galluogi dysgwyr i ddatblygu ymddygiadau cadarnhaol gydol oes sy'n cefnogi eu hiechyd a'u 
lles. 
 
Mae'r Maes hwn hefyd yn cyfrannu at addysg ataliol drwy ganolbwyntio ar berthnasoedd 
iach ac addysg Cydberthynas a Rhywioldeb gorfodol. Mae Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb wedi'i gynllunio i ddiogelu ein holl blant a phobl ifanc, a’u cefnogi i ddatblygu 
gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiadau a fydd yn helpu i'w hamddiffyn drwy gydol eu bywydau 
a gwella eu lles. Mae Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb holistaidd a chynhwysol o 
ansawdd uchel yn gysylltiedig ag amrywiaeth o ganlyniadau cadarnhaol ac amddiffynnol i 
bob dysgwr a'u cymunedau, gan gynnwys cydnabod perthynas gamdriniol neu berthynas 
nad yw’n iach a mwy o ymwybyddiaeth, gwybodaeth a dealltwriaeth o drais ar sail rhywedd 
a thrais rhywiol.  
 
Mae dyletswyddau diogelu statudol yn ddyledus i bob plentyn a pherson ifanc sydd mewn 
perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod hyd at 18 oed ac i oedolion sydd mewn 
perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod sy'n 18 oed neu'n hŷn. Nodir y dyletswyddau 
hyn yn ein deddfwriaeth drwy Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
a chanllawiau statudol cysylltiedig i bennu’r gofynion ar gyfer nodi ac ymateb i blant sydd 
mewn perygl.  

Sefydlodd y Ddeddf hefyd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Byrddau Lleol 
Diogelu Plant yn rhanbarthol er mwyn cefnogi arferion diogelu sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar 
draws asiantaethau a ledled Cymru. Mae’r trefniadau hyn bellach wedi ennill eu plwyf.  

 
Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru a Chanllawiau Ymarfer Cymru Gyfan yn eiddo i’r 
Byrddau Diogelu ac fe’i cyhoeddwyd yn 2019. Maent yn hybu arferion diogelu cyson ar 
draws asiantaethau a ledled Cymru sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Darparwyd hyfforddiant ar y 
gweithdrefnau a’r canllawiau, a hwyluswyd gan y Byrddau Diogelu. Mae Gweithdrefnau 
Diogelu Cymru ar gael i bawb drwy ap a hefyd drwy Gofal Cymdeithasol Cymru 
(diogelu.cymru). 
 
Yn gywir 
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