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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
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corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref:  MA/JMEWL/2095/22 

Jayne Bryant AS  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

1 Gorffennaf 2022 

Annwyl Jayne, 

Dyma fy Adroddiad Blynyddol ar Weithredu'r Cwricwlwm. Rwy’n bwriadu ei gyhoeddi ar 1 
Gorffennaf.  

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu ein gwerthusiad o’r sefyllfa bresennol o ran diwygio; y 
camau rydym yn eu cymryd i gefnogi ysgolion ac mae’n edrych tua’r dyfodol a’r broses 
gyflwyno. Roedd yr adroddiad hwn yn ymrwymiad a wnaed gan y Llywodraeth yn ystod hynt 
Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn ystod y Senedd ddiwethaf. Y broses hon o 
adrodd yn flynyddol fydd ein prif ddull o roi gwybodaeth newydd i’r Senedd ynghylch 
gweithredu’r cwricwlwm. Rwy’n cynnig mai’r adroddiad hwn hefyd fydd y papur tystiolaeth a 
gyflwynir cyn imi ddod i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 14 Gorffennaf.   

Byddwn yn croesawu barn y Pwyllgor maes o law ar agweddau o’r gwaith diwygio yr hoffech 
eu gweld yn cael eu trafod yn fwy manwl yn yr adroddiadau blynyddol dilynol, yn enwedig o 
ystyried gwaith craffu parhaus y Pwyllgor ar weithredu’r cwricwlwm.  

Rwyf hefyd yn anfon copïau o’r llythyr hwn at Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus oherwydd eu diddordeb mewn darparu 
adnoddau parhaus ar gyfer diwygio’r cwricwlwm. 
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