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7 Mawrth 2017 

 

Annwyl Ddau,  

 

Newidiadau i'r cwricwlwm yng Nghymru 

Croesawodd y Pwyllgor y cyfle i gwrdd â'r Prif Swyddog Meddygol newydd, Dr 

Frank Atherton yn ein cyfarfod ar 2 Mawrth 2017. Roedd y cyfarfod hwn yn rhan 

o'r gwaith craffu cyffredinol ar Adroddiad Blynyddol y Prif Swyddog Meddygol 

2015/16 ac roedd yn galluogi’r Pwyllgor i archwilio'r cyfeiriad y mae Llywodraeth 

Cymru yn mynd tuag ato i wella iechyd ein pobl ifanc yng Nghymru. Mae creu 

ffyrdd iach o fyw yn gynnar mewn bywyd yn sylfaen i iechyd a llesiant da yn 

ddiweddarach mewn bywyd.  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor wedi gwneud rhywfaint o waith craffu ar sut y mae 

Llywodraeth Cymru yn gweithredu Adolygiad Donaldson, a bydd yn parhau i gadw 

llygad barcud ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd wrth iddo fynd yn ei flaen. Yn 

dilyn y sesiwn gyda Dr Atherton, mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed pa fath o 

waith traws-sector rhwng addysg ac iechyd sy'n cael ei wneud wrth ddatblygu  

dysgu a phrofiad fel maent yn ymwneud â maes iechyd a llesiant. 

Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod cynllun y cwricwlwm yn cael ei arwain gan 

ysgolion ac ymarferwyr drwy'r Rhwydwaith o Ysgolion Arloesi, a gefnogir gan y 

Grŵp Cwricwlwm ac Asesu. Mae gennym ddiddordeb yn y modd y mae 

gwybodaeth a chyngor arbenigol yn cyfrannu at ddatblygu cynnwys y cwricwla, yn 

enwedig pan fo’r angen cael mewnbwn oddi wrth sectorau heblaw addysg yn 

amlwg. Byddai'r Pwyllgor felly yn hoffi clywed sut mae arbenigwyr iechyd y 
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cyhoedd a sefydliadau fel Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyfrannu at gynllunio a 

datblygu dysgu a phrofiad fel y maent yn ymwneud â maes iechyd a llesiant. 

Edrychaf ymlaen yn fawr at eich ymateb.   

 

Yn gywir, 

 

 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

 




