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Ein cyf / Our Ref: MA(P)/KW/1080/19 

Lynne Neagle AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Annwyl Lynne, 

Datblygu’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Chwefror yn dilyn sesiwn dystiolaeth ddiweddar y 
Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc a fynychais ar 10 Ionawr, a’r ohebiaeth ddilynol gyda 
CLlLC a CCAC.  

Rwy’n croesawu ymrwymiad parhaus y Pwyllgor i graffu ar gynnydd ein diwygiadau 
addysg a hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor am ei waith diweddar yn casglu barn partneriaid 
a rhanddeiliaid allweddol ynghylch datblygiadau’r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 
hyd yma.  

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i’n diwygiadau addysg, gyda’n hysgolion a’n partneriaid i 
gyd yn cymryd camau i gefnogi cenhadaeth ein cenedl, gan helpu i gyflawni ein 
huchelgais ar gyfer system addysg sy’n destun balchder i’n gwlad ac sy’n ennyn hyder 
ymhlith y cyhoedd. Mae ein cynigion yn y Papur Gwyn ar gyfer fframwaith 
deddfwriaethol newydd yn destun ymgynghoriad ac mae pob Maes Dysgu a Phrofiad 
yn cael eu paratoi ar gyfer cyhoeddi’r cwricwlwm drafft ym mis Ebrill. Fel y dywedwch 
yn eich llythyr, rydym yn nesáu at y dyddiad y bydd cynnwys y cwricwlwm drafft a’r 
cyhoeddiadau cysylltiedig ar gael ar gyfer adborth, a gwn fod fy swyddogion yn 
gweithio gyda chi i sicrhau y bydd cyfle buan i aelodau’r pwyllgor weld yr holl 
ddogfennaeth gyda’i gilydd fel un cwricwlwm drafft. 

Nodaf bryderon y Pwyllgor ynghylch yr amrywiaeth barn yn y dystiolaeth a 
gyflwynwyd, ynghyd â sylwadau ar y diffyg cysylltiad amlwg rhwng Llywodraeth 
Cymru a llywodraeth leol am y maes diwygio hwn. Yn fy nhystiolaeth ysgrifenedig i ’r 
Pwyllgor, amlinellais fy nghred gadarn fod y ffordd rydym yn gweithio mewn 
partneriaeth ar draws y sector gydag ysgolion a’n partneriaid yn gryfder allweddol 
sy’n cefnogi newid cynaliadwy. Rwy’n gwybod bod ein huchelgais i wella canlyniadau 
ar gyfer pob dysgwr yng Nghymru yn cael eu rhannu gan ein partneriaid, ac rwy’n 
falch o weld cefnogaeth ac ymrwymiad CLlLC a CCAC i ddatblygu a chyflwyno’r 
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cwricwlwm newydd yng Nghymru. 
 
Mae gan lywodraeth leol rôl hanfodol i’w chwarae ac rwy’n ddiolchgar i CCAC a CLlLC 
am eu hadborth adeiladol a’u hymgysylltiad parhaus yn ein rhaglen o ddiwygiadau. Yn 
ystod tymor yr hydref gwelwyd cynnydd enfawr yn nwyster y gwaith ar y cwricwlwm 
newydd ac rydym wedi trafod hyn gyda CCAC.  
 
Credaf fod gennym drefniadau llywodraethu rhaglenni cadarn ar waith, ac rwy ’n 
rhannu’r farn y gellir gwella cyfathrebu ac ymgysylltu yn y ddau gyfeiriad. Cyfarfu fy 
swyddogion â Chyfarwyddwyr Addysg yr Awdurdodau Lleol yr wythnos diwethaf i 
graffu ar  egwyddorion y cwricwlwm newydd, a byddwn yn parhau i weithio mewn 
partneriaeth â llywodraeth leol i gyflawni ein dyheadau cyffredin ar gyfer addysg yng 
Nghymru. 
 
Mae trefn lywodraethu ein rhaglen yn cynnwys cynrychiolaeth o’r haen ganol, gan 
gynnwys CCAC, CLlLC, Estyn, consortia rhanbarthol a Cymwysterau Cymru, ac rydym 
yn darparu diweddariadau rhaglen rheolaidd ar gyfer aelodau ynghylch meysydd 
diwygio allweddol. Byddwn yn hapus i rannu rhywfaint o’r wybodaeth hon gyda chi i 
gynorthwyo’r Pwyllgor gyda’i fonitro parhaus o gynnydd mewn cysylltiad â’n 
diwygiadau addysgol, ac edrychaf ymlaen at weld y Pwyllgor yn parhau i ymgysylltu, 
craffu a chefnogi ein rhaglen o ddiwygio addysgol. 
 
Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC/AM 

Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 
 


