
 

 

 

 

 

Annwyl Bethan 

 

Deiseb P-05-799: Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a 

hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r 

Chweched Dosbarth 

 

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi bod yn ystyried y ddeiseb uchod ers mis Chwefror 

2018. 

 

Fe wnaethon ystyried y ddeiseb yn fwyaf diweddar yn ein cyfarfod ar 13 Tachwedd 

pan fuom yn trafod gohebiaeth ddiweddar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Addysg, yn ogystal â’r cyhoeddiad diweddar fod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg 

a Chyfathrebu yn bwriadu cynnal ymchwiliad i ‘Addysgu hanes, diwylliant a 

threftadaeth Cymru’ yn y dyfodol agos.  

 

Yng ngoleuni hyn, cytunodd yr Aelodau y dylwn ysgrifennu atoch i ddarparu’r 

dystiolaeth a gasglwyd ar y ddeiseb hyd yma fel y gall lywio’r gwaith hwn. Mae 

amlinelliad byr o hyn yn dilyn: 

 

• Gohebiaeth a dderbyniwyd gan y deisebydd, Dr Elin Jones a Llywodraeth 

Cymru: 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=20931&Opt

=3h 

 

• Cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth gyda’r deisebydd, Elfed Wyn Jones, a’r Dr Elin 

Jones ar 15 Mai 2018: 

http://cofnod.cynulliad.cymru/Meeting/4756#A43429   

 

Bethan Sayed AC 
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• Cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

ar 17 Gorffennaf 2018: 

http://cofnod.cynulliad.cymru/Committee/4760#A44426  

 

• Yn fwyaf diweddar, gofynnodd y Pwyllgor am restr o’r ysgolion sy’n 

gweithio ar ddatblygu Maes Dysgu a Phrofiad y Dyniaethau ac fe’i cafodd: 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s80511/24.10.18%20G

ohebiaeth%20-

%20Ysgrifennydd%20y%20Cabinet%20dros%20Addysg%20at%20y%20Ca

deirydd%20Atodiad.pdf  

 

 

Rwy’n gobeithio y bydd y wybodaeth hon o gymorth i chi gyda datblygiad eich 

ymchwiliad. I aros y gwaith craffu manwl y mae eich Pwyllgor yn bwriadu ei gynnal 

ar y mater hwn, mae’r Aelodau hefyd wedi cytuno i gau’r ddeiseb yn awr. 

 

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar y gwaith a wneir gan y 

Pwyllgor Deisebau, mae croeso i chi gysylltu â mi neu â’r tîm clercio.   

 

Yn gywir 

 

 

 

David J Rowlands AC 

Cadeirydd 
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