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10 Chwefror 2020 

Annwyl Glercod CYSAG,  

Fel y byddwch yn gwybod mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ar fframwaith cefnogi i addysg 

grefyddol ar gyfer y Cwricwlwm i  Gymru 2022. Roedd y ddogfen hon i fod i gael ei chyhoeddi ar ffurf drafft 

ar 28 Ionawr 2020, i gael ymgynghori’n llawn arni. Hysbyswyd CCYSAGauC y bu oedi cyn cyhoeddi’r 

fframwaith drafft a bellach disgwylir iddo gael ei gyhoeddi ar ddiwedd Chwefror. 

Mae Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC yn awyddus i bob CYSAG ymateb a rhoi adborth defnyddiol a manwl ar yr 

ymgynghoriad hwn er mwyn sicrhau fod lleisiau CYSAGau unigol a’r Awdurdodau Lleol y maent yn eu 

cynghori, yn cael eu clywed. Yn anffodus, mae’n debyg y bydd llawer o GYSAGau eisoes wedi cynnal eu 

cyfarfod gwanwyn erbyn i’r fframwaith cefnogi drafft ar gyfer addysg grefyddol gael ei gyhoeddi. Oherwydd 

hynny byddai Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC yn cymell CYSAGau i ystyried cynnal cyfarfod arbennig (o bosibl 

yn rhanbarthol gyda CHYSAGau eraill os yw hynny o gymorth) er mwyn edrych ar y drafft ac ymateb iddo. 

Hoffai’r Pwyllgor Gwaith atgoffa CYSAGAu y gallai’r ddogfen hon ddod yn faes llafur cytûn i’r ysgolion yn eu 

Hawdurdod Lleol ac felly bydd yn cael eu dilyn gan ysgolion wrth iddynt gynllunio ar gyfer AG yn y 

cwricwlwm newydd. Mae’n hanfodol felly fod y fframwaith cefnogi hwn ar gyfer addysg grefyddol yn 

adlewyrchu anghenion yr ysgolion, yr athrawon a’r dysgwyr yn eu hardal leol a’i fod yn addas i’r 

ddemograffeg leol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen unrhyw gymorth, mae croeso i chi gysylltu. 

Yn gywir, 

  

 

Parchedig Ganon Edward J Evans  

Cadeirydd CCYSAGauC 
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