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Ebrill 19eg 2018 
Annwyl rieni, 
Fel y gwyddoch, bydd disgyblion Bl 2, 3 a 4 yn eistedd profion statudol llythrennedd a 
rhifedd Llywodraeth Cymru rhwng Mai 2il a Mai 9fed. Mae rhain yn brofion mae pob 
plentyn ym Mlynyddoedd 2 – 9 drwy Gymru yn eu gwneud. Maent o gymorth i athrawon 
ddod i farn am sgiliau llythrennedd a rhifedd disgyblion yn ogystal â chynllunio’r camau 
nesaf i wella’r sgiliau. 
 
Bydd y profion yn cael eu gweinyddu mewn modd fydd yn sicrhau fod y broses yn un mor 
gyfforddus â phosib i’r plant. Byddwch yn derbyn gwybodaeth am sut wnaeth eich plentyn 
yn y profion unwaith y bydd yr ysgol yn derbyn y wybodaeth cyn diwedd y tymor. O Fl 3 
ymlaen, bydd y wybodaeth yma’n dangos cynnydd eich plentyn o un flwyddyn i’r llall hefyd. 
 
Isod mae amserlen yn nodi ar ba ddyddiad y byddant yn gwneud pa brawf. 
Gwerthfawrogem pe baech yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod y plant yn yr ysgol ar y 
dyddiadau hyn. 
 
Mae yna ganllaw i rieni am y profion ar gael – mae posib i chi ddarllen y canllaw drwy 
ddilyn y linc isod: 
 
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/180418-information-for-parents-
carers-2-9-cy.pdf 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y wybodaeth uchod, cysylltwch efo’r ysgol. 
 
Diolch yn fawr, 
 
Osian Jones 
 
 
 

 Darllen 
Cymraeg 

Darllen 
Saesneg 

Rhifedd 
Gweithdrefnol 

Rhifedd 
Rhesymu 

Blwyddyn 2 Mai 2il 9:30  Mai 8fed 10:30 Mai 9fed 10:30 
Blwyddyn 3 Mai 2il 9:30 Mai 3ydd  9:30 Mai 4ydd 10:30 Mai 8fed 10:30 

Blwyddyn 4 Mai 2il 9:30 Mai 3ydd  9:30 Mai 8fed 10:30 Mai 9fed 10:30 
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