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18/09/2020 
 

Annwyl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Awst 2020 gyda chwestiynau i mi ymateb 
iddynt cyn sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 
Cyfansoddiad ar 5 Hydref.  
 
Mae fy ymateb i'r cwestiynau a godwyd fel a ganlyn: 
 
Hawliau Dynol 

C1. A ydych yn fodlon bod y Bil yn ei gyfanrwydd yn gydnaws â'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol? 
 
Rwy'n fodlon bod y Bil yn ei gyfanrwydd yn gydnaws â'r hawliau a ddiogelir 
gan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 ("Hawliau'r Confensiwn").   
 
C2. Nid oes unrhyw ddarpariaeth yn y Bil i rieni allu tynnu eu plant allan 
o wersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg neu wersi Addysg Cydberthynas 
a Rhywioldeb.  A ydych yn fodlon bod hyn yn gydnaws â hawl rhieni i 
sicrhau bod eu hargyhoeddiadau crefyddol ac athronyddol yn cael eu 
parchu o dan Brotocol 1 Erthygl 2 (yr hawl i addysg) a'u hawl i ryddid 
meddwl, cydwybod a chrefydd o dan Erthygl 9 o'r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol?  
 
Fel y noda'r cwestiwn, nid yw'r Bil yn rhoi'r hawl i dynnu plant allan o'r gwersi 
hyn.  Bydd hyn yn sicrhau bod pob plentyn yn cael addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg, ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Credaf fod 
materion sy'n ymwneud ag addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn treiddio drwy bob rhan o'r gymdeithas 
a'u bod yn aml yn codi materion cymhleth y gall fod yn anodd i bob un 
ohonom, yn enwedig plant, fynd i'r afael â hwy. Credaf fod gan ysgolion ran 
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i'w chwarae wrth helpu dysgwyr i ddeall y materion hynny a mynd i'r afael â 
hwy. Caiff hyn ei gyflawni drwy ddarparu gwell dealltwriaeth o'r ddau faes hyn 
o safbwynt gwahanol grefyddau, credoau anghrefyddol a syniadau 
athronyddol o fewn cyd-destun cymdeithas fodern, amlddiwylliannol ac aml-
ffydd. 
 
Mae'r darpariaethau ar gyfer addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn faes 
arbennig o gymhleth yn y Bil ac felly nodaf isod grynodeb o'r hyn y mae'n 
ofynnol i ysgolion ei wneud mewn perthynas ag addysg Crefydd, Gwerthoedd 
a Moeseg yn y Bil newydd yn ôl categori o ysgol. Rwyf wedi mynd ati i drafod 
pam mae'r dull gweithredu hwn yn gydnaws â Phrotocol 1 Erthygl 2 (A2P1), 
ac Erthygl 9 ac Erthygl 14 fel y sonnir uchod.  
 
 
Ysgolion cymunedol ac ysgolion sefydledig a gwirfoddol heb gymeriad 
crefyddol:  
 

 Nid oes hawl i dynnu plentyn allan o wersi Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg;  

 Mae'n rhaid i'r ddarpariaeth yn y cwricwlwm ar gyfer addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg gael ei gynllunio gan ystyried y maes llafur 
cytunedig1;  

 Mae'n rhaid hefyd ystyried unrhyw arweiniad a roddir gan Weinidogion 
Cymru o dan y Bil wrth gynllunio'r ddarpariaeth.  

 
Ysgolion sefydledig a gwirfoddol a reolir â chymeriad crefyddol: 
 

 Nid oes hawl i dynnu plentyn allan o wersi Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg; 

 Mae'n rhaid i'r cwricwlwm gynnwys darpariaeth ar gyfer addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a gynlluniwyd gan ystyried y maes 
llafur cytunedig. 

 Os nad yw'r ddarpariaeth honno'n gydnaws â gweithred 
ymddiriedolaeth neu ddaliadau ffydd yr ysgol, mae'n rhaid i'r 
cwricwlwm hefyd wneud darpariaeth ar gyfer addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg sy'n gydnaws â gweithred ymddiriedolaeth 
neu ddaliadau ffydd yr ysgol ("Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
Enwadol");  

 Mae'n rhaid i'r ddarpariaeth yn y cwricwlwm ar gyfer addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg hefyd gael ei chynllunio gan ystyried unrhyw 
arweiniad a roddir gan Weinidogion Cymru o dan y Bil;  

                                                 
1 Y maes llafur cytunedig yw'r maes llafur ar gyfer addysg grefyddol a 
argymhellwyd gan y Gynhadledd Maes Llafur Cytunedig a sefydlwyd gan 
awdurdod lleol ar gyfer ei ardal ac a fabwysiadwyd ganddo. Pennir y maes 
llafur cytunedig yn unol ag adran 375 ac Atodlen 31 i Ddeddf Addysg 1996.  



 

 

 Yn y math hwn o ysgol, y sefyllfa arferol yw bod addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg a gynlluniwyd gan ystyried y maes llafur 
cytunedig yn cael ei darparu i'r disgyblion;  

 Ond, os bydd rhiant disgybl yn gwneud cais amdani, mae'n rhaid i 
ysgol ddarparu addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol i'r 
disgybl yn hytrach na'r addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a 
gynlluniwyd yn unol â'r maes llafur cytunedig. Nid yw hyn yn hawl i 
dynnu plentyn allan o wersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Yn 
hytrach, mae'n hawl i wneud cais am fath gwahanol o addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg. 

 
Ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir â chymeriad crefyddol: 
 

 Nid oes hawl i dynnu plentyn allan o wersi Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg;  

 Mae'n rhaid i'r cwricwlwm gynnwys darpariaeth ar gyfer addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg sy'n gydnaws â gweithred 
ymddiriedolaeth yr ysgol neu, os nad yw'r weithred ymddiriedolaeth 
yn gwneud darpariaeth ynghylch addysg Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg, sy'n gydnaws â'i daliadau ffydd.  ("Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg Enwadol") 

 Os nad yw'r ddarpariaeth addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
Enwadol yn gydnaws â'r maes llafur cytunedig, mae'n rhaid i'r 
cwricwlwm hefyd wneud darpariaeth ar gyfer addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg sy'n gydnaws â'r maes llafur cytunedig.  

 Mae'n rhaid i'r ddarpariaeth yn y cwricwlwm ar gyfer addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg hefyd gael ei chynllunio gan 
ystyried unrhyw arweiniad a roddir gan Weinidogion Cymru o dan y 
Bil; 

 Yn y math hwn o ysgol, y sefyllfa arferol yw bod addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg Enwadol yn cael ei darparu i ddisgyblion.  

 Ond, os bydd rhiant plentyn yn gofyn amdani, mae'n rhaid i ysgol 
ddarparu addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg i'r disgybl sy'n 
gydnaws â'r maes llafur cytunedig, yn hytrach nag addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg Enwadol. Unwaith eto, nid yw hyn yn hawl i 
dynnu plentyn allan o wersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Yn 
hytrach, mae'n hawl i wneud cais am fath gwahanol o addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg.  

 
Addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Blwraliaethol 
 
Rwy'n fodlon bod y penderfyniad i beidio â rhoi hawl i dynnu plentyn allan o 
wersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn gydnaws â'r hawliau a ddiogelir gan 
Ddeddf Hawliau Dynol 1998, gan gynnwys A2P1 ac Erthygl 9 ac Erthygl 14 
pan fyddant yn cael eu darllen gyda'i gilydd. Mae'n bwysig nodi, ar wahân i'r 
Bil, os bydd gwladwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu addysg Crefydd, 



 

 

Gwerthoedd a Moeseg, dylai sicrhau bod mynediad i addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg blwraliaethol, yn ôl y gyfraith. Os nad oes mynediad 
iddi, dylai fod hawl i dynnu plentyn allan o'r gwersi.  Mewn ymateb i'r cwestiwn 
canlynol, rwyf wedi nodi'r darpariaethau yn y Bil sy'n sicrhau bod modd 
darparu addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg2 blwraliaethol.   
 
Mae'r Bil yn caniatáu i addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol 
barhau i gael ei darparu gan ysgolion ffydd ond, yn achos ysgolion ffydd 
gwirfoddol a gynorthwyir, gall rhiant plentyn optio allan o hynny o blaid addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg blwraliaethol. Wrth blwraliaethol, rwy'n golygu 
ei bod yn addysgu nifer o wahanol safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol. 
Wrth wneud hynny, mae'r Bil yn cydnabod rôl ysgolion sydd â chymeriad 
crefyddol i ddarparu addysg y wladwriaeth.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y wladwriaeth wedi croesawu sawl 
ffydd wahanol i'r ddarpariaeth addysg yn hanesyddol. Wrth ddrafftio'r Bil, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ceisio parchu hyn. Mae ganddynt rôl werthfawr i'w 
chwarae wrth ddarparu addysg yng Nghymru.  
 
O ran ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir sydd â chymeriad crefyddol, er bod yr 
hawl i dynnu plentyn allan o'r gwersi hyn wedi cael ei dileu, nid yw hynny'n 
golygu y bydd yn rhaid i ddisgyblion yn yr ysgolion hynny, o reidrwydd, gael 
addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol. Yn hytrach, gall eu rhieni 
ofyn eu bod yn cael addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a gynlluniwyd yn 
unol â'r maes llafur cytunedig. Os gwneir cais o'r fath, bydd yn rhaid i ysgol 
ddarparu'r math hwn o addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Felly, er bod 
yr hawl i dynnu plentyn allan o'r gwersi hyn wedi'i dileu, bydd angen i'r hyn a 
ddarperir fod yn blwraliaethol os bydd y rhiant yn gwneud cais am hynny. 
Mae'r dull gweithredu hwn yn gosod gofyniad newydd ar ysgol o'r math hwn (i 
ddarparu addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg yn unol â'r maes llafur 
cytunedig os gwneir cais gan riant) ac mae hyn yn gymesur yn ein barn ni.  
 
Mae'n bwysig nodi nad wyf yn tybio na fydd unrhyw addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg Enwadol yn blwraliaethol. Wrth siarad â'm 
swyddogion, mae Gwasanaethau Addysg yr Eglwys Gatholig wedi nodi'n glir 
iawn eu bod yn ystyried bod yr addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a 
ddarperir mewn ysgolion Catholig yn blwraliaethol. Yn syml, yn y rhan fwyaf o 
achosion, bydd addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol yn cael ei 
darparu yn unol â'r gweithred ymddiriedolaeth, ac er nad yw'n ymarferol i 
Lywodraeth Cymru ystyried pob gweithred ymddiriedolaeth, mae'r dull 
gweithredu a nodir yn y Bil yn gydnaws â Hawliau'r Confensiwn, yn ein barn 
ni.  
 

                                                 
2 Am enghreifftiau o'r gyfraith achos perthnasol gweler (Folgerø v Norwy (Rhif 
cais 15472/02) [2007] ECHR 15472/02; Lautsi v Yr Eidal (2008) 46 EHRR 47, 
paragraff 54); (Lautsi v Yr Eidal (2012) 54 EHRR 3, paragraff 59) ac R (ar gais 
Fox) ac Eraill v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg [2015] EWHC 3404 
(Gwein). 



 

 

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb Blwraliaethol 
 
Rwyf hefyd yn fodlon bod dileu'r hawl i dynnu plentyn allan o wersi Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb yn gydnaws â'r hawliau a ddiogelir gan Ddeddf 
Hawliau Dynol 1998, gan gynnwys A2P1 ac Erthygl 9. Mae'n bwysig nodi, ar 
wahân i'r Bil, os bydd gwladwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, mae'n rhaid iddi sicrhau bod mynediad i 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb blwraliaethol, yn ôl y gyfraith. Fel arall, 
dylid bod hawl i dynnu plentyn o'r gwersi hynny.  
 
Caiff y darpariaethau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb eu cynllunio er 
mwyn sicrhau ei bod yn cael ei darparu'n blwraliaethol. Dyna'r hyn sy'n 
ofynnol gan y gyfraith gyfredol. Yn fy ymateb i'r cwestiwn canlynol, rwyf wedi 
nodi sut y bydd y darpariaethau yn y Bil yn ceisio sicrhau Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb blwraliaethol.  
 
C3. Pa fesurau diogelwch a geir yn y Bil (neu'n ehangach) i geisio 
sicrhau bod cwricwla Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb –  

a) yn cael eu cynllunio mewn ffordd sy'n wrthrychol, yn feirniadol ac yn 
blwraliaethol, a  
b) yn cael eu cyflwyno mewn modd gwrthrychol, beirniadol a 
phlwraliaethol,  
 
gan gydymffurfio â hawliau'r Confensiwn drwy hynny?  
 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
 
Mae'r Bil yn cynnwys sawl darpariaeth sydd â'r nod o sicrhau bod cynnwys 
addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, a'r ffordd y caiff ei haddysgu, yn 
blwraliaethol.  Mae'r rhain fel a ganlyn: 
 
Ailenwi addysg grefyddol yn Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg  
 
Mae'r newid i'r enw yn adlewyrchu ffocws eang a natur blwraliaethol addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. Gwnaed hyn drwy gysylltu darpariaeth y Bil 
â'r term “argyhoeddiadau athronyddol” yn A2P1 (gweler adran 62 o'r Bil). 
Hynny yw, mae'n rhaid i addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a ddarperir 
yn unol â'r Bil fod yn gydnaws ag A2P1 yn yr ystyr bod yn rhaid cynnwys 
addysgu am argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol.  
 
Maes llafur cytunedig 
 
Mae'n rhaid i'r maes llafur cytunedig gydymffurfio â gofynion penodol a nodir 
yn adran 375A(3) o Ddeddf Addysg 1996 (fel y'i diwygiwyd gan baragraff 7 o 
Atodlen 1 i'r Bil). Er mwyn gwneud hynny, mae'n rhaid i'r maes llafur 
cytunedig adlewyrchu traddodiadau crefyddol ym Mhrydain Fawr ac ystyried 
dysgeidiaeth ac arferion prif grefyddau eraill ar yr un pryd.  Er mwyn sicrhau 
plwraliaeth, mae'r Bil hefyd yn gofyn bod y maes llafur yn adlewyrchu'r ffaith 
bod ystod o argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol yn cael eu harddel ym 



 

 

Mhrydain Fawr. Mae adran 375A o Ddeddf 1996 yn nodi bod y term 
"argyhoeddiadau athronyddol" yn adran 375A(3)(b) yn cyfeirio at 
argyhoeddiadau athronyddol o fewn ystyr A2P1 i Ddeddf Hawliau Dynol 1998. 
Diben y darpariaethau hyn yw sicrhau bod ystod o safbwyntiau crefyddol ac 
anghrefyddol yn cael eu haddysgu fel rhan o addysg Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg, gan sicrhau yr eir i'r afael â'r pwnc mewn ffordd feirniadol a 
gwrthrychol.  
 
Mae'n rhaid i gwricwlwm ysgol gynnwys darpariaeth ar gyfer addysg Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg a gynlluniwyd gan ystyried y maes llafur cytunedig, 
neu (yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir sydd â chymeriad crefyddol) 
yn unol â'r maes llafur cytunedig.  Felly, bydd gofynion plwraliaethol y maes 
llafur cytunedig yn bwydo i mewn i'r ddarpariaeth cwricwlwm ar gyfer addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  
 
Caiff y maes llafur cytunedig ei fabwysiadu gan Gynhadledd Maes Llafur 
Cytunedig.  Bydd yn ofynnol i'r gynhadledd gynrychioli argyhoeddiadau 
athronyddol anghrefyddol a bydd gan y sawl sy'n mynychu hawliau pleidleisio.  
 
Bydd Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog yn parhau i roi cyngor i awdurdod 
lleol ynghylch darparu addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg o dan y Bil – 
bydd yn ofynnol i'r rhain hefyd gynrychioli argyhoeddiadau athronyddol 
anghrefyddol.  
 
Yn y ffordd hon, caiff plwraliaeth ei ymgorffori yn y maes llafur cytunedig, a'r 
addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a ddarperir mewn ysgolion.  
 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 
 
O ran Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, mae'r Bil hefyd yn gwneud sawl 
darpariaeth sydd â'r nod o sicrhau bod cynnwys Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb, a'r ffordd y caiff ei haddysgu, yn blwraliaethol. Mae'r rhain fel a 
ganlyn. 
 
Newid enw: 
 
Mae'r Bil yn darparu ar gyfer newid yr enw presennol mewn deddfwriaeth o 
"addysg rhyw" i "Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb". Mae hyn yn dangos 
ehangder y pwnc a'r cysyniadau y dylid eu cynnwys. 
 
Cod Statudol ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb: 
 
Mae'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi cod sy'n 
nodi'r themâu a'r materion sy'n gysylltiedig ag Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb. Bydd hyn yn sicrhau bod ystod o syniadau ar unrhyw bwnc 
penodol sy'n gysylltiedig ag Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn cael eu 
cynnwys ynddi. Er enghraifft, gall y cod gynnwys adrannau ar wahanol fathau 
o briodas a chydberthnasau teuluol eraill.  
 
Canllawiau Statudol: 



 

 

 
Caiff y cod a darpariaethau'r Bil eu hategu gan ganllawiau statudol. Fel y nodir 
uchod, mae adran 66 o'r Bil yn rhoi'r pŵer i gyhoeddi canllawiau statudol i 
ystod o bersonau sydd â swyddogaethau mewn perthynas â'r cwricwlwm yn y 
Bil (gan gynnwys awdurdodau lleol, cyrff llywodraethu, penaethiaid a 
darparwyr addysg feithrin a ariennir nas cynhelir). Bydd y canllawiau hynny yn 
galluogi'r personau/cyrff hynny i fodloni'r gofyniad plwraliaethol wrth gynllunio 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb. Bydd y canllawiau hynny yn destun 
ymgynghoriad. Rhagwelir y byddant yn darparu canllawiau ymarferol i'r cyrff 
uchod ar sut i gyflawni eu rhwymedigaethau yn hyn o beth, er enghraifft, 
canllawiau ar faterion posibl y dylid eu cynnwys neu eu hepgor a chanllawiau 
ar yr hyn a allai fod yn arfer da wrth addysgu'r materion hynny yn yr ystafell 
ddosbarth. Er enghraifft, y nod fyddai sicrhau ei bod hi'n glir y dylai ysgolion 
ddarparu ystod o syniadau ar unrhyw bwnc penodol ac y dylai'r wyboddaeth 
gael ei chyfleu yn anathrawiaethol.  
 
Yn ddatblygiadol briodol: 
 
Mae'r Bil hefyd yn cynnwys darpariaeth benodol yn adrannau 24(2) a 52(4) y 
dylai'r Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb a ddarperir fod yn ddatblygiadol 
briodol.  
 
Diben y darpariaethau hyn yw sicrhau bod y modd y caiff Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb ei haddysgu a'i dysgu yn briodol i'r plentyn neu'r 
person ifanc ac yr eir i'r afael â'r materion a godir mewn ffordd feirniadol a 
gwrthrychol. Mae hon yn nodwedd bwysig er mwyn sicrhau bod rhieni a 
dysgwyr yn gwybod yr hyn y gallant ei ddisgwyl o'u hysgol pan fydd yn mynd 
ati i gyflwyno ei chwricwlwm Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.  
 
C4. Mae'r Bil yn trin ysgolion sydd â chymeriad crefyddol yn wahanol i'r 
rhai nad oes ganddynt gymeriad crefyddol, wrth iddynt gynllunio eu 
cwricwlwm a'i weithredu, yn y modd y mae'n cwmpasu'r elfen orfodol 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg.  

a) Beth yw'r cyfiawnhad dros hyn?  
 

b) A ydych yn fodlon nad yw hyn yn codi unrhyw faterion hawliau 
dynol? 

 
Mae cyfraith achosion a Hawliau'r Confensiwn yn ei gwneud yn ofynnol i 
addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg blwraliaethol fod ar gael i bob 
dysgwr. Fel arall, mae'n rhaid bod hawl i dynnu plentyn allan o'r gwersi hynny.  
 
Fel y nodir uchod, bydd yn ofynnol i ysgolion ffydd gwirfoddol a gynorthwyir 
barhau i addysgu Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol. Mae'r Bil hefyd 
yn sicrhau y bydd pob disgybl yn gallu astudio maes llafur cytunedig Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg os mai dyna yw dymuniad y rhiant mewn ysgolion o'r 
fath. Wrth wneud hynny, mae'r Bil yn cydnabod rôl ysgolion sydd â chymeriad 
crefyddol i ddarparu addysg y wladwriaeth. Mae'r ysgolion hyn yn gwneud 
cyfraniad gwerthfawr i'r system addysg a bydd llawer o rieni a dysgwyr yn 
awyddus i ddewis y math hwn o addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. 



 

 

Mae'r Bil yn parchu hynny ac yn cadw'r rhwymedigaeth gyfreithiol sydd ar 
ysgolion o'r fath i addysgu yn unol â'u gweithredoedd ymddiriedolaeth neu eu 
henwad. Ni fwriedir bychanu pwysigrwydd crefydd mewn unrhyw ffordd. Yn 
hytrach, y nod yw pwysleisio agweddau ehangach.  
 
Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
blwraliaethol ar gael i bob disgybl mewn ysgolion ffydd gwirfoddol a 
gynorthwyir, gall rhieni dysgwyr ofyn am faes llafur cytunedig Crefydd, 
Gwerthoedd a Moeseg.  Yn yr un modd, rydym yn cydnabod y gall rhieni sy'n 
anfon eu plant i ysgol sefydledig neu ysgol ffydd wirfoddol a reolir ddymuno 
i'w plentyn gael addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol.   Yn y 
modd hwnnw, mae maes llafur cytunedig Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a 
fydd yn blwraliaethol ei natur ar gael i bob dysgwr.  Rydym o'r farn bod 
hynny'n gydnaws â Hawliau'r Confensiwn. Canlyniad yr uchod yw y bydd 
addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg blwraliaethol ar gael i bob plentyn, a 
fydd yn cynnwys ystod o safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol. Dyna'r hyn 
sy'n ofynnol o dan y gyfraith ar hyn o bryd. Yn yr ystyr hynny, mae 
cydraddoldeb.  
 
Mae'r Wladwriaeth yn niwtral o ran hyn yn gyffredinol. Dyna'r rheswm pam 
mae pwyslais ar blwraliaeth. Nid oes unrhyw hawl i gael addysg a ddarperir 
gan y Wladwriaeth yn ôl eich credoau crefyddol eich hun. Felly, er bod y 
Wladwriaeth yn cydnabod bod lle i ysgolion crefyddol, mae'n rhwymedig i 
ddarparu darpariaeth blwraliaethol. Felly, lle mae plentyn yn mynychu ysgol 
ffydd ond nad yw'n rhannu ffydd yr ysgol honno, mae hawl i geisio darpariaeth 
blwraliaethol amgen. Fodd bynnag, lle mae plentyn â ffydd benodol yn 
mynychu ysgol nad yw'n ysgol ffydd, nid oes hawl i ofyn i'r Wladwriaeth 
ddarparu addysg yn unol â'r ffydd honno. Felly, i'r graddau y ceir triniaeth 
wahaniaethol, gellir ei chyfiawnhau ar y sail bod y Wladwriaeth yn sicrhau 
addysg blwraliaethol ac yn parchu gallu pobl i sefydlu ysgolion ffydd neu 
addysgu eu plant y tu allan i'r ysgol yn unol â'u ffydd eu hunain ar yr un pryd.  
 
Ar hyn o bryd, mae hawl amodol eisoes i rieni plant mewn ysgolion ffydd 
gwirfoddol a gynorthwyir optio allan o addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
Enwadol a dewis addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a ddarperir yn unol 
â'r maes llafur cytunedig yn lle hynny. Felly, nid yw'r hawl absoliwt newydd i 
optio allan o addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol yn gwbl 
newydd yn yr ystyr hynny, ond mae'n ddatblygiad o'r hawl amodol bresennol 
honno sydd gan rieni. Mae'n rhywbeth y byddai'n rhaid i ysgolion fod wedi 
mynd i'r afael ag ef o bryd i'w gilydd. Serch hynny, rydym yn derbyn y 
gofyniad newydd hwn. Efallai y bydd hynny'n dasg anodd i rai ysgolion ond 
credwn fod y Bil yn gwneud y dasg yn haws drwy ofyn iddynt fabwysiadu'r 
maes llafur cytunedig ar gyfer addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, gan 
olygu bod y dasg gynllunio honno'n haws.  
 
Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i ysgolion sydd â chymeriad 
crefyddol gynllunio dau faes llafur, os bydd rhiant yn gofyn iddynt wneud 
hynny.  Gan nad oes unrhyw hawl i dynnu plentyn allan o wersi addysg 
Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (nac yn wir Addysg Cydberthynas a 
Rhywioldeb), mae angen i'r Bil sicrhau bod addysg Crefydd, Gwerthoedd a 



 

 

Moeseg blwraliaethol ar gael i'r plant hynny sy'n mynychu ysgol ffydd os bydd 
rhiant yn dymuno hynny.  
 
Ystyriaf fod hyn yn gydnaws â Hawliau'r Confensiwn. O ran sut y gallant 
ddarparu hynny'n ymarferol, rydym yn rhagweld mai niferoedd bach iawn o 
ddisgyblion fydd yn peidio â dilyn y maes llafur Crefydd, Gwerthoedd a 
Moeseg Enwadol. Byddai angen i'r ysgol ystyried y ffordd orau o ddarparu 
hynny. Er enghraifft, gellid ei ddarparu mewn dosbarthiadau ychwanegol 
atodol neu ar wahân. Mae fy swyddogion yn gweithio gyda Gwasanaeth 
Addysg yr Eglwys Gatholig a'r Eglwys yng Nghymru i ystyried sut i asesu 
effaith gweithredu'r gofyniad hwn a mynd i'r afael â hi.    
 
Os nad oedd hynny'n briodol ym marn yr ysgol, yna gallai'r opsiynau gynnwys 
gwneud trefniadau i ddarparu dysgu ychwanegol mewn lleoliad arall neu 
wneud trefniadau i ddarparwyr allanol ddarparu dysgu ar safle'r ysgol. Byddai 
angen i'r ysgol nodi hynny'n glir, gan gynnwys yr hyn a fyddai'n cael ei 
ddarparu. 
 
Rwyf wedi gwrando'n ofalus ar y pryderon a godwyd gan bartneriaid a 
rhanddeiliaid allweddol eraill ond ni ragwelaf y bydd nifer mawr o ddisgyblion 
yn dewis peidio â dilyn addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg Enwadol. Yn 
fy marn ni, mae'n debygol, os yw rhieni wedi arfer yr hawl i dynnu eu plant 
allan o wersi addysg grefyddol o dan y ddeddfwriaeth gyfredol, y byddant 
hefyd yn eu tynnu allan o wersi addysg Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg 
Enwadol. Rydym ar ddeall bod nifer y rhieni sy'n arfer yr hawl i dynnu eu plant 
allan o wersi ar hyn o bryd mewn ysgolion sydd â chymeriad crefyddol yn fach 
iawn. 
 
Darpariaethau'r Bil 

C5. Mae adrannau 6 i 8 o'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 
Cymru baratoi codau sy'n ymwneud â Beth sy'n Bwysig, Cynnydd ac 
Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, y mae'n rhaid i unrhyw gwricwlwm 
a weithredir ar gyfer dysgwyr gadw atynt. Bydd llawer o fanylion y 
cwricwlwm wedi'u cynnwys yn y codau hyn. A allwch egluro pam mae'r 
codau'n ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol yn hytrach na'r 
weithdrefn gadarnhaol? 
 
Nodir yr egwyddorion allweddol ar wyneb y Bil. Bydd y Codau yn cynnwys rhai 
manylion a fydd yn helpu penaethiaid, cyrff llywodraethu ac athrawon i 
gynllunio'r cwricwlwm a'i roi ar waith. Er enghraifft, bydd y Cod Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb yn nodi'r themâu a'r materion y dylid eu cynnwys 
wrth addysgu a dysgu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.   
 
Bydd angen i bwnc y Cod gael ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd er mwyn 
adlewyrchu materion sy'n dod i'r amlwg. Bydd y Cod ac unrhyw newidiadau 
iddo yn destun ymgynghoriad. Ystyriaf fod y weithdrefn negyddol yn rhoi cyfle 
priodol i'r Senedd graffu ar y Cod.  
 
Er hynny, ystyriais a oedd agweddau ar y Cod a oedd yn dynodi mai'r 
weithdrefn gadarnhaol yw'r weithdrefn briodol e.e. a yw'n caniatáu i ni osod 



 

 

neu gynyddu trethiant; darpariaeth sy'n ymwneud â gwariant sylweddol gan y 
Llywodraeth; pwerau i greu darpariaethau troseddol anarferol neu gosbau sifil 
anarferol; neu bwerau i roi pwerau mynediad, arholi neu arolygu anarferol, 
neu ddarparu ar gyfer casglu gwybodaeth o dan bwerau gorfodi. Nid yw'r un 
o'r materion hyn yn gymwys yn yr achos hwn. Serch hynny, nid dyna'r darlun 
llawn ac rwyf wedi ystyried ymhellach a yw'r Cod yn codi materion o 
bwysigrwydd arbennig a fyddai, fel arall, yn dynodi mai'r weithdrefn 
gadarnhaol sy'n briodol.  
 
Er y bydd y Cod yn cynnwys themâu a materion i'w cynnwys mewn Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb, rhagwelir y byddai hynny ar lefel uchel. Ni 
chynlluniwyd y darpariaethau Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn y Bil er 
mwyn rhagnodi ei chynnwys. Serch hynny, ymdrinnir ag agwedd allweddol ar 
y polisi Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ar wyneb y Bil, sef y gofyniad bod 
yn rhaid i'r addysg honno gael ei darparu mewn modd datblygiadol briodol 
(gweler adrannau 24(2) a 52(4) o'r Bil). Bydd y weithdrefn negyddol yn 
caniatáu i mi ymateb yn gyflym a diwygio'r Cod yn gyflymach mewn ymateb i 
faterion newydd yn y maes hwn. Mae'r maes hwn yn un sensitif iawn a bydd 
materion cymhleth newydd yn dod i'r amlwg o bryd i'w gilydd.  
 
Darperir cymorth pellach i ysgolion drwy ganllawiau statudol a fydd yn rhoi 
gwybodaeth fanylach am yr argymhellion ar gyfer addysgu Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb ac, yn benodol, y themâu a'r materion a nodir yn 
y Cod. Bydd y weithdrefn negyddol yn rhoi cyfle i'r Senedd graffu'n briodol ar y 
Cod.  Ni fydd y Cod yn egluro sut y dylid mynd ati i addysgu'r materion hynny.  
 
C6. Mae adran 72(6) o'r Bil yn caniatáu i ymgynghoriadau ar y Bil, sy'n 
ofynnol o dan adran 72(2)(a), gael eu cynnal cyn y daw adran 72 i rym. A 
ydych yn bwriadu defnyddio'r ddarpariaeth hon? 
 
Efallai y bydd angen defnyddio'r ddarpariaeth hon gan fod llawer o'r cynnwys 
ar gyfer y cod Beth sy'n Bwysig a'r cod Cynnydd wedi'i gyd-lunio a'i gyhoeddi 
ym mis Ionawr 2020 fel rhan o ddogfennaeth canllaw Cwricwlwm i Gymru. Ni 
ragwelwn y bydd unrhyw newidiadau i'r cod Beth sy'n Bwysig. Ni fyddem am 
ddiystyru newidiadau i'r cod Cynnydd pe bai'n glir y byddai ymarferwyr yn cael 
budd o eglurhad pellach. Rydym yn asesu'r angen i wneud newidiadau a 
byddai angen ymgynghori ar hyn ar ôl i'r Bil gael ei ddeddfu.  
 
Mae'r cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn cael ei gyd-lunio gan y 
Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, sy'n cynnwys cynrychiolwyr 
rhanddeiliaid allweddol, a bwriedir ymgynghori arno yn ystod 2021. Yn yr 
achos hwn, mae'r defnydd o'r ddarpariaeth yn ddarostyngedig i newidiadau i 
ddarpariaethau'r Bil ac amseru'r ymgynghoriad.  
 
Diben cynnwys y ddarpariaeth hon yn y Bil yw sicrhau bod modd rhannu'r 
codau gyda phenaethiaid a chyrff llywodraethu mewn da bryd i'w galluogi i 
ddatblygu eu cwricwlwm a pharatoi i'w roi ar waith ym mis Medi 2022.  
 
C7. Mae adran 17(a) o'r Bil yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 
rheoliadau ynghylch y camau y mae'n rhaid i ysgol neu leoliad eu 



 

 

cymryd cyn mabwysiadu cwricwlwm. Mae adran 17(c) yn darparu pŵer i 
nodi amgylchiadau ychwanegol pan fo'n rhaid diwygio cwricwlwm. Mae'r 
Datganiad o Fwriad Polisi yn cadarnhau nad yw Gweinidogion Cymru yn 
bwriadu defnyddio'r pwerau hyn ac yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn 
credu bod "darpariaeth ddigonol ar wyneb y Bil mewn perthynas â'r 
materion hyn". O ystyried eich bod yn credu bod darpariaeth ddigonol ar 
wyneb y Bil, a allwch gadarnhau pam fod angen y pwerau yn adran 17(a) 
ac (c)? 
 
Ar hyn o bryd, nid wyf yn rhagweld y bydd angen defnyddio'r pwerau i wneud 
rheoliadau o dan adran 17(a) ac (c). Fodd bynnag, os bydd materion yn dod i'r 
amlwg neu os bydd amgylchiadau yn newid, maent yn caniatáu i Lywodraeth 
Cymru wneud unrhyw ddarpariaeth angenrheidiol. Fel y nodwyd yn y 
Datganiad o Fwriad Polisi, nid oes modd rhagweld sut yn union y bydd arfer 
yn datblygu. Mae pwerau i wneud rheoliadau o dan yr is-adrannau hyn wedi'u 
cynnwys er mwyn sicrhau bod y system yn parhau i fod yn ymarferol rhag ofn 
y daw'n amlwg bod y gofynion ar wyneb y Bil yn annigonol. Pe bai angen 
gwneud rheoliadau, byddai'r rheoliadau hynny yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus.  
 
 
C8. Mae adran 25(1) o'r Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau ar ofynion cwricwlwm ychwanegol i ddysgwyr ym 
mlynyddoedd ysgol 10 ac 11. Mae'r Datganiad o Fwriad Polisi yn nodi y 
gellid defnyddio'r pŵer i fynnu bod ysgolion yn darparu cwrs astudio 
penodol pe na bai'r cwricwlwm yn ddigon eang a chytbwys.   

a) Pe bai rhai ysgolion yn cynnig cwricwlwm cul i ddysgwyr ym 
mlynyddoedd 10 ac 11, gallai fod yn rhy hwyr i'r dysgwyr hynny erbyn i'r 
mater gael ei ddwyn i sylw'r Gweinidog a bod unrhyw reoliadau wedi'u 
gwneud. Am y rheswm hwnnw, pa ystyriaeth a roddwyd i roi gofynion o'r 
fath ar wyneb y Bil?   
 
Ystyriwyd cynnwys manylion ychwanegol ar wyneb y Bil. Fodd bynnag, teimlaf 
na fyddai darpariaeth ar wyneb y Bil yn cynnig yr hyblygrwydd sydd ei angen. 
Rhagwelwn y bydd angen i ni weld sut y bydd arferion ysgolion yn datblygu, 
yng nghyd-destun cwricwlwm newydd sbon, a ph'un a fydd unrhyw ddiffygion 
(os o gwbl). Er enghraifft, mae Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer 
Disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 4) (Cymru) 2009 yn gwneud y math hwn o 
ddarpariaeth ar gyfer y cwricwlwm lleol yng nghyfnod allweddol 4. Mae 
fersiwn gyntaf y rheoliadau hynny wedi'i diwygio er mwyn rhagnodi gofynion 
gwahanol o ran cyrsiau astudio ar gyfer y cwricwlwm lleol.   
 
b) Mae rheoliadau o dan adran 5 o'r Bil sy'n ymwneud ag agweddau 
gorfodol ar y cwricwlwm yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. A 
allwch gadarnhau pam yr ystyrir bod y weithdrefn negyddol yn briodol 
ar gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 25(1)?  
 
Unwaith eto, mae'r egwyddorion allweddol wedi'u nodi ar wyneb y Bil.  Bydd y 
Rheoliadau a wneir o dan y pŵer hwn yn cynnwys rhai manylion. Fodd 



 

 

bynnag, rhagwelwn y bydd angen i ni weld sut y bydd arferion ysgolion yn 
datblygu, yng nghyd-destun cwricwlwm newydd sbon.  
 
Ni allai'r pŵer hwn i wneud rheoliadau gael ei ddefnyddio i wneud Rheoliadau 
a fyddai'n diwygio darpariaethau eraill mewn deddfwriaeth sylffaenol.  
  
 
 
C9. Mae adran 26 o'r Bil yn galluogi penaethiaid a chyrff llywodraethu 
ysgolion a gynhelir a meithrinfeydd a gynhelir i ddatgymhwyso Saesneg 
fel elfen orfodol o'r cwricwlwm hyd at 7 oed, os gwneir hynny er mwyn 
datblygu neu gynnal lefelau rhuglder disgyblion yn y Gymraeg. A allwch 
gadarnhau a oes angen i benaethiaid a chyrff llywodraethu wneud 
unrhyw benderfyniad ar y cyd a beth fydd yn digwydd os bydd 
anghytundeb rhyngddynt?  
 
Byddai angen i'r pennaeth a'r corff llywodraethu wneud penderfyniad ar y cyd 
yn achos ysgolion a gynhelir a meithrinfeydd a gynhelir. Gallant hefyd 
ddiddymu'r penderfyniad.  
 
Os bydd anghydfod, bydd corff llywodraethu'r ysgol yn chwarae rôl bwysig3. 
Mae'r rheoliadau yn darparu y bydd y pennaeth yn aelod o'r corff llywodraethu 
oni fydd yn ymddiswyddo. Felly, rhagwelaf y caiff unrhyw anghydfod ei 
ddatrys ar lefel leol. Ystyriaf fod hyn yn briodol o ystyried un o egwyddorion 
allweddol y Bil, sef bod ysgolion yn datblygu eu cwricwlwm eu hunain.  Ar hyn 
o bryd, dylai rhai penderfyniadau penodol gael eu gwneud ar y cyd: os bydd 
anghytundeb, bydd angen cyfaddawdu er mwyn sicrhau bod modd datrys y 
sefyllfa. Ystyriwn yr ymdrinnir â hyn yn yr un ffordd.  
 
Os bydd y berthynas rhwng y pennaeth a'r corff llywodraethu yn chwalu i'r fath 
raddau fel na allant gyfaddawdu nac arfer y swyddogaeth hon yn rhesymol, 
gallai hyn arwain at arfer pwerau cyfarwyddo awdurdodau lleol a 
Gweinidogion Cymru yn Neddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 
2013. Yr awdurdod lleol ddylai gymryd camau o dan y Ddeddf honno i ddatrys 
y broblem yn y lle cyntaf, ond pe na bai hynny'n digwydd neu pe na bai'n 
sicrhau'r canlyniad angenrheidiol, gallai Gweinidogion Cymru arfer eu pwerau 
cyfarwyddo hwythau o dan yr un Ddeddf. Credaf nad yw hyn yn debygol o 
ddigwydd ond, er enghraifft, os na allant gydweithio neu gydweithredu, mae 
cyfarwyddyd yn opsiwn posibl y gellir ei ddefnyddio i ddatrys y broblem honno. 
 
C10. Mae adran 34 o'r Bil yn nodi'r wybodaeth y mae'n rhaid i bennaeth 
ei rhoi ac i bwy pan wneir penderfyniad o dan adran 33 i beidio â 
gweithredu dewis disgybl o ran cwrs astudio. Mae is-adran 34(5) o'r 
adran hon yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud darpariaeth 
bellach drwy reoliadau. Mae'r Datganiad o Fwriad Polisi yn darparu y 
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caiff rheoliadau ymdrin â materion fel terfynau amser neu weithdrefnau, 
ond na fwriedir gwneud rheoliadau i ddechrau gan fod digon o 
wybodaeth ar wyneb y Bil. Nid oes unrhyw wybodaeth ar wyneb y Bil 
ynghylch terfynau amser neu weithdrefnau. O ystyried y bydd hyn yn 
effeithio ar ddisgyblion sy'n dechrau eu harholiadau TGAU, sy’n golygu 
y bydd angen i unrhyw broses fod yn amserol, a allwch gadarnhau pa 
ystyriaeth a roddwyd i roi rhagor o fanylion ar wyneb y Bil neu ei 
gwneud yn ofynnol gwneud rheoliadau yn hytrach na dim ond caniatáu 
hynny?  
 
Ystyriwyd cynnwys manylion ychwanegol ar wyneb y Bil. Fodd bynnag, teimlaf 
na fyddai darpariaeth ar wyneb y Bil yn cynnig yr hyblygrwydd sydd ei angen. 
Mae'r manylion y rhagwelaf y bydd eu hangen, fel y nodir yn y Datganiad o 
Fwriad Polisi, yn rhai technegol sy'n debygol o ddatblygu dros gyfnod o 
amser. Mae hynny'n gyson â deddfwriaeth arall ym maes addysg. Er 
enghraifft, mewn perthynas â gwahardd disgyblion, nodir manylion y 
gweithdrefnau apelio a'r terfynau amser mewn is-ddeddfwriaeth (gweler 
Rheoliadau Addysg (Gwahardd Disgyblion ac Apelau) (Ysgolion a Gynhelir) 
(Cymru) 2003 (OS 2003/3227)).  
 
Er fy mod i'n gwerthfawrogi'r pwynt a wnaethpwyd yn eich cwestiwn, nid yw'n 
bosibl rhagweld sut yn union y bydd arfer yn datblygu ac efallai na fydd angen 
i'r rheoliadau hyn gael eu gwneud o hyd. Felly, nid wyf yn teimlo bod angen ei 
gwneud yn ofynnol i'r rheoliadau hyn gael eu gwneud. Os bydd tystiolaeth yn 
dod i'r amlwg, yna rheoliadau fydd y cyfrwng deddfwriaethol mwyaf priodol i 
fynd i'r afael â'r mater hwn. Byddant yn caniatáu i'r Llywodraeth ddiwygio 
manylion unrhyw derfynau amser o bryd i'w gilydd ac mewn ymateb i 
newidiadau mewn amgylchiadau.  
 
 
C11. Mae adran 40 o'r Bil yn caniatáu i Weinidogion Cymru roi 
cyfarwyddyd i ysgol sy'n datgymhwyso neu'n addasu unrhyw un o'r 
gofynion gweithredu a nodir yn adrannau 29 i 32 at ddibenion arbrofol 
neu ddatblygiadol. Mae'r Datganiad o Fwriad Polisi yn darparu mai dim 
ond o dan amgylchiadau prin y caiff ei ddefnyddio.  

a) A allwch ddarparu rhai amgylchiadau enghreifftiol?   
 
Gallai hyn gynnwys prosiect arloesol a gynlluniwyd i brofi syniad polisi newydd 
a chodi safonau addysgol. Rhagwelaf y byddai hyn yn cael ei ddefnyddio ar 
gyfer arbrofion llai o faint sy'n cynnwys un ysgol neu nifer bach o ysgolion 
efallai.  
 
b) A allwch gadarnhau sut y mae'r pŵer hwn yn wahanol i'r pŵer yn 
adran 50(1) o'r Bil a fyddai hefyd yn caniatáu ar gyfer datgymhwyso neu 
addasu'r cwricwlwm?  
 
Bwriedir i adran 50 roi pŵer sy'n cyfateb yn fras i'r pŵer yn adran 112 o 
Ddeddf Addysg 2002. Defnyddiwyd y pŵer yn adran 112 o Ddeddf 2002 pan 
gafodd y Cyfnod Sylfaen ei dreialu yn 2008 (gweler Rheoliadau Addysg 
(Datgymhwyso Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru yng Nghyfnod Allweddol 1) 



 

 

(Cymru) 2008 (OS 2008/1736)). Enghraifft arall o'r modd y defnyddiwyd pŵer 
adran 112 yw Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru) 
(Datgymhwyso Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 4) 2006 (OS 
2006/1335). Yn yr achos hwnnw, roedd y Rheoliadau yn datgymhwyso 
gofynion Cwricwlwm Cenedlaethol Cymru ar gyfer gwyddoniaeth mewn 
perthynas â disgybl lle mae pennaeth ysgol yn fodlon bod y disgybl yn dilyn 
cwrs sy'n arwain un o gymwysterau allanol cymeradwy y Fframwaith 
Cymwysterau Cenedlaethol ar lefel mynediad, lefel 1 neu lefel 2. Rhagwelaf y 
caiff y pŵer hwn ei ddefnyddio ar gyfer materion a gymhwysir yn fwy 
cyffredinol. O'r herwydd, rheoliadau y mae'n rhaid eu gosod gerbron y Senedd 
yw'r ffordd orau o fynd i'r afael â hwy. Rhagwelaf y caiff adran 40 ei defnyddio 
i fynd i'r afael â materion na chânt eu cymhwyso'n gyffredinol h.y. rhai nad 
ydynt yn berthnasol i bob ysgol ac sydd, er enghraifft, yn effeithio ar un ysgol 
neu nifer bach o ysgolion yn unig, er mwyn mynd i'r afael â materion sy'n 
benodol iawn i'r ysgolion hynny.   
 
Rhagwelaf y byddai'r pŵer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer mentrau tebyg yn y 
dyfodol.  
 
C12. Mae adran 50(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
Rheoliadau sy'n datgymhwyso neu'n addasu gofynion gweithredu'r 
cwricwlwm mewn achosion neu amgylchiadau a bennir yn y rheoliadau. 
Mae adran 50(2) yn caniatáu i'r Rheoliadau roi disgresiwn i berson arall 
ddatgymhwyso neu addasu gofyniad cwricwlwm. Pa fesurau diogelwch 
yr ydych chi'n rhagweld y byddent ar waith i sicrhau bod y disgresiwn 
hwnnw'n cael ei arfer yn iawn?   
 
Rwy'n cydnabod bod datgymhwyso neu addasu'r cwricwlwm ar gyfer unrhyw 
ddisgybl yn gam difrifol. Fodd bynnag, byddai unrhyw gynnig o'r fath yn 
destun ymgynghoriad o flaen llaw a phroses graffu gan y Senedd drwy osod 
Rheoliadau a wnaed o dan adran 50 o'r Bil.  
 
Pe teimlid y byddai angen rhoi disgresiwn i berson arall yn y rheoliadau, 
byddai'n bosibl gosod rhai cyfyngiadau ar y broses o arfer yr ataliad hwnnw, 
er enghraifft, terfynau ar pryd a sut y gellid arfer y disgresiwn neu gyfyngiadau 
ar ba mor hir y gellid arfer y disgresiwn hwnnw.  
 
C13. Mae adran 47(6) o'r Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau ynghylch y weithdrefn i'w dilyn a’r terfynau amser priodol ar 
gyfer apeliadau ynghylch eithriadau dros dro i ddisgyblion unigol. Mae'r 
Datganiad o Fwriad Polisi yn nodi nad oes gan Lywodraeth Cymru 
unrhyw fwriad ar hyn o bryd i wneud rheoliadau sy'n ymdrin â 
gweithdrefn gan fod prosesau eisoes ar waith gan ysgolion. Mae'r 
Datganiad o Fwriad Polisi hefyd yn nodi bod ystyriaeth, serch hynny, yn 
cael ei rhoi i ddefnyddio'r pwerau i bennu terfynau amser. O ystyried yr 
effaith y gallai penderfyniadau o'r fath ei chael ar addysg disgyblion 
unigol, a allech gadarnhau a roddwyd unrhyw ystyriaeth i bennu 
terfynau amser ar wyneb y Bil?  
 



 

 

Mae adran 47(8) o'r Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau 
sy'n gwneud darpariaeth bellach mewn perthynas ag apeliadau o dan yr 
adran hon. Er bod y pŵer yn caniatáu i ni wneud darpariaeth mewn perthynas 
â therfynau amser ar gyfer apeliadau, ystyriwn ei bod yn fwy priodol i ni roi'r 
hyblygrwydd i ysgolion bennu eu gweithdrefnau eu hunain ar y cam hwn. 
Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac, os bydd tystiolaeth newydd yn dangos 
bod angen darpariaeth o'r fath yn y rheoliadau, yna gallwn fynd ati i reoleiddio 
yn unol â hynny.  
 
Ystyriwn hefyd, yn yr un modd â'r rheoliad sy'n gwneud pwerau yn adran 
34(5) (gweler uchod), na fyddai nodi manylion o'r fath ar wyneb y Bil yn rhoi 
digon o hyblygrwydd i ysgolion. Os bydd angen deddfu yn y maes hwn, 
rhagwelaf y bydd rheoliadau yn rhoi'r hyblygrwydd priodol sydd ei angen a 
gallant gael eu diwygio o bryd i'w gilydd yn haws nag sy'n ymarferol gyda Bil. 
Mae'r Bil yn nodi trefniadau cwbl newydd ar gyfer cwricwla ysgolion ac mae'n 
bwysig asesu sut y bydd anghenion ysgolion ac, yn wir, anghenion disgyblion 
yn datblygu.  
 
 
C14. Mae adran 67(1) o'r Bil yn darparu pŵer eang i Weinidogion Cymru 
wneud rheoliadau ynghylch addysgu a dysgu i ddysgwyr sy'n derbyn 
addysg mewn mwy nag un lleoliad. Mae'r Datganiad o Fwriad Polisi yn 
rhoi un enghraifft o sut y gellir defnyddio'r pŵer, sef diffinio am y tro 
cyntaf mewn deddfwriaeth addysg nifer yr oriau yr ystyrir eu bod yn 
gyfystyr ag addysg amser llawn. Pam mae'r weithdrefn negyddol yn 
briodol ar gyfer pŵer mor eang a fyddai'n galluogi gwneud newidiadau 
sylfaenol (e.e. i ystyr addysg amser llawn)?  
 
Mae angen adran 67 i fynd i'r afael â sefyllfa plant sy'n cael addysg mewn 
mwy nag un lleoliad. Dyweder bod plentyn yn cael addysg mewn ysgol ac 
mewn UCD, ni fyddai'n bosibl cymhwyso gofynion arferol y cwricwlwm at yr 
UCD a'r ysgol, oherwydd ni all y naill na'r llall roi cwricwlwm llawn ar waith ar 
gyfer y plentyn. Gellir defnyddio'r pŵer yn adran 67(1) i wneud darpariaeth 
ynghylch sut y dylai'r cwricwlwm weithio ar gyfer plentyn yn y sefyllfa hon, a 
phwy ddylai fod yn gyfrifol am gyflawni'r dyletswyddau gwahanol.  
 
At hynny, bydd rhai plant yn cael addysg mewn un lleoliad yn unig, ond am 
gyn lleied o oriau fel ei bod yn amhriodol cymhwyso gofynion arferol y 
cwricwlwm at y lleoliad hwn. (Er enghraifft, disgybl sydd efallai wedi bod i 
ffwrdd o'r ysgol oherwydd straen ac sy'n dychwelyd i'r ysgol yn raddol, 
dyweder am 3 awr yr wythnos i ddechrau.) Gellid defnyddio'r pŵer yn adran 
67(1) i wneud darpariaeth ar gyfer y plant hyn. Ond, drwy wneud hynny, 
mae'n debygol y bydd angen cyfeirio at nifer yr oriau o addysgu a dysgu y 
mae plentyn yn eu cael mewn lleoliad – er enghraifft, drwy wneud darpariaeth 
ynghylch sut y dylid cymhwyso'r cwricwlwm at blant sydd ond yn cael rhwng 3 
a 5 awr yr wythnos o addysgu a dysgu mewn lleoliad.  
 
Mae'r ffaith nad oes diffiniad o addysg amser llawn yn rhan o'r cefndir i'r 
ddarpariaeth hon. Pe bai diffiniad statudol o addysg amser llawn, gallai adran 
67 nodi'n syml ei bod yn gymwys i blant nad ydynt yn cael addysg amser 



 

 

llawn. Ond, yn absenoldeb hyn, bydd angen i'r plant hyn gael eu diffinio yn y 
rheoliadau, a gellir gwneud hyn drwy gyfeirio at nifer yr oriau o addysg a geir. 
Nid er mwyn diffinio addysg amser llawn, at ddibenion deddfwriaeth addysg 
yn gyffredinol, y byddai'r pŵer yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd hon ond er 
mwyn gwneud darpariaeth hyblyg ynghylch sut y dylid cymhwyso'r 
cwricwlwm, yng nghyd-destun yr oriau gwahanol a'r oriau cyfyngedig o 
addysg y gall rhai plant fod yn eu cael mewn lleoliad penodol.  Ystyriwn mai 
manylion technegol yw'r rhain yn bennaf.   
 
 
C15. Mae adran 70(1) o'r Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth pan 
fo’n angenrheidiol neu'n briodol i alluogi'r fframwaith cwricwlwm 
newydd i weithredu. Pam mae’r ddarpariaeth hon yn ddarostyngedig i’r 
weithdrefn negyddol pan fo’n cynnwys pŵer i addasu deddfwriaeth 
sylfaenol?  
 
O ran adran 70, nodir yr amgylchiadau pan y gellid ei defnyddio yn adran 
70(1) ac maent fel a ganlyn:  
 

 Er mwyn gwneud darpariaeth atodol, darpariaeth gysylltiedig neu 
ddarpariaeth ganlyniadol.  

 

 Er mwyn gwneud darpariaeth ddarfodol, darpariaeth drosiannol neu 
ddarpariaeth arbed. Byddai hyn ond yn cynnwys darpariaeth y byddai 
ei hangen er mwyn symud o'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu 
presennol i'r rhai newydd yn ddidrafferth. Er enghraifft, efallai y bydd 
angen cadw rhai agweddau ar y cwricwlwm ar gyfer carfan o 
ddisgyblion er mwyn osgoi unrhyw anhegwch iddynt.  
 
Gallai darpariaeth o'r fath gynnwys darpariaeth sy'n diwygio 
deddfwriaeth sylfaenol. Er enghraifft, bydd y Bil yn newid "addysg 
grefyddol" i "Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg".  Bydd angen i ni newid y 
cyfeiriadau hynny ym mhob rhan o'r llyfr statud: diwygiadau canlyniadol 
yw'r rhain.  Mae'n bosibl na fyddwn yn nodi ac yn diwygio pob cyfeiriad 
o'r fath yn y Bil. Os felly, byddai'r pŵer hwn yn cael ei ddefnyddio i 
wneud y newidiadau hynny a sicrhau bod y llyfr statud yn gyson yn hyn 
o beth.  
 
Ni ellir defnyddio'r pŵer hwn i wneud darpariaeth – drwy bŵer Harri'r 
VIII neu fel arall – sy'n cynnwys darpariaeth sylweddol newydd. Yn 
hytrach, bydd yn caniatáu i ddeddfwriaeth sylfaenol gael ei diwygio, er 
enghraifft, er mwyn sicrhau bod pob cyfeiriad at addysg grefyddol yn 
cael ei newid er mwyn cyfeirio at y pwnc newydd, Crefydd, Gwerthoedd 
a Moeseg, lle y bo'n briodol.  
 
Cwmpas y pŵer yw sicrhau bod bwriadau polisi'r Bil hwn, fel y'u 
cymeradwywyd gan y Senedd, yn cael eu gweithredu yn y ffordd orau 
bosibl, sicrhau bod y Bil yn cael ei roi ar waith yn effeithiol a sicrhau 
bod y llyfr statud ehangach yn cael ei gadw'n gyfredol ac yn hygyrch.  



 

 

 
 
C16. Mae adran 79(2) o’r Bil yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 
gorchmynion sy’n darparu ar gyfer cychwyn darpariaethau penodol yn y 
Bil. Mae argymhellion blaenorol y Pwyllgor ar y mater hwn ar Filiau eraill 
wedi awgrymu y dylai'r gorchmynion cychwyn sy'n cynnwys 
‘darpariaeth ddarfodol, darpariaeth drosiannol neu ddarpariaeth arbed’ 
fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol. Pa asesiad a wnaed cyn 
penderfynu na fyddai gorchmynion cychwyn yn ddarostyngedig i 
unrhyw rai o weithdrefnau’r Senedd?  
 
Nodaf safbwyntiau'r Pwyllgor ar y mater hwn.  Fodd bynnag, ni fydd unrhyw 
Orchymyn cychwyn a wneir o dan y Bil hwn yn cynnwys polisi newydd. Unig 
fwriad y gorchymyn yw rhoi darpariaethau'r Bil ar waith – darpariaethau a 
fyddai wedi cael eu cymeradwyo gan y Senedd ar y pwynt hwnnw. 
 
  
Asesiadau Effaith  

17. Mae'r Asesiad Effaith Cydraddoldeb a gynhaliwyd (paragraff 9.20 o'r 
Memorandwm Esboniadol) yn nodi y bydd y cwricwlwm newydd yn cael 
effaith gadarnhaol o ran nifer o nodweddion gwarchodedig gan gynnwys 
anabledd, hil, cyfeiriadedd rhywiol ac aelwydydd incwm isel. Mae 
paragraff 9.41 o'r Memorandwm hefyd yn nodi na ragwelwyd bod angen 
Asesiad Effaith Prawfesur Gwledig llawn ar hyn o bryd. Mae paragraff 
9.49 o'r Memorandwm, mewn perthynas â'r Asesiad a gynhaliwyd o’r 
Effaith ar Iechyd, yn dweud y bydd dysgwyr yn cael amrywiaeth o 
ddysgu sy'n eu cefnogi i ddatblygu a chynnal ymddygiad cadarnhaol 
sy'n cadarnhau iechyd. Fodd bynnag, mae paragraff 9.50 yn ychwanegu 
y gallai hyblygrwydd y cwricwlwm newydd arwain at amrywiad yn y 
ddarpariaeth ar draws gwahanol gymunedau a allai beri risg i rai 
dysgwyr oherwydd eu cefndir neu eu daearyddiaeth. A allwch egluro sut 
mae'r pryderon a fynegir ym mharagraff 9.50 o'r Memorandwm yn cyd-
fynd â'r datganiadau ym mharagraffau 9.20 a 9.41?  
 
Fel y nodir yn adran Prawfesur Gwledig yr Asesiad Effaith Integredig llawn, 
"mae trefniadau'r cwricwlwm wedi'u cynllunio i fod yn berthnasol i bob dysgwr 
ym mhob ysgol neu leoliad yng Nghymru. Roedd yr ymarferwyr a gyfrannodd 
at ddatblygu'r trefniadau newydd yn cynnwys cynrychiolwyr o ysgolion o 
wahanol faint mewn lleoliadau ledled Cymru, gan gynnwys ardaloedd gwledig, 
mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol, 
awdurdodau lleol, rhanddeiliaid ac arbenigwyr."  
 
Mae'r canllawiau wedi'u datblygu i sicrhau bod ysgolion a dysgwyr yn cael 
budd o'r trefniadau newydd, ni waeth beth fo'u cefndiroedd. Caiff ysgolion 
mewn ardaloedd gwledig eu helpu i ddatblygu cwricwla sy'n adlewyrchu eu 
hanghenion a'u materion lleol; a'r cyfleoedd, y gwasanaethau a'r profiadau 
sydd ar gael yn rhwydd iddynt yn yr un ffordd ag ysgolion a dysgwyr mewn 
ardaloedd trefol neu ardaloedd o gwmpas trefi.  
 



 

 

Rydym yn cydnabod bod risg y gallai hyblygrwydd o dan y trefniadau newydd 
arwain at ormod o amrywiaeth o ran darpariaeth. Codwyd y pryderon hyn 
mewn ymateb i'r cam adborth ar gyfer datblygu'r cwricwlwm y llynedd, ac 
maent wedi arwain at y mesurau a gynigir gennym yn y Bil. Mae'r 
ddeddfwriaeth a gynigir gennym yn rhoi pwyslais ar elfennau o'r canllawiau er 
mwyn darparu fframwaith cyffredin sy'n cynnwys gofynion mewn perthynas â'r 
pedwar diben, meysydd dysgu a phrofiad, y datganiadau beth sy'n bwysig a 
chynnydd wrth ddysgu.  Yn ein barn ni, bydd yr hyblygrwydd sy'n cael ei 
gynnig i ysgolion o fewn y fframwaith cenedlaethol cyffredin cadarn hwn, gyda 
chymorth ehangach ar gyfer ymarferwyr ledled Cymru, yn arwain at broses 
ddysgu sy'n fwy perthnasol i'r cymunedau a'r ardaloedd lle mae plant yn byw. 
Byddant hefyd yn cael addysg eang a chytbwys i'w cefnogi ni waeth beth y 
byddant yn ei wneud yn y dyfodol. 
 
 
18. Mae paragraff 9.44 o'r Memorandwm yn nodi bod effeithiau posibl y 
cynnig am gwricwlwm newydd ar y system gyfiawnder wedi eu 
hystyried.    

a) A gynhaliwyd Asesiad llawn o’r Effaith ar Gyfiawnder cyn cyflwyno'r 
Bil?  
 
Do. Fe'i cyflwynwyd i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a gytunodd yn ddiweddarach 
(Ionawr 2019) na fyddai angen proses lawn ar gyfer Nodi'r Effaith ar y System 
Gyfiawnder.  
  
b) Mae paragraff 9.46 o'r Memorandwm yn nodi bod ffurflen Nodi’r 
Effaith ar y System Gyfiawnder ar gael a darperir linc i'r ffurflen pan 
gyflwynir y Bil. Nid yw'n ymddangos bod y ffurflen honno wedi'i 
chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru, ac ni chredwn fod Pwyllgorau'r 
Senedd wedi ei chael. Pryd fydd y ffurflen ar gael i Aelodau'r Senedd?  

  
Mae'r ddogfen bellach ar gael yn yr adran asesiad effaith o dudalennau gwe 
Llywodraeth Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn y ddolen 
ganlynol: https://llyw.cymru/bil-cwricwlwm-ac-asesu-cymru-asesiadau-effaith   
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Kirsty Williams AS 
Y Gweinidog Addysg 
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