
CAW68 Unigolyn  

Ymgynghoriad ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 

Tystiolaeth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer Craffu Cyfnod 1 Bil Cwricwlwm ac Asesu 
(Cymru). 

Amdanoch Chi 

Unigolyn 

1. Egwyddorion cyffredinol y Bil 

1.1 A ydych yn cefnogi egwyddorion y Bil Cwricwlwm ac Asesu(Cymru)? 

Nac ydw 

1.2 Amlinellwch eich rhesymau dros eich ateb i gwestiwn 1.1 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 1,500 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 

1.3 A ydych yn credu bod angen deddfwriaeth i gyflawni’r hyn y mae’r Bil hwn yn 
ceisio’i gyflawni? 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  
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��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 

2. Gweithredu’r Bil 

2.1 A oes gennych unrhyw sylwadau am unrhyw rwystrau posibl rhag gweithredu’r 
Bil? Os na, ewch i gwestiwn 3.1 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 

2.2 A ydych yn credu bod y Bil yn ystyried y rhwystrau posibl hyn? 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 



3. Canlyniadau anfwriadol 

3.1 A ydych yn credu bod unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil? Os na, 
ewch i gwestiwn 4.1 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 

4. Goblygiadau ariannol 

4.1 A oes gennych farn am oblygiadau ariannol y Bil (fel y’u nodir yn Rhan 2 o’r 
Memorandwm Esboniadol)? Os nad oes, ewch i gwestiwn 5.1 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 
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5. Pwerau I wneud is-ddeddfwriaeth 

5.1 A oes gennych unrhyw sylwadau am addasrwydd y pwerau yn y Bil i 
Weinidogion Cymru i wneud is-ddeddfwriaeth (fel y’i nodir ym Mhennod 5 o Ran 1 
o’r Memorandwm Esboniadol)? Os nad oes, ewch i gwestiwn 6.1. 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 500 o eiriau.) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn 

6. Ystyriaethau eraill 

6.1 A oes gennych unrhyw bwyntiau eraill yr hoffech eu gwneud am y 
Bil hwn? 

(byddem yn ddiolchgar pe gallech gadw eich ateb o dan oddeutu 1,000 o eiriau) 

��� Nid oes angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau rhuglder plant yn Saesneg  

��� Byddai gorfodi Saesneg ymhob ysgol yn peryglu dulliau trochi ar draws y wlad a 
sefydlu'r syniad taw eithriad i'r norm yw addysg Gymraeg 

��� Dyw'r Llywodraeth heb gynnig unrhyw reswm addysgol dros orfodi Saesneg, ond mae 
dros 400 o addysgwyr wedi gwrthwynebu'r cynnig 

��� Mae angen gollwng Saesneg o'r bil a normaleiddio addysg Gymraeg ymhob man os 
ydym am gyrraedd y miliwn
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