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Annwyl Janet Finch-Saunders AC 

Diolch am eich llythyr ynghylch Deiseb P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig 
ar gyfer addysg yn y cartref. 

Mewn perthynas â’r sylw bod y canllawiau drafft “yn mandadu bod yn rhaid i rieni sy’n 
addysgu yn y cartref gwrdd â’u hawdurdod lleol a chaniatáu i’r awdurdod lleol gyfweld â’u 
plant”.  Mae’r canllawiau yn cynghori y dylid cyfarfod â rhieni o leiaf unwaith y flwyddyn er 
mwyn sicrhau bod yr addysg yn parhau i fod yn addas.     

Er nad oes dyletswyddau cyfreithiol newydd yn cael eu gosod ar awdurdodau lleol, mae’r 
canllawiau statudol drafft yn cynrychioli newid yn y disgwyliadau presennol o ran 
awdurdodau lleol. Cawsant eu datblygu i’w cynorthwyo i gyflawni eu dyletswydd bresennol i 
sicrhau bod plant yn derbyn addysg addas.  

Dogfen ddrafft yw’r canllawiau ac felly mae’n bosibl y bydd yn cael ei newid wedi ystyriaeth 
fanwl o’r holl ymatebion a fydd yn dod i law yn ystod yr ymgynghoriad. Mae swyddogion 
wedi cyfarfod nifer o bobl sy’n addysgu yn y cartref ac mae’r ymgynghoriad yn gyfle i glywed 
mwy o amrywiaeth barn gan ystod ehangach o randdeiliaid. 

Mae dyddiad cau’r ymgynghoriad wedi’i estyn hyd at 25 Hydref, serch hynny bydd 
swyddogion hefyd yn ceisio rhoi pob ystyriaeth i ymatebion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad 
hwn.  

mailto:Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales


Mae nifer fawr o atebion wedi dod i law a bydd fy swyddogion yn ystyried pob un ohonynt. 
Rydw i’n sicr yn disgwyl i’r canllawiau newid yn ystod y broses ddrafftio, o ganlyniad i’r 
ymgynghoriad.  
 
Mae hwn yn fater hynod emosiynol a dadleuol i rai addysgwyr cartref ac rwy'n sensitif i'w 
pryderon. Mae hefyd yn faes sy’n achosi cryn bryder i awdurdodau lleol, sydd wedi ceisio 
cael newidiadau yn y gyfraith ac o ran polisi ar y mater hwn ers tro. Rydym yn ceisio sicrhau 
cydbwysedd rhwng y disgwyliad y bydd awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswydd i fodloni 
eu hunain bod yr addysg a ddarperir yn addas, a diogelu ar yr un pryd y dewis i addysgu yn 
y cartref, ynghyd â gwarchod hyblygrwydd addysgwyr yn y cartref i ddewis sut i addysgu eu 
plant.      
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Kirsty Williams AC/AM 

Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education  
 
 
 
 


