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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr ar ran y Pwyllgor Deisebau, yn gofyn am sylwadau ar y materion a 
godwyd yn Neiseb P-05-1147 ynghylch ystyried yr opsiynau sydd ar gael i rieni godi 
pryderon yn y dyfodol am wersi byw gydag awdurdodau lleol.  
 
Gadewch imi eich sicrhau fy mod yn ymwybodol o'r effaith sylweddol y gall colli ysgol ei 
chael ar ddatblygiad, iechyd meddwl a lles ein pobl ifanc. Dyna pam ar 31 Mawrth, fel rhan 
o'r adolygiad 21 diwrnod diweddaraf, y nododd y Prif Weinidog unwaith eto bod blaenoriaeth 
yn cael ei rhoi i sicrhau y bydd pob plentyn a myfyriwr yng Nghymru yn dychwelyd i addysg 
wyneb yn wyneb ddydd Llun 12 Ebrill. 
 
Mae mesurau lliniaru ychwanegol ar waith i wneud amgylchedd yr ysgol yn ddiogel ar gyfer 
dychwelyd i ddysgu wyneb yn wyneb ac rydym wedi diweddaru ein canllawiau ar ôl ystyried 
pryderon dysgwyr, staff ysgolion ac eraill a allai ddod i gysylltiad â'r feirws yn yr ystafell 
ddosbarth neu yn y gweithle, ac mae gan ysgolion rywfaint o hyblygrwydd o ran sut y maent 
yn dewis gweithredu'r rhain. Gyda'r mesurau ychwanegol hyn ar waith, ni ddylai fod yn 
ofynnol mwyach i garfannau o ddysgwyr ddysgu o’u cartrefi. 
 
Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am ysgolion, gan gynnwys y mesurau a roddir ar waith pan 
fydd ysgolion ar gau, megis darparu gwersi byw. Felly rwy’n parhau i annog rhieni neu 
ddysgwyr sydd ag unrhyw broblemau gyda'r ddarpariaeth i gysylltu â'u hawdurdod lleol yn 
uniongyrchol i drafod y materion hyn; nhw sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu'r rhesymeg ar 
gyfer y penderfyniadau a wneir yn lleol. 
 
Yn gywir  
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