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Annwyl Lynne 

Diolch am eich llythyr, dyddiedig 19 Tachwedd, ynghylch addysgu plant a phobl ifanc yn y 
cartref, a’r ohebiaeth a dderbyniwyd gan aelodau’r pwyllgor ynghylch ein hymgynghoriad 
diweddar ar ganllawiau statudol i awdurdodau lleol ar addysg yn y cartref.  

Mewn perthynas â’r cyngor cyfreithiol y cyfeiriwch ato yn eich llythyr, mae fy swyddogion 
wrthi’n ystyried ac yn dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad, gan gynnwys y rheini sy’n 
codi materion ynghylch dehongliad ac eglurdeb cyfreithiol. Er nad ydw i eto mewn sefyllfa i 
roi eglurdeb ynghylch y pwyntiau a godwyd, cadarnhaodd fy natganiad gweinidogol ar 11 
Rhagfyr ein bod yn rhoi’r amser i ystyried yr holl faterion cymhleth y mae’r ymgynghoriad 
wedi’u nodi.   

Roedd y datganiad hefyd yn nodi y bydd y canllawiau statudol a rheoliadau’r gronfa ddata1 
yn ddarostyngedig i brosesau a gwaith craffu trylwyr, megis asesiad o’r effaith ar ddiogelu 
data, asesiad effaith integredig ac asesiad effaith rheoleiddiol. Gallaf gadarnhau y bydd y 
rheoliadau yn destun trafodaeth mewn cyfarfod llawn maes o law.   

Rwy’n cydnabod pryderon y pwyllgor, ac rwy’n eich sicrhau mai’r un yw’r bwriad o hyd, sef 
sicrhau bod plant a phobl ifanc yng Nghymru sy’n cael eu haddysgu gartref yn cael addysg 
addas. Budd pennaf y plentyn yw’r ystyriaeth hollbwysig, ac rwy’n ymroddedig i sicrhau bod 
plant yn cael eu cefnogi i berfformio cystal ag y gallant, boed mewn addysg brif-ffrwd neu yn 
y cartref.    

1 Rheoliadau Cronfa Ddata Addysg Deddf Plant 2004 (Cymru) 2020 a Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am 

Blant mewn Ysgolion Annibynnol) (Cymru) 2020 
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