
 

Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 6 Rhagfyr 2018 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Llinos Madeley 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPPIA@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(09.15 - 09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017 - 18 

(09.30 - 11.00) (Tudalennau 1 - 23)  

Ann Evans, Cadeirydd 

Philip Blaker, Prif Weithredwr 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

CYPE(5)-35-18 - Papur 1 

Egwyl  

(11.00 - 11.15) 

3 Adroddiad Blynyddol Estyn 2017 - 18 

(11.15 - 12.30) (Tudalennau 24 - 47)  

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM  

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol 

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol 

  

 

Dogfennau atodol: 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Briff Ymchwil 

CYPE(5)-35-18 - Papur 2 

4 Papurau i’w nodi 

   

 

4.1 Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Plant Cymru - addysg gartref 

ddewisol 

 (Tudalen 48)  

Dogfennau atodol: 

CYPE(5)-35-18 - Papur i'w nodi 1 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn 

(12.30)   

 

6 Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3 

(12.30 - 12.45)   

 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

CYPE(5)-35-18 : Papur 1 

 

Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2017 - 18 

   

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/adroddiad-blynyddol-
2017-18/  

Tudalen y pecyn 23

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/adroddiad-blynyddol-2017-18/
https://www.qualificationswales.org/cymraeg/cyhoeddiadau/adroddiad-blynyddol-2017-18/


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 24

Eitem 3 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

CYPE(5)-35-18 : Papur 2 

   

Adroddiad Blynyddol Estyn 2017 - 18 

https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Estyn_Annual%20Report
_Accessible_Welsh_2018.pdf  

Tudalen y pecyn 47

https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Estyn_Annual%20Report_Accessible_Welsh_2018.pdf
https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Estyn_Annual%20Report_Accessible_Welsh_2018.pdf


26 Tachwedd 2018 

Annwyl Sally, 

Craffu ar adroddiad blynyddol: addysg yn y cartref dewisol 

Diolch am fod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 22 

Tachwedd i drafod eich Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18. Ymhellach i’ch 

gohebiaeth ddiweddar â Phrif Weinidog Cymru (dyddiedig 9 Tachwedd), ac Ymateb 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg (dyddiedig 21 Tachwedd), roedd addysg yn y 

cartref dewisol yn faes allweddol yn ein trafodaethau. 

Yn ystod y cyfarfod, esboniasoch nad oeddech wedi cael cyfle eto i ddadansoddi'n llawn 

lythyr Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar 21 Tachwedd. Cytunasoch i rannu'ch 

dadansoddiad â'r Pwyllgor pan fydd ar gael. O ystyried yr amser a gymerwyd eisoes i 

wneud cynnydd yn y maes hwn, a'ch cydnabyddiaeth fod cynlluniau presennol i gyflwyno 

canllawiau statudol erbyn 2020 yn amser hir i aros, o ystyried marwolaeth drasig Dylan 

Seabridge yn 2011, rydym am ofyn bod eich dadansoddiad yn cael ei gwblhau a'i rannu 

gyda ni fel mater o frys.  

Rydym yn bryderus iawn am yr amser y mae wedi’i gymryd i gyrraedd y pwynt hwn, a'ch 

disgrifiad o'r broses a’i bod yn teimlo fel brwydr athreuddiol â Llywodraeth Cymru. Drwy 

aros tan 22 Tachwedd i gynnal ein sesiwn graffu ar eich Adroddiad Blynyddol, roeddem ni, 

fel chithau, wedi gobeithio bod mewn sefyllfa well a mwy eglur o ran trefniadau ar gyfer 

sicrhau bod plant a gaiff eu haddysgu yn y cartref yn cael eu gweld, a'u bod yn cael siarad 

am yr addysg y maent yn ei chael, a'u bod yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Mae'n destun 

rhwystredigaeth a phryder sylweddol i ni nad yw hyn yn wir. 

Yn gywir, 

Lynne Neagle AC 

Cadeirydd 

Yr Athro Sally Holland 

Comisiynydd Plant Cymru 

CYPE(5)-35-18: Papur i'w nodi 1 

Tudalen y pecyn 48

Eitem 4.1

http://senedd.assembly.wales/documents/s80871/CYPE5-33-18%20Paper%20to%20note%203.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s80871/CYPE5-33-18%20Paper%20to%20note%203.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s81355/CYPE5-34-18%20-%20Paper%20to%20note%202.pdf
http://senedd.assembly.wales/documents/s81355/CYPE5-34-18%20-%20Paper%20to%20note%202.pdf
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