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Annwyl Bennaeth

Gwelais gopi o’r llythyr gan Archesgob San Steffan a Southwark a gafodd, fel y deallaf, ei 
anfon at bob ysgol uwchradd Gatholig yng Nghymru gydag e-bost ynghlwm â’r llythyr.  

Mae’r llythyr yn mynegi barn yr Eglwys Gatholig o briodas, tra bo’r e-bost sydd ynghlwm yn 
gofyn ichi ystyried gofyn i’ch disgyblion ystyried llofnodi’r ddeiseb fel rhan o ymgynghoriad 
Llywodraeth San Steffan.  Mae’n drueni nad oedd yr ohebiaeth gychwynnol yn crybwyll mai 
dim ond pobl dros 16 oed ddylai lofnodi’r ddeiseb, er rwy’n gweld bod y ddeiseb ei hun yn 
egluro hyn.  Rwy’n falch bod Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig wedi mynd i’r afael â 
hyn bellach.  

Er nad yw’r ddeiseb ei hun yn ymwneud yn uniongyrchol â phwnc sy’n gysylltiedig â phlaid 
wleidyddol, mae yn fy marn i yn gysylltiedig â materion gwleidyddol yn gyffredinol, gan bod 
y ddeiseb yn ceisio perswadio pobl i lobïo Llywodraeth San Steffan i’w rhwystro rhag newid 
y ddeddf.  

Y rheswm yr wyf yn ysgrifennu atoch yw i’ch atgoffa o’ch rhwymedigaethau o dan adran 406 
a 407 Deddf Addysg 1996.  Mae’r darpariaethau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i benaethiaid 
a chyrff llywodraethu atal unrhyw weithgareddau gwleidyddol pleidiol gan unrhyw ddisgybl 
cofrestredig sy’n llai na 12 oed, ac ni ddylent ganiatáu hyrwyddo safbwyntiau o’r fath mewn
unrhyw bwnc a ddysgir.  Pan fo materion gwleidyddol yn cael eu cyflwyno i unrhyw ddisgybl 
cofrestredig yn yr ysgol, mae’n ofynnol yn ôl adran 407 i ddisgyblion gael cynnig y farn i’r 
gwrthwyneb er mwyn sicrhau bod y pwnc yn cael ei gyflwyno’n gytbwys.    
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Rwy’n siŵr y byddwch yn sicrhau, os bydd eich disgyblion yn ymwybodol o’r ohebiaeth hon, 
y byddant hefyd yn ymwybodol o’r farn i’r gwrthwyneb, er mwyn cyflwyno safbwynt gytbwys 
iddynt.
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