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Annwyl Mick 
 
Diolch yn fawr am eich llythyr dyddiedig 8 Gorffennaf ynghylch yr hysbysiad a roddais i 
ddatgymhwyso'r gofyniad i ddarparu'r cwricwlwm sylfaenol a'r trefniadau asesu cysylltiedig.     
 
Rwy'n ddiolchgar i chi am dynnu fy sylw at yr anghysonder o ran y dyddiadau yn yr 
hysbysiad a'r datganiad ysgrifenedig cysylltiedig. Gallaf gadarnhau mai cyfnod gweithredu'r 
hysbysiad yw 30 diwrnod o 24 Mehefin (h.y. bydd yn dod i ben ar 23 Gorffennaf) ac mae'r 
dyddiadau a nodwyd yn y datganiad ysgrifenedig yn anghywir. Ymddiheuraf am y 
camgymeriad hwn ac unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Gwall gweinyddol ydoedd. 
 
Rydych wedi holi a allai'r anghysonder hwn beri unrhyw ddryswch i ysgolion a lleoliadau ac, 
os felly, a oes angen anfon unrhyw eglurhad. Er bod y gwall yn anffodus, nid wyf yn credu 
bod angen rhoi eglurhad gan fod yr hysbysiad wedi'i gynllunio i gyd-fynd â diwedd tymor yr 
haf ar gyfer y rhan fwyaf o ysgolion a lleoliadau. 
 
O ran fy mwriad i gyhoeddi unrhyw hysbysiadau pellach, byddwch yn gwybod bod Deddf y 
Coronafeirws 2020 yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw hysbysiad a roddir amlinellu pam fod 
unrhyw addasu neu ddatgymhwyso'n gam priodol a chymesur yn yr holl amgylchiadau'n 
ymwneud â mynychder neu drosglwyddiad y coronafeirws. Felly, dros yr haf byddaf yn 
ystyried y sefyllfa o ran iechyd cyhoedd a'r trefniadau gweithredu tebygol ar gyfer ysgolion a 
lleoliadau yn yr hydref er mwyn penderfynu a oes angen unrhyw addasiadau pellach i'r 
ddeddfwriaeth.  
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Gan fod y cyd-destun yn debygol o fod yn wahanol, o ran y sefyllfa'n ymwneud ag iechyd y 
cyhoedd a'r ffaith y bydd yn ddechrau blwyddyn academaidd newydd, gallai cynnwys 
unrhyw hysbysiadau pellach fod yn wahanol i'r rheini a roddwyd y tymor hwn.  
 
Yn gywir  
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