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Annwyl David,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 10 Hydref yn gofyn am fwy o wybodaeth am gwmpas 
ac amserlenni bwriedig yr adolygiad o’r Cod derbyn i ysgolion. 
 
Mae’r Cod presennol wedi bod ar waith ers dros bum mlynedd, felly mae’n bryd cynnal 
adolygiad. Rydyn ni yng nghyfnod cynllunio’r adolygiad ac nid ydym wedi datblygu 
amserlen glir hyd yma. Fodd bynnag, rwy’n disgwyl i’r adolygiad gychwyn ym mis 
Tachwedd, gan ganolbwyntio i gychwyn ar yr adborth a dderbyniwyd a’r gwersi a 
ddysgwyd dros gyfnod gweithrediad y Cod.   
 
Mewn perthynas â derbyniadau y tu allan i’r grŵp oedran arferol, fel y nodais yn fy 
ymateb blaenorol mae’r Cod eisoes yn cynnig hyblygrwydd i awdurdodau derbyn wrth 
ystyried ceisiadau o’r fath gan rieni. Mae’r Cod yn nodi’n glir y dylai penderfyniadau 
gael eu gwneud yn seiliedig ar amgylchiadau pob achos, mewn ymgynghoriad â’r 
rhieni a’r ysgol, ac yn benodol mewn perthynas â’r hyn sydd fwyaf buddiol i bob plentyn 
unigol. Rwyf wedi dweud yn glir wrth awdurdodau derbyn fy mod i’n disgwyl i’r Cod 
gael ei roi ar waith mewn ffordd gydwybodol. Mae’r ddeiseb yn awgrymu bod y Cod yn 
cael ei roi ar waith yn anghyson ar draws awdurdodau lleol, ac mae hyn yn rhywbeth 
yr hoffwn i ei archwilio gydag awdurdodau derbyn cyn mynd ati i gynnal ymgynghoriad 
mwy ffurfiol ar y Cod. 
 
Bydd y cyfnod ymgysylltu cychwynnol hwn a amlinellir uchod yn llywio ymgynghoriad 
ffurfiol 12 wythnos a fydd yn cychwyn yn nhymor y gwanwyn. Bydd yr ymgynghoriad 
hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru, gan roi cyfle i bawb sydd â 
diddordeb fynegi eu barn.   
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Rwy’n gobeithio bod mewn sefyllfa i gyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad yn ystod 
tymor yr haf neu’r hydref yn 2019, gyda’r Cod newydd i gael ei roi ar waith cyn diwedd 
y flwyddyn.   
  
Yn gywir  
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