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Dyddiad/Date 04 Ionawr 2022 

Gofynnwch am/Ask for M Matthews 

Rhif ffôn/Telephone 01446 - 709727 

Ffacs/Fax  

e-bost/e-mail Admissions@valeofglamorgan.gov.uk 

Eich Cyf/Your Ref  

Fy Nghyf/My Ref MM/ADM 

 
 
 
 

At: Benaethiaid a Chyrff Llywodraethu Ysgolion Uwchradd, Cynradd, Meithrin ac Arbennig 
Cymunedol, Ysgolion Sefydledig, Ysgolion Cynradd a Gynorthwyir ac a Reolir gan yr 
Eglwys yng Nghymru ac Ysgolion Uwchradd a Chynradd Catholig 

Awdurdodau Lleol Cyfagos 
Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol 
Fforwm Derbyniadau Bro Morgannwg 

 
 
Annwyl Ymgynghorai,  
 

CYNGOR BRO MORGANNWG - TREFNIADAU DERBYN I YSGOLION 2023/2024  
 

Yn unol â Chod Derbyn i Ysgolion 2013, mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymgynghori ar ei 
drefniadau derbyn i ysgolion arfaethedig ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/2024.  Mae 
rheoliadau’n gofyn i Awdurdodau Derbyn gwblhau ymgynghoriad erbyn 1 Mawrth 2022 a 
phenderfynu ar drefniadau erbyn 15 Ebrill 2022.  
 
Mae copi o'r polisi Derbyn i Ysgolion arfaethedig ar gyfer 2023/2024 wedi'i atodi i'w ystyried.  
Mae'r trefniadau derbyn wedi'u diwygio i adlewyrchu'r newidiadau i'r gyfraith ar dderbyniadau o 
ganlyniad i weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, 
nad ydynt wedi’u hadlewyrchu ar hyn o bryd yn y Cod Derbyn i Ysgolion.  Ni chynigir unrhyw 
newidiadau eraill i'r trefniadau derbyn i ysgolion y cytunwyd arnynt y llynedd ar gyfer derbyniadau 
i ysgolion ym mlwyddyn academaidd 2022/2023. 
 
Mae’r ymgynghoriad yn dechrau ar 4 Ionawr 2022 ac yn dod i ben ar 11 Chwefror 2022 

Byddai'r awdurdod lleol yn falch o gael eich barn ar y polisi arfaethedig erbyn 11 Chwefror 2022.   
Gellir anfon sylwadau yn ysgrifenedig at Mike Matthews, y Prif Swyddog Cynllunio Strategol - 
Strategaeth ac Adnoddau, yn MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk  ynghyd â cydraddoldeb 
ffurflen fonitro. 

 

Diolch am eich cymorth caredig a'ch cydweithrediad ar y mater hwn.  
 
Yn gywir  
 

L Lewis 
 

Lisa Lewis  
Rheolwr Gweithredol, Strategaeth ac Adnoddau 
 
 
 
 
 
 

Cyngor Bro Morgannwg 
Dysgu a Sgiliau   

Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri 
CF63 4RU  

Ffôn: (01446) 700111 
www.bromorgannwg.gov.uk 

The Vale of Glamorgan Council 
Learning and Skills 

Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 
4RU 

Phone: (01446) 700111 

www.valeofglamorgan.gov.uk 

mailto:MMatthews@valeofglamorgan.gov.uk
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Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal Bro Morgannwg  

 

Rhywedd a Hunaniaeth Rhywedd 

Beth yw eich rhyw?  Benyw  
 Gwryw  

Ar eich genedigaeth, sut cawsoch eich 
disgrifio?  

 Benywaidd 
 Gwrywaidd 
 Rhyngrywiol  
 Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Anabledd  

A oes cyfyngiadau ar eich 
gweithgareddau bob dydd oherwydd 
cyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, 
salwch neu anabledd sydd wedi para, neu 
y disgwylir iddo bara, 12 mis neu fwy?  

 Oes - cyfyngiadau mawr  
 Oes - rhywfaint o gyfyngiadau  
 Nac oes 
 Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Oedran 

Beth yw eich dyddiad geni? 

Hunaniaeth Genedlaethol 

Hunaniaeth Genedlaethol – Sut byddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol? 

 Cymreig  Seisnig  Albanaidd  Gogledd 
Iwerddon 

 Prydeinig  

 Arall (nodwch)  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Grŵp Ethnig 

Ethnigrwydd – sut byddech chi’n disgrifio eich grŵp ethnig? 

Gwyn 

 Cymreig/Seisnig/Albanaidd/Gogledd 
Iwerddon/Prydeinig 

 Gwyddelig 

 Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig  Unrhyw gefndir gwyn arall (nodwch):  

Grwpiau cymysg/aml-ethnig 

 Gwyn a Du Caribïaidd   Gwyn a Du Affricanaidd  Gwyn ac Asiaidd 

 Unrhyw gefndir cymysg/aml-ethnig arall (nodwch):  

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 

 Indiaidd   Pacistanaidd   Bangladeshaidd   Tsieineaidd  

 Unrhyw gefndir Asiaidd arall (nodwch):  

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 

 Affricanaidd   Caribïaidd 

 Unrhyw gefndir Du/Affricanaidd/Caribïaidd arall (nodwch):  

Grŵp ethnig arall 

 Arabaidd  

 Unrhyw grŵp ethnig arall (nodwch):  

 Mae’n well gennyf beidio â dweud 
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Y Gymraeg 

Disgrifiwch eich sgiliau Cymraeg trwy dicio’r blwch/blychau perthnasol isod: 

 Deall Siarad Darllen  Ysgrifennu 

Dim     

Sylfaenol     

Cymwys     

Da      

Rhugl     

Hunaniaeth Rywiol 

Pa un neu rai o’r opsiynau hyn sy’n disgrifio orau’r ffordd rydych yn meddwl amdanoch 
chi’ch hun?  

 Heterorywiol/syth  Hoyw neu lesbiaidd  Deurywiol 

 Arall  Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Crefydd 

Beth yw eich crefydd? 

 Dim crefydd  Cristion (pob enwad)  Bwdhydd  

 Hindŵ  Iddew  Mwslim  Sikh 

 Unrhyw grefydd arall (nodwch):   Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Beichiogrwydd a Mamolaeth  

Ydych chi’n feichiog ar hyn o bryd neu 
wedi bod yn feichiog yn y flwyddyn 
ddiwethaf? 

 Ydw 
 Nac ydw 
 Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Ydych chi wedi cymryd cyfnod 
mamolaeth yn y flwyddyn ddiwethaf?  

 Ydw 
 Nac ydw 
 Mae’n well gennyf beidio â dweud 

Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Beth yw eich statws priodasol neu 
bartneriaeth sifil gyfreithiol? 

 Sengl - hynny yw, heb briodi erioed a heb gofrestru 
mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw erioed 
 Priod ac yn byw gyda gŵr/gwraig 
 Wedi gwahanu ond dal yn briod yn gyfreithiol 
 Wedi ysgaru 
 Gweddw 
 Mewn partneriaeth sifil gofrestredig o’r un rhyw ac yn 
byw gyda’ch partner 
 Wedi gwahanu ond yn dal mewn partneriaeth sifil o’r 
un rhyw yn gyfreithiol 
 Mewn partneriaeth sifil o’r un rhyw gynt sydd bellach 
wedi’i diddymu’n gyfreithiol 
 Partner sy’n fyw o bartneriaeth sifil o’r un rhyw 
 Mae’n well gennyf beidio â dweud 

 


