
Rhif {nodwch rif yr hysbysiad} 

o {nodwch faint o hysbysiadau 

rhannol fydd yn cael eu 

hanfon} yw’r hysbysiad 

hwn1 

 

 

Cewch gwblhau’r hysbysiad hwn yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, neu 

yn rhannol yn y Gymraeg ac yn rhannol yn y Saesneg 

 

The notice may be completed in the Welsh or the English Language, or 

partly in Welsh and partly in English 

 

 

 

{Rhowch enw’r awdurdod lleol yma} 

               

 

Hysbysiad o ddyddiadau tymhorau a bennir yn unol ag adran 32A o 

Ddeddf Addysg 2002 

 

                           
Mae [rhowch enw’r awdurdod lleol] yn rhoi’r hysbysiad hwn y bydd yr ysgol(ion) a 

nodir ym mharagraff 1 yn defnyddio’r dyddiadau tymhorau a nodir ym mharagraff 2 

ar gyfer y flwyddyn ysgol [nodwch y flwyddyn ysgol] i [nodwch y flwyddyn ysgol
2
] 

 

1. [Nodwch isod enwau’r ysgolion y mae’r hysbysiad hwn yn berthnasol iddynt] 

 

2. [Nodwch isod y dyddiadau tymhorau sydd wedi eu pennu ar gyfer yr ysgolion 

uchod] 

 

Dechrau tymor yr hydref: 

 

Dechrau hanner tymor yr hydref: 

 

Diwedd hanner tymor yr hydref: 

 

Diwedd tymor yr hydref: 

 

Dechrau tymor y gwanwyn: 

 

Dechrau hanner tymor y gwanwyn: 

 

Diwedd hanner tymor y gwanwyn: 

                                                
1 Er enghraifft, “Rhif 1 o 6 yw’r hysbysiad hwn”. 
2 Er enghraifft, “2016 i 2017”.  



 

Diwedd tymor y gwanwyn: 

 

Dechrau tymor yr haf  

 

Dechrau hanner tymor yr haf: 

 

Diwedd hanner tymor yr haf: 

 

Diwedd tymor yr haf: 

 

 

 

 

Llofnod [rhaid i brif swyddog addysg yr awdurdod lleol sy’n rhoi’r hysbysiad hwn ei 

lofnodi]
1
 

 

Printiwch neu teipiwch yr enw: [rhowch yr enw yma] 

 

Dyddiad: [rhowch y dyddiad yma] 

 

 

 

 

Llofnod [rhaid i gadeirydd neu is-gadeirydd corff llywodraethu pob ysgol wirfoddol a 

gynorthwyir neu ysgol sefydledig, y mae’r hysbysiad ar gyfer dyddiadau tymhorau yn 

berthnasol iddi, lofnodi’r hysbysiad hwn 
2
]

3
 

 

Printiwch neu teipiwch yr enw: [rhowch yr enw yma] 

 

Enw’r ysgol: [rhowch enw’r ysgol yma] 

 

Dyddiad: [rhowch y dyddiad yma]  

                                                
1 Derbynnir llofnod electronig. 
2 Derbynnir llofnod electronig. 
3 Rhaid i’r rhan hon sy’n ymwneud â llofnodi a gwybodaeth gael ei chwblhau ar gyfer pob ysgol 

wirfoddol a gynorthwyir ac ysgol sefydledig y mae’r hysbysiad hwn yn berthnasol iddi. 


