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Menter Iaith Casnewydd 
 

CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Mae cynrychiolydd o Fenter Iaith Casnewydd yn 
aelod o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd a dilynodd pob aelod ddull 
gweithredu cydweithredol, partneriaeth i ddatblygu drafft terfynol Cynllun 
Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP). 
 
 
• Mae diffyg manylder am gynllunio a datblygu’r sector cyn ysgol a gofal plant Cymraeg. Heb 
ddarpariaethau o safon uchel a chynaladwy nid oes gan rieni ffydd ynddynt ac felly’n dewis gyda’u 
traed. Sut fydd darpariaethau yn cael eu sefydlu, lle a gan bwy? 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyfeirir at strategaeth Blynyddoedd Cynnar fel amcan strategol 3 a 
chaiff ei ddatblygu yn y flwyddyn sydd i ddod. 
 
• Mae diffyg cynllunio a datblygu’r sector cynradd ar lefel meicro. Mae angen edrych ar gyfraddau 
disgyblion ysgolion Cymraeg fesul ward er mwyn gwneud y cynnydd bychain i sicrhau’r cynnydd 
mawr. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyflwynir y sylwadau ar gynllunio lleoedd ysgol i'r Grŵp Cynllunio 
Lleoedd Ysgol i'w hadolygu yn ystod Tymor y Gwanwyn. 
 
• Mae angen Ysgol gynradd newydd yng ngorllewin y ddinas gan taw dyna lle y bydd safle Ysgol 
Gyfun Gwent Is Coed ymhen blwyddyn a hanner. Byddai modd sefydlu dosbarth dechreuol yng 
nghyfnod y cynllun hwn. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyflwynir y sylwadau ar gynllunio lleoedd ysgol i'r Grŵp Cynllunio 
Lleoedd Ysgol i'w hadolygu yn ystod Tymor y Gwanwyn. 
 
• Mae angen rhaglen i hyfforddi’r gweithlu blynyddoedd cynnar – gan ddechrau gyda chodi 
ymwybyddiaeth yn yr ysgolion uwchradd. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyfeirir at strategaeth Blynyddoedd Cynnar fel amcan strategol 3 a 
chaiff ei ddatblygu yn y flwyddyn sydd i ddod. 
 
• Mae angen cynllunio hyrwyddo Addysg Gymraeg yn ofalus ac yn fanwl. Ni ddylid ystyried un 
ymgyrch mewn un flwyddyn yn hyrwyddo effeithiol. Rhaid i’r hyrwyddo fod yn rhan o gynllun 
marchnata ganolog y Cyngor ac un sydd yn derbyn adnoddau teilwng ac yn flynyddol. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Gall y sylwadau ar ddyrchafiad fod yn destun trafod pellach gan 
aelodau Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn ystod Tymor y Gwanwyn sydd i ddod. 
 
• Credwn bod angen llawer mwy o bwyslais ar gyfraniad Addysg Gymraeg o safbwynt yr Agenda 
Trechu Tlodi a byddai’n dda gweld pa strategaethau penodol y gallai’r Sir eu mabwysiadu i roi hyn 
ar waith gan gynnwys Dechrau’n deg a Chymunedau’n Gyntaf. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Mae Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn grŵp amlddisgyblaethol, 
amlranddeiliaid ac mae'n cynnwys aelodaeth gan Rheolwr y Rhaglen Dechrau'n Deg sydd â rôl rheoli 
polisi uwch o fewn y Cyngor, caiff eich sylwadau eu rhannu. Gellir cyflwyno ymateb o flaen Fforwm 
Addysg Gymraeg Casnewydd yn Nhymor y Gwanwyn. 
 



• Rydym o’r farn bod angen cynnwys polisi i gynyddu darpariaeth addysg Gymraeg yn ddigonol 
mewn ardaloedd ble mae tai newydd yn cael eu codi, ymhlith y polisiau cyffredinol. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau ar bolisi Cyngor a chaiff y rhain eu codi gyda'r 
Rheolwr Partneriaeth a Pholisi a hefyd y Rheolwr Rheoli Cynllunio a Datblygu i'w hystyried. Gellir 
cyflwyno ymateb o flaen Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn Nhymor y Gwanwyn. 
 
 
• Y mae polisi cludiant presennol ôl 16 y Cyngor yn milwrio’n uniongyrchol yn erbyn unrhyw 
gynllun i hyrwyddo a datblygu addysg Gymraeg. Dymunwn weld yr astudiaeth effaith a 
gynhaliwyd pan wnaethpwyd y penderfyniad - heb ymgynghoriad i gynyddu ffioedd cludo i £370 y 
dysgwr y flwyddyn. Pa effaith y mae hyn wedi ei gael ar niferoedd sy’n mynychu Ysgol Gyfun 
Gwynllyw? Rhaid bod yn dryloyw. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau ar Bolisi Cludiant, bydd y Rheolwr Datblygu 
Gwasanaeth Addysg yn trefnu i gyfathrebu â'r Rheolwr Cludiant Teithwyr i adolygu unrhyw Asesiad 
o'r Effaith ar Degwch a Chydraddoldeb o ganlyniad i'r penderfyniad hwnnw.  Gellir cyflwyno ymateb 
o flaen Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn Nhymor y Gwanwyn. 
 
• Mae’n anorfod bod angen cyllid ychwanegol sylweddol i ehangu Addysg Gymraeg. Nid oes 
unrhyw croesgyfeirio yn ddogfen hon at flaenoriaethau’r Sir mewn perthynas â phrosiectau 
cyfrwng Cymraeg yn ystod cyfnod ariannu nesaf Rhaglen Ysgolion 21G ar ôl 2019/20. Mae disgwyl 
i’r Sir nodi manylion ynghylch hyn. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Dyddiad cau cyflwyno achos busnes Rhaglen Amlinellol Strategol Band 
B 21CS yw 31 Mawrth 2017, yn gweithio tuag at hynny bydd y Rheolwr Cleient 21CS yn cynnal 
rhaglen ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ddechrau Tymor y Gwanwyn – a fydd yn rhoi rhai manylion am 
gynlluniau'r Cyngor. 
 
• Mae diffyg targedau uchelgeisiol CA2 yn gwneud y sylwebaeth yn llai ystyrlon. Mae angen 
gwybod pa dwf a gynllunir gan y sir a sut bydd y weledigaeth yn cael ei gwireddu. Cyfeiriwn at 
lythyr gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, a anfonwyd at bob ALl ym 
mis Awst 2016, sy’n nodi: 
 
“Mae eich CSGA yn hollbwysig o ran cyflawni ein nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050. Rwy'n disgwyl cynlluniau cadarn gyda thargedau uchelgeisiol, heriol ond 
cyraeddadwy.” 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyflawnir y gwaith o ddatblygu'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg gan aelodau o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd fel dull gweithredu cydweithredol 
partneriaeth. Lluniwyd pob Canlyniad gan Arweinydd Canlyniad yn gweithio gydag Aelodau eraill fel 
cyd-awduron.  Gellir cyflwyno hyn o flaen Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn Nhymor y 
Gwanwyn. 
 
• Rhaid gofyn a yw’r Cynllun yn ei ffurf bresennol, yn dangos cynnydd clir dros 3 blynedd tuag at 
gyflawni targedau’r SACC, fel sy’n ofynnol yn ôl canllawiau’r Llywodraeth. Ydy’r Cynllun yn 
adlewyrchu’r angen i fesur a chreu’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg? Mae disgwyl nid yn unig i 
ddiwallu ond symbylu galw o’r newydd. Mae’n amheus a yw’r Cynllun yn cyflawni hynny ar hyn o 
bryd yn ddigonol. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Lluniwyd y templed newydd gan Lywodraeth Cymru ac mae'n 
embryonig, bydd bron yn sicr yn cael ei ailffurfio wrth i amser fynd yn ei flaen ac mae pob cyflwyniad 
awdurdod lleol yn cefnogi'r datblygiad hwnnw o ran sut fyddai'r cynllun yn gweithredu ac yn cael ei 
ddefnyddio gan bawb ohonom.  
 



• Ar draws ardaloedd y ddinas mae nifer o ddatblygiadau tai ar y gweill. Rydym felly am i’r 
awdurdod agor ysgol(ion) cyfrwng Cymraeg lle mae datblygiadau tai sylweddol a chynllun am 
ysgol yn rhan o hyn. Rydym ni am weld y nod yma yn rhan o’r Cynllun. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Mae fformiwla a ddefnyddir sy'n cael ei hargymell gan Lywodraeth 
Cymru i bennu nifer y disgyblion ym mhob datblygiad tai.  Drwy hynny mae'r Grŵp Cynllunio Lleoedd 
Ysgol yn asesu canran y galw diweddaraf am addysg Ffydd Gatholig, cyfrwng Saesneg a chyfrwng 
Cymraeg yn rheolaidd.  Canran y galw diweddaraf am addysg cyfrwng Cymraeg yw 5%.  Caiff y 
sefyllfa ei hadolygu bob blwyddyn.  
 
• Nodwn bod gwahaniaeth rhwng rheoli lleoedd a chynlluniau i ehangu’r ddarpariaeth. Mae angen 
mwy o eglurder ynghylch bwriadau’r Sir i gyflawni hyn yn ystod cyfnod y Cynllun hwn. Mae llefydd 
gweigion yn aml mewn dosbarthiadau uwch yn yr ysgolion ac fel y nodwyd yn canllaw, nid yw’n 
deg eu cyfrif fel lle gwag arferol. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyflwynir y sylw hwn o flaen y Grŵp Cynllunio Lleoedd Ysgol i'w 
ystyried a daw ymateb yn ôl i Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd. 
 
• Mae’n allweddol bod croesgyfeirio clir ac eglur rhwng y Cynllun hwn a’r Cynllun Datblygu Lleol er 
mwyn dangos pa waith sydd wedi’i gynnal i asesu digonolrwydd lleoedd cyfrwng Cymraeg yn yr 
ardaloedd hynny lle y mae datblygiadau tai arwyddocaol gan ddefnyddio tystiolaeth ddiweddar o 
safleoedd tai arfaethedig yn ogystal â thystiolaeth bresennol o'r galw am addysg Gymraeg. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyflwynir y sylw hwn o flaen y Grŵp Cynllunio Lleoedd Ysgol i'w 
ystyried a daw ymateb yn ôl i Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd. 
 
• Rhaid osgoi’r tueddiad hanesyddol o gael rhagdybiaeth mai ysgolion cyfrwng Saesneg fydd 
unrhyw ysgolion newydd. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Caiff y broses o sefydlu ysgol newydd ei rhoi ar waith drwy 
benderfyniad gan Aelod y Cabinet dros Addysg a Phobl Ifanc i gyflwyno proses ymgynghori statudol a 
reoleiddir.   Nid oes polisi ffurfiol i bennu natur ieithyddol unrhyw ysgol newydd, fodd bynnag, caiff ei 
ystyried yn seiliedig ar alw ac argaeledd lleoedd ysgol cyn gwneud penderfyniad.   Gellir asesu'r galw 
yn seiliedig ar dystiolaeth fel a ganlyn yn nhymor yr Hydref 2016: 
 

 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 689 o leoedd rhyngddynt 

 3 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 622 ar y gofrestr rhyngddynt 

 Mae 67 o leoedd gwag o fewn y sector cynradd cyfrwng Cymraeg 
 

Caiff hyn ei wneud cyn gwneud y penderfyniad i lansio'r ymgynghoriad ffurfiol ar unrhyw gynnig 

ysgol newydd.  

• Beth yw canran darpariaeth Dechrau’n Deg cyfrwng Cymraeg? Nid oes manylion digonol yn y 
ddogfen fel y mae ac eto mae’n allweddol i ddatblygiad Addysg Gymraeg. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Mae Rheolwr y Rhaglen Dechrau'n Deg yn aelod o Fforwm Addysg 
Gymraeg Casnewydd ac felly mae wedi gweithio gyda'r holl aelodau eraill i ddatblygu'r drafft 
terfynol hwn i Lywodraeth Cymru ei adolygu.  Yn dilyn ymateb Llywodraeth Cymru bydd aelodau 
Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn cael y cyfle i fynd i'r afael ag ardaloedd perthnasol o'r 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg. 
 
• Mae angen i’r Cyngor arwain ar y gwaith o hyrwyddo ac ysgogi diddordeb ac ymwybyddiaeth o 
Addysg Gymraeg, drwy gamau megis: 
 
- sicrhau bod gwybodaeth am y ddwy drefn yn cael eu danfon yn gyfochrog at grwpiau Dechrau'n 
Deg, cylchoedd meithrin Saesneg a Chymraeg, grwpiau gofalwyr a phlant, ac at rieni gyda'r 



ffurflenni cofrestru, a bod y wybodaeth honno yn cynnwys gwybodaeth am drefniadau cludiant, 
gan fod ysgolion Cymraeg yn gwasanaethu dalgylchoedd mwy o faint nag ysgolion Saesneg 
 
- sicrhau bod gwybodaeth am y ddwy drefn ar gael i werthwyr tai ac asiantaethau rhentu yn yr 
ardal i'w darparu i deuluoedd sy'n symud i mewn 
 
- sicrhau bod y wefan a’r Llyfryn Gwybodaeth i Rieni yn gyfredol yn ei gwybodaeth 
 
- darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith a manteision addysg Gymraeg / dwyieithrwydd i 
weithwyr rheng-flaen y Cyngor ac i weithio gyda’r Bwrdd Iechyd er mwyn darparu’r un 
hyfforddiant i fydwragedd ac ymwelwyr iechyd a chanfod ffyrdd o rannu negeseuon cadarnhaol 
mewn modd cyson a thrylwyr. 
 
- gweithio yn agos gyda’r Cynllun Cymraeg i Blant. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir yr holl sylwadau uchod a chânt eu cyflwyno o flaen Fforwm 
Addysg Gymraeg Casnewydd yn ystod Tymor y Gwanwyn nesaf. 
 
• Beth yw’r cyswllt gyda Phrifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg o rhan creu cyswllt ffurfiol ar gyfer 
hyfforddi gweithlu’r dyfodol? 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Mae Pennaeth Cymraeg mewn Addysg, y Gwasanaeth Cyflawni 
Addysg yn aelod o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd ac felly mae wedi gweithio gyda'r holl 
aelodau eraill i ddatblygu'r drafft terfynol hwn i Lywodraeth Cymru ei adolygu gan ganolbwyntio ar y 
Canlyniad ar gyfer Datblygiad y Gweithlu gydag aelodau eraill.  Yn dilyn ymateb Llywodraeth Cymru 
bydd aelodau Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn cael y cyfle i fynd i'r afael ag ardaloedd 
perthnasol o'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg gan gynnwys y sylw hwn gan y Menter Iaith. 
 

Rhieni dros Addysg Gymraeg –  
 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Mae cynrychiolydd o Rhag yn aelod o Fforwm 
Addysg Gymraeg Casnewydd a dilynodd pob aelod dull gweithredu 
cydweithredol, partneriaeth i ddatblygu drafft terfynol Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg WESP.   
 
1. Gweledigaeth: 
 
• Deallwn fod Cyngor Dinas Casnewydd yn rhan o gonsortiwm Addysg y De Ddwyrain ond y mae 
gan Casnewydd gyfrifoldeb fel Awdrudod Lleol unigol ar ddatblygiad Addysg Gymraeg Casnewydd. 
Byddai’n dda i Gasnewydd berchnogi’r weledigaeth yn fwy gan gynnwys yr ieithwedd sy’n cael ei 
ddefnyddio ar gyfer y Cyngor yn gorfforaethol sef Dinas ar Dwf. Mae’r weledigaeth yn un gref ond 
angen y cyffyrddiad lleol sydd yn gwhaniaethu Casnewydd oddi wrth siroedd eraill y De 
Ddwyrain. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau a chânt eu rhannu â Rheolwr Partneriaeth a Pholisi y 
Cyngor. 
 
• “Byddwn yn ceisio ysgogi a sicrhau darpariaeth leol” – oes modd defnyddio iaith gadarnhaol 
yma? Hepgor y “ceisio” i ddangos gwir awydd i lwyddo. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau. 
 
 
 



Amcanion: 
 
• “Ar ôl datblygu strategaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant cyfrwng Cymraeg, bydd y Cyngor 
yn mynd ati i roi cynllun gweithredu ar waith er mwyn dangos llwybr di-dor drwy gyfrwng 
y Gymraeg, gan ysgogi’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd ar yr un pryd.” 
Mae angen nodi beth yw deilliant pennaf y strategaeth blynyddoedd cynnar yma e.e. sefydlu 
darpariaeth blynyddoedd cynnar cyn Ysgol Gymraeg mewn partneriaeth gyda Mudiad Meithrin / 
Dechrau’n Deg – nid oes yr un ddarpariaeth Gymraeg nas gynhelir yng Nghasnewydd ar hyn o bryd 
– sut fydd hyn yn newid dros y 3 blynedd nesaf? 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyfeirir at strategaeth Blynyddoedd Cynnar fel amcan strategol 3 a 
chaiff ei ddatblygu yn y flwyddyn sydd i ddod.  Mae cynrychiolydd o Mudiad Meithrin yn aelod o 
Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd. 
 
•  “Cynyddu nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen 
o 5.2% i 5.6% erbyn 2018.” - cydnabyddwn nad oes lle i gynyddu’r targed hwn yn arwyddocaol o 
fewn cyfnod cyfyng y cynllun hwn gan fod y disgyblion eisoes yn y system 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau. 
 
Mae angen adolygu’r niferoedd hyn i gyfateb â’r rhifau mwyaf cyfredol gan nad ydynt yn cyfateb 
mae’n debyg gyda gwir niferoedd. Mae’r targedau ar gyfer 2018-2019 ac 2019-2020 yn aros yr un 
peth. Pam? 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau, bydd aelodau Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd 
yn myfyrio ar hyn yn ystod Tymor y Gwanwyn. 
 
• Cynyddu nifer y disgyblion a aseswyd mewn Cymraeg iaith gyntaf ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 
3 o 2.6% i 3.2% erbyn 2018. Cwestiynwn y ganran hon. Nid oes Ysgol Uwchradd yng Nghasnewydd 
eto felly sut y mae 2.6% nawr. Ni fydd blwyddyn 9 yn addysgu drwy’r Gymraeg yng Nghasnewydd 
tan 2018- 2019. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau. Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw yn rhannu data gyda 
Chyngor Dinas Casnewydd drwy'r Gwasanaeth Cyflawni Addysg. 
 
Datganiad: 
 
• “Bwriedir i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017 – 2020 gyd-fynd â Strategaeth 5 
Mlynedd yr Iaith Gymraeg Cyngor Dinas Casnewydd.” - Cytunwn â’r cysyniad hwn. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylw. 
 
• “Mae Strategaeth 5 Mlynedd yr Iaith Gymraeg yn cynnwys targedau ar gyfer cynyddu’r defnydd 
o leoedd ysgol, a bydd aelodau Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn gallu cydweithio a phennu 
targedau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau Cyngor sy’n dangos cysylltiadau cymunedol a 
busnes â bywyd ysgol.” - nid ydym yn sicr beth yw ystyr y frawddeg hon 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylw a chaiff ei rannu â Rheolwr Partneriaeth a Pholisi y 
Cyngor. 
Bydd Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn gallu adolygu'r ymateb yn ystod Tymor y Gwanwyn. 
 
2. 
 
Datganiad Teithio: 
 
Nid ydym o’r farn bod yr adran hon yn rhoi’r sefyllfa lawn o ran teithio i ddarpariaeth ôl 16 i 
ddisgyblion Casnewydd. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi’r angen i nodi’r heriau. 



Tra bod y ddogfen hon yn nodi  
 
“Fodd bynnag, mae her arall yn deillio o’r ffaith nad yw polisi cludiant rhwng y cartref a’r ysgol ôl-
16 yn statudol. Darperir y cludiant hwn yn ôl disgresiwn awdurdodau lleol yng Nghymru, sy’n gallu 
bod yn rhwystr arall i gael mynediad i addysg, hyfforddiant a dysg.”  
 
…nid yw’n nodi beth yw’r tâl am y ddarpariaeth hon i ddisgyblion Casnewydd nac ychwaith yn 
nodi’r asesiad effaith ar Addysg Gymraeg ôl 16. Dylai’r adran hon fod yn hollol drylow a dangos 
sut y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn mynd i sicrhau fod mynediad at Addysg Gymraeg yr un mor 
hygyrch i ddisgyblion cyfrwng Cymraeg ag y mae i ddisgyblion cyfrwng Saesneg. Ar hyn o bryd y 
mae ffi £370 y flwyddyn i ddisgyblion ôl 16 Casnewydd i gyrraedd Ysgol Gyfun Gwynllyw – sydd 
ddim yn hybu Addysg Gymraeg. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau ar gludiant. 
 
Mae’r Canllawiau yn nodi Deilliant yn hytrach na Canlyniad. Efallai dylid cadw at ieithwedd y 
canllaw? 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau a nodir isod yn erbyn yr holl ddeilliannau a chânt eu 
cyflwyno o flaen Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn ystod Tymor y Gwanwyn.  
 
Canlyniad 1: 
 
Mwy o blant saith oed yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 Nid oes unrhyw dwf yma dros y 3 mlynedd nesaf. Mae angen nodi’r ymrwymiad i agor 
pedwaredd Ysgol Gynradd Gymraeg yng ngorllewin y ddinas o fewn cyfnod y strategaeth 
hon. 

 

 Nid oes digon o sylw yn cael ei roi i ardaloedd penodol o Gasnewydd e.e. edrych ar 
ddatblygiad Addysg Gymraeg yn y de orllewin lle nad oes Ysgol Gymraeg leol ond dyna lle 
y bydd lleoliad Ysgol Gyfun Gwent Is Coed ym Medi 2018. 

 

 Ni does sôn am sut y mae’r darpariaethau cyn Ysgol yn mynd I fwydo’r blynyddoedd 
cynnar. Mae angen targed i sefydlu darpariaethau mewn parteriaieth gyda Mudiad 
Meithrin. 

 

 Nid oes manylion am sut yn union y bydd yr Awdurdod yn hyrwyddo Addysg Gymraeg dros 
gyfnod y cynllun a sut fydd hyn yn cael effaith ar niferoedd y dyfodol. Dylid nodi y bydd 
Grwp Hyrwyddo yn cael ei sefydlu i edrych ar hyrwyddo’n uniongyrchol gan greu 

 

 Asesiad Mesur y galw Dechrau’n deg: Mae gormod o naratif y gorffennol yma. Dylid 
dangos sawl lle sydd nawr a sawl lle fydd a sut y bydd y llefydd hyn yn cael eu 
hyrwyddo.Nododd y wgeinidog yn ddigon clir nad oedd am weld hanes y gorffennol. 

 

 Dylid nodi cyfraddau trosglwyddo presennol darpariaethau Dechrau’n Deg i Addysg 
Gymraeg gan nodi sut y bydd y cyfraddau hyn yn cael eu cynyddu dros gyfnod y 
strategaeth. 

 

 Byddai wedi bod yn ddefnyddiol dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a llunio’r targedau 
yn ôl y pwyntiau a restir i’w hystyried. 
 



 
 
Canlyniad 2: 
 
Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu sgiliau iaith wrth drosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol 
uwchradd. 
 
Y mae’r canlyniad hwn yn ymddangos yn son am drosglwyddo o CA2 i CA3 ond yn y canllawiau yn 
gofyn am gyfraddau troslgwyddo yn gyffredinol. Cydnabyddwn nad yw’r canlyniad yn 
adlewyrchu’r wybodaeth y mae’r canllaw yn gofyn amdano. Yr ydym wedi mynegi hyn i 
Lywodraeth Cymru. 
 
Efallai y dylid glynnu at a-ch fel a welir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru i ddangos dilyniant 
yn y targedau. 
 
Nodwn sylwadau am yr amcanion fel y maent yn ddangos yn yr ymgynhoriad: 
 
2.1 Nid ydym yn sicr sut y mae’r ganran bresennol yn 3.42%. Nid oes blwyddyn 9 cyfrwng Cymraeg 
yng Nghasnewydd ar hyn o bryd. Ni fydd modd i Gasnewydd adrodd ar y ganran hon tan 2018 – 
2019. 
 
2.2 Mae angen sefydlu darpariaethau nas cynhelir o safon ar fyrder yng Nghasnewydd. Rhaid 
edrych yn arloesol ar y sefyllfa bresennol yn y ddinas a chymryd camau dewrion i gyfuno 
arbenigedd y Blynyddoedd cynnar yn y ddinas i ganfod ateb cynaladwy ac o safon. Rhaid adrodd 
mewn rhifau yn ogystal â chanrannau . Nid yw canran yn dweud y stori yn gyfan. Dylai’r Awdurdod 
fod yn cydweithio gyda Mudiad Meithrin, yr ysgolion cynradd lleol, Menter Iaith Casnewydd, 
Dechrau’n Deg a Llywodraeth Cymru i sicrhau datblygiad cadarn a chyflym. 
 
2.3 Oes modd nodi beth yn union yw “trefn fwy effeithiol o drosglwyddo?” A’i datblygu cynllun 
pontio effeithiol rhwng holl rhanddeiliad darpariaethau nas cynhelir a ariennir a darpariaeth ysgol 
ydyw yn cynnwys strategaeth bonito a chynllun datblygu blynyddol wedi’i fonitro? 
 
2.4 Oes modd nodi beth yn union yw “dull trosglwyddo mwy effeithiol?” A’i datblygu cynllun 
pontio effeithiol rhwng holl rhanddeiliad CA2 a 3 ydyw yn cynnwys strategaeth bonito a chynllun 
datblygu blynyddol wedi’i fonitro? 
 
Awgrymwn darged yn sôn am sefydlu canolfan hwyrddyfodiaid ar gyfer CA3 ar fodel nifer o 
ysgolion eraill ledled Cymru lle y mae dosbarth trochi iaith ym mlwyddyn 7 yn cefnogi datblygiad 
ieithyddol disgyblion sy’n dewis troslgwyddo o addsyg cyfrwng Saesneg y ddinas. 
 
Datganiad Ategol: 
 
Pan nodir “Bydd trydedd ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg Casnewydd” da fyddai enwi’r Ysgol 
honno sef Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon. 
 
Teimlwn fod y rhan yma yn rhy eiriog. Dylid adolygu’r rhan hwn i fod yn eglurach. 
 
Deilliant 3: 
 
Mwy dysgwyr rhwng 14-16 oed yn astudio ar gyfer cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg 
 



Deilliant 4: 
 
Mwy o ddysgwyr 16-19 oed yn astudio pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 
 

 Yr ydym yn hapus bod cyfraddau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn 100% ac yn parhau 
yn 100%. 

 
Canlyniad 5: Mwy o ddysgwyr â sgiliau Cymraeg uwch 
 

 Mae angen cynnwys Cymraeg i Oedolion yma 
 
Canlyniad 6: 
 
Darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ALN) 
 
Welsh-medium provision for learners with additional learning needs (ALN) 
 

 Croesawn y targedau yn yr adran hon 
 

Canlyniad 7: 
 
Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus 
 
Mae angen ychwanegu targed i gynyddu ymwybyddiaeth staff Cyngor Dinas Casnewydd a’r 
partneriaid am Addysg Gymraeg yn gyffredinol drwy ddarparu hyfforddiant ymwybyddiaeth ac 
ymarferol yn rhan o raglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus y Cyngor gan adnabod anghenion o 
fewn swyddogaethau y Cyngor a’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd angen arnynt i roi gwybodaeth 
ac i gynllunio ar gyfer datblygiad Addysg Gymraeg. Gellid datblygu canllaw arlein ar fewnrwyd y 
cyngor i rannu’r wybodaeth a sicrhau bod cymalau am ymwybyddiaeth o Addysg Gymraeg yn cael 
eu cynnwys yn swydd ddisgrifiadau swyddogion allweddol. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylwadau yn erbyn yr holl Ddeilliannau uchod a chânt eu 
cyflwyno o flaen Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn ystod Tymor y Gwanwyn.  
 
Sylwadau RhAG Casnewydd i’r ymgynghoriad ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 
Cyngor Dinas Casnewydd 2017-2020 
 

Additional anonymised comments 
 
Yn neilliant 1 mae'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg wedi'i gyfyngu gan ystyried/ mesur y 
tair blynedd nesaf yn unig. Mae'r disgyblion hyn eisoes yn y system ac felly nid yw cynyddu nifer y 
disgyblion yn dasg hawdd. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylw. 
 
Yn neilliant 3 dylid ystyried y Rhanbarth (amgylchiad digon cyffredin mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg) a dylai'r cwestiwn a ofynnir nodi a yw'n ceisio data am "Ddysgwyr presennol yng 
Nghasnewydd" (felly ar gyfer Gwent Is Coed yn y dyfodol gan gynnwys disgyblion De Sir Fynwy) 
neu a ddylem fod yn casglu a gwahaniaethu data ar "Ddysgwyr Presennol Casnewydd" a gorfod 
rhannu'r data rhwng dysgwyr Casnewydd a disgyblion De Sir Fynwy. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Nodir y sylw. 
 



Nodaf mai heddiw yw'r dyddiad cau ar gyfer ymateb i Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 
Drafft Casnewydd. Rwy'n siŵr y nodwyd y sylwadau a'r awgrymiadau a gyflwynwyd yn ein 
cyfarfod ar 7 Tachwedd a bod y rhain yn sefyll fel ein hymateb. 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Roedd drafft olaf y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg a 
gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ar gyfer 20 Rhagfyr yn ymgorffori'r sylwadau a'r argymhellion o 
Weithdy Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd ar 7 Tachwedd. 
 
A fydd cyfarfod i drafod fersiwn ddiwygiedig Casnewydd o'r ddogfen drafft i ystyried yr holl 
sylwadau cyn i ni gwrdd fel Fforwm Addysg Gymraeg ar 10 Ionawr ym Mro Helyg? 
CYNGOR DINAS CASNEWYDD: Cyhoeddwyd yr amserlen gyda'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg drafft i ymgynghori ac amlygir o fewn yr amserlen honno mai dyddiad cyflwyno drafft 
terfynol y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg i Lywodraeth Cymru yw 20 Rhagfyr.  Bydd pob 
aelod o Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn derbyn copi o ddrafft terfynol y Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg cyn iddo gael ei gyflwyno.  Nid yw newidiadau pellach yn hawdd i'w 
gweithredu yn yr amser byr sydd ar gael. Bydd aelodau Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd yn cael 
cyfle i fyfyrio ar sylwadau Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod amser a roddir yn ystod Tymor y 
Gwanwyn.  


