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Diben 

Lluniwyd yr adroddiad hwn i amlinellu'r trefniadau a wnaed gan Gyngor Dinas Casnewydd 

wrth ymgynghori ar ei Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA/WESP), ac mae'n 

manylu ar yr adborth a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori.   

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

• Gofynion Deddfwriaethol 

• Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

• Llais y Dysgwr 

• Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

• Ymatebion gan Randdeiliaid Allweddol  

• Y Camau Nesaf 
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Gofynion Deddfwriaethol  

Mae adran 84 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol 

i awdurdod lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA).  Mae Rheoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i 

Awdurdodau Lleol osod targed deng mlynedd yn amlinellu'r cynnydd disgwyliedig yn y plant 

Blwyddyn 1 sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal yr awdurdod lleol yn 

ystod oes Cynllun. Mae'r rheoliadau hyn hefyd yn amlinellu'r angen i Awdurdodau Lleol 

hwyluso ymgynghori â rhanddeiliaid wrth ddatblygu eu Cynlluniau.  Mae'r adroddiad hwn yn 

amlinellu'r ymgysylltiad a wnaed gan y Cyngor, a'r adborth gan randdeiliaid a dderbyniwyd, 

ynghylch y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg drafft ar gyfer y cyfnod Medi 2022 – 

Awst 2032. 

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid  

Dechreuodd yr ymgynghoriad ffurfiol ar 27 Medi 2021 a daeth i ben am hanner nos ar 22 

Tachwedd 2021. Rhoddwyd gwahoddiad ar e-bost i’r rhanddeiliaid a amlinellir isod gymryd 

rhan, ac anfonwyd dolen yn yr e-bost i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor. Roedd y 

dudalen wefan hon yn cynnwys dolenni i bob un o'r tri fersiwn o'r cynllun a grëwyd: y CSCA 

llawn, fersiwn gryno yn addas i blant a phobl ifanc a chrynodeb gweithredol.  

• Pob Awdurdod Lleol cyfagos 

• Pennaeth a Chorff Llywodraethu pob ysgol yng Nghasnewydd; 

• Sefydliadau Addysg Bellach yn ardal Casnewydd;  

• Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Trefynwy; 

• Yr Archesgobaeth Gatholig; 

• Gwasanaeth Addysg Gatholig Cymru a Lloegr;  

• Comisiynydd y Gymraeg;  

• Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Casnewydd; 

• Estyn; 

• Darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon Ysgol ledled Cymru;; 

• SNAP Cymru; 

• Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent; 

• Mudiad Meithrin;   

• Youth Cymru;  

• Bwrdd Syr Ifanc (Cyngor Ieuenctid yr Urdd);  

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; 

• Canolfan Serennu Casnewydd; 

• Arweinydd y Cyngor a’r aelod etholedig sy’n Hyrwyddwr y Gymraeg; 

• Holl Benaethiaid Gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd;   

• Cynrychiolwyr Undebau Llafur 

• Coleg Cymraeg Cenedlaethol  

• Cymdeithas Gymraeg Prifysgol Abertawe;  

• Cynghorau Cymuned Lleol ledled Casnewydd;  

• Aelodau o’r Senedd (ASau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy'n cynrychioli Casnewydd; 

• Fforwm Addysg Gymraeg Casnewydd; 

• Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; 

• Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC); 

• Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol; 

• Gyrfa Cymru; 

• Cyngor y Gweithlu Addysg; 
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• Cymdeithas yr Iaith;  

• Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg;; 

• Dyfodol I'r Iaith;  

• NDNA Cymru;  

• Bwrdd yr Iaith Gymraeg; 

• Sefydliad Materion Cymreig; 

• Cymwysterau Cymru; 

• CBAC; 

• Ardal Sgowtiaid Casnewydd.  

 

Dosbarthu Gwybodaeth 

Yn ogystal â chysylltu ag ymgyngoreion a nodwyd yn uniongyrchol fel yr amlinellir uchod, 

rhoddwyd cyhoeddusrwydd rheolaidd i'r ymgynghoriad drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol 

Cyngor Dinas Casnewydd.  Rhannwyd gwybodaeth hefyd drwy Newport Matters, cylchlythyr 

y staff ac Hafan y Fewnrwyd.   

 

Cafodd posteri eu dylunio a'u harddangos yn Llyfrgell Ganolog Casnewydd, Hybiau 

Cymunedol, lleoliadau Dechrau'n Deg a thrwy ddarparwyr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.  

Roedd pob lleoliad yn dangos codau QR sy'n gysylltiedig â thudalen berthnasol gwefan y 

Cyngor a darparwyd copïau caled o fersiwn gryno’r cynllun.  

 

Digwyddiadau Galw Heibio 

Oherwydd y sefyllfa barhaus o ran iechyd y cyhoedd, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth 

Cymru, ni threfnwyd unrhyw ddigwyddiadau ymgynghori wyneb yn wyneb ar gyfer yr 

ymgynghoriad hwn. 

 

Llais y Dysgwr 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gael barn dysgwyr, ac i gefnogi hyn trefnwyd sesiynau llais y 

disgybl i holl ysgolion Uwchradd Casnewydd, a derbyniwyd y cynnig hwn gan chwech o'r naw 

ysgol uwchradd ledled y Ddinas. Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran iechyd y cyhoedd, 

hwyluswyd hyn trwy sesiynau Holi ac Ateb a gynhaliwyd trwy Microsoft Teams, yn hytrach na 

gweithdai wyneb yn wyneb. Ceir manylion y sesiynau a gynhaliwyd, yn ôl trefn eu cynnal, yn 

y tabl isod: 

 

Ysgol Mynychwyr Dyddiad 

Ysgol Gyfun Gwent Is-Coed Cyngor yr Ysgol 04/11/2021 

Ysgol Uwchradd Sant Joseff Cyngor yr Ysgol 08/11/2021 

Ysgol Basaleg Cyngor yr Ysgol 11/11/2021 

Ysgol John Frost Cyngor yr Ysgol 12/11/2021 

Ysgol Uwchradd Casnewydd Cyngor yr Ysgol 15/11/2021 

Ysgol Gyfun Caerllion  Cyngor yr Ysgol 16/11/2021 
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Gofynnodd y disgyblion nifer o gwestiynau tebyg yn ystod y sesiynau, ac maent wedi’u crynhoi 

yn y tabl isod:  

 

Cwestiynau / Sylwadau   Ateb 

A ellir cyflwyno'r Gymraeg yn fwy trylwyr o 

oedran iau?  

Defnyddir y Gymraeg fwyfwy mewn ysgolion 

cynradd a bydd hyn yn cael ei ymgorffori 

drwy'r cwricwlwm newydd.  

A fydd y cynllun yn cynnwys cymorth i rieni 

plant mewn addysg Gymraeg? 

Mae hwn yn adborth rhagorol a chaiff ei 

adrodd i gydweithwyr sy'n gyfrifol am y 

Strategaeth Hybu’r Gymraeg i'w hystyried. 

A oes unrhyw gymhellion i ddisgyblion 

presennol/disgyblion y dyfodol ddysgu 

Cymraeg?  

Bydd ymuno â'r farchnad swyddi fel 

ymgeisydd dwyieithog yng Nghymru yn rhoi 

mantais i unigolion dros ymgeiswyr eraill.  

Sut bydd plant meithrin yn dysgu Cymraeg a 

Saesneg ar yr un pryd?  

Mewn lleoliadau cyfrwng Saesneg mae plant 

eisoes yn dysgu defnyddio Cymraeg 

achlysurol.  Mewn lleoliadau cyfrwng 

Cymraeg ni ddysgir Saesneg tan flwyddyn 3.  

Sut fyddech chi'n annog disgyblion i aros 

yng Nghymru ac ymuno â gweithlu Cymru 

gan nad yw'r Gymraeg yn iaith lafar y tu allan 

i Gymru?  

Mae llawer o fanteision i gyflogaeth yng 

Nghymru ond bydd angen i Lywodraeth 

Cymru arwain y ffordd o ran sut y caiff hyn ei 

hyrwyddo. 

A oes unrhyw gymorth ar gael i'r rhai 

ymhellach ymlaen mewn addysg i 

uwchsgilio eu Cymraeg?  

Mae uwchsgilio ar gael drwy'r Urdd.  Fodd 

bynnag, mae Gyrfa Cymru yn hyrwyddo'r 

manteision sydd gan ddysgu Cymraeg o 

fewn y farchnad swyddi.  Mae Strategaeth 

Hybu’r Gymraeg yn cael ei datblygu a bydd 

yn targedu cynyddu'r Gymraeg fel iaith fyw 

mewn llawer o gymunedau. 

 

Yn ogystal â'r cwestiynau penodol hyn, roedd y disgyblion yn awyddus i rannu eu barn:  

• Byddai manteision ychwanegol pe bai rhieni'n gallu dysgu Cymraeg ochr yn ochr â'u 

plant,   

• Dylai addysgu'r Gymraeg ddechrau cyn gynted â phosibl ym mywyd yr ysgol,   

• Dylid cael mwy o Gymraeg achlysurol wedi'i blethu i ysgolion Uwchradd, a 

• Collir sgiliau a gwybodaeth Gymraeg a enillir mewn ysgolion cynradd pan fydd 

disgyblion yn symud drwy ysgolion uwchradd.   

  

Ym mhob sesiwn, roedd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn cefnogi'r cynnig, er bod un disgybl wedi 

mynegi rhywfaint o amheuaeth ynghylch a oes modd cyflawni strategaeth Gymraeg 2050 

Llywodraeth Cymru.  

 

Mae'r Cyngor yn ddiolchgar iawn i'r staff a'r disgyblion a gymerodd ran, ac am ddiolch iddynt 

am eu cyfraniadau gwerthfawr i'r broses hon.  
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Ymatebion o’r Ymgynghoriad 

Yn gyffredinol, derbyniwyd cyfanswm o 73 o ymatebion yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Derbyniwyd 63 (86%) yn Saesneg, derbyniwyd 9 (13%) yn Gymraeg a derbyniwyd 1(1%) yn 

ddwyieithog.  

Gwnaed 65 ymateb ar y ffurflen ymateb safonol gan y grwpiau rhanddeiliaid canlynol: 

• Rhieni/gofalwyr disgyblion presennol/blaenorol/arfaethedig 

• Trigolion Casnewydd 

• Athrawon a staff ysgolion Casnewydd  

• Academyddion mewn Sefydliadau Addysg Uwch  

Cafwyd 8 ymateb i’r ymgynghoriad trwy e-bost, gan y grwpiau rhanddeiliaid canlynol:  

• Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru)  

• Comisiynydd y Gymraeg   

• Rhieni dros Addysg Gymraeg / Parents for Welsh-medium Education (RhAG)  

• Y Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a'r Blynyddoedd Cynnar (PACEY) 

• Coleg Cymraeg Cenedlaethol (CCC) 

• Mudiad Meithrin   

• Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) 

• Preswylydd yng Nghasnewydd 

Roedd 32 o ymatebwyr (cyfwerth â 44%) yn cefnogi'r cynnig. Nid oedd 41 o ymatebwyr 

(cyfwerth â 56%) yn ei gefnogi.   

 

 

Roedd 22 (54%) o'r 41 o ymatebwyr nad oeddent yn cefnogi'r cynllun wedi cynnwys sylwadau 

a oedd yn awgrymu bod eu hymateb yn ymwneud mwy â’r strategaeth Gymraeg 2050, yn 

hytrach na CSCA drafft y Cyngor. 

  

32

41

Ydych chi'n cefnogi'r cynnig?

Cefnogi Ddim yn cefnogi
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Roedd y sylwadau hyn yn awgrymu:  

• Dim ond yng Nghymru y defnyddir y Gymraeg a byddai'r cyfle i ddysgu ieithoedd eraill 

o fwy o fudd i ddisgyblion;  

• Byddai addysgu'r Gymraeg yn gwanhau y dysgu o ran y pynciau craidd; 

• Byddai'r strategaeth yn golygu bod addysgu'r Gymraeg yn orfodol i bob disgybl;  

• Byddai adnoddau'n cael eu defnyddio'n well drwy gefnogi deilliannau addysgol ar 

gyfer pob dysgwr.  

Mewn ymateb, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i gefnogi Cymraeg 2050.  
Cymraeg 2050 yw gweledigaeth hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu.  Nod y strategaeth yw cynyddu:  

• nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050 a,  

• sicrhau bod canran y boblogaeth sy'n siarad Cymraeg bob dydd, ac sy'n gallu siarad 

mwy nag ychydig eiriau o Gymraeg yn unig, yn cynyddu o 10% (yn 2013–15) i 20% 

erbyn 2050.    

Mae’r CSGA yn dangos sut bydd y Cyngor yn cyfrannu at gyflawni'r nod hwn. 
 

Crynodeb o Ymatebion yr Ymgynghoriad 

Cafwyd ymatebion ysgrifenedig gan chwe rhanddeiliad allweddol:  Comisiynydd y Gymraeg, 

Estyn, RHAG, Coleg Cymraeg Cenedlaethol, UCAC a Mudiad Meithrin.   

Dwedodd Comisiynydd y Gymraeg fod y ddogfen strategol yn rhagorol, a'u bod yn croesawu 

lefel y manylion ar bwyntiau gweithredu penodol.  Mae'r ymateb yn rhoi sylwadau ar bob un 

o'r saith maes canlyniadau a gynhwysir yn y CSCA. 

Mae ymateb Estyn yn nodi, ar y cyfan, fod y rhesymeg dros y cynigion yn cael ei chyflwyno'n 

briodol, bod nifer yn uchelgeisiol ac yn nodi ystyriaethau synhwyrol, a bod y dyheadau a'r 

cynigion a gyflwynir fel rhan o'r ymgynghoriad yn cael eu cefnogi.  

Amlinellir crynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd ac ymateb y Cyngor i'r sylwadau hyn yn y 

tablau canlynol:   

Targed / Gweledigaeth Gyffredinol.  
Nifer disgyblion Blwyddyn 1 sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg  

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Dylid cael rhyngberthynas agos 
a pharhaus rhwng y ddau 
Gynllun wrth eu llunio, eu 
gweithredu a’u monitro 
(strategaeth 5 mlynedd a’r 
CSCA) RhAG  

Mae gan y Cyngor berthynas 
waith gref rhwng Addysg a'r 
tîm Polisi a Phartneriaeth.  
Bydd gan y ddau gynllun 
berthynas gref â'i gilydd a 
byddant yn rhedeg law yn 
llaw. 

Byddai dyddiadau ar gyfer 
sefydlu'r ysgolion newydd yn 
ddefnyddiol er mwyn cael 
gwaelodlin llawnach a chyd-
destun ar gyfer y sylwadau. 

Ni ellir pennu'r union 
ddyddiadau gweithredu ar 
hyn o bryd.  
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Dylai Cyngor Dinas Casnewydd 
anelu y tu hwnt i'r uchafswm 
targed o 16% neu 310 o blant i 
dderbyn addysg Gymraeg 
erbyn 2031. 

Nodwn fod y cynnydd o 6 
phwynt canran (pc) yn 
cyfateb i gynnydd o 100% ar 
y ddarpariaeth bresennol.  
Byddai unrhyw gynnydd 
pellach y tu hwnt i'r 6pc yn 
cynyddu'r risg o danseilio'r 
ddarpariaeth bresennol. 

Hoffem weld Cyngor Dinas 
Casnewydd yn anelu at yr 
ystod uchaf a bennwyd gan 
Lywodraeth Cymru (16% a 310 
o ddisgyblion) os nad yn fwy na 
hynny.  

UCAC 

Mae'r tabl ar dudalen 4 yn 
awgrymu mai'r targed ar gyfer 
nifer y disgyblion ym Mlwyddyn 
1 sy'n derbyn addysg cyfrwng 
Cymraeg erbyn 2032 yw 11.1% 
a 221.   Os felly, byddai hynny'n 
is na'r isafswm ystod a 
bennwyd gan Lywodraeth 
Cymru o 12% a 230 o 
ddisgyblion.    

Mae ein data CYBLD 
cyfredol yn dangos ein 
carfan Gymraeg ar 5.1%. 
Mae targed Llywodraeth 
Cymru yn ei gwneud yn 
ofynnol i ni gynyddu 6 
phwynt canran sy'n hafal i 
11.1%.  

Os yw gweithgarwch yn 
dibynnu ar ddyrannu digon o 
adnoddau yn yr ail Grant 
Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg, pa 
gynlluniau wrth gefn sy'n cael 
eu hystyried i ddiwallu'r angen 
os nad oes digon o arian ar 
gael?  

Cyflwyniad i'r Arolwg  

Heb gymorth ariannol y 
grant, mae gallu'r Cyngor i 
gyflawni'r CSCA yn 
gyfyngedig. 

 

Deilliant 1: Mwy o blant meithrin / plant tair oed yn derbyn eu haddysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg  

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Manylion a geisir ynghylch lefel 
y ddarpariaeth gofal plant sydd 
ar gael ac effaith debygol 
darpariaeth Cyfnod Sylfaen 
ychwanegol ar gapasiti gofal 
plant cyfrwng Cymraeg. Comisiynydd y Gymraeg  

Mae darpariaeth CS cyfrwng 
Cymraeg yn Ringland ar hyn 
o bryd, yn 2022/23 bydd 
lleoedd gofal plant 
ychwanegol ar gael yn Ifor 
Hael ar ôl i'r darparwr 
newydd gael ei nodi.     

Gofynnir am eglurder ynghylch 
y berthynas arfaethedig rhwng 
Cylchoedd Meithrin a chapasiti 
Derbyn. 

Nodwyd hyn ac mae 
targedau ar gyfer y deilliant 
hwn wedi'u diwygio i alluogi 
pontio llyfn i addysg gynradd 
Gymraeg. 

Ystyried newid Ysgol Uwchradd 
Casnewydd, St Julian's a John 
Frost.  i adlewyrchu cymunedau 
ac nid y clystyrau ysgolion 
Uwchradd cyfrwng Saesneg. 
 

RhAG  Nodwyd. Diwygiwyd. 
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Nid yw gwasanaeth Fflecsi yn 
ffordd hygyrch o sicrhau bod 
plant yn cyrraedd darpariaeth 
ar adeg benodol ac i rieni eu 
casglu ar adeg benodol.  

Rhagwelir y bydd cyflwyno'r 
gwasanaeth Fflecsi yn 
cynorthwyo rhai teuluoedd, 
ond rydym yn cydnabod bod 
heriau'n parhau ac y byddant 
yn gweithio gyda darparwyr 
trafnidiaeth leol i ystyried 
opsiynau eraill i gefnogi 
mynediad i ysgolion 
Cymraeg. 

Dylid cael rhagor o wybodaeth 
am sut mae'r awdurdod yn codi 
ymwybyddiaeth ymhlith rhieni 
newydd, neu rieni sy'n newydd 
i'r ardal, am opsiynau a 
manteision gofal ac addysg 
Gymraeg.  

UCAC 

Bydd rôl Swyddog Hybu'r 
Gymraeg yn cysylltu ag 
Ymwelwyr Iechyd ac yn 
gwella'r cysylltiad â'r llyfryn 
'Manteision Dwyieithrwydd'.   
Mae'r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd 
(GGD/FIS) yn hyrwyddo 
Gofal Plant cyfrwng 
Cymraeg ac mae hyn yn 
cynnwys hyrwyddo'r 3 Cylch 
Meithrin yng Nghasnewydd.  
Mae'r GGD yn gwneud hyn 
yn y ffyrdd canlynol: 
1. cynnwys darpariaethau 
cyfrwng Cymraeg ym mhob 
chwiliad am ofal plant pan 
fydd rhieni'n gofyn am 
opsiynau gofal plant 
2. Cefnogi a chynnal y Cylch 
Meithrin drwy hyfforddiant i'r 
gweithlu a grantiau busnes.   
3. Mae'r GGD hefyd yn 
hyrwyddo Cymraeg i Blant, 
Cylchoedd Ti a Fi ac yn 
cyfeirio at y llyfrynnau 
manteision Dwyieithrwydd 
pan fyddant ar allgymorth yn 
y gymuned.  
4. Mae'r GGD yn comisiynu 
Cymorth Iaith ar gyfer Cylch 
Ti a Fi, Cylch Meithrin a 
Lleoliadau Saesneg drwy'r 
Mudiad Meithrin i gynyddu 
ansawdd yr iaith a siaredir. 

Er mwyn cyflawni'r targedau a 
bennwyd ar gyfer cyfraddau 
trosglwyddo ar gyfer y 5 a’r 10 
mlynedd nesaf, byddai 
dadansoddiad o ddata Mudiad 
Meithrin o fudd o ran deall y 
rhesymau y tu ôl i'r cyfraddau 
pontio o'r Cylchoedd Meithrin i'r 
ysgolion Cymraeg a'r heriau a 
wynebir gan rieni, e.e. 
trafnidiaeth. 

Mudiad Meithrin   
Rydym yn croesawu'r cyfle i 
weithio gyda Mudiad Meithrin 
i gefnogi'r gwaith hwn.  
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Byddai'n fuddiol ystyried 
cynllunio ar gyfer hyfforddiant, 
gwybodaeth a/neu adnoddau i 
godi ymwybyddiaeth gydag 
ymarferwyr gofal plant ar 
fanteision dwyieithrwydd i 
gefnogi rhannu negeseuon 
gyda theuluoedd.    

PACEY 

Bydd hyn yn cael ei ystyried 
yn ein Strategaeth 
Hyrwyddo.  

Byddai'n fuddiol ystyried 
unrhyw dargedau neu gamau 
gweithredu o'r Asesiad 
Digonolrwydd Gofal Plant a 
fyddai'n cefnogi'r canlyniad o 
gynyddu nifer y plant 3 oed a 
addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

Cytunwyd y bydd y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd yn rhannu data'r 
CSA gydag Addysg pan fydd 
ar gael. 

Pa werthusiad sy'n cael ei 
gynnal i ddeall cyfraddau pontio 
rhwng Cylchoedd Meithrin ac 
addysg Gymraeg? 

Cyflwyniad i'r Arolwg  

Bydd y Fforwm Addysg 
Gymraeg yn ystyried ffyrdd o 
gasglu'r wybodaeth hon. 

Byddai rhagor o fanylion yn 
ddefnyddiol wrth nodi'r hyn y 
gallai 'Darpariaeth Anhysbys' ei 
gynnwys.  

Nodwyd. Daw cynnig i law 
maes o law. 

 

 

Deilliant 2: Mwy o blant dosbarth derbyn / plant pump oed yn derbyn eu haddysg 
drwy gyfrwng y Gymraeg  

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Gofynnir am eglurder ynghylch 
cynnig o ffrwd ddeuol. 

Comisiynydd y 
Gymraeg  

Y diffiniad yn y CSCA yw 
diffiniad Llywodraeth Cymru 
o ddarpariaeth ffrwd ddeuol. 

Mae'r cynllun hwn yn gyfle i 
wneud addysg Gymraeg yn 
ddewis gwirioneddol i blant ym 
mhob rhan o'r Ddinas.  Pam 
cyfyngu'r targed?  RhAG  

Nodwn fod y cynnydd o 6 
phwynt canran (pc) yn 
cyfateb i gynnydd o 100% ar 
y ddarpariaeth bresennol. 
Byddai unrhyw gynnydd 
pellach y tu hwnt i'r 6pc yn 
cynyddu'r risg o danseilio'r 
ddarpariaeth bresennol. 

Byddai dadansoddiad fesul 
ward yn fuddiol i weld lle mae 
angen gosod y safle ysgol 
newydd. 

Bydd dadansoddiad 
daearyddol yn llywio'r 
ystyriaeth o'r lleoliad mwyaf 
addas ar gyfer darpariaeth 
ychwanegol.  

Byddai'n dda gweld mapio'n 
digwydd i ddangos y bylchau yn 
y ddarpariaeth, gan ystyried 
amseroedd teithio.    

UCAC 

I ba raddau y mae'r awdurdod 
yn hyderus y bydd darpariaeth 
drochi arfaethedig yn ddigonol i 
ateb y galw yn y dyfodol, o 
ystyried y rhagolygon ar gyfer 
mwy o alw?  

Cyflwyniad i'r Arolwg  

Bydd digonolrwydd y capasiti 
trochi hwyr yn Ysgol 
Gymraeg Nant Gwenlli yn 
cael ei fonitro ac, os oes 
angen, gellir rhoi ystyriaeth 
bellach i ehangu'r 
ddarpariaeth hon.  
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Deilliant 3: Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o 
un cam yn eu haddysg statudol i'r llall.  

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Ni chodwyd unrhyw sylwadau.    

 

Deilliant 4: Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau asesedig mewn 
Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Nid oedd cyflwyniad y data yn 
yr adran hon yn glir. 

Comisiynydd y 
Gymraeg  

Mae'r modd y cyflwynir y data 
wedi'i ddiwygio. 

A yw data Coleg Gwent ar gyfer 
Casnewydd yn unig?    

RhAG  

Mae'r data ar gyfer Coleg 
Gwent gyfan.  Mae'r 
targedau'n gysylltiedig â'r 7 
maes blaenoriaeth ac mae 
gan bob campws gynnig 
cwricwlwm gwahanol.  Pe bai 
targedau fesul campws, ni 
fyddai pob dysgwr yng 
Nghasnewydd yn dod o fewn 
ei gwmpas gan y gallai 
dysgwyr sy'n byw yng 
Nghasnewydd astudio ar 
gampws Coleg Gwent mewn 
mannau eraill. 

Byddai'n dda gweld data 
Cymraeg ail iaith UG a Safon 
Uwch wedi ei osod yn fwy  
amlwg yn y ddogfen a sut y 
caiff y rhain eu hannog. 

Bydd yr Gwasanaeth 
Cyflawni Addysg (GCA) yn 
gweithio gyda phartneriaid, 
gan gynnwys y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, i 
hyrwyddo Cymraeg Lefel A. 
Bydd Partneriaid Gwella 
Ysgolion yn trafod 
darpariaeth ôl-16 gydag 
ysgolion.  Cymorth pwnc-
benodol pwrpasol i 
ganolfannau sy'n darparu 
cyfleoedd rhwydweithio a 
dysgu proffesiynol parhaus 
yng Nghymru.  Cydweithio 
wedi'i hwyluso o fewn ac ar 
draws rhanbarthau.  

Mae angen nodi sut mae 
diddordeb disgyblion yn y pwnc 
yn mynd i gael ei greu a'i 
gynnal. Dylid manteisio'n llawn 
hefyd ar y cyfleoedd a gynigir 
gan y Coleg Cymraeg a 
phartneriaid eraill fel rhan o 
gynllun cenedlaethol i 
hyrwyddo'r Gymraeg fel pwnc 
(dan arweiniad Llywodraeth 
Cymru).  

CCC 
Bydd hyn yn her i'r Fforwm 
Addysg Gymraeg dros y 
blynyddoedd nesaf. 
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Cydweithio effeithiol â 
Chymwysterau Cymru i sicrhau 
bod cymwysterau ar gael, yn 
enwedig mewn meysydd 
galwedigaethol, a gynigir i 
ddisgyblion o 14 oed ymlaen.    

Nodwyd. 

Mae angen trafodaeth 
sylweddol am y ddarpariaeth 
addysgol i ddysgwyr ar ôl iddynt 
adael y sector gorfodol.  Mae 
angen mynd i'r afael â llwybrau 
dilyniant i'r chweched dosbarth 
/ colegau Addysg Bellach ac 
wedi hynny, lle bo'n berthnasol, 
i brifysgolion a'r byd gwaith.  
Felly, mae angen i'r cynlluniau 
roi ystyriaeth lawn i gyfraniad y 
chweched dosbarth, colegau 
addysg bellach a darparwyr 
prentisiaethau at lwyddiant y 
Cynllun Strategol a, lle y bo'n 
berthnasol, nodi targedau 
dilyniant yn glir.  

Nodwyd 

Gallai dysgu ar-lein helpu i fynd 
i'r afael â'r heriau daearyddol a 
nodwyd.  

Cyflwyniad i'r Arolwg  Gellir archwilio hyn.  

 

Deilliant 5: Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn gwahanol 
gyd-destunau yn yr ysgol.    

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Gellid archwilio dulliau amgen o 
greu cyfleoedd wrth i ni wella o'r 
pandemig.  

Estyn  
Byddwn yn archwilio hyn 
gyda phartneriaid.  

Dylid nodi targedau meintiol ar 
gyfer gwaith ieuenctid neu 
gymunedol.   

RhAG  
Byddwn yn archwilio hyn 
gyda phartneriaid.  

Sut y byddwch yn hyrwyddo'r 
Gymraeg fel pwnc mewn 
ysgolion uwchradd cyfrwng 
Saesneg, ac yn cynyddu'r 
defnydd o'r Gymraeg, ac eithrio 
wrth astudio?  

Cyflwyniad i'r Arolwg  
Bydd hyn yn her i'r Fforwm 
Addysg Gymraeg dros y 
blynyddoedd nesaf. 

 

Deilliant 6: Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg Gymraeg i ddisgyblion ag anghenion 
dysgu ychwanegol (‘ADY’) 

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Dylai'r canlyniad hwn 
ddefnyddio iaith symlach i 
esbonio gwahanol fathau o 
ddarpariaeth.  

Comisiynydd y 
Gymraeg  

Nodwyd. 

Mae angen eglurhad pellach o'r 
ddarpariaeth ADY arfaethedig 
yn Ysgol Gyfun Gwent Is Coed.  

Nodwyd. Byddwn yn adolygu 
hyn ar adegau yn ystod y 
CSCA. 
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Nid oes digon o ddadansoddi 
yn y deilliant hwn fel ag y mae i 
wybod beth yw'r ddarpariaeth 
bresennol i osod gwaelodlin ar 
gyfer gweld gwelliant a 
chynnydd yn y ddarpariaeth 
Gymraeg ar gyfer cefnogi 
disgyblion ADY. 

RhAG  

Ar hyn o bryd nid oes gan 
Gasnewydd Ganolfan 
Adnoddau Dysgu, Ysgol 
Arbennig nac Uned Cyfeirio 
disgyblion cyfrwng Cymraeg. 
Mae'r geiriad o fewn Deilliant 
6 wedi'i ddiwygio i wneud 
hyn yn gliriach.  

A fydd cydweithredu 
rhanbarthol o ran seicoleg 
addysgol yn digwydd?   

Mae prinder cenedlaethol o 
wasanaethau ADY arbenigol 
sy'n siarad Cymraeg gan 
gynnwys Seicolegwyr 
Addysg, fodd bynnag erbyn 
diwedd 5 mlynedd cyntaf y 
cynllun hwn, y nod yw 
sicrhau cydweithio ar draws 
consortia i ddarparu Cymorth 
ADY megis Seicoleg 
Addysgol ac Athrawon 
Ymgynghorol.  

Byddai'n fuddiol cael mwy o 
fanylion am y cydweithio ar lefel 
consortiwm rhanbarthol (neu 
rhwng consortia?) y cyfeirir ato. 

UCAC 
Rydym yn siomedig nad oes 
unrhyw ddata pellach yn cael ei 
gyflwyno, a dadansoddiad 
ohono, ynghylch y gweithlu 
ADY arbenigol presennol sy'n 
gallu gweithio drwy gyfrwng y 
Gymraeg – yng nghyd-destun 
gofynion presennol y system.   

Mae hwn wedi’i nodi.  

 

Deilliant 7: Cynyddu nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) ac 
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 

Sylwadau Codwyd gan  Y Camau Nesaf 

Mae Deilliant 7 yn dibynnu ar 
gydweithio â phartneriaid 
allweddol.  Ceisiwyd eglurder 
ynghylch y trefniadau 
perfformiad a monitro ar gyfer y 
maes deilliannau hwn. 

Comisiynydd y 
Gymraeg  

Adroddir ar gynnydd drwy’r 
Fforwm Addysg Gymraeg 
sy'n cael ei gadeirio gan y 
Prif Swyddog Addysg. 

Byddai'n fanteisiol dadansoddi 
anghenion sgiliau Cymraeg y 
gweithlu addysg mewn ysgolion 
cyfrwng Saesneg.  

Bydd y gwaith hwn yn 
cynnwys dadansoddiad o 
ddata Cyfrifiad Blynyddol y 
Gweithlu Ysgol (CBGY) 
mewn adolygiadau blynyddol 
ar y strategaeth hon i 
ragweld anghenion staffio 
dros y blynyddoedd i ddod. 

Byddai'n dda gweld 
dadansoddiad manwl gan yr 
awdurdod o anghenion staffio i 
gyd-fynd â'r twf a amlinellir yn y 
Cynllun.  

UCAC 

Faint yn rhagor o athrawon a 
staff cymorth y bydd eu hangen 
arnoch i gyflawni'r cynlluniau ar 
gyfer y twf a nodir yn eich 
cynllun?   Pa gynlluniau sydd 
gennych i rannu'r dadansoddiad 
yma gyda'r Llywodraeth a 
Chyngor y Gweithlu Addysg i 
sicrhau bod digon o staff 
cymwysedig i ateb y galw?    

CCC 
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Ni fyddai digon o weithlu i 
gyrraedd y targedau o fewn y 
strategaeth gyffredinol.  
 

Cyflwyniad i'r Arolwg  
Dylech gynnwys targedau ar 
gyfer y gweithlu addysgu yn 
ysgolion Casnewydd o dan 
ddeilliant 7 - does bosib nad yw 
cynyddu gallu athrawon yn 
hanfodol? 

Mae lleoedd ar y Cynllun 
Sabothol Iaith Gymraeg yn 
gyfyngedig, a byddai'n 
ddefnyddiol i'r awdurdod bennu 
lefel y galw am yr hyfforddiant 
(neu debyg) er mwyn nodi i ba 
raddau y mae'r ddarpariaeth yn 
diwallu anghenion. Estyn  

Nodwyd. 

Byddai'n fuddiol i'r awdurdod 
werthuso a yw datblygiad 
proffesiynol cyfredol ac 
arfaethedig yn ymateb i 
anghenion ieithyddol y gweithlu 
unigol ac anghenion y sefydliad 
perthnasol.  

Nodwyd. 

Nid oes unrhyw fanylion am 
faint o staff cyfrwng Cymraeg 
sydd eu hangen dros gyfnod y 
cynllun.  

RhAG  

O fewn blwyddyn gyntaf y 
cynllun hwn, bydd y Cyngor 
yn sefydlu gweithgor a fydd 
yn cynnwys swyddogion o'r 
Gwasanaeth Addysg a'r tîm 
Adnoddau Dynol ynghyd â 
Phenaethiaid Cymraeg a'r 
GCA i gynnal dadansoddiad 
o anghenion y gweithlu ar 
gyfer y model twf addysg 
Gymraeg a amlinellir o fewn 
y cynllun strategol 10 
mlynedd. 

Mae hefyd angen hyrwyddo 
swyddi lle dylai'r Gymraeg fod 
yn hanfodol ar lwyfannau hybu 
swyddi Cymraeg fel Golwg, 
Lleol, Swyddle a Safle Swyddi 
yn 
ogystal ag eteach a gwefan y 
Cyngor.  

Mae Polisi Sgiliau Cymraeg y 
Cyngor yn gwneud 
ymrwymiad i hyrwyddo’r 
sefydliad fel gweithle sy'n 
gefnogol i'r Gymraeg a 
siaradwyr Cymraeg gyda'r 
bwriad o ddenu mwy o staff 
sy'n siarad Cymraeg  Bydd 
yn defnyddio'r holl gyfleoedd 
sydd ar gael i hysbysebu a 
hyrwyddo ei hun fel cyflogwr 
dwyieithog gan gynnwys 
hysbysebu ar lwyfannau 
Cymraeg perthnasol fel rhan 
o ymgyrchoedd recriwtio lle 
mae sgiliau Cymraeg yn 
hanfodol. 
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Nid yw'r meysydd blaenoriaeth 
a nodwyd ar dudalen 43 y 
cynllun drafft yn cyfateb i'r 
meysydd blaenoriaeth yn y 
Cynllun Gweithredu Addysg 
Bellach a Phrentisiaethau 
cyfrwng Cymraeg  

CCC 
Byddwn yn trafod hyn gyda 
phartneriaid ar y Fforwm 
Addysg Gymraeg. 

Mae'n werth nodi diffyg 
gweithwyr gofal plant yn y 
sector Blynyddoedd Cynnar o 
dan y deilliant hwn. Gyda'r 
weledigaeth i agor Cylchoedd 
Meithrin newydd rydym yn 
wynebu'r her o benodi staff 
Cymraeg cymwys. 

Mudiad Meithrin   

Gellid ymestyn y gweithgor a 
fydd yn cael ei sefydlu i 
gynnwys darpariaeth y 
Blynyddoedd Cynnar.  

Mae angen cefnogaeth barhaus 
gan y cyngor i ariannu'r 
Gymraeg drwy Croesi'r Bont a 
Clebran, ac i nodi lleoliadau 
cyfrwng Cymraeg a allai gynnal 
sesiwn Cylch Meithrin o fewn y 
lleoliad lle mae plant yn cael eu 
trochi yn yr Gymraeg. 

Bydd y Cyngor yn parhau i 
weithio gyda Mudiad Meithrin 
i nodi cyfleoedd ar gyfer 
lleoliadau newydd.  

Ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion, 
mae angen cwrs neu nifer o 
gyrsiau sy'n cysylltu â 
chyrraedd y safonau siarad 
Cymraeg sy'n ofynnol ar gyfer 
cyflogaeth.  Cyflwyniad i'r Arolwg  

Byddwn yn ystyried hyn gyda 
phartneriaid allanol ar y 
Fforwm Addysg Gymraeg. 

Nid yw'n glir iawn yn 
genedlaethol pwy sy'n arwain ar 
ba elfennau o ddatblygu'r 
gweithlu, a gall helpu i 
adlewyrchu hyn yn y CSCA. 

Byddwn yn parhau i gael 
trafodaethau gyda 
Llywodraeth Cymru ynghylch 
y mater hwn. 

 

Asesiad ôl-ymgynghori o'r CSCA  
 

Mae'r CSCA drafft wedi'i adolygu i ystyried yr adborth a gafwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ac 

o ganlyniad gwnaed mân addasiadau i feysydd targed penodol. Mae'r ymatebion i'r 

ymgynghoriad a gafwyd yn ein harwain i gredu yr ystyrir bod y Cynllun yn briodol a dylid ei 

symud ymlaen i'w gymeradwyo. Bydd y Cynllun CSCA diwygiedig yn awr yn cael ei gyfeirio at 

y Cabinet i'w ystyried, ac unwaith y caiff ei gymeradwyo bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth 

Cymru.    
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I wneud cais am gopi caled (papur) o’r ddogfen hon cysylltwch â Swyddog Trawsnewid Addysg Cyngor 
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