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At: Ymgyngoreion Statudol a Phartïon Eraill â Diddordeb 
 
 
22 Mehefin 2015 
 
 
Annwyl Gyfaill, 
 
PAR: CYNNIG I YMESTYN YR YSTOD OEDRAN YN YSGOL GYMRAEG Y FENNI O 4-11 
OED I 3-11 OED, I GYNNWYS DARPARIAETH FEITHRIN RAN-AMSER 
 
Ar 20 Mai 2015, gwnaed Penderfyniad Aelod Sengl i ddechrau ymgynghori ar y cynnig i 
ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gymraeg y Fenni o 4-11 oed i 3-11 oed, i gynnwys 
darpariaeth feithrin ran-amser. 
 
Nid oes angen unrhyw waith adeiladu neu ailwampio adeiladau ar gyfer y cynigion, felly y 
bwriad yw gweithredu'r newid yn Ebrill 2016. 
 
Caiff y ddarpariaeth feithrin ei lleoli yn yr adeilad dros dro ar safle'r ysgol, a ddefnyddir ar hyn o 
bryd gan Gylch Meithrin y Fenni; caiff yr adeilad ei rannu rhwng yr ysgol a'r Cylch Meithrin. 
Bydd Meithrinfa'r Awdurdod Lleol yn gweithredu yn sesiwn y prynhawn gan ddarparu 30 lle 
rhan-amser ar gyfer plant 3-4 oed. Bydd Cylch Meithrin y Fenni yn parhau i weithredu yn sesiwn 
y bore yn darparu 26 lle rhan-amser ar gyfer rhai 2-4 oed, yn cynnwys cynnig lleoedd gofal 
plant Dechrau'n Deg. Bydd Cylch Meithrin y Fenni yn parhau fel darparydd cymeradwy o 
addysg gynnar. 
 
Mae'n rhaid i'r cyfnod ymgynghori fod o leiaf 42 diwrnod, gydag o leiaf 20 o'r rhain yn ddyddiau 
ysgol. Felly bydd y cyfnod ymgynghori yn dechrau ddydd Llun 22 Mehefin 2015 ac yn dod i ben 
ddydd Llun 3 Awst. 
 
Gellir gwneud unrhyw sylwadau drwy lenwi'r ffurflen ymateb yng nghefn y ddogfen ymgynghori 
a'i dychwelyd drwy e-bost at susanhall@monmouthshire.gov.uk neu drwy post i'r cyfeiriad 
uchod. 
 
Gallwch hefyd fynychu sesiwn 'galw heibio' yn Ysgol Gymraeg y Fenni ddydd Iau 2 Gorffennaf, 
rhwng 6.30 a 8pm. 
 
Yn gywir iawn, 
 

    
Sue Hall 
Rheolwr Blynyddoedd Cynnar 

Please contact/Cysyllter â:     Sue Hall 
Tel/Ffôn:       01633 644461 
E-Mail/Ebost:       susanhall@monmouthshire.gov.uk   
Web/Gwefan:       www.monmouthshire.gov.uk 
 

mailto:susanhall@monmouthshire.gov.uk
http://www.monmouthshire.gov.uk/
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ADRODDIAD YMGYNGHORIAD STATUDOL 
 
 
 
Y CYNNIG 
 

Mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnig ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gymraeg 
y Fenni o 4-11 oed i 3-11 oed, i gynnwys dosbarth meithrin yn darparu 30 lle 
rhan-amser ar gyfer plant 3-4 oed. 
 
Ni fyddai angen unrhyw waith adeiladu neu hyd yn oed ailwampio adeilad ar 
gyfer y cynnig, gan mai'r bwriad yw lleoli'r ddarpariaeth feithrin yn yr 
ystafelloedd dosbarth dros dro ar safle'r ysgol, a ddefnyddir ar hyn o bryd gan 
Gylch Meithrin y Fenni. Buont yn darparu lleoedd addysg gynnar ar y safle am 
sawl blwyddyn; felly mae eisoes yn addas ar gyfer cwricwlwm ac ethos y 
Cyfnod Sylfaen, dan do a hefyd yn yr awyr agored. 
 
Bydd Cylch Meithrin y Fenni yn parhau i ddarparu gofal plant ar gyfer plant 2-
4 oed yn yr un adeilad yn ystod y boreau ac amser cinio. Byddant yn parhau 
fel darparydd cymeradwy addysg gynnar; felly bydd uchafswm o 56 o leoedd 
addysg gynnar ar gael ar y safle i blant gael mynediad iddo o'r tymor yn dilyn 
eu trydydd pen-blwydd nes byddant yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn. 
 
Bydd yr ehangiad arfaethedig yn dechrau ar y cyfle cyntaf a rhagwelir y bydd 
dosbarth meithrin yr Awdurdod Lleol yn agor yn Ebrill 2016. 
 

 
GWYBODAETH GEFNDIR 
 
 Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r cyfrifoldeb i Awdurdodau Lleol am sicrhau 

fod nifer ddigonol o leoedd addysg gynnar ar gael i alluogi pob plentyn 
cymwys 3 a 4 oed i gael mynediad i'w hawl i 10 awr o addysg gynnar ran-
amser am ddim o'r tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd nes byddant yn 
dechrau yn y dosbarth Derbyn yn nhymor yr hydref yn dilyn eu pedwerydd 
pen-blwydd. 

 
 Yn Sir Fynwy, caiff addysg gynnar ei ddarparu drwy economi cymysg o 

ddosbarthiadau meithrin Awdurdod Lleol, gosodiadau preifat a gosodiadau 
gwirfoddol. 

 
 Mae gan Gyngor Sir Fynwy ymrwymiad i gynyddu nifer y disgyblion sy'n dewis 

cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, dim ond dau 
osodiad sy'n darparu lleoedd addysg gynnar cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy: 
Ysgol y Ffin yn rhan ddeheuol y Sir a Chylch Feithrin y Fenni yng ngogledd y 
sir. Mae gan Ysgol y Ffin ystod oedran 3-11 oed, sy'n cynnwys dosbarth 
meithrin yn darparu 30 lle rhan-amser ar gyfer plant 3 a 4 oed. Mae Cylch 
Meithrin y Fenni yn osodiad nas cynhelir cyfrwng Cymraeg mewn adeilad dros 
dro ar safle Ysgol Gymraeg y Fenni. Maent wedi cofrestru gydag Arolygiaeth 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ar gyfer 26 o blant 2-5 
oed ac ar hyn o bryd cynigiant sesiynau bore a phrynhawn. Mae Cylch 
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Meithrin y Fenni yn ddarparydd cymeradwy ar gyfer addysg gynnar a hefyd yn 
cynnig lleoedd Dechrau'n Deg a gofal plant cyffredinol. 

 
 Mae Ysgol Gymraeg y Fenni yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg gyda 210 o 

leoedd sy'n derbyn plant rhwng 4-11 oed. Mae wedi ei lleoli yn y Fenni ac ar 
hyn o bryd hi yw'r unig ysgol sy'n darparu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg 
yng ngogledd y sir. Hi hefyd yw'r unig ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng 
Nghonsortiwm De Ddwyrian Cymru nad oes ganddi ddosbarth meithrin. 

 
 Ar hyn o bryd nid oes unrhyw deuparth gofal diwrnod llawn cyfrwng Cymraeg 

yn Sir Fynwy. 
 
 
 
LLEOEDD DISGYBLION 
 
 Mae 52 o leoedd yng Nghylch Meithrin y Fenni, 26 yn sesiwn y bore a 26 yn 

sesiwn y prynhawn. Dangosir y nifer o blant 3 a 4 oed a dderbyniodd eu cyllid 
Addysg Gynnar yng Nghylch Meithrin y Fenni yn ystod y pum mlynedd 
ddiwethaf yn y tabl dilynol: 

 
Blwyddyn Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf 
2010-11 28 37 42 
2011-12 22 37 44 
2012-13 33 42 54* 
2013-14 30 38 41 
2014-15 33 43 51 

 
 *Mewn rhai achosion, mae'r nifer o blant a dderbyniodd gyllid yn uwch na 

chyfanswm nifer y lleoedd sydd ar gael; mae hyn oherwydd nad yw pob 
plentyn yn cymryd eu hawl llawn i bum sesiwn yr wythnos ac felly gall mwy 
nag un plentyn fod yn rhannu lle. 
 
Caiff unrhyw leoedd gwag eu cymryd gan blant 2 oed. 
 
Y gyfradd drosglwyddo ar gyfer plant yn mynychu Cylch Meithrin y Fenni a 
symudodd ymlaen i Ysgol Gymraeg y Fenni oedd 77% ym Medi 2012 a 2013 
a 73% ym Medi 2014. Rhagwelir y bydd 88% o blant cyn-ysgol yng Nghylch 
Meithrin y Fenni yn trosglwyddo i Ysgol Gymraeg y Fenni ym Medi 2015. 
 
Mae nifer derbyniadau yn Ysgol Gymraeg y Fenni fel sy'n dilyn: 
 
Blwyddyn Cyfanswm 

Capasiti 
Nifer Disgyblion 

ar y Gofrestr 
Nifer Disgyblion yn 
y Dosbarth Derbyn 

2010-11 210 148 25 
2011-12 210 160 29 
2012-13 210 168 27 
2013-14 210 187 37 
2014-15 210 187 32 
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Roedd y rhagolwg pum-mlynedd o leoedd yn Ysgol Gymraeg y Fenni, fel ar 
Ionawr 2015, fel sy'n dilyn: 
 
Blwyddyn Cyfanswm 

Capasiti 
Rhagamcan Nifer 

Disgyblion 
2015-16 210 193 
2016-17 235 200 
2017-18 235 205 
2018-19 235 209 
2019-20 235 215 
 
*Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys disgyblion yn y dosbarth meithrin. 
 
Bydd y cyfanswm capasiti yn cynyddu o 2016-17 ymlaen gan y cafodd yr 
ystafell gerdd ei hailwampio i gael ei defnyddio fel ystafell ddosbarth. 
 
Mae Adolygiad Strategol o Addysg yn mynd rhagddo yn Sir Fynwy ar hyn o 
bryd a chaiff nifer o opsiynau eu hystyried er mwyn cynyddu ymhellach y 
capasiti ar gyfer addysg gynradd cyfrwng Cymraeg yng ngogledd y sir. 

 
 
 
CANFYDDIADAU AROLWG 
 

Ym Mai 2010 y cynhaliwyd yr arolwg diwethaf gan Estyn ar Ysgol Gymraeg y 
Fenni, dan yr hen fframwaith. Dyfarnwyd gradd 1 iddi am bob cwestiwn 
allweddol heblaw cwestiwn allweddol 6, 'Pa mor dda y mae arweinwyr a 
rheolwyr yn arfarnu ac yn gwella ansawdd a safonau?' y dyfarnwyd graddiad 
2 amdano. Dywedodd adroddiad yr arolwg: ‘Mae ansawdd cyffredinol y 
ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant dan bump oed yn briodol i'w hanghenion 
ac mae'r plant yn gwneud cynnydd da tuag at ganlyniadau'r Cyfnod Sylfaen.’ 
 
Dyfarnwyd 'Cylch Rhagorol' i Gylch Meithrin y Fenni ym Mai 2012, sy'n 
ddyfarniad ansawdd yn cydnabod rhagoriaeth ym maes blynyddoedd cynnar 
ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Cafodd y gosodiad ddyfarniad cyfredol o 
dda yn eu harolwg gan Estyn ym Mehefin 2012; fodd bynnag, dim ond 
dyfarniad digonol a gawsant am Addysgu ac Arweinyddiaeth a chawsant eu 
rhoi dan fonitro'r Awdurdod Lleol. Teimlai Estyn y gwnaed cynnydd digonol 
dros y 12 mis dilynol er mwyn eu symud o fonitro'r Awdurdod Lleol ym 
Mehefin 2013. 
 
Dynododd arolwg diweddaraf AGGCC a gynhaliwyd ym Mai 2013 nifer o 
faterion arfer da y dylid eu trin er mwyn gwella'r gwasanaeth; serch hynny, 
roedd AGGCC yn fodlon gydag Ansawdd Bywyd, Ansawdd Staffio, Ansawdd 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac Ansawdd yr Amgylchedd yng Nghylch 
Meithrin y Fenni. 
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GOBLYGIADAU CYLLIDEB 
 

Cyllidir Ysgol Gymraeg y Fenni yn seiliedig ar uned a bwysolwyd ar sail 
oedran y disgybl ar gyfradd o £2,050 fesul lle llawn-amser; felly'r uchafswm 
cyllid y bydd yr ysgol yn ei dderbyn ar gyfer darpariaeth feithrin yw £30,750. 
Bydd angen i'r cyllid hwn dalu am gost athro rhan-amser (0.5) a dau 
gymhorthydd addysgu; fodd bynnag gall fod cyllid ar gael drwy Grant y 
Cyfnod Sylfaen i dalu am gost un cymhorthydd addysgu. 
 
Ni ragwelir y bydd unrhyw gwariant cyfalaf gan fod yr adeilad dros dro eisoes 
yn addas i'r diben. Mae'r adeilad mewn cyflwr da a chafodd ei ail-doi yn 2013. 
Mae Cylch Meithrin y Fenni wedi defnyddio'r adeilad dros dro ers nifer o 
flynyddoedd ac mae'n cydymffurfio â Safonau Gofynnol AGGCC ar gyfer 
darparu gofal plant. Mae ganddo doiledau isel sy'n addas ar gyfer plant 
oedran meithrin a sinciau ar wahân ar gyfer golchi dwylo a golchi paent, yn ôl 
gofynion Iechyd yr Amgylchedd. Mae ardal awyr agored ddigonol y gellir ei 
chyrraedd yn rhwydd drwy un o'r ystafelloedd dosbarth, gan felly alluogi 
mynediad agored fel sydd ei angen ar gyfer dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen. 
 
Bydd cost yn gysylltiedig â phrynu adnoddau addas, fodd bynnag mae'r gost 
hon yn fach gan y caiff rhan fwyaf yr offer ei rannu gyda Chylch Meithrin y 
Fenni. Am hynny, bydd gostyngiad yn y rhent a delir gan Gylch Meithrin y 
Fenni am ddefnyddio'r adeilad dros dro. 
 
Mae colli cyllid Addysg Gynnar yn debygol o gael goblygiadau ariannol i Gylch 
Meithrin y Fenni (yn ystod blwyddyn ariannol 2013-14 dyfarnwyd cyfanswm o 
£46,897.50 i Gylch Meithrin y Fenni tuag at gost lleoedd Addysg Gynnar); 
fodd bynnag, gobeithir y gall y gosodiad ddarparu clwb cinio i hybu eu hincwm 
a chynorthwyo gyda chynaliadwyedd. 
 
 
 

GOBLYGIADAU PERSONÉL/STAFFIO 
 

Yr isafswm staff sydd eu hangen ar gyfer dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol 
yw athro cymwysedig a chymhorthydd addysgu lefel 3 (neu uwch). Ar hyn o 
bryd, mae Sir Fynwy yn gweithredu ar gymhareb o 1:10 mewn dosbarthiadau 
meithrin felly, os yw'r niferoedd derbyn yn fwy na 20, byddent angen 
cymhorthydd addysgu ychwanegol. Gan mai dim ond yn y prynhawniau y 
bydd y dosbarth meithrin yn gweithredu, byddai'r holl staff hyn yn rhan-amser 
(0.5). 
 
Mae'n amlwg y bydd goblygiadau staffio ar gyfer Cylch Meithrin y Fenni gan 
eu bod ar hyn o bryd yn darparu sesiynau bore a phrynhawn, a fyddai'n 
gostwng i sesiynau bore yn unig pe penderfynid symud ymlaen gyda'r cynnig 
yma; felly byddai gostyngiad yn oriau staff. Serch hynny, mae'r gosodiad yn 
bwriadu cynyddu hyd sesiwn y bore a chynnig clwb cinio, er mwyn lleihau'r 
gostyngiad yn oriau staff. 
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CLUDIANT AC EFFAITH AR YR AMGYLCHEDD 
 

Mae addysg cyn-ysgol yn anstatudol ac nid oes unrhyw ddalgylchoedd ar 
gyfer dosbarthiadau meithrin Awdurdodau Lleol. Oherwydd hynny, polisi 
presennol Cyngor Sir Fynwy yw peidio darparu cludiant i ddosbarthiadau 
meithrin mewn unrhyw amgylchiadau. Felly, pe derbynnid y cynigion hyn, ni 
fyddai'n cael unrhyw effaith ar gludiant. 
 
Rhagwelir y byddai mwyafrif y plant fydd yn mynychu dosbarth Meithrin 
Awdurdod Lleol fel arall wedi mynychu Cylch Meithrin y Fenni; gan fod y ddwy 
ddarpariaeth ar yr un safle, mae'n annhebyg o gael effaith ar yr amgylchedd. 
 
 
 

MANTEISION AC ANFANTEISION A DDISGWYLIR 
 

Y manteision a ddisgwylir o gynyddu ystod oedran Ysgol Gymraeg y Fenni i 
gynnwys darpariaeth dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol yw: 

• Gobeithir y bydd y cyfle i gael eu haddysgu gan staff rhugl yn y 
Gymraeg o oedran iau yn gwella caffaeliad sgiliau Cymraeg disgyblion. 
Yn ei dro, dylai hyn gynyddu nifer y disgyblion sy'n cael deilliant lefel 6 
neu uwch mewn Iaith a Llythrennedd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen. 

• Trosglwyddo mwy llyfn i blant o addysg cyn-ysgol i addysg statudol. 
• Byddai cynnig gofal plant cofleidiol ar gyfer plant meithrin yng Nghylch 

Meithrin y Fenni yn fanteisiol iawn i rieni sy'n gweithio sy'n dewis 
addysgu eu plant drwy gyfrwng y Gymraeg, gan nad oes unrhyw ofal 
diwrnod llawn cyfrwng Cymraeg ar gael yn Sir Fynwy ar hyn o bryd. 

• Gall darparu Meithrinfa Awdurdod Lleol ddenu mwy o bobl i'r ysgol ac 
felly gynyddu nifer y teuluoedd sy'n dewis addysgu eu plant drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 
Yr anfanteision posibl o gynyddu'r ystod oedran i Ysgol Gymraeg y Fenni i 
gynnwys dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol yw: 

• Bu'r nifer a dderbynnir i Ysgol Gymraeg y Fenni yn cynyddu mewn 
blynyddoedd diweddar a gall fod angen yn fuan am ddosbarth 
ychwanegol, fodd bynnag nid oes gofod ar gael ar hyn o bryd i greu 
ystafell ddosbarth arall o fewn adeilad yr ysgol. Os defnyddir yr adeilad 
dros dro presennol ar gyfer dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol, ni fydd 
ar gael i gael ei ddefnyddio fel ystafell ddosbarth ychwanegol. 

• Caiff aelodau staff Cylch Meithrin y Fenni eu cyflogi ar hyn o bryd ar 
gyfer sesiynau bore a phrynhawn. Hyd yn oed os yw Cylch Meithrin y 
Fenni yn cynnig clwb cinio yn ogystal â sesiynau bore, mae'n debygol y 
bydd gostyngiad mewn oriau i rai staff. 

• Os na chyllidir unrhyw leoedd addysg gynnar yng Nghylch Meithrin y 
Fenni yn ystod tymor yr hydref, ni chânt eu cefnogi gan y Gwasanaeth 
Cyflawni Addysg (EAS) yn ystod y cyfnod yma. 
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CASGLIAD 
 
Mae Ysgol Gymraeg y Fenni wedi'i lleoli mewn ardal Dechrau'n Deg, mae 
ganddi nifer uchel o ddisgyblion sydd â hawl i brydau ysgol ac am ddim ac 
maent mewn risg o dangyflawni oherwydd amddifadedd cymdeithasol. Mae 
corff llywodraethwyr yr ysgol yn teimlo'n gryf y bydd cael dosbarth Meithrin 
Awdurdod Lleol integrol yn sicrhau y gallant godi safonau ymysg disgyblion 
agored i niwed ac y caiff hyn effaith gadarnhaol ar ddeilliannau ar ddiwedd y 
Cyfnod Sylfaen a thu hwnt. Drwy drochi plant yn y Gymraeg o 3 oed, disgwylir 
y byddant yn dechrau yn y dosbarth Derbyn gyda lefel llinell sylfaen uwch. Yn 
ei dro, bydd hyn yn helpu i gynyddu canran y plant sy'n cyflawni Deilliant 6 
mewn Iaith a Llythrennedd erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen. 
 
Byddai Cylch Meithrin y Fenni yn parhau fel darparydd cymeradwy o addysg 
gynnar, felly gallent ddarparu ar gyfer plant sy'n troi'n 3 oed yn ystod tymor yr 
hydref a thymor y gwanwyn. Byddent hefyd yn gallu cynnig gofal plant 
cofleidiol i blant sy'n mynychu dosbarth Meithrin yr Awdurdod Lleol a fyddai'n 
galluogi rhieni sy'n gweithio i gael mynediad i oriau hirach o addysg gynnar a 
darpariaeth gofal plant cyfrwng Cymraeg na fu ar gael yn flaenorol. 
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AMSERLEN YR YMGYNGHORIAD STATUDOL 
 
 

Cynigion terfynol i gael eu hysgrifennu a'u cyflwyno i'r 
ysgol a Chylch Meithrin y Fenni 

26 Ionawr 2015 

Rhannu cynigion gyda'r Bartneriaeth Datblygu'r 
Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 

17 Mawrth 2015 

Ysgrifennu Adroddiad Cabinet ac Asesiad o'r Effaith ar 
Gydraddoldeb 

24 Ebrill 2015 

Adroddiad terfynol y Cabinet gyda sylwadau 
argymhellion a'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb 
i'w hanfon at Sarah King 

1 Mai 2015 

Penderfyniad Aelod Sengl 20 Mai 2015 
Cyfnod galw-mewn yn dod i ben 1 Mehefin 2015 
Dechrau'r Cyfnod Ymgynghori Statudol (cyfnod 6 
wythnos, mae'n rhaid i o leiaf 20 diwrnod fod yn 
ddyddiau ysgol) 

22 Mehefin 
2015 

 
Cynnal Noswaith Agored yn Ysgol Gymraeg y Fenni 
ddydd Iau 2 Gorffennaf, 6.30-8pm 

2 Gorffennaf 
2015 

Cyfnod Ymgynghori Statudol yn dod i ben 3 Awst 2015 
Ysgrifennu adroddiad yn cynnwys manylion yr 
ymgynghoriad ac yn amlinellu sylwadau penodol a'r 
atebion a roddwyd 

10 Awst 2015 

Adroddiad i DMT 18 Awst 2015 
Adroddiad i SLT 25 Awst 2015 
Anfon adroddiad i gytuno i gyhoeddi hysbysiad 
statudol at Sarah King 

21 Awst 2015 

Penderfyniad Aelod Sengl 9 Medi 2015 
Penderfyniad yn amodol ar gyfnod galw-i-mewn 7 
diwrnod 

18 Medi 2015 

Llunio Hysbysiad Statudol 18 Medi 2015 
Cyhoeddi Hysbysiad Statudol (rhaid cyhoeddi 
hysbysiad o fewn 26 wythnos o ddiwedd yr 
ymgynghoriad ac ar ddiwrnod ysgol) 

21 Medi 2015 

Cyfnod gwrthwynebu 28 dydd yn dod i ben (rhaid 
cynnwys o leiaf 15 diwrnod ysgol) 

19 Hydref 2015 

Ysgrifennu adroddiad gwrthwynebu, nid oes angen 
ysgrifennu adroddiad os nad oes unrhyw wrthwynebiad 

30 Hydref 2015 

Adroddiad gwrthwynebu a dogfennau i gefnogi i'w 
hanfon i Sarah King ar gyfer penderfyniad terfynol gan 
y Cabinet 

6 Tachwedd 
2015 

Penderfyniad Aelod Sengl terfynol 25 Tachwedd 
2015 

Agor y dosbarth Meithrin 11 Ebrill 2016 
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FFURFLEN YMATEB 
 

Y cynnig yr ymgynghorir arno yw ymestyn yr ystod oedran yn Ysgol Gymraeg 
y Fenni o 4-11 oed i 3-11 oed, i gynnwys darpariaeth feithrin ran-amser. 
 
Byddem yn croesawu eich sylwadau ar y cynnig ac unrhyw awgrymiadau neu 
amgennau yr hoffech i ni eu hystyried. 
 
Gofynnir i chi lenwi a dychwelyd y ffurflen hon at yr Adran Blynyddoedd 
Cynnar, Cyngor Sir Fynwy, Tŷ Arloesi, Parc Busnes Wales 1, Heol 
Casnewydd, Magwyr NP26 3DG, neu drwy e-bost 
at susanhall@monmouthshire.gov.uk  
 

 

mailto:susanhall@monmouthshire.gov.uk
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ATODIAD 1 
 
RHESTR DDOSBARTHU YR YMGYNGHORIAD STATUDOL 
 

• Awdurdodau Lleol cyfagos 
• Pennaeth, athrawon a rhieni plant sy'n mynychu Ysgol Gymraeg y Fenni 
• Corff llywodraethwyr Ysgol Gymraeg y Fenni, Ysgol Gynradd Deri View ac 

Ysgol Gynradd Cyntaf 
• Pwyllgor Cylch Meithrin y Fenni 
• Staff a rhieni plant sy'n mynychu Cylch Meithrin y Fenni 
• Darparwyr Addysg Gynnar nas Cynhelir 
• Esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru a'r Esgobaeth Gatholig 
• Gweinidogion Cymru 
• AS lleol - Nick Ramsay 
• AS lleol - David Davies 
• Estyn 
• Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) 
• Consortiwm Trafnidiaeth Rhanbarthol 
• Cymdeithasau Proffesiynol ac Undebau Llafur 
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu 
• Cyngor Tref y Fenni 
• Partneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
• Fforwm Cyfrwng Cymraeg 
• Fforwm Derbyn 

 
 
 



 
 

14 
 

ATODIAD 2 
 
ASESIAD O'R EFFAITH AR GYDRADDOLDEB 
 
"Her Cydraddoldeb Dechreuol" 
Enw: Sue Hall 
Maes gwasanaeth: Adran Blynyddoedd Cynnar, Plant a 
Phobl Ifanc 
Dyddiad cwblhau: 21 Ebrill 2015 

Rhowch ddisgrifiad byr o'r hyn yr anelwch ei wneud. 
Cynyddu ystod oedran Ysgol Gymraeg y Fenni i 3-11 oed, i gynnwys 
dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol gyda 30 lle 

Nodwedd warchodedig  Effaith negyddol bosibl. 
Rhowch fanylion. 

Effaith niwtral bosibl.  
Rhowch fanylion 

Effaith gadarnhaol bosibl 
Rhowch fanylion 

Oedran Dim ond yn y bore y bydd 
gofal plant cyfrwng Cymraeg i 
blant 2-3 oed ar gael, gan fod 
ar gael ar hyn o bryd mewn 
sesiynau yn y bore a'r 
prynhawn; serch hynny, caiff 
mwyafrif y lleoedd yn sesiwn 
eu prynhawn eu cymryd ar 
hyn o bryd gan blant 3-4 oed 
sy'n cyrchu Addysg Gynnar. 

 Caiff ystod oedran Ysgol 
Gymraeg y Fenni ei ymestyn. 
Gall plant 3 oed gael mynediad i 
ddarpariaeth Feithrin Awdurdod 
Lleol drwy gyfrwng y Gymraeg 
yn ogystal â darpariaeth Addysg 
Gynnar yn y sector nas cynhelir. 

Anabledd  Mae plant gydag anabledd ar hyn 
o bryd yn medru cael mynediad i 
ddarpariaeth Addysg Gynnar yng 
Nghylch Meithrin y Fenni, sy'n 
defnyddio'r un adeilad â dosbarth 
Meithrin Awdurdod Lleol Ysgol 
Gymraeg y Fenni, felly dylai fod 
effaith niwtral ar y grŵp yma. 

 

Priodas a Phartneriaeth Sifil  X  
Beichiogrwydd a  X  
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Mamolaeth 
Hil  X  
Crefydd neu Gredo  X  
Rhyw  X  
Cyfeiriadedd Rhywiol  X  
Traws-rywiol  X  
Y Gymraeg Bydd yn rhaid i Gylch 

Meithrin y Fenni ostwng oriau 
a hyblygrwydd y gofal plant a 
ddarperir, gan y byddant yn 
gorfod rhannu'r safle gyda 
dosbarth Meithrin yr 
Awdurdod Lleol, felly ni fydd 
ar gael yn ystod sesiwn y 
prynhawn. 

 Gall plant gael mynediad i 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg 
Awdurdod Lleol yn iau a chânt 
eu trochi yn y Gymraeg, gan felly 
wella'r posibilirwydd o sicrhau 
deilliannau 5 a 6 erbyn diwedd y 
Cyfnod Sylfaen. Bydd  hefyd yn 
cynrothwyo trosglwyddo o cyn-
ysgol i'r dosbarth Derbyn a 
gobethio annog mwy o 
deuluoedd i gymryd addysg 
cyfrwng Cymraeg. 

 
 
 

Rhowch fanylion unrhyw Effeithiau negyddol posibl Sut y bwriadwch LINIARU yr effeithiau negyddol yma 

 Ar hyn o bryd mae Cylch Meithrin y Fenni yn darparu sesiwn 
bore a phrynhawn yn yr adeilad dros dro ar safle Ysgol 
Gymraeg y Fenni, gan ddarparu 52 o leoedd gofal plant ac 
Addysg Gynnar. Bydd defnyddio'r adeilad dros dro ar gyfer 
dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol yn sesiwn y prynhawn, na 
fydd ond yn derbyn plant o'r tymor yn derbyn eu 3ydd pen-
blwydd, yn gostwng nifer a hyblygrwydd lleoedd ar gyfer 
plant 2-3 oed. 

 Bydd Cylch Meithrin y Fenni yn rhoi blaenoriaeth i blant 2-3 oed 
na all gael mynediad i ddarpariaeth dosbarth Meithrin yr 
Awdurdod Lleol; dim ond os oes lleoedd gwag ar gael y cynigir 
gofal plant cofleidiol i blant sy'n mynychu dosbarth Meithrin yr 
Awdurdod Lleol. 
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 Gostyngir nifer y lleoedd gofal plant a ddarperir gan Gylch 
Meithrin y Fenni o 52 i 26 (er y defnyddiwyd llawer ohonynt 
yn flaenorol ar gyfer Addysg Gynnar, a gaiff yn awr ei 
ddarparu gan Ysgol Gymraet y Fenni) a dim ond yn y bore y 
bydd gofal plant ar gael. 

 Y bwriad yw agor ail Gylch Meithrin, efallai yn ardal Rhaglan, 
gan ostwng y pwysau ar leoedd yng Nghylch Meithrin y Fenni. 

 Mae Cylch Meithrin y Fenni yn bwriadu cynnig clwb cinio, gan 
felly gynyddu hyd y sesiynau gofal plant a ddarperir. 

 Bydd yn awr bosibilrwydd gofal plant cofleidiol ar gyfer phlant 
3-4 oed, nad oedd ar gael yn flaenorol drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

 

Llofnod:        Dynodiad: Rheolwr Blynyddoedd Cynnar              Dyddiad: 21.04.15



 
 

17 
 

                                             FFURFLEN ASESU YR EFFAITH AR GYDRADDOLDEB  
 

Ar beth ydych chi'n asesu'r effaith Maes gwasanaeth 
Darpariaeth Dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol yn 

Ysgol Gymraeg y Fenni Blynyddoedd Cynnar 

Awdur y polisi / arweinydd gwasanaeth Enw'r asesydd a'r dyddiad 

Sue Hall Sue Hall         21.04.15 

 
 
1. Beth ydych chi'n gynnig ei wneud? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. A fydd eich cynigion yn effeithio ar unrhyw bobl neu grwpiau o bobl gyda nodweddion gwarchodedig mewn ffordd negyddol? Os 

BYDDANT, ticiwch y blychau priodol islaw. 
                            

Oedran X Hil  
Anabledd  Crefydd neu gredo  
Ailbennu rhywedd  Rhyw  
Priodas neu bartneriaeth sifil  Cyfeiriadedd rhywiol  
Beichiogrwydd a mamolaeth  Y Gymraeg X 

 

Y cynnig yw ymestyn ystod oedran Ysgol Gymraeg y Fenni i 3-11 oed i gynnwys dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol 30 lle. 
Gosodir y ddarpariaeth yn yr adeilad dros dro ar safle ysgol Gymraeg y Fenni, a ddefnyddir ar hyn o bryd gan Gylch Meithrin y 
Fenni. Caiff yr adeilad a'r adnoddau eu rhannu gyda Chylch Meithrin y Fenni, gyda Chylch Meithrin y Fenni yn darparu gofal 
plant yn sesiwn y bore gyda chlwb cinio i ddilyn a dosbarth meithrin Ysgol Gymraeg y Fenni yn gweithredu yn sesiwn y 
prynhawn. 
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3.   Rhowch fanylion yr effaith negyddol  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. A wnaethoch gymryd unrhyw gamau i liniaru eich cynnig? Rhowch fanylion islaw yn cynnwys unrhyw ymgynghoriad neu 
ymgysylltu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Rhestrwch y data a ddefnyddiwyd i ddatblygu'r cynnig hwn ee data arolwg aelwydydd, data Llywodraeth Leol, data'r Swyddfa 

Ystadegau Gwladol, data defnyddwyr gwasanaeth, data personél staff ac yn y blaen 
  
 
 
 
 
 
 

Llofnod:    Swydd: Rheolwr Blynyddoedd Cynnar    Dyddiad: 21.04.15 

Ar hyn o bryd mae Cylch Meithrin y Fenni yn darparu sesiwn bore a phrynhawn yn yr adeilad dros dro ar safle Ysgol Gymraeg 
y Fenni, gan ddarparu 52 o leoedd gofal plant ac Addysg Gynnar. Bydd defnyddio'r adeilad dros dro ar gyfer dosbarth 
Meithrin Awdurdod Lleol yn sesiwn y prynhawn yn cynyddu cyfanswm nifer y sesiynau sydd ar gael i 56, fodd bynnag bydd llai 
o hyblygrwydd yn y gofal plant sydd ar gael; dim ond yn y boreau y gall plant 2-3 dderbyn gofal plant ac ni ellir rhannu lleoedd 
yn nosbarth Meithrin yr Awdurdod Lleol rhwng nifer o blant, fel y gwneir ar hyn o bryd yng Nghylch Meithrin y Fenni. 

Y bwriad yw datblygu ail Gylch Meithrin mewn ardal gyfagos gan felly ostwng y pwysau ar Gylch Meithrin y Fenni. Mae Cylch 
Meithrin y Fenni yn bwriadu rhoi blaenoriaeth i blant 2-3 oed na all gael mynediad i ddarpariaeth Meithrin yr Awdurdod Lleol, 
byddant hefyd yn ymestyn hyd sesiwn y bore i gynnwys clwb cinio. 
Ymgynghorwyd gyda Rheolwr a Chadeirydd Cylch Meithrin y Fenni, Pennaeth a chorff llywodraethwyr Ysgol Gymraeg y 
Fenni a'r Mudiad Meithrin. Cafodd y cynigion hefyd eu trafod a'u cytuno gan y Bartneriaeth Datblygu'r Blynyddoedd Cynnar a 
Gofal Plant. 

Monitro lleoedd Addysg Gynnar 
Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant 
Cynllun Strategol Addysg Gymraeg 
Adroddiadau Estyn a data'r Cyfnod Sylfaen 
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  "Her Cynaliadwyedd 
Enw'r Swyddog yn llenwi'r "Her Cynaliadwyedd" 
Sue Hall 

Rhowch ddisgrifiad byr o nodau y polisi neu ailgyfluniad gwsanaeth 
arfaethedig. 
Cynyddu ystod oedran Ysgol Gymraeg y Fenni i 3-11 oed, i gynnwys 
dosbarth Meithrin Awdurdod Lleol gyda 30 lle. 

Enw'r Adran neu faes gwasanaeth 
Adran Blynyddoedd Cynnar, Partneriaeth Plant a Phobl 
Ifanc 

Dyddiad Llenwi ffurflen "Her" 
21 Ebrill 2015 

Effaith cynaliadwyedd yr 
effeithir arno 

Effaith negyddol 
Rhowch fanylion 

Effaith niwtral 
Rhowch fanylion 

Effaith gadarnhaol 
Rhowch fanylion 

POBL    
Sicrhau fod gan fwy o bobl 
fynediad i fwyd iach 

 X  

Gwella ansawdd a 
darpariaeth tai 

 X  

Gostwng afiechyd a gwella 
darpariaeth gofal plant 

 X  

Hyrwyddo annibyniaeth  X  
Annog cyfranogiad/ 
gweithredu cymunedol a 
gwaith gwirfoddol 

 X  

Targedu pobl sydd wedi eu 
hallgau'n gymdeithasol 

 X  

Helpu i ostwng troseddu ac 
ofn troseddu 

 X  

Gwella mynediad i addysg a 
hyfforddiant 

  Gall rhieni ddewis cael mynediad 
i addysg gynnar cyfrwng 
Cymraeg mewn dosbarth 

Meithrin Awdurdod Lleol neu 
osodiad nas cynhelir. 

Effaith gadarnhaol ar bobl a  X  
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lleoedd mewn gwledydd 
eraill. 
PLANED    
Gostwng, ailddefnyddio ac 
ailgylchu gwastraff a dŵr 

 X  

Gostwng allyriadau carbon 
deuocsid  

 X  

Atal neu ostwng llygredd 
aer, tir a dŵr  

 X  

Diogelu neu gyfoethogi 
cynefinoedd bywyd gwyllt 
(e.e. coed, gwrychoedd, 
gofodau agored) 

 X  

Diogelu neu gyfoethogi 
ymddangosiad gweledol yr 
amgylchedd  

 X  

ELW    
Diogelu siopau a 
gwasanaethau lleol 

 X  

Cysylltu cynhyrchu lleol 
gyda defnydd lleol 

 X  

Gwella ymwybyddiaeth 
amgylcheddol busnesau 
lleol 

 X  

Cynyddu cyflogaeth ar gyfer 
pobl leol 

Ni fydd Cylch Meithrin y 
Fenni mwyach yn gallu 

rhedeg sesiwn prynhawn, 
felly gall fod gostyngiad yn 
oriau cyflogaeth staff yn y 

gosodiad 

  

Cadw a chyfoethogi  X  
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hunaniaeth a diwylliant lleol 
Ystyried materion pwrcasu 
moesegol,  megis Masnach 
Deg, coed cynaliadwy (logo 
FSC ac ati) 

 X  

Cynyddu a gwella mynediad 
i gyfleusterau hamdden neu 
ddiwylliannol 

 X  

 
Beth yw'r Effeithiau negyddol posibl?  

 
 Syniadau am sut y gallwn edrych ar LINIARU'r effeithiau negyddol 

(cynhwyswch unrhyw addasiadau rhesymol)  
 Gostyngiad posibl yn oriau staff Cylch Meithrin y 

Fenni. 
 Mae Cylch Meithrin y Fenni yn bwriadu ymestyn oriau eu sesiwn bore 

a chynnig clwb cinio, gan felly leihau'r gostyngiad yn oriau staff. Mae 
hefyd bosibilrwydd y caiff staff sy'n gweithio ar hyn o bryd yng 
Nghylch Meithrin y Fenni eu cyflogi'n rhan-amser yn yr ysgol. 

Y Camau Nesaf 
• Os ydych wedi asesu fod gan y cynnig/cynigion effaith gadarnhaol rhowch fanylion llawn islaw 

 
 
 
 
 
• Os ydych wedi asesu fod gan y cynnig/cynigion effaith negyddol, rhowch fanylion yr hyn y cynigiwch ei wneud i liniaru'r 

effaith negyddol 
 

 

Llofnod:                                                            Dyddiad: 21.04.15        

Ar hyn o bryd, nid yw rhieni yng ngogledd Sir Fynwy sy'n dewis cael addysg cyfrwng Cymraeg i'w plant ond yn gallu cael mynediad i 
addysg gynnar mewn gosodiad nas cynhelir ac erbyn tymor yr haf nid oes bob amser ddigon o leoedd i bob plentyn gymryd eu hawl 
llawn o 5 sesiwn yr wythnos. Drwy gynyddu'r ystod oedran yn Ysgol Gymraeg y Fenni i gynnwys dosbarth Meithrin, bydd y nifer o 
leoedd addysg gynnar sydd ar gael yn cynyddu ychydig o 52 i 56 lle a gall rhieni ddewis rhwng dosbarth meithrin Awdurdod Lleol neu 
osodiad nas cynhelir 

Mae Cylch Meithrin y Fenni yn bwriadu ymestyn oriau sesiwn y bore a chynnig clwb cinio, gan felly leihau'r gostyngiad mewn oriau staff. 
Mae hefyd bosibilrwydd y caiff staff sy'n gweithio yng Nghylch Meithrin y Fenni ar hyn o bryd eu cyflogi'n rhan-amser yn yr ysgol. 
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