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Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg 

Ysgrifennaf atoch ynghylch y cynlluniau strategol y mae awdurdodau lIeol wrthi'n eu 
paratoi ar hyn 0 bryd, cyn i chi benderfynu cymeradwyo'r cynlluniau neu beidio. 

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn ymgynghorai statudol ar y cynlluniau hyn. Yn unol ii'r rill 
honno, bOm yn ystyried y cynlluniau strategol sydd wedi eu cyhoeddi hyd yma ac yn 
ymateb iddynt. Rwyf wedi rhannu'r ymatebion hynny gyda eich swyddogion. 

Fel nodir yn Strategaeth y Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru, addysg fydd yr allwedd i 
gyftawni'r targed 0 filiwn 0 siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 0 fewn y fframwaith bresennol 
ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg yw un 
o'r prif gerbydau ar gyfer gwella argaeledd a safon addysg cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer 
cynyddu'r niferoedd sy'n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gan gydnabod mor 
allweddol bwysig yw'r cynlluniau hyn i ddyfodol y Gymraeg, hoffwn gynnig rhai 
argraffiadau cyffredinol ar y cynlluniau yr wyf wedi eu hystyried. Mae'r rhestr sylwadau 
sydd ynghlwm yn seiliedig ar ystyried 190 gynlluniau strategol hyd yma a hyderaf bydd y 
sylwadau yma 0 ddiddordeb ac 0 ddefnydd. Yn gyffredinol, ni chredaf bod mwyafrif y 
cynlluniau yn ddigonol gan nad ydynt yn ateb yn lIawn gofynion Deddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a'r canllawiau atodol a ddarparwyd gennych i'r 
awdurdodau y lIynedd. Ni chredaf bydd mwyafrif y cynlluniau hyn yn arwain at gynnydd 
arwyddocaol yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg na'r nifer 0 blant a phobl ifanc 
sy'n derbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. O'r herwydd, ni welaf sut bydd y 
cynlluniau hyn yn cyfrannu'n ystyrlon at gyflawni amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer y 
Gymraeg. 
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Hyderaf b~d y sytwadou sydd ynghlwm 0 ddefnydd I chi wrth benderfynu eymeradv.yo 
Cynllunlau Stralegol y Gymraeg Mewn Addysg nau baldiO. 
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Sylwadau Comisiynydd y Gymraeg ar Gynlluniau Strategol y 
Gymraeg Mewn Addysg Awdurdodau Lleol Cymru, 2017-2020 

Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gosod dyletswydd statuclol 
ar awdurdodau 11001 Cymru i baratoi Cynllunlau Strategol 'I Gymraeg Mewn Addysg. Oiben 
'I cynllunlau hyo yw gwella'r ffofdd y mae awdurdodau yo cynllunio addysg cyfrwng 
Cymraeg a gweUa safonau addysg cyfrwng Cymraeg ae addysgu'r Gymraeg. 

o fls Hydref 2016 hyd at fis Chwefror 2017 bu awdurdodau 11901 Cymru yn ymgynghort ar 
gynl!unlau dram newydd. Mae Comlsiynydd 'I Gymraeg yn ymgyngho!"ai statudol ar 'I 
cynllunlau hyn ac wedi darparu sytwadau I bob awdurtlod unigol sr eu cynHunlau dram. 
Cyniglr lsod mai argraffiaclau cyffredinol ar 'I cynllunlau ymatebwyd Iddynt hyd yma. 

1. Y b~ 0 lunlo' r cynltunlau 

Mae Oeddf Safonau a Thrufniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn gosod trefn statudol ar 
gyfer ymgynghofl ar gynllunlau strategol wrth eu peraloi. Mae dyletswydd ar awdurdodau 
lleol i ymgynghort eg ystod 0 bersonau wrth baratoi eu cynllunlau, gan gynnwys 
Comlslynydd 'I Gymraeg. NI wnaeth mal awdurdodau ymgynghori a mt wrth tunlo eu 
cynllunlau ae mae'n bosib na Iwyddodd yr awdurdodau hynny l ymgynghori eg 
ymgynghoreion stalude! erallt ychwaith. Bu'n maid gofyn am gopiau cynllunlau drafft mal 
awdurdodau er mwyn gallu ymateb Iddynt. 

OewIsodd mai awdurdodau ymgynghori'n gyhoeddus ar eu cynlluniau strategol drafft drwy 
gyonwys gwybodaeth berthnasol ar eu gwefannau a gwahodd sytwadau gan unrtlyw 
berson. Ni wnaeth emlll hynny, gan aIWain at sefyllfa 0 anghysondeb rhwog slroedd yo 'I 
cyfIe I unlgolion a sefydlladsu nad ydynt yo ymgynghoreion statudol i gyfrannu at 'I broses 
gynllunio. 

Roedd y cynliunlau ymgynghorwyd amynt yn smrywlollawn 0 ran eu cyfiawnder. Roedd 0 
leiaf mywfainl 0'( wybodaeth sy'n ofynnol yn unoll'r ddeddf a chanlla'Niau statuclot alodol 
L/ywodraeth Cymru ar go!1 ym mwyafrlfy cynltuniau, gyda mal bylchau sy1weddol iawn. Er 
enghraifft, mae'n ofynnol dan ganllawiau'r Uywodraeth i gynlluniau gynnwys targedau ar 
gyfer twf dros amser. Roedd targedau ar goll mown niter 0'( cynlluniau ymgyoghorwyd 
amynl ae nid oedd yo hawdd dod I fam ar ddigonolrwydd mal cyf1nuniau ooelwydd swmp 'I 
wybodaeth oedd ar goll. 

Cynnallodd 4 awdurdod Reol ymgynghoriad ar gyollunlau strategol oedd ar gael yo 
Saesneg yn unlg, heb ddarparu ferslwn Gymt"tleg. 

2. Y s.am.au cynllunlo ar gyf.ar y Gymraag mewn iICkIysg 

OW)' egwyddor oedd yn sail i Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg L/ywodraeth Cymru ar 
gyfer 2010-2015, sef cwrdd a'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg a hyrwyddo addysg 
cyfrwng Cymraeg. Ymddengys o'r cynlluniau yr wyf wedi eu hystyried mai bodloni'( galw 
presennol am addysg cyfrwng Cymraeg yw prif nod lTIIN'Jafrtf'lf awdurdodau fleol wrth 
gynllunlo ar gyfer y Gymraeg mewn addysg. Mae hynny'n anffodus am saw! meswm. 
Saesneg yw cyflWllQ iaith mwyafrif ysgolion Cymru ae mae hynny'n debygol 0 effeithio'n 
syiweddol arddewlsladau mleni wrth fesur 'I galw am addysg cytrwng Cymraeg. Deallaf 
nad yw awdurdodau lleol yo dueddol 0 raMU gwybodaeih.am argaaledd.a manteislon 
addysg cyflWllQ Cymraeg wrth fesu( y galw. Ar ben hynny, nitt yw fframwalth 0 gynllunio 



twf sydd wedi ei selio'n IIwyr ar fodlooi galw yndcIo'/ hun yn slcrhau cynnydd hirdymor. 

Cydnabyddlr yng nghanlJawiau'r Uywodraeth yr angen i fynd ymhellach na bodloni'r galw 
am addysg cyfrwng Cymraeg yn unig, a hynny drwy hyrwyddo a chynycldu'r galw. Ond prin 
iawn yoNr cynlluniau str8tegol syn cynnwys unrhyw fesurau penodol i wneud hynny. Nid 
oes tystlolaeth ym f'I'IIIiYafrtf Y cynlluniau strategol bod Y cysynlad 0 greu galw trwy 
hyrwyddo manteislon dwyieithrwydd wedi ei ddelbyn a'; fabwysiadu gan awdurdodau 1Ieo!, 
Bydd angen newid meddylfryd er mwyn cynyddu'r niferoedd syn delbyn eu haddysg trwy 
gyfrwng y Gymraeg sr y raddfa fydd ei angen er mwyn cyrraedd Y miliwn. Nid yoNr 
cynlluniau dram diweddaraf hyn wadi eu gwrelddlo yn Y feddytfryd honno. 

3. Oiffyg ucheJgals y cynllunlau 

Er i 8wy1lgor Plant, PobJlfane ae Addysg pedwerydd Cynuiliad Cenedlaethol Cymru 
arqymell y dylai eynlluniau strategol adlawyrchu amcanlon cenedlaethol ar gyfer addysg 
cyfrwng Cymraeg, roedd y cynllunlsu draM a welwyd yn ddl-uchelgals. 

o Targedau - mae'rtargedau sydd wedi eu gosod gan mal awdurdodau yn eu 
cynlluniau yn gostwng dros amser, yn hylTach nag anelu at dwf a gwelliant fel syn 
ofynnol. Er enghraJfft, un 0 ddeliliannau dymunol y cynlluniau hyn yw bod mwy 0 
bisnt 7 mtwydd oed yn delbyn eu haddysg Irwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn 
perthynas II hynny, mae mal awdurdodau wed; gosod targedau sy'n dangos 
gostyngiad dros amser yn y niferoedd a'r canrannau. Mae eraill yn anelu at gynnal y 
niter presenno/ yn unig a prin lawn yw'r awdurdodau hynny syn snelu at dwf 
arwyddocaol 0 ran y largec:l penodol hvo11nw ae eraill. Rhaid delbyn wrth gwrs mal 3 
mlynedd yn unig yw cyfnodau'r cynlluniau hyn a bod heriau ynghlwm II ehyflawni twf 
sylweddol mewn cyfnod byr. Er hynny, yn gyffredinol, mae targedaU'r c:ynlluniau 
strategol drafft yo dsllgOS diffyg uchelgais a bydd angen heOo hynny ef mwyn 
siahau twf sytweddol dros y blynyddoedd nesaf. 

o Isadelledd - prin lawn yw'r cynlluniau sttategal syn nodi unrhyw fwriad I ymestyn 
yr lsadeiledd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, Sf enghraJfft trwy agor sefydlladau 
addysgol cyfrwng CymlHg n8W)'dd neu newid cyfTwng iaith yr addysgu 0 fewn 
sefydliadau syn bodall eisoes. Prin yw'r cyfeiriadau at gynIluniau pendant i 
ddefnyddlo arian cyfalaf y Cynllun Ysgolion 21aln Ganrif at bwrpas ymeslyn yr 
lBadeiledd ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg, 

o Cynlglon I wella - Yn hytrach na chynnig 'cynigion i wella' tel syn ofynnol dan y 
Odeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgollon (Cymru) 2013, mae mwyafrif y cynlluniau 
yn canolbwyntio ar ddisgrifio'r ddarpariaeth addysg cyfTwng Cymraeg sydd eisoes 
yn ai le. Lie fo awdurdodau wedl Ilwyddo I ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg dros 
y blynyddoedd diwelhaf, gellIr deall y dymunlad i sOn am hynny yn y cynllunlau 
strategol gan y bydd y datblygiadau hanesyddol yn effeithlo ar gyftawniad I'r 
dyfodol. Ar yr un pryd dylai'r ffocws fod ar 'gynigion i wella' ac yn hynny 0 beth nid 
yw'r cynllunlau ar y cyfan yn ateb gofynloo y ddeddf. 

4. Gofal Plant cyn oed ysgor 

Mae ymchwil a gynhallwyd ar y cyd rhyngof i a Llywodraeth Cymru yn dal'QOs 
cydberthynas gllr rhwng pryd to rhywun yn dysgu'r Gymraeg a'r tebygolrwydd 0 fod yn 
mugl yn Gymraeg. Ar gyfartaledd mae'r rhelni wnaeth ddysgu'r Gymraeg yn bennaf yo yr 
ysgol feithrin lawer yn twy tebygol 0 fod yn rhugl na'r rhelnl wnaeth ddysgu'r Gymraeg yn 



bennaf yn yr ysgol gynradd, ysgol uwchradd neu'n ddlweddarach mewn bywyd. Amlyoa 
hynny bwyslgrwydd 'I sector gofal plant j'r ymdrech I gretJ siaradwyr Cymraeg newydd 
rhugl. Yn ogyslal, mae cyfraddau trosglwyddo 0 ofal plant cyfrwng Cymraeg J addysg 
slatudol cyfrwng Cymraeg yn dueddol 0 foe:! yn uchel, lIa fa darpariaeth addysg statudol 
cyfrwng Cymraeg ar gael yn hwyIus j blant syn cychwyn yn yr ysgol. Gellir Iybio felly bod 
sicr1lau twf yn niter y plant syn derbyn eo gofaJ trwy gyfrwng y Gymraeg yn debygol 0 fad 
yn allweddol i sicrhau twf yn y niter syn derbyn eu haddysg statudol yn Gymraeg. Er hyn, 
mae d~ sytw digonol j'r cyfnod cyn.statudol ym mwyafrtf y cynlluniau strategol draffl. Nid 
yw'n ymddangos bod awdurdodau yn lIawn deall mor allweddol yw twf yn y sector hwnnw I 
efrefthiolrwydd eu cynllLHllau strategol. Dylid slcmau bod awdurdodau yn rhoi llawer mwy 0 
bwyslals ar gydweithio a phersonau eraill meg;s darparwyf golal plant ac ymwelwyr lechyd 
.r mwyn cynyddu niter 'I planl sy'n derbyn eu gofaltrwy gyflWng 'I Gymraeg. 

5. OIlynlanl 

Gall C(6U siaradwyr Cymraeg mugl a hyderus loci yn ddibynnol ar au cadw 0 fewo y sector 
addysg cyfrwng Cymraeg gydol etJ taith tIwy'r cyfnodau addysg. Bydd creu gweithJu 
dwyieithog rr dyfodol yn ddibynnol i raddau 0 leiaf ar sicrhau bod plant a phobl ifane yn 
parhau I ddysgu trwy gyfrwng 'I Gymraeg yn y cyfnodau h9n, er enghraifft wrth ddHyn 
cyrnwysterau safon uwch ac ~ 16. Mae'n bryder felly nad yw'r cynlluniau strategoi, afy 
cyfan, yn cynnwys mesurau eadam ar gyfar slcrtlau dityniant mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg 0 un cyfnod addysgol j'r nesaf. Er eoghraiffl, pnn yw'r sOn am ymdrechion I 
annog dlsgybllon I barhau I ddysgu ttwy gyflWng 'I Gymraeg wrth adael yr ysgol. Nid oes 
arwydd clir yn y cynllunlau strategol y bydd a..wurdodau yn cydwelthlo a sefydlladau 
addysg bellach a darpalW)'l" prantlslaethau I ehangu darpariaeth cyflWng Cymraeg 'I sedor 
hwnnw. Heb sicrhau gwelliant mewn cyfraddau dilyniant, 'In enwedig o'r ysgol i addysg 01 
16, nl wellr sut 'I bydd 'I cynllunlau strategol hyn yn cyfra.nnu'n ystyrlon at greu'r gweithlu 
dwylelthog fydd 'In angenmeidlol er mwyn cyf1awni "awer 0 amcanlon Strategaeth y 
Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru. 

6. Cludlant 

Tua chwartar ysgolion Cymru syn rhal cyfTwng Cymraeg gyda mwyafrif 'I gweddiIJ yn 
ysgolion cyfrwng Saesneg. Wrth reswm felly, bydd disgyblion a myfyrwyr 0 fawn addysg 
cyfrwng Cyrnraeg yn fwy dibynnol nag eraill ar gludianl. Mae gwalth yrnchwl l a gynhaliwyd 
gennyf I gludlant I addysg 6118 yn cadamhau hynnyl. 

Mae adran 10 Masur Telthlo gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gasod dy\etswydd ar 
a'oYdurdodau 11801 1 hyrwyddo mynedlad I addysg a hyfforddlant drwy gyfrwng 'I Gymraeg 
ac mae'n otynnol amynt i gynnwys yn eu cynJlunlau stratego/ ddatganlad ynghylch 
hygyrchedd eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraag. Ceir cyfeiriadau at 'I ddyletswydd 
honno yn 'I cynllunlau drafft 'Nfth i awdurdodau drafod yr her fydd ynghlwm a. pharhau I 
ddarparu ciudianl yn 'I dyfodol tu hwnt I'r hyn syn maid el gynnig. Nid yw'r cynllunlau draffl 
yn dehongli arwyddocAd 'J ddyletswydd I hyrwyddo mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg 
wrth drafod nev.idladau I boiisiau dudJant dros 'I blynyddoedd nesaf. Yn hytrach, cyfalrir 'In 
unig at 'I ddy1etswydd, heb egluro sui y bwriedir moi'r ddy1etswydd ar waith with allystyried 
poJisiau dudlant. Dylai'r cynlluniau egluro sut fydd a'oYdurdodau 11601 yo diogelu cludlant I 
addysg cyfrwng Cymraeg ar mwyn slcrhau na fydd diffyg cludlant yn reswm I nanl beldlo 
dewis addysg cyfrwng Cyrnraeg ar gyf9f" eu plant yn y dyfodol. 
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7. 03rp3riacth Anghenlon Oysgu Ychwanegol trwy gyfrwng y Gymrug 

Mae'r canllawiau ar baratoi cynlluniau strategol a ddarparwyd y Ilyoedd I awdurdodau Ileal 
gan y llywoclraeth yn gofyn am gynrlWYS 0 fewn y cynllunlau amcanion ar gyfer gwella'r 
ddarpariaeth AOY cyfrwng Cymraeg, Mae gwybodaelh yr wyf yn el chasglu gan 
awdurdodau Ileo! ar hyn 0 bryd, ae y cyd I Chomlslynydd Plant Cymru, yn dangos 
anghysondeb daearyddol dihifol yn argaaledd a safan y ddarparlaeth ADY cyfrwng 
Cymraeg. Er hynny, plin yw'r cynlluniau strategol ly'n cynnwys mesurau eadam sr gyfer 
gwella 'r ddarpaliae1h. Mae'r Bil Anghenion Oysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) syckl gerbron Cynu!liad Cenedlaethol Cymru ar hyn 0 bryd yn 90500 d)'1etswydd 
ar awdurdoclau lloot i ddarparu cymorth trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer plant a phobl 
Ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Dylal cynlluniau slralegol 2017-2020 
gynnwys meSUf8U eadam ar gyfer gwella 'r ddarpariaelh lie fo angen. 
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Dear Alun 
 
Welsh in Education Strategic Plans 
 
I write to you regarding the strategic plans that local authorities are currently preparing, 
before you decide whether or not to approve the plans. 
 
The Welsh Language Commissioner is a statutory consultee on these plans. In 
accordance with that role, I have considered the strategic plans that have been published 
so far and responded to them. I have shared those responses with your officials. 
 
As stated in the Welsh Government's draft Welsh Language Strategy, education will be the 
key to achieving the target of one million Welsh speakers by 2050. Within the current 
framework for Welsh-medium education, the Welsh in Education Strategic Plans are one 
of the main vehicles for improving the availability and standard of Welsh-medium 
education and for increasing the numbers that receive their education through the medium 
of Welsh. In acknowledging how crucial these plans are to the future of the Welsh 
language, I would like to offer some general impressions of the plans that I have 
examined. The list of comments enclosed is based on an examination of 19 strategic plans 
so far and I hope that these comments will be of interest and assistance. In general, I do 
not believe the majority of the plans are adequate as they do not fully meet the 
requirements of the School Standards and Organisation (Wales) Act 2013 nor the 
supplementary guidance which you provided to the authorities last year. I do not believe 
that the majority of these plans will lead to a significant increase in Welsh-medium 
education provision, nor in the number of children and young people who receive their 
education through the medium of Welsh. As a result, I fail to see how these plans will 
make a meaningful contribution towards achieving the Welsh Government's objectives for 
the Welsh language. 
 
 
 

Alun Davies AM 
Minister for Lifelong Learning and Welsh Language 
Welsh Government 
Cathays Park 
Cardiff 
CF10 3NQ          31/01/2017 
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I trust the enclosed comments will be of assistance to you in deciding whether or not to 
approve Welsh in Education Strategic Plans.  
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Meri Huws 
The Welsh Language Commissioner  
 
CC:  Lynne Neagle AM, Chair of the National Assembly for Wales' Children, Young 

People and Education Committee 
 Bethan Jenkins AM, Chair of the National Assembly for Wales' Culture, Welsh 

Language and Communications Committee 
 

 




