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Annwyl Gynghorydd ap Gwynn  
 
Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW – 25 Mawrth 2019 
 
Hoffai'r Grŵp Cynghorwyr Craffu ddiolch i Geraint Rees ac Aneirin Thomas am ddod i'n 
cyfarfod ac am gyflwyno'r wybodaeth y bu i ni wneud cais amdani, ac ateb ein 
cwestiynau. Ysgrifennaf atoch i fynegi safbwyntiau'r cyfarfod hwnnw.     
 
Roeddem yn siomedig nad oeddem wedi cael ymateb ysgrifenedig i'n llythyr atoch 
dyddiedig 28 Mis Ionawr 2019. Roeddem wedi tynnu sylw at nifer o argymhellion a 
phryderon yr hoffem i chi fynd i'r afael â nhw. Byddem yn ddiolchgar am ymateb 
prydlon. 
 
Yn dilyn ein trafodaeth â chi ym mis Ionawr o ran y materion ynghylch rhaglen ddiwygio 
ERW, roeddem yn teimlo'n dawelach ein meddwl fod cynnydd yn mynd rhagddo, a 
hynny mewn modd mwy amserol. Yn anffodus, clywsom heddiw fod Cyd-bwyllgor ERW 
wedi cwrdd ym mis Chwefror ond heb wneud mwy na chytuno'n rhannol ar y ffordd 
ymlaen. Deallwn fod yna anghytuno ynghylch nifer o faterion yn ymwneud â'r gyllideb 
a'r agweddau ariannol ar y ffordd newydd ymlaen, ac nad oedd pob Cyngor yn barod i 
gytuno iddynt. Deallwn fod un Cyngor yn ystyried rhoi rhybudd o flwyddyn ei fod yn 
gadael ERW. Clywsom fod ei benderfyniad i adael yn dibynnu ar ba un a yw'n teimlo 
bod y rhaglen ddiwygio wedi symud yn ei blaen mewn modd effeithiol ai peidio, ac, os 
yw o'r farn ei bod wedi gwneud hynny, yna mae'n bosibl y gallai ddiddymu ei rybudd. 
Fodd bynnag, mae hyn ynddo'i hun yn achosi problemau, ac mae gennym bryderon 
ynghylch yr effaith y gallai ei chael ar gyllideb gyffredinol ERW. Rydym hefyd yn 
cydnabod y gall yr ansicrwydd hwn achosi nifer o heriau. 
 
Cawsom ar ddeall bod yr ansicrwydd sydd ynghlwm wrth yr oedi parhaus yn y rhaglen 
ddiwygio wedi bod yn anodd i'r staff sy'n gweithio i ERW. Rydym yn cydnabod hyn ac 
yn dymuno mynegi ein gwerthfawrogiad o'u hymrwymiad i ERW ac i wella addysg yn 
ystod yr amser anodd hwn. 
 
Amlinellodd Geraint y sefyllfa a'r cynnydd a wnaed o ran y rhaglen ddiwygio, a oedd yn 
cynnwys datblygu camau/cerrig milltir ar gyfer ysgolion, ynghyd â phecyn dysgu, a 
symud ymlaen gyda'r broses o benodi arweinwyr cynradd ac uwchradd parhaol, a staff 

http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/committees-meetings/scrutiny/#.WAdbC48rLcs
http://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-democracy/committees-meetings/scrutiny/#.WAdbC48rLcs
https://democracy.npt.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1
https://democracy.npt.gov.uk/mgListCommittees.aspx?bcr=1
http://powys.moderngov.co.uk/mgCommitteeDetails.aspx?ID=139
mailto:scrutiny@swansea.gov.uk


Darperir Cymorth Craffu Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW gan Gyngor Abertawe 
Cyswllt: Y Tîm Craffu, Ystafell Gloucester, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE 
 01792 637256 
 scrutiny@swansea.gov.uk  
 

allweddol eraill yn ERW. Roeddem hefyd yn falch o glywed am y gwaith sy'n datblygu 
gyda'r brifysgol mewn perthynas ag ymchwil a hyfforddi athrawon, a nodwn y bydd 
dysgu proffesiynol bellach yn cael ei ystyried yn broses gydol gyrfa. Roeddem yn falch o 
glywed y bydd staff allweddol yn cael eu penodi tua diwedd mis Mai.   
 
Cawsom gyflwyniad ar y broses o gategoreiddio ysgolion ledled y rhanbarth. Yn 
flaenorol, roeddem wedi trafod pryderon y grŵp ynghylch yr amser y mae rhai ysgolion 
yn ei dreulio yn y categori coch, a'r modd y mae'r ysgolion hyn yn cael eu taflu i mewn 
ac allan o'r categori. Aethom ati i edrych ar yr hyn sy'n cael ei wneud i ymyrryd yn y 
broses hon a helpu'r ysgolion i wella, yn arbennig y modd yr ydym yn mynd ati i sicrhau 
cynnydd pan fo ysgol yn tanberfformio'n barhaus. Tynnwyd sylw at y cyswllt rhwng 
canlyniadau Estyn a'n hasesiadau a'n prosesau categoreiddio, yn arbennig pan fo yna 
fyd o wahaniaeth rhwng asesiad y Gwasanaeth Gwella Addysg a chanlyniad Arolygiad 
Estyn.  
 
Yn rhan o'r drafodaeth hon, rhoddwyd ystyriaeth i'r mater o gysondeb, cadernid a safoni 
mewn perthynas â'r system cymorth ledled y rhanbarth, a theimlem fod arnom angen 
rhagor o wybodaeth am hyn a'r modd y mae'n cael ei wella. Byddwn yn gwahodd y 
Cyfarwyddwr Arweiniol a Geraint i roi rhagor o wybodaeth i ni yn ein cyfarfod nesaf ym 
mis Mehefin. 
 
Bu i ni hefyd drafod y modd yr hoffem i Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW ddatblygu yn y 
dyfodol, ac rydym wrthi ar hyn o bryd yn diweddaru ein Cylch Gorchwyl fel ei fod yn 
adlewyrchu'r hyn a gredwn yw ein rôl wrth i ni symud ymlaen. Rydym wedi cytuno i 
gwrdd bedair gwaith y flwyddyn, gyda thri o'r cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal cyn 
cyfarfod Cyd-bwyllgor ERW, ac un ohonynt yn sesiwn rhannu gwybodaeth ehangach ar 
arfer da. Byddwn yn ysgrifennu atoch ar ôl pob cyfarfod, a gofynnwn i chi ymateb yn 
ysgrifenedig cyn pen 28 niwrnod wedi i'r llythyr ddod i'ch llaw. Byddwn yn rhannu ein 
cylch gorchwyl diwygiedig a'n ffyrdd cytunedig o weithio pan fyddwn wedi cytuno arnynt 
maes o law. 
 
Rydym yn croesawu eich barn ar unrhyw fater a fynegwyd yn ein llythyr, a byddem yn 
ddiolchgar pe gallech fynd i'r afael â'r materion canlynol ac ymateb yn ysgrifenedig yn 
eu cylch erbyn 10 Mai 2019.   
 

1) Mae gennym bryderon ynghylch effaith y diffyg ariannol ar y gyllideb gyffredinol 
os bydd un Cyngor yn gadael ERW. A ellwch chi roi diweddariad i ni ynghylch y 
modd yr eir i'r afael â hyn wrth symud ymlaen? 

 

2) Hoffem sicrhau bod y gwaith craffu a Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW yn cael eu 
hystyried yn eglur yng ngweithdrefnau Llywodraethu ERW, gan gynnwys y 
broses gyfathrebu ddwyffordd, ac y cytunir ar ddisgwyliadau. Byddem yn 
ddiolchgar pe gallech ystyried ein cais a rhoi gwybod i ni ym mha fodd y byddech 
yn mynd i'r afael â hyn. 

 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
Y Cyng. Lyndon Jones 
Cadeirydd Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW 
Cllr.lyndon.jones@swansea.gov.uk  
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