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Annwyl Gynghorydd ap Gwynn  
 
Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW – 23 Medi 2019 
 
Hoffai Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW ddiolch i Kate Evan-Hughes, Andi Morgan, Yan 
James, Cressy Morgan a Greg Morgan am ddod i’n cyfarfod, am gyflwyno’r wybodaeth 
y gofynnwyd amdani ac am ateb ein cwestiynau.  Ysgrifennaf atoch i adlewyrchu 
safbwyntiau'r cyfarfod hwnnw.  
 
Roeddem yn falch o glywed bod ERW wedi llwyddo i recriwtio i ystod o swyddi 
allweddol a bod hyder bod yr holl benodiadau hyn wedi bodloni'r disgwyliadau. 
Dywedwyd wrthym fod y cysylltiadau cyfathrebu wedi gwella a bod llif gwybodaeth clir 
i'r ysgolion erbyn hyn. Roeddem hefyd yn falch o glywed bod pob un o'r chwe 
Awdurdod Lleol bellach yn gweithio gyda'i gilydd i ysgogi gwelliant. 
 
Cawsom wybod bod angen i'r awdurdodau lleol ledled y rhanbarth gytuno ar y 
Strwythur Llywodraethu, ac y bydd yn cael ei gyflwyno i Gydbwyllgor nesaf ERW.  
Hefyd bod y cynllun dirprwyo yn esblygu.  Hoffem weld y rhain pan fyddant ar gael.   
 
Clywsom y bydd y trefniadau llywodraethu yn cynnwys agweddau fel cyfarfodydd 
rheolwyr misol, grwpiau 3-2-1 Strategol, grŵp/grwpiau Penaethiaid, Craffu a'r Bwrdd 
Cynghori.  Codwyd y mater o sut y gallai ERW gynnwys cynrychiolwyr o'r gymuned 
fusnes leol yn y trefniadau hyn. Roeddem yn awyddus i hyn gael ei ystyried oherwydd 
bod rhaid i ni sicrhau y dylai'r sgiliau yr ydym yn eu rhoi i'n disgyblion wneud y mwyaf 
o'r cyfleoedd cyflogaeth sydd i'w cael ledled y rhanbarth.  Er enghraifft, y cyfleoedd a 
fydd yn codi o'r Fargen Ddinesig a'r Fargen Twf. Rydym yn deall y gall Cyd-bwyllgor 
ERW benodi arbenigwyr i'r Bwrdd Cynghori, a byddem yn awyddus i weld hyn yn cael 
ei ystyried. 
 
Roeddem yn falch o glywed y bydd y model newydd yn golygu y bydd llawer mwy o 
dryloywder ym mhrosesau ERW, yn ogystal â thryloywder o ran materion ariannol. 
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Rhoddwyd sylw i gynnydd o ran y Cwricwlwm Newydd i Gymru, a chlywyd bod chwe 
sesiwn ddatblygu wedi'u cynnal ar y cyd â Llywodraeth Cymru, ond nid oedd y rhain 
wedi denu'r niferoedd y gobeithiwyd eu gweld.  O ganlyniad, mae ERW yn bwriadu 
cynnal mwy o sesiynau ledled ardaloedd yr awdurdodau lleol gwahanol, a'u cysylltu'n 
llawer agosach ag ysgolion, er mwyn annog a gwella presenoldeb.  Fe'n calonogwyd i 
glywed bod rhywfaint o arian wedi cael ei wneud ar gael i ysgolion i'w helpu i ryddhau 
staff i allu mynd i'r sesiynau.  Roeddem hefyd yn awyddus i Lywodraethwyr allu gael 
mynediad at y rhain, ac roeddem yn falch o glywed eu bod yn gallu mynychu unrhyw 
sesiynau sy'n cael eu trefnu.  Roeddem yn teimlo y gallai fod angen gwneud 
Llywodraethwyr yn ymwybodol o hyn. 
 
Roeddem yn falch o glywed am y cynnydd a wnaed ledled y rhanbarth o ran y 
Cwricwlwm Newydd, ond roeddem yn teimlo bod yn rhaid i ni symud yn gyflym yn hyn 
o beth.  Roeddem yn teimlo ei bod yn hanfodol sicrhau bod pob ysgol yn barod a bod 
diwylliant o ddysgu wedi'i ddatblygu.   
  
Cawsom gyflwyniad addysgiadol ar Ddysgu a Systemau Digidol gan Arweinydd ERW.  
Roedd gennym ddiddordeb mewn clywed am y mater cyfredol iawn hwn, a chroesawyd 
y gwaith da sy'n digwydd yn y maes hwn.  Mae gennym rai pryderon ac rydym yn teimlo 
bod yn rhaid mynd i'r afael â'r rhain er mwyn i'r agwedd hon ar y Cwricwlwm Newydd 
fod yn llwyddiannus.  Mae'r pryderon hyn yn cynnwys: 
 

1. Sicrhau bod gennym weithlu a all fodloni'r gofynion hyn a bod hyfforddiant a 
datblygiad digonol ar gael i'r staff hynny allu diwallu a deall anghenion y llinyn 
hwn o'r cwricwlwm newydd. 

2. Sicrhau bod gennym y seilwaith cywir, sy'n ddibynadwy, a bod gennym y 
gefnogaeth TGCh briodol i gynnal y systemau hyn. Roedd hyn hefyd yn cynnwys 
y mater o ran diffyg cysylltedd band eang mewn rhannau o'r rhanbarth. 

 
Cawsom sesiwn ddefnyddiol hefyd gydag Arweinydd Iechyd a Lles ERW.  Amlinellodd 
y cyd-destun cenedlaethol, gan gynnwys sut y mae'n cyd-fynd, er enghraifft, â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, y Genhadaeth Genedlaethol a Chwricwlwm i Gymru.  
Clywyd y bydd yn un o linynnau allweddol y Cwricwlwm Newydd ac y bydd yn rhedeg 
trwy'r holl linynnau eraill, a groesawyd gennym.  Roeddem hefyd yn croesawu'r gwaith 
sy'n digwydd i feithrin perthnasoedd ag amrywiaeth eang o sefydliadau ledled Cymru 
a fydd yn helpu i gyflawni'r agwedd hon ar y cwricwlwm. 
 
Rydym yn deall bod gwaith yn digwydd gyda chydweithwyr Hyfforddi Athrawon i helpu 
i ymgorffori'n llawnach yr agwedd hon ar y cwricwlwm newydd mewn cyrsiau 
hyfforddiant cychwynnol athrawon.  Rydym yn cydnabod bod hyn yn newid sylweddol 
iddynt, ond cytunwyd ag Arweinydd ERW ei bod yn ymwneud ag ennill llwyr 
gefnogaeth, a bydd hyfforddiant athrawon yn allweddol yn hyn o beth. 
 
Croesawn eich meddyliau am unrhyw un o'r materion a godwyd yn ein llythyr, ond 
byddem yn gofyn am ymateb ysgrifenedig i'r pwyntiau a ganlyn: 
 

1. Rydym yn argymell eich bod yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gynnwys arbenigwr 
o'r gymuned fusnes ar Fwrdd Cynghori ERW. 

2. Byddem yn argymell bod cynllun dirprwyo yn cael ei ysgrifennu sy'n cefnogi'r 
strwythur llywodraethu newydd. 

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  
 

3. Rydym yn argymell bod ERW yn sicrhau bod Llywodraethwyr yn ymwybodol eu 
bod yn gallu mynychu'r sesiynau a gynllunnir ar Gwricwlwm i Gymru. 

4. Rhaid i ERW weithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod gan y gweithlu y 
sgiliau, yr isadeiledd, y cysylltedd a'r gefnogaeth angenrheidiol i alluogi dysgu 
digidol ledled y rhanbarth.  

 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
Y Cyng. Endaf Edwards 
Cadeirydd Grŵp Cynghorwyr Craffu ERW 
endaf.edwards@ceredigion.gov.uk  
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