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1.

Croeso a Materion Rhagarweiniol

1.1

Croesawodd Angela Jardine, (Cadeirydd), yr aelodau a’r sylwedyddion i unfed cyfarfod ar ddeg
Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Croesawodd yn arbennig aelod mwyaf newydd y Cyngor, Clare
Jones, i’w chyfarfod cyntaf o’r Cyngor. Roedd Clare Jones wedi cael ei phenodi ar 13 Tachwedd
2017 i gymryd lle'r cyn-aelod o’r Cyngor, Mark Isherwood, ar ôl iddo ymddiswyddo.

1.2

Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Robert Townsend, Roberto De Benedictis, Isobel Davies, Jo
Gauden a chydweithwyr yng Nghyngor Addysgu Cyffredinol Gogledd Iwerddon, Cyngor Addysgu
Cyffredinol yr Alban a Chyngor Addysgu Iwerddon.

1.3

Tynnwyd sylw’r aelodau at y Gofrestr Buddiannau, Datganiadau o Statws Cyflogaeth a
bywgraffiadau gwe oedd gerbron a oedd yn berthnasol iddynt hwy. Gofynnwyd iddynt adolygu
pob un o’r dogfennau a gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y
wybodaeth yn gyfredol.
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1.4

Atgoffodd y Cadeirydd yr aelodau fod y broses adolygu aelodau flynyddol wedi dechrau.
Gofynnwyd i’r aelodau lenwi eu ffurflenni adolygu a’u dychwelyd i Ysgrifennydd y Cyngor cyn eu
cyfarfodydd adolygu unigol oedd i’w cynnal yn yr wythnos yn dechrau 23 Ebrill 2018.

1.5

Gan gyfeirio at y papur oedd gerbron yn rhoi braslun o ‘Amserlen Hyfforddi 12 mis Aelodau
CGA’, gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i drafod y sesiynau hyfforddi arfaethedig i’r
aelodau. Nododd fod y Cyngor presennol ym mlwyddyn olaf ei gyfnod ac felly y byddai’r
sesiynau’n cael eu cynnal yn llai aml yn awr. Atgoffodd yr aelodau bod croeso bob amser i
unrhyw awgrymiadau ynghylch hyfforddiant pellach trwy law Ysgrifennydd y Cyngor.

1.6

Cyhoeddodd y Cadeirydd, oherwydd bod Canolfan Cynadledda Tŷ Dysgu yn cau cyn bo hir, y câi
cyfarfod y Cyngor ym mis Gorffennaf ei gynnal yn y Village Hotel, Coryton, Caerdydd. Byddai
rhagor o fanylion ymarferol yn cael eu rhoi i’r aelodau yn nes at y dyddiad.

Wedyn cafwyd egwyl yng nghyfarfod y Cyngor er mwyn cael diweddariad ar waith Achredu Addysg
Gychwynnol Athrawon (AGA) CGA oddi wrth Gadeirydd y Bwrdd, yr Athro John Furlong.

2.

Datganiadau o fuddiant

2.1

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

3.

Gohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd

3.1

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau fod cyfarfod y pedair cenedl rhwng Cadeiryddion a Phrif
Weithredwyr pedwar Cyngor y Deyrnas Unedig ac Iwerddon i fod i gael ei gynnal yng
Nghaerdydd ar 2 Mawrth 2018 ond iddo gael ei ohirio oherwydd y tywydd drwg. Dywedodd
wrth yr aelodau y câi’r cyfarfod ei gynnal yn yr haf yn lle hynny.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 14 Tachwedd 2017

4.1

Aeth y Cadeirydd â’r aelodau trwy gofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 14 Tachwedd 2017 fesul
tudalen. Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir o’r cyfarfod
hwnnw.

Materion yn codi
4.2

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

5.

Cael hysbysiad am unrhyw faterion y mae aelodau eisiau eu codi mewn perthynas â’r eitemau
‘er gwybodaeth’ ar yr agenda (18-20)

5.1

Ni chafwyd hysbysiad am unrhyw faterion.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 23 Ionawr 2018
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6.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y cofnodion hyn. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i
dynnu sylw’r aelodau atynt na fyddid yn ymdrin â hwy yn nes ymlaen ar yr agenda.

6.2

Ni chododd yr aelodau unrhyw ymholiadau.

7.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio ar 23 Ionawr 2018

7.1

Cyflwynodd Jane Setchfield (Cadeirydd y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio) y cofnodion hyn a
dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i dynnu sylw’r aelodau atynt na fyddid yn ymdrin â
hwy yn nes ymlaen ar yr agenda.

7.2

Ni chododd yr aelodau unrhyw ymholiadau eraill.

8.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 24 Ionawr 2018

8.1

Cyflwynodd yr aelod o’r Cyngor James Harris y cofnodion hyn yn absenoldeb Cadeirydd y
Pwyllgor Archwilio a Chraffu, Roberto De Benedictis. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn
codi i dynnu sylw’r aelodau atynt na fyddid yn ymdrin â hwy yn nes ymlaen ar yr agenda.

8.2

Ni chododd yr aelodau unrhyw ymholiadau eraill.

9.

Adroddiad oddi wrth y Prif Weithredwr

9.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad yn rhoi diweddariad i’r Cyngor ar amrywiaeth o
faterion na fyddid yn ymdrin â hwy yn rhywle arall ar yr agenda, gan wahodd sylwadau ac
ymholiadau gan yr aelodau.

9.2

Gan gyfeirio at baragraff saith, nododd y gweithgarwch ynghylch rhoi strategaeth ymchwil y
Cyngor ar waith. Dywedodd wrth yr aelodau hefyd fod myfyriwr ôl-radd o Brifysgol Caerdydd i
fod i gwblhau lleoliad profiad gwaith gyda’r Cyngor ar ddiwedd mis Mawrth, o dan gynllun
profiad gwaith GO Wales.

9.3

Fel y nodwyd ym mharagraff wyth, roedd ymateb ysgrifenedig Ysgrifennydd y Cabinet i’r
argymhellion a wnaethpwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn ei ymchwiliad i
ddysgu ac addysg proffesiynol athrawon wedi cael ei gyhoeddi ac roedd wedi’i amgáu yn
Atodiad A. Rhoddwyd yr adroddiad i Bwyllgorau CGA ym mis Ionawr ac atgoffwyd yr aelodau
bod nifer o’r argymhellion yn ymwneud yn benodol â gwaith a chylch gwaith y Cyngor. Nododd
ef fod swyddogion yn dal i weithio gyda Llywodraeth Cymru i roi’r argymhellion cytunedig ar
waith.

9.4

Tynnodd y Prif Weithredwr sylw’r aelodau at baragraff naw ynghylch ymgynghoriad Llywodraeth
Cymru ar y diwygiadau arfaethedig i Reoliadau Aelodaeth a Phenodi Cyngor y Gweithlu Addysg
(2014). Roedd ymateb drafft CGA wedi cael ei ddosbarthu i’r aelodau i gael sylwadau. Diolchodd
i’r aelodau oedd wedi ymateb a gofynnodd am i sylwadau pellach gael eu cyflwyno trwy law
Ysgrifennydd y Cyngor erbyn 16 Mawrth 2018 er mwyn eu cynnwys yn ymateb terfynol y
Cyngor.

9.5

Roedd swyddogion wedi cyfarfod â Phenaethiaid a staff uwch colegau addysg bellach (AB)
rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth i roi iddynt y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Cyngor wrth
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gofrestru a rheoleiddio’r sectorau AB a dysgu seiliedig ar waith. Nododd y Prif Weithredwr yr
adborth cadarnhaol yr oedd y Cyngor wedi’i gael oddi wrth y rhanddeiliaid hyn.
9.6

Gan gyfeirio at baragraff 18, nododd ei fod ef a Karen Evans (Rheolwr Polisi, Cynllunio a
Chyfathrebu) yn cyfarfod â’r Fonesig Alison Peacock, Prif Weithredwr y Coleg Addysgu Siartredig
yn Lloegr i edrych ar faterion sy’n bwysig i’r ddwy ochr. Nododd nad oedd gan y corff
swyddogaeth rheoleiddio, yn wahanol i’r Cyngor, ond ei fod yn sefydliad annibynnol a gyllidir yn
y bôn gan ffioedd cofrestru.

10.

Cynlluniau Strategol, Gweithredol a chysylltiedig drafft CGA

10.1

Rhoddodd Karen Evans gyflwyniad i’r papur hwn a chyflwynodd y cynlluniau drafft canlynol i’r
aelodau eu hystyried:
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Cynllun Strategol Drafft 2018-21 (atodiad A);
Cynllun Gweithredol Drafft 2018-19 (atodiad B);
Strategaeth Cyfathrebu Drafft 2018-21 (atodiad C);
Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2018-21 (atodiad D); a’r
Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2018-19 (atodiad E).

10.2

Roedd y cynlluniau wedi cael eu llunio yn dilyn adborth gan aelodau o’r sesiwn cynllunio a
gynhaliwyd cyn cyfarfod diwethaf y Cyngor ym mis Tachwedd 2017. Roedd swyddogion CGA
hefyd wedi cymryd rhan mewn sesiwn cynllunio ym mis Rhagfyr 2017 i wneud rhagor i lunio’r
cynlluniau drafft sy’n cael eu cyflwyno i’r Cyngor yn awr. Roedd yr holl gynlluniau wedi cael eu
cyflwyno ynghynt i’r Pwyllgor Gweithredol yn ei gyfarfod ym mis Ionawr ac yn awr yn cael eu
hargymell i’r Cyngor i gael eu cymeradwyo.

10.3

Yn gyntaf ystyriodd yr aelodau y cynllun strategol drafft a’r cynllun gweithredol drafft. Roedd y
cynlluniau blaenorol wedi rhoi cyfrif am y newid o CyngACC i CGA, cyflwyno grwpiau
cofrestreion newydd a chaffael swyddogaethau statudol ychwanegol. Yn awr bod y Cyngor
mewn cyflwr sefydlog yn yr holl feysydd hyn, roedd y ddau gynllun drafft hyn yn canolbwyntio’n
bennaf ar gynnal y sefydliad.

10.4

Gwahoddwyd Julia Evans (Dirprwy Brif Weithredwr – Cyllid, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau
Corfforaethol) i gynnig sylwadau ar y gyllideb arfaethedig ar gyfer 2018-21 ar dudalen 75.
Atgoffwyd yr aelodau fod arian ychwanegol wedi cael ei ddyrannu i’r cronfeydd wrth gefn
Priodoldeb i Ymarfer oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion. Esboniodd fod swyddogaeth
rheoleiddio’r Cyngor yn gyfrifol am fwy na hanner holl wariant y Cyngor erbyn hyn.

10.5

Gofynnwyd i’r aelodau nodi bod y cynlluniau’n rhagamcanu diffyg. Nododd Julia Evans fod hyn
yn bennaf oherwydd cost y gwaith Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) a’r Pasbort
Dysgu Proffesiynol y byddai’r Cyngor yn ei hysgwyddo o 2019 ymlaen. Nododd hefyd fod nifer y
cofrestreion y cyllidebwyd amdanynt wedi cael ei phennu’n ochelgar ac felly y gallai newid. Ni fu
modd adnabod tuedd o un flwyddyn i’r llall yn y data hyn am ei bod yn ddyddiau cynnar o ran
gorfod cofrestru gyda’r Cyngor i ymarferwyr yn llawer o’r categorïau cofrestru.

10.6

Holodd un aelod a oedd modd i’r esboniad ynghylch y diffyg a ragfynegwyd gael ei ychwanegu
i’r cynllun. Gan fod y Cyngor wedi bod â gwarged ers nifer o flynyddoedd, teimlai fod angen i’r
diffyg a ragfynegwyd gael ei ddarlunio’n gywir. O ran y mater hwn, cytunodd y Cyngor bod
cofnod o’r sgwrs yn ddigon.
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10.7

Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r holl gynlluniau atodedig.

11.

Adolygu’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

11.1

Rhoddodd Liz Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr – Cymwysterau, Cofrestru a Phriodoldeb i
Ymarfer) gyflwyniad i’r papur hwn a gwahoddodd yr aelodau i drafod a chymeradwyo’r camau
gweithredu ac amserlen arfaethedig ar gyfer adolygu Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
CGA. Esboniodd ei fod yn ofynnol, o dan ddarpariaethau Deddf Addysg (Cymru) 2014, i’r Cyngor
gynnal adolygiad o’r Cod cyn pen tair blynedd ar ôl ei gyhoeddi gyntaf. Roedd yr adolygiad i
gynnwys cyfres o ymgynghoriadau â’r holl randdeiliaid perthnasol.

11.2

Rhoddwyd gwybod i’r aelodau fod y drafft cyntaf o’r amserlen ar gyfer adolygu’r Cod yn Atodiad
A wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2018. Yn
unol ag argymhelliad y Pwyllgor, roedd yr amserlen wedi cael ei diwygio i sicrhau bod y Cyngor
yn cymeradwyo’r ddogfen ymgynghori yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2018 cyn iddi gael ei
dosbarthu.

11.3

O ran y grwpiau ffocws a’r sesiynau ymgynghori â rhanddeiliaid sydd i gael eu cynnal o fis
Tachwedd 2018 ymlaen, holodd un aelod ble y caent eu cynnal. Cadarnhaodd Liz Brimble y câi’r
holl sesiynau ymgysylltu eu cynnal ledled Cymru gyfan er mwyn sicrhau cynhwysiant i’r holl
grwpiau cofrestreion yn ddaearyddol.

11.4

Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r camau gweithredu a’r amserlen arfaethedig.

12.

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

12.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad cynnydd hwn ar rôl statudol newydd y Cyngor i
achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) yng Nghymru. Roedd y papur yn
cynnwys argymhelliad i’r Cyngor gytuno ar y cynigion ar ffioedd a’r dogfennau ymgynghori oedd
wedi’u cynnwys yn Atodiad C.

12.2

Rhoddwyd gwybod i’r aelodau bod y Bwrdd yn cyflawni ei bedwerydd asesiad achredu a bod yr
holl waith ar y trywydd cywir fel y bwriadwyd. Roedd y cyflwyniad cynharach gan Gadeirydd y
Bwrdd, yr Athro John Furlong, wedi bodloni’r Cyngor ymhellach ynghylch hyn.

12.3

Gan gyfeirio at Atodiad C, dywedwyd wrth yr aelodau fod y dogfennau ymgynghori a’r model
ffioedd arfaethedig wedi cael eu hargymell i’r Cyngor gan y Pwyllgor Gweithredol a’r Pwyllgor
Cofrestru a Rheoleiddio yn dilyn cyfarfodydd y pwyllgorau ar 23 Ionawr 2018.

12.4

Roedd y Cyngor yn fodlon cymeradwyo’r cynigion a nodwyd yn Atodiad C.

13.

Y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) a’r Gyfnewidfa Ddysgu

13.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn a roddodd ddiweddariad i’r aelodau ar y gwaith o
ddatblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) a’r Gyfnewidfa Ddysgu ar ran Llywodraeth Cymru.

13.2

Tynnodd sylw’r aelodau at baragraff pedwar a’r nifer o brosiectau sy’n mynd rhagddynt i
gefnogi’r gwaith o ddatblygu’r pasbort yn y dyfodol. Roedd swyddogion hefyd yn parhau â
gwaith i ddatblygu’r pasbort ar gyfer anghenion penodol grwpiau cofrestreion eraill y Cyngor.
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13.3

Nododd Liz Brimble fod swyddogion yn dal i ymgysylltu â chofrestreion trwy amrywiaeth o
sianelau cyfathrebu fel y nodwyd ym mharagraff chwech. Dywedwyd wrth yr aelodau fod 30 o
sesiynau cymorth eraill i fod i gael eu cynnal a bod y defnydd o’r pasbort yn dal i gynyddu’n
raddol.

13.4

Atgoffwyd yr aelodau bod contract dwy flynedd y Cyngor gyda Pebble Learning, y darparwr
meddalwedd, i fod i ddod i ben ar 31 Gorffennaf 2018. Roedd swyddogion yn gweithio gyda
chyfreithwyr y Cyngor i baratoi gwahoddiad i dendro. Ar ôl rhoi’r wedd derfynol ar y
gwahoddiad, câi ei gyhoeddi trwy GwerthwchiGymru, y porth hysbysebu cenedlaethol ar gyfer
sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

13.5

Wrth ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, rhoddodd Liz Brimble sicrwydd i’r aelodau fod
swyddogion wedi cadarnhau bod estyniad byr gyda’r darparwr presennol, Pebble Learning, yn
bosibl pe bai oedi gyda’r broses caffael.

13.6

Roedd yr aelodau’n fodlon cael diweddariad ar y cynnydd.

14.

Adroddiad ar gydymffurfiaeth y Cyngor â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (EWC 06/18)

14.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn ar gydymffurfiaeth y Cyngor â’r Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol. Yn dilyn cais gan y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio yn ei gyfarfod ym mis Ionawr
2018, cyflwynwyd y papur i’r aelodau i nodi cynnydd y Cyngor wrth gydymffurfio â’r Rheoliad
newydd a fydd mewn grym o 25 Mai 2018 ymlaen.

14.2

Dechreuodd swyddogion baratoi i roi’r Rheoliad newydd ar waith ym mis Medi 2017. Nododd Liz
Brimble fod yr holl waith paratoi ar y trywydd iawn a chyfeiriodd yr aelodau at baragraff pump i
gael rhagor o fanylion am y gwaith hwn.

14.3

Trefnwyd y byddai hyfforddiant a ddarperir gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i holl staff
CGA yn cael ei gynnal ar 11 Ebrill 2018. Roedd Swyddog Casglu ac Adrodd Data’r Cyngor wedi
casglu gwybodaeth oddi wrth bob un o’r adrannau yn y Cyngor mewn perthynas ag unrhyw
ddata personol a gedwir.

14.4

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad er gwybodaeth.

15.

Adroddiad cynnydd SAC, Cofrestru a Sefydlu

15.1

Rhoddodd Liz Brimble gyflwyniad i’r adroddiad cynnydd hwn a roddodd ddiweddariad i’r
aelodau ar waith y Cyngor mewn perthynas â Chofrestru a gweinyddu’r gwaith o ddyfarnu
Statws Athro Cymwysedig (SAC) a Sefydlu.

15.2

Roedd yr aelodau’n gwybod bod ffigurau’r gyllideb ar gyfer pob categori wedi’u cyflawni a
dywedwyd bod nifer y cofrestreion wedi cyrraedd mwy nag 80,000 ers llunio’r adroddiad.

15.3

Tynnwyd sylw’r aelodau at baragraff pedwar a nododd fod y gwaith ar gasglu’r ffi adnewyddu
flynyddol ar y gweill a bod yr ‘Hysbysiad o Ddidyniad’ wedi’i anfon at gyflogwyr ar ddiwedd mis
Chwefror 2018. Y dyddiad terfyn i gyflogwyr gyflwyno ffioedd i’r Cyngor oedd 13 Ebrill 2018.

15.4

Fel y nodir ym mharagraff pump, cafodd neges e-bost hysbysu at y cofrestreion hynny oedd yn
anfon eu ffioedd yn uniongyrchol ei hanfon at oddeutu 18,500 o ymarferwyr. Yn y neges roedd
dolen at wefan y Cyngor i adnewyddiadau gael eu prosesu ar lein a dywedwyd bod mwy na
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2,500 o ymarferwyr wedi adnewyddu eu cofrestriad trwy’r dull hwn ers cael y neges e-bost yng
nghanol mis Chwefror 2018.
15.5

Roedd paragraff 14 yn cyfeirio at y gwaith parhaus oedd yn cael ei wneud gan y Swyddog Casglu
ac Adrodd Data wrth lenwi i mewn y data coll am gofrestreion a gwirio’r meysydd sefydlog yn
unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a grybwyllwyd ynghynt (EWC 06/18). Roedd
swyddogion yn trafod gwahanol strategaethau ymgysylltu i gael y data hyn oedd yn cynnwys
anfon llythyr at gofrestreion gan amgáu amlen rhadbost er mwyn i’r holl gofrestreion sicrhau
bod eu cofnodion yn gyfredol.

15.6

Tynnwyd sylw’r aelodau at baragraff 22 a dywedwyd wrthynt fod swyddogion yn parhau i
fonitro’r gostyngiad o un flwyddyn i’r llall yn nifer y ceisiadau am SAC er mwyn adrodd i
Lywodraeth Cymru.

15.7

Holodd un aelod a fyddai Brexit yn effeithio ar y ffigurau a nodwyd yn Atodiad B yn cyfeirio at y
ceisiadau am gydnabyddiaeth o dan y Gyfarwyddeb Ewropeaidd. Atebodd y Prif Weithredwr fod
hwn yn fater na allai’r swyddogion ei ragweld ar hyn o bryd ond bod y Cyngor wedi ymateb i
ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ar y mater droeon.

15.8

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

16.

Adroddiad cynnydd Priodoldeb i Ymarfer

16.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn oedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar waith y Cyngor
ym maes Priodoldeb i Ymarfer. Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn am eglurhad ynghylch unrhyw
bwyntiau oedd yn codi o’r adroddiad.

16.2

Tynnodd sylw’r aelodau at Atodiad A oedd yn nodi’r mathau o atgyfeiriadau yn ôl categori
cofrestru. Ers iddo gael ei gofrestru ym mis Ebrill 2017, roedd y Cyngor wedi cael dau atgyfeiriad
o’r sector dysgu seiliedig ar waith ac un atgyfeiriad o’r sector gweithwyr cymorth ieuenctid.

16.3

Tynnodd sylw at baragraff wyth a nododd fod nifer y gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer oedd
wedi’u cyllidebu ar gyfer 2018-19 wedi cael ei hadolygu ers llunio’r adroddiad ac y cytunwyd ar
70.

16.4

Atgoffwyd yr aelodau fod y Cyngor wedi hysbysebu am aelodau panel ychwanegol ar draws yr
holl gategorïau ymarferwyr. Roedd y Cyngor wedi cael oddeutu 70 o geisiadau ac wedi cael
llawer o ddiddordeb, yn arbennig o’r categori gweithwyr cymorth dysgu ysgolion. Roedd y
gwaith sifftio i fod i gael ei wneud yn yr wythnosau i ddod a byddai’r Cyngor yn cael diweddariad
pellach yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf.

16.5

Gan gyfeirio at baragraff 18, nododd Liz Brimble fod y contract cyfredol gyda Kingsley Napley a
ddarparai wasanaethau Swyddog Cyflwyno’r Cyngor yn dod i ben ar 1 Mai 2018. Cyn bo hir
byddai’r Cyngor yn cyhoeddi gwahoddiad i dendro am y gwasanaethau hyn. Esboniodd fod
swyddogion yn disgwyl cyhoeddi’r tendr hwn erbyn canol mis Mawrth.

16.6

Roedd y Cyngor yn parhau i weinyddu cyflwyniadau ar Briodoldeb i Ymarfer a defnyddio
cyfryngau cymdeithasol. Roedd cyfathrebu ac ymgysylltu wedi bod yn gyson ym mhob un o
feysydd gwaith y Cyngor a dywedwyd bod mwy na 300 o sesiynau, yn cynnwys holl feysydd
gwaith y Cyngor, wedi cael eu cwblhau yn y flwyddyn weithredol ddiwethaf. Er bod y gwaith yn y
maes hwn yn dal i alw am lawer o adnoddau, nododd y Prif Weithredwr yr amcangyfrifwyd yr
ymgysylltwyd â 25% o’r holl gofrestreion a darpar gofrestreion trwy’r sesiynau hyn.
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16.7

Nododd un aelod ei bod wedi mynd i gyfarfod o’r Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn ddiweddar
fel sylwedydd. Canmolodd y swyddogion am broffesiynoldeb a threfn y gwrandawiad a nododd
wybodaeth helaeth aelodau’r panel.

17.

Cynllun Peilot Bwrsari Ymchwil CGA

17.1

Cyflwynodd Karen Evans yr adroddiad hwn oedd yn rhoi crynodeb o’r cynnydd hyd yma ar
gynllun peilot y bwrsari ymchwil i gofrestreion.

17.2

Atgoffodd yr aelodau mai’r dyddiad cau i ymgeiswyr gyflwyno eu cynigion oedd 8 Rhagfyr 2017.
Ar ôl hynny, ffurfiwyd ‘Pwyllgor Gwerthuso’ yn cynnwys un aelod o’r Cyngor a dau swyddog i
benderfynu ar y ceisiadau llwyddiannus. Diolchodd Karen Evans i Jane Setchfield am gymryd
rhan fel aelod o’r panel.

17.3

Dywedwyd bod un o’r deg ymgeisydd llwyddiannus wedi gorfod tynnu’n ôl ac felly yn y flwyddyn
gyntaf hon, o dan y cynllun peilot, byddai’r Cyngor yn cefnogi naw prosiect. Nododd fod
swyddogion yn cyfathrebu’n rheolaidd â’r ymgeiswyr llwyddiannus er mwyn cynnig unrhyw
gymorth angenrheidiol.

17.4

Gan gyfeirio at baragraffau 5- 16 o’r adroddiad, esboniodd Karen Evans fod nifer fawr o’r
ceisiadau a ddaeth i law oddi wrth ymgeiswyr yr oedd yn glir nad oeddent wedi gwneud gwaith
ymchwil o’r blaen ac y byddai arnynt angen llawer o gymorth. Esboniodd fod hyn yn tynnu sylw
at faes lle roedd cyfle i’r sefydliad ddatblygu’r cynnig i ymgeiswyr.

17.5

Gofynnodd un aelod a oedd penderfyniad wedi’i wneud ynghylch parhau â’r cynllun prosiectau
bwrsari ar ôl cyfnod y cynllun peilot ai peidio. Atebodd Karen Evans y byddid yn penderfynu ar
hyn ar ôl i’r prosiectau gael eu cwblhau fel y gellid mesur llwyddiant y cynllun yn gywir. Wrth
ymateb i ymholiad arall, nododd y byddai enghraifft o brosiect yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor er
gwybodaeth ar ôl iddo gael ei gwblhau.

17.6

Gofynnodd aelod arall a oedd digon o gyfarwyddyd cymorth ar gael i’r ymgeiswyr llwyddiannus.
Atebodd Karen Evans fod adnoddau cymorth ar gael ar wefan y Cyngor. Roedd swyddogion
hefyd wedi cysylltu’n aml â’r ymgeiswyr dros y ffôn cyn i’w cynigion gael eu cyflwyno.

17.7

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.
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18-20. Eitemau er gwybodaeth
Cafodd yr aelodau yn y papurau “er gwybodaeth” adroddiadau ar y canlynol:


Adolygiad Chwarterol (1 Hydref– 31 Rhagfyr 2017)

(EWC 10/18)



Adroddiad cynnydd ar ariannu Sefydlu, DPC ac MYA

(EWC 11/18)



Ymateb CGA i ymgynghoriadau allanol

(EWC 12/18)

Yna symudodd y Cyngor i Sesiwn Breifat.
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