EDUCATION WORKFORCE COUNCIL
CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG
COFNODION CHWECHED CYFARFOD
CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG
DYDDIAD: 22 Tachwedd 2016
LOCATION: TŶ DYSGU, Y Ganolfan Gynadledda, Trefforest
Yn bresennol:
Aelodau:
Angela Jardine (Cadeirydd)
Paul Croke
Isobel Davies
Roberto De Benedictis
Jo Gauden
John Griffiths

Mark Isherwood
Kevin Pascoe
Hugh Pattrick
Jane Setchfield
Robert Townsend
Berni Tyler

Ymddiheuriadau:
James Harris

Helen O’Sullivan

Swyddogion:
Hayden Llewellyn
Elizabeth Brimble
Julia Evans
Karen Evans
Amy Pope

Prif Weithredwr
Dirprwy Brif Weithredwr
(Cymwysterau, Cofrestru a Safonau Proffesiynol)
Dirprwy Brif Weithredwr
(Cyllid, AD a Gwasanaethau Corfforaethol)
Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu
Ysgrifenyddes y Cyngor [cofnodion]

1.

Croeso a sylwadau agoriadol

1.1

Croesawodd Angela Jardine, (Cadeirydd), yr aelodau i chweched cyfarfod Cyngor y
Gweithlu Addysg (CGA).

1.2

Cafwyd ymddiheuriadau gan James Harris a Helen O’Sullivan, a chydweithwyr yn TCI,
GTCNI a GTCS.

1.3

Atgoffwyd yr aelodau fod swyddogion wrthi’n trefnu cyfarfodydd unigol ar gyfer
proses adolygu aelodau 2017; gofynnwyd i’r aelodau a oedd heb ymateb eto gysylltu
ag Ysgrifenyddes y Cyngor i gadarnhau pa bryd y byddent ar gael ym mis Ebrill 2017.

1.4

Atgoffodd y Cadeirydd yr aelodau y byddai sesiwn friffio gan Meri Huws
(Comisiynydd y Gymraeg) ar Safonau’r Gymraeg a sesiwn gan Steve Davies
(Cyfarwyddwr Addysg, Llywodraeth Cymru) ar Ddatblygiadau Llywodraeth Cymru
mewn Addysg yn dilyn cyfarfod y Cyngor.
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2.

Datganiadau o ddiddordeb

2.1

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

3.

Gohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd

3.1

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i aelodau fod Ysgrifennydd y Cabinet wedi cadarnhau
y byddai’n bresennol yn Siarad yn Broffesiynol 2017, a’i bod hefyd wedi cadarnhau y
bydd yn bresennol yng nghyfarfod nesaf y Cyngor ym mis Mawrth. Atgoffwyd
aelodau fod dyddiad y cyfarfod wedi’i newid i ddydd Mercher, 15 Mawrth 2017, i
ddarparu ar ei chyfer.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2016

4.1

Tywysodd y Cadeirydd y Cyngor drwy gofnodion drafft y cyfarfod ar 5 Gorffennaf
2016 fesul tudalen. Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod
cywir o’r cyfarfod hwnnw.

Materion sy’n codi:
4.2
Nid oedd unrhyw faterion yn codi i'w tynnu at sylw'r aelodau nad oeddent yn cael eu
trafod yn ddiweddarach ar yr agenda.
4.3

Ni chododd yr aelodau unrhyw ymholiadau.

5.

Derbyn hysbysiad o unrhyw faterion y dymuna aelodau eu codi mewn perthynas
â’r eitemau ‘Er Gwybodaeth’ (18-23)

5.1

Gwahoddodd y Cadeirydd yr aelodau i nodi’n benodol y cynllun hyfforddi 12 mis yn
eitem 22 ar yr agenda. Cafodd aelodau eu hannog i gysylltu â swyddogion ar
unrhyw adeg ynghylch anghenion hyfforddi, wrth iddynt godi.

5.2

Gwahoddwyd aelodau i nodi eitem 23 ar yr agenda a’r saith ymateb gan y Cyngor i
ymgynghoriadau allanol. Adroddwyd bod nifer sylweddol o ymgynghoriadau yn
parhau a’i bod yn debygol y byddai nifer yr ymatebion i’r Cyngor ym mis Mawrth yr
un mor uchel.

5.3

Ni hysbyswyd unrhyw faterion pellach.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol a gynhaliwyd ar 27 Medi 2016

6.1

Cyflwynodd Hayden Llewellyn (Prif Weithredwr) y cofnodion hyn a’r materion a oedd
yn codi.

6.2

Cofnod 5: Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Strategaeth Ddrafft: Miliwn o
Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050’
Adroddwyd bod Liz Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr – Cymwysterau, Cofrestru a
Phriodoldeb i Ymarfer) wedi mynychu trafodaeth bwrdd crwn ar Strategaeth newydd
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Llywodraeth Cymru ar yr Iaith Gymraeg ar 16 Tachwedd 2016. Byddai’r strategaeth
yn targedu ysgolion a chymunedau cyfrwng Saesneg a hyfforddiant athrawon. Roedd
rhanddeiliaid wedi cytuno bod llwyddiant y strategaeth yn dibynnu ar yr amgylchedd
ysgol ac y byddai angen talu sylw i’r Blynyddoedd Cynnar.
Roedd bwriad i’r Cadeirydd a’r Prif Weithredwr roi tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 30 Tachwedd 2016.
6.3

Cofnod 10: Cynllun Gweithredu Ymchwil
Rhoddodd Hayden Llewellyn ddiweddariad i aelodau ynghylch cyfarfod cyntaf y
Grŵp Ymgysylltu Ymchwil, a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd 2016. Daeth nifer dda o
ysgolheigion ac ymarferwyr iddo, a chytunwyd y byddai cyfarfodydd yn y dyfodol yn
cael eu cynnal bob tymor. Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, cadarnhawyd bod y
cynghorau addysgu yn yr Alban ac Iwerddon yn darparu bwrsarïau ymchwil i
ymarferwyr. Byddai’r Pwyllgor Gweithredol yn cael ei wahodd i drafod cynigion am
fwrsarïau gan CGA yn ei gyfarfod ym mis Ionawr.

6.4

Nid oedd unrhyw faterion pellach yn codi nad oeddent yn cael eu trafod yn
ddiweddarach ar yr agenda ac ni chododd yr aelodau unrhyw faterion.

7.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio a gynhaliwyd ar 27
Medi 2016

7.1

Cyflwynodd Jane Setchfield (Cadeirydd y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio) y
cofnodion hyn. Adroddodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i'w tynnu at sylw'r
aelodau nad oeddent yn cael eu trafod yn ddiweddarach ar yr agenda.

7.2

Ni chododd yr aelodau unrhyw ymholiadau.

8.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Chraffu a gynhaliwyd ar 28 Medi
2016

8.1

Cyflwynodd John Griffiths (Cadeirydd dros dro'r Pwyllgor Archwilio a Chraffu) y
cofnodion hyn, gan amlygu’r adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru a Deloitte a
hysbysu aelodau fod hyfforddiant Chwythu’r Chwiban wedi’i gynnal yn dilyn y
cyfarfod. Adroddodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i’w tynnu at sylw’r aelodau
nad oeddent yn cael eu trafod yn ddiweddarach ar yr agenda.

8.2

Ni chododd yr aelodau unrhyw ymholiadau.

9.

Adroddiad gan y Prif Weithredwr

9.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad a diweddaru’r Cyngor ar amrywiaeth o
faterion nad oeddent yn cael eu trafod yn unman arall ar yr agenda, gan wahodd
sylwadau ac ymholiadau gan yr aelodau.

9.2

Adroddodd y Prif Weithredwr ei fod ef a Liz Brimble wedi cyflwyno tystiolaeth lafar i
dasglu Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar yr
opsiynau yn y dyfodol o ran athrawon cyflenwi yng Nghymru. Dadleuasant y dylai

(CGA 30/16)
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unrhyw drefniadau yn y dyfodol ystyried staff cymorth yn ogystal ag athrawon.
Byddai adroddiad y Pwyllgor yn cael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr.
9.3

Adroddodd y Prif Weithredwr ar adolygiad Llywodraeth Cymru o safonau
proffesiynol ar gyfer athrawon ysgol yng Nghymru. Hysbyswyd aelodau fod y maes
hwn yn destun rhwystredig i swyddogion gan nad oedd gan CGA unrhyw gyfrifoldeb
statudol am osod y safonau a oedd yn sylfaen i’w wrandawiadau priodoldeb i
ymarfer. Nid oedd unrhyw gynnydd o ran datblygu safonau proffesiynol i grwpiau
eraill o gofrestreion.

9.4

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, esboniodd y Prif Weithredwr fod CGA yn
gweithio gydag undebau llafur i ymgyrchu o blaid cynnwys pob grŵp o gofrestreion
mewn unrhyw fenter newydd gan Lywodraeth Cymru, gan fod pob unigolyn
cofrestredig yn talu ffioedd a bod dyheadau’r grwpiau newydd wedi cael eu codi.
Esboniwyd fod un uwch was sifil yn Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am ysgolion
(Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg), ac un arall yn gyfrifol am addysg uwch ac
addysg bellach (Huw Morris, Cyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes).
Nid oedd y ddwy gyfarwyddiaeth hyn bob amser yn cydweithio’n agos, er bod
swyddogion wedi ysgogi rhywfaint o gydweithio ar lefel isel.

9.5

Fe wnaeth aelod arall holi p’un ai a oedd y safonau proffesiynol ar gyfer athrawon
ysgol yn cael eu rhoi ar brawf mewn ysgolion. Adroddwyd bod pob un o’r ysgolion
arloesi wedi cael safonau i’w rhoi ar brawf, ond na ofynnwyd i’r un ysgol roi’r gyfres
gyfan o safonau ar brawf.

9.6

Nodwyd bod y Cyngor wedi cael gwahoddiad i ymuno â bwrdd golygyddol
Cylchgrawn Addysg Cymru.

9.7

Hysbyswyd aelodau fod y Cadeirydd a swyddogion yn ymgysylltu’n rhagweithiol ag
Aelodau Cynulliad: roedd cyfarfodydd wedi’u cynnal gyda’r Cynghorydd Arbennig ym
mis Awst, Ysgrifennydd y Cabinet ym mis Medi, a llefarwyr y gwrthbleidiau ym mis
Hydref. Croesawodd aelodau’r deialog hwn.

9.8

Gan gyfeirio at baragraff 17, hysbyswyd aelodau fod swyddogion yn sicrhau eu bod
yn ymgysylltu â’r grwpiau cofrestreion newydd fel rhan o’r strategaeth gyfathrebu.

10.

Adolygiad ariannol chwe misol

10.1

Cyflwynodd Julia Evans (Dirprwy Brif Weithredwr – Cyllid, AD a Gwasanaethau
Corfforaethol) y papur hwn a adolygodd sefyllfa ariannol y Cyngor am y cyfnod chwe
mis a ddaeth i ben ar 30 Medi, ac a gynhwysodd ragolwg o’r alldro ar gyfer y
flwyddyn a chynigion diwygiedig ynghylch cronni cronfeydd penodol wrth gefn.

10.2

Adroddwyd bod perfformiad ariannol CGA yn y flwyddyn hyd yn hyn yn gadarn. Gan
gyfeirio at y tabl ym mharagraff 5, hysbyswyd aelodau fod yr incwm wedi bod yn
uwch o lawer na’r hyn a ragwelwyd. Roedd hyn o ganlyniad i nifer o ffactorau, fel
y’u hamlinellir yn y papurau, gan gynnwys nifer uwch na’r disgwyl o ffioedd staff
cymorth dysgu ac incwm uwch na’r disgwyl o gymhorthdal Llywodraeth Cymru ar
gyfer ffioedd.

(CGA 31/16)
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10.3

O ran gorbenion, adroddodd Julia Evans fod CGA yn wynebu costau annisgwyl yn
gysylltiedig â’r adeilad, gan fod y landlord wedi cysylltu â thenantiaid ym mis Medi
yn rhoi gwybod iddynt am waith i ‘atgyweirio’ ffenestri Tŷ Eastgate. Roedd disgwyl i
denantiaid rannu’r gost a rhagwelwyd y byddai’n rhaid i CGA orfod talu hyd at
£80,000. Hysbyswyd aelodau fod swyddogion yn cael cyngor gan syrfewyr ac yn
mynychu cyfarfodydd anffurfiol o’r tenantiaid. Roedd tenantiaid yn pryderu bod y
landlord yn mynd ati i wella’r adeilad ar eu traul ac roeddent yn bwriadu
gwrthwynebu’r newidiadau yn y modd cryfaf posibl.

10.4

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, esboniodd Julia Evans fod CGA wedi
adnewyddu ei brydles yn Nhŷ Eastgate yn 2016, gyda chymal torri yn 2019 yr oedd
yn bwriadu ei weithredu er mwyn symud i safle mwy o faint, gyda lle i ystafell
gwrandawiadau ar gyfer gwaith Priodoldeb i Ymarfer y Cyngor. Derbyniodd y Cyngor
nad oedd CGA mewn sefyllfa ar hyn o bryd i brynu eiddo a nododd nad oedd bod yn
berchen ar eiddo’n gostwng risg costau a oedd yn gysylltiedig â’r adeilad, er
enghraifft gwaith atgyweirio.

10.5

Cyfeiriwyd aelodau at y tabl ym mharagraff 14 ac fe’u hysbyswyd bod y gwarged a
ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn ychydig dros £1 filiwn (heblaw am gostau’r adeilad, y
cyfeiriwyd atynt uchod). Roedd y Cyngor yn deall bod 2016-17 yn flwyddyn unigryw
i CGA, gyda chynnydd sylweddol yn nifer y cofrestreion, a chytunodd i’r cynnig y
dylid defnyddio’r gwarged i drosglwyddo cyllid yn gynt i’r cronfeydd wrth gefn ar
gyfer y gronfa ddata, Priodoldeb i Ymarfer a’r adeilad.

10.6

Gan gyfeirio at baragraff 11, holodd un aelod am y rhesymau dros y gwrandawiad
Priodoldeb i Ymarfer 10 niwrnod. Esboniodd Liz Brimble nad oedd y broses
Priodoldeb i Ymarfer wedi newid, ond bod achosion yn mynd yn fwyfwy cymhleth, a
bod angen gwrando ar fwy o dystion a thystiolaeth. Roedd swyddogion yn trefnu
gwrandawiadau 3 neu 4 diwrnod yn rheolaidd.

10.7

Ni chafwyd unrhyw gwestiynau pellach ac roedd aelodau’n fodlon nodi’r alldro a
ragwelwyd ar gyfer 2016-17.

11.

Adolygiad Chwarterol (1 Gorffennaf-30 Medi 2016)

11.1

Cyflwynodd Karen Evans y papur hwn, yn rhoi diweddariad i aelodau ynghylch
cynnydd yn erbyn y targedau a’r dangosyddion perfformiad yn y Cynllun
Gweithredol, yn ystod ail chwarter y flwyddyn ariannol. Roedd yr adroddiad
cynnydd ar gyfer chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol wedi’i gynnwys yn y ‘papurau
er gwybodaeth’ yn CGA 39/16.

11.2

Roedd y Cyngor yn fodlon nodi cynnydd CGA yn erbyn ei dargedau a’i
ddangosyddion perfformiad yn ei Gynllun Gweithredol.

12.

Adroddiad cynnydd ar SAC, Cofrestru a Sefydlu

12.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn gan roi diweddariad i aelodau ar waith y Cyngor
mewn perthynas â Chofrestru a gweinyddu’r gwaith o ddyfarnu Statws Athro
Cymwysedig (SAC) a gweinyddu Sefydlu.
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(CGA 32/16)

(CGA 33/16)

12.2

Adroddwyd mai cyfanswm nifer y cofrestreion ar 21 Tachwedd oedd 73,669. Roedd
dros 30,000 o’r rhain yn weithwyr cymorth dysgu (GCD) mewn ysgolion ac roedd
2,300 ohonynt yn weithwyr cymorth dysgu mewn AB. Cafwyd dros 500 o geisiadau
ers dechrau’r mis (gan gynnwys 400 yng nghategori’r gweithwyr cymorth dysgu):
roedd rhwng 45 a 55 o geisiadau’n cael eu hanfon bob dydd ar hyn o bryd. Nid oedd
swyddogion yn gwybod eto ai dyma’r ‘drefn arferol newydd’ neu ai cyfnod anarferol
o brysur oedd hwn.

12.3

Gan gyfeirio ar baragraff 10, hysbyswyd aelodau fod ymgynghoriad Llywodraeth
Cymru ar y ffioedd wedi dod i ben ym mis Medi ac nad oedd yr ymateb wedi’i
gyhoeddi eto. Rhagwelwyd mai lefel y ffi arfaethedig fyddai £45 i athrawon ysgol,
AB a gweithwyr ieuenctid, a £15 i staff cymorth. Roedd disgwyl i’r ddeddfwriaeth
gael ei chyflwyno ym mis Rhagfyr a’i thrafod ym mis Ionawr 2017.

12.4

Hysbysodd un aelod y Cyngor fod gweithwyr cymorth dysgu wedi llunio deiseb yn
galw ar i Lywodraeth Cymru dalu eu ffioedd; roedd y ddeiseb wedi denu tua 6000 o
lofnodion hyd yn hyn. Trafododd y Cyngor ad-dalu ffioedd ymhlith gwahanol
gyflogwyr. Atgoffwyd yr aelodau gan y Prif Weithredwr fod ad-dalu ffioedd y tu
hwnt i gylch gwaith y Cyngor.

12.5

Gan gyfeirio at baragraff 12, hysbyswyd y Cyngor fod Swyddog Casglu Data ac
Adrodd newydd wedi’i benodi a’i fod yn gweithio ar hyn o bryd ar yr Arolwg
Cenedlaethol o’r Gweithlu (gweler CGA 36/16). Ar ôl cwblhau’r arolwg, byddai
gwaith yn dechrau ar ddatblygu strategaeth ar gyfer casglu data a’i gyflawnrwydd ar
gyfer y grwpiau cofrestreion newydd. Byddai’r digwyddiad cyntaf yn ymwneud â
recriwtio, cadw a dilyniant gyrfaol yn y flwyddyn ariannol newydd. Roedd
swyddogion yn bwriadu mabwysiadu dull mwy ffurfiol o gyhoeddi data, trwy
wahodd rhanddeiliaid i sesiynau briffio ar bolisi, yn hytrach na rhannu gwybodaeth
trwy wefan CGA a Twitter yn unig.

12.6

Ni chafwyd unrhyw sylwadau pellach ac roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr
adroddiad er gwybodaeth a nodi cynnydd y Cyngor mewn perthynas â SAC,
Cofrestru a Sefydlu.

13.

Adroddiad cynnydd ar gofrestru gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu yn y
gweithle
(CGA 34/16)

13.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn gan roi diweddariad i aelodau ar gynnydd y
Cyngor o ran cofrestru gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu yn y gweithle o
Ebrill 2017 ymlaen.

13.2

Hysbyswyd y Cyngor fod y ddeddfwriaeth wedi’i chyflwyno yn y pen draw ar 15
Tachwedd ac y byddai’n cael ei thrafod yn y cyfarfod llawn ar 6 Rhagfyr 2016. Yn sgil
hyn, byddai swyddogion yn ysgrifennu’n ffurfiol at gyflogwyr. Sicrhawyd aelodau na
ddylai oedi gan Lywodraeth Cymru wrth gyflwyno’r ddeddfwriaeth effeithio ar allu
CGA i fodloni’r gofynion cofrestru newydd.

13.3

Rhoddodd un aelod wybod i’r Cyngor y byddai tirlun cyflogwyr dysgu yn y gweithle
yn newid yn dilyn proses ail-dendro yn 2018. Roedd swyddogion wedi mwynhau
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perthynas waith dda gyda Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol, a
oedd wedi helpu CGA i gyfleu’r newidiadau i gofrestru i’r sector gwaith ieuenctid
gwirfoddol. Diolchodd aelodau i swyddogion am eu gwaith yn paratoi i gofrestru
gweithwyr ieuenctid ac ymarferwyr dysgu yn y gweithle, gan gydnabod bod y
sectorau hyn yn gymhleth.
13.4

Ni chodwyd unrhyw faterion pellach ac roedd aelodau’n fodlon nodi cynnwys yr
adroddiad cynnydd.

14.

Y Pasbort Dysgu Proffesiynol a’r Gyfnewidfa Ddysgu

14.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn gan roi diweddariad i aelodau ar waith y Cyngor
yn sefydlu Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ac yn datblygu Cyfnewidfa Ddysgu ar ran
Llywodraeth Cymru.

14.2

Adroddwyd bod y PDP a’r Gyfnewidfa Ddysgu wedi cael eu lansio ar 12 Medi 2016.
Ddechrau mis Hydref, roedd yr holl gofrestreion wedi cael gohebiaeth yn eu hannog
i fewngofnodi i wefan CGA a mynd at y PDP: hyd yn hyn, roedd 6,300 o ddefnyddwyr
wedi gwneud hynny.

14.3

Hysbyswyd aelodau fod CGA ar fin dechrau sesiynau cymorth ar gyfer y PDP. Yn
ddiweddar, roedd swyddogion wedi rhoi cyflwyniadau yn nigwyddiadau
cenedlaethol Llywodraeth Cymru i benaethiaid, lle’r oedd y mynychwyr wedi rhoi
adborth cadarnhaol ar y PDP a lle’r oedd swyddogion wedi dechrau derbyn ceisiadau
gan ysgolion am gyflwyniadau a sesiynau cymorth. Gan gyfeirio at baragraff 11,
adroddwyd y byddai ymgysylltu’n mynd rhagddo gyda nifer o grwpiau trwy gyfres o
gyfarfodydd a drefnwyd.

14.4

Adroddodd Liz Brimble fod CGA wedi ymgymryd â gwaith ar y PDP ar yr amod y
byddai Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid am dair blynedd. Yn ddiweddar, roedd
swyddogion wedi awgrymu y byddent yn darparu cyllid ar gyfer y flwyddyn gyntaf yn
unig, yn groes i’r hyn y cytunwyd arno’n flaenorol. Ar hyn o bryd, roedd swyddogion
yn aros i drafod lefelau cyllid yn y dyfodol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru.

14.5

Adroddwyd bod y Gyfnewidfa Ddysgu wedi’i chwblhau ar amser, yn unol â’r gyllideb
a’r fanyleb, a bod nifer y defnyddwyr yn galonogol.

14.6

Mewn ymateb i ymholiad gan aelod, esboniodd Liz Brimble y byddai angen i
Lywodraeth Cymru wneud unrhyw benderfyniad i werthuso’r Gyfnewidfa Ddysgu.
Gwnaed y gwaith ar ran Llywodrath Cymru fel prosiect peilot, gyda chyllideb fechan
ac o fewn amserlen gyfyngedig. Dywedodd y Prif Weithredwr wrth y Cyngor fod
cyrff proffesiynol eraill wedi datblygu cyfeiriaduron dysgu, gan ychwanegu y byddai
ansawdd unrhyw brosiect tebyg ym mherchenogaeth CGA yn debygol o gael ei
sicrhau ac y byddai ganddo gyllideb fwy o lawer.

14.7

Ni chafwyd unrhyw ymholiadau pellach ac roedd aelodau’n fodlon nodi’r adroddiad
cynnydd ar sefydlu’r PDP a’r Gyfnewidfa Ddysgu.

15.

Yr Arolwg Cenedlaethol o’r Gweithlu

(CGA 35/16)

(CGA 36/16)
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15.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn, a oedd yn rhoi diweddariad ar waith y Cyngor
wrth ymgymryd â’r arolwg cenedlaethol o’r gweithlu ar ran Llywodraeth Cymru.

15.2

Adroddwyd bod yr arolwg wedi cael ei lansio fis diwethaf a bod gwahoddiadau i
gwblhau’r arolwg wedi’u dosbarthu i’r holl gofrestreion drwy’r e-bost ar 31 Hydref.
Anfonwyd negeseuon atgoffa yn electronig a thrwy’r post, roedd rhai undebau wedi
bod yn annog eu haelodau i gwblhau’r arolwg ac roedd swyddogion wedi bod yn
annog ymarferwyr i ymateb ym mhob cyflwyniad a fynychodd y swyddogion.

15.3

Hysbyswyd aelodau fod 1485 o ymatebion wedi’u derbyn hyd yn hyn ac, o’r rhain,
roedd llai nag 800 yn weithwyr cymorth dysgu. Nododd y Cyngor fod y gyfradd
ymateb, sef 6%, yn isel, ond roedd yn fodlon bod swyddogion yn gweithio’n galed i
hyrwyddo’r arolwg. Diolchodd y Cadeirydd i’r tîm ac anogodd aelodau i annog eraill i
gwblhau’r arolwg, gan ychwanegu y byddai’r canlyniadau’n cael eu dadansoddi ar
lefel strategol a bod anhysbysrwydd ymatebwyr wedi’i sicrhau.

15.4

Adroddodd Liz Brimble y byddai’r arolwg yn cau ar 2 Rhagfyr ac y byddai adroddiad
yn cael ei baratoi i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Ionawr 2017. Roedd
Ysgrifennydd y Cabinet wedi ymrwymo’n gyhoeddus i weithredu ar ganlyniadau’r
arolwg ac roedd swyddogion eisiau ei briffio’n uniongyrchol. Byddai copïau dan
embargo o’r adroddiad yn debygol o gael eu rhannu gydag undebau.

15.5

Roedd aelodau’n fodlon nodi’r cynnydd yng ngwaith y Cyngor wrth ymgymryd â’r
arolwg cenedlaethol o’r gweithlu.

16.

Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA)

16.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y papur hwn, yn rhoi diweddariad i aelodau ynghylch
bwriad Llywodraeth Cymru i roi cyfrifoldeb statudol i CGA am achredu pob rhaglen
HCA yng Nghymru.

16.2

Adroddodd y Prif Weithredwr fod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn cynnig meini
prawf diwygiedig ar gyfer HCA a rôl newydd i CGA sefydlu bwrdd achredu wedi dod i
ben yn gynt yn ystod mis Tachwedd, yn dilyn cyfnod ymgynghori byr o 7 wythnos.
Roedd y Cyngor wedi’i galonogi gan y cynigion i ehangu cylch gwaith CGA, ond roedd
y Cyngor wedi’i siomi nad oedd y cynigion yn cynnwys AB a grwpiau cofrestreion
eraill.

16.3

Hysbyswyd aelodau fod swyddogion wedi trefnu cyfarfod â swyddogion Llywodraeth
Cymru a’r Athro John Furlong ar 23 Tachwedd a’u bod yn gobeithio cael syniad
cynnar ynghylch yr ymatebion, er na fyddai adroddiad yr ymgynghoriad yn cael ei
gyhoeddi tan ddiwedd 2016 neu ddechrau 2017. Gan gyfeirio at baragraff 5, byddai
angen i CGA wneud llawer o waith yn y tymor byr, ond roedd swyddogion wedi
astudio modelau arfer gorau cyrff rheoleiddio eraill.

16.4

Ni chafwyd unrhyw ymholiadau pellach ac roedd aelodau’n fodlon nodi’r adroddiad
diweddaru ynghylch achredu AGA.
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(CGA 37/16)

17.

Adroddiad cynnydd ar Briodoldeb i Ymarfer

(CGA 38/16)

17.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn, a oedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar
waith Priodoldeb i Ymarfer y Cyngor. Gofynnwyd i aelodau ofyn am eglurhad
ynghylch unrhyw bwyntiau a oedd yn dod i’r amlwg o’r adroddiad.

17.2

Gan gyfeirio at baragraff 3, hysbyswyd aelodau fod CGA wedi cyllidebu ar gyfer 10
Pwyllgor Ymchwilio yn 2016-17 ond y byddai cyfanswm o 12 yn debygol.
Rhagwelwyd y byddai swyddogion yn cwblhau tua 45 gwrandawiad Priodoldeb i
Ymarfer erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ac roedd mwy na 12 eisoes yn yr arfaeth
yn 2017-18.

17.3

Gan gyfeirio at baragraff 9, adroddodd Liz Brimble y bu cynnydd sylweddol yn nifer y
ceisiadau cofrestru a gyfeiriwyd at y tîm Priodoldeb i Ymarfer, gydag 16
gwrandawiad Addasrwydd wedi’u cwblhau neu eu trefnu yn 2016-17.

17.4

Hysbyswyd aelodau mai 1 aelod panel addysg bellach ac 1 aelod panel a oedd yn
weithiwr cymorth dysgu yn unig a oedd gan CGA ar hyn o bryd. Roedd ymgyrch
recriwtio diweddar wedi denu 3 ymgeisydd pellach a byddai’r cyfweliadau’n cael eu
cynnal ym mis Rhagfyr 2016.

17.5

Ni chafwyd unrhyw ymholiadau pellach ac roedd aelodau’n fodlon nodi’r adroddiad
diweddaru ynghylch gwaith Priodoldeb i Ymarfer y Cyngor.

18-23. Eitemau er gwybodaeth
Cafodd aelodau bapurau ac adroddiadau “er gwybodaeth” ar:


Adolygiad Chwarterol (1 Ebrill – 30 Mehefin 2016)

(CGA 39/16)



Adroddiad Cynnydd ar Gyllido Sefydlu, DPC ac MAA

(CGA 40/16)



Adroddiad Cynnydd ar Amcanion Cydraddoldeb 2016-17
41/16)



Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-16

(CGA 42/16)



Cynllun hyfforddi 12 mis CGA

(CGA 43/16)



Ymatebion CGA i ymgynghoriadau allanol

(CGA 44/16)

Yna, symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.
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(CGA

