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Cyflwyniad

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn rheoleiddiwr annibynnol, a sefydlwyd gan Ddeddf
Addysg (Cymru) 2014. Rydym yn gweithio gyda gweithwyr addysg proffesiynol, sydd mewn
rolau addysgu a chymorth, o’r cyfnod sylfaen i addysg bellach, gwaith ieuenctid a dysgu
seiliedig ar waith. Mae ein Cofrestr CGA o Ymarferwyr Addysg yng Nghymru yw’r gofrestr
gyhoeddus fwyaf ar gyfer unrhyw broffesiwn yng Nghymru a’r ehangaf o’i math yn y byd,
gyda mwy nag 80,000 o ymarferwyr wedi’u cofrestru ar draws saith grŵp gwahanol o fewn y
gweithlu addysg.
Mae’r Cynllun Strategol hwn yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y cyfnod o 2021 i
2024. Fe’i datblygwyd yn dilyn adolygiad cynhwysfawr o’n gweithgareddau ein hunain a’r
amgylchedd allanol. Mae hefyd yn adlewyrchu ein rôl a chylch gwaith ffurfiol yng nghyddestun y tirlun addysg ehangach. Rydym wedi paratoi y strategaeth mewn ymgynghoriad â
rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys aelodau, staff y Cyngor a’r gymuned addysg ehangach.

Ein gweledigaeth
Ein nod yw bod yn rheoleiddiwr annibynnol, blaengar ac ymatebol y mae cofrestreion,
dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd yn ymddiried ynddo i gynnal safonau a gwella proffesiynoldeb o
fewn y gweithlu addysg.

Ein cenhadaeth

Mae dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd ehangach wrth gwraidd ein gwaith. Rydym yn gweithio ar
eu rhan nhw i gofrestru, rheoleiddio a chefnogi ein cofrestreion i gynnal y safonau
ymddygiad a chymhwysedd uchaf.
Rydym hefyd yn defnyddio’n sefyllfa a’n gwybodaeth, gan gynnwys y data unigryw o’n
Cofrestr, i chwarae rhan flaenllaw yn datblygu cyngor polisi addysg sy’n seiliedig ar
dystiolaeth – gan helpu i yrru gwelliant ar draws y system addysg yng Nghymru.

Ein gwerthoedd
Annibyniaeth Rydym yn rheoleiddiwr annibynnol dibynadwy, sy’n ymroi i ddiogelu
buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd yng Nghymru.
Proffesiynoldeb Rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith. Rydym yn gweithredu gydag
uniondeb i gynnal a hyrwyddo safonau uchel yn y gweithlu addysg yng
Nghymru a darparu gwasanaeth rhagorol i’n cofrestreion.
Cydraddoldeb Rydym yn ymrwymo i degwch, amrywiaeth a chyfle cyfartal. Rydym yn
gweithio i gyflawni’r nodau hyn, o fewn ein polisïau cyflogaeth ni a
diwylliant ein gweithle ac, yn fwy ehangach, ar draws y system addysg.
Cydweithredu Rydym yn gweithio ar y cyd â’n cofrestreion a rhanddeiliaid i ddatblygu
a hybu rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu. Rydym yn rhagweithiol
wrth chwilio am mynd gyfleoedd i gydweithredu a rhannu arfer da ar
draws a rhwng ein grwpiau cofrestreion.
Cefnogaeth Rydym ni’n sefydliad dysgu – rydym ym ymrwymo i wella’n hunain a
helpu’n cofrestreion i wneud felly hefyd. Gwnawn hyn trwy gynnig
cyngor ac arweiniad a thrwy annog ymddygiad ac arfer da.
Atebolrwydd Rydym yn gweithio’n dryloyw, er budd cofrestreion, dysgwyr, rhieni a’r
cyhoedd i gynnal safonau a gwella proffesiynoldeb.
Cadernid Rydym yn ymrwymo i roi gwerth am arian i gofrestreion (y mae eu
ariannol ffioedd yn incwm craidd i ni) ac rydym yn gweithio’n effeithlon i
sicrhau ein bod yn sefydlog yn ariannol.
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Fframwaith deddfwriaethol

Deddf Addysg (Cymru) 2014 sy’n pennu’n ffurfiol ein rôl fel rheoleiddiwr ac arweinydd
strategol yn y sector addysg yng Nghymru a’n hymrwymiadau i gofrestreion, dysgwyr, rhieni
a’r cyhoedd. Mae ein nodau a’n swyddogaethau, fel y’u diffinnir gan y Ddeddf, wedi’u
crynhoi isod.

O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, ein prif nodau yw:
•
•
•

cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd y dysgu yng Nghymru;
cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon ac eraill sy’n
cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru; a
diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder
y cyhoedd yn y gweithlu addysg.

O dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, ein prif swyddogaethau yw:
•
•
•

•
•
•
•
•

sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg;
cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg;
ymchwilio i, a gwrando ar, honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol,
anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai godi
amheuon ynghylch priodoldeb cofrestrai i ymarfer;
achredu rhaglenni addysg gychwynnol athrawon a monitro eu cydymffurfiad â
meini prawf cenedlaethol;
rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ac eraill ar faterion sy’n ymwneud â’r gweithlu
addysg ac addysgu a dysgu;
monitro Sefydlu a gwrando ar apeliadau Sefydlu (lle bo hynny’n berthnasol) yn
ymwneud ag athrawon;
hybu gyrfaoedd yn y gweithlu addysg; ac
ymgymryd â gwaith penodol yn ymwneud ag addysgu a dysgu ar gais Llywodraeth
Cymru.

Nid ydym yn gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru a ffioedd cofrestru sy’n ariannu ein
swyddogaethau craidd. Fodd bynnag, rydym hefyd yn arwain amrywiaeth o waith yn
genedlaethol ar ran Llywodraeth Cymru a derbyniwn gyllid grant ar gyfer y gweithgareddau
hyn, sy’n cynnwys:
•
•
•
•
•
•
•

gweinyddu dyfarniad Statws Athro Cymwysedig (SAC);
gweinyddu ariannu, olrhain a chofnodi trefniadau ar gyfer sefydlu;
datblygu a chynnal y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP);
clywed apeliadau Sefydlu a chyhoeddi tystysgrifau Sefydlu;
hybu gyrfaoedd yn y proffesiynau addysg;
darparu Ysgrifenyddiaeth ar gyfer Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru; ac
ymgymryd â phrosiectau ymchwil ad-hoc.
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Rydym hefyd yn ymgymryd â gwaith arall yn ychwanegol at waith a ariennir gan ffioedd
cofrestru neu grant. Mae’r gweithgareddau hyn (y mae’r Cyngor yn adennill ei gostau ar eu
cyfer) yn cynnwys:
•
•

cyfrifoldeb am gyflwyno a datblygu ymhellach y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith
Ieuenctid yng Nghymru, mewn partneriaeth ag amrywiaeth o randdeiliaid;
paratoi dadansoddiadau ystadegol pwrpasol, gan ddefnyddio’r data o’r Gofrestr, i
sefydliadau eraill.

Ein pobl

Mae Cyngor CGA yn cynnwys 14 aelod sy’n pennu cyfeiriad strategol y sefydliad ac sy’n
gyfrifol am ei lywodraethu.
Caiff pob aelod eu penodi am gyfnod pedair blynedd, gyda saith yn cael eu penodi’n
uniongyrchol trwy system penodiadau cyhoeddus Llywodraeth Cymru a saith arall yn cael eu
penodi ar ôl cael eu henwebu gan amrywiaeth o randdeiliaid.
Rydym yn cyflogi dros 50 o staff. Yn ogystal â hynny. Rydym hefyd yn cynnal ac yn cefnogi:
•
•
•

grŵp o fwy na 50 o aelodau panel priodoldeb i ymarfer;
Bwrdd o 12 aelod achredu AGA; a
grŵp o fwy na 30 o aseswyr y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng
Nghymru.

Y Gymraeg

Rydym yn ymroddedig i’r Gymraeg, ac rydym yn falch o fod yn sefydliad dwyieithog. We are
committed to the Welsh language and proud to be a bilingual organisation.
Rydym yn gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg i roi Safonau’r Gymraeg ar waith yn
llawn. Byddwn yn parhau i fod yn sefydliad cwbl ddwyieithog sy’n cynnig gwasanaethau i
gofrestreion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
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Amcanion Allweddol ar gyfer 2021-24

Mae ein hamcanion ar gyfer cyfnod y cynllun hwn yn amlinellu sut rydym am anelu at
wireddu ein gweledigaeth. Byddant yn cyfrannu at gamau gweithredu penodol a
mesuradwy, a osodir fel rhan o’n proses flynyddol o gynllunio gweithredol.

Amcan 1
Bod yn rheoleiddiwr 1.1
effeithiol, sy’n
gweithio er budd y 1.2
cyhoedd ac sy’n
meithrin hyder yn y
gweithlu addysg 1.3
1.4
1.5

Cynnal Cofrestr o Ymarferwyr Addysg sy’n gywir ac yn
hygyrch.
Gweithredu gweithdrefnau rheoliadol trylwyr, teg a
thryloyw sy’n sicrhau mai dim ond y rheiny sy’n cael eu
hystyried yn briodol i ymarfer all wneud hynny.
Cadw a hyrwyddo Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol a
chyfarwyddyd perthnasol sy’n cefnogi safonau uchel gan ein
cofrestreion ac sy’n llywio eu hymarfer.
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill ar
fentrau i sicrhau a gwella safonau mewn addysgu a dysgu.
Gweithio gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i
sicrhau bod y ddeddfwriaeth sy’n ein llywodraethu yn
parhau’n addas at y diben.

Amcan 2
Hyrwyddo dysgu a
phroffesiynoldeb o 2.1
fewn y gweithlu
addysg 2.2
2.3
2.4

Ysgogi gwelliant mewn Addysg Gychwynnol i Athrawon
(AGA) trwy brosesau achredu trylwyr a darparu cyfeiriad
strategol.
Arwain a chefnogi mentrau i hyrwyddo ac annog dysgu
proffesiynol effeithiol o fewn y gweithlu addysg.
Arwain a chefnogi mentrau i hyrwyddo ymgysylltiad ag
ymchwil a helpu i ledaenu arferion gorau o fewn y
gweithlu addysg.
Cynyddu gwelededd gwaith y Cyngor ymhlith y cyhoedd,
ein cofrestreion a’n rhanddeiliaid, drwy gyfathrebu ac
ymgysylltu effeithiol a hygyrch.
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Amcan 3
Chwarae rhan
flaenllaw yn datblygu 3.1
polisi addysg a
hwyluso’i weithredu 3.2
yng Nghymru
3.3
3.4
3.5

Darparu cyngor ac ymchwil annibynnol ar bolisi, er mwyn
cynorthwyo â datblygu polisi addysg seiliedig ar
dystiolaeth yng Nghymru, sy’n mynd ati i wella safonau.
Gweithio gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys ein
cofrestreion, i ddylanwadu’n gadarnhaol ar ddatblygu a
chyflwyno polisi addysg yng Nghymru.
Arwain mentrau i hyrwyddo gyrfaoedd o fewn y
proffesiynau addysg a gyrru gwelliannau o ran recriwtio a
chadw.
Hyrwyddo iechyd a lles a chydraddoldeb ac amrywiaeth,
yn ddaliadau sylfaenol gweithlu addysg proffesiynol,
modern.
Darparu Ysgrifenyddiaeth ar gyfer Corff Adolygu Cyflogau
Annibynnol Cymru.

Objective 4
Cynnal gallu a
chapasiti’r sefydliad a 4.1
chyflwyno gwerth am
arian i gofrestreion
4.2
4.3

Rheoli adnoddau yn effeithiol er mwyn bodloni
anghenion presennol a’r dyfodol, gan wneud defnydd
priodol o dechnoleg i annog effeithlonrwydd a gwella’n
gwasanaethau.
Meddu ar brosesau cynllunio, rheoli perfformiad a
chydymffurfio effeithiol, gan sicrhau eu bod yn
ymgorffori arfer gorau.
Darparu rhaglen ddatblygu gynhwysfawr a chynhwysol i
gyflogeion, y Cyngor ac aelodau panel, sy’n bodloni
anghenion newidiol y sefydliad ac sy’n hyrwyddo
cydraddoldeb a llesiant.
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Cyllideb arfaethedig 2021-24
2021-22

2022-23

2023-24

£

£

£

3,400,005

3,400,005

3,400,005

45,000

45,000

45,000

TBC

TBC

TBC

Grantiau eraill: elw banc

15,000

15,000

10,000

Incwm arall: Contract Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith
Ieuenctid yng Nghymru

75,000

75,000

0

Incwm arall: Incwm Ffioedd Achredu

17,600

I’w
gadarnhau

I’w
gadarnhau

3,552,605

3,535,005

3,455,005

Amcan 1: Bod yn rheoleiddiwr effeithiol, sy’n gweithio
er budd y cyhoedd ac sy’n meithrin hyder yn y gweithlu
addysg

2,349,861

2,373,360

2,397,094

Amcan 2: Hyrwyddo dysgu a phroffesiynoldeb o fewn y
gweithlu addysg

380,804

384,612

388,458

Amcan 3: Chwarae rhan flaenllaw yn datblygu polisi
addysg a hwyluso’i weithredu yng Nghymru

274,839

277,588

280,364

Amcan 4: Cynnal gallu a chapasiti’r sefydliad a
chyflwyno gwerth am arian i gofrestreion

384,217

388,059

391,940

Gweinyddu / gorbenion

477,367

482,140

486,962

Note: Mae’r ffigyrau yn cyfeirio at weithgarwch CGA yn unig
yn ogystal â gweithgarwch grantiau LlC hysbys – hyd nes y
derbynnir llythyr Cynnig Grant Llywodraeth Cymru.

Incwm
Incwm a dderbynnir gan ffioedd cofrestru (gan gynnwys
cymhorthdal ffioedd LlC)
Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Dadansoddi Data
Grantiau eraill a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru: I’w
gadarnhau

Cyfanswm incwm
Gwariant

Cronfeydd wrth gefn
Cronfa ddata

-

-

-

Priodoldeb i Ymarfer

-

-

-

Llety

-

-

-
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Cyfanswm gwariant

3,867,088

3,905,759

3,944,818

Dyled ar gyfer y cyfnod

(314,483)

(370,754)

(489,813)
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