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Cyn y cyfarfod, rhoddodd Huw Morris (Cyfarwyddwyr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes) friff
i’r aelodau ar ddatblygiadau Llywodraeth Cymru mewn addysg bellach.

1.

Croeso a materion rhagarweiniol

1.1

Croesawyd yr aelodau gan Angela Jardine, (Cadeirydd), i ddeuddegfed cyfarfod Cyngor y
Gweithlu Addysg (CGA).

1.2

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Helen O’Sullivan a Roberto De Benedictis, a chydweithwyr
yn TCI, GTCNI a GTCS.

1.3

Hefyd, estynnodd y Cadeirydd groeso i Gadeirydd y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer, Jacquie
Turnbull, a oedd yn cynnal sesiwn friffio i’r aelodau ar ôl cyfarfod y Cyngor.

1.4

Atgoffwyd yr aelodau y byddai’r cyfarfod nesaf o’r Cyngor ar 20 Tachwedd 2018 yn cael ei
gynnal yng Ngwesty’r Village, Coryton, hefyd. Gobeithiwyd y byddai cyfarfodydd ar ôl mis

Tachwedd yn cael eu cynnal yn fewnol yn Nhŷ Eastgate. Byddai aelodau’n cael eu
diweddaru o ran cynnydd adeilad ychwanegol y Cyngor yn ystod eitem CGA 14/18 ar yr
agenda.

2.

Datganiadau o Fuddiant

2.1

Atgoffwyd y Cyngor gan Kevin Pascoe ei fod wedi datgan buddiant yn flaenorol mewn
perthynas ag eitem CGA 20/18 ar yr agenda. Nododd nad oedd ganddo unrhyw
ddatganiadau o fuddiant gyda’r gwaith hwn yn ei gyfnod presennol. Cytunodd y Cyngor bod
hyn yn wir.

3.

Gohebiaeth ac Adroddiad y Cadeirydd

3.1

Hysbyswyd yr aelodau gan y Cadeirydd y byddai hi a’r Prif Weithredwr yn cyfarfod gydag
Ysgrifennydd y Cabinet ar 4 Gorffennaf 2018, ac mai hwn oedd y cyfarfod cyntaf rhwng y
ddau barti ers mis Medi 2016. Byddent yn ei diweddaru hi ar y datblygiadau yng ngwaith
Cyngor y Gweithlu Addysg, a byddent hefyd yn ei gwahodd i fynychu digwyddiad ‘Siarad yn
Broffesiynol’ y Cyngor ym mis Hydref 2018.

3.2

Ers cyfarfod diwethaf y Cyngor, roedd y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr wedi cyfarfod hefyd
gydag Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ar 22 Mai 2018. Hwn oedd
y cyfarfod cyntaf rhwng CGA a’r Gweinidog ers iddi gael ei phenodi i’r rôl. Nodwyd bod y
trafodaethau wedi bod yn gadarnhaol iawn, ac ar ôl y cyfarfod, cytunodd y Gweinidog i
noddi Briff Polisi nesaf CGA ar yr Iaith Gymraeg.

3.3

Dywedwyd wrth y Cyngor bod cyfarfod y pedair cenedl rhwng Cadeiryddion a Phrif
Weithredwyr y DU a chwaer Gynghorau Iwerddon, wedi’i ailgynnull ar ôl ei ohirio ym mis
Mawrth oherwydd tywydd gwael. Roedd y cyfarfod wedi’i aildrefnu ar gyfer 13 Gorffennaf
2018 ac i’w gynnal yng Nghaerdydd.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 13 Mawrth 2018

4.1

Aeth y Cadeirydd â’r Cyngor trwy gofnodion drafft cyfarfod 13 Mawrth 2018 tudalen wrth
dudalen. Roedd yr aelodau yn fodlon cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir o’r cyfarfod
hwnnw.

Materion yn Codi
4.2

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

5.

I dderbyn hysbysiad ynghylch unrhyw faterion y mae aelodau yn dymuno eu codi mewn
perthynas â’r eitemau ‘er gwybodaeth’ ar yr agenda (20-24)

5.1

Ni hysbyswyd ynghylch unrhyw faterion.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 10 Mai 2018

6.1

Cyflwynwyd y cofnodion hyn gan y Prif Weithredwr. Adroddodd nad oedd unrhyw faterion
yn codi i’w tynnu i sylw’r aelodau nad oeddent yn cael eu trafod nes ymlaen ar yr agenda.

6.2

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau gan aelodau.

7.

Cofnodion drafft y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio ar 10 Mai 2018 a 18 Mehefin 2018

7.1

Esboniwyd bod y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio wedi cyfarfod ar gyfer cyfarfod
ychwanegol ar 18 Mehefin 2018 er mwyn trafod y Cod Ymddygiad ac Ymarfer diwygiedig
drafft a gyflwynwyd i’r Cyngor ar gyfer trafodaethau yn eitem CGA 17/18 ar yr agenda.
Rhoddodd y Prif Weithredwr ddiolch i’r Pwyllgor am ymgynnull a hefyd am y diwygiadau
pellach a ychwanegwyd at y drafft cyn cael eu cyflwyno i’r Cyngor.

7.2

Cyflwynodd Berni Tyler, a gadeiriodd cyfarfod Pwyllgor mis Mai, y set gyntaf o gofnodion ac
adroddodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i’w tynnu i sylw’r aelodau nad oeddent yn cael
eu trafod nes ymlaen ar yr agenda.

7.3

Cyflwynodd Jane Setchfield (Cadeirydd y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio) y set nesaf o
gofnodion ac adroddodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i’w tynnu i sylw’r aelodau nad
oeddent yn cael eu trafod nes ymlaen ar yr agenda.

7.4

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau eraill gan yr aelodau.

8.

Adroddiad gan y Prif Weithredwr

8.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad yn diweddaru’r cyngor ar ystod o faterion nad
oeddent yn cael eu trafod yn unrhyw le arall ar yr agenda, gan wahodd sylwadau ac
ymholiadau gan yr aelodau.

8.2

Gan gyfeirio at baragraff dau, tynnodd sylw at nifer o grwpiau polisi allweddol yr oedd gan y
Cyngor gynrychiolaeth arnynt. Nododd yn benodol fod yr Academi Genedlaethol ar gyfer
Arweinyddiaeth Addysgol wedi cael ei lansio ar 16 Mai 2018, a bod y cyfarfod terfynol o’r
bwrdd cysgodol felly, yr oedd y Prif Weithredwr yn aelod ohono, wedi dod i ben ar 20
Mehefin 2018. Rhoddodd y Cadeirydd ddiolch i’r Prif Weithredwr am ei gyfraniad a’i
gynrychiolaeth yn y maes hwn.

8.3

Amlinellodd paragraff 18 ddau ddigwyddiad a oedd ar ddod, i’w cynnal gan Gyngor y
Gweithlu Addysg. Anogwyd aelodau i archebu’u tocynnau drwy Ysgrifennydd y Cyngor i
fynychu’r digwyddiad Siarad yn Broffesiynol a oedd i’w gynnal ar 22 Hydref 2018. Fel y
soniwyd yng ngohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd, roedd y Cyngor wedi sicrhau nawdd gan
Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gynnal ei ddigwyddiad Briff Polisi nesaf. Esboniodd
y Prif Weithredwr y byddai’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn ne Cymru a gogledd
Cymru. Byddai manylion pellach yn cael eu cylchredeg i aelodau ar ôl penderfynu’n derfynol
ar ddyddiadau’r digwyddiad.

CGA 14/18

8.4

Roedd paragraff 28 yn amlinellu diweddariad ar gaffael adeilad ychwanegol i’r Cyngor.
Atgoffwyd aelodau fod swyddogion wedi hysbysu’r Cyngor ynglŷn â’r penderfyniad i
brydlesu llawr ychwanegol yn Nhŷ Eastgate yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth 2018.
Hysbyswyd yr aelodau gan Julia Evans (Dirprwy Brif Weithredwr – Cyllid, Adnoddau Dynol a
Gwasanaethau Corfforaethol) fod ymgynghorwyr penodedig y Cyngor wedi negodi prydles
10 mlynedd erbyn hyn, gyda chymal terfynu pum mlynedd a chap ar dâl gwasanaeth. Roedd
swyddogion bellach wrthi’n cwblhau ymarferiad caffael arall i adnewyddu’r llawr
ychwanegol, ac roeddent yn obeithiol y byddai’r gofod wedi’i gwblhau ac yn addas i’r diben
erbyn mis Tachwedd 2018.

8.5

Hysbyswyd aelodau fod swyddogion wedi penderfynu adolygu lefelau staffio’r sefydliad. Yn
benodol, roedd ystyriaeth yn cael ei rhoi i recriwtio cyfarwyddwr ychwanegol i ymuno â’r
uwch dîm rheoli i wneud iawn am yr ehangu cyflym yn y Cyngor dros y tair blynedd diwethaf,
ac ehangu pellach o bosibl. Rhagwelwyd hefyd y gallai rhai swyddi ychwanegol eraill gael eu
creu ar draws y sefydliad am y rheswm hwn.

8.6

I ymateb i ymholiad gan aelod, dywedodd y Prif Weithredwr y byddai recriwtio cyfarwyddwr
ychwanegol yn sicrhau cydbwysedd ymhlith uwch reolwyr swyddogaethau craidd y Cyngor.
Nododd ymhellach fod swmp y gwaith ymgysylltu, sef rhoi cyflwyniadau, wedi cynyddu’n
gyflym ers ehangu cylch gwaith Cyngor y Gweithlu Addysg.

8.7

Holodd un aelod ynghylch cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygiad rhoi’r safonau
proffesiynol ar gyfer gweithwyr cymorth dysgu ar waith. Ymatebodd Karen Evans (Rheolwr
Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu) fod y safonau drafft wedi’u peilota gan Lywodraeth Cymru
a’u bod yn ychwanegu at y Pasbort Dysgu Proffesiynol, ac roedd y Cyngor yn deall fod y
cyfnod ymgynghori i ddechrau dros gyfnod yr haf. Y dyddiad gweithredu a gynlluniwyd oedd
mis Medi 2019.

8.8

I ymateb i ymholiad ynghylch cofrestru yn y sector annibynnol, nododd y Prif Weithredwr ei
fod wedi cyfarfod gyda Keith Towler o Fwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru i
drafod hyn a phwerau atal interim (trafodir ymhellach yn CGA 23/18). Byddai aelodau yn
parhau i gael diweddariadau ar hyn.

8.9

Roedd yr aelodau yn fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

9.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Drafft

9.1

Cyflwynodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Adnoddau Dynol a Chyfathrebu) yr Adroddiad
Blynyddol a Chyfrifon Drafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-18. Esboniodd fod yr
Adroddiad Perfformiad drafft wedi cael ystyriaeth gan y Pwyllgor Gweithredol yn ei gyfarfod
ym mis Mai, a bod manylion y Cyfrifon Blynyddol wedi’u hystyried gan y Pwyllgor Archwilio a
Chraffu yn ei gyfarfod ym mis Mehefin. Roedd yr adroddiadau cyflawn wedi’u cyflwyno
erbyn hyn i’r Cyngor eu hadolygu a’u cymeradwyo.

CGA 15/18

9.2

Esboniodd, o gael cymeradwyaeth y Cyngor, y byddai’r Prif Weithredwr yn llofnodi’r
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru ar 10 Gorffennaf 2018
fel yr amlinellwyd ym mharagraff chwech.

9.3

Cyfeiriwyd aelodau at dudalen 52 lle dangosodd y datganiad o incwm cynhwysfawr fod y
Cyngor wedi cronni gwarged boddhaol ar ddiwedd 2017-18. Atgoffwyd yr aelodau fod
Cynllun Strategol y Cyngor, a gymeradwywyd yng nghyfarfod mis Mawrth, wedi adrodd am
ddiffyg disgwyliedig ar gyfer y blynyddoedd 2019-21.

9.4

I ymateb i ymholiad gan aelod, esboniodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Adnoddau
Dynol a Chyfathrebu) fod aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu wedi adolygu’r Cyfrifon yn
gwbl fanwl, ac wedi cael sicrwydd gan farn ddiamod Archwilwyr mewnol y Cyngor a gafodd
sicrwydd sylweddol ym mhob maes.

9.5

Cadarnhaodd aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu fod y Pwyllgor wedi trafod balansau
cronfeydd y Cyngor yn helaeth, a’r diffyg disgwyliedig ar gyfer blynyddoedd y dyfodol yn ei
gyfarfod ym mis Mehefin. Nododd fod y Pwyllgor yn fodlon fod y diffyg cynlluniedig wedi’i
egluro’n llawn, a’i fod i’w ddisgwyl, yn sgil y ffaith nad yw gwariant y Cyngor yn cyfateb i’r
gweithgarwch eto.

9.6

Ni chafwyd unrhyw sylwadau pellach ac roedd yr aelodau yn fodlon cymeradwyo’r
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon drafft ar gyfer 2017-18.

10.

Adolygu’r Gofrestr Risg

10.1

Cyflwynodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cyllid, Adnoddau Dynol a Chyfathrebu) y papur hwn
a gyflwynwyd i’r Cyngor yn flynyddol. Gwahoddwyd yr aelodau i adolygu’r proffil risg
cyffredinol, y newid yng nghyfansoddiad y risg ar draws yr amrywiol gategorïau a
chadarnhau bod yr asesiad risg gweddilliol yn cyflwyno archwaeth risg y Cyngor yn ddigonol.

10.2

Yn ei gyfarfod ym mis Ionawr, cyflwynodd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu risg newydd i’r
gofrestr; sef canfyddiadau negyddol gan randdeiliaid o ganlyniad i feirniadaeth anwybodus o
sefyllfa ariannol y Cyngor. Roedd y prif gategorïau risg yn parhau i ganolbwyntio ar risg
ariannol a risg enw da, ond roedd y proffil risg cyffredinol wedi parhau’n gymharol sefydlog,
a newidiadau bach fu trwy gydol y flwyddyn.

10.3

Roedd y Cyngor yn fodlon cymeradwyo’r Gofrestr Risg gyfredol.

11.

Adolygu’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

11.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Elizabeth Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr – Cymwysterau
Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) ac esboniodd bod gofyniad ar y Cyngor, o dan
Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, i gynnal adolygiad o’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol
(y Cod) cyn pen tair blynedd o’i gyhoeddi gyntaf. Cyhoeddwyd y Cod presennol fel rhan o

CGA 16/18

CGA 17/18

ad-drefnu CyngACC i Gyngor y Gweithlu Addysg yn 2015, ac roedd hi’n bryd iddo gael ei
adolygu nawr.
11.2

Atgoffwyd yr aelodau bod y Cyngor wedi cymeradwyo amserlen yr ymgynghoriad yn ei
gyfarfod ym mis Mawrth 2018, ac yn dilyn hyn byddai’r ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei
gynnal rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2018.

11.3

Roedd drafft cyntaf o’r Cod diwygiedig wedi’i gyflwyno i’r Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio a
gynhaliodd gyfarfod ychwanegol ar 18 Mehefin 2018 i drafod y fersiwn ddiwygiedig yn llawn.
Roedd y Pwyllgor wedi craffu’n fanwl ar y drafft, ac ymgorfforwyd y sylwadau a’r diwygiadau
wedyn i’r fersiwn a gyflwynir i’r Cyngor yn awr.

11.4

Hefyd, trafodwyd y drafft ymhlith aelodau Panel Addasrwydd i Ymarfer y Cyngor yn ystod eu
sesiwn hyfforddi flynyddol ym mis Mehefin 2018. Nododd y Dirprwy Brif Weithredwr
(Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) fod yr adborth o’r sesiwn hon
yn adleisio’r sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio.

11.5

Nid oedd unrhyw sylwadau pellach ac roedd yr aelodau yn fodlon cymeradwyo’r fersiwn
ddrafft ddiwygiedig o God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA i’r cyhoedd ymgynghori
yn ei gylch.

12.

Ymateb drafft CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ‘Budd y Cyhoedd a Chymru
Ffyniannus – y camau nesaf’
CGA 18/18

12.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Karen Evans (Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu) a
roddodd ymateb drafft i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru. Dywedodd wrth yr aelodau bod
yr ymgynghoriad wedi’i drafod gan y Pwyllgor Gweithredol yn ei gyfarfod ym mis Mai.
Datblygwyd ymateb drafft wedyn a’i gylchredeg ymhlith aelodau er mwyn iddynt gynnig
sylwadau arno.

12.2

Tynnodd y Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu sylw wedyn at rai o’r pwyntiau a wnaed
yn ymateb CGA. Yn benodol, gan gyfeirio at baragraffau 10 ac 11, nododd fod y Cyngor wedi
codi ei bryderon eto mewn perthynas â’r ffaith nad oedd angen i ymarferwyr addysg uwch
gofrestru o dan y ddeddfwriaeth bresennol.

12.3

Roedd yr aelodau yn fodlon cymeradwyo’r ymateb drafft i’r ymgynghoriad.

13.

Adroddiad cynnydd ar SAC, Cofrestru ac Ymsefydlu

13.1

Cyflwynwyd yr adroddiad cynnydd hwn gan y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau
Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) a roddodd ddiweddariad i aelodau ar waith y
Cyngor mewn perthynas â Chofrestru a gweinyddu’r dyfarniad Statws Athro Cymwysedig
(SAC) ac ymsefydlu.

CGA 19/18

13.2

Roedd yr aelodau yn gwybod fod y ffigurau wedi’u cyllidebu ar gyfer yr holl gategorïau
wedi’u bodloni, ac adroddwyd bod y ffigur i fyny 1,300 o gymharu â’r adeg hon y llynedd ar
ôl dadgofrestru ymarferwyr a ddewisodd peidio â chadw eu cofrestriad.

13.3

Roedd y broses adnewyddu ffioedd wedi’i chwblhau erbyn hyn, ac roedd swyddogion yn
parhau i weithio gydag Awdurdodau Lleol ac adrannau adnoddau dynol i gwblhau’r broses ac
unioni ymholiadau heb eu hateb. Canfu’r broses fod dros 1000 o ymarferwyr wedi bod yn
gweithio heb gofrestriad, a bod tua 780 o gofrestreion wedi’u cofrestru yn y categori
anghywir.

13.4

I ymateb i ymholiad gan aelod, sicrhawyd y Cyngor gan y Dirprwy Brif Weithredwr
(Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) fod swyddogion yn cysylltu â’r
cyflogwyr perthnasol yn barhaus er mwyn sicrhau bod y materion hyn yn cael eu datrys a’u
bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth.

13.5

Yn dilyn y broses, roedd llythyr cadarnhad o gofrestriad wedi’i anfon at yr holl gofrestreion a
oedd yn cynnwys ffurflen casglu data gydag amlen rhadbost i’w dychwelyd. Roedd y Cyngor
yn awyddus i sicrhau bod y data ar gofrestreion yn gyfoes ac yn gywir. Roedd dros 6,000 o
ddiweddariadau wedi’u derbyn hyd yma yn dilyn yr ymgysylltiad, ac felly gobeithiwyd y
byddai nodi’r wybodaeth hon ar y gofrestr yn galluogi swyddogion i nodi patrymau a
thueddiadau yn gywir yn ôl sector.

13.6

Atgoffwyd yr aelodau fod swyddogion wedi cytuno ar amserlen ar gyfer rhyddhau data’n
gyhoeddus yn ystod 2018-19 a oedd yn disodli’r crynhoad o ystadegau blynyddol a
gynhyrchwyd yn flaenorol ym misoedd Mai/Mehefin bob blwyddyn. Fel yr amlinellwyd ym
mharagraff 19, roedd tri chyhoeddiad wedi’u rhyddhau ym mis Mehefin, a byddai
cyhoeddiadau pellach sy’n berthnasol i’r holl gategorïau cofrestreion yn dilyn trwy gydol y
flwyddyn.

13.7

Gan gyfeirio at baragraff 25, adroddodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon,
Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) fod y Cyngor, ers ysgrifennu’r papur, wedi cael gwybod
fod dau athro newydd gymhwyso wedi methu’u cyfnod Ymsefydlu. Nid oedd swyddogion yn
disgwyl y byddai’r un o’r penderfyniadau hyn yn mynd i apêl.

13.8

Adroddwyd bod Llywodraeth Cymru yn adolygu’r drefn o gydnabod athrawon ysgol o
dramor a’i bod yn cynllunio ymgynghoriad ar newidiadau posibl i Reoliadau cymwysterau a
fyddai’n caniatáu ar gyfer cydnabod athrawon ysgol o wledydd y tu allan i’r Undeb
Ewropeaidd. Adroddodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac
Addasrwydd i Ymarfer) fod swyddogion wedi bod yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru gyda
gwybodaeth gefndir i lywio’u gwaith o ddrafftio’r ymgynghoriad, a fyddai’n cael ei gyhoeddi
ym mis Tachwedd 2018 fwy na thebyg.

13.9

Roedd yr aelodau yn fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

14.

Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon

CGA 20/18

14.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad cynnydd hwn ar rôl statudol newydd y Cyngor i
achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru.

14.2

Yn dilyn y chwe asesiad achredu, cyhoeddwyd y rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon
achrededig cyntaf yng Nghymru ar 29 Mehefin 2018. Cylchredwyd datganiad i’r wasg CGA ar
hyn i’r aelodau. Esboniodd y Prif Weithredwr fod gan y partneriaethau na chafodd eu
rhaglenni eu hachredu hyd at 20 Gorffennaf 2018 i gyflwyno apêl yn erbyn y penderfyniad.

14.3

Hysbyswyd yr aelodau y byddai Llywodraeth Cymru yn estyn gwahoddiad i dendro ar gyfer
llwybr newydd yn seiliedig ar gyflogaeth i mewn i faes addysgu yn yr hydref 2018. Byddai’r
bwrdd achredu Hyfforddiant Gychwynnol i Athrawon yn achredu’r rhaglen hon yn y
gwanwyn 2019, yn dilyn yr ymarferiad caffael. Byddai aelodau yn cael diweddariad ar
gynnydd hyn yng nghyfarfod nesaf y Cyngor.

14.4

Dymunodd yr aelodau nodi gair o ddiolch i’r swyddogion a oedd yn gysylltiedig â’r gwaith
Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon am hwyluso cwblhau’r asesiadau a chwblhau’r holl
waith yn unol â’r amserlen yn Atodiad A.

15.

Pasbort Dysgu Proffesiynol

15.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru
ac Addasrwydd i Ymarfer) a roddodd ddiweddariad i aelodau ar ddatblygiad y Pasbort Dysgu
Proffesiynol (PDP), a’r cynlluniau i’w ddatblygu yn y dyfodol.

15.2

Gan gyfeirio aelodau at baragraffau 7-9, adroddwyd bod yr ymarferiad caffael ar gyfer
datblygu meddalwedd y PDP wedi’i gwblhau erbyn hyn. Bu swyddogion yn gweithio’n
helaeth gyda chyfreithwyr y Cyngor i baratoi’r gwahoddiad i dendro cyn i’r contract dwy
flynedd gyda Pebble Learning ddod i ben ar 31 Gorffennaf 2018.

15.3

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau oedd 31 Mai 2018 a derbyniwyd un ymateb gan y
darparwr presennol. Yn dilyn ymarferiad gwerthuso, penderfynwyd fod y cynnig gan Pebble
Learning yn rhagori ar ofynion trothwy sylfaenol y meini prawf dewis a dyfarnu. O
ganlyniad, hysbyswyd Pebble Learning eu bod wedi llwyddo i sicrhau’r contract am gyfnod o
bum mlynedd. Roedd y contract wrthi’n cael ei ddrafftio i’w lofnodi gan y Prif Weithredwr a
Chadeirydd.

15.4

Fel rhan o gyhoeddiad Ebrill / Mai 2018, roedd ap symudol dwyieithog wedi’i ryddhau.
Roedd hyn yn gwella presenoldeb y PDP ymhellach ar draws y cyfryngau cymdeithasol, a
derbyniodd swyddogion adborth cadarnhaol i’r datblygiad. Byddai aelodau yn parhau i gael
eu diweddaru ar ddefnydd drwy’r dull hwn wedi i fwy o ddata gael ei goladu.

15.5

Fel y dywedwyd ym mharagraff 12, roedd y Prif Weithredwr wedi cyfarfod â Dirprwy
Gyfarwyddwr Addysg newydd ei benodi Llywodraeth Cymru ar 13 Ebrill 2018 i drafod
datblygu’r PDP i’r dyfodol. Ni fyddai Llywodraeth Cymru yn ariannu’r prosiect mwyach ar ôl
Ebrill 2019, ac felly byddai’r gost yn cael ei hamsugno gan incwm craidd CGA y Cyngor.

CGA 21/18

Roedd y trafodaethau ynglŷn â’r cyfeiriad bwriadedig ar gyfer y PDP wedi bod yn gadarnhaol
ac roedd y camau gweithredu a amlinellwyd ym mharagraff 13 wedi’u cytuno.
15.6

I ymateb i ymholiad gan aelod, dywedodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau
Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) na fu unrhyw gynnydd o ran gwneud y PDP
yn orfodol, ond bod trafodaethau’n parhau.

15.7

Ni chafwyd unrhyw sylwadau pellach ac roedd yr aelodau yn fodlon derbyn yr adroddiad
cynnydd.

16.

Diweddariad ar gynllun peilot y Fwrsariaeth Ymchwil

16.1

Cyflwynwyd yr adroddiad hwn gan y Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu a oedd yn
amlinellu’r cynnydd hyd yma ar gynllun peilot bwrsariaeth ymchwil y Cyngor ar gyfer
cofrestreion.

16.2

Atgoffwyd yr aelodau fod y Cyngor yn cefnogi naw o brosiectau, a bod swyddogion yn
cysylltu’n rheolaidd â’r cofrestreion hyn. Gobeithiwyd y byddai’r adroddiadau yn cael eu
cwblhau erbyn yr hydref 2018.

16.3

Yn sgil cynnal y cynllun peilot yn llwyddiannus, roedd swyddogion yn cynnig estyniad i ail
flwyddyn. Esboniodd y Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu pe bai hynny’n cael ei
gymeradwyo, y byddai swyddogion yn ceisio agor y cynllun ar gyfer ymgeiswyr newydd ym
mis Medi 2018. Awgrymodd y byddai’r ymagwedd hon yn darparu mwy o brofiad a
thystiolaeth i seilio penderfyniad arnynt o ran p’un ai i wneud y fwrsariaeth yn fuddiant
parhaol.

16.4

Pan gyfarfu’r Pwyllgor Gwerthuso (yn cynnwys y Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu, y
Swyddog Polisi a Chynllunio a’r aelod Cyngor Jane Setchfield) i lunio rhestr fer o’r ceisiadau,
daeth yn amlwg fod angen cymorth sylweddol ar lawer o’r ymgeiswyr. Gyda hyn mewn cof,
roedd swyddogion wrthi’n drafftio canllawiau ar ysgrifennu adroddiadau a chyfeiriadu, a
fyddai ar gael ar wefan GCA cyn gwahodd ceisiadau pellach.

16.5

Trafododd yr aelodau y potensial i gynnal y cynllun fel peilot tair blynedd; fodd bynnag,
penderfynwyd y dylai’r Cyngor adolygu a gwerthuso’r broses o flwyddyn i flwyddyn.

16.6

Roedd yr aelodau yn fodlon cymeradwyo’r estyniad i’r cynllun peilot.

17.

Adroddiad cynnydd Addasrwydd i Ymarfer

17.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru
ac Addasrwydd i Ymarfer) a oedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar waith Addasrwydd i
Ymarfer y Cyngor. Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn am eglurhad ar unrhyw bwyntiau a oedd
yn dod i’r amlwg o’r adroddiad.
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17.2

Cyfeiriodd yr aelodau at baragraff chwech a nododd ers ysgrifennu’r papur, mai nifer y
gwrandawiadau yr oedd disgwyl eu cwblhau yn 2018-19 oedd 77. Atgoffwyd yr aelodau
mai’r nifer y cyllidebwyd ar ei chyfer oedd 70, ac felly roedd swyddogion yn monitro hyn yn
fanwl. Esboniodd fod yr amserlennu yn mynd i mewn i fis Tachwedd erbyn hyn.

17.3

Diweddarwyd yr aelodau ar fater y Cyngor yn caffael y grym i bennu gorchmynion atal dros
dro. Fel yr amlinellwyd ym mharagraff 17, roedd swyddogion wedi bod yn codi’r
anghysondeb yn neddfwriaeth CGA ers tro.

17.4

Yn dilyn argymhelliad Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y dylid rhoi’r grym
hwn i CGA, amlinellodd Ysgrifennydd y Cabinet mewn sesiwn drafod lawn ei bod, wrth
ystyried yr argymhelliad, yn mynnu bod CGA yn cynnal ei ymgynghoriad ei hun gydag
ymarferwyr a rhanddeiliaid ar yr angen am rym o’r fath.

17.5

Pennwyd yr amserlen ar gyfer yr ymgynghoriad ym mharagraff 19, a nododd y Dirprwy Brif
Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) ddiwygiad bach i’r
dyddiadau ar y papur, am mai cyfnod yr ymgynghoriad fyddai 22 Tachwedd – 21 Rhagfyr
2018. Ar hyn o bryd, roedd swyddogion yn crynhoi ymchwil gan reoleiddwyr eraill o ran
gweithdrefnau gweithredol gorfodi gorchymyn atal dros dro. Nododd hefyd fod swyddogion
yn bwriadu cyfarfod â chynrychiolwyr undeb llafur i amlinellu pa bryd y byddai gorchymyn
atal dros dro yn cael ei ystyried, sef yn yr amgylchiadau diogelu pennaf yn unig.

17.6

Esboniwyd, yn dilyn y cyfnod ymgynghori, y byddai’r adroddiad ymgynghori yn cael ei
gylchredeg i aelodau gynnig sylwadau arno, cyn ei gyflwyno i Ysgrifennydd y Cabinet ei
ystyried ar ddiwedd mis Ionawr 2019.

17.7

Gan gyfeirio at baragraff 21, hysbyswyd yr aelodau fod yr ymarferiad recriwtio i benodi
aelodau panel newydd wedi’i gwblhau, a bod y Cyngor wedi gwneud 29 o benodiadau
llwyddiannus. Roedd hyfforddiant ymsefydlu yn mynd rhagddo, ac roedd 22 o’r 29 o
benodiadau newydd wedi mynychu diwrnod hyfforddi blynyddol aelodau’r panel yn
wirfoddol hefyd ar 22 Mehefin 2018.

17.8

I ymateb i ymholiad gan aelodau, esboniodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau
Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i Ymarfer) fod staff cymorth yn wynebu anhawster
weithiau o ran cael eu rhyddhau gan eu cyflogwyr er mwyn eistedd ar bwyllgorau; fodd
bynnag, yn dilyn y cylch recriwtio diweddar, roedd y gynrychiolaeth yn y sector hwn, yn y
categorïau ysgol ac addysg bellach, wedi dyblu.

17.9

Yn dilyn cwestiwn gan aelod ynglŷn â’r aelodau panel newydd yn cadeirio cyfarfodydd,
esboniodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i
Ymarfer) y byddai angen i’r aelodau hyn ennill cryn dipyn o brofiad yn gyntaf. Dywedodd
hefyd fod y Cyngor yn ffodus i gael nifer o aelodau ers amser maith a fyddai’n helpu
datblygu’r aelodau newydd yn eu rolau.

17.10 Cyfeiriwyd yr aelodau at Atodiad C, sef drafft o drydydd canllaw ymarfer da CGA, ‘Canllaw i
ymarfer da gyda ‘chyffwrdd, trin a thrafod ac atal priodol’ [‘Guide to good practise with
‘appropriate touch’, handling and restraint’]. Esboniwyd bod y drafft wedi’i argymell i’w

gymeradwyo gan y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio yn dilyn trafodaethau yn ei gyfarfod ym
mis Mai 2018. Roedd y Cyngor yn fodlon cymeradwyo’r ddogfen i’w chyhoeddi.
17.11 Ni chafwyd unrhyw sylwadau pellach ac roedd yr aelodau yn fodlon derbyn yr adroddiad
cynnydd.

18.

Adolygiad o weithdrefnau cyflenwi a threuliau aelodau’r Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer
CGA 24/18

18.1

Cyflwynodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i
Ymarfer) y papur hwn a oedd, yn dilyn argymhelliad gan y Pwyllgor Gweithredol, yn
gwahodd aelodau i ystyried, trafod a chymeradwyo cynnig yn ymwneud â thaliad
cydnabyddiaeth aelodau’r panel Addasrwydd i Ymarfer a oedd yn ymgymryd â gwaith
rheoleiddio’r Cyngor yn eu hamser eu hunain.

18.2

Esboniwyd bod y Cyngor yn talu cyfradd ddyddiol wedi’i chytuno o £170 i ysgolion i dalu am
athrawon cyflenwi er mwyn hwyluso rhyddhau aelodau a oedd yn athrawon ysgol, ac i
aelodau lleyg neu aelodau a oedd yn athrawon wedi ymddeol yn datgan eu hunain yn
weithwyr hunangyflogedig.

18.3

Ers yr ad-drefnu i Gyngor y Gweithlu Addysg oddi wrth Gyngor Addysgu Cyffredinol Cymru
(CyngACC), ac ar ôl hynny recriwtio aelodau panel ychwanegol i gyflawni gwaith Addasrwydd
i Ymarfer y Cyngor ar draws pob un o’r saith categori, nodwyd, yn enwedig yn y sectorau
ieuenctid a dysgu yn y gwaith, nad oedd gweithwyr cyflenwi yn cael eu defnyddio’n
gyffredinol. Yn ogystal, roedd llawer o aelodau’r panel yn gweithio’n rhan-amser neu
roeddent yn gallu addasu’u hamserlenni gwaith eu hunain.

18.4

Eglurodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i
Ymarfer) bod swyddogion yn wynebu anawsterau o ran llunio paneli i gyflawni gwaith
swyddogaeth graidd y Cyngor, am fod rhai o’r aelodau panel yn amharod i eistedd ar
ddiwrnodau heb fod yn ddiwrnodau gwaith, neu roedd eu cyflogwyr yn amharod i’w
rhyddhau nhw oherwydd y diffyg opsiwn gweithwyr cyflenwi.

18.5

Roedd y cynnig a amlinellwyd ym mharagraff wyth yn awgrymu y byddai gan unrhyw aelod
panel a oedd yn eistedd ar bwyllgor ar ddiwrnod heb fod yn ddiwrnod gwaith hawl i hawlio’r
gyfradd gyflenwi ddyddiol, sef £170 ynghyd â chostau teithio a chynhaliaeth, fel yr oedd
eisoes yn digwydd gydag aelodau lleyg a oedd wedi datgan eu hunain yn weithwyr
hunangyflogedig. Esboniodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru
ac Addasrwydd i Ymarfer) y byddai costau cyflenwi gweithwyr i ysgolion yn parhau i gael eu
talu yn yr un modd, ond y byddai’r cynnig hwn yn sicrhau y byddai unrhyw un golled o ran
enillion yn sgil gwneud gwaith i’r Cyngor yn cael eu had-dalu’n deg i bob aelod pwyllgor,
beth bynnag yw eu categori cofrestru neu aelodaeth leyg.

18.6

Cyfeiriodd y Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac Addasrwydd i
Ymarfer) yr aelodau at baragraff 11 a oedd yn amlinellu’r cynnydd bach o £15,000 i’r gyllideb
Addasrwydd i Ymarfer 2018-19 pe bai’r Pwyllgor yn argymell y cynnig i’r Cyngor ei

gymeradwyo. Nododd hefyd fod modelau tebyg ar waith gan reoleiddwyr eraill, gyda rhai
rheoleiddwyr hefyd yn talu aelodau panel am amser darllen, fel yr adroddir ym mharagraffau
5-6.
18.7

Roedd y Pwyllgor Gweithredol wedi cymeradwyo’r cynnig tra’n disgwyl i bolisi ffurfiol gael ei
ychwanegu, ac roedd wedi’i atodi i aelodau ei ystyried yn Atodiad A.

18.8

Roedd yr aelodau yn fodlon cymeradwyo’r cynnig a’r polisi atodedig, ac ni wnaed unrhyw
sylwadau pellach.

19.

Adolygiad o’r Cyngor

19.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y papur hwn a oedd yn rhoi trosolwg o ymatebion yr aelodau
yn dilyn y trydydd adolygiad blynyddol o broses adolygu’r Cyngor ac aelodau. Roedd
sylwadau o’r adolygiad o’r Cyngor wedi’u cynnwys yn y papur, ond ni chynhwyswyd
sylwadau a wnaed gan aelodau yn ystod eu cyfarfodydd unigol gyda’r Cadeirydd.

19.2

Adroddodd fod y sgorau cyffredinol yn galonogol a bod yr aelodau yn fodlon i raddau
helaeth. Roedd yr aelodau wedi mynegi’u bodlonrwydd gyda’r cynllun hyfforddi parhaus a
oedd yn dal i ddarparu ystod eang o sesiynau briffio i’r Cyngor a oedd yn berthnasol i bob un
o’i gategorïau cofrestru.

19.3

Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am fynychu eu cyfarfodydd adolygu un i un, a hefyd am
ddynodi eu dewisiadau o ran ymgeisio am ailbenodiad ar ôl i dymor cyfredol y Cyngor ddod i
ben ar 31 Mawrth 2019. Nododd y Prif Weithredwr ei fod wedi cyflwyno adroddiad i
Lywodraeth Cymru yn amlinellu bwriadau’r aelodau, ac felly byddai’r aelodau yn cael
diweddariad am y broses benodi maes o law.
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20-24. Eitemau gwybodaeth
Derbyniodd yr aelodau bapurau ac adroddiadau “er gwybodaeth” ar:
•

Adroddiad y Prif Weithredwr ar gynhadledd IFTRA 2018

(CGA 26/18)

•

Adolygiad chwarterol (1 Ionawr – 31 Mawrth 2018)

(CGA 27/18)

•

Adolygiad o flwyddyn y Pwyllgor Archwilio a Chraffu

(CGA 28/18)

•

Adroddiad cynnydd ar ariannu Ymsefydlu, Datblygiad Proffesiynol Cynnar a’r Radd Meistr
mewn Ymarfer Addysgol
(CGA 29/18)

•

Ymatebion CGA i ymgynghoriadau allanol

(CGA 30/18)

Yna symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.

Yn dilyn y sesiwn breifat, rhoddodd Gadeirydd y Pwyllgor Addasrwydd i Ymarfer, Jacquie Turnbull,
friff ar waith rheoleiddio’r Cyngor, ac atebodd gwestiynau’r aelodau.

