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Cyn y cyfarfod, cafodd yr aelodau friffiad gan gydweithwyr yn Estyn ynghylch ei phartneriaeth
â’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd
ar ddatblygu fframwaith hunanwerthuso i athrawon.

1.

Croeso a Materion Rhagarweiniol

1.1

Croesawodd Angela Jardine, (Cadeirydd), yr aelodau i drydydd cyfarfod ar ddeg Cyngor y
Gweithlu Addysg (CGA) ac atgoffodd yr aelodau mai hwn oedd y cyfarfod olaf o’r Cyngor y
byddai Julia Evans (Dirprwy Brif Weithredwr – Cyllid, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau
Corfforaethol) yn bresennol ynddo cyn iddi ymddeol ar ddiwedd mis Rhagfyr 2018.
Diolchodd y Cyngor i Julia Evans am ei gwasanaeth a nododd eu dymuniadau gorau.

1.2

Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth Robert Townsend, James Harris a chydweithwyr yng
Nghyngor Addysgu Iwerddon, Cyngor Addysgu Cyffredinol Gogledd Iwerddon a Chyngor
Addysgu Cyffredinol yr Alban.

1.3

Croesawodd y Cadeirydd un o swyddogion CGA, Bethan Holliday-Stacey, oedd yn yr oriel
sylwedyddion, i’r cyfarfod. Rhoddwyd gwybod i’r aelodau bod Bethan wedi cael ei phenodi
yn ddiweddar i swydd newydd Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol, Achredu a Pholisi.

1.4

Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau a ddaeth i ddigwyddiad y Cyngor ‘Siarad yn Broffesiynol’
ar 22 Hydref 2018 a nododd yr adborth cadarnhaol a gafwyd ar ôl y digwyddiad. Diolchodd
yn arbennig i Karen Evans (Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu) yr oedd ei thîm wedi
trefnu’r digwyddiad.

1.5

Gwahoddwyd yr aelodau i nodi y byddai’r Cyngor yn cynnal ‘awr Twitter’ am 7pm ar nos Lun
10 Rhagfyr 2018 a fyddai’n canolbwyntio ar y trydydd sector. Anogodd yr aelodau i gymryd
rhan os oeddent yn gallu gwneud a nododd y byddai Ysgrifennydd y Cyngor yn anfon nodyn
atgoffa at yr aelodau cyn y digwyddiad.

1.6

Ar gais y Cadeirydd, esboniodd y Prif Weithredwr y gofynnwyd i’r Cyngor gyfrannu at
gyhoeddiad am waith ieuenctid yng Nghymru. Dywedodd fod y llyfryn wedi’i gwblhau erbyn
hynny ac y câi copïau eu hanfon at yr aelodau er gwybodaeth.

2.

Datganiadau o fuddiant

2.1

Datganodd y Cadeirydd fuddiant yn eitem agenda EWC 31/18 a nododd y byddai’n tynnu
allan ar gyfer rhan o'r trafodaethau hyn.

2.2

Datganodd y Prif Weithredwr y byddai ganddo yntau a Liz Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr (Cymwysterau, Cofrestru a Phriodoldeb i Ymarfer) fuddiant yn eitem agenda breifat EWC
48/18 a nododd y byddai’r ddau ohonynt yn tynnu allan ar gyfer yr eitem hon.

2.3

Ni chafwyd rhagor o ddatganiadau o fuddiant.

3.

Gohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd

3.1

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau y byddai Ysgrifennydd y Cabinet yn dod i gyfarfod y
Cyngor ar 12 Gorffennaf 2019 i roi sesiwn briffio ac i gyfarfod â’r Cyngor newydd.

3.2

Dywedwyd wrth yr aelodau ei bod hi a’r Prif Weithredwr wedi mynd i ddigwyddiad a
gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru o’r enw ‘Maximising the Middle Tier’ ar 26 Hydref 2018.
Dywedodd fod y cyfarfod wedi canolbwyntio ar y ffordd mae sefydliadau’r ‘haen ganol’ yn
cyfrannu at ‘Genhadaeth ein Gwlad’. Roedd rhagor o gyfarfodydd wedi cael eu cynllunio, a
byddai’r nesaf ar 12 Rhagfyr 2018.

3.3

Wrth ymateb i bryder gan un o’r aelodau mai’r ddirnadaeth oedd bod yr ‘haen ganol’ yn
orlawn, esboniodd y Prif Weithredwr fod CGA yn annibynnol ar y llywodraeth ac felly’n
wahanol i gyrff eraill. Atgoffodd yr aelodau hefyd fod yr Academi Genedlaethol ar gyfer
Arweinyddiaeth Addysgol, un arall o sefydliadau’r ‘haen ganol’, newydd ei ffurfio.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 3 Gorffennaf 2018

4.1

Aeth y Cadeirydd â’r aelodau trwy gofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 3 Gorffennaf 2018
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 (18-25)

5.1

Ni chafwyd hysbysiad am unrhyw faterion.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 25 Medi 2018

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 25 Medi 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 cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu ar 27 Mehefin 2018 ac 2
Hydref 2018

8.1

Cyflwynodd Roberto De Benedictis, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu, 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.

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.
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9.2

Wedyn cyflwynodd ei ddiweddariad ynghylch gwaith Llywodraeth Cymru i recriwtio Cyngor
newydd i ddechrau ar ei dymor ar 1 Ebrill 2019. Dywedodd fod ganddo gynnig penodol
mewn perthynas â Chadeirydd y Cyngor. Felly tynnodd y Cadeirydd allan o’r trafodaethau.

9.3

Gan gyfeirio at baragraffau 3-6, tynnodd sylw at yr amserlenni yr oedd Llywodraeth Cymru’n
eu dilyn wrth wneud wyth penodiad newydd i’r Cyngor. Nododd y bu rhwystredigaeth
ynghylch y ffordd yr oedd y broses wedi cael ei rheoli a bod y Cadeirydd wedi ysgrifennu at
swyddogion.

9.4

Atgoffwyd yr aelodau bod chwe aelod wedi nodi eu dymuniad i gael eu hailbenodi am dymor
arall fel aelod o’r Cyngor. Roedd Llywodraeth Cymru wedi nodi ar lafar y byddai’r
ailbenodiadau hyn yn cael eu cymeradwyo gan Ysgrifennydd y Cabinet ond roedd
swyddogion ac aelodau’n aros am gadarnhad swyddogol ar y mater.

9.5

O gofio hyn, tynnodd y Prif Weithredwr sylw’r aelodau at baragraff pedwar. Gan fod y
Cyngor yn ethol ei Gadeirydd ei hun o blith ei aelodau, nododd na allai hyn ddigwydd hyd
nes i’r Cyngor newydd fod ar waith ar 1 Ebrill 2019. Gan fod y Cadeirydd presennol yn un o’r
chwe aelod oedd yn ceisio cael eu hailbenodi, cynnig y Prif Weithredwr, ar yr amod y câi ei
hailbenodiad ei gadarnhau, oedd iddi barhau yn swydd Cadeirydd y Cyngor hyd 31 Awst
2019. Esboniodd y byddai hyn yn gadael digon o amser i gynnal etholiad fel y byddai’r
Cadeirydd newydd ei benodi ar waith erbyn 1 Medi 2019.

9.6

Cymeradwyodd y Cyngor y cynnig a gwahoddwyd y Cadeirydd i ddod yn ôl i’r cyfarfod.

9.7

Tynnwyd sylw’r aelodau at baragraff pump oedd yn trafod penodi aelod lleyg y Pwyllgor
Archwilio a Chraffu. Ar yr amod y byddai Ysgrifennydd y Cabinet yn cymeradwyo ailbenodi
chwech o aelodau presennol y Cyngor, cyflwynwyd papur i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn
ei gyfarfod ym mis Medi 2018 a gynigiodd y dylid estyn penodiad aelod lleyg presennol y
Pwyllgor, Andrew Bellamy, am dymor arall o bedair blynedd. Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig
hwn (fel y nodwyd ym mhwynt 10.4 o gofnodion y cyfarfod hwnnw) ac roedd Andrew
Bellamy wedi derbyn y cynnig amodol. Ar ôl i ailbenodiadau aelodau presennol y Cyngor gael
eu cymeradwyo, byddid yn ei hysbysu’n ffurfiol a’i benodi hyd fis Mawrth 2023.

9.8

Gan gyfeirio at baragraff 10, dywedwyd bod y Prif Weithredwr wedi cael cais i eistedd fel
aelod panel annibynnol ar y bwrdd penodi i recriwtio Cadeirydd ac aelodau o’r corff adolygu
cyflogau annibynnol newydd yng Nghymru. Roedd y cyfarfodydd recriwtio i fod i gael eu
cynnal ym mis Rhagfyr 2018 a mis Ionawr 2019.

9.9

Mewn perthynas â chyfeiriad y Cadeirydd at ddigwyddiad y Cyngor ‘Siarad yn Broffesiynol’ ar
22 Hydref 2018, dywedodd y Prif Weithredwr fod y prif siaradwr, Iolo Williams, wedi cael
derbyniad arbennig o dda. Nododd, er y cadwyd pob un o’r 380 o docynnau oedd ar gael,
mai oddeutu 160 o bobl oedd yn bresennol mewn gwirionedd. Oherwydd bod yr holl
docynnau wedi cael eu neilltuo yn unol â faint o le oedd yn y lleoliad, dywedwyd wrth
unrhyw un a ofynnodd am docynnau ychwanegol nad oedd dim ar gael. Felly, roedd
swyddogion yn ystyried gwahanol opsiynau er mwyn osgoi’r sefyllfa hon mewn
digwyddiadau yn y dyfodol.

9.10

Fel y nodwyd ym mharagraff 25, dywedwyd bod swyddogion yn dal i drafod gyda
Llywodraeth Cymru a chynghorau addysgu eraill ynghylch y berthynas rhwng Brexit a SAC yn
Ewrop. Nododd na fyddai’r cynllun presennol yn addas at y diben ar ôl i Brexit ddigwydd ac
felly roedd trafodaethau am y pwnc hwn yn parhau er mwyn sicrhau y câi'r diwygiadau
angenrheidiol eu cwblhau erbyn mis Mawrth 2019.

9.11

Tynnodd y Prif Weithredwr sylw’r aelodau at baragraff 28 a dywedodd fod gwaith i greu dwy
ystafell gwrandawiadau ar y 10fed llawr yn Eastgate House ar y trywydd iawn a bod y
gwrandawiad cyntaf i gael ei gynnal ar 3 Rhagfyr 2018.

9.12

O ran staffio, dywedwyd wrth y Cyngor bod Lisa Winstone wedi cael ei phenodi’n
Gyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol ac y byddai’n dechrau yn ei swydd ar 26
Tachwedd 2018. Nododd hefyd fod Bethan Holliday-Stacey wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr
Datblygiad Proffesiynol, Achredu a Pholisi fel rhan o’r gwaith o ailstrwythuro tîm uwchreolwyr y Cyngor.

9.13

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn adroddiad y Prif Weithredwr.

10.

Adolygiad ariannol chwe misol

10.1

Cyflwynodd Julia Evans y papur hwn oedd yn adolygu sefyllfa ariannol y Cyngor am y cyfnod
o chwe mis a ddaeth i ben ar 30 Medi 2018 ac oedd yn cynnwys rhagolwg alldro ar gyfer y
flwyddyn a diweddariad ar y cronfeydd wrth gefn dynodedig.

10.2

Esboniodd fod y gyllideb a gymeradwywyd wedi nodi diffyg cynlluniedig o £26,296 am y
flwyddyn. Gan fod y gyllideb wedi cael ei gosod 6-9 mis yn ôl disgwylid y byddai rhai
amrywiannau rhwng hon a’r gwir wariant. O gofio’r amrywiannau hyn, nododd fod y cyfrifon
erbyn hynny yn rhagamcanu gwarged bach. Esboniodd wedyn sut yr oedd hyn wedi cael ei
gyfrifo.

10.3

Dywedodd fod y cyfrifon eu hunain yn dal i nodi nifer o danwariannau ‘ffug’, oherwydd bod
adrodd ar incwm blwyddyn lawn yn cyfrifo am weithgarwch rhan o flwyddyn. Er gwaethaf y
nifer fawr o danwariannau ‘ffug’, roedd y cyfrifon yn adrodd sefyllfa gadarn o ran yr incwm
ffioedd cofrestru o gymharu â’r gyllideb, oedd i bob pwrpas wedi gwrthdroi’r diffyg a
ragamcanwyd yn wreiddiol. Nododd fod y gyllideb o ran y ffioedd cofrestru’n cael ei gosod
yn ofalus gan ei bod yn rhy gynnar o hyd i weld tueddiadau clir, yn arbennig gyda’r grwpiau
cofrestreion newydd.

10.4

Nododd hefyd fod y Cyngor wedi cael incwm ychwanegol o ganlyniad i waith oedd yn cael ei
gomisiynu, er enghraifft, gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol.

10.5

Gan gyfeirio at baragraff naw, dywedwyd y bu tanwariant bach mewn costau staffio a bod
hyn yn bennaf oherwydd swyddi gwag ac oedi cyn i bobl oedd newydd eu penodi ddechrau
yn eu swyddi. Fodd bynnag, yn cydbwyso hyn roedd y defnydd o staff dros dro i lenwi swyddi
gwag cyn recriwtio iddynt.

EWC 32/18

10.6

Fel y nodwyd ym mharagraff 11, adroddwyd tanwariant bach yn y costau uniongyrchol
hefyd, ond byddai’r ffigur diwedd blwyddyn yn dibynnu ar ganlyniad gwrandawiadau
Priodoldeb i Ymarfer. Nododd hefyd fod rhywfaint o’r gweithgarwch yn digwydd yn yr ail
hanner blwyddyn, gan gynnwys yr ymgynghoriad ar y Cod Ymarfer a’r strategaeth casglu ac
ansawdd data.

10.7

At ei gilydd, roedd rhagolwg yr alldro’n nodi tanwariant posibl yn erbyn y gyllideb o
£123,952. Dywedwyd yr amcangyfrifwyd mai £269,000 oedd y gwarged. Esboniodd Julia
Evans fod hon yn sefyllfa ariannol gadarn i’r Cyngor. Nododd hefyd fod cyfraniad cyflogwr at
bensiwn y gwasanaeth sifil i fod i gael ei adolygu ym mis Ebrill 2019 ac felly ei fod yn debyg o
gael effaith ar y gwariant ar gyfer y flwyddyn 2019-20.

10.8

O gofio sefyllfa ariannol y Cyngor, cynigiodd Julia Evans gynnydd yng nghronfa wrth gefn y
Gronfa Ddata o £100,000, gan greu balans yn y gronfa wrth gefn, i bob pwrpas, o £300,000.
Cytunodd y Cyngor â’r cynnig hwn ac ni ofynnwyd rhagor o gwestiynau.

11.

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

11.1

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

11.2

Atgoffwyd yr aelodau, o’r 19 o raglenni a gyflwynwyd, roedd naw wedi’u hachredu gydag
amodau a gwrthodwyd achredu 10. Ar ôl i hyn gael ei gyhoeddi ar 29 Mehefin 2018, roedd
un bartneriaeth wedi cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor i wrthod achredu ei
rhaglenni. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr fod yr apêl wedi cael ei thynnu’n ôl erbyn hyn.

11.3

Wrth ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, esboniodd y Prif Weithredwr fod swyddogion
wedi drafftio canllawiau manwl ar fonitro cydymffurfiaeth yn erbyn y meini prawf, gan
gynnwys monitro amodau achrediad, fel oedd yn ofynnol gan y llythyr cynnig grant.

11.4

Fel y nodwyd ym mharagraffau 15-16, roedd y gwaith o recriwtio aelodau panel ychwanegol
i’r Bwrdd Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon wedi dod i ben ar 16 Tachwedd 2018.
Roedd sifftio i fod i gael ei wneud yn ddiweddarach yn y mis a châi’r aelodau ddiweddariad
llawn ynghylch canlyniad y broses yng nghyfarfod nesaf y Cyngor.

12.

Adroddiad cynnydd SAC, Cofrestru a Sefydlu

12.1

Cyflwynodd Liz Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr – Cymwysterau, Cofrestru a Phriodoldeb i
Ymarfer) yr 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.

12.2

Dywedodd fod 1000 yn fwy o bobl wedi’u cofrestru o gymharu â’r llynedd a bod y cynnydd
mwyaf yn nifer y cofrestreion wedi bod yn y sectorau cymorth a dysgu seiliedig ar waith.
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Mae swyddogion yn dal i gael ceisiadau i gofrestru pob dydd ac felly roedd hyn yn cael ei
fonitro’n fanwl.
12.3

Gan gyfeirio at baragraffau 7-12, esboniodd Liz Brimble fod y Cynllun Dychwelyd i Ymarfer
presennol wedi cael ei drafod gan y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio yn ei gyfarfod ar 25
Medi 2018. O’r trafodaethau hyn, roedd y Pwyllgor wedi gwneud tri argymhelliad fel a
ganlyn; atal y cynllun presennol dros dro, datblygu modiwl hyfforddi ar-lein a rhagor o
ymchwil i’r diffyg gofynion cymhwyster gofynnol ar gyfer cofrestru i bedwar o’r grwpiau
cofrestreion. Cadarnhaodd y Cyngor y tri chynnig.

12.4

Fel y nodwyd ym mharagraff 21, roedd y Cyngor wedi cael cais am ddadansoddiadau data
penodol oddi wrth yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Roedd
swyddogion wedi cytuno ar y fanyleb ar gyfer y gwaith a gâi ei gyhoeddi mewn dwy ran.
Dywedodd Liz Brimble fod y rhan gyntaf wedi cael ei chyhoeddi a bod yr ail ran ar y trywydd
iawn i gael ei gorffen erbyn 14 Rhagfyr 2018.

12.5

Dywedodd Liz Brimble hefyd fod y Cyngor wedi cytuno i ddarparu data i Lywodraeth Cymru i
lywio ei gynllun datblygu’r gweithlu. Disgwylid hefyd y byddai dau gais arall am
ddadansoddiadau data yn dod oddi wrth Lywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf.

12.6

Wrth ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, esboniodd fod swyddogion wedi rhagnodi
gofynion penodol, ac mai un ohonynt oedd bod y Cyngor yn adolygu pob dogfen ddrafft cyn
iddi gael ei chyhoeddi er mwyn sicrhau nad oedd y data’n cael eu dehongli’n anghywir.

12.7

Ni chafwyd rhagor o gwestiynau ac roedd y Cyngor yn fodlon cymeradwyo’r argymhellion
ynghylch y cynllun Dychwelyd i Ymarfer.

13.

Adroddiad cynnydd Priodoldeb i Ymarfer

13.1

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.

13.2

Tynnodd sylw’r aelodau at baragraff pump ac atgoffodd yr aelodau fod y Cyngor wedi
cyllidebu ar gyfer 70 o wrandawiadau yn y flwyddyn ariannol hon. Dywedodd fod y ffigur
hwn yn dal i fod yn realistig a’i fod yn debyg o gynyddu i 71 o wrandawiadau fyddai’n cael eu
cwblhau yn 2018-19. Roedd swyddogion yn dal i fonitro nifer y diwrnodau gwrandawiadau
yn ogystal â nifer y gwrandawiadau gan fod achosion yn amrywio o ran eu hyd a’u
cymhlethdod.

13.3

Fel y nodwyd ym mharagraff 22, dywedodd Liz Brimble wrth yr aelodau fod 46 o
gyflwyniadau wedi cael eu cwblhau a bod 11 arall wedi cael eu hamserlennu ers 1 Ebrill
2018. Nododd fod y cyflwyniadau wedi cael eu darparu ar draws yr holl gategorïau
cofrestreion a bod y gwaith ymgysylltu parhaus yn creu rhagor o geisiadau.

13.4

Rhoddwyd diweddariad i’r aelodau ar y Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol drafft a
ddiwygiwyd yn ddiweddar ac a oedd yn destun ymgynghoriad oedd yn cau ar 14 Rhagfyr
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2018. Cafodd mwy na 5,000 o wahoddiadau i grwpiau ffocws eu hanfon at randdeiliaid ac
roedd y sesiynau cyntaf i fod i gael eu cynnal yn ddiweddarach yr wythnos honno. Nododd
fod y broses ymgynghori wedi cael cefnogaeth arbennig gan gynrychiolwyr o’r sectorau
addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. Roedd sesiwn wedi cael ei threfnu hefyd gyda
‘Parentkind’ er mwyn i rieni yn ogystal ag ymarferwyr allu cyfrannu at y drafft diwygiedig.
13.5

Wrth ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau ynghylch paragraff 15, nododd Liz Brimble fod y
29 o aelodau panel newydd a recriwtiwyd ym mis Mai 2018 yn sicrhau bod yr holl gategorïau
cofrestreion yn cael eu cynrychioli’n ddigonol erbyn hynny. Roedd swyddogion yn dal i
fonitro hyn a byddent yn recriwtio rhagor pe bai unrhyw broblemau o ran trefnu
gwrandawiadau’n codi.

13.6

Ni chafwyd rhagor o gwestiynau ac roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

14.

Gorchmynion Atal Dros Dro Interim

14.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn oedd yn gofyn i’r aelodau gymeradwyo cyhoeddi’r
Ymgynghoriad ar bwerau CGA i osod gorchmynion atal dros dro interim.

14.2

Atgoffwyd yr aelodau bod Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad
i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon wedi gwneud argymhelliad y dylai CGA feddu ar
bwerau gorchmynion atal dros dro interim. Mewn dadl yn y Cyfarfod Llawn, dywedodd
Ysgrifennydd y Cabinet ei bod yn ei gwneud yn ofynnol, yn y lle cyntaf, i CGA gynnal ei
ymgynghoriad ei hun ag ymarferwyr a rhanddeiliaid allweddol ar yr angen am bŵer o’r fath.

14.3

Roedd swyddogion wedi cwblhau ymchwil helaeth ar gynghorau addysgu eraill oedd eisoes
yn meddu ar y pŵer hwn. Cafodd yr ymgynghoriad drafft ynghyd â’r ymchwil fanwl hon eu
cyflwyno i’r Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio yn ei gyfarfod ym mis Medi 2018. Roedd
cyfarfodydd wedi cael eu cynnal hefyd gyda chynrychiolwyr undebau i fesur eu hadborth ar y
drafft.

14.4

Esboniodd Liz Brimble fod y drafft, oedd yn cynnwys y sylwadau a’r diwygiadau o’r gwaith
ymgysylltu hwn, yn cael ei gyflwyno yn awr i’r Cyngor iddo gymeradwyo ei gyhoeddi fel y
gallai’r cyfnod ymgynghori redeg o 21 Tachwedd i 21 Rhagfyr 2018. Roedd y Cyngor yn
fodlon cymeradwyo cyhoeddi’r ymgynghoriad drafft.

15.

Ymatebion drafft CGA i Ymgynghoriad ac Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg
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15.1

Cyflwynodd Karen Evans y papur hwn oedd yn gofyn i’r aelodau ddarparu arweiniad ar
ddatblygu ymateb drafft CGA i ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar hynt y
gwaith gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu Cwricwlwm newydd Cymru a datblygu
sylwadau drafft i ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gyllid ysgolion yng
Nghymru.
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15.2

Ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar hynt y gwaith gan Lywodraeth Cymru
wrth ddatblygu Cwricwlwm newydd Cymru:
Awgrymodd aelodau y dylid dechrau gyda’r ymateb blaenorol i ymchwiliad y Pwyllgor fel
arweiniad cychwynnol. Cytunwyd hefyd y byddai swyddogion yn trafod y ddogfen gyda
sefydliadau eraill er mwyn meincnodi’r ymateb mewn cyd-destun ehangach. Nododd Karen
Evans y byddai’n dosbarthu’r drafft terfynol i’r aelodau i gael eu sylwadau cyn i’r
ymgynghoriad gau ar 7 Rhagfyr 2018.

15.3

Ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gyllid ysgolion yng Nghymru:
Esboniodd Karen Evans fod hwn yn faes newydd i’r Cyngor ymwneud ag ef a’i bod hi’n
arbennig o awyddus i gynnwys pryderon ynghylch argaeledd cyllid mewn ysgolion a
dosbarthiadau mawr. Cytunodd yr aelodau â hyn a hefyd awgrymasant y dylid cynnwys
pryderon a phroblemau ynghylch llesiant staff yn yr ymateb. Cytunwyd y byddai swyddogion
hefyd yn ystyried gwybodaeth a gasglwyd trwy ei ddigwyddiadau briffiad polisi a’r Arolwg
Cenedlaethol o’r Gweithlu a gyhoeddwyd yn 2017 er mwyn cyfrannu at ymateb CGA.
Dywedwyd wrth yr aelodau bod y cyfnod ymgynghori’n dod i ben ar 14 Rhagfyr 2018.

16.

Diweddariad ar Strategaeth Ymchwil CGA
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16.1

Cyflwynodd Karen Evans y papur hwn a roddodd grynodeb o’r cynnydd ar y camau
gweithredu o strategaeth ymchwil y Cyngor.

16.2

Rodd yr holl adroddiadau ymchwil o flwyddyn gyntaf cynllun peilot y bwrsari ymchwil wedi
dod i law ac roedd swyddogion yn gweithio gyda’r cofrestreion ar baratoi eu hadroddiadau i
gael eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor.

16.3

Atgoffwyd yr aelodau bod y Cyngor wedi cytuno ynghynt i ymestyn y cynllun peilot i ail
flwyddyn ac mai 12 Tachwedd 2018 oedd y dyddiad cau ar gyfer y cyflwyniadau hyn. Roedd
nifer o aelodau o’r Cyngor wedi gwirfoddoli i lunio rhestr fer o’r ceisiadau ac roedd pwyllgor
gwerthuso yn cynnwys y Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu, y Swyddog Polisi a
Chynllunio a thri aelod o’r Cyngor i fod i gael ei gynnal ar 3 Rhagfyr 2018.

16.4

Nododd Karen Evans y byddai’r aelodau’n parhau i gael diweddariadau ar waith y Cyngor yn
y maes hwn ac roedd y Cyngor yn fodlon derbyn yr adroddiad cynnydd.

17.

Adolygiad chwarterol (1 Gorffennaf – 30 Medi 2018)

17.1

Cyflwynodd Karen Evans yr adolygiad o’r cynnydd yn erbyn y targedau a dangosyddion
perfformiad yng Nghynllun Gweithredol CGA am yr ail chwarter o’r flwyddyn weithredol
2018-19. Tynnodd sylw’r aelodau at y crynodeb o gyflawniadau allweddol fesul amcan, a
nodwyd ar dudalennau 1-2 o’r Atodiad.
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17.2

Rhoddodd y Prif Weithredwr grynodeb lefel uchel o’r Adroddiad Chwarterol a nododd ei
ddiolch i swyddogion CGA a barhaodd i sicrhau y câi targedau eu cyrraedd a bod y gwaith o
safon uchel.

17.3

Roedd yr aelodau’n fodlon derbyn yr adolygiad.

18-25. Eitemau er gwybodaeth
Cafodd yr aelodau yn y papurau “er gwybodaeth” adroddiadau ar y canlynol:
o

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18

(EWC 40/18)

o

Adolygiad chwarterol (1 Ebrill – 30 Mehefin 2018)

(EWC 41/18)

o

Adroddiad cynnydd ar Amcanion Cydraddoldeb 2018-19

(EWC 42/18)

o

Adroddiad monitro blynyddol ar Safonau’r Gymraeg

(EWC 43/18)

o

Pasbort Dysgu Proffesiynol

(EWC 44/18)

o

Adroddiad cynnydd ar ariannu Sefydlu, DPC ac MYA

(EWC 45/18)

o

Ymatebion CGA i ymgynghoriadau allanol

(EWC 46/18)

o

Calendr cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgorau 2019-21

(EWC 47/18)

Yna symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.

Yn dilyn y sesiwn breifat, cymerodd yr aelodau ran yn sesiwn cynllunio flynyddol yr aelodau.

