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Cynorthwyydd Gweithredol i’r Prif Weithredwr

1.

Croeso ac eitemau rhagarweiniol

1.1

Croesawyd yr aelodau i bedwaredd cyfarfod ar ddeg Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) gan
Angela Jardine (Cadeirydd), ac fe’u hatgoffwyd mai hwn fyddai cyfarfod olaf y Cyngor
cyfredol. Aeth ati i gyfeirio’r aelodau at y llythyrau a gyflwynwyd gan y Cadeirydd, a oedd yn
mynegi ei diolchgarwch iddynt am eu cyfraniadau a’u cymorth yn ystod y pedair blynedd
ddiwethaf.

1.2

Roedd ymddiheuriadau wedi dod i law gan Helen O’Sullivan, Kevin Pascoe a chyd-weithwyr
yn TCI, GTCNI a GTCS.

1.3

Croesawyd Angela Guarno, a oedd yn oriel y gwylwyr, i’r cyfarfod gan y Cadeirydd.
Dywedwyd wrth yr aelodau fod Angela wedi cael ei phenodi’n ddiweddar yn Gynorthwyydd
Gweithredol i’r Prif Weithredwr.

1.4

Gofynnwyd i’r aelodau nodi’r ddau bapur a gyflwynwyd, a fyddai’n cael eu trafod yn
ddiweddarach yn yr agenda.

1.5

Wrth i ddiwedd y flwyddyn ariannol agosáu, gofynnwyd i’r aelodau sicrhau bod unrhyw
ffurflenni hawlio treuliau a chyflenwi yn cael eu cyflwyno i Ysgrifennydd y Cyngor erbyn 29
Mawrth 2019, fan bellaf.

2.

Datganiadau o Fuddiant

2.1

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

3.

Gohebiaeth ac Adroddiad y Cadeirydd

3.1

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau y byddai’r Gweinidog Addysg yn bresennol yng
nghyfarfod y Cyngor ar 12 Gorffennaf 2019 i roi sesiwn friffio a chwrdd â’r Cyngor newydd.

3.2

Cyfeiriwyd yr aelodau at y papur a gyflwynwyd a oedd yn crynhoi prif lwyddiannau’r Cyngor
yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf. Nododd bod y crynodeb wedi’i ysgrifennu ar lefel
uchel, ond pwysleisiodd y gwaith sylweddol y tu ôl i bob un o’r cyflawniadau a restrid.
Diolchodd i’r aelodau am eu cyfraniadau sylweddol i’r gwaith hwn.

3.3

Daeth yr aelodau i’r casgliad bod y Cyngor mewn sefyllfa gref, ac aethant ati i adleisio diolch
y Cadeirydd i holl staff CGA am eu gwaith caled parhaus.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd 2018

4.1

Aeth y Cadeirydd â’r Cyngor, fesul tudalen, trwy gofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar
20 Tachwedd 2018. Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r cofnodion yn gofnod cywir o’r
cyfarfod hwnnw.

Materion sy’n Codi
4.2

Nid oedd unrhyw faterion yn codi.

5.

Cael hysbysiad o unrhyw faterion y mae’r aelodau am eu codi mewn perthynas â’r eitemau
‘er gwybodaeth’ ar yr agenda (21-23)

5.1

Nid oedd unrhyw faterion wedi’u nodi.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2019

6.1

Cyflwynwyd y cofnodion hyn gan y Prif Weithredwr. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn
codi i dynnu sylw’r aelodau, na fyddent yn cael eu trafod yn ddiweddarach ar yr agenda.

6.2

Ni chafwyd unrhyw ymholiadau gan yr aelodau.

7.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio a gynhaliwyd ar 29 Ionawr
2019

7.1

Cyflwynwyd y cofnodion hyn gan Jane Setchfield, Cadeirydd y Pwyllgor Cofrestru a
Rheoleiddio. Nododd fod y Pwyllgor wedi cynnal cyfarfod ychwanegol ar 22 Chwefror 2019 i
drafod un eitem ar yr agenda; roedd cofnodion y cyfarfod hwn wedi’u cynnwys yn EWC
05/19. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion pellach yn codi i dynnu sylw’r aelodau, na
fyddent yn cael eu trafod yn ddiweddarach ar yr agenda.

7.2

Ni chafwyd unrhyw ymholiadau eraill gan yr aelodau.

8.

Cofnodion drafft cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Chraffu a gynhaliwyd ar 30 Ionawr
2019

8.1

Cyflwynwyd y cofnodion hyn gan Roberto De Benedictis, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a
Chraffu. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn codi i dynnu sylw’r aelodau, na fyddent yn
cael eu trafod yn ddiweddarach ar yr agenda.

8.2

Ni chafwyd unrhyw ymholiadau eraill gan yr aelodau.

9.

Adroddiad gan y Prif Weithredwr

9.1

Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Prif Weithredwr, a aeth ati i roi diweddariad i’r Cyngor ar
amrywiaeth o faterion nad oeddent wedi’u cynnwys yn unman arall ar yr agenda, ac i
wahodd yr aelodau i wneud sylwadau ac ymholiadau.

9.2

Yn gyntaf, rhoddodd ddiweddariad i’r aelodau ar eitem nad oedd wedi’i chynnwys yn yr
adroddiad gan ei bod yn ddatblygiad diweddar iawn nad oedd wedi’i llunio ar adeg
ysgrifennu’r adroddiad. Yn dilyn yr ohebiaeth a anfonwyd ar 19 Chwefror 2019, atgoffwyd yr
aelodau fod pwnc cyflogau ac amodau athrawon yng Nghymru wedi cael ei ddatganoli i
Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2018. Roedd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi iddi benodi
Corff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) ar 22 Chwefror 2019 ac, yn dilyn hyn,
wedi cysylltu â CGA mewn perthynas ag ymgymryd â rôl Ysgrifenyddiaeth y Corff. Roedd y
Prif Weithredwr a’r Cadeirydd wedi trafod manylion llawn rôl y Cyngor â Llywodraeth Cymru,
ac wedi cael eu sicrhau y byddai CGA yn hwyluso’r Corff mewn rôl Ysgrifenyddol yn unig, ac
felly byddai’n parhau’n annibynnol ar y pwnc ei hun ac ar Lywodraeth Cymru. Eglurodd
arwyddocâd y sicrwydd hwn gan nad oedd cyflog ac amodau o fewn cylch gwaith CGA.
Dywedodd hefyd y cytunid y byddai’r Cyngor yn gwneud y gwaith ar yr amod y gallai dynnu’n
ôl mewn blynyddoedd i ddod pe na fyddai’r trefniant yn ategu CGA yn yr hirdymor.

9.3

Wrth gytuno i ymgymryd â rôl yr Ysgrifenyddiaeth, dywedodd y byddai adroddiad y Corff ar y
flwyddyn gyntaf yn cael ei gyflwyno i’r Gweinidog Addysg ar 12 Mehefin 2019. Nodwyd bod
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hyn yn swm sylweddol o waith mewn cyfnod byr, ond sicrhaodd yr aelodau fod gan y Cyngor
adnoddau, staff ac arbenigedd digonol i allu cyflawni’r swyddogaeth.
9.4

Nododd un aelod ei fod yn teimlo’n dawel ei feddwl yn dilyn pryderon cychwynnol ynglŷn â’r
Cyngor yn cynnal ei annibyniaeth, a nododd y byddai’r ffaith bod y Cyngor yn gwneud y
gwaith hwn o fudd i’r rheiny a oedd wedi cofrestru yn y pen draw gan y byddai’r Cyngor yn
sicrhau gwaith o ansawdd uchel a phroses lefn o fewn y cyfyngiadau amser.

9.5

Mewn ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, nododd y Prif Weithredwr na fyddai logo CGA
nac unrhyw ffurf ar frandio yn cael eu cysylltu ag unrhyw ohebiaeth na phethau a fyddai’n
gysylltiedig â’r Corff.

9.6

Gan gyfeirio at baragraff tri, dywedodd y Prif Weithredwr ei fod ef a’r Cadeirydd wedi bod
mewn cyfarfod pellach ar ‘hyrwyddo’r haen ganol’ ym mis Rhagfyr 2018, a alwyd gan
Lywodraeth Cymru. Cafwyd ar ddeall mai’r bwriad oedd y byddai’r grŵp yn annibynnol ar y
llywodraeth gyda Chadeirydd annibynnol, ac y byddai’n debygol o gwrdd nifer o weithiau
trwy gydol y flwyddyn.

9.7

Mewn ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, eglurodd y Prif Weithredwr resymau
Llywodraeth Cymru dros sefydlu’r grŵp. Pwysleisiodd hefyd sut yr oedd CGA yn wahanol i rai
o’r sefydliadau eraill a oedd yn bresennol.

9.8

Fel y nodir ym mharagraff 11, roedd y Prif Weithredwr a’r Cadeirydd wedi cwrdd ag
amrywiol Aelodau’r Cynulliad. Dywedodd hefyd y byddai ef a’r Cadeirydd yn cwrdd â’r
Gweinidog Addysg ar 20 Mawrth 2019 i drafod CGA yn cael y pŵer i osod Gorchmynion Atal
Dros Dro. Roedd y cyfarfod hwn wedi cael ei alw ar gais y Gweinidog.

9.9

Dywedodd y Prif Weithredwr fod y Cyngor yn parhau i wneud llawer o waith ymgysylltu, a
chyfeiriodd yr aelodau at y digwyddiadau a oedd ar y gweill ac a restrid rhwng paragraffau
15 a 18. Tynnodd sylw arbennig at rôl y Cyngor o ran cyd-noddi gwobrau’r Cymhwyster
Galwedigaethol ar 15 Mai 2019, a dywedodd fod gwaith ymgysylltu ledled yr holl grwpiau o’r
rheiny a oedd wedi cofrestru yn parhau i fod yn sylweddol.

9.10

Roedd yr aelodau’n fodlon i adroddiad y Prif Weithredwr gael ei gyflwyno iddynt.

10.

Trosglwyddo i’r Cyngor newydd

10.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan y Prif Weithredwr, ac roedd yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar
y broses o benodi’r Cyngor newydd y byddai ei dymor yn dechrau ar 1 Ebrill 2019.

10.2

Atgoffodd y Cyngor fod chwech o’r aelodau presennol wedi cael eu hailbenodi am dymor
arall, a bod wyth penodiad newydd wedi’u gwneud. Rhagwelwyd y byddai’r Gweinidog
Addysg yn cyhoeddi penodiadau aelodau’r Cyngor yn ffurfiol ar 13 Mawrth 2019. Diolchodd
y Cadeirydd i’r aelodau am eu hamynedd â’r broses a oedd wedi bod yn mynd rhagddi ers
peth amser.
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10.3

Atgoffodd yr aelodau a oedd wedi’u hailbenodi y byddai’r diwrnod Hyfforddiant Ymsefydlu
yn cael ei gynnal ar 11 Ebrill 2019 ac y byddai’n cael ei ddilyn gan gyfarfod cyntaf y Cyngor ar
12 Ebrill 2019, a gofynnodd i’r aelodau sicrhau eu bod ar gael ar y ddau ddiwrnod hynny.

10.4

Gan gyfeirio at Atodiad A, gofynnwyd i’r aelodau nodi’r amserlen ar gyfer ethol Cadeirydd y
Cyngor 2019. Fel y nodir ym mharagraffau 10-14, roedd y Cyngor wedi cytuno’n flaenorol y
byddai’r Cadeirydd presennol yn cadw’r swydd hon tan 31 Awst 2019 er mwyn caniatáu
digon o amser i etholiad gael ei gynnal.

10.5

Roedd yr aelodau’n fodlon i’r adroddiad gael ei gyflwyno iddynt.

11.

Drafft o’r cynlluniau Strategol, Gweithredol a chysylltiedig

11.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Bethan Stacey (Cyfarwyddwr Datblygiad Proffesiynol, Achredu
a Pholisi), a gyflwynodd gyfres o gynlluniau drafft i’w hystyried gan yr aelodau.

11.2

Lluniwyd y cynlluniau yn dilyn adborth yr aelodau o’r sesiwn gynllunio a gynhaliwyd yn dilyn
cyfarfod diwethaf y Cyngor ym mis Tachwedd 2018. Roedd swyddogion y Cyngor hefyd wedi
cymryd rhan mewn sesiwn gynllunio ym mis Rhagfyr 2018 i lunio’r cynlluniau drafft
ymhellach. Eglurwyd bod drafft cyntaf y cynlluniau wedi ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith yn ei
gyfarfod ym mis Ionawr 2019 ac, yn dilyn hynny, yr argymhellwyd eu bod yn cael eu
cymeradwyo gan y Cyngor.

11.3

Ers i’r Pwyllgor edrych ar y gyfres o gynlluniau, roedd y gyllideb ddrafft wedi cael ei llunio i
atgyfnerthu’r gweithgareddau a nodid ynddi. Aeth Bethan Stacey ati i wahodd Lisa Winstone
(Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol) i dynnu sylw’r Cyngor at yr ystyriaethau
cyllidebol.

11.4

Adroddodd fod y Cyngor wedi gorfod cyfrif am nifer o feysydd gwariant ychwanegol nas
ragwelwyd yn wreiddiol ar adeg y gwaith cynllunio cychwynnol. Nododd fod mwyafrif y
gwariant ychwanegol hwn wedi’i wrthbwyso gan gynnydd yn incwm rhagamcanol y Cyngor.
Roedd addasiad i’r cyfanswm ar gyfer diwedd y cyfnod 2019-20 bellach yn rhagweld diffyg o
£243,233, a oedd £7,000 yn fwy na’r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol.

11.5

Mewn ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, eglurodd y Prif Weithredwr nad oedd y llythyr
cynnig grant gan Lywodraeth Cymru wedi’i gadarnhau eto, a nododd y gallai gynnwys
atodiadau pellach yn dibynnu ar feysydd gwaith eraill y gallai’r Cyngor ymgymryd â nhw ar
ran Llywodraeth Cymru.

11.6

Trafododd yr aelodau syniadau ynghylch sesiwn gynllunio flynyddol yr aelodau cyn
adolygiadau yn y dyfodol. Nododd y Prif Weithredwr fod y pwnc hwn hefyd wedi cael ei godi
yng nghyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Chraffu a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2019, ac felly
roedd ef a’r Cadeirydd yn archwilio amrywiaeth o opsiynau ar gyfer sesiynau yn y dyfodol.

11.7

Nid oedd unrhyw sylwadau pellach, ac roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r gyfres o
gynlluniau.

12.

Dogfennau Llywodraethu Corfforaethol drafft
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12.1

Cyflwynwyd y gyfres hon o ddogfennau gan y Prif Weithredwr, a eglurodd i’r aelodau, yn
unol â gweithdrefnau llywodraethu da y Cyngor, fod polisïau CGA yn cael eu hadolygu’n
rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn gywir. Roedd cyfres o ddogfennau
llywodraethu corfforaethol y Cyngor yn cael ei hadolygu bob dwy flynedd, a chynigiodd y
swyddogion y diwygiadau diweddaraf i’r Pwyllgor Gwaith yn y cyfarfod ar 29 Ionawr 2019.
Wrth gynnig y diwygiadau, roedd y swyddogion wedi meincnodi’r polisïau yn erbyn polisïau
Cynghorau a sefydliadau eraill.

12.2

Mewn ymateb i ymholiad gan un o’r aelodau, nododd y Prif Weithredwr y byddai’n cynnal
ymchwil pellach i’r posibilrwydd o gynnwys asesiad risg yn rhan o’r protocol ar gyfer teithio
dramor, sydd ynghlwm yn Atodiad F.

12.3

Ni chafwyd unrhyw sylwadau eraill, ac roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo pob un o’r
dogfennau.

13.

Drafft diwygiedig o’r Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol (Y Cod)

13.1

Cyflwynwyd yr eitem hon gan Liz Brimble, a eglurodd ei bod yn ofynnol i’r Cyngor gynnal
adolygiad o’r Cod o fewn 3 blynedd i’w gyhoeddi am y tro cyntaf, a gwneud unrhyw
ddiwygiadau yr oedd yn eu hystyried yn briodol, a hynny o dan ddarpariaethau Deddf Addysg
(Cymru) 2014.

13.2

Adolygwyd y drafft cychwynnol gan y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio am y tro cyntaf
mewn cyfarfod ychwanegol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar 18 Mehefin 2018. Yn dilyn sylwadau
a diwygiadau’r Pwyllgor, cyflwynwyd drafft diwygiedig i’r Cyngor yn ei gyfarfod ym mis
Gorffennaf 2018. Yna cyhoeddwyd y drafft ar gyfer ymgynghoriad rhwng mis Medi a mis
Rhagfyr 2018. Roedd y swyddogion wedi trefnu grwpiau ffocws a digwyddiadau i
randdeiliaid ledled Cymru er mwyn annog cymaint o ymgysylltu â phosibl.

13.3

Yn ei gyfarfod ar 29 Ionawr 2019, penderfynodd y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio alw
cyfarfod ychwanegol pellach i drafod drafft diweddaraf o’r Cod, a chynhaliwyd y cyfarfod
hwn ar 22 Chwefror 2019. Esboniodd Liz Brimble fod y fersiwn a gyflwynwyd i’r Cyngor yn
ganlyniad i’r sylwadau a’r diwygiadau a wnaed yn dilyn y cyfarfod ychwanegol hwn. Nododd
hefyd fod cofnodion drafft y cyfarfod wedi’u cynnwys er mwyn amlinellu’r diwygiadau hyn.

13.4

Diolchodd Cadeirydd y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio i Liz Brimble a Susan Street (Rheolwr
Priodoldeb i Ymarfer) am y gwaith sylweddol a wnaed ar yr adolygiad. Diolchodd y Cadeirydd
hefyd i aelodau’r Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio am gynnull ar ddau achlysur ychwanegol
a chynnig adborth mor werthfawr.

13.5

Roedd yr aelodau’n fodlon cymeradwyo’r drafft yn fersiwn derfynol i’w dosbarthu.

13.6

Yna esboniodd Liz Brimble y gweithgarwch arfaethedig o ran hyrwyddo’r Cod cyn y byddai’n
cael ei lansio’n swyddogol ar 1 Medi 2019. Roedd hyn yn cynnwys dosbarthu copi o’r Cod i
bawb a oedd wedi cofrestru wrth gadarnhau eu bod wedi adnewyddu eu ffioedd cofrestru ar
1 Ebrill 2019, a rhoi cyhoeddusrwydd trwy sianelau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor.

13.7

Roedd y swyddogion yn ceisio am ddyfynbrisiau ar gyfer posteri a thaflenni
cyhoeddusrwydd, gyda’r bwriad o’u dosbarthu i sefydliadau i’w harddangos er mwyn
pwysleisio bod y Cod yn ddogfen allweddol ar gyfer y rheiny a oedd wedi cofrestru.

CGA 05/19

Gofynnodd i’r aelodau gysylltu â swyddogion pe byddai ganddynt unrhyw awgrymiadau
pellach o ran rhoi cyhoeddusrwydd i’r broses o ail-lansio’r Cod.

14.

Hyrwyddo Gyrfaoedd

14.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Bethan Stacey, a eglurodd mai un o brif swyddogaethau CGA,
o dan Ddeddf Addysg (Cymru), oedd hyrwyddo gyrfaoedd yn y gweithlu addysg. Yn ôl
deddfwriaeth, nodid y gallai CGA wneud y gwaith hwn ar gais Llywodraeth Cymru a thrwy
gyllid grant ganddi.

14.2

Gan gyfeirio at baragraff dau, nododd fod data cenedlaethol yn dangos y bu gostyngiad
graddol yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso yn ystod y pum mlynedd diwethaf, tra bo
nifer rhagweledig y disgyblion yn parhau i gynyddu. Yn seiliedig ar y data hyn a
chanfyddiadau eraill, roedd y Consortia wedi penderfynu, ar y cyd, gychwyn y prosiect
Darganfod Addysgu i hyrwyddo’r broses o recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.

14.3

Ym mis Hydref 2018, yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth Cymru, cysylltwyd â CGA i ofyn iddo
ysgwyddo cyfrifoldeb am yr ymgyrch Darganfod Addysgu. Fel y nodir ym mharagraff 9,
adroddodd fod cyllid grant wedi’i sicrhau gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y cyfnod Hydref
2018-Mawrth2019. Eglurwyd y byddai’r gwaith hwn yn rhan o waith ehangach tîm Achredu
ac Addysg Gychwynnol i Athrawon y Cyngor, ac y byddai staff ychwanegol yn cael eu
recriwtio i’r tîm yn benodol ar gyfer y prosiect hwn.

14.4

Gan gyfeirio at baragraff 10, nododd Bethan Stacey fod disgwyl i’r cyllid grant ychwanegol
barhau ar ôl mis Mawrth 2019, a bod y swyddogion yn aros am adborth gan Lywodraeth
Cymru ar gynllun dwy flynedd ar gyfer y prosiect a oedd wedi’i gostio’n llawn, ac yr oedd y
Cyngor wedi ei ddarparu i Lywodraeth Cymru ar gais.

14.5

Roedd y Cyngor eisoes wedi ysgwyddo cyfrifoldeb am y wefan Darganfod Addysgu, ac wedi
dechrau ar waith i wella’r safle yn ogystal ag ateb unrhyw ymholiadau yn uniongyrchol. Yn
dilyn y broses gaffael, roedd y swyddogion wedi dyfarnu tendr ar gyfer gwaith ymchwil i’r
farchnad ar y brand Darganfod Addysgu. Roedd y swyddogion hefyd yn gweithio gyda
chyfreithwyr y Cyngor ar wahoddiad i dendro am well llwyfan digidol ar gyfer hyrwyddo
gyrfaoedd.

14.6

Aeth yr aelodau ati i drafod yr opsiynau ar gyfer nodi’r sbardunau a’r rhwystrau sylfaenol i
bobl sy’n ymuno â’r proffesiwn ac yn ei adael, ac awgrymu y gallai gwaith ymgysylltu pellach
fod yn ddefnyddiol i gywain yr wybodaeth hon. Diolchodd y swyddogion i’r aelodau am eu
hawgrymiadau.

15.

Adroddiad cryno ar yr ymgynghoriad ar CGA yn cael Gorchmynion Atal Dros Dro
CGA 07/19
Cyflwynwyd yr adroddiad hwn gan Liz Brimble, ac roedd yn rhoi crynodeb i’r aelodau o’r
ymatebion o’r ymgynghoriad ar CGA yn cael pwerau i roi Gorchmynion Atal Dros Dro.

15.1
15.2

CGA 06/19

Atgoffwyd yr aelodau fod adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ym mis Rhagfyr
2017 yn argymell y dylai fod gan CGA bwerau i osod Gorchmynion Atal Dros Dro. Mewn dadl
yn y cyfarfod llawn ym mis Mawrth 2018, nododd Ysgrifennydd y Cabinet (y Gweinidog

Addysg bellach) ei bod, yn y lle cyntaf, am i’r CGA gynnal ei ymgynghoriad ei hun ag
ymarferwyr a rhanddeiliaid allweddol ar yr angen i gael pŵer o’r fath.
15.3

Roedd y Cyngor wedi cymeradwyo’r dogfennau ymgynghori drafft yn ei gyfarfod ym mis
Tachwedd 2018 ac, o ganlyniad, lansiwyd yr ymgynghoriad ar 21 Tachwedd 2018 tan 21
Rhagfyr 2018.

15.4

Adroddwyd bod CGA wedi cael 39 o ymatebion i’r ymgynghoriad, gyda chefnogaeth gref i’r
Cyngor gael y pŵer hwn. Fel sydd wedi’i atodi i’r papur, gofynnwyd i’r aelodau nodi bod
llawer o’r ymatebwyr wedi mynegi eu pryder nad oedd gan CGA y pwerau hyn eto.

15.5

Roedd y Cadeirydd a’r Prif Weithredwr wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg mewn
perthynas â chanfyddiadau’r ymgynghoriad, a chyflwynwyd yr ymateb a gafwyd ar 20
Chwefror 2019. Ers cael yr ymateb, roedd swyddogion wedi cyfarfod â chynrychiolwyr
Llywodraeth Cymru ynghylch logisteg diwygio’r ddeddfwriaeth.

15.6

Diolchodd yr aelodau i’r swyddogion am y swm sylweddol o waith a wnaed ar y pwnc, ac
roeddent yn fodlon nodi’r cynnydd.

16.

Adroddiad cynnydd ar weithredu Strategaeth Ymchwil a phrosiectau Ymchwil CGA
CGA 08/19

16.1

Cyflwynwyd yr adroddiad hwn gan Bethan Stacey, ac roedd yn rhoi diweddariad i’r aelodau
ar weithgarwch ymchwil CGA, yn enwedig cynllun peilot y bwrsari ymchwil a phrosiectau a
ariennir gan Lywodraeth Cymru.

16.2

Fel y nodir ym mharagraffau 4-8, roedd yr holl adroddiadau ymchwil o flwyddyn gyntaf y
cynllun peilot wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Yn dilyn cytundeb y Cyngor i ymestyn y
peilot i ail flwyddyn, ailagorodd y bwrsari ar gyfer ceisiadau ym mis Medi 2018. Roedd
cyfanswm o 21 o geisiadau wedi dod i law, a chyfarfu pwyllgor gwerthuso ar 3 Rhagfyr 2018 i
asesu’r cynigion. Dywedwyd mai dim ond un prosiect a ddewiswyd yn gymwys i gael cyllid.
Oherwydd y nifer isel, y bwriad oedd ailagor y broses ar gyfer ceisiadau pellach. Trafodwyd
hyn yng nghyfarfod y Pwyllgor Gwaith ym mis Ionawr 2019, a phenderfynwyd y byddai hyn
yn cael ei ohirio tan o leiaf fis Mai 2019 er mwyn caniatáu adolygiad o’r broses.

16.3

Trafododd yr aelodau yr opsiwn o siarad yn uniongyrchol â sefydliadau i gysylltu ag unigolion
a’u hannog i gyflwyno prosiectau ymchwil, ac awgrymwyd y gallai hyn, o bosibl, wella
ansawdd y ceisiadau. Atgoffodd aelod arall ei gyd-weithwyr mai un o egwyddorion allweddol
y bwrsari oedd ei fod yn gais ac yn brosiect dewisol gan unigolion a oedd wedi cofrestru.

16.4

Roedd yr aelodau’n fodlon i gynnwys yr adroddiad gael ei gyflwyno iddynt.

17.

Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon

17.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Bethan Stacey, ac roedd yn rhoi adroddiad cynnydd i’r aelodau
ar rôl statudol y Cyngor i achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru.

17.2

Atgoffwyd yr aelodau fod CGA wedi hysbysu’r holl Bartneriaethau, yn ysgrifenedig, o’r
penderfyniadau a wnaed gan y Bwrdd Achredu, a hynny yn dilyn cyhoeddi’r canlyniadau ar
29 Mehefin 2018. O’r 19 o raglenni a gyflwynwyd, cafodd naw eu hachredu gydag amodau, a
gwrthodwyd achredu 10 ohonynt.

CGA 09/19

17.3

Dywedwyd ei bod yn ofynnol i Bartneriaethau fodloni’r holl amodau erbyn 28 Chwefror
2019, a’i bod yn ofynnol iddynt roi cyflwyniad ffurfiol i’r Bwrdd a oedd yn dangos sut yr oedd
pob un o’r amodau wedi cael ei fodloni. Cyfarfu’r Bwrdd ar 4 Mawrth 2019 i ystyried y
cyflwyniadau hyn, a byddai’n cynnal ymweliadau dilynol â’r Partneriaethau ar 18 Mawrth
2019. Ar ôl cwblhau’r ymweliadau hyn, byddai’r Bwrdd yn cadarnhau a fodlonwyd amodau’r
achrediad ai peidio.

17.4

Adroddwyd bod y broses o recriwtio aelodau ychwanegol o’r Bwrdd bellach wedi dod i ben a
bod pedwar ymgeisydd wedi’u penodi. Cynhaliwyd sesiwn ymsefydlu ar gyfer y pedwar
aelod newydd ar 11 Ionawr 2019, a byddai’r aelodau newydd hyn yn arsylwi ar yr
ymweliadau monitro cydymffurfiaeth yn ychwanegol at eu hyfforddiant Ymsefydlu.

17.5

Gan gyfeirio at baragraff 27, eglurodd Bethan Stacey fod Llywodraeth Cymru, yn dilyn
ymarfer tendro cyhoeddus llawn, wedi penodi’r Brifysgol Agored i ddatblygu Tystysgrif
Addysg Ôl-raddedig ran-amser a llwybr cyflogedig i addysgu a fyddai’n cael eu cyflwyno o
flwyddyn academaidd 2019-20 ymlaen. O ganlyniad i hyn, byddai angen i’r ddwy raglen gael
eu hachredu cyn cychwyn.

17.6

Roedd yr aelodau’n fodlon i’r adroddiad cynnydd gael ei gyflwyno iddynt.

18.

SAC, adroddiad cynnydd ar Gofrestru ac Ymsefydlu

18.1

Cyflwynwyd yr adroddiad cynnydd hwn gan Liz Brimble, ac roedd yn rhoi diweddariad i’r
aelodau ar waith y Cyngor mewn perthynas â Chofrestru a gweinyddu’r dyfarniad Statws
Athro Cymwysedig (SAC) a’r broses Ymsefydlu.

18.2

Fel y nodir ym mharagraff 2, roedd hysbysiad e-bost a llythyr atgoffa ar gyfer adnewyddu
ffioedd cofrestru wedi cael eu hanfon at y rhai hynny a oedd wedi cofrestru ac a oedd yn
anfon eu ffioedd yn uniongyrchol, a hynny yn ystod mis Chwefror 2019. Byddai nodyn
atgoffa terfynol yn cael ei anfon ar 31 Mawrth 2019.

18.3

Tynnodd Liz Brimble sylw’r aelodau at y gostyngiad yn nifer yr ymarferwyr a oedd yn
gweithio heb gofrestru neu a oedd wedi’u cofrestru mewn amlinelliad categori anghywir ym
mharagraff naw. Dywedodd fod gwaith helaeth ymhlith cyflogwyr wedi sicrhau bod nifer yr
unigolion nad oeddent yn cydymffurfio wedi gostwng o 1,900 i 60 yn y flwyddyn ddiwethaf.

18.4

Yn dilyn cyhoeddi cyfleuster newydd a oedd yn caniatáu i unigolion wneud cais i gofrestru
ar-lein, adroddwyd bod bron 60% o’r ceisiadau wedi dod i law trwy’r dull hwn ers iddo gael
ei lansio.

18.5

Atgoffwyd yr aelodau fod gan CGA gronfa wrth gefn werth £300,000 ar gyfer y gronfa ddata,
a bod swyddogion wedi cyfarfod â chontractwr i drafod cynlluniau datblygu ar gyfer y
dyfodol yn y maes hwn. Yn dilyn y cyfarfod hwn, roedd y swyddogion yn aros am gynnig ar
gyfer costau diwygiedig a threfniadau darparu gwasanaeth, a byddent yn parhau i drafod y
broses bosibl o ddatblygu system newydd.

18.6

Fel y nodir ym mharagraff 23, roedd y swyddogion yn gweithio ar nifer o brosiectau data
gwahanol. Dywedwyd bod gwaith ar y prosiectau hyn ar y trywydd iawn, a bod y swyddogion
hefyd yn paratoi ar gyfer eu harchwiliad GDPR cyntaf ers i’r rheoliadau diwygiedig ddod i
rym ym mis Mai 2018.

CGA 10/19

18.7

Roedd yr aelodau’n fodlon i’r adroddiad cynnydd gael ei gyflwyno iddynt.

19.

Adroddiad cynnydd ar Briodoldeb i Ymarfer

19.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Liz Brimble, ac roedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar
waith y Cyngor o ran Addasrwydd i Ymarfer. Gwahoddwyd yr aelodau i ofyn am eglurhad ar
unrhyw bwyntiau a oedd yn codi o’r adroddiad.

19.2

Aeth ati i gyfeirio’r aelodau at baragraff 5, a’u hatgoffa bod y Cyngor wedi cyllidebu ar gyfer
70 o wrandawiadau yn y flwyddyn ariannol honno. Roedd y swyddogion bellach yn rhagweld
y byddai 47 o wrandawiadau yn dod i ben erbyn 31 Mawrth 2019. Roedd y swyddogion yn
parhau i fonitro nifer dyddiau’r gwrandawiadau, yn ogystal â nifer y gwrandawiadau, gan fod
yr achosion yn amrywio o ran hyd a chymhlethdod.

19.3

Fel y nodir ym mharagraff 14, roedd swyddogion wedi nodi mai dim ond tri atgyfeiriad
cyflawn a oedd wedi dod i law gan gyflogwyr mewn perthynas ag athrawon ysgol oddi ar 1
Ebrill 2018, a oedd yn ddirywiad sylweddol o gymharu â blynyddoedd blaenorol. Eglurodd
fod swyddogion yn ymchwilio i’r mater trwy’r camau gweithredu a restrid ym mharagraff 15,
ac y byddent, yn y pen draw, yn cyfeirio’r mater at y Gweinidog Addysg pe canfyddid nad
oedd yr awdurdodau lleol yn cydymffurfio â’i gyfrifoldeb statudol.

19.4

Fel y nodir ym mharagraff 22, dywedodd Liz Brimble wrth yr aelodau fod 76 o gyflwyniadau
wedi dod i ben oddi ar 1 Ebrill 2018, a bod trefniadau ar waith i weinyddu 12 yn rhagor cyn 1
Ebrill 2019. Nododd bod y cyflwyniadau wedi cael eu cyflwyno ar draws yr holl gategorïau o’r
rheiny a oedd wedi cofrestru, a bod yr ymgysylltiad parhaus yn cronni rhagor o geisiadau.

19.5

Roedd y Cyngor yn fodlon i’r adroddiad cynnydd gael ei gyflwyno iddynt.

20.

Pasbort Dysgu Proffesiynol

20.1

Cyflwynwyd y papur hwn gan Bethan Stacey, ac roedd yn rhoi adroddiad cynnydd i’r aelodau
ar ddatblygu a gweithredu Pasbort Dysgu Proffesiynol (PLP) ar ran Llywodraeth Cymru.

20.2

Dywedwyd bod y defnydd wedi cynyddu i 493 o ddefnyddwyr newydd bob mis ar
gyfartaledd, a bod cyfanswm o dros 17,400 o gyfrifon PLP newydd wedi cael eu creu erbyn
diwedd mis Chwefror 2019.

20.3

Roedd y swyddogion yn parhau i gynnal sesiynau cymorth, a chynhaliwyd dros 100 o
ymweliadau yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19 gyda 20 yn rhagor wedi’u trefnu ar
gyfer tymor y gwanwyn 2019. Nododd yr aelodau eu bod wedi cael adborth cadarnhaol gan
gyd-weithwyr a oedd wedi bod yn bresennol yn rhai o’r sesiynau hyn.

20.4

Gan gyfeirio at baragraff 9, atgoffwyd yr aelodau bod Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg
Llywodraeth Cymru, yn dilyn cyfarfod gyda CGA ym mis Awst 2018, wedi cadarnhau ei fwriad
i gefnogi’r Pasbort Dysgu Proffesiynol mewn sawl ffordd, gan gynnwys cynnull grŵp datblygu
Pasbortau Dysgu Proffesiynol. Dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol o
ran datblygu’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ymhellach, ac wedi ymrwymo ar lafar i barhau i
ariannu’r prosiect y tu hwnt i’r dyddiad gorffen disgwyliedig, sef 31 Mawrth 2019.
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20.5

Dywedwyd y byddai’r Pasbort Dysgu Proffesiynol yn cael cyllid grant ychwanegol gwerth
£150,000 i’w ddefnyddio erbyn diwedd mis Mawrth 2019. Byddai’r cyllid hwn yn cael ei
ddefnyddio i ddatblygu a hyrwyddo’r Pasbort Dysgu Proffesiynol ymhellach, fel y nodir ym
mharagraff 19.

20.6

Nododd yr aelodau y cynnydd cadarnhaol yn y maes gwaith hwn.

21-23. Eitemau er Gwybodaeth
Ymhlith y papurau “er gwybodaeth”, cafodd yr aelodau adroddiadau ar y canlynol:
o

Adolygiad chwarterol (1 Hydref-31 Rhagfyr 2018)

o

Adroddiad cynnydd ar Ariannu’r broses Ymsefydlu, Datblygiad Proffesiynol Cynnar a’r Radd
Meistr mewn Ymarfer Addysgol
(CGA 14/19)

o

Ymatebion CGA i ymgyngoriadau allanol

Yna symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.

(CGA 13/19)

(CGA 15/19)

