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1.

Croeso a materion rhagarweiniol

1.1

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

1.2

Roedd ymddiheuriadau wedi cael eu derbyn gan Paul Croke a Hugh Pattrick, a chydweithwyr
yn TCI, GTCNI a GTCS.

1.3

Cyflwynodd y Cadeirydd Gynorthwyydd Gweithredol Hayden Llewellyn (Prif Weithredwr) a
benodwyd yn ddiweddar, sef Emily Zepeda a Swyddog Cymraeg a Chyfathrebu CGA, Mathew
Rees, a oedd yn bresennol yn yr oriel gyhoeddus.

1.4

Gwahoddodd y Cadeirydd y Prif Weithredwr i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am y
cynnydd sy’n cael ei wneud wrth recriwtio aelod newydd ar y Cyngor yn dilyn
ymddiswyddiad cyn aelod y Cyngor, Mark Isherwood, a ddaeth i rym ar 15 Mai 2017.

1.5

Penodwyd Mark Isherwood yn 2015 o ganlyniad i enwebiad gan Colegau Cymru. Roedd y
broses recriwtio ar gyfer cael aelod arall yn ei le bellach yn agored. Roedd Llywodraeth
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Cymru wedi gofyn i enwebiadau cymwys gael eu cyflwyno erbyn 7 Gorffennaf 2017 a bod yr
holl geisiadau cyflawn yn cael eu dychwelyd erbyn 21 Gorffennaf 2017. Y gobaith oedd y
byddai’r aelod newydd yn cael ei hyfforddi ac yn ei swydd erbyn cyfarfod nesaf y Cyngor ar
14 Tachwedd 2017.
1.6

Gwahoddodd y Cadeirydd aelodau i nodi’r sesiynau hyfforddi ar gyfer cyfarfod nesaf y
Cyngor. Byddai un o swyddogion Llywodraeth Cymru, Huw Morris yn cynnal brîff ar
ddatblygiadau mewn addysg bellach, a byddai Tim Opie o Gymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru yn briffio aelodau ar Waith Ieuenctid.

2.

Datgan Buddiannau

2.1

Nid oedd unrhyw achos o ddatgan buddiannau.

3.

Gohebiaeth ac adroddiad y Cadeirydd

3.1

Cyfeiriodd y Cadeirydd at ei chyfarfodydd diweddaraf hi a’r Prif Weithredwr gyda
gwrthbleidiau. Roedd hi wedi cyfarfod â Llŷr Gruffydd (Plaid Cymru) a Darren Millar
(Ceidwadwyr) yn ddiweddar, a oedd wedi bod yn gefnogol i swyddogaethau a phwerau
ychwanegol CGA.

3.2

Roedd arddangosiadau yn canolbwyntio ar y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PLP) wedi parhau.
Roedd cwestiynau ynglŷn â manteision a swyddogaeth ddysgu wedi cael eu hateb yn dilyn y
sesiynau ymgysylltu hyn.

4.

Cofnodion drafft cyfarfod y Cyngor ar 26 Ebrill 2017

4.1

Aeth y Cadeirydd â’r Cyngor trwy gofnodion drafft 26 Ebrill 2017 fesul tudalen. Roedd
aelodau’n hapus i gymeradwyo’r cofnodion yn gofnod cywir o’r cyfarfod hwnnw.

Materion sy’n Codi
4.2

Ni chodwyd unrhyw faterion at sylw’r aelodau.

5.

Derbyn hysbysiad am unrhyw faterion yr hoffai aelodau eu codi ynglŷn â’r eitemau ‘er
gwybodaeth’ ar yr agenda (17-21)

5.1

Ni hysbyswyd ynghylch unrhyw faterion.

6.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gweithredol ar 9 Mai 2017

6.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y cofnodion hyn. Dywedodd nad oedd unrhyw faterion yn
codi i dynnu sylw’r aelodau atynt nad oedd yr agenda yn ymdrin â nhw yn ddiweddarach.

6.2

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau gan aelodau.
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7.

Cofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Cofrestru a Rheoleiddio ar 9 Mai 2017

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 nad oedd yr
agenda yn ymdrin â nhw yn ddiweddarach.

7.2

Ni chodwyd unrhyw ymholiadau gan aelodau.

8.

Adroddiad gan y Prif Weithredwr

8.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor
am ystod o faterion nad oedd rhan arall o’r agenda yn ymdrin â nhw, gan wahodd sylwadau
ac ymholiadau gan aelodau.

8.2

Cyfeiriwyd aelodau at baragraff 2 sy’n trafod y safonau diwygiedig ar gyfer athrawon ysgol
sy’n berthnasol ar gyfer athrawon newydd sy’n cael cyfnod ymsefydlu o fis Medi 2017 a’r
holl athrawon o fis Medi 2018. Roedd y Cyngor wedi cyflwyno ei ymateb i’r ymgynghoriad
yn y gorffennol yn dilyn cyfarfod ychwanegol y Cyngor ar 26 Ebrill 2017. Nododd y Prif
Weithredwr fod cefnogaeth wedi bod i’r safonau newydd ar y cyfan, er bod rhagor o
drafodaethau ymhlith undebau llafur yn parhau i fynd rhagddynt.

8.3

Gan gyfeirio at baragraff 4, hysbyswyd aelodau bod yr ymgynghoriad ar safonau AB a dysgu
yn y gwaith wedi agor a bod ymateb CGA i’r drafft cychwynnol wedi’i gynnwys yn CGA 21/17
i aelodau gynnig sylwadau a’i gymeradwyo.

8.4

Dywedwyd bod gwaith datblygu ar y safonau gweithiwr cymorth dysgu yn mynd rhagddo a
bod swyddog polisi CGA o’r tîm Cyfathrebu yn cynrychioli’r Cyngor ar y gweithgor.

8.5

Rhoddodd y Prif Weithredwr y wybodaeth ddiweddaraf am Fwrdd gwrthbleidiol Llywodraeth
Cymru a ddechreuwyd i sefydlu’r academi arweinyddiaeth genedlaethol y mae’n aelod o’i
bwrdd. Amlinellodd yr amserlen arfaethedig ar gyfer agor yr academi ym mis Mawrth 2018
ac y bydd rhaglenni achrededig yn cael eu cynnal o fis Medi 2018. Esboniodd fod y model yn
debyg yn weithredol i swyddogaeth Achredu addysg gychwynnol i athrawon Cyngor y
Gweithlu Addysg. I ymateb i ymholiad aelod, esboniodd fod Llywodraeth Cymru wedi
neilltuo cyllideb eithaf sylweddol ar gyfer y gwaith. Roedd rhagor o gyfathrebu ac ymgysylltu
wedi’i drefnu a byddai’r aelodau yn parhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

8.6

Cyfeiriwyd aelodau at baragraff 8 i nodi’r gwaith ymgysylltu parhaus a wnaed gan y
Cadeirydd a’r Prif Weithredwr i gynyddu proffil y Cyngor ymhlith yr holl grwpiau sydd wedi
cofrestru.

8.7

I ymateb i ymholiad aelod mewn perthynas â pharagraff 15, dywedodd y Prif Weithredwr
fod swyddogion wedi cael adborth cadarnhaol yn dilyn digwyddiad Siarad yn Broffesiynol
CGA, a gynhaliwyd ar 8 Mai 2017. Roedd nifer y rhai a fynychodd yn fwy na’r disgwyl, ac
roedd swyddogion yn awyddus i ddatblygu’r digwyddiad blynyddol ymhellach yn dilyn ei
lwyddiant ers ei adfywio y llynedd.

8.8

Wrth drafod cyfranogiad CGA yn nigwyddiad Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai 2017,
dywedodd Karen Evans (Rheolwr Polisi, Cynllunio a Chyfathrebu) fod rhannu stondin ag Estyn

(CGA 18/17)
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a Cymwysterau Cymru wedi profi’n llwyddiannus a chost effeithiol i’r Cyngor. Roedd
swyddogion yn gobeithio y gellid defnyddio’r bartneriaeth eto mewn digwyddiadau yn y
dyfodol.
8.9

Soniodd y Cadeirydd wrth aelodau am y gwaith helaeth sy’n cael ei wneud gan y Prif
Weithredwr fel cynrychiolydd y DU ac Iwerddon ar y Fforwm Rhyngwladol ar gyfer
Awdurdodau Rheoleiddio Addysgu (IFTRA). Gofynnwyd i aelodau nodi cynnydd ac
arwyddocâd y gwaith hwn ar raddfa ryngwladol.

9.

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Drafft, 2016-17

9.1

Cyflwynodd Julia Evans (Dirprwy Brif Weithredwr – Cyllid, AD a Gwasanaethau Corfforaethol)
y papur hwn a oedd yn cynnwys yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol drafft cyfunol ar gyfer
2016-17, a oedd wedi cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gweithredol ac Archwilio a Chraffu ym
mis Mai a mis Mehefin, yn y drefn honno. Roedd y ddogfen ddrafft bellach wedi cael ei
chyflwyno i’r Cyngor ar gyfer ei chymeradwyo a’i chyhoeddi.

9.2

Dywedwyd wrth yr aelodau bod y Cyfrifon Blynyddol wedi cael eu cymeradwyo gan yr
archwilwyr mewnol a’u bod wedi cael eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru, a oedd
wedi cadarnhau’r swydd archwilio anghymwys.

9.3

Gan gyfeirio at baragraff 5, gwahoddwyd aelodau i nodi’r gwelliant sylweddol mewn
perfformiad ariannol sy’n cynhyrchu gwarged o £1,771,000 ar gyfer y flwyddyn. Nododd
Julia Evans mai’r tri maes allweddol wrth gynhyrchu’r gwarged yw cynnydd yng nghyfanswm
ffioedd cofrestru, cyllid heb ei gynllunio Llywodraeth Cymru a thanwariant mewn meysydd
penodol o’r sefydliad.

9.4

Nododd y Cadeirydd sefyllfa ariannol gref y Cyngor a’r cyfle i greu’r cronfeydd ariannol wrth
gefn i brynu ei safle ei hun yn y pen draw, yn unol â’r hyn a drafodwyd yn y Cyngor yn y
gorffennol.

9.5

Ni chafwyd unrhyw sylwadau pellach, ac roedd aelodau’n hapus i gymeradwyo’r Adroddiad
a’r Cyfrifon Blynyddol drafft ar gyfer 2016-17.

10.

Adolygu’r Gofrestr Risg

10.1

Cyflwynodd Julia Evans y papur hwn a oedd yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor bob blwyddyn.
Gwahoddwyd aelodau i adolygu’r proffil risg cyffredinol, newid mewn cyfansoddiad risg ar
draws y categorïau amrywiol a chadarnhau bod yr asesiad risg gweddilliol yn cyflwyno
awydd y Cyngor am risg yn ddigonol.

10.2

Gan gyfeirio at baragraff 4, atgoffwyd aelodau bod un risg ychwanegol wedi cael ei
chyflwyno yn yr adolygiad diweddar ym mis Mai 2017, sef y risg o fethu cwblhau’r asesiad
achredu addysg gychwynnol i athrawon yn unol â’r graddfeydd amser gofynnol. Er gwaethaf
hyn, nid oedd hyn wedi effeithio ar asesu awydd y Cyngor am risg fel gwrth risg.

10.3

Ni chafwyd unrhyw sylwadau pellach ac roedd aelodau’n hapus i gymeradwyo’r Gofrestr Risg
bresennol.

(CGA 19/17)

(CGA 20/17)
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11.

Ymateb Drafft CGA i Arolwg Llywodraeth Cymru – Safonau Addysgu Proffesiynol Drafft ar
gyfer y Sectorau Addysg Bellach a Dysgu yn y Gwaith yng Nghymru
(CGA 21/17)

11.1

Cyflwynodd Karen Evans ymateb drafft CGA i arolwg Llywodraeth Cymru, a lansiwyd ar 24
Mai 2017. Nododd fod y papur yn amlinellu ymatebion posibl gan CGA ac yn dilyn sylwadau
aelodau, byddai swyddogion yn drafftio ymateb llawn i’w ddosbarthu ymhlith aelodau ar
gyfer sylwadau pellach.

11.2

Atgoffwyd aelodau mai cyn aelod y Cyngor, Mark Isherwood, fu cynrychiolydd CGA ar y
gweithgor a oedd yn ymwneud â drafftio’r safonau. Roedd aelod o’r Cyngor Berni Tyler yn
aelod o’r gweithgor hefyd, ond yn cynrychioli sefydliadau cyflogwr.

11.3

Rhoddodd y Cadeirydd wahoddiad i Berni Tyler roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau.
Dywedodd fod gwaith wedi dechrau ar ddrafftio dogfen arweiniad gynhwysfawr i gyd-fynd
â’r safonau proffesiynol drafft. Argymhellodd hefyd fod ymateb drafft CGA yn awgrymu y
dylid ymgorffori cyswllt â Chod Ymddygiad CGA i sicrhau cysylltiad rhwng y safonau addysgu
â swyddogaeth reoleiddio CGA.

11.4

Sylwodd un aelod, er bod diogelwch a lles yn cael eu crybwyll yn y safonau drafft, nad oedd y
ddogfen yn cynnwys y term ‘diogelu’. Nododd Karen Evans sylw’r aelodau a dywedodd y
byddai’r argymhelliad hwn yn cael ei ymgorffori yn ymateb drafft CGA.

12.

Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon

12.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr adroddiad cynnydd hwn a rhoddodd wybod i aelodau fod
tîm y swyddogion bellach wedi’i sefydlu ac yn gweithio yn unol â graddfeydd amser a
osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

12.2

Gan gyfeirio at baragraff 5, rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i aelodau bod Cadeirydd a
Dirprwyon y Bwrdd Achredu (Addysg Gychwynnol i Athrawon) wedi cael eu penodi gan
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac fe’u cyhoeddwyd ar 15 Mehefin 2017. Roedd yr
Athro John Furlong wedi cael ei benodi’n Gadeirydd, roedd yr Athro Olwen McNamara a’r Dr
Aine Lawlor wedi cael eu penodi’n Ddirprwyon.

12.3

Roedd recriwtio ar gyfer y 5 aelod Bwrdd sy’n weddill wedi agor ar 12 Mehefin 2017.

12.4

Atgoffodd y Prif Weithredwr yr aelodau fod proffil uchel i’r swyddogaeth ychwanegol hon a’i
bod yn cael ei monitro’n agos gan Lywodraeth Cymru ond bod yr holl waith yn mynd
rhagddo.

13.

SAC, Cofrestru a’r Adroddiad Cynnydd Ymsefydlu

13.1

Cyflwynodd Liz Brimble (Dirprwy Brif Weithredwr –Cymwysterau Athrawon, Cofrestru ac
Addasrwydd i Ymarfer) y papur hwn gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar waith y
Cyngor mewn perthynas â Chofrestru a gweinyddu dyfarnu Statws Athro Cymwys (SAC) ac
Ymsefydlu.

13.2

Dywedwyd mai 71,587 oedd cyfanswm nifer yr unigolion cofrestredig ar ddiwedd mis
Mehefin. Dywedodd Liz Brimble fod y ffigur hwn oddeutu 72,500 erbyn hyn, ers rhoi’r
adroddiad cynnydd at ei gilydd. Roedd y ffigur hwn yn cynnwys 1,743 o ddysgwyr yn y
gwaith, 207 o weithwyr ieuenctid cymwys a 434 o weithwyr cymorth ieuenctid cymwys yr

(CGA 22/17)
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(CGA 23/17)

oedd gofyn i bob un ohonynt gofrestru o 1 Ebrill 2017. Roedd ceisiadau i gofrestru yn
parhau i gyrraedd bob dydd.
13.3

Dywedwyd bod swyddogion yn delio ag ystod o faterion i sicrhau bod yr holl ymarferwyr yr
oedd gofyn iddynt gofrestru wedi’u cofrestru yn y tri chategori hyn. Nid oedd rhestr
bendant o isgontractwyr mewn dysgu yn y gwaith ar gael. Roedd disgwyl i’r Prif Weithredwr
gyfarfod â’r gweithgor dysgu yn y gwaith i ymdrin ag unrhyw isgontractwyr nad ydynt yn
cydymffurfio â’r rheoliadau. Roedd tua 38 o ymholiadau yn weddill ynglŷn â statws
cymhwyster yn y sector ieuenctid, ac roedd swyddogion yn parhau i weithio tuag at ddatrys
y rhain.

13.4

Gwnaeth un aelod sylwadau ar nifer ymddangosiadol isel y gweithwyr ieuenctid cofrestredig.
Ymatebodd Liz Brimble trwy ddweud fod nifer isel iawn o weithwyr yn y sector gwirfoddol yr
oedd gofyn iddynt gofrestru oherwydd yr amod i gael statws cymwys.

13.5

Roedd cadarnhad o lythyr cofrestru wedi cael ei anfon at yr holl unigolion cofrestredig
newydd ar ddiwedd mis Mehefin 2017 a oedd yn cynnwys copi o God Ymddygiad CGA.

13.6

Parthed paragraff 18, cadarnhaodd Liz Brimble y byddai digwyddiad briffio polisi nesaf CGA
yn cael ei gynnal ar 14 Rhagfyr 2017 ar y testun penaethiaid ac arweinyddiaeth.

13.7

Dywedwyd wrth aelodau bod swyddogion yn paratoi’r crynodeb o ystadegau blynyddol i’w
gyhoeddi, fel y nodwyd ym mharagraff 21.

13.8

I ymateb i ymholiad aelod ar baragraff 26, cadarnhaodd Liz Brimble y byddai’r Cyngor yn
ymgymryd â Rhaglen Teach First a fydd bellach yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â
Chonsortiwm Canolbarth y De o flwyddyn academaidd 2017-18.

13.9

Diolchodd y Cadeirydd i swyddogion ar ran aelodau’r Cyngor gan ddyfynnu’r twf sylweddol
yn nifer yr unigolion cofrestredig er 2015 sy’n arwain at faich gwaith cynyddol a chynhaliaeth
barhaus.

14.

Adroddiad Cynnydd Addasrwydd i Ymarfer

14.1

Cyflwynodd Liz Brimble y papur hwn a oedd yn cynnwys diweddariad cyffredinol ar waith
Addasrwydd i Ymarfer y Cyngor. Gwahoddwyd aelodau i ofyn am eglurhad ar unrhyw
bwyntiau sy’n codi o’r adroddiad.

14.2

Dywedwyd bod CGA wedi cyllidebu am 55 o wrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer ar gyfer
blwyddyn ariannol 2017-18. Esboniodd Liz Brimble fod natur achosion wedi mynd yn
gynyddol gymhleth. Roedd cyllideb a staffio yn cael eu monitro i barhau’n ymatebol i’r
cymhlethdodau hyn a’r baich gwaith cynyddol.

14.3

Dywedodd fod nifer yr asesiadau addasrwydd wedi mynd yn llafurus iawn o ran adnoddau.
Yn ddiweddar, roedd swyddogion wedi cyflwyno diwygiad i adran datganiad y cais i gofrestru
i symleiddio’r broses a dethol unrhyw ddatganiadau nad oedd angen iddynt gael eu hasesu
gan y tîm Addasrwydd i Ymarfer.

14.4

Roedd swyddogion wrthi’n cwblhau dogfennau i recriwtio aelodau newydd ar y panel i
gynrychioli tri chategori cofrestru mwyaf newydd CGA. Byddai hysbyseb yn cael ei rhoi ar
wefan y Cyngor a neges e-bost yn cael ei hanfon at ddarparwyr hyfforddiant dysgu yn y
gwaith a grwpiau ieuenctid yn ogystal. Byddai llythyr unigol yn cael ei anfon at yr holl
unigolion cofrestredig newydd hefyd i uchafu’r gyfradd ymateb.
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(CGA 24/17)

14.5

Gan gyfeirio at baragraff 20 yr adroddiad, soniodd un aelod am yr adborth cadarnhaol yr
oeddent wedi’i gael yn dilyn rhyddhau ‘Canllaw arfer da wrth brofi, asesu, cynnal arholiadau
a goruchwylio’ CGA a gofynnodd a oedd yna unrhyw gynlluniau i ddrafftio rhagor o
ddogfennau arweiniad. Atebodd Liz Brimble trwy ddweud bod nifer o ganllawiau eraill
wedi’u cynllunio.

15.

Diwygiadau arfaethedig i ddogfennau Proses Adolygu Aelodau

15.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr fersiynau diwygiedig dogfennau Proses Adolygu Aelodau gyda
mân newidiadau. Atgoffwyd aelodau bod y Cyngor wedi cymeradwyo’r dogfennau
llywodraethu corfforaethol eraill yn ei gyfarfod ym mis Mawrth. Esboniodd fod y dogfennau
wedi cael eu hadolygu gan ystyried eu defnyddio yn ymarferol a’r gweithdrefnau a
ddefnyddir gan Gynghorau Addysgu eraill ar hyn o bryd.

15.2

Roedd y Cyngor yn hapus i fabwysiadu’r diwygiadau arfaethedig i ddogfennau Proses
Adolygu’r Aelodau.

16.

Adolygiad y Cyngor

16.1

Cyflwynodd y Prif Weithredwr y papur hwn a oedd yn cynnig trosolwg o ymatebion aelodau
yn dilyn yr ail adolygiad blynyddol o broses adolygu’r Cyngor ac aelodau. Cafodd sylwadau o
adolygiad y Cyngor eu cynnwys yn y papur, ond ni chafodd sylwadau a wnaed gan aelodau
yn ystod eu cyfarfodydd unigol gyda’r Cadeirydd eu cynnwys.

16.2

Dywedodd fod y sgorau cyffredinol yn galonogol a bod aelodau’n fodlon ar y cyfan. Roedd
aelodau wedi mynegi eu bodlonrwydd â’r hyfforddiant parhaus a oedd wedi cael ei ddarparu
yn dilyn sylwadau o Adolygiad y Cyngor y flwyddyn flaenorol.

16.3

Trwy eu sylwadau, roedd aelodau wedi mynegi eu diddordeb mewn ymestyn cyfarfodydd er
mwyn trafod eitemau agenda penodol yn fanylach pan fydd angen. Rhoddodd y Prif
Weithredwr sicrwydd i aelodau y byddai swyddogion yn parhau yn ymatebol i hyn bob
amser. Cyfarfu’r Cyngor ar gyfer cyfarfod ychwanegol ar 26 Ebrill 2017 er mwyn trafod
ymhellach ymateb drafft CGA i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar safonau proffesiynol
newydd ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth mewn ysgolion.

16.4

Cyfeiriwyd aelodau at amserlen hyfforddi 12 mis Aelodau’r Cyngor yn Atodiad B.
Gwahoddodd aelodau i nodi’r hyfforddiant sydd ar fin cael ei gynnal a’r sesiynau briffio sydd
wedi’u trefnu a gwahoddodd unrhyw awgrymiadau pellach. Nododd aelodau eu hadborth
cadarnhaol ar gyfer yr amserlen.

(CGA 25/17)

(CGA 26/17)

17-21. Eitemau gwybodaeth
Derbyniodd aelodau bapurau, adroddiadau “er gwybodaeth”, ar:


Adolygiad Chwarterol (1 Ionawr – 31 Mawrth 2017)

(CGA 27/17)



Adolygiad o flwyddyn y Pwyllgor Archwilio a Chraffu

(CGA 28/17)
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Ariannu adroddiad cynnydd Ymsefydlu, Datblygiad Proffesiynol Cynnar a Gradd
Meistr mewn Ymarfer Addysgol
(CGA 29/17)



Y Pasbort Dysgu Proffesiynol a’r Gyfnewidfa Ddysgu



Ymatebion CGA i ymgynghoriadau allanol

Wedyn, symudodd y Cyngor i sesiwn breifat.
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(CGA 30/17)
(CGA 31/17)

