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Annwyl David 
 
 
Diolch am eich e-bost dyddiedig 1 Chwefror yn amgáu sylwadau pellach gan Sheila Jones 
ar ran Grŵp Chwarae Teg i Athrawon Cyflenwi.   
 
Cyn gynted ag y bydd aelodau'r Corff Annibynnol Adolygu Cyflogau wedi'u penodi byddant 
yn ystyried pob agwedd o gyflogau ac amodau gwaith athrawon yn unol â thelerau'r llythyr 
cylch gwaith blynyddol, yn dilyn trafodaeth â grwpiau rhanddeiliaid gan gynnwys yr undebau 
addysgu. Bydd y Corff Adolygu yn cynnwys cynrychiolwyr annibynnol a fydd wedi'u penodi 
ar ôl dilyn proses ffurfiol penodiadau cyhoeddus. Mae'r broses honno'n mynd rhagddi ar hyn 
o bryd. Os bydd ei gylch gwaith yn caniatáu, bydd y Corff Adolygu yn gallu ystyried a 
gwneud argymhellion ynghylch cyflogau athrawon dros dro a gyflogir yn y sector a gynhelir.  
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Rydw i wedi nodi'n flaenorol y camau yr ydym yn eu cymryd i gefnogi athrawon cyflenwi 
cymwysedig sy'n dewis cofrestru ag asiantaethau cyflenwi masnachol.  Mae'r newidiadau a 
wnaed yn y fersiwn diwygiedig o fanyleb y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer 
fframwaith gwasanaeth a reolir ar gyfer gweithwyr asiantaethau yn cynnwys nifer o fesurau 
ymarferol er mwyn cefnogi athrawon sy'n gweithio'n hyblyg fel hyn ac, ar yr un pryd, yn 
galluogi ysgolion i wneud penderfyniadau cytbwys ynghylch sut y maen nhw'n gwario eu 
cyllidebau staff dirprwyedig.   
 
Rydym wedi ei wneud yn amod yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol bresennol  
fod yn rhaid talu o leiaf yr isafswm ar raddfa gyflog athrawon cymwysedig i athrawon 
cyflenwi.  Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth yn atal athrawon rhag cael cyflog uwch na 
hyn; y cwbl y mae'r gofyniad yn ei wneud yw sicrhau bod trothwy isaf cyflog athrawon yn 
cael ei ddiogelu. Byddwn hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaethau cyflenwi sydd ar y 
fframwaith sicrhau bod athrawon yn cael cyfleoedd dysgu proffesiynol digonol a 
pherthnasol. Mae'n ofynnol hefyd iddynt gyhoeddi'r ffïoedd taladwy gan gynnwys nodi'r 
ffïoedd dros dro i barhaol a ganiateir pan fydd ysgol yn dymuno penodi'n barhaol athro 
cyflenwi sydd wedi'i gofrestru ag asiantaeth.  Rydym hefyd wedi tynnu cymal y 
Rhanddirymiad Swedaidd yn y Rheoliadau Gweithwyr Asiantaeth a oedd yn caniatáu i 
asiantaethau gynnig contractau gwaith oriau wedi'u gwarantu i athrawon cyflenwi. Roedd 
athrawon weithiau yn colli eu hawl i gael cyflog cyfartal ar ôl 12 wythnos yn yr un rôl.   
 
Bwriad yr holl fesurau hyn yw sicrhau tryloywder yn y trefniadau a ddefnyddir, gan sicrhau 
bod yr ysgolion sy'n cyflogi a'r asiantaethau yn ystyried ein Cod Ymarfer ar Gyflogaeth 
Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi ac yn glynu at ein hegwyddorion fel Cenedl Gwaith Teg.  
 
Nid yw trefniadau pensiynau athrawon wedi cael eu datganoli i Gymru, felly nid oes gan 
Weinidogion Cymru unrhyw bwerau dirprwyedig yn y maes hwn. Bydd athrawon dros dro a 
gyflogir yn uniongyrchol gan awdurdodau lleol neu ysgolion yn parhau i gael mynediad at y 
Cynllun Pensiwn Athrawon.  Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i'r rhai a gyflogir gan 
asiantaethau cyflenwi neu recriwtio preifat fod wedi'u cofrestru yng nghynllun pensiwn 
NEST Llywodraeth San Steffan.  
 
Mae'r Fforwm Partneriaeth Cyflog ac Amodau Athrawon yn cynnwys cynrychiolwyr o'r holl 
undebau addysgu ac o'u cyflogwyr. Mae'r aelodau o'r undebau athrawon yno i gynrychioli 
barn eu haelodau i gyd, gan gynnwys athrawon cyflenwi.   
 

O dan y trefniant rheoli ysgolion yn lleol, mater i gyrff llywodraethu ysgolion a /neu'r 
awdurdod lleol fel cyflogwyr athrawon yw penderfynu sut orau i lenwi bylchau a achosir gan 
absenoldebau athrawon boed wedi eu cynllunio neu beidio. Mae'r model clwstwr sydd wedi'i 
seilio ar ysgolion ar gyfer athrawon cyflenwi, sy'n cael ei dreialu gan Lywodraeth Cymru ar 
hyn o bryd, yn cefnogi awdurdodau lleol a chlystyrau o ysgolion i weinyddu model cyflogi'n 
uniongyrchol ar gyfer athrawon cyflenwi, ar lefel leol. Anogir cyflogwyr i weithio gyda'i gilydd 
i gefnogi trefniadau lleol a rhanbarthol ar gyfer darparu athrawon cyflenwi, sy'n bodloni eu 
hanghenion. Mae gwerthusiad ffurfiol o'r rhaglen beilot yn mynd rhagddo a disgwylir 
adroddiad ffurfiol yn nes ymlaen eleni.  Bydd astudiaethau achos arfer gorau yn cael eu 
rhannu'n eang yn y sector.  
 

Mae deddfwriaeth yn caniatáu i gyrff llywodraethu ysgolion gyflogi gweithlu ysgol effeithiol 
fel y mynnant, gan gynnwys model cyflogi'n uniongyrchol ar gyfer penodi athrawon dros dro. 
Mewn ymateb i bryderon a godwyd ynghylch a yw'n bosibl cyflogi athrawon yn uniongyrchol 
drwy'r gyflogres, rydw i ar ddeall bod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi 
ysgrifennu'n uniongyrchol at bob Cyfarwyddwr Addysg o fewn awdurdodau lleol yn eu 
hatgoffa bod gan ysgolion yr hawl i benodi a chyflogi athrawon o'r fath yn uniongyrchol os 
mynnant.  
 



 
Fel rydw i wedi'i ddweud o'r blaen, rydw i'n parhau i fod wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau bod 
ystafelloedd dosbarth yn cael eu harwain gan athrawon cymwysedig. Ar wahân i athrawon 
cymwysedig, nifer gyfyngedig o unigolion yn unig gaiff wneud gwaith penodedig, sef 
addysgu, mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig fel y'u diffinnir gan y gofynion gwaith 
penodedig.  
 
 
Yn gywir  
 

 
 
Kirsty Williams AC 
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