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Annwyl David, 
 
Diolch am eith llythyr pellach, dyddiedig 10 Hydref, mewn perthynas â deiseb 'Rhoi 
Chwarae Teg i Athrawon Cyflenwi'. 
 
Trosglwyddwyd y cyfrifoldeb dros gyflogau ac amodau athrawon i Weinidogion 
Cymru ar 30 Medi 2018. Felly, bydd y mecanwaith a'r broses o benderfynu ar 
gyflogau ac amodau athrawon ac arweinwyr ysgolion, o fis Medi 2019 ymlaen, yn 
nwylo Llywodraeth Cymru. Ar 18 Gorffennaf, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, 
cyhoeddais fodel cenedlaethol newydd ar gyfer cytuno ar ymagwedd i bennu cyflog 
ac amodau athrawon yng Nghymru at y dyfodol. Gallwch weld fy natganiad 
ysgrifenedig, dyddiedig 18 Gorffennaf, yma:  
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/teacherspayconditions/?skip
=1&lang=cy. 
 
Felly, dyna fydd y model a'r mecanwaith ar gyfer penderfynu ar gyflog athrawon. 
Hefyd, fis Rhagfyr diwethaf, fe wnes i gomisiynu'r Athro Mick Waters i gynnal 
adolygiad annibynnol o strwythur cyflogau ac amodau athrawon. Cyhoeddodd yr 
Athro Walters a'i banel eu hadroddiad a'u hargymhellion ym mis Medi.  Mae'r 
adroddiad hwnnw, Proffesiwn gwerthfawr - adroddiad yr adolygiad annibynnol, ar 
gael yma: https://beta.llyw.cymru/adolygiad-annibynnol-o-gyflog-ac-amodau-
athrawon-ysgol.  
Ac mae'r datganiad y gwnes i i gyd-fynd â'r adroddiad ar gael yma: 
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/futureteacherspayconditions/
?skip=1&lang=cy.  
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Rydym wrthi'n ystyried yr adroddiad a'r argymhellion yn ofalus, gan gynnwys yr 
argymhellion sy'n ymwneud ag athrawon cyflenwi, a byddwn yn cyhoeddi ymateb 
ffurfiol yn y man. 
  
Mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol wrthi ar hyn o bryd yn diwygio'r fanyleb 
dendro ar gyfer y fframwaith gwasanaeth a reolir ar gyfer gweithwyr asiantaeth. 
Hefyd, mae swyddogion polisi a chydweithwyr sy'n gyfrifol am y Cod Ymarfer ar 
Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi yn cydweithio â'r Gwasanaeth Caffael 
i sicrhau bod y trefniadau'n cefnogi ein blaenoriaethau polisi o ran cenhadaeth ein 
cenedl ym maes addysg, a'u bod yn diwallu anghenion y dyfodol ac yn cyd-fynd â'n 
hegwyddorion Gwaith Teg. Nod y newidiadau yw sicrhau deilliannau cadarnhaol ar 
gyfer ein hysgolion a'n dysgwyr a sicrhau tegwch ar gyfer staff a roddir yn ysgolion 
Cymru drwy'r asiantaethau cyflenwi masnachol. Deallaf y dylai'r Gwasanaeth Caffael 
fod yn barod i gyflwyno'r trefniadau newydd ym mis Ebrill 2019 er mwyn iddyn nhw 
fod ar waith ym mlwyddyn academaidd 2019/20. 
 
Ymhlith y newidiadau arfaethedig mae: contractau a fydd yn cael eu cynnig ar sail 
lotiau daearyddol, isafswm ar gyfer cyfraddau cyflog athrawon cyflenwi, a thryloywder 
o ran y ffioedd y gellir eu codi gan yr asiantaethau masnachol, gan gynnwys ffioedd 
'dros dro i barhaol'. Rydym hefyd yn archwilio cynigion i gyflwyno safonau sicrhau 
ansawdd y bydd yn rhaid i asiantaethau sydd am gyflenwi athrawon dros dro eu 
bodloni. Newydd ddechrau mae'r gwaith hwn, ond bydd yn ategu'r gwaith sy'n cael ei 
wneud gan y Gwasanaeth Caffael i sicrhau y caiff ein gweithlu dros dro ei drin a'i 
dalu'n briodol a theg.  
 
Yn gywir  
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