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Annwyl David  
 
Diolch am eich gohebiaeth ar 29 Tachwedd am fodel cyflenwi Cymru gyfan. 
 
Nid wyf yn diystyru gweithio gyda chyflogwyr i gefnogi’r broses o gyflwyno trefniadau ar gyfer 
trefniant cyflenwi canolog neu ranbarthol yn y dyfodol. Datganolwyd y cyfrifoldeb dros 
gyflogau ac amodau athrawon i Weinidogion Cymru ar 30 Medi.  Fel rhan o’r broses o sefydlu 
dulliau gweithredu cryf ar gyfer pennu cyflogau ac amodau athrawon rydym yn recriwtio 
aelodau ar gyfer Corff Adolygu Cyflogau yng Nghymru.  Bydd y corff adolygu yn ystyried 
tystiolaeth gan yr holl randdeiliaid allweddol a bydd yn cynhyrchu adroddiad ac yn gwneud 
argymhellion ar gyfer newidiadau arfaethedig i gyflogau ac amodau athrawon yng Nghymru 
yn y dyfodol yn seiliedig ar y telerau a nodir mewn llythyr cylch gwaith ffurfiol.   
 
Er mwyn cefnogi’r trefniadau newydd, rydym hefyd wedi sefydlu Fforwm Partneriaeth 
Cyflogau ac Amodau Athrawon sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, sefydliadau 
cyflogwyr a chyrff cynrychioliadol undebau. Mae’r Fforwm yn cynnig cyfle i drafod a chytuno 
ar rai o’r materion y bydd angen eu cynnwys mewn llythyrau cylch gwaith yn y dyfodol i’r corff 
adolygu cyflogau. 
 
Argymhellodd yr adroddiad annibynnol ar gyflogau ac amodau athrawon a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar Addysgu – Proffesiwn Gwerthfawr  y dylai Llywodraeth Cymru, wrth fynd i’r afael 
â chyflogau ac amodau datganoledig, yn cyhoeddi dogfen gydlynol am gyflogau ac amodau 
sy’n ystyried yr angen i gefnogi gweithlu hyblyg i gyflawni ein Cenhadaeth Genedlaethol. 
Rhagwelir y bydd y gweithlu hyblyg hwn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer staffio dros dro.   
 
Ni all Llywodraeth Cymru roi cyfarwyddyd i gyrff llywodraethu ysgolion nac awdurdodau lleol 
i gyflogi staff cyflenwi yn uniongyrchol. Fodd bynnag, bydd y gwaith y mae Llywodraeth Cymru 
a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yn mynd i’r afael ag ef yn sicrhau bod ein gweithlu dros 
dro yn cael ei drin yn deg, waeth ym  mha ffordd y caiff ei gyflogi. 
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Mae swyddogion wedi gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn y Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol i ddiwygio’r gofynion o ran manylebau tendro ar gyfer y fframwaith gweithwyr 
asiantaeth er mwyn sicrhau ei fod yn gyfoes, yn addas at y diben ac yn ymgorffori 
egwyddorion a gymeradwywyd gan y Cod Ymarfer ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 
Cyflenwi a’n hegwyddorion Gwaith Teg.  
 
Cyhoeddodd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol yr Hysbysiad Contract ar gyfer y cyfle 
tendro Gweithwyr Dros Dro ac Athrawon Cyflenwi ar 12 Tachwedd. Bydd y fanyleb dendro 
ddiwygiedig yn sicrhau bod unrhyw drefniant yn y dyfodol yn cynnwys isafswm cyfraddau 
cyflog a thryloywder mewn perthynas â ffioedd asiantaethau er mwyn i ysgolion wneud dewis 
hyddysg. Mae’r fanyleb hefyd yn cynnwys graddfa lithro o ffioedd dros dro a pharhaol, gan 
olygu ei bod yn haws i ysgolion gyflogi staff asiantaeth yn barhaol os bydd swydd wag yn 
codi, mae’n cadw at egwyddorion gwaith teg, ac yn cefnogi dysgu proffesiynol athrawon 
cyflenwi. Atodir dolen i Hysbysiad Contract ar GwerthwchiGymru: 
https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=NOV273861 

 
Er mwyn ategu’r datblygiad hwn rydym hefyd yn archwilio cynigion i gyflwyno safonau 
sicrwydd ansawdd statudol y byddai’n rhaid i asiantaethau sy’n dymuno cyflenwi athrawon 
dros dro i ysgolion a gynhelir eu bodloni. Bydd y gwaith hwn yn ategu’r gwaith a wnaed gan 
y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ac yn ychwanegu haen ychwanegol o sicrwydd i bawb 
sydd ynghlwm wrth y broses.  
 
Yn gywir 
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