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Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Gorchymyn Cyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020.  
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac fe'i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar y cyd â'r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig y Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon 
Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020. Rwy'n fodlon bod y manteision yn cyfiawnhau'r 
costau tebygol. 
 
 
 
 
 
Kirsty Williams 
Y Gweinidog Addysg 
17 Mawrth 2020 
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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

Mae Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 2020, 
sy’n dod i rym ar 15 Ebrill 2020, yn diwygio Gorchymyn Cyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019.  
 
Mae Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 yn darparu 
bod tâl ac amodau cyflogaeth athrawon ysgol yng Nghymru i’w pennu drwy 
gyfeirio at y darpariaethau a nodir yn adran 2 o Ddogfen Gyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 (“STPCD”) a’r canllawiau ar gyflog ac amodau 
athrawon  
 
Mae’r Gorchymyn yn diwygio erthygl 1(3) o Orchymyn Cyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 i gynnwys darpariaeth am gyhoeddi’r STPCD. 
 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol  
 

Mae erthygl 2 o  Orchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) 
2020 yn ymdrin â’r pwynt adrodd technegol a godwyd gan y Pwyllgor Materion  
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn yr adroddiad dyddiedig 23 Hydref 2019.  
 
3. Cefndir deddfwriaethol  
 
Gwneir y Gorchymyn hwn o dan adrannau 122, 124 a 126 o Ddeddf Addysg 
2002 (“y Ddeddf”). Trosglwyddwyd y swyddogaethau hyn i Weinidogion Cymru 
ar 30 Medi 2018 o’r Ysgrifennydd  Gwladol dros Addysg, drwy Orchymyn 
Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018. 
 
Mae adran 122(1) o’r Ddeddf yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ar gyfer tâl i athrawon ysgol ac amodau cyflogaeth eraill sy’n 
ymwneud â’u dyletswyddau proffesiynol a’u hamser gweithio. 
 
Mae adran 124(3) o’r Ddeddf yn darparu bod gorchymyn a wneir o dan adran 
122 yn gallu gwneud darpariaeth drwy ddogfen, sydd hefyd i’w chyhoeddi. 
 
Mae adran 126 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 
ymgynghori â’r cyrff perthnasol hynny y maent yn eu hystyried  yn briodol cyn 
gwneud unrhyw orchymyn o dan adran 122.    
 
Gwneir y Gorchymyn hwn gan ddefnyddio’r weithdrefn penderfyniad negyddol. 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir ei chael 
 
Nod cyffredinol y polisi yw gwneud darpariaeth ar gyfer tâl ac amodau cyflogaeth 
athrawon ysgol yng Nghymru sydd i’w pennu drwy gyfeirio at y darpariaethau a 
nodir yn adran 2 o’r STPCD. 
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Mae’r Gorchymyn yn diwygio Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 
(Cymru) 2019 i gynnwys darpariaeth am gyhoeddi’r STPCD. Diben hyn yw egluro 
i ddefnyddwyr y ddeddfwriaeth lle y mae’r STPCD i’w gyhoeddi. 
 
5. Ymgynghori  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad byrrach i randdeiliaid am bythefnos o 24 Chwefror 
2020 i 9 Mawrth 2020 ar y mân welliannau technegol arfaethedig i Orchymyn 
Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019. Roedd y rhai yr 
ymgynghorwyd â hwy yn cynnwys awdurdodau lleol, undebau athrawon ac 
awdurdodau esgobaethol, y mae pob un ohonynt yn cael eu cynrychioli ar 
Fforwm Partneriaeth Cyflog ac Amodau Athrawon.  

 
Nid oedd anghytundeb ynghylch y mân welliant technegol a oedd i’w weld yng 
Ngorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (Diwygio) drafft 2020. 
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 
Mae’r gofyniad am Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi’i asesu yn erbyn y Cod 
Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar gyfer  is-ddeddfwriaeth. Yn yr achos hwn, ni 
ystyriwyd bod asesiad effaith rheoleiddiol yn angenrheidiol.  

  

Gwneir yr offeryn statudol hwn o ganlyniad i sylwadau a wnaed gan y Pwyllgor 
Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a'i fwriad yw egluro'r lle y cyhoeddir 
yr STPCD. Mae'n cynnwys mân welliant i Orchymyn Cyflogau ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 ac nid yw'n effeithio ar bolisi. 


