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Cynllun Hyfforddi Athrawon ar sail Cyflogaeth 2014 
(“Cynllun 2014”) 

Y Cefndir 

1. Mae rheoliad 8 o Reoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol (Cymru) 20121

("Rheoliadau 2012") yn gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru (drwy rinwedd 
adrannau 132, 145 a 210(7) o Ddeddf Addysg 2002 a pharagraff 30 o Atodlen 11 
i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) sefydlu cynllun hyfforddi athrawon ar sail 
cyflogaeth a fydd yn galluogi unigolion sy’n cael eu cyflogi, neu sydd wedi’u 
cyflogi mewn ysgol neu sefydliad addysg arall (ar wahân i uned cyfeirio 
disgyblion) i ddod yn athrawon cymwysedig.   

2. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i roi cymorth ariannol o dan
adrannau 14-17 o Ddeddf Addysg 2002 i hyrwyddo recriwtio neu gadw athrawon 
neu staff heblaw athrawon. O dan adran 70 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, 
caiff Gweinidogion Cymru roi cymorth ariannol i unrhyw un sy’n ymgymryd ag 
unrhyw weithgaredd y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried y bydd yn sicrhau, 
neu’n helpu i sicrhau, y cyflawnir unrhyw amcan y maent yn anelu at ei gyflawni 
wrth arfer unrhyw un o'u swyddogaethau. Mae’r pwerau i roi grantiau o dan 
Gynllun 2014 yn cael eu gwneud wrth arfer y pwerau hynny. 

3. Mae'n bosibl y bydd Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar
wahân o dan reoliad 8(5) o Reoliadau 2012 a dylai'r rheini sy'n arfer unrhyw 
swyddogaeth o dan Gynllun 2014 roi ystyriaeth i'r canllawiau hynny. 

Crynodeb o'r Cynllun 

4. Mae Cynllun 2014 yn nodi gofynion y Rhaglen Athrawon Graddedig
(“RhAG”), y Rhaglen Hyfforddiant Ychwanegol i Raddedigion ("RhHYR") a'r 
Rhaglen Athrawon Cofrestredig (“RhAC”) (gyda'i gilydd fe'u gelwir yn “y 
rhaglenni”), ac yn nodi sut y mae'r RhAG, y RhHYR a'r RhAC i'w gweithredu yng 
Nghymru. Mae'n nodi cwmpas y RhAG, y RhHYR a’r RhAC a manylion y 
gofynion cymhwysedd ar gyfer yr unigolion hynny sy’n dymuno dilyn llwybr i 
addysgu sy’n seiliedig ar gyflogaeth.   

5. Ni fydd arian ar gael ar gyfer y RhAG na’r RhAC os nad yw Gweinidogion
Cymru wedi cyhoeddi unrhyw dargedau derbyn ar gyfer y rhaglenni hynny yn 
unol â darpariaethau Cynllun 2014. Dim ond os yw Gweinidogion Cymru yn rhoi 
targedau derbyn iddynt yn unol â darpariaethau Cynllun 2014 y caiff darparwyr 
Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (“HCA”) yng Nghymru weithredu’r RhAG 
neu'r RhAC.   

6. Bydd Cynllun 2014 yn dod i rym ar gyfer rhaglenni’r RhAG neu’r RhAC lle
mae'r cyfnod hyfforddi’n dechrau ar 1 Medi 2014 neu ar ôl hynny, ac ar gyfer  

1   OS 2012/724 – Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol (Cymru) 2012  










































