
ADDYSG, CYMRU 

2014: Rhif:01   

MEINI PRAWF AR GYFER ACHREDU HYFFORDDIANT CYCHWYNNOL 
ATHRAWON YSGOL GAN GYNGOR CYLLIDO ADDYSG UWCH CYMRU 

O dan Reoliad 7 o Reoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol (Cymru) 2012, 
mae “sefydliad achrededig” yn sefydliad sydd wedi ei achredu gan Gyngor 
Cyllido Addysg Uwch Cymru fel darparwr cyrsiau neu raglenni hyfforddiant 
cychwynnol athrawon (HCA). 

O dan Roliad 7(2) o Reoliadau 2012, ni chaiff Cyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru ond achredu sefydliad sy'n bodloni'r meini prawf hynny a bennir gan 
Weinidogion Cymru o dro i dro fel darparwr cyrsiau neu raglenni HCA. 

O dan Roliad 7(3) o Reoliadau 2012, caiff Cyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru dynnu achrediad sefydliad yn ôl yn unol â'r meini prawf hynny a bennir 
gan Weinidogion Cymru o dro i dro. 

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r meini prawf achredu y mae'n rhaid i bob 
sefydliad achrededig sy'n darparu cyrsiau HCA eu bodloni.  Mae’n cynnwys 
gofynion ar gyfer darparu cyrsiau HCA sy'n disodli'r gofynion a nodwyd yn 
flaenorol yng Nghylchlythyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2006 (Rhif 50, fel 
y'i diwygiwyd gan Gylchlythyr 2006 (Rhif. 50  )) a Chylchlythyr Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 17/2009.  

Nid yw'r ddogfen hon yn nodi gweithdrefnau ar gyfer sut y dylid cyflwyno 
cynigion i achredu na'r gweithdrefnau sydd i'w dilyn pan fo tystiolaeth nad yw 
sefydliad achrededig yn cydymffurfio â'r meini prawf a nodir yma.  Bydd llunio'r 
gweithdrefnau hyn a sefydlu a chyhoeddi dogfennaeth glir a chyson iddynt yn 
fater i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. 

Mae'r ddogfen hon wedi ei gwneud drwy arfer y pwerau a roddwyd i 
Weinidogion Cymru gan reoliad 7 o  Reoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol 
(Cymru) 2012 (2012 Rhif 724), ac ar ôl ymgynghori â Chyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru yn unol â rheoliad 7(4).  

Bydd y meini prawf achredu sy’n cael eu nodi yn y ddogfen hon yn gymwys i 
bob cwrs, lle y mae blwyddyn gyntaf y cwrs hwnnw, yn cychwyn ar Medi 2014 
neu ar ôl hynny. 

Dehongli 

Ac eithrio pan fo'r cyd-destun yn mynnu fel arall, at ddiben y ddogfen hon: 

ystyr “cwrs HCA” yw cwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon ysgol mewn 
sefydliad achrededig o fewn ystyr Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Ysgol 
(Cymru) 2012. 
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