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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau/ Economy, Infrastructure and Skills 

Committee 

EIS(5)-14-17 (p1) 

 

1. This paper is jointly submitted by the Bevan Foundation and Joseph Rowntree 
Foundation. We welcome the opportunity to submit evidence to the Committee’s 
inquiry on this important subject. The Bevan Foundation is an independent charity 
that develops evidence-based ideas to make Wales fair, prosperous and 
sustainable. The Joseph Rowntree Foundation (JRF) is an independent organisation 
working to inspire social change through research, policy and practice. 

The current position with regard to the signed Cardiff Capital Region and Swansea 
Bay City Deals and the next steps planned to take them forward. 

2. How the ‘deals’ were arrived at, engagement with partners beyond local authorities 
and how partners might become involved in future is unclear, as are the next steps. 
This is disappointing given the potential scale of social and economic change 
brought by the deals. Now the deals are signed and the new authorities in place we 
hope that there will be greater transparency and engagement with a wide range of 
partners.  

The intended impact of the City Deals and the way in which this will be governed, 
funded and monitored. 

3. The intended impact of the city deals agreed to date is relatively narrow, comprising 
a target number of jobs and increased GVA. Even within this focus, the deals do not 
consider issues such as the quality of jobs, for example their pay and skill levels, or 
their location within the region, for example in the most disadvantaged areas.  
 

4. We suggest that the intended impact should be broader to ensure that everyone and 
all places benefit from growth. JRF has developed a range of indicators which it is 
using to monitor growth in Manchester and Leeds City Deals: it includes measures of 
low earnings, worklessness, housing supply / affordability and educational 
attainment as well as indicators of output, number of businesses and of higher-
skilled occupations.     
 

5. The Bevan Foundation hopes to work with JRF to develop appropriate indicators for 
Wales’ city and growth deals. Ideally they will be adopted by the authorities 
delivering the deals.  
 

6. We would welcome greater clarity on how the impacts are to be monitored. It is 
vitally important that arrangements are transparent and enable accountability: this 
includes matters such as who is responsible for decisions, that agendas and minutes 
of meetings are publicly available and that there is a programme of engagement with 
a wide range of stakeholders and the community. Engagement with people 
experiencing poverty is a vital part of this.  

The potential benefits offered by a possible Growth Deal for North Wales and Mid 
Wales. 
 

7. The key features of ‘deals’ are that they cover a functional economic region, have 
clear, shared goals, secure significant capital investment and are delivered through 
interagency working.   These features are good practice and we can see no reason 
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in principle why ‘deals’ should not be adopted in north and mid Wales. However, the 
characteristics of these areas may mean that a different approach which relies less 
on capital investment would be appropriate.   

The degree to which the growth and city deals could solve or exacerbate existing 
inequalities, both within and between regions. 

8. There is strong evidence that increasing GVA and employment do not, alone, 
necessarily improve prosperity for everyone. For example, in London high levels of 
GVA per head and employment co-exist with high levels of poverty.  
 

9. It is often those who are already well-placed in the labour market who benefit from 
investment and new opportunities, while others, for example people with fewer skills, 
do not gain. Nor can it be assumed that the benefits of economic growth will trickle-
down from one group of people to another or from one place to another, with the 
result that some people and places are bypassed despite overall gains.  
 

10. It is also feasible that growth in GVA and employment is accompanied by increases 
in the cost of living, for example if pressure on housing supply results in higher 
housing costs. The result can be that people on low- to mid-level incomes face 
increased outgoings and so are no better-off.    
 

11. We are not persuaded that sufficient emphasis has been given in city deals to date 
to reducing poverty and inequality. We suggest that the proposals to achieve growth, 
such as to establish an ‘arc of innovation’ along the M4 and support the semi-
conductor industry in Cardiff’s City Deal or to focus on life sciences, energy, smart 
manufacturing and tech & creative industries in Swansea’s City Deal, should be 
accompanied by explicit measures to ensure that all people and all places benefit 
from greater prosperity.  
 

12. We have termed this ‘inclusive growth’, which we recommend should be at the 
centre of the city deal strategies. Our paper ‘Prosperity without Poverty’ identified 
the proven ways in which inclusive growth could be achieved in Wales (see Box 1) 
and we strongly urge the city deals to adopt them. In particular, action needs to 
stimulate improvement from the bottom up, for example by stimulating growth in 
Wales’ most disadvantaged areas and by raising skills amongst people with few 
qualifications, as well as to maximise economic potential at the other end of the 
spectrum.  
 

13. In terms of inequalities between regions, there is a risk that the deals will compete 
with each other, resulting in ‘race to the bottom’ e.g. on wages and business 
incentives (including business rates). There could be unanticipated effects such as 
the displacement of economic activity across boundaries. This is especially important 
as the boundaries between all of Wales’ deal areas are ‘fuzzy’.1 There need to be 
safeguards in place to prevent this occurring.  

                                                           
1 For example 6,400 people commute between Bridgend (in Cardiff City Region) and Neath Port Talbot (in Swansea City Region). 
This cross-boundary commuting is nearly twice the number as commute from Merthyr Tydfil and Blaenau Gwent to Cardiff (all within 
Cardiff City Region).  (Stats Wales (2016) ‘Detailed Commuting Patterns in Wales by Welsh Local Authority’ 
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The degree to which the growth and city deals co-ordinate with Welsh Government 
strategy 

14. The Welsh Government’s economic strategy is keenly awaited. Its Programme for 
Government includes ‘prosperity for all’ as a key commitment - if the growth and city 
deals are to co-ordinate well with the Welsh Government’s strategy then the city and 
growth deals will need to ensure they include active steps to ensure growth is 
inclusive alongside boosting GVA and employment.  
 

15. It is also important that there is clarity between the various actors about roles and 
responsibilities in order to avoid confusion amongst businesses and the public, 
possible duplication and conflict.  
 

16. We hope that the Welsh Government’s strategy will, when published, provide a clear 
direction, robust framework and common purpose in the city and growth deal areas.   

  
We would also welcome comparative views on approaches taken by other 
growth deals and regions across the UK. 
 

17. In Leeds City Region, JRF is involved in ‘More jobs, better jobs’ partnership, which 
has to date considered how best to use the combined purchasing power of anchor 
institutions,2 how to capture the of major capital developments,3 the role of housing 
and planning policies in inclusive growth,4 and how to improve progression from low-
paid jobs.5 
 

18. It is important that city and growth deals in Wales build on the learning from other 
parts of the UK.   
 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                   
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-

Work/Employment/Commuting/detailedcommutingpatternsinwales-by-welshlocalauthority)   
2 Team at Leeds Beckett University and York St John University (2017) Maximising the local impact of anchor 
Institutions: a case study of Leeds City Region, JRF. 
3 Newby, L. (2017) Connecting major development to jobs, skills and poverty reduction in Leeds City Region, JRF 
4 Team at Sheffield Hallam University and University of Sheffield (2017) Tackling poverty through 

housing and planning policy in city regions 
5 Green,A., Sissons,P., Ray,K. Hughes, C. and Ferreira, J. (2016) Improving progression from low-paid jobs at city-region level  
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BOX 1 – KEY ELEMENTS OF AN INCLUSIVE CITY DEAL STRATEGY 

1. Better Jobs 

 Developing sector strategies for low-paid industries to boost their productivity.  

 Actively encouraging employment practices that reduce poverty, including increasing take up of 

the voluntary Living Wage; job security and good quality part-time work; providing training and 

opportunities for progression and adhering to best practice to eliminate discrimination.  

 Taking action against exploitation e.g. forced labour, pay below the statutory minimum and 

bogus self-employment.  

 

2. Local jobs 

 Incentivising growth in disadvantaged areas in Wales, through area-based economic 

development initiatives e.g.:  

o New Enterprise Zones which use local planning powers and financial incentives to 

encourage job creation and employment of people at risk of poverty;  

o Designating ‘growth poles’ at strategic locations to counterbalance the emphasis on 

cities.  

 Ensuring all people and places benefit: via fast, frequent and affordable public transport 

especially to ‘disconnected’ communities. 

 Accelerating the use of public procurement:  local anchor institutions can use their purchasing 

power to secure more and better job opportunities for disadvantaged workers and other local 

benefits.  

 Refocusing Welsh Government business finance on inclusive growth so that the main criterion is 

job quality, and not business size or sector.  

 

3. Supporting people to get into work  

 The proposed employability programme should bring together the Department for Work and 

Pensions’ Work and Health Programme and devolved provision and offer services tailored to 

people’s distance from the labour market rather than their age or benefit entitlement.  

 Specialist support and an Intermediate Labour Market programme should be offered for those 

furthest from the labour market.  

 

4. Boost Skills  

 Better Apprenticeships: to improve the quality as well as quantity of provision, including linking 

funding to outcomes, including accredited learning and an apprentice charter of standards and 

support. 

 Enhanced provision of adult learning: focusing on raising low-level skills or qualifications 

through enhanced adult skills provision. 

 Increase participation in essential skills learning: step up activivity so that all adult literacy, 

numeracy and digital skills needs are met by 2030 

 Good Quality Advice:  independent, expert careers advice, guidance and support should be 

available in schools, colleges and for adults.  
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PARTNERIAETH SGILIAU RHANBARTHOL - GOGLEDD CYMRU  

BRÏFF CRYNO AR GYFER Y PWYLLGOR ECONOMI, ISADEILEDD A SGILIAU (07.07.17)  

 

Cefndir Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru  

Mae ffrwd gwaith Sgiliau a Chyflogaeth sefydledig Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (BUEGC) wedi'i 

fabwysiadu a'i gydnabod gan Lywodraeth Cymru fel un o'r tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSRh), ac mae'n parhau 

â'i ddull cyfredol o ymgysylltiad sy'n cael ei arwain gan yr economi a chyflogwyr, er mwyn hysbysu a gyrru'r rhaglen 

sgiliau a chyflogaeth yng Ngogledd Cymru.  

Mae'r cyflawni a'r ffocws parhaus o fewn dull Tîm Gogledd Cymru wedi golygu mai ni yw'r unig PSRh yng Nghymru i 

dderbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am ein gwaith ar gydweithio â chyflogwyr byd-eang a lleol ar brosiect sydd wedi'i 

gwblhau ag iddo arwyddocâd cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Yn 2016, enillom 'Wobr Adeiladu Arbenigedd yng 

Nghymru' am 'Arweinyddiaeth a Datblygu Pobl', am gydweithio â'n partneriaid ar ddatblygiad CEM Berwyn yn Wrecsam.  

Mae'r dull hwn sy'n seiliedig ar raglen bwrpasol o 'froceriaeth sgiliau' a ddefnyddiwyd yn Wrecsam i hysbysu cyfleoedd 

cyflogaeth, prentisiaethau a lleoliadau gwaith, bellach wedi'i fabwysiadu gan bartneriaid i gefnogi hyrwyddo cyfleoedd 

i'r farchnad lafur leol yn Wylfa Newydd yn Ynys Môn.  

Gan mai gweithiwr cyfredol yw Cadeirydd y PSRh yng Ngogledd Cymru, rydym yn cynnal ein dull arloesol a thryloyw o 

weithio mewn partneriaeth, a chynnal perthnasau gwaith agos â'n gweithwyr, ein darparwyr addysg a hyfforddiant, a 

llywodraeth leol a chenedlaethol.   

Mae ein gwaith sefydledig ar gynhyrchu Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol blynyddol, yn alinio'n uniongyrchol â, 

ac yn cefnogi, y datblygiad cyfredol gyda phartneriaid ar y Bid Twf ar gyfer Gogledd Cymru, wrth i ni barhau i gydweithio 

ar hyrwyddo a phwysigrwydd datblygu sgiliau, symudedd ac uchelgais, mewn rhanbarth ble mae ei marchnad lafur 

gyfredol ac yn y dyfodol yn dylanwadu, ac yn ymestyn y tu hwnt i ffiniau traddodiadol, i ardaloedd megis Gogledd-

Orllewin Lloegr a Chanolbarth Cymru.   

http://regionalskillsandemploymentplan2016.co.uk/cy/  

Trosolwg o Brentisiaethau yng Ngogledd Cymru  

Gan ddefnyddio'r data mwyaf cyfredol sydd ar gael, syrthio wnaeth cyfanswm nifer y prentisiaethau ar draws gogledd 

Cymru yn 2015 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.  Er y cwymp yn y niferoedd, gwelwyd cynnydd yn y bobl ifanc 20-24 

mlwydd oed oedd yn dechrau prentisiaeth yn y rhanbarth gan fod mwy o bobl ifanc yn aros mewn addysg ar ôl eu pen-

blwydd yn 16 mlwydd oed, yn yr ysgol, AB neu AU.  

Mae'r gwaith o hyrwyddo prentisiaethau yn y rhanbarth yn parhau'n egnïol, gyda phwyslais cynyddol ar fantais 

prentisiaeth i'r unigolyn a'r cyflogwr, yn cael ei amlygu gan bartneriaid y PSRh yn uniongyrchol, ac ar y cyd drwy 

ddigwyddiadau a deunyddiau hyrwyddo sy'n cael eu cefnogi a'u hyrwyddo gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yng 

Ngogledd Cymru.  
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Mae cwmnïau blaenllaw yng Ngogledd Cymru, megis Airbus, yn parhau i hyrwyddo a chynnig nifer gynyddol o gyfleoedd 

prentisiaeth ar draws gwahanol ddisgyblaethau sy'n amrywio o grefftau, technegol a busnes ar wahanol lefelau.  Gyda 

phrentisiaid cyfredol ac i'r dyfodol yn cael eu recriwtio'r Hydref hwn, gall dros 200 prentis fod wedi'u lleoli ym Mrychdyn 

yn unig.  

Mae creu 100 prentisiaeth yn natblygiad CEM Berwyn, ynghyd â thros 20 prentisiaeth gychwynnol newydd ar y gweill 

eleni yn ystod y gwaith datblygu cynnar yn Wylfa Newydd, yn uno'r cyfleoedd rhanbarthol drwy brentisiaethau sy'n cael 

eu hyrwyddo a'u cynnig yng Ngogledd Cymru ar hyn o bryd gan ddatblygiadau blaenllaw; tra bod cwmnïau rhanbarthol 

o bwys, megis Jones Brothers, Rhuthun, yn parhau i ddenu prentisiaid o fannau ledled Cymru yn sgil eu rhaglen datblygu 

sgiliau flaengar i gefnogi gweithrediadau adeiladu a pheiriannau mawr lefel uchel, mewn prosiectau ledled y rhanbarth a 

thu hwnt. 

 

 

 

 

 

 

Gyda dros 67% o fusnesau yng Ngogledd Cymru'n cyflogi llai na phump o bobl, ni ellir tanbrisio'r ddibyniaeth a'r pwyslais 

ar y sector busnesau Bach a Chanolig (SME) yn economi'r rhanbarth, ac mae llawer ohonynt yn ymgysylltu â'n darparwyr 

addysg a hyfforddiant i gefnogi a datblygu prentisiaethau.  Fodd bynnag, mae dal angen am waith sylweddol i "werthu" 

manteision prentisiaethau i fusnesau llai - nid oes gan y mwyafrif o'r rhain y fantais o gael staff AD a hyfforddiant 

pwrpasol, na gwybodaeth a sgiliau defnyddiol eu hunain yn uniongyrchol er mwyn datblygu a chefnogi'r rhaglenni hyn 

ar eu rhan.  

Fodd bynnag, mae ein dau Sefydliad Addysg Bellach yng Ngogledd Cymru, ynghyd â'n darparwyr hyfforddiant preifat, yn 

parhau i ddarparu cefnogaeth bwrpasol ac ymrwymedig i gyflogwyr llai yn benodol, yn y manteision a'r deilliannau 

cynaliadwy sy'n cael eu creu i'r cyflogwyr hyn a'u busnesau, drwy gymryd prentis - boed hynny drwy dderbyn 

cefnogaeth i ddatblygu cynnyrch, ehangu, a sgiliau penodol ychwanegol er budd y busnes, ymysg meini prawf eraill.  

Mae cyflwyno'r Ardoll Brentisiaethau wedi creu dryswch a phryder ymysg cyflogwyr yn y rhanbarth - yn enwedig y rhai 

sydd wedi'u lleoli yn agosach at y ffin â Lloegr, ble mae gweithwyr ar hyn o bryd yn byw yng Nghymru a Lloegr, ac felly'n 

destun dau ddull gwahanol.  

Mae'r ddau Sefydliad Addysg Bellach yng Ngogledd Cymru wedi cyflwyno sesiynau hyrwyddo ar effaith yr Ardoll ar 

gyflogwyr ac unigolion, yn seiliedig ar y wybodaeth gyfyngedig sy'n dod i'r amlwg sy'n cael ei darparu, ac mae'r ddau 

sefydliad wedi cofrestru yn Lloegr i gefnogi cyflwyniad y cynllun i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan y ddau ddull 

gwahanol, ond hefyd i ddarparu arbenigedd gystadleuol yn seiliedig ar brofiad hyd yma, ac nid ar y ffiniau daearyddol 

cyfredol canfyddadwy.  

9,755 
O BRENTISIAETHAU YNG 

NGOGLEDD CYMRU YN 2015 
O'I GYMHARU Â 11,460 YN 

2014.  

4,190 
PRENTIS GWRYWAIDD YNG 

NGOGLEDD CYMRU YN 2015 
O'I GYMHARU Â 4,795 YN 2014.  

5,565 
PRENTIS BENYWAIDD YNG 

NGOGLEDD CYMRU YN 2015 
O'I GYMHARU Â 6,710 YN 2014.  
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Fel PSRh, rydym wedi cynnal dadansoddiad llawn o'r gefnogaeth i bobl ifanc 16 i 24 mlwydd oed yn y rhanbarth ac wedi 

cyhoeddi hyn ar-lein fel dogfen allweddol, ac fel cronfa ddata bwrpasol y gellir ei chwilio, er mwyn cynorthwyo unigolion 

a darparwyr.  

Yr heriau ar gyfer dyfodol Prentisiaethau yng Ngogledd Cymru  

Er bod darparwyr a partneriaid yn parhau i groesawu cefnogaeth ac arweiniad cyffredinol gan bartneriaid cenedlaethol a 

gwleidyddion ar swyddogaeth prentisiaethau a'u hyrwyddo, ac yn dymuno parhau hyn ar gyfer Gogledd Cymru fel sy'n 

briodol, mae sawl her yn parhau i wynebu'r rhanbarth o ran hyrwyddo, hygyrchedd a faint sy'n ymrwymo i 

brentisiaethau yn gyffredinol. Cesglir a thynnir sylw at y prif heriau isod (nid ydynt wedi'u rhestru mewn unrhyw drefn 

benodol):  

 

 Y canfyddiad ymysg cyflogwyr llai yw mai'r cyflogwyr 'blaenllaw' mwyaf sy'n cael y prentisiaid gorau, gan eu bod 

yn medru cynnig mwy o sefydlogrwydd a buddion ychwanegol.  Mae hyn yn ychwanegu at amharodrwydd rhai 

cyflogwyr llai i ymgysylltu â darparwyr a chymryd prentisiaid.  

 Mae angen hyrwyddo prentisiaethau'n well mewn ysgolion fel llwybr hyfyw - mae athrawon a rhieni angen mwy 

o gefnogaeth a gwybodaeth mewn dull cyson a chydlynol ar y buddion a'r cyfleoedd y gall prentisiaeth eu cynnig 

i berson ifanc yng Ngogledd Cymru.  

 Mae Gyrfa Cymru yn hyrwyddo llwybrau a chyfleoedd o amgylch prentisiaethau, ond yn yr un modd ag yng 

ngweddill Cymru, rydym wedi gweld gostyngiad o 50% mewn adnoddau a bellach dim ond 67 ymgynghorydd 

gyrfaoedd sy'n bodoli gyda phob un yn gyfrifol am dair ysgol ar gyfartaledd yn seiliedig ar gytundeb partneriaeth 

gyda'r ysgolion yn uniongyrchol, ac nid ydynt ond yn medru canolbwyntio ar garfannau penodol ac nid ar 

grwpiau blwyddyn ehangach.  

 Er ein bod yn parhau i weithio â Gyrfa Cymru, ac wedi cydweithio ar yr adnodd "Spotlight" rhanbarthol cyntaf 

erioed sydd bellach wedi cael ei gopïo gan eraill, mae'n ymddangos fel nad oes niferoedd mawr yn manteisio 

arno yn dilyn y negeseuon am y cyfleoedd am brentisiaethau mewn sectorau allweddol a thwf.  

 Er y croesawir cefnogaeth a gwaith hyrwyddo prentisiaethau gan Lywodraeth Cymru, teimla cyflogwyr ac 

unigolion y gall pethau ganolbwyntio gormod ar Gaerdydd a De Cymru a gwyro at yr ardaloedd hynny.   

 Fel PSRh Gogledd Cymru, mae gennym berthnasau gwaith rhagorol â'n cydweithwyr yn LlC sy'n gweithio'n 

uniongyrchol yn y maes sgiliau a'r economi, ond mae'r cydweithwyr hynny sy'n gyfrifol am brentisiaethau, gan 

eu bod wedi'u lleoli yn Ne Cymru, yn aml yn arddangos diffyg dealltwriaeth o'r amrywiaethau rhanbarthol sy'n 

berthnasol i Ogledd Cymru a'n marchnad lafur ni, a gall hyn rwystro a llesteirio datblygiadau blaengar fel rhan o 

ddull Gogledd Cymru a thrawsffiniol ehangach i gefnogi ein marchnad lafur gyfredol ac yn y dyfodol.   

 Er mwyn hyrwyddo a chynnal dull sydd wedi'i gydlynu'n rhanbarthol i sgiliau a phrentisiaethau, dylid ystyried 

datganoli'r cyfrifoldeb i'r rhanbarth fel rhan o Fargen Twf Gogledd Cymru, fel y gellir parhau i weithio'n effeithiol 

â phartneriaid cenedlaethol, ond cael ymwybyddiaeth ranbarthol glir ac amlwg, ynghyd â mecanweithiau 

cyflawni sydd wedi'u hanelu at unigolion a chyflogwyr yng Ngogledd Cymru sydd wedi'i ddatganoli o duedd De 

Cymru bosib o ran y datblygiadau prosiect a chynnyrch a welwyd hyd yma.  

 Gall cydlynu a hyrwyddo prentisiaethau'n rhanbarthol arwain at well ymgysylltiad â chyflogwyr lleol a 

rhanbarthol yn seiliedig ar y ffaith fod 67% o fusnesau Gogledd Cymru'n cyflogi llai na phump o bobl, ac mae gan 

Sefydliadau Addysg Bellach, darparwyr hyfforddiant, ac eraill fwy o allu uniongyrchol a phwrpasol i ymgysylltu 

â'r busnesau hyn yn uniongyrchol, ac felly i gefnogi a hyrwyddo unigolion yn briodol i'r cyfleoedd hyn.   
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 Hyd yma, mae'r gwaith o hyrwyddo lleoliadau gwaith wedi bod yn rhagflaenydd cadarnhaol i gefnogi'r bobl 

hynny o gefndir incwm isel i brentisiaethau - hyn wedi'i dystiolaethu yng Ngogledd Cymru yn sgil y profiadau a 

gafwyd wrth ddatblygu CEM Berwyn, a'n gwaith gyda phartneriaid gan gynnwys Yr Adran Gwaith a Phensiynau, 

Princes Trust, Chwarae Teg, Sefydliadau Addysg Bellach a chontractwyr haen 1 a 2 ar y safle, ynghyd â 

chwmnïau yn y gadwyn gyflenwi.  Mae angen i'r dull hwn a thryloywder y cynnig barhau os ydym am barhau i 

ddatblygu ymhellach sgiliau a chymwysterau'n gweithlu cyfan ar bob lefel.  

 Mae tystiolaeth fod nifer uwch o brentisiaethau lefel uwch (L4+) yn nwyrain y rhanbarth o gymharu â'r gorllewin 

(e.e. 140 ym Môn o gymharu â 300 yn Wrecsam), a thra bo dwysedd poblogaeth yn ffactor, mae angen 

hyrwyddo parhad i lefelau uwch, er mwyn mynd i'r afael ag anghenion a galw cyflogwyr.  Yn ogystal, bydd hyn 

yn gymorth wrth gynllunio parhad ehangach a chreu talent newydd, yn enwedig yn y sectorau diwydiannau 

sefydlog ble y bydd angen amnewid eu gweithlu sy'n heneiddio mewn carfannau mawr yn ystod y 5-10 mlynedd 

nesaf.  

 Yn barod, mae Gogledd Cymru'n arddangos enghraifft dda o hyrwyddo cyfleoedd prentisiaeth benywaidd o 

fewn sectorau clwstwr diwydiannau sy'n canolbwyntio ar STEM - boed hynny mewn TG a Chyfathrebu yng 

Ngwynedd, peirianneg yn Sir y Fflint, y diwydiant fferyllol yn Wrecsam ac ynni yn Ynys Môn.  Fodd bynnag, mae 

hyrwyddo cyfleoedd cytbwys i ferched a bechgyn yn parhau'n her i rai cyflogwyr, ac mae angen parhau i fynd i'r 

afael â'r dasg o hyrwyddo merched i gymryd prentisiaethau mewn diwydiannau sy'n cael eu llywodraethu gan 

ddynion, ac i'r gwrthwyneb, gyda bechgyn yn cymryd prentisiaethau mewn diwydiannau sy'n cael eu pennu'n 

anghywir fel rhai ble mae merched yn llywodraethu, megis Iechyd, Gofal Cymdeithasol, y cyfryngau a'r 

celfyddydau.  

 Cynorthwyo i ddatblygu a chadw sgiliau cyfredol ac yn y dyfodol, rydym angen rhoi mwy o ffocws rhanbarthol ar 

hyrwyddo prentisiaethau ar gyfer ein poblogaeth gartref, a'r cyfleoedd y gallwn ni eu cynnig fel rhanbarth.  

Byddai hyn yn cynnwys pwyslais yn bennaf ar y cyflogwyr a'r busnesau o fewn ein tri phrif sector ( Ynni;  

Gweithgynhyrchu, Adeiladu), a phedwar sector twf ( Creadigol a Digidol; Iechyd a Gofal Cymdeithasol; 

Twristiaeth a Lletygarwch; Bwyd a Diod) ar gyfer y rhanbarth, a'r llwybrau sy'n cael eu cynnig yma ganddynt ar y 

cyd drwy sgiliau trosglwyddadwy cyffredin, a sgiliau penodol i ddiwydiant y gall prentisiaethau yng Ngogledd 

Cymru eu cynnig. Yna, byddai'r rhain yn cael eu cefnogi hefyd gan brentisiaethau am gyflogaeth gynaliadwy o 

fewn ein sectorau economi sylfaenol megis manwerthu a gwasanaethau cyhoeddus, sy'n parhau i gyflogi'r nifer 

fwyaf o unigolion ar y cyd yng Ngogledd Cymru.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

NODIADAU: 

Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru yw Sasha Davies (Pennaeth Datblygiad Strategol 

Cymru ar gyfer Horizon Nuclear Power).  

Is-gadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru yw Sioned Williams (Pennaeth Datblygu 

Economaidd Cyngor Gwynedd).  

Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol BUEGC ar gyfer Sgiliau a Chyflogaeth yw Iwan Thomas  

GWEFAN: http://www.northwaleseab.co.uk/jobs-and-skills/                     Trydar: @SkillsNWales                YOUTUBE:  https://www.youtube.com/user/skillsnorthwales  
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As part of the consultation process for the completion of the Regional Employment and Skills 
Plan the Regional Learning and Skills Partnership (RLSP) has engaged with learners aged 
between 11 and 19 in a number of careers fairs across the region. The over-arching finding is 
that there is a general lack of awareness amongst young people of what apprenticeships are, 
what they entail and what opportunities are available.  

Quantified, these findings indicate that; 

 30% had no idea what an apprenticeship was 

 58% didn’t fully understand what an apprenticeship is (especially not the 

benefits) 

 15% understood what an apprenticeship was 

 8% wanted to study an apprenticeship 

Anecdotal evidence gathered suggests that if a family member is or had been engaged with 

apprenticeships they were more likely to understand apprenticeships and want to undertake 

an apprenticeship. 

Furthermore, some learners indicated that schools were keen to promote higher education 

as a route rather than a vocational apprenticeship route.  

How can employer engagement with Apprenticeships be improved? 
 

 A number of employers currently engaged with the Regional Learning and Skills 

Partnership have concern over the impacts of the apprenticeship levy, particularly for 

those who have cross border operations and where apprentices operate across 

multiple sites in the UK. 

 Changes to apprenticeships across the UK creates a risk for employers with different 

standards and different definitions of apprenticeships. 

 Large employers with established apprenticeship schemes do not have recruitment 

concerns and typically recruitment is undertaken via established routes and not 

through the apprenticeship matching service.   

 Smaller companies have more difficulty in recruitment than large. 

To investigate the main barriers to taking up Apprenticeships? 

There are concerns within the care sector in particular that the basic skills assessments are 

off putting to some entrants, particularly those who may be returning to the labour market 

after a period of absence, or those who had a poor academic experience. 

Further barriers relate to the aforementioned learner survey findings; one of the main 

barriers is the fact that many learners are not fully informed on apprenticeships and their 

benefits. The majority of the 88% that didn’t fully understand what an apprenticeship is had a 

negative understanding. This is substantiated by employers believing that careers advice 

regarding apprenticeships is not provided early enough in schools which is affecting the 

understanding of learners. 

The lack of information about apprenticeships is also a barrier for employers, further clarity is 

required by businesses on how to access apprentices.   

 

To scrutinise the development of higher level Apprenticeships, with the support 
of further and higher education institutions?  
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 High levels of demand from both employers and providers for higher level and 

degree apprenticeships, however funding prevents the development and delivery of 

some activity. These are also seen as important to developing a greater parity of 

esteem between the academic and vocational routes.    

 Employers are concerned that apprenticeships are still viewed by many, including 

some teachers, as not a route for high academic achievers. This is of particular 

concern for the Engineering sector which is a significant recruiter or apprenticeships.  

 Apprenticeships are seen as a good way of ‘growing the workforce’ and many 

companies find that it helps retention and to develop relationships.  

 

What good practice exists and what more can be done to address gender 
stereotyping? 

There are a number of examples of good practice within the region, the Cyfle construction 

shared apprenticeship scheme has been highly successful (winning a Queen’s award 

recently), additionally there are examples of apprentices being developed and progressed 

through higher education at a number of large regional employers. 

How effective is progression between other work-based learning and 
Apprenticeships and between Levels 2, 3, 4 and above Apprenticeships?  

Employer engagement with the Construction sector indicates that a particular concern is what 
is termed as ‘pre-apprenticeship drop-off’. Although many people are training within the sector, 
a large proportion are not progressing with many studying at level 1 and becoming dis-
engaged and therefore not pursuing their studies further.   

Higher Level Apprenticeships 

There is very little information available about the Higher level apprenticeships for businesses 
and how these apprenticeships are going to work with the educational establishments.  This 
is a source of concern for businesses who are paying the levy and are keen to engage with 
the higher level qualifications. 
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Y Bartneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (LSkIP) yw Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol y 

De-ddwyrain. Mae'r Bartneriaeth yn dod â meysydd addysg a diwydiant ynghyd yn 

ogystal â chyrff ac unigolion perthnasol eraill i bennu’r blaenoriaethau economaidd 

ar gyfer buddsoddi mewn medrau ac argymhellion cysylltiedig. Bydd hyn yn meithrin 

y swyddi a’r medrau  sydd eu hangen i ddiwallu gofynion yr economi rhanbarthol a'i 

galluogi i dyfu. Cefnogir y bartneriaeth gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau a arweinir gan 

ddiwydiant sy’n dod ag amrywiaeth eang o gyrff ac unigolion cysylltiedig ar draws y 

rhanbarth ynghyd.  

 

Adolygu cynnydd ers adroddiad 2012 y Pwyllgor Menter a Busnes, Prentisiaethau 

yng Nghymru. 

 

Mae gan raglen y prentisiaethau enw da yng Nghymru. Fodd bynnag, er bod y cyd-

destun polisi a’r gefnogaeth ar gyfer prentisiaethau wedi gwella ac mae ymdrechion 

sylweddol o hyd i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd, mae nifer o’r heriau yma o hyd 

a bydd angen rhagor o gymorth a datblygiad i fynd i’r afael â nhw yn tymor hir. Mae 

llawer o'r rhain wedi'u cynnwys mewn ymateb i'r cwestiynau a ofynnwyd yn 

ymchwiliad 2017. Felly, ni chaiff y rhain eu hailadrodd yma. 

 

Craffu ar ba gyngor annibynnol am yrfaoedd sydd ar gael am brentisiaethau a 

dewisiadau galwedigaethol eraill? 

 

Yn enwedig i bobl ifainc, boed hynny yr ysgol, gan Gyrfa Cymru, ar-lein neu o 

ffynonellau eraill? 

 

Mae gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd yn cael eu hystyried yn elfennau 

hollbwysig wrth i’r rhai sy’n chwilio am lwybr gyrfaol wneud penderfynu a dewisiadau. 

Mae'n bwysig bod unigolion yn ymwybodol o'r amrywiaeth eang o wahanol 

alwedigaethau a chyfleoedd sydd ar gael yn ein heconomi. Dylen nhw hefyd gael 

gwybod am y posibiliadau gyrfaol y gall y rhain eu cynnig ar eu cyfer nawr ac yn y 

dyfodol. Yn anffodus, mae tystiolaeth gyfredol yn awgrymu nad yw pobl ifainc, yn 

gyffredinol, yn dewis y meysydd pwnc sy’n cynnig y cyfleoedd gorau i gael swyddi ar 

draws economi’r rhanbarth. Wrth edrych yn fanylach, gwelir bod diffyg gwybodaeth, 

cyngor ac arweiniad annibynnol am yrfaoedd ar gael ac nad yw’r un gwasanaeth yn 

cael ei roi i bob dysgwr erbyn hyn gan fod yr esgid fach yn gwasgu ac yn sgîl 

newidiadau yng Ngyrfa Cymru. Felly, nid yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn cael unrhyw 

gymorth, ac mae’r cymorth sydd ar gael yn cael ei dargedu ar gyfer y rhai sydd mewn 

perygl o beidio â bod mewn addysg, hyfforddiant na swydd. Gan nad yw’r un cymorth 

yn cael ei roi i bawb, mae’r cyngor a roddir mewn ysgolion yn amrywio a cheir 

negeseuon cymysg ynglŷ n ag ansawdd y wybodaeth, cyngor a arweiniad a roddir am 

yrfaoedd. Mae llawer yn tynnu sylw at y ffaith bod y rhai nad ydyn nhw’n cael cymorth 

Gyrfa Cymru yn dibynnu fwyfwy ar adnoddau ar-lein, arweiniad rhieni a pha bynnag 

wybodaeth a chysylltiad â byd diwydiant y mae’r ysgol yn gallu ei chynnig.  

 

Mae’r prinder gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am yrfaoedd i bob dysgwr yn golygu 

na ellir gwarantu pa wasanaeth sy’n cael ei roi. Nid yw hyn yn ddigonol i lywio a 

pharatoi’r rheini sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch eu dyheadau gyrfaol. Mae 

angen gwneud rhagor i godi ymwybyddiaeth o’r ystod eang o alwedigaethau sydd ar 

gael. Mae’r rhain yn cynnwys y rhai sy’n rhan o fframweithiau prentisiaethau a’r 

lefelau gwahanol sydd ar gael gan amlygu’r cyfleoedd y gall y rhain eu cynnig i 
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ddatblygu yn y dyfodol. Rhaid gwneud rhagor i ysbrydoli ac ennyn diddordeb 

unigolion mewn galwedigaethau fydd yn cynnig gobaith ar gyfer y dyfodol a hynny 

mewn meysydd sy’n helpu busnesau i dyfu, rhoi hwb i’r economi ac yn cynyddu 

ffyniant.  

 

Yn aml, mae modd ennyn diddordeb mewn galwedigaethau drwy gydweithio â 

diwydiant ac unigolion ysbrydoledig. Law yn llaw â hynny, bydd cyngor ac arweiniad 

annibynnol am yrfaoedd o fudd er mwyn deall natur ac ystod y dewisiadau sydd ar 

gael wrth ddewis llwybr gyrfa. Mae hyn yn awgrymu mai cydweithio yw’r ateb drwy 

gael mewnbwn gan amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys cyflogwyr, cyrff 

diwydiant, ysgolion, colegau a Gyrfa Cymru. Mae model Dosbarth Busnes BITC a 

gyflwynwyd trwy Gyrfa Cymru wedi bod yn llwyddiannus, ond rhaid ystyried a fydd ei 

gost yn gynaladwy ar gyfer y dyfodol y tu hwnt i’r rheini sy’n gallu ei fforddio ac yn 

fodlon ei ariannu. 

 

Tra bod rhai yn dadlau nad oes modd defnyddio ysgolion neu nad ydyn nhw’n gwneud 

digon i amlygu’r prentisiaethau sydd ar gael, mae adborth diweddar yn awgrymu y 

byddai ysgolion yn croesawu cael cyswllt galwedigaethol ym myd gwaith wedi’i 

gydlynu gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Gellir gwneud hyn drwy 

greu cytundebau lefel gwasanaeth rhwng ysgolion a darparwyr dysgu mewn 

gweithleoedd a fyddai’n galluogi ymweliadau rheolaidd a chyflwyniadau i hyrwyddo 

prentisiaethau, gan gynnwys nosweithiau rhieni, cysylltiadau cyflogwyr a phrofiad 

gwaith. Bydd y Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol yn ystyried y syniad yma i weld faint 

fyddai’n cefnogi dull o’r fath i ategu ymarfer yn y dyfodol a’i oblygiadau. 

 

Mae’r Bartneriaeth wedi cael sylwadau gan gyflogwyr sy’n awgrymu bod parodrwydd 

ar draws byd diwydiant i gydweithio ag ysgolion a chymryd rhan mewn cynlluniau 

sy’n codi ymwybyddiaeth o’r llu o alwedigaethau sydd ar gael, herio canfyddiadau, 

ysbrydoli unigolion a chwalu rhwystrau. Fodd bynnag, er bod mentrau llwyddiannus, 

mae llawer o gyflogwyr yn ansicr ynghylch sut i gymryd rhan. Roedd rhai wedi ceisio 

cymryd rhan ond heb gael ymateb gan ysgolion, tra bod eraill yn awgrymu bod angen 

cydlynu hyn yn well. Yn yr un modd, er bod llawer o wahanol gynlluniau i’w helpu i 

gydweithio ag ysgolion, roedd llawer yn teimlo bod diffyg cydlyniant neu gysylltiad 

rhwng y cynlluniau yma ac nid oedd yn glir ym mha feysydd y ceir digon a 

ddarpariaeth a’r meysydd lle mae darpariaeth yn brin. 

 

Mae angen cymryd camau a buddsoddi mewn trefniadau cydlynu er mwyn helpu byd 

addysg a byd diwydiant i gydweithio yn ogystal â chynnig yr un gwybodaeth, cyngor 

ac arweiniad am yrfaoedd.  

 

Ydy Gwasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru yn effeithiol? 

 

Mae gwir angen gwasanaeth paru prentisiaethau a dylid cefnogi ymdrechion i’w 

ddatblygu a buddsoddi ynddo. Fodd bynnag, mae rhai o’r farn nad yw’r gwasanaeth 

ar-lein presennol yn arbennig o hwylus nac effeithiol ac mai hyn a hyn yn unig y mae’n 

gallu ei gynnig e.e. amrywiaeth y prentisiaethau a restrir a phryd maen nhw’n cael eu 

hysbysebu. Mae’r teclyn chwilio hefyd yn gallu cyfyngu ar nifer ac amrywiaeth y 

dewisiadau a restrir. Mae angen gwneud rhagor i wella’r wefan, codi ymwybyddiaeth 

ohoni a’r cyfleoedd a gynigir arni ar gyfer pawb sy’n ystyried swyddi posibl, gan 

gynnwys y rhai sy’n gadael yr ysgol. 
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Mae angen symleiddio’r wefan a hyrwyddo prentisiaethau drwy gydol y flwyddyn.  

Mae angen iddi gynyddu nifer ac ystod y cyfleoedd y mae'n ei chynnig a datblygu i 

fod yn ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy am brentisiaethau, gyda dolenni i 

wybodaeth berthnasol sydd y tu hwnt i hysbysebu prentisiaethau yn unig. Gellir 

gwella tudalen hafan y wefan er mwyn hysbysebu prentisiaethau yn well a’u 

manteision. Gallai hefyd gynnwys prentisiaethau newydd neu gyffrous yn ogystal â 

chynnig dull mwy hwylus o chwilio am gyfleoedd.  

 

Awgrymwyd hefyd y dylai bod modd i’r rhai sydd â diddordeb mewn gwneud 

prentisiaethau allu cofrestru neu ofyn am gyfleoedd o’r fath ar y wefan. Byddai hyn 

yn tynnu sylw at lefel y galw/diddordeb gan ddysgwyr, i ba raddau y bodlonir y galw 

yma, a thargedu camau. 

 

Sut gellir gwella statws prentisiaethau fel bod llwybrau galwedigaethol ac 

academaidd yn cael yr un parch? 

 

Mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth o brentisiaethau a herio canfyddiadau yn eu cylch. 

Mae angen amlygu eu manteision a thargedu unigolion sy’n dewis llwybrau 

galwedigaethol, cyflogwyr a’r rhai sy’n cael cryn ddylanwad, fel rhieni ac athrawon, i 

hyrwyddo’r llwybr yn yr un modd. 

 

Mae rhai o'r farn bod llwybrau academaidd a galwedigaethol wedi’u gosod i gystadlu 

yn erbyn ei gilydd. Awgrymwyd y gellir hyrwyddo dau lwybr ar y cyd sy’n cyflawni’r 

un nod galwedigaethol a defnyddio astudiaethau o achosion sy’n dangos y gwahanol 

lwybrau a sut maen nhw’n gallu arwain at yr un galwedigaeth yn y pen draw. Mae hyn 

yn arbennig o berthnasol wrth hyrwyddo, er enghraifft, prentisiaethau lefel uwch neu 

broffesiynau lle gall llwybr academaidd a galwedigaethol gyflawni’r un statws 

proffesiynol a’r cymhwysedd i ymarfer. Gall graddau prentisiaeth hefyd gynnig ffordd 

o roi’r un statws i’r ddau lwybr. 

 

Mae angen esiamplau ac astudiaethau o achosion o fewn diwydiant i godi 

ymwybyddiaeth, ysbrydoli a gwerthu manteision llwybrau galwedigaethol a 

phrentisiaethau ymhlith y rhai sy’n chwilio am lwybrau i fyd gwaith. Dylai’r rhain 

amlygu llwyddiannau ar draws y sbectrwm o alwedigaethau a lefelau sydd ar gael. 

Mae'n bwysig bod yr enghreifftiau mor amrywiol â’r prentisiaid eu hunain ac yn 

adlewyrchu amrywiaeth o ran oed, rhywedd a nodweddion eraill i ddangos sut maen 

nhw’n apelio’n gyffredinol yn ogystal â mynd i’r afael ag unrhyw ganfyddiadau. 

 

Ar ben hynny, mae angen cynnig cyfleoedd i’r rhai sydd ym myd addysg i weld gwerth 

cyfleoedd galwedigaethol ac sy’n seiliedig ar fyd gwaith fel llwybr amgen. Gall addysg 

a hyfforddiant sy’n ymwneud â byd gwaith gynnwys clybiau dydd Sadwrn a phrofiad 

gwaith. Gall rhaglenni paratoi ar gyfer prentisiaethau fod o ddefnydd er mwyn 

ysbrydoli ac ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch eu dyfodol a’u 

helpu i baratoi ar gyfer prentisiaethau a chynlluniau dysgu eraill yn y gweithle.  

 

Dylai cyflogwyr, yn enwedig y rhai nad ydyn nhw’n cynnig prentisiaethau, heb wneud 

hynny yn y gorffennol, neu sydd heb ddatblygu beth maen nhw’n ei gynnig ers cryn 

amser, gael eu cynorthwyo i ystyried y prentisiaethau maen nhw’n eu cynnig. Mae 

sgyrsiau gyda rhai cyflogwyr yn amlygu rhai camsyniadau ynghylch pwy mae’r 

prentisiaethau’n eu targedu, lefelau ac amrywiaeth y fframweithiau sydd ar gael, a 

sut gall hyn fod o fudd i’w busnes, gan gynnwys cynnig y cyfle i ehangu eu 
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prentisiaethau mewn meysydd newydd. Roedd hyn yn arbennig o berthnasol mewn 

meysydd fel prentisiaethau lefel uchel lle mae angen hyrwyddo statws cyfartal y 

llwybrau academaidd a galwedigaethol. Mae ardoll y prentisiaethau wedi creu 

diddordeb o'r newydd mewn prentisiaethau ymysg cyflogwyr. Gellir defnyddio hyn i 

ymgysylltu’n well ac annog cyflogwyr i ddefnyddio rhagor o brentisiaethau fel ffordd 

amgen ond cyfartal o ennill cymhwyster galwedigaethol.  

 

Mae angen mynd ati i herio canfyddiadau’r rheini sydd â dylanwad a’u darbwyllo 

ynghylch statws cyfartal y ddau lwybr a’u manteision. Mae angen i’r rhai sydd â 

dylanwad, gan gynnwys rhieni ac athrawon, fod yn rhan o drafodaeth ehangach sy’n 

gwella addysg ac ymwybyddiaeth o sut mae prentisiaethau a llwybrau galwedigaethol 

wedi datblygu, natur ac amrywiaeth y dewisiadau sydd ar gael a’u manteision.  

 

Ymchwilio i’r prif ffactorau sy’n rhwystro pobl rhag gwneud prentisiaethau? 

 

Mae’r canfyddiad ynghylch y dewis i ddysgwyr yn rhwystr amlwg, yn enwedig ymysg 

rhieni ac athrawon. Mae angen gwneud llawer rhagor i herio’r canfyddiadau yma, 

addysgu a chodi ymwybyddiaeth o bosibiliadau a manteision prentisiaethau ac 

amlygu’r ystod eang o alwedigaethau a’r gwahanol lefelau sydd ar gael.  

 

Yn yr un modd, mae angen herio safbwyntiau traddodiadol am brentisiaethau. Gallai 

rhai cyflogwyr elwa o gael cymorth i ystyried sut y defnyddir prentisiaethau yn eu 

busnes a gwella eu dealltwriaeth o brentisiaethau a sut i fanteisio arnyn nhw. Gellir 

hefyd rhoi gwybod iddyn nhw am amrywiaeth eang y fframweithiau, galwedigaethau 

a’r lefelau sydd ar gael a sut y gellir creu fframweithiau newydd pan mae tystiolaeth 

glir a digonol o’r angen. 

 

I unigolion, gall dod o hyd i le ar raglen brentisiaeth a deall y systemau a’r prosesau 

cysylltiedig fod yn dalcen caled. Mae angen gwasanaeth cymorth llawer mwy effeithiol 

a rhagweithiol i ddenu a pharu prentisiaid â chyfleoedd posibl. Ar ben hynny, mae 

angen deall faint o alw sydd am leoedd ar raglenni prentisiaeth i weld a oes unrhyw 

brinder cyfleoedd.  

 

Mae llawer yn awgrymu y byddai rhaglen baratoadol o fudd mawr. Yn ôl pob golwg, 

mae cryn gefnogaeth ar gyfer rhaglen o’r fath ar gyfer plant 14-16 oed ac y gallai 

rhaglen gychwynnol fwy cyffredinol fod o fudd i eraill. Yn y naill achos fel y llall, y 

nod yw gwneud yn siŵr bod yr ymgeisydd yn barod ar gyfer byd gwaith drwy lwybr 

prentisiaeth. 

 

A ydy prentisiaethau ar gael i bobl ag anableddau (o bob oed)? 

 

Mae prentisiaid yn aml yn cael eu recriwtio drwy broses recriwtio gystadleuol a ddylai 

gynnig cyfle cyfartal. Mae angen gwneud rhagor o ymchwil i ddeall unrhyw 

anawsterau, meini tramgwydd posibl a pha gymorth allai fod ei angen.  

 

Sut gellir helpu pobl o deuluoedd sy’n ennill yr incwm isaf i ymgymryd â 

phrentisiaethau?  

 

Mae rhaglen baratoadol neu fynediad at brentisiaeth wedi’i hawgrymu fel ffordd o 

ddenu ymgeiswyr, gwneud yn siŵr eu bod yn barod ar gyfer byd gwaith, a’u helpu i 

gael swydd benodedig drwy lwybr prentisiaeth.  
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Ceir her hefyd o ran y gwahanol gyflogau sylfaenol a gynigir i brentisiaid ar sail 

oedran. Dylid ystyried p’un a yw’r cyflog is yn ddigonol ar gyfer costau byw cyffredin. 

Gellir ystyried rhoi rhagor o gymorth i’r rheini o’r teuluoedd incwm isaf sy’n cymryd 

rhan yn y prentisiaethau i dalu costau ychwanegol fel teithio i’r gwaith a chynhaliaeth.  

 

Pa arferion da sy’n digwydd ar hyn o bryd a beth yn rhagor y gellir ei wneud i 

osgoi rhagdybio pa rolau sy’n addas ar sail rhyw? 

 

Mae’r sectorau addysg a diwydiant yn gwneud llawer o waith i fynd i'r afael â hyn a 

cheir enghreifftiau da ym meysydd fel adeiladu, peirianneg ac eraill. Mae’r her yn un 

sylweddol, sy’n golygu bod angen i’r gwaith yma ddatblygu a pharhau. Fodd bynnag, 

nid yw gweithio gyda’r rhai sy’n gwneud dewisiadau ynglŷ n â’u gyrfaoedd yn unig yn 

ddigon. Rhaid dylanwadu ar unigolion pwysig eraill fel rhieni ac athrawon yn ogystal 

â gweithleoedd er mwyn annog a hyrwyddo gweithlu amrywiol. 

 

Croesewir rhaglenni sy’n defnyddio modelau rôl ac yn datblygu llysgenhadon neu 

hyrwyddwyr sy’n gallu cwestiynu safbwyntiau traddodiadol a chwalu unrhyw rwystrau 

canfyddedig. 

 

Craffu ar ddatblygiad prentisiaethau lefel uwch, gyda chymorth sefydliadau 

addysg bellach ac addysg uwch? 

 

Pa mor effeithiol yw dilyniant rhwng prentisiaethau a rhaglenni dysgu eraill sy’n 

seiliedig ar fyd gwaith a rhwng phrentisiaethau lefelau 2, 3, 4 ac uwch?  

 

Yn draddodiadol, symud ymlaen rhwng rhaglenni lefel 2 a 3 sydd wedi’i ystyried fel 

y cam arferol. Mae mynd ymlaen i lefel 4 ac uwch yn anoddach, yn enwedig pan mae 

swyddi yn cyfyngu ar allu’r ymgeisydd i ddangos cymhwysedd ar y lefelau uwch.  

 

Mae angen llwybrau dilyniant clir a chydlynol hyd at y lefelau uchaf, boed hynny drwy 

brentisiaethau neu symud rhwng ac ar draws rhaglenni academaidd a galwedigaethol 

i alluogi ymgeiswyr i symud ymlaen. 

 

Mae nifer ac ystod cyfyngedig y prentisiaethau lefel uwch a’r diffyg fframwaith clir ar 

gyfer cyflwyno prentisiaethau gradd yn broblem. Mae angen cynyddu nifer ac ystod y 

partneriaethau lefel uwch i gynnig mwy o gyfleoedd i gymryd rhan a symud ymlaen 

ar lefelau 4 ac uwch, yn ogystal â hyrwyddo cyfleoedd mwy cyfartal i ennill 

cymwysterau mewn galwedigaethau lefel 5 a thu hwnt. Mae angen polisi clir, 

fframwaith ac arian hefyd wrth gyflwyno’r prentisiaethau gradd mewn ymateb i’r galw 

amlwg gan gyflogwyr a phroffesiynau.  

 

Mae cyfle i hyrwyddo cydweithio wrth ddatblygu a chyflwyno amrywiaeth ehangach o 

brentisiaethau lefel uwch a phrentisiaethau gradd drwy fanteisio ar arbenigedd 

darparwyr dysgu yn y gwaith mewn addysg bellach ac uwch. Bydd hyn yn cydnabod 

cyfraniadau a/neu gryfderau’r holl ddarparwyr ac yn manteisio arnyn nhw. 

 

Sut gall cyflogwyr gymryd rhan mewn prentisiaethau yn fwy effeithiol? 

 

Mae angen gwell hyrwyddo, addysg ac ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r manteision y 

mae prentisiaethau’n eu cynnig. Dylai astudiaethau o achosion a modelau rôl gael eu 
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defnyddio’n rhan o ymgyrch drefnus i godi proffil a phosibiliadau prentisiaethau 

ymysg cyflogwyr yn ogystal ag unigolion dylanwadol fel rhieni ac athrawon, ac mewn 

ysgolion.  

 

Gall ymestyn cynlluniau prentisiaeth llwyddiannus a rennir, fel yr un yn Ardal Fenter 

Glyn Ebwy, helpu i gynyddu nifer y busnesau bach a chanolig sy’n cymryd rhan mewn 

partneriaethau. Datblygir y rhain mewn ymateb i'r galw a ysgogir gan grwpiau o 

gyflogwyr. Gallai mwy o hyblygrwydd fod o gymorth wrth gyflwyno prentisiaethau, o 

ran lleihau’r gwaith gweinyddol a biwrocratiaeth, gan fod hyn yn aml yn cael ei 

ystyried yn rhwystr ac yn faich i fusnesau bach a chanolig a chyflogwyr bach, yn 

enwedig.  

 

Mae cynnig cymorth i gyflogwyr yn hanfodol, yn enwedig i’r rhai sydd heb gymryd 

rhan mewn prentisiaethau o’r blaen. Rhaid cynnig un ddolen gyswllt neu ffynhonnell 

wybodaeth sy’n gallu egluro beth yw prentisiaethau a sut maen nhw’n gallu bod o 

fudd i’r busnes. Bydd hefyd yn rhoi cyngor am sut i gael gafael ar brentisiaethau a 

bydd yn cysylltu cyflogwyr â darparwyr. Bydd rhai cyflogwyr yn cael y wybodaeth yma 

a chyngor uniongyrchol gan ddarparwyr dysgu yn y gwaith, a bydd cyflogwyr eraill yn 

cael cyngor a chymorth gan gwmni allanol ynghylch sut mae prentisiaethau yn 

gweithio a'r dewisiadau sydd ar gael. Mae’n bosibl y gellir cynnig cymorth wedi’i 

deilwra a/neu gysylltu hyn â ffynonellau eraill sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i 

fusnesau. 

 

Mae ardoll y prentisiaethau yn codi ymwybyddiaeth ac yn ffordd hollbwysig o ennyn 

diddordeb cyflogwyr mewn prentisiaethau. Mae hyn yn her, ond mae hefyd yn gyfle 

euraidd i gydweithio â chyflogwyr a’u cyflwyno i brentisiaethau neu eu hannog i 

ddefnyddio rhagor o brentisiaethau. Rhaid manteisio ar y diddordeb hwn sydd gan 

gyflogwyr mewn prentisiaethau drwy gynnig cymorth, cyngor ac arweiniad clir iddynt, 

yn ogystal â chynyddu nifer ac ystod y cyfleoedd a gynigir.  
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Polisi Sgiliau Prentisiaethau 
 
Mae ein Polisi Sgiliau Prentisiaethau a’i Gynllun Gweithredu pum mlynedd, a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 20171, yn nodi ein strategaeth i sicrhau bod 
prentisiaethau'n cyd-fynd yn well ag anghenion yr economi yng Nghymru. 
Mae cynnwys y Cynllun Gweithredu yn cyflwyno gwelliannau yn y meysydd y 
mae’r Ymchwiliad yn rhoi sylw iddynt. Rydym wedi ymrwymo i gyflwyno 
100,000 o brentisiaethau o safon dros y pum mlynedd nesaf, gan ategu ein 
dyhead i greu gwlad decach a chryfach sy'n fwy ffyniannus ac yn fwy 
uchelgeisiol. Mae sgiliau'n sbardun allweddol ar gyfer cynhyrchiant, ac mae 
gan brentisiaethau rôl bwysig i'w chwarae i ddatgloi potensial gwerth 
ychwanegol gros2 ar gyfer twf. Ein gobaith yw ymestyn a chryfhau llwybrau 
prentisiaethau STEM, a mynd i'r afael â phrinder sgiliau drwy ddatblygu 
prentisiaethau mewn sectorau newydd a sectorau twf. 
 
Cefndir 
 
O ran prentisiaethau, mae'r sefyllfa wedi newid yn sylweddol ers i’r Pwyllgor 
Menter a Busnes gyflwyno ei argymhellion yn 2012. Mae Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol wedi cael eu sefydlu i helpu i angori ein system i 
anghenion a blaenoriaethau ein heconomi leol; mae'r model ar draws y DU ar 
gyfer prentisiaethau wedi dod i ben yn sgil diwygiadau yn Lloegr; mae 
trefniadau newydd wedi cael eu rhoi ar waith rhwng y gweinyddiaethau 
datganoledig. 
 
Mae pwyntiau recriwtio ar gyfer y rhaglen yn dal i amrywio gan ddibynnu ar 
amrywiaeth o ffactorau gwahanol – er enghraifft, os ydych chi’n gadael yr 
ysgol, yn oedolyn sydd wedi cofrestru â’r Ganolfan Byd Gwaith, neu’n 
gyflogedig a bod eich cyflogwr yn gofyn am gefnogaeth gan y rhaglen 
brentisiaethau. Mae modd ymuno â’r system mewn sawl ffordd er mwyn 
cynnwys yr holl bwyntiau recriwtio. Mae hyn yn dal i beri dryswch i’r rheini sy'n 
chwilio am brentisiaeth. Rydym yn gwella’r cysylltiadau rhwng cymwysterau 
a’r farchnad lafur, gan gryfhau llwybrau galwedigaethol a gyrfa o fewn ac ar 
draws darparwyr addysg a gwahanol rannau o’r farchnad lafur. Gan gydnabod 
anghenion y sector, sy'n newid yn gyson, rydym wedi adolygu Manyleb 
Safonau Prentisiaethau Cymru3 er mwyn caniatáu mwy o hyblygrwydd o ran 
yr hyn y gall prentisiaethau ei gynnig, a theilwra hyfforddiant i ofynion sgiliau 
newydd. 
 
Rydym wedi cymryd camau breision i ymgysylltu â chyflogwyr. Mae ein 
rhwydwaith darparwyr prentisiaethau cymeradwy wedi creu cysylltiadau gyda 
dros 35,000 o gyflogwyr, gan adlewyrchu natur amrywiol y cyflogwyr yng 
Nghymru. Rydym wedi cyflwyno ffordd o weithio sy'n ystyried pob oed, ac 

                                                
1 Alinio’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru (mis Chwefror 2017): 
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/apprenticeships-skills-policy-
plan/?skip=1&lang=cy 
2 Arolwg Sgiliau Cyflogwyr UKCES (2015) 
3 Mae Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru yn pennu gofynion statudol y mae angen i fframweithiau 
prentisiaethau eu hateb: https://acwcerts.co.uk/web/wp-content/uploads/2013/06/SASW-16th-Oct-
2016.pdf  

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau / Economy, Infrastructure and Skills Committee    
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mae’n ddigon hyblyg i gefnogi prentisiaethau swyddi newydd ac i helpu 
gweithwyr presennol i gynyddu eu sgiliau hwythau. Ar yr un pryd, mae 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn rhoi syniad clir o’r galw, y cyflenwad a’r 
defnydd a wneir o sgiliau sector yn eu rhanbarthau, gyda chefnogaeth y 
cyflogwyr ym mhob un ohonynt. 
 
Gan ystyried y newidiadau hyn, mae Atodiad A yn rhoi crynodeb o'r cynnydd 
a wnaed yn erbyn yr argymhelliad yn Adroddiad Pwyllgor Menter a Busnes 
2012. Mae Atodiad B yn rhoi gwybodaeth ychwanegol am rôl Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol, Cynghorau Sgiliau Sector a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau 
Cymru. 
 
Hwyluso prentisiaethau 
 
Mae ein Cynllun Gweithredu yn cydnabod yr angen i ddatblygu’r maes hwn. 
Rydym yn: 
 
Hysbysebu lleoedd gwag yn gylchol: Rydym yn symud at broses gylchol 
sydd wedi'i diffinio’n well i hysbysebu’r prentisiaethau sydd ar gael ar gyfer 
pobl ifanc rhwng 16 ac 19 oed. Bydd y system yn ei hanterth yn ystod y 
cyfnod pan fydd myfyrwyr yn gadael ysgol/coleg. Mae darparwyr sy'n gweithio 
gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i 
hysbysebu o leiaf 1,000 o leoedd o safon uchel ar y Gwasanaeth Paru 
Prentisiaethau rhwng mis Mehefin a mis Medi er mwyn annog pobl ifanc i 
ymgeisio. Cafodd y System Paru Prentisiaethau ei gwerthuso fel rhan o’r 
gwerthusiad allanol o brentisiaethau; rydym yn cydnabod nad yw'n addas i'r 
diben erbyn hyn a byddwn yn dechrau ei datgomisiynu yn ystod 2018. 
 
Siop Un Stop ar gyfer prentisiaethau: Yn y cyfamser, rydym yn gweithio ar 
Siop Un Stop gyffredinol ar gyfer recriwtio prentisiaid. Y bwriad yw creu 
system glirio lle mae ymholiadau'n cael eu cyfeirio at y rhwydwaith darparwyr. 
Bydd y system hon yn olrhain ymholiadau/ceisiadau ac yn adrodd yn ôl am y 
gwasanaeth a gafwyd. Bydd yn gysylltiedig â Chyfnod Clirio’r Haf (Gorffennaf 
– Medi) a Chyfnod Clirio’r Gaeaf (Ionawr – Mawrth), a bydd wedi'i hategu gan 
ymgyrchoedd marchnata mawr. 
 
Mae ymgyrchoedd blynyddol yn cael eu cynnal er mwyn codi proffil 
prentisiaethau ymysg pobl ifanc. Cynhelir yr ymgyrch gyntaf yn ystod cyfnod 
canlyniadau arholiadau TGAU a Safon Uwch – mae hyn yn cynnwys 
cymhareb benodol a hysbysebu digidol, gyda help y cyfryngau cymdeithasol a 
chysylltiadau cyhoeddus. Bydd yr ail ymgyrch, a gynhelir yn ystod mis Awst, 
yn cael ei chydlynu ar y cyd â Gyrfa Cymru. Enw'r ymgyrch honno yw ‘Ble 
Nesaf?’ 
 
Codi Proffil: Ein datblygiad mwyaf i godi proffil addysg alwedigaethol yw Troi 
Eich Llaw4. Rydym wedi llwyddo i ennyn diddordeb 79 o ysgolion a 21 o 

                                                
4 Mae offer Troi Eich Llaw yn codi ymwybyddiaeth dysgwyr yn y sectorau canlynol: Gweithgynhyrchu a 
Pheirianneg; Adeiladu a Thechnoleg Adeiladu; Trafnidiaeth a Logisteg; Diwydiannau Creadigol; 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Phroffesiynol a TGCh. 
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awdurdodau lleol; mae 20,000 o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn ystod chwe 
mis cyntaf y cynllun peilot. Mae’r cynllun wedi cael ei gyflwyno ledled Cymru 
erbyn hyn. 
 
Mae cystadlaethau sgiliau yn rhoi cyfle i ddysgwyr galwedigaethol ddatblygu 
a dangos eu sgiliau ar lefel y DU ac yn fyd-eang. Enillodd tîm Cymru 45 o 
fedalau yn Sioe Sgiliau 2016, a cholegau a chyflogwyr o Gymru oedd pedwar 
o’r deg sefydliad a oedd wedi perfformio orau. Bydd gan Gymru naw 
cystadleuydd yng ngharfan y DU ar gyfer WorldSkills yn Rwsia yn 2019. 
 
Prosiect y Rhwydwaith Ymgysylltu ar gyfer Prentisiaethau: bydd y 
prosiect hwn yn hwyluso’r broses o recriwtio amrywiaeth o gyrff sy'n 
cynrychioli cyflogwyr, cyflogwyr a chyn-brentisiaid sy’n rhannu'r un nod, sef 
hyrwyddo prentisiaethau. Yn ogystal â chyn-brentisiaid yn gweithredu fel 
Llysgenhadon Prentisiaethau yn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn ysgolion, 
bydd cyflogwyr llwyddiannus gyda hanes o fod yn rhan o gynlluniau 
prentisiaethau yn cael y dasg o fentora a chreu cyswllt â busnesau bach a 
chanolig a mynd i ddigwyddiadau i gyflogwyr i sôn am fanteision 
prentisiaethau. 
 
Gwell cydraddoldeb rhwng llwybrau galwedigaethol a llwybrau 
academaidd 
 
Drwy wella prentisiaethau (eu perthnasedd, eu lefel a’u datblygiad) rydym yn 
gosod prentisiaethau ochr yn ochr â darpariaethau Safon Uwch ac addysg 
uwch fel ffordd o gael swyddi a mynd i broffesiwn sy'n uchel eu gwerth. Bydd 
Prentisiaethau Gradd yn helpu i leihau'r bwlch rhwng llwybrau galwedigaethol 
ac academaidd, gyda dysgwyr ifanc, a’u rhieni yn benodol, yn deall bod y 
cymwysterau yn rhai o safon uchel gan fod y prifysgolion yn eu cefnogi.  
 
Ar fater ehangach, rydym yn gweithio gydag UCAS i roi pwyntiau i 
brentisiaethau. Bydd hyn hefyd yn helpu i symud ymlaen i Addysg Uwch ac i 
sicrhau bod y sectorau yn fwy cydradd. Yn y tymor hwy, disgwylir y bydd 
sefydlu un awdurdod strategol newydd ar gyfer hyfforddiant ac addysg ôl-
orfodol – a argymhellwyd gan Hazelkorn i oruchwylio’r gwaith o gynllunio, o 
ariannu ac o reoleiddio llwybrau galwedigaethol ac academaidd – yn helpu i 
fynd i’r afael â phroblemau diffyg cydraddoldeb yn hyn o beth. 
 
Rhoi cyngor gyrfa annibynnol 

 
Mae cyngor ac arweiniad gyrfa annibynnol a diduedd yn allweddol wrth godi 
ymwybyddiaeth o brentisiaethau a helpu pobl ifanc a’u rhieni i ystyried y 
cyfleoedd y gall prentisiaeth eu cynnig i'w dyheadau gyrfa.  
 
Y llynedd, bu Gyrfa Cymru yn cysylltu â chleientiaid a rhanddeiliaid i greu 
gweledigaeth ar gyfer diwygio gwasanaethau a gweddnewid yn ddigidol yn y 
dyfodol. Mae’r llythyr cylch gwaith y mae Llywodraeth Cymru wedi'i anfon at y 
cwmni ar gyfer 2017-18 o blaid cyflawni’r dyheadau hyn. O ganlyniad, 
disgwyliwn weld cynnydd mawr yn nifer y cynghorwyr sy'n gweithio mewn 
ysgolion a gyda phobl ifanc ar adegau o bontio pwysig. Disgwyliwn y bydd y 
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gwersi a’r arferion effeithiol sy'n deillio o’r cynllun peilot ‘Ymwybyddiaeth o 
Gyfleoedd’ yn rhan o gynnig Gyrfa Cymru yn ystod y flwyddyn nesaf. 
 
Drwy’r cynllun peilot hwn, mae Gyrfa Cymru wedi gweithio gydag ysgolion a 
phartneriaid eraill i gynnwys miloedd o bobl ifanc a channoedd o athrawon 
mewn digwyddiadau a gweithgareddau sydd â’r nod o godi proffil a chynyddu 
dealltwriaeth ynghylch llwybrau galwedigaethol, gan gynnwys prentisiaethau. 
Mae cyfanswm o 37,103 o ddisgyblion o 235 o ysgolion yng Nghymru wedi 
cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp ‘Ymwybyddiaeth o Gyfleoedd’ eleni. 
Mae’r rhan fwyaf o’r ysgolion hyn yn ysgolion uwchradd prif ffrwd, ond mae 
Gyrfa Cymru wedi cynnal sesiynau gydag Unedau Cyfeirio Disgyblion hefyd a 
gyda disgyblion penodol mewn rhai ysgolion arbenigol ar gyfer anghenion 
dysgu ychwanegol. Mae Gyrfa Cymru hefyd wedi cyflwyno 51 o sesiynau 
hyfforddi athrawon, a oedd yn cynnwys 508 o gyfranwyr. 
 
Mae’r gwasanaeth gyrfaoedd yng Nghymru, a gynigir gan Gyrfa Cymru, wedi 
newid yn sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda nifer o 
ddatblygiadau arloesol yn ymateb i anghenion a dewisiadau’r cleient. Er bod 
gwerthusiadau annibynnol yn dangos bod cwsmeriaid a rhanddeiliaid yn 
fodlon iawn â’r gwasanaethau a gynigir gan Gyrfa Cymru, rydym yn helpu 
Gyrfa Cymru i gyflwyno eu gweledigaeth i greu gwasanaethau sy'n gwneud 
gwell defnydd o dechnolegau digidol a sianeli cyflwyno. Yn ein llythyr cylch 
gwaith i’r sefydliad ar gyfer 2017-18, rydym wedi cyfarwyddo'r cwmni i fwrw 
ymlaen â diwygiadau yn unol â’u gweledigaeth gyffredinol, ac rydym yn 
disgwyl gweld cynnydd yn y lefelau rhyngweithio ac ymgysylltu â phobl ifanc 
ym myd addysg yn sgil hynny. 
 
Cyflwyno gwasanaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf i gleientiaid ym myd 
addysg – cyfartaledd dros flwyddyn: 

 mae 48,659 o bobl ifanc wedi elwa o gymorth 1:1; 
 bu 90,900 o achosion o ryngweithio; ac 
 mae 64,279 o bobl ifanc ym myd addysg wedi mynychu sesiynau grŵp. 

 
Gwella cydraddoldeb a chyfle cyfartal 

 
Mae prentisiaethau yn cynnig cyfle hanfodol i bobl o bob cefndir a gallu fynd 
ati i ddysgu a chael llwyddiant wrth ddysgu. Mae’n rhoi ‘ail gyfle’ i bobl ifanc 
ac oedolion sydd ddim wedi gwneud cystal yn yr ysgol o bosib, neu sydd 
angen meithrin sgiliau newydd er mwyn cael gwaith a chadw swydd. 
 
Rydym yn helpu pobl i gael gwaith am y tro cyntaf ac yn canolbwyntio o’r 
newydd ar helpu pobl i symud ymlaen yn y gweithle drwy gael cyfleoedd i 
ddilyn hyfforddiant o well ansawdd. 
 
Mae ein nod i sicrhau cyfle cyfartal yn canolbwyntio ar ddileu'r rhwystrau 
posib sy'n atal grwpiau sydd ddim yn cael eu cynrychioli'n ddigonol rhag cael 
prentisiaeth, gan gydnabod y bydd angen i rai prentisiaid gael cymorth 
ychwanegol o bosib hefyd i ddal ati a llwyddo. Mae’n rhaid i bob darparwr gael 
strategaeth cyfle cyfartal ffurfiol a chynnal adolygiad ffurfiol bob blwyddyn. 
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Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio data prentisiaid a mathau eraill o 
dystiolaeth, gan gynnwys adroddiadau hunanasesu, i fonitro cyfraddau 
cyfranogi ac i werthuso’r camau mae darparwyr yn eu cymryd i wneud yn siŵr 
nad yw dysgwyr gyda nodweddion gwarchodedig yn wynebu anfantais mewn 
unrhyw ffordd. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth i ymgynghori’n well â grwpiau gwarchodedig ynghylch rhaglenni 
prentisiaethau. Y nod yw cynyddu niferoedd y rheini o grwpiau gwarchodedig 
sy'n dilyn prentisiaethau, a symbylu newid mewn diwylliant ar y rhaglen sy’n 
croesawu amrywiaeth. Mae camau penodol yn cael eu cymryd, ar y cyd â 
sefydliadau arbenigol ehangach fel Remploy, er mwyn lleihau'r rhwystrau a 
wynebir gan y rheini sydd â nodweddion gwarchodedig o ran ymuno â’r 
rhaglen Prentisiaethau. Mae gwaith peilot wedi dechrau yng Nghymru gyda 
Remploy i baru cleientiaid ar y rhaglen Dewis Gwaith a chyfleoedd ar gyfer 
prentisiaethau yn eu hardal.  
 
Fel Llywodraeth Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r data sydd ar 
gael i helpu partneriaid cyflawni i ddeall anghydraddoldebau a mynd i’r afael â 
nhw. Er enghraifft, rydym yn cyflwyno proses flynyddol i gyfateb data 
ystadegol. Bydd hyn yn ein galluogi i gysylltu data ynghylch disgyblion ysgol, 
addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith ac addysg uwch ac arholiadau er 
mwyn i ni allu creu dadansoddiadau o amgylch nodweddion, rhaglenni a 
deilliannau dysgwyr.  
 
Mae mynd i’r afael â gogwydd o ran rhyw wedi bod yn rhan flaenllaw o'n 
strategaeth cydraddoldeb. Yn 2015/16, roedd 57.5 y cant o ddysgwyr a oedd 
yn dilyn prentisiaeth yn ferched a 42.5 y cant yn ddynion5. Fodd bynnag, mae 
hyn yn cuddio gogwydd o ran rhyw mewn rhai sectorau. Mae'r rhesymau'n 
gymhleth a gellir eu holrhain i’r penderfyniadau a wnaed yn yr ysgol. Er 
enghraifft, mae’n anodd denu mwy o ferched i faes peirianneg gan mai nifer 
eithaf bach o ferched sy'n dilyn pynciau mathemateg a gwyddoniaeth fel 
pynciau Safon Uwch. 
 
Mae darparwyr yn mynd i’r afael â gogwydd o ran rhyw mewn sectorau 
penodol, er enghraifft merched ym maes adeiladu a pheirianneg. Mae 
unigolion yn cael eu defnyddio fel llysgenhadon a modelau rôl cadarnhaol i 
hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau ym mhob sector, er enghraifft, drwy 
ymweld ag ysgolion i rannu profiadau. Merch sy'n beiriannydd yw Prentis 
Cenedlaethol y Flwyddyn, ac mae hi’n esiampl naturiol i ferched sy'n ystyried 
dilyn gyrfa dechnegol. 
 
Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau Gradd 

 
Bu twf mawr mewn Prentisiaethau Uwch dros y tair blynedd ddiwethaf. Ar hyn 
o bryd, mae 59 o fframweithiau Prentisiaethau Uwch ar gael, o lefel 4 i 7. Mae 

                                                
5 Llywodraeth Cymru, Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: 
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-
learning/?skip=1&lang=cy 
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sawl fframwaith Prentisiaethau Uwch yn cynnwys cymwysterau a gynigir gan 
brifysgolion. Roedd Prentisiaethau Uwch yn cynrychioli 25 y cant o’r rhai a 
gychwynnwyd yn 2015/16, 4 pwynt canran yn uwch na’r ffigur ar gyfer 
2014/156. 
 
Yn 2016/17, datblygwyd saith fframwaith newydd ar gyfer prentisiaethau. 
Roedd chwech o'r rhain yn Brentisiaethau Uwch (85% o bob fframwaith 
newydd). Rydym hefyd wedi comisiynu deg fframwaith prentisiaethau newydd 
ar gyfer 2017/18. Mae naw o'r rhain yn fframweithiau Prentisiaethau Uwch 
(90% o’r holl fframweithiau newydd) er mwyn diwallu anghenion cyflogwyr 
Cymru. 
 
Mae Prentisiaethau Gradd wrthi'n cael eu datblygu yng Nghymru ar hyn o 
bryd. Ym mis Rhagfyr 2016, gofynnodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
(CCAUC) am gynlluniau gan sefydliadau i ddatblygu a chyfuno cymwysterau 
lefel galwedigaethol a lefel gradd academaidd er mwyn creu prentisiaeth. 
Nododd CCAUC fod peirianneg, gweithgynhyrchu uwch a chyfrifiadura/TG yn 
benodol yn feysydd a oedd yn denu diddordeb. 
 
Rydym yn gweithio gyda CCAUC a Darparwyr Addysg Uwch i gyd-ddatblygu 
Prentisiaethau Gradd a’r opsiynau ar gyfer eu cyflwyno. Mae polisi newydd yn 
cael ei lunio sy'n dod â phrentisiaethau ac addysg uwch at ei gilydd – dau 
sector sydd â gwahanol brosesau a diwylliannau – ac o’r herwydd rhaid cael y 
cyfraniadau a’r safbwyntiau ehangaf posib gan randdeiliaid. Disgwylir y bydd 
gan y corff strategol newydd ar gyfer addysg ôl-16 yng Nghymru rôl i gryfhau’r 
cydlyniant rhwng y sectorau addysg ôl-16 drwy gynnig llwybrau at hyfforddiant 
ac addysg lefel uwch, lle gall pobl newid rhwng llwybr academaidd a llwybr 
galwedigaethol. 
 
Sicrhau bod prentisiaethau’n cyd-fynd ag anghenion cyflogwyr 
 
Rydym hefyd yn edrych yn fwy strategol ar gynllunio'r gweithlu er mwyn rhoi 
sylw i’r problemau sy’n wynebu busnesau o ran yr angen i sicrhau bod gan eu 
gweithwyr fwy o sgiliau, ac yn cynllunio mewn ffordd gyfannol ar gyfer y setiau 
sgiliau y bydd galw amdanynt yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys y rhaglen 
brentisiaethau i bob oed a’r rhaglen gyflogadwyedd i bob oed. 
 
Rydym yn adolygu ac yn datblygu prentisiaethau i fynd i'r afael â phrinder 
sgiliau, yn enwedig mewn sectorau twf a chategorïau swyddi newydd, yn unol 
â blaenoriaethau a bennwyd gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Mae 
cynnwys y cymwysterau yn ein fframwaith prentisiaethau yn cael ei wella drwy 
Adolygiadau Cymwysterau Sector a gynhelir gan Cymwysterau Cymru. 
Rydym wedi rhoi proses gomisiynu newydd ar waith ar gyfer ein 
prentisiaethau, gan weithio gyda’r Cyngor Sgiliau Sector ac ochr yn ochr â’r 
gweinyddiaethau datganoledig. Mewn achosion lle mae cyflogwyr 
cenedlaethol am i ni fabwysiadu elfennau o brentisiaethau Lloegr, rydym yn 

                                                
6 Llywodraeth Cymru, Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: 
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-
learning/?skip=1&lang=cy  
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ystyried i ba raddau maent yn cyd-fynd â fframweithiau Cymru a pha elfennau 
y gallwn ni eu cynnwys. Mae ein safonau ansawdd yn mynnu mai dim ond 
pan mae cymwysterau cludadwy cydnabyddedig yn sail i’r brentisiaeth y 
byddwn yn gwneud hyn. Bydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru yn cael 
gwybodaeth gyffredinol am ddatblygiadau ym maes prentisiaethau, a bydd ei 
Grŵp Cynghori ar Brentisiaethau yn allweddol ar gyfer ein hamcan i ddarparu 
30 o fframweithiau prentisiaethau sy’n perfformio'n dda i sbarduno economi 
Cymru. 
 
Byddwn yn creu cyfleoedd newydd i bobl ddatblygu yn y gwaith. Mae’n mynd 
yn fwyfwy anodd i fusnesau gael y bobl iawn gyda’r sgiliau priodol, a’r 
cyfuniad priodol o sgiliau, i lenwi’r nifer cynyddol o swyddi a fydd yn gofyn am 
sgiliau yn y dyfodol. Y flaenoriaeth i fusnesau yw mynd i'r afael â’r problemau 
a’r achosion o fethu cyfateb fel bod modd i Gymru fynd ymlaen i gael economi 
fwy cynhyrchiol ac uchel ei gwerth sy'n galluogi pobl i ddringo’r ysgol yrfa. 
Dyna pam y bydd cyngor yn cael ei roi yn awr wrth i bobl gael mynediad at y 
rhaglen brentisiaethau er mwyn cynorthwyo trefniadau cynllunio'r gweithlu. Er 
mwyn gyrru'r broses hon yn ei blaen, rydym wedi penodi swyddogion Ardoll 
Prentisiaethau – Ymgysylltu â Chyflogwyr. 
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Atodiad A  

  

Diweddariad ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r argymhellion a wnaed i 

adroddiad y Pwyllgor yn 2012, a’r cynnydd a wnaed.  

  

  

Argymhelliad 1 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru wneud mwy i argyhoeddi cyflogwyr, yn enwedig 

busnesau bach a chanolig, o bwysigrwydd a chosteffeithiolrwydd 

prentisiaethau fel rhan o ddull mwy strategol o gynllunio eu hanghenion 

sgiliau yn y tymor canolig a’r hirdymor.  

  

Rydym yn edrych yn fwy strategol ar gynllunio'r gweithlu er mwyn rhoi sylw i’r 

problemau sy’n wynebu busnesau o ran yr angen i gynyddu sgiliau eu gweithwyr. 

Rydym hefyd yn cynllunio mewn ffordd gyfannol ar gyfer y setiau sgiliau y bydd 

galw amdanynt yn y dyfodol.  

  

Rydym yn adolygu ac yn datblygu prentisiaethau i fynd i'r afael â phrinder sgiliau, 

yn enwedig mewn sectorau twf a chategorïau swyddi newydd, yn unol â 

blaenoriaethau a bennwyd gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Mae cynnwys y 

cymwysterau yn ein fframwaith prentisiaethau yn cael ei wella drwy Adolygiadau 

Cymwysterau Sector a gynhelir gan Cymwysterau Cymru. Rydym wedi rhoi proses 

gomisiynu newydd ar waith ar gyfer ein prentisiaethau, gan weithio gyda 

Chynghorau Sgiliau Sector ac ochr yn ochr â’r gweinyddiaethau datganoledig eraill. 

Mewn achosion lle mae cyflogwyr cenedlaethol am i ni fabwysiadu elfennau o 

brentisiaethau Lloegr, rydym yn ystyried i ba raddau maent yn cyd-fynd â 

fframweithiau Cymru a pha elfennau y gallwn ni eu cynnwys. Mae ein safonau 

ansawdd yn mynnu mai dim ond pan mae cymwysterau cludadwy cydnabyddedig yn 

sail i’r brentisiaeth y byddwn yn gwneud hyn. Bydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau 

Cymru yn cael gwybodaeth gyffredinol am ddatblygiadau ym maes prentisiaethau, a 

bydd ei Grŵp Cynghori ar Brentisiaethau yn allweddol ar gyfer ein hamcan i 

ddarparu 30 o fframweithiau prentisiaethau sy’n perfformio'n dda i sbarduno 

economi Cymru.  

  

Byddwn yn creu cyfleoedd newydd i bobl ddatblygu yn y gwaith. Mae’n mynd yn 

fwyfwy anodd i fusnesau gael y bobl iawn gyda’r sgiliau priodol, a’r cyfuniad priodol 

o sgiliau, i lenwi’r nifer cynyddol o swyddi a fydd yn gofyn am sgiliau yn y dyfodol. 

Y flaenoriaeth i fusnesau yw mynd i'r afael yn llwyr â’r problemau hyn a’r achosion o 

fethu cyfateb fel bod modd i Gymru fynd ymlaen i gael economi fwy cynhyrchiol ac 

uchel ei gwerth sy'n galluogi pobl i ddringo’r ysgol yrfa. Dyna pam y bydd cyngor yn 

cael ei roi yn awr wrth i bobl gael mynediad at y rhaglen brentisiaethau er mwyn 

cynorthwyo trefniadau cynllunio'r gweithlu.  

  

Argymhelliad 2 – Derbyniwyd mewn egwyddor yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi nifer y prentisiaid sy’n mynd ymlaen i gael 

gwaith ar ôl i’w prentisiaeth ddod i ben, yn ôl y sector y maent yn mynd iddo.  

  

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan yn Astudiaeth Canlyniadau Addysg 

Hydredol (LEOS) Llywodraeth y DU, sef rhaglen cysylltu data ar raddfa fawr sy'n paru  
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data addysgol â gwybodaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyllid a Thollau EM 

am gyflogaeth, enillion a budd-daliadau.  

  

Mae'r rhaglen hon eisoes ar waith yn Lloegr a drwy gymryd rhan fe allwn ninnau 

fesur a chadw golwg ar ddysgwyr o Gymru. Fel ymarfer peilot, rydym wedi 

trosglwyddo gwerth tair blwyddyn academaidd o ddynodwyr personol o Gofnod 

Dysgu Gydol Oes Cymru i’r Adran Addysg i'w cynnwys yng nghylch paru data Ebrill 

2017 gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau.  Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 

defnyddio’r dynodwyr personol i greu cyswllt â data sy'n ymwneud â chyflogaeth, 

enillion a budd-daliadau. Disgwylir i’r data a gysylltwyd gael eu dychwelyd ym mis 

Mai 2017.  

  

Mae’n anodd rhoi amserlenni penodol ar gyfer ein gwaith prosesu a dadansoddi 

data ein hunain. Gwyddom nad yw'r data’n syml o bell ffordd, a bydd gofyn gwneud 

cryn dipyn o waith ar y data cyn y bydd modd eu defnyddio. Ar y cam hwn, nid 

ydym yn siŵr a fydd modd i ni gwblhau'r dadansoddiad hwn ar lefel sector. Bydd 

gennym syniad cliriach erbyn tymor yr hydref.  

  

Gan ddibynnu ar yr ymarfer peilot, ein bwriad yw parhau i gymryd rhan yn y 

prosiect a pharu’r data’n flynyddol, gyda chyfle i gynnwys ysgolion (data PLASC) ac 

addysg uwch (data HESA).   

  

Argymhelliad 3 – Gwrthodwyd yn 2012  

  

Argymhelliad 4 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda chyflogwyr i sicrhau bod canran 

sylweddol o gyfleoedd Twf Swyddi Cymru yn cael eu cynnig fel prentisiaethau.   

  

Mae troi swydd Twf Swyddi Cymru yn rhaglen brentisiaeth wedi sicrhau nid yn unig 

bod cyfle gwaith y person ifanc yn parhau, ond bod cyfle hefyd i gael hyfforddiant 

er mwyn datblygu sgiliau a gwella cyflogadwyedd yn y dyfodol.  

  

Mae asiantau rheoli sy'n cyflwyno'r rhaglen Twf Swyddi Cymru yn hyrwyddo 

prentisiaethau fel cyfle i ddatblygu i bobl ifanc. Rydym wedi cynnwys gwybodaeth 

am gyfleoedd ar gyfer datblygu yn ein dogfen ganllaw ar gyfer Twf Swyddi Cymru, 

ac wedi anfon negeseuon e-bost yn atgoffa i asiantau rheoli er mwyn ategu hyn.  

Bydd Twf Swyddi Cymru yn rhan o’r Rhaglen Cyflogadwyedd Pob Oed.   

  

Argymhelliad 5 – Gwrthodwyd yn 2012  

  

Argymhelliad 6 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru annog cyflogwyr sydd â rhaglenni prentisiaeth sydd 

wedi hen ennill eu plwyf i fentora cyflogwyr bach a chanolig i’w cynghori ar 

gynlluniau prentisiaeth a rhannu darpariaeth hyfforddi.   

  

Rydym wedi bod yn gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau allweddol i ddatblygu 

prentisiaethau cadwyn gyflenwi ac i roi sylw i gyflogwyr sy’n derbyn prentisiaid yn 

ein gwaith hyrwyddo a marchnata.  
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Argymhelliad 7 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru dargedu cyllid ar gyfer prentisiaethau lefel uwch yn y 

sectorau mwyaf priodol er mwyn sicrhau bod y sgiliau cywir yn cael eu darparu 

i ateb anghenion economi bywiog, modern Cymru.  

  

Mae prentisiaethau wedi helpu unigolion o bob oed i feithrin y sgiliau sydd eu 

hangen arnynt i ymuno â’r farchnad lafur ac, yn hollbwysig, i symud ymlaen wedyn i 

wneud gwaith sy’n gofyn am fwy o sgiliau. Yn unol â’n polisi, aethpwyd ati i 

ehangu'r ddarpariaeth ar lefelau uwch er mwyn cyd-fynd yn well â’r economi a chael 

gwell enillion ar ein buddsoddiadau. Rydym wedi gwneud hyn drwy ein 

gweithgareddau cyllido, contractio a marchnata.  

  

Rydym hefyd wedi adolygu’r cynnwys dysgu i sicrhau bod ein fframweithiau’n 

parhau i ddiwallu’r prinder sgiliau sy’n dod i’r amlwg mewn galwedigaethau 

technegol a hyfedr a fydd yn hybu cynhyrchiant, fel peirianneg a TG.  

  

Ers i Brentisiaethau Uwch gael eu cyflwyno am y tro cyntaf yn 2011, mae’r niferoedd 

sy'n cofrestru wedi cynyddu’n gyflym – roedd Prentisiaethau Uwch yn cynrychioli 25 

y cant o’r rhai a gychwynnwyd yn 2015/16
1

. .  

 

Mae’r rhan fwyaf yn cael eu darparu yn y sectorau gofal cymdeithasol a rheoli, er 

bod rhywfaint o dwf mewn galwedigaethau technegol, a hoffem weld hynny’n 

ymestyn, er enghraifft, i’r diwydiant adeiladu a’r sectorau STEM. Eleni rydym wedi 

blaenoriaethu'r adolygiad o fframweithiau Prentisiaethau Uwch sy'n bodoli'n barod i 

sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn atyniadol i gyflogwyr. Er enghraifft, rydym wedi 

ychwanegu cymwysterau Cenedlaethol Uwch at fframweithiau yn y sector 

peirianneg.  

  

Rydym yn ymwneud mwy â chyrff proffesiynol wrth hyrwyddo Prentisiaethau Uwch 

a’r ffordd mae’r rhain yn ategu’r llwybrau sydd ar gael ar gyfer cymwysterau 

proffesiynol.  

  

Mae rhywfaint o waith yn cael ei wneud eisoes ar lefel gradd, yn ogystal â’r gwaith i 

ddiffinio’r galw ac i ddatblygu gallu ar yr ochr gyflenwi. Mae Cyngor Cyllido Addysg 

Uwch Cymru yn gweithio gyda darparwyr addysg uwch i ddatblygu graddau 

integredig.  

  

Rydym yn parhau i gydnabod gwerth sgiliau lefel mynediad fel llwyfan defnyddiol i 

ymgyrraedd yn uwch gan dderbyn y gall fod yn lefel briodol ar gyfer rhai 

galwedigaethau, er enghraifft, y rheini ym maes gofal cymdeithasol a rhai sectorau 

yn y diwydiant adeiladu.  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 Llywodraeth Cymru, Addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu cymunedol: 

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning/

?skip=1&lang=cy  
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Argymhelliad 8 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru adolygu pa mor effeithiol yw’r Gwasanaeth Paru 

Prentisiaethau o ran ateb anghenion gwybodaeth cyflogwyr a darpar 

brentisiaid.   

  

Adolygwyd y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau fel rhan o’r broses o werthuso 

Prentisiaethau Dysgu Seiliedig ar Waith 2011-2014. Ers hynny, rydym wedi bod yn 

edrych ar ffyrdd eraill o ymgysylltu â phobl ifanc, drwy Facebook, rhwydweithio 

cymdeithasol a Twitter.  

  

Rydym wedi gweithio gyda rhanddeiliaid ar bob math o sianeli recriwtio ar gyfer 

prentisiaethau:  

 Gwefan Gwasanaeth Paru Prentisiaethau – GyrfaCymru.com.   

 Recriwtio uniongyrchol gan gyflogwyr/darparwyr.   

 Trosi staff presennol yn brentisiaeth  

 

  

Mae’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau wedi cael ei ddiweddaru’n gyson er 2012. 

Mae’r diweddariad diwethaf wedi rhoi mwy o reolaeth a hyblygrwydd i ddarparwyr o 

ran y cyfleoedd i brentisiaid a hysbysebir ar y Gwasanaeth Paru Prentisiaethau. Mae 

Gyrfa Cymru wedi cyflwyno adnodd newydd, sef yr ‘Hunanwasanaeth i Ddarparwyr’, 

a fydd yn galluogi darparwyr a gontractir gan Lywodraeth Cymru i gael rheolaeth 

weinyddol lwyr dros gyflwyno a rheoli cyfleoedd i brentisiaid ar Gyrfacymru.com.   

  

Argymhelliad 9 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru weithio ar lefel y DU i sicrhau bod gan y cynghorau 

sgiliau sector y gallu i deilwra fframweithiau prentisiaeth i ateb gofynion 

newidiol cyflogwyr a’r galw am fframweithiau prentisiaeth uwch yng Nghymru.  

  

Rydym yn gweithio’n agos gyda swyddogion cyfatebol ledled y DU i sicrhau bod y 

system brentisiaethau'n parhau i gefnogi cyflogwyr. Er enghraifft, mae swyddogion 

wedi gweithio gyda gweinyddiaethau datganoledig eraill i sefydlu a chynnal gallu’r 

Cynghorau Sgiliau Sector i ddatblygu fframweithiau prentisiaethau sy’n cwrdd â 

galw cyflogwyr yng Nghymru. Ers i UKCES ddod i ben ym mis Tachwedd 2016, 

mae’r gwledydd datganoledig wedi mynd ati ar y cyd i gomisiynu rhwydwaith o 

bartneriaid cyflawni i ofalu am system Fframwaith a Safonau Galwedigaethol 

Cenedlaethol ar draws y gwledydd datganoledig, dan gontract Skills Development 

Scotland. Drwy gomisiynu ar y cyd, roedd modd i ni gytuno ar bris comisiynu 

sefydlog ar gyfer pob cynnyrch sydd, er yr un fath â phris y llynedd, yn is na 

phrisiau comisiynu’r blynyddoedd blaenorol. Ar ben hyn, ni fydd dyblygu o ran 

gwaith tendro ar gyfer gweithgareddau a cheisiadau datblygu gan bartneriaid 

cyflawni. Mae'r trefniant hwn yn helpu i wneud yn siŵr bod y partneriaid cyflawni yn 

gallu cwblhau'r gwaith a gomisiynir.  

  

Argymhelliad 10 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi fersiwn derfynol Manyleb Safonau 

Prentisiaethau Cymru erbyn diwedd mis Rhagfyr 2012.   
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Cyhoeddwyd Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru ym mis Mai 2013. Ym mis 

Hydref 2016, cyhoeddwyd fersiwn ddiwygiedig i roi sylw i newidiadau yn y 

cyd-destun sgiliau ac i roi hyblygrwydd ychwanegol yng nghynnwys y fframwaith.  

  

Argymhelliad 11 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru annog darparwyr hyfforddiant seiliedig ar waith a 

hyfforddiant prentisiaeth i feithrin cysylltiadau agosach â chyflogwyr ac 

ysgolion er mwyn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a chymell cynnydd tuag at 

hyfforddiant seiliedig ar waith a/neu gyflogaeth.  

  

Mae cysylltiadau agos rhwng darparwyr ac ysgolion wedi cael eu cefnogi gan 

gynllun “Troi Eich Llaw”, sy'n ceisio ennyn diddordeb plant ysgol mewn addysg 

alwedigaethol, gan gynnwys prentisiaethau.  

  

Cychwynnodd y cynllun yn ystod haf 2016, a threfnwyd digwyddiadau mewn 

ysgolion ac mewn mannau cyhoeddus, yn ogystal â digwyddiadau gyrfa, er mwyn 

hybu gyrfaoedd galwedigaethol ac annog pobl i ddewis prentisiaeth.  

  

Mae pobl ifanc yn gallu rhoi cynnig ar sgiliau newydd drwy gymryd rhan mewn 

amryw o weithgareddau rhyngweithiol a hwyliog, fel rhith-weldio, rhaglennu 

robotiaid a defnyddio efelychydd gyrru tractor.    

  

Mae’r gweithgareddau’n cael eu hwyluso gan ymarferwyr cymwys o sefydliadau 

addysg bellach, darparwyr hyfforddiant, Gyrfa Cymru a swyddogion Llywodraeth 

Cymru.  

  

Mae offer “Troi Eich Llaw” yn codi ymwybyddiaeth y dysgwyr yn y sectorau canlynol: 

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg; Adeiladu a Thechnoleg Adeiladu; Trafnidiaeth a 

Logisteg; Diwydiannau Creadigol; Gwasanaethau Cymdeithasol a Phroffesiynol a 

TGCh.  

  

Mae swyddogion yn gweithio gyda chydweithwyr ym maes Marchnata a Chyfathrebu 

hefyd i edrych ar opsiynau ar gyfer prosiect Rhwydwaith Ymgysylltu ar gyfer 

Prentisiaethau a fydd yn dwyn ynghyd amrywiaeth o gyrff sy'n cynrychioli cyflogwyr 

a chyn-brentisiaid i hybu’r rhaglen drwy amrywiol gynlluniau.  

  

Argymhelliad 12 – Derbyniwyd mewn egwyddor yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â phroblemau o ran parch a bri tuag at 

brentisiaethau. Gallai hyn gynnwys:  

 - ailystyried prentisiaeth fel cynnyrch;  

 - sicrhau bod pobl yn deall ystyr y term “prentisiaeth”; ac  

 - ystyried ffyrdd mwy arloesol o hyrwyddo a chyfathrebu “brand” prentisiaeth 

i bobl ifanc.   

  

Rydym yn mynd i’r afael â chydraddoldeb rhwng dysgu galwedigaethol a llwybrau 

addysg ôl-16 eraill drwy wella cwmpas prentisiaethau a mynediad at ddarpariaeth o 

safon uchel. Drwy wella’r prosiect prentisiaethau (eu perthnasedd, eu lefel a’u 

datblygiad) rydym yn gosod prentisiaethau ochr yn ochr â darpariaethau  
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prifysgolion fel ffordd o gael swyddi a mynd i broffesiynau sy'n uchel eu gwerth. I 

gefnogi hyn, rydym yn gweithio gydag UCAS i roi pwyntiau ar gyfer prentisiaethau, 

a fydd yn helpu pobl i symud ymlaen i Addysg Uwch.  

  

Bydd Prentisiaethau Gradd yn helpu i leihau'r bwlch rhwng llwybrau galwedigaethol 

ac academaidd, gyda dysgwyr ifanc, a’u rhieni yn benodol, yn deall bod y 

cymwysterau yn rhai o safon uchel gan fod y prifysgolion yn eu cefnogi.  

  

Disgwylir y bydd sefydlu un awdurdod strategol newydd ar gyfer hyfforddiant ac 

addysg ôl-orfodol i oruchwylio’r gwaith o gynllunio, o ariannu ac o reoleiddio 

llwybrau galwedigaethol ac academaidd hefyd yn helpu i fynd i’r afael â phroblemau 

hyder drwy amrywiaeth o ymgyrchoedd blynyddol.   

  

Argymhelliad 13 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod pob person ifanc a’i rieni yn cael cyngor 

o safon dda am y cyfleoedd a gynigir gan brentisiaethau ymhell cyn i 

ddisgyblion ddewis eu hopsiynau ar gyfer TGAU a chyrsiau galwedigaethol, ac 

annog ysgolion i hyrwyddo prentisiaethau fel dewis amgen hyfyw i addysg 

uwch.   

  

Mae annog ysgolion i hyrwyddo prentisiaethau yn rhan allweddol o'n dull 

gweithredu, ynghyd â datblygu'r cynnyrch ei hun. Mae gweithgarwch Llywodraeth 

Cymru yn cynnwys:  

 Dwy ymgyrch farchnata flynyddol wedi'u hanelu at bobl ifanc i godi proffil 

prentisiaethau. Cynhelir yr ymgyrch gyntaf yn ystod cyfnod canlyniadau 

arholiadau TGAU a Safon Uwch i hyrwyddo prentisiaethau fel dewis arall 

ymarferol a dibynadwy o astudio. Mae'r ymgyrch yn cynnwys hysbysebu radio 

a digidol, a ategir gan gyfryngau cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus.  

 Bydd yr ail ymgyrch, a gynhelir yn ystod mis Awst, yn cael ei chydlynu ar y 

cyd â Gyrfa Cymru. Enw'r ymgyrch honno yw “Ble Nesaf” ac mae hi’n targedu 

pobl ifanc yn ystod y cyfnod pan maent yn cael canlyniadau eu harholiadau. 

Mae’n rhoi gwybodaeth hollbwysig i bobl ifanc am yr holl opsiynau sydd ar 

gael iddynt ar ôl eu harholiadau.  

 Sicrhau bod gwybodaeth gyfredol a ddiddorol ar gael i bobl ifanc ar wefan 

Gyrfa Cymru.  

 Defnyddio astudiaethau achos i roi sylw cadarnhaol yn y wasg yn lleol ac yn 

rhanbarthol er mwyn hyrwyddo hanesion o lwyddiant prentisiaid presennol a 

chyn-brentisiaid.  

 Sicrhau cyfleoedd i ddefnyddio cysylltiadau cyhoeddus a’r wasg ac i 

ddefnyddio unigolion sydd wedi elwa o brentisiaethau.  

 Datblygu deunydd fideo sy'n ennyn diddordeb pobl drwy ddangos prentisiaid 

go iawn, a defnyddio ein cyfryngau cymdeithasol a sianeli digidol i hyrwyddo'r 

rhain.  

 Ymgyrch flynyddol i ymgysylltu ag ysgolion, gyda Llysgenhadon 

Prentisiaethau yn dychwelyd i’w hysgolion lleol i siarad â’r myfyrwyr 

presennol am fanteision dilyn llwybr prentisiaeth.   
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Mae'r holl weithgareddau marchnata a chyfathrebu wedi'u hintegreiddio i feysydd 

ehangach fel WorldSkills, Troi Eich Llaw, a digwyddiadau SkillsCymru, ac maent yn 

rhoi llwyfan i ddangos bod prentisiaethau’n opsiwn gwirioneddol a dilys.   

  

Yn ogystal â hyn, mae cyngor ac arweiniad gyrfa annibynnol a diduedd yn allweddol 

wrth godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau a helpu pobl ifanc a’u rhieni i ystyried y 

cyfleoedd y gall prentisiaeth eu cynnig i'w dyheadau gyrfa.  

  

Y llynedd, bu Gyrfa Cymru yn gweithio gyda chleientiaid a rhanddeiliaid i greu 

gweledigaeth ar gyfer diwygio gwasanaethau a gweddnewid yn ddigidol yn y 

dyfodol. Mae’r llythyr cylch gwaith y mae Llywodraeth Cymru wedi'i anfon at y 

cwmni ar gyfer 2017-18 o blaid cyflawni’r dyheadau hyn. O ganlyniad, disgwyliwn 

weld cynnydd mawr yn nifer y cynghorwyr sy'n gweithio mewn ysgolion a gyda 

phobl ifanc ar adegau o bontio pwysig. Disgwyliwn y bydd y gwersi a’r arferion 

effeithiol sy'n deillio o’r cynllun peilot ‘Ymwybyddiaeth o Gyfleoedd’ yn rhan o 

gynnig Gyrfa Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac rydym wedi pennu cynnydd yn 

nifer yr unigolion sy'n dewis prentisiaeth fel canlyniad sefydliadol pwysig i 

adlewyrchu hyn.  

  

Argymhelliad 14 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gellir cydgysylltu, hyrwyddo a theilwra 

cyfleoedd am brentisiaeth yn well i sicrhau bod blaenoriaethau ac anghenion 

lleol yn cael eu diwallu’n strategol.  

  

I godi proffil prentisiaethau, dylai pob cyfle newydd gael ei hyrwyddo drwy un 

system ganolog. Hefyd, dylai bod ymrwymiad contract yn berthnasol i bob darparwr 

a gontractir i ddarparu prentisiaethau. Bydd hyn yn gwneud prentisiaethau’n fwy 

amlwg er mwyn bod yn fwy realistig i rieni ac i bobl ifanc.  

  

Gydag un system, byddai modd datblygu adroddiadau a nodweddion er mwyn cael 

syniad beth yw’r gofynion / blaenoriaethau lleol a rhanbarthol. Byddai modd 

galluogi'r system hon fel bod ffrwd ddigidol yn cael ei chyflwyno ar draws ystod 

eang o sianeli er mwyn gwthio cyfleoedd a’u cynnwys ar wefannau eraill.  

  

Wrth gael gwell syniad o weithgarwch lleol a rhanbarthol, bydd y Partneriaethau 

Sgiliau Rhanbarthol yn rhoi'r gallu i ni dargedu (geo-dargedu) grwpiau allweddol a 

rhoi sylw i anghenion penodol. Er enghraifft, mae angen i ni gael gwybod yn fuan os 

oes prinder cyfleoedd mewn sectorau / ardaloedd daearyddol penodol – ac mae 

gofyn bod y gallu gennym i ymateb drwy’r rhwydwaith darparwyr neu reolwyr 

cyfrifon Llywodraeth Cymru.  

  

Argymhelliad 15 – Derbyniwyd mewn egwyddor yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru ystyried y posibilrwydd o sicrhau bod grantiau, gan 

gynnwys grantiau ar gyfer costau teithio hanfodol, ar gael i brentisiaid er 

mwyn i bobl ifanc o’r aelwydydd incwm isaf beidio â chael eu rhwystro rhag 

gwneud cais am brentisiaethau oherwydd yr effaith niweidiol ar lwfansau’r 

teulu.   
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Byddai angen rhoi gwybod i Gyllid a Thollau EM am unrhyw gymorth i brentisiaid 

sy’n ychwanegu at eu cyflog i ystyried a yw’n incwm trethadwy ai peidio. Gan na 

fyddai’r cymorth hwn yn gynhwysol, disgwylir y byddai’r incwm yn cael ei ystyried 

yn drethadwy.   

  

Roedd Arolwg Cyflogau Prentisiaethau 2014 yn rhoi gwybodaeth am hyfforddiant, 

oriau a chyflog prentisiaid yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Roedd yr Arolwg yn 

cydnabod nad yw rhai pobl ifanc yn cael y cyflog y mae ganddynt hawl iddo. Mae 

Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r rhwydwaith darparwyr prentisiaethau i 

leihau’r risg na fydd cyflogwyr yn anrhydeddu eu rhwymedigaethau o ran yr 

Isafswm Cyflog Cenedlaethol.  

  

Argymhelliad 16 – Derbyniwyd mewn egwyddor yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru nodi a monitro’r gwahaniaethau rhwng y rhywiau 

mewn prentisiaethau, y rhesymau am y gwahaniaethau hynny, ac archwilio’r 

posibilrwydd o bennu targedau ar gyfer gwella cyfradd recriwtio prentisiaid 

benywaidd yn y sectorau â blaenoriaeth o safbwynt economaidd.  

  

Fel rhan o'i Chylch Gwaith Blynyddol (2013/14), comisiynodd Llywodraeth Cymru 

Estyn i gynnal adolygiad dwy flynedd thematig o faterion cydraddoldeb mewn 

perthynas â'r rhaglen brentisiaethau yng Nghymru. Roedd yr adolygiad i fod i 

ystyried y rhwystrau sy'n wynebu grwpiau anabl a grwpiau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig o ran ymgysylltu a chymryd rhan, a nodi modelau sy'n dangos 

arferion da.   

  

Cyhoeddodd Estyn yr adroddiad cyntaf o ddau ym mis Tachwedd 2014. Mae’r 

adroddiad yn nodi’r rhwystrau sy'n atal dysgwyr o grwpiau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig a dysgwyr anabl rhag bod yn rhan o raglenni prentisiaethau.  

  

Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru a 

rhwydwaith y Darparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith.  

  

Dyma’r pum argymhelliad i’r rhwydwaith darparwyr:   

 gweithio’n agosach gydag ysgolion, cyflogwyr, arweinwyr y gymuned a 

sefydliadau sy’n cynrychioli dysgwyr anabl a dysgwyr o grwpiau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau;   

 gweithio’n fwy effeithiol gyda darparwyr addysg lleol ac asiantaethau eraill i 

wneud yn siŵr bod adnoddau a phrofiadau gwerthfawr yn cael eu rhannu i 

gefnogi prentisiaid o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig;   

 gweithio gydag arweinwyr y gymuned i ddynodi cydlynwyr cymunedol a fydd 

yn cydlynu camau i godi ymwybyddiaeth o brentisiaethau ymhlith cymunedau 

pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig;   

 defnyddio modelau rôl i hyrwyddo prentisiaethau yn y gymuned; a   

 gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff dyfarnu i gynyddu ymwybyddiaeth 

ynghylch y cymorth sydd ar gael i gyflwyno rhai elfennau o gymwysterau i 

ddysgwyr ag anableddau.  
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I ymateb i'r argymhellion yn adroddiad Estyn, ysgrifennodd Ffederasiwn 

Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru at Lywodraeth Cymru i ofyn am gyllid i gyflogi 

aelod o staff a fyddai'n gallu helpu’r rhwydwaith darparwyr i roi sylw i’r 

argymhellion.  

  

Ym mis Mai 2016, penodwyd Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i roi 

strwythur cefnogol i'r rhwydwaith darparwyr i'w helpu i gynyddu nifer yr unigolion â 

nodweddion gwarchodedig sy’n dewis Prentisiaeth.   

  

Argymhelliad 17 – Gwrthodwyd yn 2012  

  

Argymhelliad 18 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod canllawiau cliriach yn cael eu darparu ar 

gyfer cyflogwyr ar sut i recriwtio prentisiaid a’r hyn y dylent ei ddisgwyl gan 

ddarparwyr dysgu.   

  

Mae’r broses gyfeirio ar gyfer cyflogwyr wedi cael ei gwella ac rydym yn gweithio 

gyda thîm Porth Sgiliau Busnes Cymru i sicrhau bod gwasanaeth effeithlon yn cael ei 

gynnig i gyflogwyr sy'n awyddus i recriwtio prentis.   

  

Mae fideo animeiddio wedi cael ei ddatblygu, sydd ar gael ar-lein i arwain cyflogwyr 

drwy’r broses gyfeirio a recriwtio.  

  

Bydd rhestr o ddarpariaethau a manylion cyswllt darparwyr ar gael, sy'n nodi’n glir 

ein gallu i gyflwyno fframweithiau penodol ar gyfer prentisiaethau yn unol â’r 

sectorau a’r meysydd busnes.   

  

Argymhelliad 19 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru adolygu effeithiolrwydd y berthynas waith rhwng 

Gyrfa Cymru, y Ganolfan Byd Gwaith a chynghorau sgiliau sector fel rhan o’i 

gwaith o symleiddio’r system brentisiaethau.   

  

Bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y system datblygu a chyflwyno 

prentisiaethau yn 2013; defnyddiwyd yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwnnw wrth 

lunio’r cynllun polisi sgiliau prentisiaethau a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2017 – 

Alinio’r model prentisiaethau ag anghenion economi Cymru
2

. Mae’r cynllun hwn yn 

amlinellu rôl Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wrth ryngweithio â chyflogwyr i 

ddylanwadu arnynt i fuddsoddi mewn prentisiaethau mewn meysydd lle mae 

prinder sgiliau a bylchau mewn sgiliau.   

   

Roedd arolwg rhanddeiliaid o wasanaethau Gyrfa Cymru, a gynhaliwyd yn 2015, yn 

dod i’r casgliad ei bod yn hawdd ymwneud â Gyrfa Cymru, eu bod yn deall 

anghenion a gwerthoedd pobl eraill ac yn eu parchu, a’u bod yn cefnogi'r sefydliad 

yn effeithiol.  

  

  

                                                           
2
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Argymhelliad 20 – Derbyniwyd yn 2012  

  

Dylai Llywodraeth Cymru adolygu effeithiolrwydd prentisiaethau a reolir gan y 

sector er mwyn cynyddu’r niferoedd sy’n manteisio ar brentisiaethau a chodi 

safonau’r ddarpariaeth.   

  

Yn 2014, cyhoeddwyd protocol i lywio’r broses o ddatblygu cynlluniau Rhannu 

Prentisiaeth posib, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Ar ôl hynny, mae pob 

Cynllun Rhannu Prentisiaeth wedi cael ei asesu yn unol â’r meini prawf i sicrhau eu 

bod yn addas i’r diben ac nad ydynt yn cael effaith negyddol ar y ddarpariaeth 

safonol. Mae’n rhaid i bob Cynllun Rhannu Prentisiaeth ddangos eu bod wedi'u 

seilio ar ‘fethiant dirfawr yn y farchnad’, fel yn achos Glyn Ebwy, lle nad oedd dim 

gweithgarwch prentisiaethau wedi bod yn y sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu 

ers blynyddoedd.  
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Atodiad B  
  
Cais am Ragor o Wybodaeth  
  
Y wybodaeth ddiweddaraf am rôl cyfranwyr allweddol, gan gynnwys:   
  
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol  
  
Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn ganolog i'n Polisi Sgiliau. Dros y pum mlynedd 
nesaf, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno amgylchedd dysgu   ôl-16 a fydd yn 
parhau’n addas i'r diben ac yn rhoi Cymru ar y blaen i wledydd eraill y DU ac yn rhyngwladol. 
Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn edrych ar y newidiadau strategol sydd eu hangen dros 
gyfnod hwy, fel y nodir yn y Datganiad Polisi ar gyfer Sgiliau.  
  
Mae ein Cynllun Polisi ar gyfer Prentisiaethau yn amlinellu swyddogaeth glir ar gyfer 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, sef nodi prinder sgiliau ar draws rhanbarthau Cymru. 
Maent hefyd wedi cael y dasg o nodi’r galw y bydd yr ardoll yn ei greu a chynigion i gwrdd â’r 
galw hwnnw, drwy ymgynghori â chyflogwyr sy'n talu ardoll.  Mae Cadeiryddion y 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn aelodau o Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. Mae'r 
dull hwn o adrodd yn cynnig ffordd i aelodau Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru drafod 
materion yn ymwneud â chyflogaeth a sgiliau yn rhanbarthol.   
  
Ar 29 Gorffennaf 2016, cyflwynodd y tair Partneriaeth eu cynlluniau cyflogaeth a sgiliau 
rhanbarthol, ynghyd â thempledi cyllido, er mwyn gallu blaenoriaethu cyllid ar gyfer blwyddyn 
academaidd 2017-18. Disgwylir fersiynau nesaf y cynlluniau yn ystod mis Gorffennaf 2017.  
  
Mae cynlluniau cyflogaeth a sgiliau rhanbarthol yn llywio penderfyniadau cynllunio i 
ddarparwyr ac yn rhoi sylfaen o dystiolaeth gritigol ar gyfer gwneud penderfyniadau ynglŷn â 
buddsoddi mewn sgiliau. Mae hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i wneud yn siŵr bod y 
ddarpariaeth sgiliau ar lefel ranbarthol yn cyd-fynd â chyfleoedd ar gyfer buddsoddi a thwf, 
gan gynnwys y blaenoriaethau a nodwyd gan Ardaloedd Menter, Bidiau 
Twf/Dinas-ranbarthau a phartneriaethau ar draws ffiniau.  
  
Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru  
  
Ym mis Ionawr 2017, cytunodd Cyngor Adnewyddu’r Economi ar strwythur llywodraethu 
newydd a fyddai'n cyd-fynd yn well â Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru.  
  
Yn sgil y strwythur llywodraethu diwygiedig, bydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ar ei 
newydd wedd yn adrodd yn ôl yn uniongyrchol i Gyngor Datblygu’r Economi (sef yr enw 
newydd ar Gyngor Adnewyddu’r Economi), a bydd Cadeirydd newydd Bwrdd Cyflogaeth a 
Sgiliau Cymru yn cael gwahoddiad i fod yn aelod ffurfiol ohono.   
  
Bydd y trefniadau gwaith newydd hyn yn her wirioneddol i Lywodraeth Cymru ac yn rhoi 
safbwynt strategol manylach ar faterion yn ymwneud â sgiliau, prentisiaethau, addysg uwch 
a dysgu gydol oes. Bydd hefyd yn ceisio cryfhau cysylltiadau â busnesau, mentrau 
cymdeithasol ac undebau llafur, i ddylanwadu ar bolisïau ar draws nifer o feysydd sy’n 
berthnasol i’r economi.  
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Mae’r Cynllun Polisi Sgiliau Prentisiaethau yn nodi rôl allweddol i Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau 
Cymru o ran rhoi’r arweiniad strategol ar gyfer datblygu prentisiaethau yng Nghymru. Drwy 
Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, bydd modd sicrhau bod y system brentisiaethau yn aros 
yn hyblyg ac yn ymateb i anghenion y diwydiant, sy'n newid yn gyson ac yn gyflym.  
  
Bydd cyfarfod cyntaf Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ar ei newydd wedd yn cael ei gynnal 
ddydd Iau, 25 Mai 2017.  
  
Cynghorau Sgiliau Sector  
  
Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig eraill i sefydlu a 
chynnal gallu’r Cynghorau Sgiliau Sector i ddatblygu fframweithiau prentisiaethau sy’n cwrdd 
â galw cyflogwyr yng Nghymru. Ers i UKCES ddod i ben ym mis Tachwedd 2016, mae’r 
gwledydd datganoledig wedi mynd ati ar y cyd i gomisiynu rhwydwaith o bartneriaid cyflawni 
i ofalu am system Fframwaith a Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar draws y gwledydd 
datganoledig, dan gontract Skills Development Scotland. Drwy gomisiynu ar y cyd, roedd 
modd i ni gytuno ar bris comisiynu sefydlog ar gyfer pob cynnyrch sydd, er yr un fath â phris 
y llynedd, yn is na phrisiau comisiynu’r blynyddoedd blaenorol.  Ar ben hyn, ni fydd dyblygu 
o ran gwaith tendro ar gyfer gweithgareddau a cheisiadau datblygu gan bartneriaid cyflawni.  
Mae'r trefniant hwn yn helpu i wneud yn siŵr bod y partneriaid cyflawni yn gallu cwblhau'r 
cynnyrch a gomisiynir.  
  
Tynnodd Llywodraeth y DU gyllid craidd Cynghorau Sgiliau Sector yn ôl yn 2012, er bod 
ambell un wedi llwyddo i sicrhau contractau tymor byr gan UKCES i ymgymryd â 
gweithgareddau’n ymwneud â chynnal fframweithiau prentisiaethau a Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol tan 2015. Nid yw Cynghorau Sgiliau Sector yn cael unrhyw 
gyllid gan Lywodraeth y DU erbyn hyn, ac maent bellach yn gweithredu ar sail fasnachol, yn 
gwerthu cynnyrch a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â’r sector.  Mae nifer o Gynghorau 
Sgiliau Sector wedi uno, ac mae rhai wedi rhoi’r gorau i fasnachu.  
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25 Mai 2017 

Annwyl Russell 

 

Deisebau sy’n cael eu trafod gan y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd 

 

Rwy’n awyddus ein bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl i bobl a sefydliadau 

sy’n cyflwyno deisebau i’r Cynulliad Cenedlaethol. 

 

Yn yr ysbryd hwn, a dyhead i gefnogi cydweithio rhwng pwyllgorau’r Cynulliad, 

rwy’n ysgrifennu atoch i rannu gwybodaeth am y deisebau rydym yn eu trafod ar 

hyn o bryd sy’n ymwneud â phynciau o fewn cylch gwaith eich Pwyllgor. 

 

Mae’r rhestr gyfredol i’w gweld yn atodiad i’r llythyr hwn. 

 

Os yw unrhyw un o’r deisebau yn berthnasol i’ch rhaglen waith gyfredol, bydd o 

gymorth i ni yn ein trafodaethau pe allwch chi, neu’ch tîm clercio, roi gwybod i ni. 

Byddwn yn fwy na bodlon rhoi rhagor o wybodaeth i chi am unrhyw un o’r 

deisebau hyn. 

 

Yn gywir 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd 

  

Russell George AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Tŷ Hywel 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
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Eitem 5.1



 

Atodiad 

 

P-04-667 Cylchfan ar gyfer Cyffordd yr A477/A4075 

P-04-688  Gorsaf Bŵer Tata Steel ym Mhort Talbot  

P-05-690  Arwynebu Ffordd A40 Rhaglan-Y Fenni 

P-05-701  

Gwelliannau i Ddiogelwch y Ffordd ar Hyd Cefnffordd yr A487 Rhwng 

Aberteifi ac Aberystwyth, i Gynnwys Mannau Pasio  

P-05-710  

Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd 

Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt  

P-05-714  

Cynnwys Gorsaf ar Gyfer Mynachdy a Thal-y-bont fel Rhan o Unrhyw 

Gynnig ar Gyfer Metro Caerdydd.  

P-05-716  

Cludiant am Ddim ar y Trenau i Ddisgyblion Ysgol gyda Threnau 

Arriva Cymru 

P-05-720  

Deiseb Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn i Osod Band Eang 

opteg Ffibr yn y Pentref 

P-05-721  Deiseb Terfyn Cyflymder Penegoes  

P-05-725  Ehangu'r A470 o Bontypridd i gyfnewidfa Coryton, i fod â thair lôn  

P-05-731  Gwerthu Tir a Lonydd Mynediad yn Abercwmboi  

P-05-737  Achubwch ein bws  

P-05-738  Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys  

P-05-740 Deiseb i Warchod Ein Stryd Fawr 

P-05-746  Cludiant Ysgol am Ddim i Holl Blant Cymru  

P-05-748  Bysiau Ysgol i Blant Ysgol  
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P-05-755 

Galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod yr A48 ger Trelales, 

Broadlands a Merthyr Mawr yn ddiogel i holl ddefnyddwyr y ffyrdd ac 

i gerddwyr 
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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Prentisiaethau yng Nghymru 2017 

Diben 

Nod yr Ymchwiliad hwn yw rhoi cyfle i'r Pwyllgor wneud gwaith dilynol ar faterion sy'n ymwneud â 

Phrentisiaethau. Codwyd rhai o'r materion hyn yn ystod yr Ymchwiliad i'r Ardoll Brentisiaethau a 

gynhaliwyd yn ddiweddar ond nid oeddent yn gysylltiedig â'r Ardoll Brentisiaethau yn uniongyrchol. 

Methodoleg 

Trefnodd y timau allgymorth ac ymgysylltu â phobl ifanc weithdai, cyfweliadau ac ymweliadau ar 

gyfer Aelodau'r Pwyllgor i gasglu sylwadau prentisiaid, a'r rhai nad ydynt yn  brentisiaid, ynghylch 

agweddau penodol ar gael mynediad at brentisiaethau a gwybodaeth amdanynt. Y nod oedd 

targedu prentisiaid ar wahanol lefelau, yn ogystal â'r rhai nad ydynt yn brentisiaid, siaradwyr 

Cymraeg, a grwpiau o bobl sydd ag anabledd, a oedd hefyd yn cynnwys dynion a benywod o 

wahanol oedrannau.  

Cynhaliwyd gweithdai gyda Hefin David AC a Fforwm Ieuenctid Caerffili, Grŵp Ieuenctid Afasic a 

Deffo Cymru. Gwnaeth y tîm allgymorth gynnal cyfweliadau â phrentisiaid a'r rhai nad ydynt yn 

brentisiaid yn y Cynulliad Cenedlaethol, Fforwm Ieuenctid Caerffili, Grŵp Ieuenctid Afasic a Deffo 

Cymru. Yn olaf, ymwelodd Russell George AC, Hannah Blythyn AC, Hefin David AC, Vikki Howells 

AC a Mark Isherwood AC â phrentisiaid yn BT a phobl ifanc nad oeddent yn brentisiaid yn 

Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru.  

Sylwadau/Argymhellion a wnaed gan y bobl ifanc a gymerodd ran yn y 

cyfweliadau a'r gweithdai. 

Cyngor a Chanllawiau 

 Mae pobl ifanc yn ei chael yn anodd i gael gafael ar wybodaeth am brentisiaethau, nid ydynt yn 

gwybod lle gallant ddod o hyd iddi. 

 Nid yw gwefan Gyrfa Cymru yn cael ei hysbysebu yn dda. Nid oedd pobl ifanc yn gwybod amdani 

neu roeddent yn cael anhawster wrth ei defnyddio. Roedd yn araf, ac yn anodd ei llywio; roedd 

problemau wrth lwytho CVs ac nid oedd y gwasanaeth Paru Prentisiaethau yn ymdopi'n dda wrth 

wneud rhai chwiliadau, yn ôl ardaloedd daearyddol er enghraifft. 

 Roedd pobl ifanc o'r farn bod y cyngor gyrfaol yn yr ysgol wedi ei anelu at y rhai a fyddai'n dilyn 

llwybr academaidd wrth fynd ymlaen i sefydliadau addysg bellach ac uwch; awgrymodd rhai pobl 

ifanc nad oedd yr ysgolion ond yn canolbwyntio ar ddisgyblion a oedd wedi llwyddo'n academaidd 

ac a allai gyfrannu at ystadegau cyrhaeddiad yr ysgol. Nid oedd cyngor ac arweiniad ar gyfer 
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prentisiaethau ar gael yn gyffredinol neu roeddent yn annigonol. 

 Roedd pobl ifanc yn credu y dylai cyngor gyrfaol a gwybodaeth am brentisiaethau ddigwydd cyn 

iddynt ddewis eu hopsiynau ym mlwyddyn 9, ac awgrymodd rhai y dylai dechrau yn ystod yr ysgol 

gynradd.  

 Nododd pobl ifanc eu teulu a'u ffrindiau fel y prif ddylanwad arnynt. Oni bai am eu rhieni/brodyr a 

chwiorydd ni fyddai llawer wedi cael gwybod am brentisiaethau. Roedd hyn naill ai'n dylanwadu ar 

eu penderfyniad i ymgeisio am brentisiaeth neu roedd yn eu gwneud yn ymwybodol o'r stigma 

ynghylch prentisiaethau.  

Rhwystrau: 

 Roedd pobl ifanc o'r farn nad oedd digon o gefnogaeth i brentisiaid ac nad oeddent yn fyfyrwyr 

nac yn weithwyr ychwaith. Roedd rhai'n credu y byddai'n fuddiol iddynt fod yn rhan o undeb y 

myfyriwr er mwyn cael y gefnogaeth a'r manteision sydd ar gael i fyfyrwyr - cyfeiriwyd at 

enghreifftiau fel cael mynediad at gwnsela profedigaeth a chymorth iechyd meddwl.  

 Nodwyd stereoteipio ar sail rhyw fel rhwystr posibl. Roedd llawer o'r farn bod peirianneg, 

mecaneg a phrentisiaethau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth wedi'u hanelu at ddynion a bod hyn yn 

rhwystr i fenywod. Yn yr un modd, roedd dynion hefyd o'r farn bod rhai prentisiaethau wedi'u 

hanelu at ferched ac y byddai pobl yn 'chwerthin am eu pennau' pe byddent yn gwneud 

prentisiaeth mewn trin gwallt er enghraifft.  

 Mae angen gwneud rhagor  o waith hyrwyddo drwy ddefnyddio cynlluniau STEM. Mae gan BT 

Llysgenhadon STEM, ac maent yn cynnwys prentisiaid benywaidd yn y gwaith o hyrwyddo 

cyfleoedd ar gyfer merched.   

 Roedd gan bobl ifanc deimladau cryf ynghylch cyflog prentisiaid ac roeddent o'r farn ei fod yn 

rhwystr i bobl ifanc. Cyfeiriodd rhai at eu cyflog fel 'llafur caethion' neu 'lafur rhad'. Tynnodd un 

prentis yn y Cynulliad sylw at fanteision ennill y cyflog byw, esboniodd sut roedd yn gwneud iddi 

deimlo ei bod ar yr un lefel â'i chydweithwyr ac roedd yn ei galluogi i dalu am gostau teithio ac i 

brynu dillad. Tynnodd pobl ifanc sylw at y ffaith nad oedd ganddynt fawr ddim arian dros ben o'u 

cyflog sylfaenol, ar ôl iddynt dalu'r costau bob dydd ar gyfer eu gwaith. 

 Nid oedd rhai pobl ifanc yn gwybod am y dilyniant posibl drwy wneud prentisiaeth a'r 

cymwysterau y gallent eu hennill. O ganlyniad i hyn, roedd rhai pobl ifanc yn dewis addysg bellach 

ac uwch yn hytrach na gwneud prentisiaeth.  

 

Agweddau cadarnhaol ar brentisiaeth:  

 Roedd prentisiaid o'r farn y gallent ddysgu crefft a datblygu gyrfa wrth iddynt gael cyflog ar yr un 

pryd.  

 Roedd llawer yn methu â gweld addysg bellach ac uwch fel opsiwn oherwydd y profiad a gawsant 

yn yr ysgol, y ddyled sy'n gysylltiedig ag addysg uwch, ac nad oedd unrhyw sicrwydd cael gwaith 

wedyn.  
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 Roedd llawer yn gwerthfawrogi'r dilyniant a oedd ar gael er mwyn iddynt fynd trwy'r camau a'r 

lefelau, a'r gefnogaeth sydd ar gael gan gydweithwyr a rheolwyr er mwyn cyflawni hynny. 

 Roedd prentisiaid yn gwerthfawrogi'r cyfleodd i gael profiad gwaith mewn adrannau eraill.  

 Roedd rhai prentisiaid yn deall y cyfle a'r manteision o ran gwneud gradd atodol; drwy wneud 

prentisiaeth yn gyntaf, ac wedyn gwneud gradd y telir amdano gan eu cyflogwr. Roed hyn yn cael 

gwared ar y rhwystr o’r ddyled y mae myfyrwyr yn ei hwynebu, ac roedd yn fodd iddynt fanteisio i'r 

eithaf ar y ddau opsiwn wrth gael profiad a gradd. 

 Ar wahân i un unigolyn, roedd pob prentis wedi cael profiad da wrth wneud prentisiaeth. Roedd 

gan un person ifanc dau frawd a oedd hefyd yn gwneud prentisiaethau. 

 Roedd y broses ymgeisio am brentisiaeth yn dda. Gwnaed yr holl broses ar-lein ac roedd yn syml.  

  Pwysleisiodd un prentis fanteision gwneud ei phrentisiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, gan esbonio 

ei bod yn rhoi rhagor o gyfleoedd gwaith iddi ar gyfer y dyfodol. 

 

 

Sylwadau a wnaed gan bobl ifanc ag anableddau. 

 Ni chynhigiwyd unrhyw gefnogaeth ychwanegol i'r prentis gan ei goleg, ond rhoddwyd cymorth 

ychwanegol iddo gan ei gyflogwr, roedd y cymorth hwn yn wirfoddol ac nid oedd yn rhan o'r 

rhaglen brentisiaeth. 

 Credai'r prentis fod ei anabledd (roedd yn drwm ei glyw) yn rhwystr gwirioneddol i gael 

prentisiaeth. Nid yw llawer o gyflogwyr yn gwybod sut i gefnogi pobl ag anableddau ac "nid ydynt 

yn barod i gymryd y risg o gyflogi person anabl". 

  Mae cyflogwyr o fewn y byd diwydiant a masnach o'r farn bod perygl os cyflogir pobl sy'n drwm 

eu clyw; eglurodd y prentis, "os bydd rhywbeth yn disgyn o'r nenfwd, ni allant weiddi arnoch chi i'ch 

rhybuddio". 

Awgrymiadau a chwestiynau ar gyfer Llywodraeth Cymru: 

 Mae angen rhagor o waith cyhoeddi a hyrwyddo prentisiaethau. 

 Rhagor o wybodaeth am brentisiaethau ar gyfer rhieni. 

 Bu cynnydd o ran hyrwyddo prentisiaethau ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae angen gwella 

hyn. Mae'n debyg mai facebook yw'r platfform cyfryngau cymdeithasol gorau i'w dargedu.  

 Gallai Gyrfa Cymru wneud rhai fideos YouTube i ddangos yr amrywiaeth o brentisiaethau sydd ar 

gael ledled Cymru, a gellid dangos y rhain mewn ysgolion a'u hysbysebu ar blatfformau cyfryngau 

cymdeithasol.  

 Gwnewch yn siŵr bod myfyrwyr yn cael gwybod am yr opsiynau mewn ysgolion a bod disgyblion 
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yn cael y wybodaeth cyn blwyddyn 9.  

 Hyrwyddo ynglŷn â beth yw prentisiaeth, y gwahanol rai sydd ar gael, a'r hyn sydd ei angen i 

wneud prentisiaeth - nid oes angen i bawb gael pump TGAU ac yn y blaen.   

 Rhagor o wybodaeth am brentisiaethau uwch a'r dilyniant sydd ar gael. 

 Digwyddiadau ar gyfer prentisiaethau, sy'n debyg i'r ffeiriau swyddi y mae'r prifysgolion yn eu 

cynnal, lle gall busnesau hyrwyddo eu cynlluniau ar gyfer prentisiaethau.  

Tudalen y pecyn 94



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 95

Eitem 7


	Agenda
	2 Sefydliad Bevan - Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru
	EIS(5)-14-17 (p1) Sefydliad Bevan a Sefydliad Joseph Rowntree (Saesneg yn unig)

	3 Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol - Prentisiaethau yng Nghymru 2017
	Crynodeb o'r Ymgynghoriad ar Brentisiaethau yng Nghymru 2017 (Saesneg yn unig)
	Briff Ymchwil - Prentisiaethau yng Nghymru 2017
	EIS(5)-14-17 (p2) Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru
	EIS(5)-14-17 (p3) Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru (Saesneg yn unig)
	EIS(5)-14-17 (p4) Partneriaeth dysgu, medrau ac arloesi – Y de-ddwyrain

	4 Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth - Prentisiaethau yng Nghymru 2017
	5.1 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau
	5.2 Crynodeb o’r gweithdai allgymorth a’r cyfweliadau - Prentisiaethau yng Nghymru 2017
	7 Trafod yr adroddiad drafft - Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno Metro



