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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  
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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 

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning/?skip=1&lang=cy
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  

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning/?skip=1&lang=cy
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. 
 



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  



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.  



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  

http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/further-education-work-based-learning-community-learning/?skip=1&lang=cy


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.   

  



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  



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.   

 

  



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.   

  



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.  

 



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.  
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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.  

  

  

  



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.  
  



 
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.  
  
  


