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Atodiad 
 
Ymholiad 1 
Roeddech yn bendant iawn y byddai digon o arian i gyd-fynd â’ch uchelgeisiau ar 
gyfer prentisiaethau yng Nghymru. Fodd bynnag, rydym yn sylwi nad yw’r gyllideb 
wedi newid yn sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf. A allwch chi sicrhau’r pwyllgor 
y bydd digon o gyllid ar gael ar gyfer rhagor o brentisiaethau y tu hwnt i’r addewid i 
ddarparu isafswm o 100,000, os bydd yr ardoll a’ch ymgyrch farchnata yn arwain at 
fwy o alw? 
 
Ymateb:  
Mae ein dull o weithio yn canolbwyntio ar brentisiaethau o ansawdd da, yn hytrach na nifer 
y prentisiaethau. Yn ystod tymor y Cynulliad hwn rydym wedi ymrwymo i ddarparu isafswm 
o 100,000 o brentisiaethau o ansawdd da – dyma un o’n prif flaenoriaethau. 
 
Er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau a chydnabod effaith y galw cynyddol yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat, rydym wedi cynyddu ein buddsoddiad mewn prentisiaethau o £96m i 
£111m yn 2017-18. Mae'r cyllid ychwanegol hwn yn sicrhau bod modd inni ateb y galw yn y 
meysydd lle mae blaenoriaeth yn sgil y disgwyliadau sy'n cael eu creu drwy'r ardoll 
brentisiaethau eleni. Nid yw’r dyraniadau yng nghyllideb 2018-19 wedi’u pennu hyd yma. 
 
Ymholiad 2 
Byddem yn gwerthfawrogi eglurhad ynghylch a ydych yn disgwyl y bydd symud tuag 
at y prentisiaethau lefel uwch yn arwain at gynnydd yng nghostau cyffredinol rhaglen 
brentisiaethau Llywodraeth Cymru, ac ystyried bod prentisiaethau lefel uwch yn para 
hwy ac yn fwy cymhleth eu natur. 

 
Ymateb: 

Rydym yn newid y modd yr ydym yn buddsoddi er mwyn i’r buddsoddiad hwnnw gyd-fynd 
ag anghenion busnesau Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn symud hyfforddiant 
prentisiaethau o sectorau cynnyrch uchel, cost isel, lle mae’r cynnwys sgiliau yn gymharol 
isel a lle nad oes fawr o dystiolaeth o brinder sgiliau, i sectorau o werth mawr. Ynghyd â 
hyn, bwriadwn wella effeithiolrwydd sgiliau seiliedig ar waith a gweithgareddau yn yr ystafell 
ddosbarth, er enghraifft drwy greu carfanau digon mawr o ddysgwyr drwy raglenni newydd 
ar-lein, hyfforddiant yn y gweithle a threfniadau cynllunio newydd. Drwy ganolbwyntio ar 
nifer llai o feysydd o werth mawr, mae modd inni ddarparu prentisiaethau yn y ffordd fwyaf 
cost-effeithiol. 
 
Er mwyn hybu twf mewn prentisiaethau technegol o werth mawr, rydym yn lleihau 
prentisiaethau lefel mynediad i’r rhai sy’n hŷn nag 20 oed mewn galwedigaethau nad ydynt 
yn flaenoriaeth, fel y rhai ym meysydd manwerthu, gweinyddiaeth fusnes a gwasanaethau 
cwsmeriaid. Nid yw darparu prentisiaethau lefel mynediad sy’n cyfrannu enillion llai yn sgil 
buddsoddi mewn sgiliau yn creu budd i economi Cymru yn y tymor hir. Manteision 
cyfyngedig sydd ganddynt yn y farchnad lafur; mae cyfraddau diweithdra ymysg y rhai sydd 
â chymwysterau lefel 2 yn gymharol uchel ac mae enillion cyflogau yn sgil cymwysterau 
lefel 2 yn gymharol isel.  Bydd angen i gyflogwyr a phrentisiaid ymrwymo i raglenni sydd â’r 
nod o gyflawni Prentisiaeth lawn yn hytrach na Phrentisiaeth Sylfaen.  Bydd y rhaglenni’n 
cael eu cyfuno i raddau cynyddol fel bod lefel 2 yn cael ei chyflawni fel rhan o’r broses o 
gwblhau prentisiaeth ar lefel 3. 
 
Bydd buddsoddiadau Llywodraeth Cymru yn cael eu harwain i raddau cynyddol gan 
wybodaeth gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
defnyddio’r wybodaeth hon i gyfarwyddo darparwyr prentisiaethau o dan gontract i gyflawni 
mewn meysydd a flaenoriaethir. Rydym eisoes yn buddsoddi’n helaeth yn y broses o 



ehangu Prentisiaethau Uwch; gan weithio gyda chanlyniad Adolygiad Diamond, byddwn yn 
ymestyn buddsoddiadau Prentisiaethau Uwch i bynciau STEM a galwedigaethau technegol. 
 
I hybu twf, rydym wedi blaenoriaethu’r adolygiad o fframweithiau prentisiaethau uwch 
presennol i sicrhau eu bod yn berthnasol ac yn ddeniadol i gyflogwyr, er enghraifft rydym 
wedi ychwanegu cymwysterau Cenedlaethol Uwch at fframweithiau yn y sector peirianneg y 
mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Bydd sicrhau bod y prentisiaethau hyn yn cynnwys 
cymwysterau y mae cyflogwyr yn eu hadnabod ac yn eu gwerthfawrogi yn annog pobl i 
fanteisio arnynt. 
 
Ymholiad 3 
Rydym wedi clywed rhywfaint o ganmoliaeth i’r rhaglen dreialu cyn-prentisiaethau 
sydd wedi bod ar waith yng Nghaerdydd a’r de-ddwyrain. Pa gynlluniau sydd ar y 
gweill i ehangu neu gyflwyno’r cynllun hwn drwy Gymru i gyd? 

 
Mae swyddogion yn y broses o gwmpasu cynnwys a chostau ehangu model Prentisiaeth 
Iau Caerdydd i rai 14-16 oed drwy Gymru. Mae swyddogion wedi gwahodd colegau addysg 
bellach i fynegi diddordeb ac mae pob un wedi ymateb yn gadarnhaol. 
 
Mae ein cynllun prentisiaethau hefyd yn amlinellu sut y byddwn yn cwmpasu ac yn treialu 
rhaglenni cyn-prentisiaethau drwy Gymru a disgwyliwn wneud cyhoeddiadau am hyn yn y 
misoedd nesaf. 
 
Ymholiad 4 
Fe ddywedasoch eich bod yn disgwyl gweld cynnydd sylweddol yn nifer y 
cynghorwyr sy'n gweithio mewn ysgolion a chyda phobl ifanc yn y cyfnodau pontio 
pwysig, a hynny yn sgil ail-drefnu tîm Gyrfa Cymru. A allwch chi roi manylion 
penodol ynghylch sut yr ydych yn disgwyl i fwy o gynghorwyr fod ar gael heb 
gynyddu’r gyllideb gyffredinol, ac esbonio pam na wnaed hyn ynghynt? 
 
Er mwyn ailflaenoriaethu gweithgareddau yn unol â llythyr cylch gwaith 2017-18, mae Gyrfa 
Cymru yn newid sut y mae’n gweithio gyda gwahanol grwpiau o gleientiaid er mwyn 
penderfynu ym mha feysydd i beidio â buddsoddi, a hynny er mwyn ailfuddsoddi. 
 
Bydd dau beth yn galluogi Gyrfa Cymru i sicrhau bod mwy o gynghorwyr ar gael i weithio 
gyda phobl ifanc mewn ysgolion, a hynny heb gynyddu’r gyllideb gyffredinol. Yn gyntaf, 
mae’r cwmni yn cyflwyno modelau a ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau (fel y nodir yn 
ei weledigaeth ‘Newid Bywydau’). Yn sgil hyn, mae goblygiadau i’r ffordd y mae staff yn 
gweithio ac i sut y mae cleientiaid yn cael cymorth. Bydd cyflwyno modelau newydd ar gyfer 
darparu gwasanaethau, yn ogystal â lleihau costau sefydlog mewn meysydd fel ystadau, yn 
helpu'r cwmni i ryddhau capasiti er mwyn canolbwyntio ar bobl ifanc yn y maes addysg. 
 
Yr ail gam yw pennu blaenoriaethau o’r newydd. Er enghraifft, yn y blynyddoedd diwethaf 
bu’n rhaid i Gyrfa Cymru flaenoriaethu gwaith gyda phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant. Er y bydd y gwaith hwn yn parhau, mae’n bosibl datblygu 
strwythurau cymorth mwy effeithlon. Yn strategol, penderfynwyd neilltuo mwy o adnoddau i 
gymryd camau ataliol (gyda phobl ifanc tra byddant yn yr ysgol) er mwyn eu cynorthwyo i 
wneud dewisiadau ac er mwyn cysylltu cyfnodau pontio pwysig. Yn ei dro, bydd hyn yn 
lleihau’r tebygolrwydd y bydd pobl ifanc yn profi cyfnodau o ymddieithrio. Bydd y cwmni 
hefyd yn newid y modd y mae’n gweithio â chleientiaid mewn colegau addysg bellach, gan 
ryddhau rhywfaint o gapasiti o’r cymorth sydd ar gael i oedolion drwy hyrwyddo a chyfeirio 
cleientiaid at wasanaethau ar-lein neu dros y ffôn. 
 



Mae newid y ffocws a’r blaenoriaethau wedi dod yn sgil rhoi’r weledigaeth newydd, ‘Newid 
Bywydau’, ar waith. Mae Gweinidogion, wrth gefnogi’r weledigaeth a phennu cylch gwaith 
Gyrfa Cymru yn 2017-18, wedi cydnabod bod angen i wasanaethau newid er mwyn: 

 sicrhau bod ffocws cryfach ar bobl ifanc; 

 cyflwyno rhagor o wasanaethau er mwyn helpu sefydliadau eraill i gynorthwyo pobl 
ifanc i ddatblygu eu gyrfaoedd; a 

 defnyddio mwy fyth o dechnoleg ddigidol. 
 
Cafodd y blaenoriaethau hyn eu pennu drwy ymgynghoriad a gafodd ei gynnal gan Gyrfa 
Cymru ymhlith rhanddeiliaid. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae effaith toriadau yn y gyllideb 
a’r cylch gwaith eang a bennwyd i’r sefydliad gan Lywodraeth Cymru wedi arwain at wasgfa 
ar yr adnoddau y mae’r cwmni wedi gallu’u neilltuo’n benodol i roi gwasanaethau cymorth a 
chyngor mewn ysgolion. Er bod angen cynorthwyo grwpiau penodol at ddibenion penodol, 
mae’r penderfyniad bellach wedi’i wneud i roi sylw o’r newydd i’r gwasanaeth statudol – sef 
rhoi cyngor gyrfa i’r rheini sydd mewn addysg – ond gan ddefnyddio modelau newydd ar 
gyfer darparu’r gwasanaeth hwnnw. Drwy wneud hyn, bydd modd cyflawni’r amcanion 
strategol a sicrhau canlyniadau. Mae’r cylch gwaith presennol yn adlewyrchu’r newid hwn 
mewn blaenoriaethau a disgwyliwn i Gyrfa Cymru roi sylw i’r blaenoriaethau a geir yn y 
llythyr cylch gwaith wrth iddo drefnu ei batrwm staffio yn y dyfodol. 
 
Ymholiad 5 
Er ichi sôn am yr anawsterau wrth werthuso pa mor effeithiol yw eich rhaglen 
ymgysylltu ar gyfer prentisiaethau, fe ddywedasoch eich bod yn awyddus i sicrhau 
bod pob disgybl yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cael y cyngor gyrfaoedd y mae ei 
angen arno. A ydych chi wedi gosod unrhyw dargedau pendant yn hyn o beth? Sut 
fyddwch chi’n monitro a yw plant yn cael y cyngor y mae ei angen arnynt ai peidio? 

 
Bydd Gyrfa Cymru yn ceisio cynorthwyo pob person ifanc y mae angen cyngor a 
gwybodaeth am yrfaoedd arno, a hynny drwy roi mwy o adnoddau i’r maes hwn a datblygu 
gwasanaethau newydd, cyffrous. Bydd y cwmni yn parhau i roi cymorth arbenigol i bobl 
ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. 
 
Mae Gyrfa Cymru yn gweithio yn unol â metrigau cyflawni clir wrth ddarparu gwasanaethau. 
 
Eleni, mae’r cwmni yn ceisio cyflawni’r canlynol:  

 Bydd athrawon neu gynghorwyr Gyrfa Cymru yn dangos i bob dysgwr ym Mlwyddyn 
9 sut i gael cymorth a gwybodaeth gan Gyrfa Cymru.  

 Bydd Gyrfa Cymru yn cynorthwyo gyda phob digwyddiad i rieni ym Mlynyddoedd 
9/11. 

 Bydd pob dysgwr yng Nghyfnod Allweddol 4 yn cwblhau arolwg Gwirio Gyrfa. 

 Bydd pob dysgwr ym Mlwyddyn 11 yn rhan o lwyth achosion Cynghorwr Gyrfa tan y 
bydd y dysgwr wedi setlo yn ei leoliad ôl-16.  

 Bydd 70% o ddisgyblion sy’n cael gwasanaethau yng Nghyfnod Allweddol 4 yn 
ymwneud â Gyrfa Cymru yn bersonol drwy ddull digidol o leiaf ddwywaith. 

 Cynnydd yng nghanran y disgyblion y mae Gyrfa Cymru yn ymwneud â hwy’n 
bersonol drwy ddull digidol. 

 Cynnydd yn y cyngor a roddir drwy Skype a dros y ffôn gan gynghorwyr gyrfa. 

 Bydd pob Cynghorwr Gyrfa yn cyflawni Lefel Sylfaen yn ein Fframwaith Cymhwysedd 
Digidol newydd. 

 Lleiafswm o 6 Ymgyrch ac 20 Gweminar. 

 90% o gynlluniau pontio wedi’u creu ar gyfer Blwyddyn 9 a Blwyddyn 11. 
 
Mae Gyrfa Cymru yn llunio adroddiad blynyddol bob blwyddyn sy’n rhoi manylion llawn am y 
gwasanaethau sy’n cael eu rhoi. Mae’r sefydliad yn atebol am yr hyn y mae’n ei ddarparu, 



ac mae Gweinidogion yn cael adroddiadau sy’n adolygu perfformiad Gyrfa Cymru bob 
chwarter. 
 
Yn ystod 2017-2018, bydd Gyrfa Cymru yn parhau i wneud y canlynol: 

 Erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 4, cynnig cymorth gan Gyrfa Cymru i bob dysgwr, 
gan ddefnyddio pob sianel sydd ar gael er mwyn cynnig a pharhau i roi'r cymorth 
hwn ar adeg sy'n addas i anghenion y dysgwr a phan fydd modd creu trefniadau o’r 
fath. 

 Cynnal dadansoddiad cynnar o’r anghenion gyda dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4 
er mwyn blaenoriaethu a chynllunio cynnig, gyda chyflogwyr a’r darparwr dysgu yn 
cyfrannu fel sy’n briodol. 

 Parhau i roi cymorth dwys priodol i bob dysgwr sydd ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol ym mhob Cyfnod Allweddol, gan gyflawni ein dyletswyddau statudol o 
dan adran 140 o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000 a Chod Ymarfer AAA Cymru. 

 Cefnogi cyfarfodydd a nosweithiau rhieni rheolaidd sy’n cael eu trefnu gan ysgolion, 
er mwyn ymwneud â rhieni fel sy’n briodol.  

 Cyflwyno amrediad o weithgareddau sy’n cael eu harwain gan gyflogwyr a 
digwyddiadau dros y we mewn ysgolion, gan gynnwys digwyddiadau mynediad 
agored a digwyddiadau sy'n targedu elfennau penodol, gan ymgorffori'r arferion 
gorau a ddatblygir fel rhan o'r rhaglen sy’n codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd.  

 
Bydd Gyrfa Cymru yn gwerthuso perfformiad ei wasanaethau newydd a’i wasanaethau 
presennol drwy wneud y canlynol: 

 Gwerthuso’r cynnydd a wneir gan swyddogaeth ‘gweinyddwr cyfrif’ newydd 
cynghorwyr gyrfa, a hynny drwy arolygon a gynhelir gyda chynrychiolwyr perthnasol 
yr ysgolion a staff Gyrfa Cymru sy’n gweithio yn y maes addysg. 

 Cyflwyno dulliau o fesur perfformiad ar gyfer cynghorwyr gyrfa sy’n gweithio mewn 
ysgolion, er mwyn canfod: 
o yr anghenion a aseswyd ar gyfer cynghori cleientiaid blwyddyn 11;  
o nifer a chyfran y cleientiaid ym mlwyddyn 11 lle na chafodd eu hanghenion 

cynghori eu hateb; 
o amrediad y dulliau cyfun o ddarparu gwasanaethau a ddefnyddir i ateb anghenion 

y cleient; a 
o nifer a chyfran y cleientiaid mewn addysg a hyfforddiant ôl-16 ac y canfuwyd bod 

risg iddynt adael yn gynnar sy’n cael cymorth, a’r dulliau cyfun a ddefnyddir i 
ddarparu’r gwasanaethau hyn. 

 Defnyddio'r canfyddiadau o ymchwil ymhlith rhieni a'r hyn a ddysgir o'r arferion gorau 
yn y gwledydd cartref eraill, datblygu adnoddau priodol ac ymgysylltu â rhieni gan 
fanteisio i'r eithaf ar yr holl sianeli priodol. 

 Cynnal ymchwil ynghylch manteision ac effaith ei rôl wrth adolygu cynllun pontio 
cleientiaid sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 

 
 
 


