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Annwyl Russell, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Mai 2018 am effaith yr Ardoll Brentisiaethau yng 

Nghymru, a’r dystiolaeth a gyflwynwyd i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 19 Ebrill 

2018. 

Hoffwn bwysleisio ein safbwynt o ran ariannu staff yr heddlu nad ydynt yn ddinasyddion 

preifat: Nid oes cytundeb yn ei lle yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru dalu am hyfforddiant 

swyddogion heddlu na swyddogion cymorth cymunedol     

Mae hyfforddi Swyddogion Heddlu yn gofyn am set o sgiliau penodol ac arbenigol, nad oes 

modd eu trosglwyddo yn y farchnad.  Er hynny, dros y blynyddoedd diwethaf, mae 

Llywodraeth Cymru  wedi cefnogi ystod eang o brentisiaethau gweinyddol, TGCh ac 

ariannol ar gyfer yr Heddluoedd yng Nghymru.  Ystyrir bod sgiliau’r prentisiaethau hyn yn 

gludadwy, felly gellid eu trosglwyddo ar draws y farchnad lafur leol.  Yn ychwanegol at 

hynny, yn 2017-18, rhoddodd Llywodraeth Cymru swm untro o tua £500,000 i Heddluoedd 

Cymru i gynorthwyo â'r gost o ddatblygu eu cwricwlwm newydd a newidiadau o ganlyniad i 

hynny; ac yn cydnabod cyfraniad y pedwar heddlu i'n cymdeithas. 
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Anfonwyd llythyr gennym yn gynharach y mis hwn at y Swyddfa Gartref, a oedd yn ymateb i 

lythyr a anfonwyd atom ni gan y pedwar Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Phrif 

Gwnstabliaid Cymru. Roedd yn sôn am effaith yr Ardoll Brentisiaethau ar anghenion 

hyfforddiant eu Heddluoedd.   Roeddem yn awgrymu'n gryf y dylai Adrannau Llywodraeth y 

DU gydweithio i ddod o hyd i ateb i gefnogi'r hyfforddiant sy'n gysylltiedig â Fframwaith 

Cymwysterau Addysg yr Heddlu.   Er nad oes ateb clir wedi dod i law hyd yn hyn, rydym yn 

parhau i gydweithio â'r Swyddfa Gartref i ddod o hyd i ddatrysiad. Byddwn yn rhoi gwybod i'r 

Pwyllgor cyn gynted ag y byddwn wedi penderfynu ar y camau nesaf. 

Yn gywir 
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