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Annwyl Weinidog,

Yn dilyn sesiwn graffu Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, yr aethoch iddi ar 7
Tachwedd, hoffai'r Pwyllgor dynnu eich sylw at y pwyntiau a ganlyn.
Gweithredu Prentisiaethau
Mae'r diffyg tryloywder o ran cyllido a gweithredu'r rhaglen prentisiaethau gwerth £115
miliwn yn destun siom i'r Pwyllgor ac mae'n pryderu bod hyn yn her i'r gwaith o graffu
effeithiol ar un o fentrau blaenllaw Llywodraeth Cymru.
Felly, mae'r Pwyllgor yn gofyn i'r Gweinidog roi rhagor o fanylion am weinyddu'r rhaglen
prentisiaethau ac i amlinellu'r dyraniadau cyllid a wneir ynddi. Dylai gwybodaeth sy'n ymdrin
â'r materion penodol a ganlyn ategu'r wybodaeth gyffredinol hon:
•

Y meini prawf a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i wneud penderfyniadau ynglŷn â
sut y dyrennir y cyllid yn y rhaglen rhwng lefelau, fframweithiau/sectorau a
darparwyr.

•

Y swm o gyllid y bwriedir iddo fod ar gael yn 2018/19 ar gyfer pob lefel o
brentisiaeth nad yw'n radd (L1-5) ac ar gyfer sectorau â blaenoriaeth uchel a'r rhai
heb flaenoriaeth ac unrhyw gronfa wrth gefn.

•

Manylion am bob un o'r mannau lle mae pwysau ariannol ar adnoddau fel y nodwyd
gan ddarparwyr a'r swm o gyllid ychwanegol sydd ar gael i ymdopi â hwy.

•

Gwybodaeth ychwanegol am y gronfa 10 y cant yr ymddengys ei bod yn cael ei
chadw ar gyfer prentisiaethau lefel is (L2), gan gynnwys y sail resymegol dros y swm
hwn a gwerthusiad o'i ddigonolrwydd.

Cronfa Bontio'r UE
Mae'r Pwyllgor hefyd yn gofyn am ragor o eglurhad ynglŷn â'r sail resymegol dros
ddyrannu arian Cronfa Bontio'r UE i Airbus, Ford a chwmnïau eraill, yn hytrach nag i
ddarparwyr dysgu yn y gwaith. Er bod y cyllid hwn yn cynrychioli canran fach iawn yn unig o
incwm i'r cwmnïau hyn, mae £3 miliwn yn swm sylweddol yng nghyd-destun agenda sgiliau
Llywodraeth Cymru a chyllid ar gyfer dysgu yn y gwaith ac addysg bellach. Nid yw'r Pwyllgor
wedi'i argyhoeddi o hyd, ar sail yr esboniad a roddwyd ar 07 Tachwedd, fod y buddsoddiad
hwn yn cynrychioli'r gwerth gorau am arian i drethdalwyr, felly mae'n awyddus i gadarnhau
rhagor o ffeithiau.
Mae'r Pwyllgor yn gofyn am gael gweld achos manylach dros fuddsoddi'r arian hwn yn y
cwmnïau mawr hyn, yn hytrach na dulliau eraill o helpu unigolion i uwchsgilio.

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
Yn olaf, mae'r Pwyllgor yn nodi bod yr Adroddiad Annibynnol ar Lywodraethiant
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng Nghymru gan Dr John Graystone, a roddwyd i'r
Pwyllgor PPIA ar 12 Tachwedd 2018 yn nodi bod adnoddau Partneriaethau Sgiliau
Rhanbarthol yn dynn iawn. Dywedodd fod angen ystyried yn ofalus yr adnoddau sydd ar
gael i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol os caiff cyfrifoldebau uwch eu dirprwyo iddynt.
Mae'r adroddiad yn mynd ymlaen i wneud argymhelliad ar y mater hwn.
Gan nodi dylanwad cynyddol Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, er enghraifft, effaith eu
gwaith ar ddosbarthu'r Gronfa Datblygu Sgiliau gwerth £10 miliwn, roedd eu hadnoddau'n
fater a godwyd gyda chi ar 07 Tachwedd.
Mae eich cynnig i gadw cyllid ar lefel sefydlog yn groes i'r argymhelliad a wnaed yn
adroddiad Graystone. Er bod y Pwyllgor yn nodi ac yn cydnabod brwdfrydedd a gwaith
caled y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, ni cheir sicrwydd y cânt yr adnoddau i lefel sy'n
gymesur â'r gofynion arnynt a'r dylanwad y mae eu gwaith yn ei gael ar y system addysg a
sgiliau ôl-16 yng Nghymru.
Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i edrych yn fanwl ar rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn
ystod 2019 a byddwn yn edrych yn fanylach ar hyn – gan gynnwys eu lefelau cymorth
ariannol – yn nhymor y Gwanwyn.

Gyrfa Cymru

Roedd y Pwyllgor yn pryderu, er y dylai lefel bresennol y cyllid fod yn ddigon i ddarparu
gwasanaeth i bob person ifanc a rhai oedolion, na fydd cymorth pwrpasol ar gael i bawb.
Yng ngwaith y Pwyllgor ar awtomeiddio, roedd yn amlwg y gallai nifer o'r swyddi a wneir
gan weithwyr yng Nghymru mewn rhai sectorau gael eu colli yn y blynyddoedd i ddod.
Bydd angen cymorth ar weithwyr i nodi a dilyn gyrfaoedd eraill. Ar hyn o bryd, nid yw'n
amlwg bod Gyrfa Cymru yn cael digon o gyllid i helpu gyda'r gwaith paratoi hanfodol hwn
ar gyfer y pedwerydd chwyldro diwydiannol. A yw hyn yn rhywbeth sy'n debygol o gael sylw
ar ôl cyhoeddi'r adolygiad o arloesedd digidol, deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio yng
Nghymru?
Edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Yn gywir,

Russell George
Cadeirydd

