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Rhagair
Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yw’r corff sy’n cynrychioli’r 
sefydliadau hynny yng Nghymru sy’n cyflenwi dysgu yn y gweithle. Mae’r aelodau’n 
amrywio o ddarparwyr hyfforddiant arbenigol bychain i sefydliadau cenedlaethol a 
rhyngwladol, yn ogystal ag awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach a sefydliadau’r 
trydydd sector. Mae ein haelodau’n gweithio mewn safleoedd gwledig, trefol, dwyieithog 
a chyfrwng Cymraeg ac mae gennym gysylltiadau â thros 35,000 o gyflogwyr ledled 
Cymru sy’n amrywio o fentrau bychain i gwmnïau rhyngwladol mawr a sefydliadau sector 
cyhoeddus. Mae’r holl ddarparwyr hyfforddiant a gomisiynir gan Lywodraeth Cymru 
i gyflenwi rhaglenni dysgu seiliedig ar waith yng Nghymru yn aelodau o Ffederasiwn 
Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru. Mae dysgu seiliedig ar waith yn cwmpasu nifer o raglenni 
cyflogadwyedd a sgiliau yng Nghymru, ond ffocws yr adroddiad ymchwil hwn yw Rhaglen 
Brentisiaeth Llywodraeth Cymru.          

Rydym yn falch o lwyddiant y Rhaglen Brentisiaeth yng Nghymru. Mae Cymru’n arwain y DU.

Yn sgil ymrwymiad, gwaith caled a dyfalbarhad cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a 
Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, mae cyfradd lwyddo prentisiaethau 
wedi tyfu i 84% syfrdanol, sy’n llawer uwch na’r gyfradd lwyddo a geir yn Lloegr sef 69%. 
Datblygwyd y Rhaglen Brentisiaeth nes cael ei chydnabod yn safon aur mewn addysg 
alwedigaethol ac, yn briodol, fe’i hystyrir yn bolisi blaenllaw gan Lywodraeth Cymru sy’n 
mwynhau cymorth a chefnogaeth drawsbleidiol.  

Mae llawer o ffactorau’n gyfrifol am y llwyddiant cynyddol hwn, ac un o’r pwysicaf yw parhad 
cymorth gan Lywodraethau olynol Cymru i’r Rhaglen Brentisiaeth, sydd wedi galluogi’r 
sector i gynllunio a buddsoddi’n strategol. Un gydran hanfodol arall yn y llwyddiant yw’r 
berthynas a fagwyd rhwng darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr ledled Cymru. Yn sgil 
ymddiried yn ei gilydd a disgwyl cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth o ansawdd uchel, bu’r 
rhaglen a’r modd cyflenwi’n gallu aeddfedu a datblygu’n llwyddiannus.

Mae llywodraethau olynol wedi blaenoriaethu cyllid i’r Rhaglen Brentisiaeth, gyda chefnogaeth yr 
holl bleidiau gwleidyddol, ac mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru wedi comisiynu’r 
adroddiad hwn er mwyn adnabod ac amlygu buddion allweddol prentisiaethau i bawb dan sylw; 
wrth wneud hynny mae’n darparu corff o dystiolaeth sy’n arddangos gwerth prentisiaethau yng 
Nghymru. Ein bwriad yw llywio datblygiad polisi ar draws pob lefel o addysg a hyfforddiant, ond 
hefyd llywio’r cyngor a’r cymorth a roir i bobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen i’r byd gwaith.

Credwn fod y dystiolaeth a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn cadarnhau’r ymrwymiad parhaus 
i brentisiaethau yng Nghymru. Mewn adeg o bwysau ar gyllid cyhoeddus, deallwn fod rhaid 
i’r llywodraeth wynebu penderfyniadau cyllidebol anodd. Yn ogystal ag amlygu’r buddion i 
unigolion, cyflogwyr, yr economi a’r gymdeithas, mae’r adroddiad yn cefnogi’r penderfyniadau 
hanesyddol i flaenoriaethu gwariant yn y maes hwn. A £74 o enillion am bob £1 a fuddsoddir 
o gymharu â £57 o enillion am bob £1 a fuddsoddir mewn gradd nodweddiadol yn y DU, a 
fframwaith prentisiaeth nodweddiadol yn costio tua £4,000 i £16,000 o’i gymharu ag o leiaf 
£27,000 am radd israddedig, edrychwn ymlaen at weld yr adroddiad hwn yn cael ei ystyried 
yn rhan o drafodaethau cyllidebol y dyfodol. Mae angen hefyd ystyried buddsoddiad gan 
gyflogwyr yn y Rhaglen Brentisiaeth drwy gymhorthdal (cyflogau) a hyfforddiant, mentora a 
goruchwyliaeth, ac nid yw’r rhain wedi’u hystyried yn y ffigurau hyn.

Mae’n amlwg hefyd fod buddsoddiad mewn prentisiaethau’n sicrhau bod targedau a 
blaenoriaethau allweddol eraill y llywodraeth yn cael eu cyrraedd, fel llenwi’r bwlch sgiliau a 
mynd i’r afael â’r nifer o bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.          

Cred Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru’n gryf fod prentisiaethau wedi’u 
hystyried, ers llawer gormod o amser, yn ddewis israddol i’r llwybr academaidd traddodiadol 
ac mae’r dystiolaeth a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn mynd i’r afael â rhywfaint o’r 
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wybodaeth anghywir a’r camsyniadau sy’n bodoli. Yn ogystal â buddion allweddol gwerth 
prentisiaethau a nodir yn yr adroddiad hwn, mae angen gwneud mwy i amlygu bod 
prentisiaethau’r un mor addas i’r bobl hynny sy’n fwy galluog a thalentog. Hefyd, credwn 
fod angen gwneud mwy o waith i amlygu’r cyfle i gaffael cymwysterau addysg uwch 
drwy’r llwybr prentisiaeth. Byddai’r adroddiad hwn, ac eraill sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn 
Lloegr, yn awgrymu bod y llwybr prentisiaeth at addysg uwch yn cynnig gwell enillion ar 
fuddsoddiad i’r llywodraeth, i gyflogwyr ac i ddysgwyr.

Mae Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru’n cydnabod y datblygiadau gyda’r polisi 
prentisiaeth yn Llywodraeth y DU a allai, er gwaethaf datganoli, gael effaith sylweddol ar 
gyflenwi prentisiaethau yng Nghymru. Croesawir y ffocws cynyddol ar brentisiaethau gan 
Lywodraeth y DU, ac mae’n debygol o hybu ymwybyddiaeth cyflogwyr ac unigolion a’r 
galw am brentisiaethau yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod gan Gymru fodel 
prentisiaeth gwahanol sydd, dadleuem, yn canolbwyntio mwy ar ansawdd ac yn cyflenwi 
gwell canlyniadau i gyflogwyr a phrentisiaid, ac mae’n rhywbeth y gallwn oll ymfalchïo ynddo 
yma yng Nghymru.

Mae’r Ffederasiwn yn croesawu ac yn rhannu gweledigaeth gyfredol Llywodraeth Cymru 
am brentisiaethau, sef datblygu system brentisiaeth ymatebol a chadarn, a fydd yn cefnogi 
cyflogwyr i ddatblygu a chyflenwi prentisiaethau sy’n arloesol ac yn canolbwyntio ar 
ddiwydiant. Mae angen i’r system gynnal twf economaidd, ymateb i anghenion economi’r 
dyfodol, darparu amrywiaeth o sgiliau sy’n cynorthwyo symudedd cymdeithasol a sicrhau 
cyfle cyfartal. Cefnogwn y nod i barhau i gynnal rhaglen brentisiaeth hynod o lwyddiannus 
sy’n uchel ei pharch ymhlith cyflogwyr, unigolion a rhieni.

Fodd bynnag, credwn fod angen newid polisi er mwyn cael yr un parch a’r un cyfleoedd i 
addysg alwedigaethol ac addysg academaidd. Mae’r newidiadau hyn yn cynnwys:                            

•  Gosod targedau cenedlaethol ar gyfer nifer y lleoedd prentisiaeth i’r rheini sy’n gadael 
yr ysgol, yn 16 ac yn 19 oed; 

•  Newidiadau sylweddol yn yr ysgol, gan gynnwys adolygu pwyntiau dilyniant i ddysgu 
seiliedig ar waith, sicrhau cyfleoedd galwedigaethol yn rhan o’r newidiadau cwricwlwm, 
sicrhau proses ymgeisio gyffredin sy’n fanylach, yn symlach, wedi’i hintegreiddio’n 
llawn ac yn fandedig, a chymryd camau brys i atal dirywiad profiad gwaith.               

•  Adolygu cyllid dysgu ôl-16 gyda’r bwriad o ail-gydbwyso’r cyllid, mynd i’r afael â’r 
datgymhellion hyn a sicrhau bod y cyllid yn dilyn y dysgwyr.  

• Ymgorffori targedau prentisiaeth mewn caffael cyhoeddus.

Credwn fod yr adroddiad hwn yn gyfraniad pwysig at y trafodaethau parhaus ynghylch 
cynnal twf economaidd, uwchsgilio gweithlu Cymru, blaenoriaethu buddsoddiad cyhoeddus 
a sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cyrraedd eu gwir botensial. Edrychwn ymlaen at weithio 
gyda’r holl randdeiliaid i sicrhau bod gan Gymru weledigaeth gadarn a strategol ar gyfer 
prentisiaethau at y dyfodol. Gwnawn hynny gan adeiladu ar lwyddiant y gorffennol, sicrhau 
bod mwy o bobl ifanc a chyflogwyr yn fwy ymwybodol o brentisiaethau a’u bod o fewn 
cyrraedd iddynt, ac wrth chwarae ein rhan yn ddarparwyr hyfforddiant i gynnal ein rhaglen 
brentisiaeth o’r radd flaenaf yma yng Nghymru.

 

 

Peter Rees
Cadeirydd Bwrdd Gweithredol, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru 
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Crynodeb Gweithredol
Mae prentisiaethau yn werthfawr iawn i economi a chymdeithas Cymru. Yn ogystal 
â’r budd i gyflogwyr ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector, mae 
prentisiaethau’n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar y dysgwyr sy’n ymgymryd â hwy. 
Hwn yw’r adroddiad cynhwysfawr cyntaf am werth prentisiaethau i Gymru.           

Rhaglen hyfforddi seiliedig ar waith yw prentisiaeth. Mae’n swydd gyflogedig, sy’n cynnig 
y cyfle i unigolion ennill nifer o gymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol ar yr 
un pryd â chael profiad gwaith ac ennill cyflog. Mae prentisiaethau ar gael i unigolion 
sy’n 16 oed neu’n hŷn, a gall unrhyw fusnes yng Nghymru recriwtio prentis drwy Raglen 
Brentisiaeth ‘flaenllaw’ Llywodraeth Cymru. Gall busnes dderbyn recriwt newydd neu 
hyfforddi cyflogeion presennol. Yn 2014, o’r holl gyflogwyr yng Nghymru, mae 15% naill ai’n 
gweithredu prentisiaethau ffurfiol neu’n eu cynnig; mae 21% pellach o’r holl gyflogwyr yng 
Nghymru yn bwriadu cynnig prentisiaethau ffurfiol yn y dyfodol.                

Roedd 51,550 o brentisiaid yng Nghymru yn 2013 /14; o’r rhain, roedd 25,335 yn 
dilyn Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2: yn debyg i TGAU Gradd A* -C), roedd 20,860 yn 
dilyn Prentisiaeth (Lefel 3: yn debyg i Safon Uwch) ac roedd 5,355 o unigolion yn dilyn 
Prentisiaeth Uwch (Lefel 4 ac uwch: yn debyg i HNC, HND, Gradd Sylfaen neu Radd 
Anrhydedd). Am fod y llywodraeth wedi buddsoddi mwy mewn prentisiaethau, mae hyn yn 
gwrthdroi’r duedd a welwyd yn ystod yr wyth blynedd flaenorol.   

Dengys nifer y prentisiaid yng Nghymru yn 2013/2014, yn ôl rhyw, fod mwy o brentisiaid 
benyw (58%) na phrentisiaid gwryw (42%). Yn ystod yr un cyfnod, dengys nifer y 
prentisiaid yng Nghymru yn ôl oedran fod mwy o brentisiaid yn y grŵp 19-24 oed (34%) 
a’r grŵp 25-49 oed (44%) nag mewn grwpiau oedran eraill.

Yn y sector gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus y mae’r nifer uchaf o raglenni 
prentisiaeth yng Nghymru, sef 18,545 o raglenni yn 2013/2014. Mae’r sectorau sydd â’r 
lleiaf o raglenni prentisiaeth yn cynnwys y cyfryngau a dylunio (130 o raglenni), trafnidiaeth 
(270) ac amaethyddiaeth (485).

Ar gyfer y rhan fwyaf o sectorau, roedd fel petai nifer y rhaglenni prentisiaeth ar gael 
yn gostwng yn raddol rhwng 2006 a 2011. Fodd bynnag, o 2011 i 2014, i’r rhan fwyaf o 
sectorau, cynyddodd nifer y rhaglenni prentisiaeth a oedd ar gael. Ymhlith y sectorau 
lle cafwyd cynnydd sylweddol oedd gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus; rheoli a 
phroffesiynol; a gweinyddu busnes.

Ar gyfer 2013/14, y gyfradd lwyddo gyffredinol ar gyfer yr holl brentisiaethau oedd 
84%. Mae’r gyfradd lwyddo hon yn llawer uwch na’r gyfradd lwyddo o 68.9% ar gyfer yr holl 
brentisiaethau yn Lloegr.

Cyn gwneud eu prentisiaeth, mae unigolion wedi dewis gwahanol lwybrau gyrfa ac wedi 
gwneud gwahanol fathau o hyfforddiant yn flaenorol. Mae’r gyfran fwyaf o unigolion 
sy’n dechrau Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) a Phrentisiaeth (Lefel 3) eisoes wedi gwneud 
cymhwyster CQFW Lefel 2 (TGAU A* - C neu debyg) ar eu huchaf. Fodd bynnag, mae’n 
werth nodi, yn y ddau achos, fod nifer sylweddol o unigolion yn dal cymhwyster CQFW 
Lefel 3 (Safon Uwch neu debyg) cyn dechrau eu prentisiaeth. Mae’r gyfran fwyaf o 
unigolion sy’n dechrau Prentisiaeth Uwch (Lefel 4 ac uwch) yn dal cymhwyster CQFW Lefel 
3 yn flaenorol ar eu huchaf.                        

Dengys yr wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru (Gorffennaf 2015) 
fod bron 13% o unigolion sy’n gadael rhaglen Twf Swyddi Cymru yn symud ymlaen i 
wneud rhaglen brentisiaeth naill ai gyda’u cyflogwr presennol neu un newydd.    
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Buddion i fusnesau

Amcangyfrifir bod prentisiaethau’n cyfrannu £2.4 biliwn o enillion cynhyrchiant gros at 
economi’r DU. Deellir bod unigolyn sydd wedi cwblhau prentisiaeth fel rheol yn codi 
cynhyrchiant £214 yr wythnos. Ar lefel sector, amcangyfrifir bod prentisiaethau fel arfer yn 
codi cynhyrchiant y sawl sydd wedi’u cwblhau:

• £83 yr wythnos yn y sector adwerthu

• £114 yn y sector gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a gofal

• £268 yn y sector busnes, gweinyddu a chyfreithiol 

• £401 yn y sector adeiladu a chynllunio; a      

• £414 yn y sector peirianneg a gweithgynhyrchu    

Fodd bynnag, rhaid cydnabod nad yw’r enillion cynhyrchiant uchod yn cael eu cyflawni 
nes cwblhau ac, yn y rhan fwyaf o sectorau, mae enillion net negatif i gyflogwyr i 
ddechrau, oherwydd lefel yr hyfforddiant sy’n ofynnol cyn i allu cynhyrchu prentis 
agosáu at lefel gweithiwr medrus. Fodd bynnag, pan fydd prentisiaid wedi’u hyfforddi, 
bydd y buddion i gyflogwyr o ran allbynnau prentis (e.e. cynhyrchiant cynyddol) yn dechrau 
mynd heibio i gostau hyfforddi’r prentis a dalwyd gan y cyflogwyr.      

Y buddion a fwynheir gan amlaf wrth gyflogi prentisiaid yw gwella ansawdd cynnyrch neu 
wasanaeth (72%), cynhyrchiant (68%) a morâl staff (87%).

Buddion i’r economi

Mae adroddiad gwerthuso am Ddysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru, 2007-2011 
(Llywodraeth Cymru, 2014) yn arddangos gwerth economaidd a chymdeithasol 
prentisiaethau yng Nghymru. O ran gwerth economaidd prentisiaethau, mae’r adroddiad yn 
amcangyfrif gwerth prentisiaid i economi Cymru fel a ganlyn:       

•  Mae Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) yn cynhyrchu tua £510 miliwn o werth y flwyddyn i 
economi Cymru (ar sail y lefelau cyfranogi diweddaraf).

• Mae Prentisiaeth (Lefel 3) yn cynhyrchu swm tebyg y flwyddyn o £500 miliwn o werth1. 

Mae ffigurau mwy diweddar gan DBIS, 2015 yn awgrymu bod yr enillion ar fuddsoddiad 
am bob punt o arian cyhoeddus sy’n cael ei wario ar brentisiaethau yn uwch na’r ffigurau 
Gwerth Presennol Net a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth uchod. Awgryma’r dystiolaeth 
newydd o astudiaeth DBIS Werth Presennol Net o £26 am Brentisiaeth Lefel 2 (60% yn 
uwch nac amcangyfrif blaenorol y Swyddfa Archwilio Genedlaethol), a £28 am Brentisiaeth 
Lefel 3 (30% yn uwch nag amcangyfrif blaenorol y Swyddfa Archwilio Genedlaethol) (gweler 
Tabl 2 isod). Mae hyn yn golygu y gallai’r effaith economaidd gyffredinol a gynhyrchir gan 
brentisiaethau yng Nghymru fod yn llawer uwch nag y tybiwyd yn flaenorol. 

Hefyd, mae’r enillion net i’r trethdalwr am ariannu prentisiaeth yr un faint â 57 y cant o’r 
enillion net ar gyfer graddedigion ac amcangyfrifir bod yr enillion net o brentisiaethau uwch 
(a amcangyfrifwyd ar sail data NVQ Lefel 4 a 5) yn uwch, sef 65 y cant o lefel graddedigion2. 
Fodd bynnag, mae’r enillion ar fuddsoddiad ar gyfer prentisiaethau am bob punt o wariant 
yn cymharu’n llawer gwell: £74 o enillion am bob £1 a fuddsoddwyd o gymharu â £57 o 
enillion am bob £1 a fuddsoddwyd mewn cwrs gradd nodweddiadol. Yr unig raddau a 
oedd yn cynhyrchu mwy o enillion na phrentisiaeth oedd ‘meddygaeth’ a ‘pheirianneg’.    

Mae’r enillion uwch uchod fesul punt yn adlewyrchu’r costau uwch sy’n gysylltiedig â 
chyrsiau gradd o’u cymharu â phrentisiaethau. Mae cost nodweddiadol fframwaith 
prentisiaeth yng Nghymru’n amrywio rhwng tua £4,000 a £16,000. Mae hyn yn 
cymharu’n ffafriol â gradd israddedig sy’n costio o leiaf £27,000 fel rheol.

1 Cyfrifwyd yr amcangyfrif hwn o werth prentisiaid i economi Cymru drwy dybio £16 o enillion am bob punt o arian cyhoeddus a wariwyd ar Brentisiaeth Lefel 2 a £21 ar Brentisiaeth Lefel 3 (y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol, 2012). Roedd yr amcangyfrif hefyd yn tybio bod gwariant ar Brentisiaethau Lefel 2 yn £32-£36 miliwn ac ar Brentisiaethau Lefel 3 yn £24-28 miliwn (Llywodraeth Cymru, 2014).
2 Walter, W. a Malhotra, S. (2014), Varsity Blues: Time for apprentices to graduate?
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Buddion i’r unigolion   

Mae unigolion sydd â Phrentisiaeth3 yn lefel uchaf o gymhwyster yn ennill mwy ar 
gyfartaledd na’r rheini sydd â chymwysterau NQF Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3. Y cyflog 
canolrifol gros i’r rheini sydd â Phrentisiaeth yw £392 yr wythnos o’i gymharu â £319 i’r 
rheini â chymwysterau NQF Lefel 3.

Mae enillion y rheini mewn grwpiau oedran ieuengach (hyd at 24 oed) sydd â Phrentisiaeth 
yn uwch yng Nghymru na’r rheini â chymwysterau lefel uwch (y rheini ag NQF Lefel 4 
ac uwch). Mae’r rheini sy’n 16-24 oed sydd â Phrentisiaeth yn ennill £288 o gyflog 
wythnosol gros, o’i gymharu â £276 i’r rheini ag NQF Lefel 4 ac uwch a £201 i’r rheini 
ag NQF Lefel 3. Nid yw enillion y rheini â chymwysterau NQF Lefel 4 yn mynd heibio i 
enillion y rheini â Phrentisiaethau nes eu bod yn y grŵp oedran 25-34. 

Mae unigolion sydd â Phrentisiaeth yn lefel uchaf o gymhwyster yn fwy tebygol o gael eu 
cyflogi a bod yn economaidd weithgar o’u cymharu â’r rheini â chymwysterau NVQ Lefel 
1, Lefel 2 a Lefel 3. Roedd dros dri chwarter (77.5%) o’r rheini â Phrentisiaeth mewn 
cyflogaeth (roedd 3.8% yn ddi-waith a 18.7% yn economaidd anweithgar) o’u cymharu â 
71% o’r rheini â chymwysterau Lefel 3.  

Mae’r canrannau o’r rheini sydd â Phrentisiaethau rhwng 16 a 39 oed sy’n economaidd 
weithgar yn uwch yng Nghymru na’r ganran o’r rheini â chymwysterau lefel uwch (y 
rheini sydd ag NVQ Lefel 4 ac uwch). Mae 96.1% o’r rheini sy’n 20-24 oed sydd â 
Phrentisiaethau yn economaidd weithgar o’u cymharu ag 83.8% o’r rheini ag NVQ Lefel 
4 ac uwch a 63.1% o’r rheini ag NVQ Lefel 3.

Nid yw’r ganran o’r rheini â chymwysterau NVQ Lefel 3 a Lefel 4 yn gymhwyster uchaf sy’n 
economaidd weithgar yn fwy na’r ganran o’r rheini â Phrentisiaeth nes eu bod yn y grŵp 
oedran 40-49.                        

O ran gwerth cymdeithasol prentisiaethau, nododd 86% o brentisiaid a gwblhaodd arolwg 
fod y brentisiaeth wedi cynyddu eu hunanhyder, a dywedodd 70% fod y brentisiaeth yn 
berthnasol iawn i’w nodau gyrfa tymor hir.              

Yn ogystal â buddion ‘meddal’, mae prentisiaethau o fudd ariannol i brentisiaid. 
Mae adroddiad gwerthuso ar Ddysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru (2007-2011) a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn arddangos gwerth economaidd a chymdeithasol 
prentisiaethau yng Nghymru. Mae’n sôn am y canlynol ar gyfer Lloegr:     

•  Mae gwerth (‘gwerth presennol net’) Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) i unigolion yn 
amrywio rhwng £48,000 a £74,000 mewn enillion hyd oes ychwanegol.

•  Mae gwerth (‘gwerth presennol net’) Prentisiaeth (Lefel 3) i unigolion yn amrywio 
rhwng £77,000 a £117,000 mewn enillion hyd oes ychwanegol.

Gofynion ac anghenion y dyfodol

Yn ôl rhagamcaniadau’r farchnad lafur, bydd prentisiaethau’n parhau i chwarae rhan bwysig 
yn y dyfodol. Rhagwelir y bydd cyflogaeth yng Nghymru’n tyfu 0.4 y cant y flwyddyn rhwng 
2012 a 2022. Rhagamcanir y bydd cyflogaeth yng Nghymru’n cynyddu o 1.36m i 1.42m, 
gan arwain at ryw 57,000 o bobl ychwanegol mewn cyflogaeth yn 2022 o’i chymharu â 
2012. Yn ogystal â’r cynnydd yn nifer y bobl mewn cyflogaeth, mae hefyd angen disodli 
gweithwyr sydd wedi gadael y farchnad lafur oherwydd amrywiaeth o resymau.       

Rhwng 2002 a 2022, rhagamcanir y bydd y gyfran o’r rheini mewn cyflogaeth sydd wedi 
cymhwyso ar QCF lefel 4-6 wedi dyblu bron o 21 y cant i 38 y cant. Yn yr un modd, rhagamcanir 
y bydd y gyfran sydd wedi cymhwyso i lefelau 7-8 wedi treblu bron, o 5 y cant i 14 y cant. Yn sgil 
hyn, rhagwelir y bydd dros hanner y rheini mewn cyflogaeth yng Nghymru, erbyn 2022, yn meddu 
ar gymwysterau ar lefel 4 neu uwch. Mae hyn yn cymharu â thua chwarter yn 2002.

3 Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio’r term ‘Prentisiaethau Crefft’ yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) i gyfeirio at brentisiaeth ffurfiol ar unrhyw lefel (gan gynnwys prentisiaethau 
crefft / uwch / sylfaen / modern). Yn yr adroddiad hwn, defnyddiwn y term ‘Prentisiaethau’ yn lle’r term Prentisiaethau Crefft wrth gyfeirio at ddatra APS y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
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1. Cyflwyniad 
Gwnaeth Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) gomisiynu Arad Research, 
mewn partneriaeth â Deryn Consulting, i wneud ymchwil i werth prentisiaethau i Gymru. 
Nodau’r ymchwil oedd: 

•  Ymchwilio i’r data sydd ar gael am effaith gwariant ar brentisiaethau ar economi 
Cymru a busnesau yng Nghymru;   

• Cyflwyno data mewn perthynas ag effaith prentisiaethau ar ddysgwyr; 

•  Adolygu’r wybodaeth sydd ar gael am effaith gwariant ar brentisiaethau ar sgiliau yn y 
sector cyhoeddus yng Nghymru;          

•  Cymharu data lefel Cymru â data ledled y DU ar brentisiaethau, gan gynnwys 
cyfraddau cwblhau. 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau’r ymchwil. 

1.1 Methodoleg

Mae’r fethodoleg i’r ymchwil wedi cynnwys y canlynol:     

• Cyfarfod dechreuol â staff NTfW a Deryn i drafod nodau’r ymchwil a nodi ffynonellau 
posibl o wybodaeth ar gyfer yr ymchwil;           

• Adolygiad o lenyddiaeth am effaith prentisiaethau ar ddysgwyr, cwmnïau a’r economi 
ehangach;      

• Dadansoddiad o ddata eilaidd ar brentisiaethau yng Nghymru gan gynnwys yr effaith 
ar enillion a chyflogaeth y rheini sydd â phrentisiaethau;

• Astudiaethau achos i arddangos effaith prentisiaethau ar unigolion a busnesau.            

1.2 Yr adroddiad hwn

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg o’r gwerthusiad ar sail 
tystiolaeth o ymchwil desg. Mae gweddill yr adroddiad yn dilyn y strwythur canlynol:

• Mae Adran 2 yn darparu trosolwg o’r data sydd ar gael ar brentisiaethau yng 
Nghymru, gan gynnwys y tueddiadau diweddaraf;

• Mae Adran 3 yn canolbwyntio ar y canlyniadau marchnad lafur a gyflawnwyd gan y 
rheini â phrentisiaethau, yn benodol cyfraddau ennill a chyflogaeth;    

• Mae Adran 4 yn ystyried y dystiolaeth mewn perthynas â buddion economaidd a 
chymdeithasol ehangach prentisiaethau;               

• Mae Adran 5 edrychir yn fras ar ofynion ac anghenion y farchnad lafur yn y dyfodol, 
ac yn benodol ar y rhan y gall prentisiaethau ei chwarae wrth fynd i’r afael â’r galw am 
sgiliau a chymwysterau;

• Mae Adran 6 yn cynnwys astudiaethau achos gan gyflogwyr – yn y sector preifat a’r 
sector cyhoeddus – sydd wedi elwa ar brentisiaethau yng Nghymru.
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2. Trosolwg o brentisiaethau yng Nghymru
Mae’r adran hon yn darparu trosolwg o’r data cenedlaethol diweddaraf mewn perthynas â 
phrentisiaethau yng Nghymru. Mae’n dechrau drwy grynhoi nifer y prentisiaid yng Nghymru 
(adran 2.1), mae’n amlinellu nifer y rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru (adran 2.2) ac yn olaf 
mae’n amlinellu’r data diweddaraf ar gyfraddau cwblhau ar gyfer prentisiaethau (adran 2.3). 

2.1 Beth yw prentisiaeth?

Rhaglen hyfforddi seiliedig ar waith yw prentisiaeth. Mae’n swydd gyflogedig sy’n cynnig y 
cyfle i unigolion ennill nifer o gymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol ar yr un pryd â 
chael profiad gwaith ac ennill cyflog.                            

Mae prentisiaeth yn cynnwys cyfuniad o hyfforddiant yn y gwaith, lle bydd y prentis yn 
gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr profiadol i gael sgiliau penodol i’r swydd, a hyfforddiant 
allanol gan ddarparwr hyfforddiant, lle bydd y prentis yn gweithio tuag at nifer o gymwysterau 
sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Mae prentisiaeth felly’n cynnwys perthynas dridarn 
rhwng y cyflogwr, yr unigolyn a’r darparwr hyfforddiant.             

Mae prentisiaethau ar gael i unigolion 16 oed neu hŷn a gall unrhyw fusnes yng Nghymru 
recriwtio prentis drwy Raglen Brentisiaeth ‘flaenllaw’ Llywodraeth Cymru. Gall busnes 
dderbyn dechreuwr newydd neu hyfforddi cyflogeion presennol. Yn 2014, o’r holl gyflogwyr 
yng Nghymru, mae 15% yn gweithredu prentisiaethau neu’n eu cynnig; mae 21% pellach yn 
bwriadu cynnig prentisiaethau ffurfiol yn y dyfodol4. Mae cymorth tuag at gost hyfforddi ac 
asesu ar gael i fusnesau yng Nghymru.       

Mae tair gwahanol lefel o brentisiaeth yng Nghymru am fod gwahanol swyddi’n mynnu 
gwahanol lefelau o gymwysterau. Mae’r lefelau hyn yn cynnwys y canlynol:

• Prentisiaeth Sylfaen – cymhwyster Lefel 2 (yn debyg i TGAU Gradd A* - C)

• Prentisiaeth – cymhwyster Lefel 3 (yn debyg i Safon Uwch)

•  Prentisiaeth Uwch – cymhwyster Lefel 4, 5 neu 6 (yn debyg i HNC, HND, Gradd 
Sylfaen a Gradd Anrhydedd)   

Fel arfer bydd prentisiaeth yn para rhwng dwy a thair blynedd. Fodd bynnag, mae’r amser 
y mae’n ei gymryd i gwblhau prentisiaeth yn dibynnu ar lefel y cymhwyster a nifer yr oriau y 
mae’r prentis yn eu gweithio bob wythnos. Rhaid i’r gyflogaeth fod o leiaf 30 awr yr wythnos. 
Fodd bynnag, yn y lleiafrif o amgylchiadau lle nad yw’r prentis yn gallu cwblhau’r 30 awr i gyd, 
rhaid i gyflogaeth fod dros 16 awr yr wythnos.     

I raddau, y cyflogwr sy’n penderfynu faint y caiff y prentis ei dalu. Mae yna isafswm cyflog 
cenedlaethol i brentisiaid, sef £2.73 yr awr i brentisiaid dan 19 oed a phrentisiaid 19 oed neu 
drosodd ym mlwyddyn gyntaf eu prentisiaeth. Mae’r isafswm cyflog yn berthnasol i amser yn 
gweithio yn ogystal â’r amser a dreulir yn hyfforddi ar gyfer y brentisiaeth. Rhaid i gyflogwyr 
sicrhau eu bod yn talu o leiaf yr isafswm cyflog hwn. Mae’r Isafswm Cyflog i Brentisiaid ar 
gynyddu 57c yr awr i £3.30 yr awr ym mis Hydref 2015.

2.2 Nifer y prentisiaid yng Nghymru 

Yn 2013/14 roedd 46,195 o brentisiaid Lefel 2 a Lefel 3 yng Nghymru yn ôl data diweddaraf 
Llywodraeth Cymru. Mae archwiliad o ddata ar gyfer blynyddoedd cynharach yn awgrymu 
bod y data diweddaraf hwn yn cynrychioli gwrthdroi’r duedd a welwyd dros yr wyth mlynedd 
ddiwethaf. Crynhoir y data hwn isod.          

Mae nifer y prentisiaid Lefel 2 a Lefel 3 yng Nghymru wedi cynyddu 11,515 (o 34,680 i 46,195) 
rhwng blynyddoedd academaidd 2011/12 a 2013/14. Dengys data blaenorol Llywodraeth 
Cymru ostyngiad yn nifer yr unigolion yn gwneud prentisiaeth yng Nghymru bob blwyddyn o 
2006 i 2011.                 

4 Arolwg o Safbwynt Cyflogwr 2014, Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES)
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Fel y crynhoir yn Ffigur 1 isod, dengys y data hwn sut gostyngodd nifer y prentisiaid Lefel 2 a 
Lefel 3 yng Nghymru o 47,185 yn 2006 i 34,680 yn 2012. Yna yn 2012/13 dechreuodd nifer y 
prentisiaid yng Nghymru gynyddu, er bod y ffigurau’n aros islaw’r rheini a welwyd yn 2006.

Ffigur 1. Nifer y prentisiaid yng Nghymru fesul blwyddyn

Ffynhonnell: Cronfa ddata ôl-16 LLWR (Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru) fel y soniwyd amdani yng nghyhoeddiadau Ystadegau Cymru 

Dengys nifer y prentisiaid yng Nghymru yn 2013/2014, yn ôl rhyw, fod mwy o brentisiaid 
benyw (29,710 / 58%) na phrentisiaid gwryw (21,840 / 42%). Gellir gweld y data hwn yn Ffigur 
2 isod. Mae’r duedd hon yn y data fel petai’n gymharol gyson dros y 10 mlynedd ddiwethaf, 
a’r ffigurau ar gyfer nifer yr unigolion yn gwneud prentisiaeth bob blwyddyn yn dangos mwy o 
brentisiaid benyw na phrentisiaid gwryw.    
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Ffigur 2. Nifer y prentisiaid yng Nghymru yn 2013/14 yn ôl rhyw

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Dengys data Llywodraeth Cymru am nifer y prentisiaid yng Nghymru yn 2013/14 yn ôl oedran 
fod mwy o brentisiaid yn y grŵp 19-24 oed (17,625 / 34%) a’r grŵp 25-49 oed (22,870 / 44%) 
nag mewn grwpiau oedran eraill. Yn 2013/14 prin iawn oedd y prentisiaid o dan 16 oed (120 
/ 0.23%) a thros 65 (45 / 0.08%). Gellir gweld y data hwn yn Ffigur 3 isod. Mae’r data mewn 
perthynas â nifer y prentisiaid yng Nghymru yn ôl grŵp oedran, dros y 10 mlynedd ddiwethaf, 
yn dangos tuedd debyg bob blwyddyn, gyda mwy o brentisiaid yng ngrwpiau oedran 19-24 a 
25-49 nag mewn grwpiau oedran eraill.

    

Ffigur 3. Nifer y prentisiaid yng Nghymru yn 2013/14 yn ôl oedran

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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2.3 Nifer y rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru 

Dengys data Llywodraeth Cymru ar nifer y rhaglenni prentisiaeth yng Nghymru yn 2013/14 
mai yn y sector gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus y mae’r nifer uchaf o raglenni 
prentisiaeth, sef 18,545 o raglenni yn 2013/2014. Ymhlith y sectorau lle mae’r lleiaf o raglenni 
prentisiaeth mae’r cyfryngau a dylunio (130 o raglenni), trafnidiaeth (270) ac amaethyddiaeth 
(485). Crynhoir y canfyddiadau o’r data hwn yn Ffigur 4 isod. 

        

Ffigur 4. Nifer y rhaglenni prentisiaeth yn ôl sector, 2013/14

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

Ar gyfartaledd, i’r rhan fwyaf o sectorau, roedd fel petai nifer y rhaglenni prentisiaeth a oedd 
ar gael yn gostwng yn raddol rhwng 2006 a 2011. Fodd bynnag, o 2011 i 2014, i’r rhan fwyaf 
o sectorau, cynyddodd nifer y rhaglenni prentisiaeth a oedd ar gael. Ymhlith y sectorau 
lle cafwyd cynnydd sylweddol oedd gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus; rheoli a 
phroffesiynol; a gweinyddu busnes. Mae Ffigur 5 yn crynhoi’r canfyddiadau hyn.            
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Ffigur 5. Nifer y rhaglenni prentisiaeth yn ôl sector a blwyddyn

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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2.4 Cyfraddau llwyddo prentisiaethau

Mae data o Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) a gyflwynwyd mewn datganiad 
ystadegol gan Lywodraeth Cymru5 yn dangos cyfraddau llwyddo uchel i brentisiaethau yn 
2013/14 yng Nghymru. Ar y cyfan, y gyfradd lwyddo oedd 84% ar gyfer pob prentisiaeth. 
Mae’r gyfradd lwyddo hon yn llawer uwch na’r gyfradd lwyddo o 68.9% ar gyfer yr holl 
brentisiaethau yn Lloegr yn 2013/14, fel y nodwyd mewn datganiad ystadegol a gyhoeddwyd 
gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau6. 

Ffigur 6. Cymharu cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau rhwng Cymru a Lloegr yn 
2013/14

Ffynhonnell: Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR) a chasgliadau Cofnod Dysgwr Unigol (ILR) 

5 Mesurau Canlyniadau Dysgwyr ar gyfer Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu Oedolion yn y Gymuned: 2013/14 (Mawrth 2015).
6 Addysg Bellach a Sgiliau: Cyfranogiad Dysgwyr, eu Canlyniadau a Lefel eu Cymhwyster Uchaf (Mawrth 2015)
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Mae Ffigur 7 isod yn cyflwyno cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau yn ôl tri gwahanol 
grŵp oedran ar gyfer 2013/14. Dengys hyn, ar gyfer pob lefel o brentisiaeth, fod cyfraddau 
llwyddo’n amrywio ychydig yn unig rhwng grwpiau oedran. Ar gyfer prentisiaethau Lefel 2, gan 
y grŵp oedran 25 a throsodd y mae’r gyfradd lwyddo uchaf sef 86%. Ar gyfer prentisiaethau 
Lefel 3, gan y grŵp oedran 16-18 y mae’r gyfradd lwyddo uchaf sef 88%. Cyflawnir y gyfradd 
lwyddo uchaf ar gyfer y prentisiaethau Lefel 4 gan y grŵp oedran 19-24 (71%).

Ffigur 7. Cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau yn ôl grŵp oedran yn 2013/14

Ffynhonnell: Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
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Mae Ffigur 8 isod yn cyflwyno cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau (Lefel 2 a Lefel 3) 
yn ôl y gwahanol feysydd pwnc sector. Dengys hyn mai prin iawn yw’r gwahaniaeth yn y 
cyfraddau llwyddo prentisiaeth rhwng gwahanol feysydd pwnc sector. Roedd y cyfraddau 
llwyddo ar gyfer prentisiaethau Lefel 2 yn amrywio o 80% i 95%, a phrentisiaethau Lefel 
2 ym mhwnc sector addysg a hyfforddiant yn cyflawni’r gyfradd lwyddo uchaf, sef 95%. 
Roedd cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau Lefel 3 yn amrywio o 80% i 92%, gyda 
phrentisiaethau Lefel 3 yn y pwnc sector hamdden, teithio a thwristiaeth yn cyflawni’r gyfradd 
lwyddo uchaf sef 92%.

Ffigur 8. Cyfraddau llwyddo ar gyfer prentisiaethau yn ôl pwnc sector

Ffynhonnell: Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)
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Mae data o werthusiad o Ddysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru 2007-2011 a gyhoeddwyd 
gan Lywodraeth Cymru, yn dangos cyfraddau cwblhau uchel ar gyfer prentisiaethau (gweler 
Tabl 1 isod). Mae’r canfyddiadau allweddol o’r data yn cynnwys:     

•  Y gyfradd gwblhau gyffredinol ar gyfer Prentisiaethau Sylfaen yng Nghymru yn 
2010/11 oedd 79%, ac 81% ar gyfer Prentisiaethau.

•  Yn debyg i’r cyfraddau llwyddo prentisiaeth a grybwyllwyd uchod, dengys Tabl 1 fod 
cyfraddau cwblhau ar eu huchaf ar gyfer prentisiaethau yn y pwnc sector addysg 
a hyfforddiant yn 2010/11, gyda chyfraddau cwblhau’n 93% ar gyfer Prentisiaethau 
Sylfaen ac 88% ar gyfer Prentisiaethau.

•  Ers 2006/07 mae’r cyfraddau cwblhau cyffredinol i’r holl brentisiaethau wedi cynyddu 
20% neu ragor.

•  Ers 2006/07, mae’r cynnydd mwyaf mewn cyfraddau cwblhau wedi digwydd ar gyfer 
Prentisiaethau (wedi cynyddu 37%) a Phrentisiaethau Sylfaen lletygarwch ac arlwyo 
(wedi cynyddu 29%).

Tabl 1. Cyfraddau cwblhau ar gyfer Prentisiaethau Sylfaen a Phrentisiaethau yn 
2010/11 a chynnydd ers 2006/07

Cwblhau 
Prentisiaeth 
Sylfaen yn 
2010/11

Cynnydd yn y 
gyfradd ers 
2006/07* 
(pwyntiau canran)

Cwblhau 
Prentisiaeth yn 
2010/11

Cynnydd yn y 
gyfradd ers 
2006/07* 
(pwyntiau canran)

Iechyd, gwasanaethau cyhoeddus 
a gofal

78 +22 79 +26 

Amaethyddiaeth 73 +11 ** ** 

Technoleg gweithgynhyrchu a 
pheirianneg  

82 +12 85 +19 

Adeiladu   69 +23 68 +17 

TGCh 80 +28 74 +28 

Adwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid

85 +28 87 +47 

Gwallt a Harddwch 72 +14 69 +9 

Lletygarwch ac arlwyo  80 +29 81 +37 

Hamdden, teithio a thwristiaeth 75 +16 86 +22 

Addysg a hyfforddiant1 93 - 88 - 

Busnes a gweinyddu     81 +19 85 +35 

Popeth 79 +20 81 +27 

D.S. 1 Heb eu cyflenwi yn 2006/07 
  * ‘Cynnydd’ yw’r gwahaniaeth pwynt canran rhwng y ganran o brentisiaid yn cwblhau yn 2010/11 a’r ganran yn cwblhau yn 2006/07 
  ** Dim digon o achosion i ddadansoddi’n ystyrlon
Ffynhonnell: Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru 

2.5 Symud ymlaen i brentisiaethau ac ymlaen o brentisiaethau

Cyn gwneud eu prentisiaeth, mae prentisiaid yn dilyn gwahanol lwybrau gyrfa ac wedi gwneud 
gwahanol fathau o hyfforddiant yn flaenorol. Dengys data Llywodraeth Cymru, a gasglwyd 
drwy Gofnod Dysgu Gydol Oes Cymru, nifer y prentisiaid a ddechreuodd brentisiaeth yn 
2012/2013 yn ôl y cymhwyster uchaf a oedd ganddynt cyn dechrau’r brentisiaeth. Crynhoir y 
data hwn yn Ffigur 10.                     

Dengys y data hwn fod y gyfran fwyaf o brentisiaid a ddechreuodd Brentisiaeth Sylfaen (6,970) 
a Phrentisiaeth (5,740) yn meddu’n flaenorol ar gymhwyster CQFW Lefel 2 yn gymhwyster 
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uchaf. Mae hefyd yn dangos bod y gyfran fwyaf o brentisiaid a ddechreuodd Brentisiaeth 
Uwch (1,030) yn meddu’n flaenorol ar gymhwyster CQFW Lefel 3 yn gymhwyster uchaf.      

Ffigur 9. Nifer yn dechrau rhaglenni prentisiaeth yn ôl lefel o gymhwyster uchaf a 
gyflawnwyd cyn gwneud y rhaglen brentisiaeth, 2012/13

Ffynhonnell: Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru (LLWR)

Un llwybr gyrfa posibl arall at brentisiaeth yw lleoliad swydd Twf Swyddi Cymru (JGW). 
Dechreuodd cynllun Twf Swyddi Cymru ym mis Ebrill 2012 gyda’r bwriad o greu 16,000 o 
gyfleoedd swydd dros 4 blynedd i bobl 16-24 oed ddi-waith ledled Cymru. Mae’r rhaglen yn 
darparu ar gyfer pobl ifanc sy’n barod am swydd ond sydd wedi cael anhawster yn sicrhau 
cyflogaeth. Mae rhaglen Twf Swyddi Cymru’n rhoi cyfle swydd i bobl ifanc ddiwaith rhwng 16 
a 24 oed am gyfnod o chwe mis, sy’n talu’r isafswm cyflog cenedlaethol neu fwy na hwnnw 
iddynt am 25 awr yr wythnos o leiaf a 40 awr ar y mwyaf. Bydd y bobl ifanc yn cael eu cyflogi 
drwy gydol y rhaglen a rhaid i’r swyddi sy’n cael eu creu fod yn ychwanegol at swyddi a 
fyddai’n cael eu llenwi fel arall, ac nid eu disodli. Uchelgais y rhaglen yw y bydd y cyfleoedd 
swydd yn cael eu cynnal ar ôl i’r 6 mis ddod i ben.                                 

Yn ôl yr wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru (Gorffennaf 2015)7, o’r 
14,812 o unigolion a gafodd leoliad Twf Swyddi Cymru, aeth 1,879 (12.68%) ohonynt ymlaen i 
wneud prentisiaeth naill ai gyda’r cyflogwr hwnnw neu un newydd.    

8 http://gov.wales/statistics-and-research/jobs-growth-wales/?lang=en
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3. Prentisiaethau a’r farchnad lafur
Mae’r adran hon yn amlinellu ein canfyddiadau mewn perthynas â chanlyniadau 
prentisiaethau ar ddysgwyr, busnesau a sefydliadau yn ogystal â’r economi ehangach. 
Dechreuwn drwy ganolbwyntio ar enillion y rheini â phrentisiaethau cyn ystyried eu 
gweithgarwch economaidd a’u cyfraddau cyflogaeth. 

3.1 Prentisiaethau ac enillion 

Mae data o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol am enillion unigolion yng Nghymru yn 
dangos bod unigolion sydd â Phrentisiaeth9 yn lefel uchaf o gymhwyster yn ennill mwy 
ar gyfartaledd na’r rheini sydd â chymwysterau NVQ Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3. Y cyflog 
canolrifol gros i’r rheini â Phrentisiaeth yw £392 yr wythnos o gymharu â £319 i’r rheini â 
chymwysterau NQF Lefel 3.

Ffigur 10. Cyflog wythnosol canolrifol gros (£) y rheini sy’n 16-64 oed yng Nghymru yn 
ôl lefel uchaf o gymhwyster (blwyddyn i fis Medi 2014)

D.S. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio’r term ‘Prentisiaethau Crefft’ yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) i gyfeirio at 
brentisiaeth ffurfiol ar unrhyw lefel (gan gynnwys prentisiaethau crefft / uwch / sylfaen / modern). Nid yw’r data ar gyfer y rheini â Phrentisiaeth 
yn cynnwys y rheini sy’n dal prentisiaethau a chymwysterau lefel uchel (ar NQF Lefel 4 neu uwch). Felly, byddai data am enillion y rheini i gyd â 
phrentisiaethau (gan gynnwys y rheini sy’n dal cymwysterau lefel uwch hefyd) yn debygol o ddangos enillion uwch byth.
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

9 Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio’r term ‘Prentisiaethau Crefft’ yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) i gyfeirio at brentisiaeth ffurfiol ar unrhyw lefel (gan gynnwys prentisiaethau 
crefft / uwch / sylfaen / modern). Yn yr adroddiad hwn, defnyddiwn y term ‘Prentisiaethau’ yn lle’r term Prentisiaethau Crefft wrth gyfeirio at ddata APS y Swyddfa Ystadegau Gwladol.
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3.1.1 Tueddiadau yn ôl grŵp oedran

Mae enillion y rheini sydd â Phrentisiaeth gydol oes yn cymharu’n ffafriol ag enillion y rheini 
sydd â chymwysterau eraill (gweler Ffigur 11 isod). Mae canfyddiadau allweddol o’r data yn 
cynnwys y canlynol:   

•  Mae enillion y rheini mewn grwpiau oedran ieuengach (hyd at 24 oed) sydd â 
Phrentisiaeth yn uwch yng Nghymru na’r rheini â chymwysterau lefel uwch (y rheini 
sydd ag NQF Lefel 4 ac uwch).

■■■■  Mae’r rheini sy’n 16-24 oed sydd â Phrentisiaeth yn ennill cyflog wythnosol gros 
cyfartalog o £288, o’i gymharu â £276 i’r rheini â chymhwyster NQF Lefel 4 ac 
uwch a £201 i’r rheini â chymhwyster NQF Lefel 3.

•  Nid yw enillion y rheini â chymwysterau NQF Lefel 4 yn mynd heibio i enillion y rheini 
â Phrentisiaeth nes eu bod yn y grŵp oedran 25-34.

•  Mae enillion y rheini â Phrentisiaeth yn uwch nag enillion y rheini sydd â 
chymwysterau NQF Lefel 3 ar draws pob grŵp oedran.       

Ffigur 11. Cyflog wythnosol canolrifol gros (£) y rheini sy’n 16-64 oed yng Nghymru yn 
ôl lefel uchaf o gymhwyster ac oedran (y flwyddyn i fis Medi 2014)

D.S. Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn defnyddio’r term ‘Prentisiaethau Crefft’ yn yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (APS) i gyfeirio at 
brentisiaeth ffurfiol ar unrhyw lefel (gan gynnwys prentisiaethau crefft / uwch / sylfaen / modern). Nid yw’r data ar gyfer y rheini â Phrentisiaeth 
yn cynnwys y rheini sy’n dal prentisiaethau a chymwysterau lefel uchel (ar NQF Lefel 4 neu uwch). Felly, byddai data am enillion y rheini i gyd â 
phrentisiaethau (gan gynnwys y rheini sy’n dal cymwysterau lefel uwch hefyd) yn debygol o ddangos enillion uwch byth.                   
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth       

Mae’r canfyddiadau hyn yn gyson â’r dystiolaeth ehangach am y premiymau enillion sy’n 
gysylltiedig â phrentisiaethau. Er enghraifft, canfu astudiaeth ledled y DU yn 2013 (AAT 
a CEBR, 2013)10 fod y rheini sydd â chymwysterau galwedigaethol Lefel 2 neu sydd ar 
brentisiaeth ganolradd yn cael cyflog sydd, ar gyfartaledd, 20% yn uwch na gweithiwr 
heb gymwysterau o gwbl. Fodd bynnag, canfuwyd premiwm cyflog uwch i’r rheini â 
chymhwyster galwedigaethol ar Lefel 4 neu uwch, gan gynnwys Prentisiaeth Uwch. Daeth 
yr astudiaeth i’r casgliad fod y rheini â chymhwyster galwedigaethol ar Lefel 4 neu uwch yn 

10 AAT a CEBR (2013); University education: Is this the best route into employment?
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ennill 87% yn fwy ar gyfartaledd na’r rheini heb gymwysterau o gwbl. Mae hyn yn awgrymu 
y gallai ymchwiliad pellach i enillion y rheini sydd â phrentisiaethau lefel uwch yng Nghymru 
arddangos premiymau cyflog uwch ar gyfer y cymwysterau hyn.              

3.2 Cyflogaeth a gweithgarwch economaidd prentisiaid yng Nghymru

Mae data o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar weithgarwch economaidd unigolion rhwng 
16 a 64 oed yng Nghymru yn ôl cymhwyster yn dangos bod unigolion â Phrentisiaeth yn 
lefel uchaf o gymhwyster yn fwy tebygol o gael eu cyflogi a bod yn economaidd weithgar 
o’u cymharu â’r rheini sydd â chymwysterau NVQ Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3. Mae’r rheini â 
Phrentisiaeth hefyd yn llai tebygol o fod yn economaidd anweithgar o’u cymharu â’r rheini 
sydd â chymwysterau NVQ Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3. 

Dengys Ffigur 12 isod fod dros dri chwarter (77.5%) o’r rheini sydd â Phrentisiaeth mewn 
cyflogaeth (roedd 3.8% yn ddi-waith ac roedd 18.7% yn economaidd anweithgar) o’u 
cymharu â 71% o’r rheini â chymwysterau Lefel 3.

  

Ffigur 12. Canran o’r rheini 16-64 oed yng Nghymru a oedd yn economaidd weithgar ac 
yn economaidd anweithgar yn ôl lefel uchaf o gymhwyster (Ionawr i Ragfyr 2013)

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth       
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3.2.1 Tueddiadau yn ôl grŵp oedran    

Dengys archwiliad o’r data yn ôl grŵp oedran fod cyfradd gweithgarwch economaidd y 
rheini sydd â Phrentisiaeth yn uwch na chyfradd gweithgarwch economaidd y rheini sydd 
â chymwysterau eraill (gweler Ffigur 13 isod). Mae canfyddiadau allweddol o’r data yn 
cynnwys y canlynol:

•  Mae’r canrannau o’r rheini â Phrentisiaeth sydd rhwng 16 a 39 oed sy’n economaidd 
weithgar yn uwch yng Nghymru na’r ganran o’r rheini sydd â chymwysterau lefel uwch 
(y rheini sydd ag NVQ Lefel 4 ac uwch)

■■■■  Mae 96.1% o’r rheini 20-24 oed sydd â Phrentisiaeth yn economaidd weithgar o’u 
cymharu ag 83.8% o’r rheini sydd ag NVQ Lefel 4 ac uwch a 63.1% o’r rheini sydd 
ag NVQ Lefel 3.

■■■■  Mae 94% o’r rheini sy’n 25-29 oed sydd â Phrentisiaeth yn economaidd weithgar 
o’u cymharu â 93.2% o’r rheini ag NVQ Lefel 4 ac uwch a 92.7% o’r rheini ag NVQ 
Lefel 3.

■■■■  Mae 97.7% o’r rheini sy’n 30-39 oed sydd â Phrentisiaeth yn economaidd 
weithgar o’u cymharu â 92.4% o’r rheini ag NVQ Lefel 4 ac uwch a 90% o’r rheini 
ag NVQ Lefel 3.

•  Nid yw’r ganran o’r rheini sydd â chymwysterau NVQ Lefel 3 a Lefel 4 yn gymhwyster 
uchaf sy’n economaidd weithgar yn fwy na’r ganran o’r rheini â Phrentisiaeth nes eu 
bod yn y grŵp oedran 40-49.

Ffigur 13. Y ganran o’r rheini 16-64 oed yng Nghymru sy’n economaidd weithgar yn ôl 
lefel uchaf o gymhwyster ac oedran (Ionawr i Ragfyr 2013)

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth
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3.2.2 Tueddiadau yn ôl rhyw

Dengys data o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfraddau cyflogaeth i wrywod a 
benywod 16-64 oed yng Nghymru yn ôl cymhwyster fod gwrywod sydd â Phrentisiaeth 
yn lefel uchaf o gymhwyster yn fwy tebygol o gael eu cyflogi na’r rheini â chymwysterau 
NVQ Lefel 1, Lefel 2 a Lefel 3. O’r gwrywod hynny sydd â Phrentisiaeth, roedd 80.6% mewn 
cyflogaeth o’u cymharu â 72.1% o wrywod ag NVQ Lefel 3 (gweler Ffigur 14 isod).

Dengys y data hefyd fod benywod sydd â Phrentisiaeth yn lefel uchaf o gymhwyster yn fwy 
tebygol o gael eu cyflogi o’u cymharu â’r rheini â chymwysterau NVQ Lefel 1 a Lefel 2. O’r 
benywod hynny sydd â Phrentisiaeth, roedd 66.4% mewn cyflogaeth o’u cymharu â 61.7% o 
fenywod â chymhwyster NVQ Lefel 2.

Ffigur 14. Y ganran o’r rheini 16-64 oed yng Nghymru sydd mewn cyflogaeth yn ôl lefel 
uchaf o gymhwyster a rhyw (Ionawr i Ragfyr 2013)

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth
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4. Gwerth economaidd a chymdeithasol prentisiaethau
In Yn yr adran hon, rydym yn ystyried y dystiolaeth ehangach mewn perthynas â gwerth 
economaidd a chymdeithasol prentisiaethau i Gymru. Dechreuwn drwy ystyried y 
dystiolaeth o werth economaidd a chymdeithasol cyffredinol prentisiaethau cyn ystyried y 
dystiolaeth ar fuddion prentisiaethau i fusnesau. Rydym yn defnyddio tystiolaeth o adolygiad 
o’r llenyddiaeth gan gynnwys gwerthusiadau ac ymchwil a wnaethpwyd gan adrannau 
llywodraeth a Chynghorau Sgiliau Sector. 

4.1 Gwerth economaidd a chymdeithasol cyffredinol prentisiaethau i Gymru

Mae adroddiad gwerthuso am Ddysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru, 2007-2011 
(Llywodraeth Cymru, 2014) yn arddangos gwerth economaidd a chymdeithasol 
prentisiaethau yng Nghymru. O ran gwerth economaidd prentisiaethau, mae’r adroddiad yn 
amcangyfrif gwerth prentisiaid i economi Cymru fel a ganlyn:       

•  Mae Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2) yn cynhyrchu tua £510 miliwn o werth y flwyddyn i 
economi Cymru (ar sail y lefelau cyfranogi diweddaraf).

• Mae Prentisiaeth (Lefel 3) yn cynhyrchu swm tebyg y flwyddyn o £500 miliwn o werth10. 

Mae ffigurau mwy diweddar gan DBIS, 2015 yn awgrymu bod yr enillion ar fuddsoddiad 
am bob punt o arian cyhoeddus sy’n cael ei wario ar brentisiaethau yn uwch na’r ffigurau 
Gwerth Presennol Net a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth uchod. Awgryma’r dystiolaeth 
newydd o astudiaeth DBIS Werth Presennol Net o £26 am Brentisiaeth Lefel 2 (60% yn 
uwch nac amcangyfrif blaenorol y Swyddfa Archwilio Genedlaethol), a £28 am Brentisiaeth 
Lefel 3 (30% yn uwch nag amcangyfrif blaenorol y Swyddfa Archwilio Genedlaethol) (gweler 
Tabl 2 isod). Mae hyn yn golygu y gallai’r effaith economaidd gyffredinol a gynhyrchir gan 
brentisiaethau yng Nghymru fod yn llawer uwch nag y tybiwyd yn flaenorol. 

O ran gwerth cymdeithasol prentisiaethau, mae’r adroddiad am Ddysgu Seiliedig ar Waith 
yng Nghymru 2007-2011 (Llywodraeth Cymru, 2014) yn rhoi tystiolaeth o fuddion ‘meddal’ 
prentisiaethau. Dywed fod 86% o brentisiaid a gwblhaodd arolwg yn 2008 wedi nodi bod 
y brentisiaeth wedi cynyddu eu hunanhyder a bod 70% wedi dweud bod y brentisiaeth yn 
berthnasol iawn i’w nodau gyrfa tymor hir.         

Yn ogystal â buddion ‘meddal’, mae prentisiaethau o fudd ariannol i’r prentisiaid. Dengys 
adroddiad y Gwerthusiad o Ddysgu Seiliedig ar Waith yng Nghymru fod prentisiaethau yn 
codi incwm hyd oes y cyfranogwyr. Mae’n rhoi gwybod y canlynol ar gyfer Lloegr:

•  Mae gwerth (‘gwerth presennol net’) Prentisiaeth Sylfaen i unigolion yn amrywio 
rhwng £48,000 a £74,000 mewn enillion ychwanegol hyd oes.

•  Mae gwerth (‘gwerth presennol net’) Prentisiaeth i unigolion yn amrywio rhwng 
£77,000 a £117,000 mewn enillion ychwanegol hyd oes.

Dywed yr adroddiad, er nad oes unrhyw gyfrifiad cywerth i Gymru, os tybir bod yr enillion 
gydol oes ar brentisiaeth yng Nghymru yn debyg i Loegr, y bydd prentisiaid Cymru’n 
mwynhau buddion ariannol tebyg o brentisiaethau.                         

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio cynyddu’r amrywiaeth 
o brentisiaethau ar gael drwy brosiectau pwrpasol sy’n targedu sectorau allweddol. Ers 
mis Ebrill 2009 mae rhaglen Cronfa Blaenoriaeth Sector (SPFP) Llywodraeth Cymru wedi 
cefnogi’r gwaith o ddatblygu a threialu cynlluniau prentisiaeth newydd ynghyd â dulliau eraill 
o fodloni galw a arweinir gan gyflogwyr am sgiliau. Dan y rhaglen, dim ond dulliau cyflenwi 
neu fframweithiau prentisiaeth newydd a oedd yn gymwys am gymorth. Mae ystod eang o 
gynlluniau prentisiaeth wedi’u datblygu ar draws gwahanol sectorau o ganlyniad i Raglen 
SPFP.                         

11 Cyfrifwyd yr amcangyfrif hwn o werth prentisiaid i economi Cymru drwy dybio £16 o enillion am bob punt o arian cyhoeddus a wariwyd ar Brentisiaeth Lefel 2 a £21 ar Brentisiaeth Lefel 3 (y Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol, 2012). Roedd yr amcangyfrif hefyd yn tybio bod gwariant ar Brentisiaethau Lefel 2 yn £32-£36 miliwn ac ar Brentisiaethau Lefel 3 yn £24-28 miliwn (Llywodraeth Cymru, 2014).
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Daeth adroddiad gwerthusiad 2012 SPFP (Llywodraeth Cymru, 2012) i’r casgliad mai’r 
prosiectau mwyaf llwyddiannus oedd tri a oedd yn canolbwyntio ar gyflwyno cymwysterau 
prentisiaeth newydd:       

•  Prentisiaethau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol - Datblygu a chyflenwi pum llwybr 
prentisiaeth newydd yn y sector creadigol a diwylliannol, gan gynnwys cymorth 
mentora i gyflogwyr er mwyn profi’r galw a hyfywedd masnachol;      

•  Datblygu Modd Cyflenwi Cymwysterau i’r Amgylchedd Adeiledig -Datblygu 
amrywiaeth o fframweithiau prentisiaeth Lefel 2 a Lefel 3 ar draws amrywiaeth o 
lwybrau mewn rheoli cyfleusterau;                

•  Prentisiaethau Cyfryngau Creadigol a Digidol - Cynnig rhaglen brentisiaeth seiliedig ar 
waith yng Nghymru am y tro cyntaf yn y sector.                

Mae’r adroddiad gwerthuso’n amlinellu bod cyfranogwyr a chyflogwyr, ar y cyfan, yn 
gadarnhaol iawn am y prentisiaethau. Mae’r cylch diweddaraf o brosiectau SPFP yn cael ei 
werthuso ar hyn o bryd, a disgwylir cyhoeddi adroddiad yn ddiweddarach yn 2015.                

Canfu’r gwerthusiad fod prentisiaethau’n bodloni ystod eang o’r anghenion busnes a sgiliau 
a nodwyd gan gyflogwyr. Roedd prentisiaid hefyd yn rhoi gwybod am ystod eang o fuddion 
gan gynnwys hunanhyder, gwella sgiliau a gwell cyflogadwyedd.                  

4.2 Enillion ar fuddsoddiad a gwerth am arian

Ar lefel y DU, mae amrywiaeth o astudiaethau’n ceisio arddangos yr enillion ehangach 
ar fuddsoddiad gan brentisiaethau i unigolion ac i’r trethdalwr. Daw’r astudiaethau hyn i’r 
casgliad ei bod yn heriol amcangyfrif enillion ar fuddsoddiad o brentisiaethau a chymharu 
hyn â chymwysterau eraill. Fodd bynnag, ar y cyfan, cadarnhaol yw’r dystiolaeth am y 
gwerth am arian a roir gan brentisiaethau.      

Roedd astudiaeth ddiweddar gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (BIS) yn archwilio effaith 
y sector Addysg Bellach (AB) yn Lloegr o ran y Gwerth Presennol Net (NPV) a’r enillion ar 
fuddsoddiadau a gynhyrchwyd gan gymwysterau AB a ariennir yn gyhoeddus (gan gynnwys 
prentisiaethau)12. Canfu’r astudiaeth fod Prentisiaethau Lefel 3 yn cyflenwi’r gwerth uchaf o ran 
Gwerth Presennol Net am bob cymhwyster a ddechreuir ac o ran yr enillion ar fuddsoddiad y 
llywodraeth. Dengys Tabl 2 isod Werth Presennol Net cymwysterau a ddechreuwyd yn 2013/14.

 

Tabl 2. Gwerth Presennol Net cymwysterau a ddechreuwyd yn 2013/14  
(heb ddidynnu di-fuddiant)

Cwrs Gwerth Presennol Net i bob nod a 
ddechreuwyd (£000)

Gwerth Presennol Net i bob punt o 
wariant llywodraeth (£)

Lefel 2 llawn 66 21

Lefel 3 llawn – benthyciadau 67 21

Lefel 3 llawn – grant 68 16

Saesneg a Mathemateg      14 17

Islaw lefel 2 7 10

Prentisiaeth Lefel 2 61 26

Prentisiaeth Lefel 3 88 28

Cyfanswm 34 20

Ffynhonnell: DBIS (2015)

Roedd astudiaeth yn 2014 gan Walter & Malhotra13 yn archwilio’r data sydd ar gael am 
enillion ar fuddsoddiad gan brentisiaethau o’u cymharu â chyrsiau AU. Daeth yr astudiaeth 

12 DBIS (2015), Measuring the Net Present Value of Further Education in England.
13 Walter, W. a Malhotra, S. (2014), Varsity Blues: Time for apprentices to graduate?
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i’r casgliad fod yr enillion net i’r trethdalwr am ariannu prentisiaeth yn gywerth â 57 y cant o’r 
enillion net ar gyfer graddedigion ac amcangyfrifwyd bod yr enillion net o brentisiaethau uwch 
(amcangyfrifwyd ar sail data NVQ Lefel 4 a 5) yn uwch sef 65 y cant o lefel cwrs gradd. Fodd 
bynnag, roedd yr enillion i brentisiaethau fesul punt o wariant yn cymharu’n llawer gwell: £74 
o enillion am bob £1 a fuddsoddwyd o’u cymharu â £57 o enillion am bob £1 a fuddsoddwyd 
mewn cwrs gradd nodweddiadol. Daeth yr astudiaeth i’r casgliad mai’r unig raddau a oedd yn 
cynhyrchu mwy o enillion na phrentisiaeth oedd ‘meddygaeth’ a ‘pheirianneg’.

Roedd yr adroddiad uchod yn ceisio defnyddio gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd er 
mwyn cyfrifo’r enillion ar fuddsoddiad y trethdalwr mewn cyllid cyrsiau gradd o’i gymharu â 
chyllid prentisiaethau. Ar sail yr wybodaeth 2012/13 a oedd ar gael, bu awduron yr adroddiad 
yn ystyried maint y cyllid a ddyrannwyd i addysg uwch gan gynnwys cyllid uniongyrchol i 
Sefydliadau Addysg Uwch a chyllid (ar y ffurfiau amrywiol) i unigolion, ac yn cymharu hwn â 
dyraniadau cyllid i brentisiaethau dros yr un cyfnod. Ar ôl canfod hyn, bu’r awduron yn canfod yr 
enillion i’r trysorlys ar ffurf derbyniadau treth a ‘chostau cyfle’ yn ystod enillion oes pob carfan.

Mae’r enillion uwch fesul punt uchod yn adlewyrchu’r costau uwch sy’n gysylltiedig â chyrsiau AU o’u 
cymharu â phrentisiaethau. Gellir dangos y gwahaniaeth hwn mewn costau drwy ddata gan NTfW 
sy’n dangos bod cost nodweddiadol fframwaith prentisiaeth yn amrywio o ryw £4,000 i £16,00014.  
Mae hyn yn cymharu’n ffafriol â gradd israddedig sydd fel rheol yn costio o leiaf £27,000.

Roedd astudiaeth yn 2013 gan y Ganolfan Ymchwil Economeg a Busnes (CEBR) yn ymchwilio 
i’r enillion cynhyrchiant yn gysylltiedig â phrentisiaethau. Canfu’r astudiaeth yr amcangyfrifwyd 
bod prentisiaethau’n cyfrannu £2.4 biliwn o enillion cynhyrchiant gros at economi’r DU. Daeth 
yr astudiaeth i’r casgliad bod prentisiaethau’n codi cynhyrchiant unigolyn nodweddiadol 
sy’n eu cwblhau £214 yr wythnos am y cyfnod 2012-13. Ar lefel sector, amcangyfrifwyd bod 
prentisiaethau’n codi cynhyrchiant unigolion nodweddiadol sy’n eu cwblhau:

• £83 yr wythnos yn y sector adwerthu

• £114 yn y sector gofal iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a gofal

• £268 yn y sector busnes, gweinyddu a chyfreithiol    

• £401 yn y sector adeiladu a chynllunio; a        

• £414 yn y sector peirianneg a gweithgynhyrchu           

4.3 Gwerth prentisiaid i fusnesau     

Yn yr adran hon, darparwn drosolwg o’r amrywiaeth o lenyddiaeth sy’n amlygu buddion 
prentisiaethau i gyflogwyr a busnesau. Mae’r buddion hyn yn cynnwys effeithiau ar drosiant, 
cynhyrchiant, ansawdd a morâl y gweithlu yn gyffredinol.          

Mae adroddiad a luniwyd gan y Ganolfan Ymchwil Economeg a Busnes (CEBR) ym mis Mawrth 2015 
yn amlinellu buddion prentisiaethau i fusnesau. Mae’r adroddiad hwn yn amcangyfrif bod prentisiaid, 
tra byddant dan hyfforddiant, wedi arwain at £1,670 o enillion net positif ar gyfartaledd fesul prentis i 
gyflogwyr yn Lloegr yn 2013/14. Mae’n sôn hefyd am nifer o fuddion tymor hir i brentisiaid a busnesau, 
ac yn eu plith cynhyrchiant cynyddol. Roedd y buddion eraill a nodwyd gan gyflogwyr yn cynnwys 
delwedd fwy cadarnhaol i’r sector, gwell cyfraddau cadw staff a gwell morâl staff.

Mae adroddiad i’r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu’n arddangos gwerth prentisiaid drwy 
brofi’r enillion net i sefydliadau sy’n cyflogi prentis. Dywed yr adroddiad mai yn 2012/13 y 
buddion net sefydliadol yn sgil prentisiaid yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn honno oedd £9 
a’r budd net cyfartalog fesul prentis oedd £210. 

Mae’r adroddiad yn crynhoi’r enillion net i gyflogwr fel a ganlyn:   

Enillion cyflogwr = allbwn prentis + cymorthdaliadau prentis - cyflogau prentis - 
costau hyfforddi prentis 

14 CEU yw ‘Uned Gywerth â Chredyd’ – mae pob ‘credyd’ yn gywerth â 10 awr o ddysgu (yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith). Mwyaf y ‘credydau’, mwyaf y siwrnai ddysgu.
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Dengys data mewn perthynas â’r buddion a geir drwy gyflogi prentisiaid yn Lloegr, a 
gyflwynwyd yn yr adroddiad, mai’r buddion mwyaf cyffredin a fwynheir am gyflogi prentisiaid 
yw gwella ansawdd cynnyrch neu wasanaeth (72%), cynhyrchiant (68%) a morâl staff (87%). 
Mae Ffigur 15 yn crynhoi’r data hwn.       

Ffigur 15: Buddion a geir drwy gyflogi prentisiaid

Ffynhonnell: yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau. Mae’r data’n berthnasol i Loegr.   

Mae data sy’n berthnasol i’r budd net o gyflogi prentis yn y DU (gweler Ffigur 16 isod) yn 
dangos bod prentisiaethau sector gwasanaeth wedi cael budd net positif i sefydliadau. Roedd 
y budd net ar ei uchaf ar gyfer prentisiaid rheoli ac arwain tîm, gyda £10,961 o fudd net.

Roedd sectorau fel adeiladu, peirianneg a electrodechnegol fel petaent yn dangos enillion 
net negatif i gyflogwyr. Mae hyn oherwydd lefel yr hyfforddiant sy’n ofynnol yn y meysydd 
hyn cyn i allu cynhyrchu prentis nesáu at lefel gweithiwr medrus. Fodd bynnag, pan fydd 
prentisiaid wedi’u hyfforddi, bydd y buddion i gyflogwyr o ran allbynnau prentis (e.e. 
cynhyrchiant cynyddol) yn dechrau mynd heibio i gostau hyfforddi prentis sy’n cael eu talu 
gan y cyflogwyr.     
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Ffigur 16: Budd net sefydliadol blynyddol cyfartalog o gyflogi prentis yn y DU, 2012/13

Ffynhonnell: Dadansoddiad CEBR - daw’r data’n wreiddiol o Arolwg Busnes Blynyddol ONS (ABS), data cyflog yn Arolwg Blynyddol ONS a 
llenyddiaeth bresennol am allu cynhyrchu prentisiaid o ran i ba raddau y gallan nhw ddyblygu tasgau a wneir gan weithwyr medrus.

Ar gyfer rhai fframweithiau fel peirianneg, electrodechnegol, ac adeiladu, mae’r enillion net 
cyfartalog i’r cyflogwr yn negatif yn y tymor byr. Mae hyn yn adlewyrchu lefel yr hyfforddiant 
sy’n ofynnol yn y meysydd hyn cyn bod gallu cynhyrchu prentis yn nesáu at lefel gweithiwr 
medrus. Mae enillion net yn cael eu sylweddoli yn y sectorau hyn ar ôl i brentis gymhwyso a 
phan fydd yn gwbl fedrus.          

Mae adroddiad gan Creative Skillset Cymru (2015) yn amlygu pwysigrwydd sefydlu’r 
brentisiaeth gyntaf erioed ar gyfer y diwydiannau creadigol yng Nghymru yn 2011. Cafodd y 
Brentisiaeth Lefel 3 mewn Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau Rhyngweithiol) 
ei threialu yn rhan o Raglen Beilot y Gronfa Blaenoriaeth Sector (SPFP) ac fe’i datblygwyd 
mewn ymateb i alw gan gyflogwyr yn y sector.      

Yn 2013 sefydlwyd dwy raglen bellach - sef Cyfryngau Creadigol a Digidol (Llwybr Cyfryngau 
Rhyngweithiol) ar Lefel 4 a Phrentisiaeth Ffasiwn a Thecstilau ar Lefel 2. Ar draws y tair prentisiaeth 
hyn, mae cyfanswm o 58 o gwmnïau wedi recriwtio prentisiaid ac mae cyfanswm o 91 o brentisiaid 
wedi’u hyfforddi. Mae o leiaf 80% o’r prentisiaid hyn wedi symud ymlaen i gyflogaeth ar unwaith 
ar ôl diwedd eu prentisiaeth. Roedd yr adroddiad yn nodi nifer o effeithiau cadarnhaol yr oedd y 
prentisiaethau’n eu cael ar gyflogwyr a’u busnesau. Rhestrir enghreifftiau o’r effeithiau hyn isod:   

• Helpu eu busnes i dyfu   

• Cynyddu cynhyrchiant  

• Cyflwyno sgiliau newydd

• Cynyddu gallu   

• Ennill gwaith newydd

• Cynyddu trosiant 
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Mae adroddiad i Sgiliau Iechyd yn archwilio’r ffactorau sy’n sail i alw cyflogwyr yn y sector 
iechyd am brentisiaethau yng Nghymru ac mae’n pennu rhwystrau rhag cynyddu’r nifer sy’n 
manteisio arnynt. Mae’r adroddiad yn amlinellu bod y nifer a fanteisiodd ar brentisiaethau 
yn 2011 ar lwybr iechyd y fframwaith iechyd a gofal cymdeithasol yn cynrychioli tua 0.2% o’r 
gweithlu iechyd yng Nghymru o gymharu â 0.08% yn Lloegr. Mae’r adroddiad yn cyflwyno 
astudiaethau achos yn seiliedig ar Fyrddau Iechyd yng Nghymru sy’n amlinellu rhai o 
fuddion prentisiaethau. Mae’r astudiaethau achos hyn yn arddangos bod prentisiaethau’n 
helpu i lenwi bylchau sgiliau. Nodir hefyd fod staff sy’n gwneud prentisiaethau’n teimlo’n fwy 
gwerthfawr a bod ganddynt fwy o hunanhyder. 

Mae adroddiad gan Improve Ltd (2013), y cyngor sgiliau bwyd a diod, yn amlinellu bod 
gweithlu gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd a diod (FDMP) Cymru yn brin ei gymhwyster 
o’i gymharu â gweddill y DU. Mae bron un o bob pump o’r gweithlu heb gymhwyster o 
gwbl. Nid yw bron hanner y cyflogwyr FDMP yn darparu hyfforddiant o gwbl. Yn ôl yr 
adroddiad, mae ymchwil wedi canfod mai hyfforddiant yn y gwaith yw’r math mwyaf addas o 
hyfforddiant i’r sector, gan awgrymu felly mor bwysig yw prentisiaethau yn y sector hwnnw. 
Yn ôl yr adroddiad, yn 2010 roedd 1,030 o ymrestriadau mewn dysgu seiliedig ar waith, gan 
gynnwys rhaglenni prentisiaeth. O’r rheini a oedd yn gwneud prentisiaeth, roedd 88% yn 
brentisiaid gweithgynhyrchu bwyd.

15 Improve Ltd (2013), Skills Insights and Labour Market Facts about the Food & Drink Manufacturing and Processing industry in Wales 2013- 2014
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5. Galw ac anghenion yn y Dyfodol
Mae’n amlwg o’r wybodaeth a amlinellir uchod bod gwerth economaidd a chymdeithasol 
sylweddol i Brentisiaethau i Gymru. Yn ychwanegol at y budd i gyflogwyr yn y sector 
preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector maent hefyd yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar 
y dysgwyr sydd yn dilyn prentisiaethau. Mae’r adran ganlynol yn edrych yn gryno ar alw ac 
anghenion y farchnad lafur yn y dyfodol, ac yn tynnu sylw at y ffaith y bydd prentisiaethau 
yn parhau i chwarae rhan hanfodol wrth fynd i’r afael â’r galw am sgiliau a chymwysterau i’r 
dyfodol.

Mae adroddiad ‘Working Futures 2012-2022’ (Wilson et al., 2014)16 yn darparu 
rhagamcaniadau ar gyfer allbwn a’r galw a chyflenwad sgiliau rhwng 2012 a 2022 a hwn 
yw’r pumed mewn cyfres o ragamcanion dros ddegawd o farchnad lafur y DU. Fel yn achos 
pob amcanestyniad a rhagolwg, dylai’r canlyniadau a gyflwynir yn adroddiad ‘Working 
Futures’ gael eu hystyried yn arwydd o dueddiadau tebygol a gorchmynion o faint o gofio 
parhad patrymau yn y gorffennol o ymddygiad a pherfformiad, yn hytrach na rhagolygon 
manwl am y dyfodol.

Mae’n amlwg y bydd twf yn y galw am sgiliau lefel uwch a chymwysterau dros y degawd 
nesaf i’r rheiny mewn cyflogaeth.

Rhwng 2002 a 2022, rhagwelir y bydd y gyfran o’r rhai mewn cyflogaeth sy’n gymwys ar 
lefel QCF 4-6 bron wedi dyblu o 21 y cant i 38 y cant. Yn yr un modd, rhagwelir y bydd 
y gyfran wedi cymhwyso i lefelau 7-8 bron wedi treblu, o 5 y cant i 14 y cant. Mae hyn 
yn golygu bod rhagamcan y bydd erbyn 2022 dros hanner y rhai mewn cyflogaeth yng 
Nghymru yn meddu ar gymwysterau ar lefel 4 neu uwch. Mae hyn mewn gwrth-gyferbyniad i 
tua chwarter yn 2002.

Mae’r effaith groes i’w gweld ar gyfer y rhai nad sy’n dal cymwysterau. Er nad oedd gan 13 
y cant o’r rhai mewn cyflogaeth yng Nghymru gymwysterau yn 2002, rhagwelir y bydd hyn 
yn gostwng i ddim ond 4 y cant yn 2022. Yn yr un modd rhagwelir y bydd y gyfran o’r rhai 
mewn cyflogaeth wedi’u cymhwyso i lefel 1 yn gostwng o 19 y cant i 8 y cant. Mae’n debyg 
gwelwn ostyngiad bach ar gyfer y gyfran mewn cyflogaeth wedi’u cymhwyso i lefel 2, tra 
bod cymharol ychydig o newid yn y gyfran wedi’u cymhwyso i lefel 3.

16 Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau (2014), Working Futures 2012-2022
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Ffigur 17: Amcangyfrif o gyflogaeth yn ôl lefel cymhwyster 2002-2022 

Mae amcangyfrif Working Futures yn awgrymu y bydd cyflogaeth yng Nghymru yn cynyddu 
o 0.4 y cant y flwyddyn rhwng 2012 a 2022, sef y gyfradd arafaf o holl wledydd y DU, tra 
bod rhagamcan twf yn yr Alban a Gogledd Iwerddon yn 0.5 y cant y flwyddyn a 0.6 y cant 
y flwyddyn yn Lloegr. Ar draws y DU cyfan, rhagwelir twf cyflogaeth o 0.6 y cant y flwyddyn. 
Tyfodd cyflogaeth yng Nghymru rhwng 2002–2012 ar gyfradd gyflymach o’i gymharu â 
Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Amcangyfrif y bydd cynnydd mewn cyflogaeth o 1.36m i 1.42m yng Nghymru, gan olygu 
tua 57,000 yn fwy o bobl mewn cyflogaeth yn 2022 o’i gymharu â 2012. Yn ychwanegol at y 
cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith, fe fydd hefyd angen cymryd lle gweithwyr sydd wedi 
gadael y farchnad lafur am amrywiaeth o resymau. Gelwir hyn yn alw i amnewid. Mae’r galw 
i amnewid yn llawer mwy na’r newid net mewn cyflogaeth (galw ehangu) ar 531,000, gan 
arwain at ofyniad net o 588,000 rhwng 2012 a 2022. Mae hyn i’w weld yn flynyddol rhwng 
2012 a 2022 yn Ffigwr 18.
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Ffigur 18: Rhagamcan galw blynyddol oherwydd ehangu, y galw amnewid a 
chyfanswm y gofyniad (net) yng Nghymru , 2012-2022
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6. 6. Astudiaethau achos
Mae’r adran hon yn cynnwys astudiaethau achos gan gyflogwyr – yn y sector preifat a’r 
sector cyhoeddus – sydd wedi elwa ar brentisiaethau yng Nghymru

6.1 Astudiaeth achos 1

Astudiaeth Achos: Little Inspirations

Mae gan Little Inspirations dair meithrinfa ddydd yng Nghymru, a’r rheini yn 
Llantrisant, Rhydyfelin a’r Barri. Mae hefyd yn cynnal cynllun gwyliau yn Ysgol 
Gynradd Trehopcyn. Mae Little Inspirations yn cyflogi 58 aelod o staff i gyd ar draws 
ei holl safleoedd. Mae’r rheolwyr wrthi’n recriwtio prentisiaid drwy Educ8 – sef cwmni 
sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth ym Mlaenau’r Cymoedd – ac ar hyn 
o bryd mae pum prentis ar draws y dair meithrinfa.

Mae’r prentisiaid a gyflogir gan Little Inspirations yn cwblhau Prentisiaeth Sylfaen 
Lefel 2. Amlygodd rheolwyr y meithrinfeydd fuddion cadw staff yn y cwmni ac 
roeddent yn teimlo bod y cynllun prentisiaeth yn gallu rhoi llwybr dilyniant clir i’r staff 
yn y cwmni, gan arddangos effaith economaidd recriwtio prentisiaid. Yn aml pan fydd 
prentisiaid yn cwblhau eu prentisiaeth yn Little Inspirations, byddant yn aros gyda’r 
cwmni. Yn aml, bydd prentisiaid Lefel 2 yn symud ymlaen i gwblhau eu Prentisiaeth 
Lefel 3 cyn symud ymlaen ymhellach yn y feithrinfa.

Yn ogystal â chadw staff, ystyria’r feithrinfa fod y cwmni’n elwa mewn nifer o ffyrdd 
ar gyfranogi mewn cynllun prentisiaeth. Yn ôl y rheolwyr yn y feithrinfa, un o’r prif 
fuddion i’r cwmni o ran recriwtio prentisiaid yw ei fod yn galluogi’r cwmni i hyfforddi’r 
prentisiaid i’r safon sy’n ofynnol gan y cwmni:

“Maen nhw’n cael eu haddysgu yn y modd y dymunwn. Felly rydyn ni’n gwybod sut 
maen nhw’n gweithio.” (Rheolwr meithrinfa)

Dywedodd y rheolwyr meithrinfa hefyd fod prentisiaid sy’n llwyddo i gyflawni’r 
brentisiaeth Lefel 3 yna’n aelod cwbl gymwys o’r tîm. Mae hyn yn galluogi’r cwmni i’w 
cynnwys yn eu cyfrifiad o gymarebau staff i blant, gan arddangos gallu eu gweithlu felly.

O ran y buddion i’r prentisiaid, mae’r brentisiaeth yn Little Inspirations wedi darparu 
cyflogaeth amser llawn i’r prentisiaid ar yr un pryd â chynnig y cyfle iddynt ennill 
cymhwyster. Yn ôl rheolwr y feithrinfa, cyn gwneud prentisiaeth, roedd llawer o’r 
prentisiaid yn cael trafferth yn dod o hyd i swydd. Mae’r brentisiaeth yn “rhoi cyfle i 
rywun” ac o ganlyniad daw’r prentisiaid yn llawer mwy hyderus ar ôl iddynt wneud y 
brentisiaeth.

O’i chymharu â chymwysterau eraill, mae’r brentisiaeth yn Little Inspirations yn cynnig y 
cyfle i brentisiaid ddysgu yn y gwaith mewn amgylchedd gwaith sy’n eu galluogi i ennill 
profiad gwerthfawr na fyddent efallai wedi’i ennill drwy gymwysterau eraill.
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6.2 Astudiaeth achos 2

Astudiaeth Achos: Ben Brunning (prentis)

Mae Ben yn gweithio ar hyn o bryd yn Get Wet – cwmni yn y Bala, Gwynedd, sy’n 
cynnig gweithgareddau antur awyr agored gan gynnwys cwrs rhaffau uchel, cerdded 
ceunentydd, pledu paent a rafftio dŷr gwyn. Yn 2013-14, cwblhaodd Ben Brentisiaeth 
Lefel 3 Rhaglenni Awyr Agored. Cyflenwyd y brentisiaeth gan Grŵp Llandrillo Menai a 
sefydlwyd yn 2012 ar ôl uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor. 
Nod Grŵp Llandrillo Menai yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy ddarparu’r 
sgiliau a’r cymwysterau sydd eu hangen ar bobl leol i sicrhau llwyddiant y rhanbarth.       

Dechreuodd Ben y brentisiaeth ar ôl cyfnod o gael ei gyflogi gan Get Wet drwy 
gynllun Twf Swyddi Cymru. Roedd yn teimlo ei bod yn “ffordd wych o ddal ati i 
weithio gyda Get Wet a chael y cyfle i gael cymhwyster, sef gweithio wrth ddysgu.” 
Felly roedd gwneud y brentisiaeth yn gyfle i Ben gael cyflogaeth bellach yn ogystal 
â’r cyfle i ddysgu mewn amgylchedd gwaith.                    

“Roedd yn wych cael y swydd, mae’n amgylchedd gwaith bendigedig, a doedd dim 
pwysau arnaf a minnau’n gwybod bod gen i swydd i fynd iddi.”

Drwy gydol ei gyfnod o weithio gyda Get Wet, mae’r brentisiaeth wedi galluogi 
Ben i symud ymlaen, gan ysgwyddo cyfrifoldebau pellach a chryfhau ei ragolygon 
gyrfa. Mae’r brentisiaeth wedi cyfrannu ato’n symud ymlaen i swydd Cyfarwyddwr 
Anweithredol yn y cwmni. Mae hyn hefyd wedi golygu ei fod wedi derbyn rhai 
cyfrifoldebau ychwanegol sef “sicrhau bod gweithgareddau’n rhedeg yn ddi-drafferth 
a hefyd dysgu am y busnes”. Ar ôl cwblhau ei brentisiaeth, mae Ben yn bwriadu aros 
gyda Get Wet sydd ar hyn o bryd yn tyfu ac yn ehangu’r amrywiaeth o weithgareddau 
a gynigiant.

6.3 Astudiaeth achos 3

Astudiaeth Achos: Tata Steel

Mae Tata Steel yn gwmni dur byd-eang sydd ar waith yn y DU, Ewrop, Gogledd 
America ac Asia. Ledled Cymru yn unig, mae Tata Steel yn cyflogi tua 7,000 o 
aelodau staff, 156 o brentisiaid a 21 o brentisiaid uwch ac mae am recritwio 90 o 
brentisiaid pellach yn ystod haf 2015. Mae’r prentisiaid yn cwblhau Prentisiaeth Lefel 
3 ar draws nifer o grefftau gan gynnwys peirianneg drydanol, peirianneg fecanyddol, 
saernïo a weldio, technegol (gwasanaethau labordy) a gweithgynhyrchu, ac mae’r 
Prentisiaid Uwch mewn peirianneg drydanol, peirianneg fecanyddol yn dilyn 
Fframwaith Prentisiaethau Uwch Lefel 4.           

Mae gan Tata Steel gyfradd gwblhau dda i brentisiaid, a thros 90% o brentisiaid yn cwblhau 
eu prentisiaeth. Mae gan Tata Steel gyfradd gadw dda hefyd o ran prentisiaid. Mae’r cwmni 
yn adolygu cynnydd ei brentisiaid bob blwyddyn ac, o’r adolygiad hwn, mae’r cwmni’n 
adrodd bod rhwng 75% ac 80% o brentisiaid, ar gyfartaledd, wedi aros gyda’r cwmni bum 
mlynedd ar ôl cwblhau eu prentisiaeth yn Tata Steel. Hefyd, mae 20% o brentisiaid yn 
symud ymlaen yn y cwmni i swyddi Peiriannydd neu reolwr. Felly mae Tata Steel yn gweld 
enillion yn eu buddsoddiad i hyfforddi prentisiaid oherwydd, yn amlach na pheidio, mae’r 
prentisiaid yn aros gyda’r cwmni ac yn gweithredu’r sgiliau a ddysgwyd ganddynt.
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Yn ôl Huw Mathias, y Rheolwr Cyflenwi Hyfforddiant yn Tata Steel, mae’r cwmni’n 
elwa ar recriwtio prentisiaid am ei fod yn galluogi’r cwmni i ddatblygu sgiliau ei 
weithlu ei hun yn y ffordd fwyaf priodol i’r busnes:           

“Mae’n well gennym ni dyfu ein doniau ein hunain” ac mae’r prentisiaid yn “dysgu’n 
uniongyrchol y sgiliau sy’n ofynnol gennym.”

Nododd y Rheolwr Cyflenwi Hyfforddiant fod y prentisiaethau yn Tata Steel, o’u 
cymharu â chymwysterau eraill, yn galluogi prentisiaid i gael gwybodaeth a phrofiad 
yn y gwaith ar yr un pryd, gan sicrhau eu bod wedi’u hyfforddi i safon uchel a’u bod 
yn barod i gymhwyso’r gwersi a ddysgwyd ganddynt.                  

“Mae prentisiaid wedi’u hyfforddi’n llawer gwell am eu bod yn cael hyfforddiant yn y gwaith.”

Cred y cwmni fod hyfforddi unigolion i safon uchel drwy brentisiaeth yn rhoi budd i’r 
cwmni ond hefyd budd i’r diwydiant am fod y sgiliau y mae’r prentisiaid yn eu hennill 
yn drosglwyddadwy i swyddi eraill yn y diwydiant. Mae buddion ehangach hyn 
prentisiaethau felly’n helpu i leihau diffygion sgiliau yn y diwydiant.  

6.4 Astudiaeth achos 4

Astudiaeth Achos: Pendine Park

Mae gan Pendine Park chwe chartref gofal ledled Wrecsam ac mae ar fin agor 
seithfed yng Nghaernarfon ym mis Medi 2015. Mae gan y cwmni 650 aelod o staff 
ac mae’n cynnig amryw fathau o ofal, yn amrywio o ofal preswyl i ofal dementia i ofal 
niwrolegol; mae hefyd yn cynnig gofal yn y gymuned.       

Mae gan Pendine Park Ganolfan Gofal Addysgu sy’n cyflenwi hyfforddiant i’w staff, 
gan gynnwys rhaglenni prentisiaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol ar lefelau 
2, 3 a 5. Ar hyn o bryd, mae 140 o aelodau staff y cwmni wrthi’n dilyn rhaglen 
brentisiaeth.            

Mae gan y cwmni gyfradd cwblhau prentisiaeth uchel sef 82%. Yn ôl Rheolwr y 
Ganolfan “pan fydd pobl yn dechrau prentisiaeth, mae arnyn nhw eisiau ei gwneud.” 
Mae prentisiaid wedi’u cymell felly i gwblhau’r brentisiaeth a symud eu gyrfa ymlaen 
yn y cwmni. Ar ôl y brentisiaeth, drwy hyfforddiant a datblygiad parhaus, caiff y 
prentisiaid y cyfle i symud ymlaen yn y cwmni hyd at rôl uwch reolwr. Felly mae’r 
prentisiaid yn elwa ar lwybrau dilyniant da, a’r cwmni’n elwa ar gyfradd cadw staff 
uchel. Mae hyn yn arddangos yr enillion ar fuddsoddiad mewn hyfforddiant a gaiff 
Pendine Park o gyflenwi rhaglenni prentisiaeth i’w staff.                                                 

Yn ogystal â’r buddion cadw staff a llwybrau dilyniant gyrfa da, ystyria Rheolwr y 
Ganolfan fod y cwmni a’r prentis yn elwa mewn nifer o ffyrdd eraill ar brentisiaethau. 
Un o’r prif fuddion i’r cwmni oedd bod prentisiaethau’n galluogi’r cwmni i sicrhau 
gweithlu medrus iawn. Ar yr un pryd, mae morâl y staff yn uchel am fod y brentisiaeth 
yn grymuso’r staff i deimlo’n hyderus wrth wneud eu gwaith am eu bod yn gwybod 
bod ganddynt y sgiliau cywir. 

“Y nod yw cael staff hapus am eu bod yn gwybod bod ganddynt y sgiliau i wneud eu gwaith. 
Maen nhw’n teimlo’n fwy hyderus i herio arfer gwael am eu bod wedi cael yr hyfforddiant.”
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Yn ogystal â chynyddu sgiliau’r prentisiaid a hybu eu hyder, mae’r brentisiaeth yn 
eu galluogi i ennill cymhwyster cydnabyddedig. Dywedodd Rheolwr y Ganolfan fod 
y cymhwyster yn cael ei werthfawrogi’n fawr gan y prentisiaid am y byddai llawer 
ohonynt wedi gadael yr ysgol heb lawer iawn o gymwysterau ac felly maent yn 
“ymfalchïo” yn y cymhwyster a gânt drwy’r prentisiaethau.            

6.5 Astudiaeth achos 5

Astudiaeth Achos: Muller

Grŵp peirianneg mewn perchenogaeth breifat yw Muller a chanddo bum safle – tri 
yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, un yn India ac un yn Llanymddyfri yn ne-orllewin 
Cymru. Mae’r cwmni’n darparu cydrannau bach ar draws ystod eang o ddiwydiannau 
gan gynnwys modurol, amddiffyn, hydroleg, nwy, meddygol, trydanol a deintyddol. 
Yn y safle yn ne Cymru, mae 10 aelod o staff, ac un ohonynt yn brentis. Mae’r prentis 
wrthi’n gwneud Prentisiaeth Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol.           

Mae safle’r cwmni yng Nghymru mewn ardal wledig o Sir Gaerfyrddin lle mae llai 
o gyfleoedd gwaith ar gael, yn benodol i bobl ifanc. Mae’r brentisiaeth sy’n cael ei 
chynnig gan Muller wedi rhoi cyfle i’r prentis gael gyrfa, datblygu sgiliau technegol a 
chael cymhwyster. Yn ôl Rheolwr Gyfarwyddwr adran Muller yn Ne Cymru:                          

“Mae’r brentisiaeth yn rhoi sylfaen dda iddynt i’r hanfodion i’w cyfrannu at gwmni.”

Ers ymuno â Muller, mae’r prentis wedi symud ymlaen yn y cwmni o nofydd llwyr 
i weithredwr ar lawr y ffatri. Mae’r cwmni’n ystyried bod y rhaglen brentisiaeth yn 
cynnig llwybr dilyniant da i gyfranogwyr. Amlinellodd y Rheolwr Gyfarwyddwr fod y 
cyfle gyrfa a ddarperir gan y rhaglen wedi helpu i godi hunan-barch prentisiaid ac 
mae’r cwmni’n credu y gallai’r prentis symud ymlaen i swydd reoli yn y dyfodol. Mae 
hyn yn arddangos effaith economaidd y rhaglen brentisiaeth yn Muller.                           

Yn ogystal â rhoi budd i’r prentis, drwy roi cyfle gyrfa a chodi ei hunanhyder, mae’r 
cwmni hefyd yn mwynhau nifer o fuddion yn sgil recriwtio ei brentisiaid. Amlinellodd 
Rheolwr Gyfarwyddwr yr adran yn ne Cymru fod y rhaglen brentisiaeth yn galluogi’r 
cwmni i “ddatblygu ein doniau ein hunain”. Cred y cwmni fod y rhaglen yn ei alluogi 
i greu atebion tymor hir i fynd i’r afael â diffygion sgiliau a sicrhau dyfodol sylfaen 
sgiliau’r cwmni. 
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6.6 Astudiaeth achos 6

Astudiaeth Achos: Corgi Hosiery

Busnes teuluol yng ngorllewin Cymru yw Corgi Hosiery sy’n dylunio ac yn cynhyrchu 
hosanau a gweuwaith cashmir, cotwm a gwlân wedi’u gwau â llaw. Ar hyn o bryd, 
mae gan y busnes 64 o gyflogeion, a’r mwyafrif yn cael eu cyflogi’n amser llawn. 
Mae’r cwmni wedi ehangu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, a bron wedi dyblu 
ei staff. Cyfranogodd y cyflogwr yn y Brentisiaeth Beilot Ffasiwn a Thecstilau Lefel 2 
(L2 FTAP). Y prif resymau dros gymryd rhan oedd mynd i’r afael â bylchau sgiliau yn 
y gweithlu a goresgyn anawsterau recriwtio a gafwyd yn flaenorol. Nododd y cyflogwr 
hefyd fod ganddo weithlu hŷn a bod arno eisiau dod ag ychydig o bobl ifanc i mewn 
ar gyfer dyfodol y cwmni yn y tymor hwy.     

Mae’r cyflogwr wedi recriwtio dau brentis i wneud L2 FTAP. Roedd y ddau brentis yn 
ddibrofiad iawn pan ymunon nhw â’r busnes ac roedd angen llawer o gymorth arnynt 
i ddechrau, nid gyda’u sgiliau technegol yn unig ar gyfer eu rolau peiriannydd, ond 
gyda’u llythrennedd a’u rhifedd hefyd. Nid oedd gan yr un o’r prentisiaid unrhyw 
wybodaeth flaenorol am natur arbenigol y diwydiant ac fe’u hyfforddwyd i ddechrau i 
ddefnyddio’r peiriannau a gwneud tasgau fel llwytho edafedd, gosod y steil, a newid 
gweill. Nododd y cyflogwr fod y peiriannau’n gymhleth ond, drwy hyfforddiant a 
chymorth y cyflogeion eraill, fod y prentisiaid wedi datblygu eu sgiliau’n gyflym.                   

Dywedodd y cyflogwr fod y prentisiaid wedi datblygu sgiliau bywyd a chyflogadwyedd 
ehangach drwy gymryd rhan yn L2 FTAP. Er enghraifft, mae’r prentisiaid wedi dysgu 
dod i’r gwaith mewn pryd yn gyson ac maent yn deall yr hyn sy’n ofynnol ganddyn 
nhw, y cyflogeion. Dywedodd fod y brentisiaeth wedi rhoi golwg ehangach iddynt ar y 
diwydiant ffasiwn a thecstilau a’r dilyniant sy’n bosibl. Mae’r sgiliau peirianneg y mae’r 
prentisiaid wedi’u datblygu wedi rhoi sylfaen o sgiliau iddynt sy’n drosglwyddadwy yn y 
diwydiant neu mewn sectorau perthnasol eraill.       

‘Maen nhw’n llawer mwy cyflogadwy erbyn hyn – maen nhw wedi gwneud cynnydd 
rhyfeddol mewn blwyddyn. Maen nhw’n dda’n gweithredu’r peiriannau bellach ac 
maen nhw’n gwneud hyfforddiant ychwanegol mewn cynnal a chadw’r peiriannau.’

Dywedodd y cyflogwr fod y cwmni wedi elwa ar gael ychydig o bobl ifanc i’r cwmni. 
Mae hyn wedi darparu ‘cymysgedd fwy iach’ o gyflogeion yn ogystal â dechrau’r 
broses o fynd i’r afael â materion a amlinellwyd yn flaenorol mewn perthynas â 
gweithlu sy’n heneiddio. Nododd y cyflogwr fod y trosiant wedi cynyddu 10% ac 
roedd yn ystyried bod hyn yn rhannol oherwydd cyflogi’r prentisiaid. Mae’r ddau 
bellach yn beirianyddion hosanau ‘cymwys iawn’ ac wedi cyfrannu at y gallu 
cynyddol yn y busnes. Mae’r prentisiaid ill dau wedi’u cadw yn eu swyddi ac wedi’u 
dyrchafu i arweinwyr tîm, gan roi rolau a chyfrifoldebau ychwanegol iddynt. Felly mae 
Corgi Hosiery wedi gweld enillion ar fuddsoddiad o hyfforddi’r prentisiaid.                      

‘Mae’r ddau brentis wedi gwneud yn dda iawn – dyna pam y buddsoddon ni ynddyn 
nhw drwy’r brentisiaeth, i’w cadw yma yn y pen draw. Mae’n gwneud y cyfan yn 
werth chweil – y buddsoddiad a wnewch ynddyn nhw – pan fyddan nhw’n gwneud 
cynnydd fel hyn.’
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6.7 Astudiaeth achos 7

Astudiaeth Achos: Portal Training

Mae Portal Training yn darparu hyfforddiant ac yn cyflenwi cymwysterau i athrawon, 
penaethiaid ac aelodau eraill o staff sy’n gweithio mewn sefydliadau addysgol. Ar hyn 
o bryd, mae’n gweithio gyda thros 400 o ysgolion ledled Cymru, ac yn gweithredu’n 
ddwyieithog.

Mae Portal Training wedi mabwysiadu Diploma Lefel 4 a 5 ILM (y Sefydliad 
Arweinyddiaeth a Rheolaeth) yn y fframwaith prentisiaeth lefel uwch mewn 
Egwyddorion Arwain a Rheoli i’r rheini sydd ar hyn o bryd yn aelodau o uwch 
dimau arwain i’r rheini sy’n anelu at rolau arwain lefel ganol. Mae Portal yn cyfenwi’r 
brentisiaeth uwch fel is-gontractiwr i ACT a Hyfforddiant Cambrian, ac mae ganddo 
dros 300 o athrawon ar y gofrestr ledled Cymru.                       

Mae gan y dysgwyr sydd wedi gwneud y rhaglen amrywiaeth o wahanol rolau rheoli 
mewn ysgolion – yn amrywio o benaethiaid adran a phenaethiaid blwyddyn mewn 
ysgolion uwchradd i aelodau o dimau rheoli mewn ysgolion cynradd ac ysgolion 
arbennig.    

Mae llawer o’r dysgwyr eisoes wedi elwa ar y cymhwyster ac wedi cael eu dyrchafu:          

“Mae cwrs ILM mewn arwain a rheoli wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’m harfer 
proffesiynol. Mae wedi datblygu fy sgiliau a’m gwybodaeth arwain a rheoli ac wedi 
rhoi’r hyder imi dderbyn mwy o swydd arwain yn fy sefydliad. Byddwn yn argymell 
cwrs ILM i unrhyw un sy’n ystyried cymryd y cam nesaf i swydd reoli.”
Jayne Jones – Athrawes Uwch, Ysgol Gynradd St Joseph, Tredegar

“Bu’r cwrs hwn yn ddefnyddiol mewn cynifer o feysydd. Mae wedi fy helpu i fyfyrio 
ynghylch fy arfer fel rheolwr mewn ysgol, a gwella’r arfer hwnnw, ond mae hefyd wedi 
fy mharatoi ar gyfer fy rôl newydd yn rheolwr prosiect.”
Victoria Obermaier – Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Mounton House

“Mae’r grŵp o staff yn Ysgol Uwchradd Llanwern a fydd cyn hir yn cwblhau rhaglen 
ILM Portal wedi cael eu herio’n broffesiynol gan amrywiaeth ddiddorol o sesiynau a 
darparwyr ac o ganlyniad maent i gyd wedi gwneud cynnydd yn eu meysydd priodol 
o arwain ysgol.”               
Robert King – Dirprwy Bennaeth, Ysgol Uwchradd Llanwern

“Manteisiais ar y cyfle i astudio cwrs Rheoli ac Arwain Portal er mwyn datblygu 
ymhellach fel arweinydd. Rwy’n teimlo bod y cwrs wedi fy helpu i ddatblygu o fod yn 
rheolwr i fod yn arweinydd.”
Helen Evans, Pennaeth yr Adran Gymraeg, Ysgol Bro Myrddin



39Gwerth Prentisiaethau i Gymru

6.8 Astudiaeth achos 8

Astudiaeth Achos: Spirit Hair

Salon trin gwallt yn Ystrad Mynach yw Spirit Hair sy’n cyflogi 18 aelod o staff i gyd. 
Mae 98% o’r staff naill ai’n gweithio tuag at gymhwyster galwedigaethol neu wedi 
ennill un. Mae’r cymwysterau’n cynnwys Lefelau 2 a 3 mewn Trin Gwallt, Lefelau 2 a 
3 mewn Gwaith Barbwr, Lefelau 2 a 3 mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid, Arweinydd Tîm 
Lefel 2 a Rheoli Lefel 3.              

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae prentisiaid Spirit Hair wedi chwarae rhan 
allweddol yn y busnes, gan gynhyrchu effeithiau economaidd sylweddol. Mae 
dadansoddiad o gofnodion y salon wedi dangos bod prentisiaid wedi cyflwyno 815 
o gleientiaid newydd a chyfrannu £278,561 mewn trosiant ychwanegol i’r busnes 
dros y 2 flynedd ddiwethaf, a bod Prentisiaid Sylfaen yn unig wedi cyfrannu £129,594 
o drosiant ychwanegol ac wedi cyflwyno cyfanswm o 586 o gleientiaid newydd. 
Mae perchennog a rheolwr y salon yn amcangyfrif y bydd hyn yn arwain at effaith 
economaidd bellach o £140,000 drwy fusnes mynych gyda’r cleientiaid hyn yn 
cynhyrchu trosiant ychwanegol.

Roedd perchennog a rheolwr y salon yn pwysleisio pwysigrwydd prentisiaethau i’r 
busnes: “Heb gymwysterau galwedigaethol, fyddai ddim busnes gennym…. Mae’n 
holl bwysig i’n busnes ein bod yn parhau â chymwysterau galwedigaethol i gefnogi 
cynlluniau i arbenigo ac ehangu i wahanol feysydd.”

Yn ogystal ag effaith ariannol y cynllun prentisiaeth, pwysleisiodd Spirit Hair yr effaith 
a gaiff yr hyfforddiant ar sgiliau gweithlu a dilyniant gyrfa. Ystyriwyd bod y cynllun 
prentisiaeth wedi datblygu sgiliau staff a darparu llu o gyfleoedd eraill. Er enghraifft, 
cynigiwyd y cyfle i brentisiaid yn Spirit Hair gymryd rhan mewn nifer o gystadlaethau 
a chael profiad yn gweithio mewn salonau trin gwallt yn Ewrop. Dywedodd 
perchennog a rheolwr y salon na fyddai ei staff wedi cael y cyfleoedd dysgu hyn heb 
gymryd rhan yn y brentisiaeth.                         

“Ym mha fodd arall o ddysgu y byddech chi’n cael y cyfleoedd hyn? Mae’r rhain, 
ynghyd â’r cymwysterau galwedigaethol a gyflawnir, yn cynhyrchu gweithlu sy’n 
gyflogadwy iawn, iawn a chanddynt lu o sgiliau trosglwyddadwy.”

Mae’r brentisiaeth wedi cael effaith hefyd ar lwybrau dilyniant i’r staff yn Spirit Hair. 
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r cynllun prentisiaeth wedi helpu Spirit Hair 
i ddatblygu strwythur i annog dilyniant gweithlu i sicrhau bod yr holl staff yn cael yr 
un cyfleoedd i ddringo’r rhengoedd. Bu prentisiaethau’n ganolog i’r strwythur hwn ac 
mae’r cwmni’n teimlo y bu hwn yn allweddol i ddatblygu’r busnes yn y dyfodol. 

“Dim ond drwy barhau i ychwanegu gwerth at ein busnes, drwy hyfforddiant 
galwedigaethol y byddwn yn parhau i fuddsoddi ynddo, y bydd ein busnes yn ffynnu 
yn y dyfodol.”   
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