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Trosolwg 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Cymru wedi sicrhau bod y sgiliau sydd o 
fewn ei rhaglen brentisiaethau yn cymharu â’r rhai sy’n cael eu darparu ledled y DU 
a gwledydd eraill y G7.  Mae’r dull yn cefnogi symudedd a dilyniant gweithwyr o fewn 
galwedigaethau, rhwng swyddi ac ar draws sectorau; mae hyn yn dod yn fwyfwy 
pwysig mewn marchnad fyd-eang sy'n ehangu.  Wrth i awtomeiddio a deallusrwydd 
artiffisial ddod yn arferol mewn unrhyw swydd, bydd prentisiaethau’n hwyluso 
safonau sgiliau, gan sicrhau bod ein gweithlu yn gymwys ac yn cynyddu'r 
momentwm mewn perthynas â chaffael gwybodaeth dechnegol; yn enwedig 
oherwydd yr heriau a ddaw gyda Brexit.  
 
Yn ystod Medi 2017, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei Strategaeth 
Genedlaethol, ‘Ffyniant i Bawb’.  Ym mis Rhagfyr 2017, i gefnogi'r gwaith o gyflawni 
‘Ffyniant i Bawb’, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei Gynlluniau Gweithredu 
Economaidd ar gyfer Cymru. Cafodd y Cynllun Cyflogadwyedd ei gyhoeddi ar 20 
Mawrth 2018 ac mae’n datgan sut bydd Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r rhai sydd 
ymhelaf oddi wrth y farchnad lafur, pobl sy’n anweithgar yn economaidd a’r rhai sydd 
mewn perygl o gael eu diswyddo, i'r gwaith1.  Mae’r Rhaglen Brentisiaethau yn 
gwneud cyfraniad pwysig i'r gwaith o gyflawni’r cynlluniau hyn. 
 
Prentisiaethau 
Mae’r Polisi Sgiliau Prentisiaethau’2 wedi’i anelu at anghenion economi Cymru, gan 
ymateb ac atal newidiadau diwydiannol a chyfuno hynny â ffocws ar well 
canlyniadau economaidd a chymdeithasol.  Heb graidd sgiliau cadarn, mae’n anodd i 
unigolyn ffynnu yn y farchnad swyddi.  Er mwyn bod yn benodol, mae Gweinidog y 
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi tynnu sylw at ei tair blaenoriaeth ar gyfer y 
rhaglen: 

 dileu'r bwlch cymwysterau rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig;  

 hybu cynhwysiant, amrywiaeth a gwaith teg; a 

 ymateb i’r bylchau o ran sgiliau ar hyn o bryd a’r rhai a rhagwelir.  
 

Dileu’r bwlch cymwysterau rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig    

Rydyn ni’n paratoi ar gyfer newid radical mewn byd gwaith er mwyn sicrhau bod y 
gweithlu’n barod ar gyfer yr heriau a'r cyfleoedd a ddaw yfory megis awtomeiddio, 
deallusrwydd artiffisial a roboteg drwy wneud y canlynol: 

 Gwella cynnwys ein Fframweithiau Prentisiaeth.  Yn ystod 2017, fe wnaethon 
ni ystyried cynnwys pob un o’n Fframweithiau Prentisiaethau, gyda’r nod o 
sicrhau eu bod yn fwy perthnasol i anghenion cyflogwyr.  Eleni, bydd 
Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â mwy o gyfrifoldebau ar gyfer dylunio 
Prentisiaethau a byddwn ni’n ymgynghori ynghylch proses newydd ar gyfer 
cymeradwyo’r Fframweithiau Prentisiaethau yng Nghymru, ynghyd â’u a 
chydymffurfiaeth reoleiddiol. Byddwn ni’n comisiynu fframweithiau newydd, 
gan ddefnyddio themâu a gyflwynwyd gan y Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol, ar y cyd â chyflogwyr yn eu hardaloedd, ac a gymeradwywyd 
gan Fwrdd Cynghori Prentisiaethau newydd Cymru. 

                                                             
1
 http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/employability-plan-for-wales/?lang=cy 

2
 http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/apprenticeships-skills-policy-

plan/?skip=1&lang=cy  

http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/employability-plan-for-wales/?lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/apprenticeships-skills-policy-plan/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/apprenticeships/apprenticeships-skills-policy-plan/?skip=1&lang=cy
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 Ehangu prentisiaethau uwch. Rydyn ni'n bwriadu cynyddu nifer y 
Fframweithiau Prentisiaethau Uwch (ar lefelau 4 a 5) a darparu ffocws 
allweddol ar Wyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg i greu cenhedlaeth 
newydd o weithwyr proffesiynol i hybu arferion arloesol, creu cynnyrch 
newydd, a chodi lefelau cynhyrchiant.  Mae'r Gweinidog wedi gosod targed 
gweithredol, sef chwe mil o leiaf o ddechreuwyr newydd ar y Brentisiaeth 
Uwch, gan ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2018/2019. 

 Cyflwyno Prentisiaethau Gradd. O fis Medi ymlaen, bydd Prentisiaethau 
Gradd Ddigidol/TGCh (ar lefel 6) ar gael am y tro cyntaf yng Nghymru. Ac 
ychydig wedyn byddwn ni’n cynnig Prentisiaethau Gradd mewn Peirianneg.   

 Byddwn ni'n parhau â’r gwaith rydyn ni wedi’i ddechrau gyda chyflogwyr 
(mewn sectorau allweddol) i integreiddio Prentisiaethau i'w cynlluniau ar gyfer 
eu gweithlu, a hynny er mwyn cefnogi'r rhai sydd eisoes mewn gwaith a’r rhai 
sy’n newydd i'r farchnad lafur.  

 Hybu newid ar draws y tirlun sgiliau. Byddwn ni’n defnyddio gwaith hwyluso 
ein clystyrau sectorau cyflogwyr i hybu'r gwaith o ddarparu sgiliau modern 
mewn partneriaeth â chyflogwyr allweddol a’u cadwyni cyflenwi.  

 Un maes gwaith newydd yw gweithio â sectorau penodol a allai fod dan 
anfantais oherwydd Brexit, a hynny gyda’r nod o ganfod bylchau posibl o ran 
sgiliau, a newidiadau sylweddol yn y strwythur economaidd. 
 

Hybu cynhwysiant, amrywiaeth a gwaith teg 

Mae cyfrifoldeb arnom i dorri'r cylch sgiliau isel a chyflogau isel.  I lawer o bobl – yn 
enwedig rhai sydd â chymwysterau isel – nid yw gwaith â chyflogau isel yn darparu 
cam i swydd sy’n talu’n well. Yn hytrach, mae pobl yn cael eu dal yn gaeth mewn 
swydd â chyflog isel.  Rydyn ni'n canolbwyntio ar ddilyniant i hyfforddiant uwch.  Pobl 
ddifreintiedig sydd â’r mwyaf i'w ennill o ddysgu sgiliau newydd sy'n arwain at 
gyfleoedd gyrfa, ac mae’r rhaglen brentisiaethau’n darparu’r ddau beth drwy'r 
canlynol: 

 Y camau a gymerwyd i sicrhau nad diwedd y daith yw prentisiaethau ar y lefel 
isaf ond, yn hytrach, ei dechrau.  

 Caffael a defnyddio pecyn cymorth cydraddoldeb cynhwysfawr i gefnogi 
darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr, sy’n cynnwys modiwlau penodol ar 
hunaniaeth o ran rhywedd, stereoteipio a rhagfarn anymwybodol. 

 Gweithio i gynyddu nifer y bobl anabl sy’n cael Prentisiaeth. Gweithio gyda 
Remploy i baru'r rhai sy'n cymryd rhan yn y rhaglen Dewis Gwaith â 
chyfleoedd prentisiaeth.  Mae hyn yn dwyn ynghyd ymdrech dwy raglen 
bwysig, gan sicrhau bod pobl anabl yn gallu cael mynediad at waith a chael 
sgiliau a fydd yn gymorth iddyn nhw aros a gwneud cynnydd mewn 
cyflogaeth.   Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes wedi dweud bod 
disgwyl i lefelau cyfranogiad pobl anabl ddyblu flwyddyn ar ôl blwyddyn drwy 
gydol cyfnod y Cynulliad hwn.  Gweler Tabl 1 isod.  

 Sicrhau bod yr elfen Gymreig o’r Arolwg Cyflogau Prentisiaethau yn cael ei 
chynnal yn rheolaidd, a gweithio gyda darparwyr Prentisiaethau a chyflogwyr i 
fynd i'r afael â phryderon a fynegwyd yn yr arolwg hwnnw.  Dwysau ein 
hymdrechion i ddylanwadu ar y Comisiwn Cyflogau Isel a Llywodraeth y DU 
mewn perthynas â lefelau cyflogau Prentisiaethau.   

Data ar ddysgwyr anabl – dysgwyr Prentisiaethau fesul blwyddyn Academaidd 
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Tabl 1 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Ddim yn Anabl 
 

98.7 % 98.7% 98.6% 98.5% 98.4% 

Anabl (yn effeithio ar 
ddysgu) 

1.3 % 1.3% 1.3% 1.4 % 1.5 % 

(mae elfen ychwanegol fach o bethau anhysbys) 
 

 
Ymateb i’r bylchau o ran sgiliau sy’n bodoli ar hyn o bryd a'r rhai a ragwelir  

Mae tua 23% o brentisiaid rhwng 16 ac 19 oed (gweler siart 1).  Ar hyn o bryd, mae 
angen cefnogaeth ac anogaeth i helpu prentisiaid i gymryd y cam tuag at gyflogaeth 
oherwydd dyma un o’r adegau o newid pwysicaf ym mywyd neb.  Mae tua 21% o’n 
prentisiaid rhwng 20 a 24 oed. Dyma adeg allweddol o newid o ran y farchnad lafur; 
rydyn ni'n gweld pobl ifanc yn dechrau ar brentisiaeth ar ôl arholiadau Safon Uwch 
neu ar ôl cwrs Addysg Bellach neu Addysg Uwch.  Rydyn ni'n bwriadu ymateb i’r 
bylchau o ran sgiliau yn y dyfodol drwy wneud y canlynol:     

 Cynyddu nifer y bobl 16-24 oed, fel canran o’n rhaglen, flwyddyn ar ôl 
blwyddyn wrth i ni symud drwy gyfnod y llywodraeth hon.  At hyn, byddwn ni'n 
parhau i gryfhau a chyflwyno adroddiadau ar ein cymorth cyn prentisiaethau, 
sef:  

- Prentisiaethau Iau i ddisgyblion 14-16 oed, er mwyn darparu cam 
cyntaf tuag at brentisiaeth; a 

- Rhaglen Paratoi ar gyfer Prentisiaeth i bobl ifanc 16 i 24 oed, i 
ddarparu profiad gwaith cefnogol ac ymyrraeth mewn coleg.  

 Nid ydym wedi darparu Gwasanaeth Paru Prentisiaethau newydd fel y 
bwriadwyd.  Rydyn ni wedi cymryd amser i edrych ar rywbeth i ddod yn ei le 
ac ar y tirwedd cysylltiedig sydd ei angen ar gyfer Prentisiaethau o ran ei 
lwyfan a’r ffordd y mae’n gweithio.  Rydyn ni’n symud tuag at broses fwy 
pendant a chylchol ar gyfer hysbysebu llefydd prentisiaethau. Manteisir ar 
gyfleoedd i wneud hyn yn ystod cyfnodau pryd mae myfyrwyr yn gadael yr 
ysgol/coleg, ynghyd ag ardal newydd i gyflogwyr er mwyn dangos yr 
amrywiaeth o gyflogwyr sy'n gysylltiedig â Phrentisiaethau.  
 

 Y peth newydd pwysicaf yw ein rhaglen Rhoi Cynnig Arni, i geisio codi proffil 
addysg alwedigaethol drwy ganiatáu i bobl ifanc gael profiad galwedigaethol 
mewn coleg neu ysgol.  Bu’n llwyddiannus tu hwnt, gan ymgysylltu â mwy na 
55,000 o bobl ifanc dros y flwyddyn ddiwethaf. 
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Siart 1 

 
Ffynhonnell: StatsCymru 

 
Perfformiad  
Mae ein polisi prentisiaethau’n amlinellu sut byddwn ni’n darparu arlwy prentisiaeth o 
ansawdd uchel, a hynny yn unol ag anghenion Economi Cymru, ac yn creu 100,000 
o leiaf o lefydd prentisiaethau o ansawdd uchel yn ystod cyfnod y Cynulliad hwn. 
Rydyn ni’n gwneud cynnydd da iawn mewn perthynas â’r ymrwymiad hwn.  Rydyn ni 
wedi cynyddu ein buddsoddiad mewn prentisiaethau, o £96 miliwn (2016-17) i 
£115.5 miliwn (2017-18). Mae £115 miliwn arall yn cael ei fuddsoddi yn 2018-19 er 
mwyn sicrhau bod cyflogwyr bach, canolig a mwy yn cael mynediad at brentisiaethau 
mewn meysydd blaenoriaeth. Mae Siart 2 yn dangos cyfeiriad cyffredinol y daith i 
brentisiaethau dros gyfnod 2015-2017. 
 

Siart 2 - Nifer lawn y dysgwyr yn 2016/2017 ar Brentisiaethau, fel y cyhoeddwyd yn y 
Datganiad Ystadegol Cyntaf 7 Chwefror 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nifer y rhaglenni dysgu newydd a ddechreuodd: 

Blwyddyn  Prentisiaethau 
Sylfaen  

Prentisiaethau  Prentisiaethau 
Uwch  

2016/2017 9,890 9,550 4,675 

2015/2016 8,410 9,300 5,980 
Mae’r gostyngiad yn ffigyrau’r Prentisiaethau Uwch a ddechreuodd wedi digwydd oherwydd 
rheolau llymach ar recriwtio ac asesiadau cychwynnol ar brentisiaid er mwyn sicrhau y 
bydden nhw’n gallu cael y Fframwaith Prentisiaeth llawn. 

23% 

21% 
35% 

14% 

7% 

Apprenticeship Starts by Age 2016/17 

16 - 19

20 - 24

25 - 39

40 - 49

50 and above

15,965 o 
ddysgwyr ar 
brentisiaethau 
Sylfaen 
o gymharu â 
14,680 yn 
2015/16. 
 

19,570 o ddysgwyr 

ar brentisiaethau 

Lefel 3 o gymharu 

â 17,210 yn 

2015/16. 

8.7% 13.7% 
11,130 o ddysgwyr 

ar brentisiaethau 

Uwch o gymharu â 

10,430 yn 2015/16. 

6.7% 
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Rhaid i ddysgwyr ar raglenni prentisiaeth gael amrywiaeth o gymwysterau er mwyn 
cael y ‘fframwaith’ prentisiaeth llawn. Yn 2016/17, llwyddodd 81 y cant o ddysgwyr 
ym mhob un o'r rhaglenni Prentisiaeth Sylfaen, Prentisiaeth a Phrentisiaeth Uwch i 
wneud hyn, sef yr un gyfradd ag yn 2015/16. 2016/2017 – Y meysydd perfformiad 
gorau o ran cyraeddiadau'r fframwaith oedd TGCh, Peirianneg ac Addysg.  
 
Cyflogwyr, yr Economi a’r Ardoll Brentisiaethau   
 
Mae’r galw o ganlyniad i ddyfodiad yr ardoll Brentisiaethau yn dal yn flaenllaw yn ein 
gwaith ar brentisiaethau, o ran ymgysylltu, cynnwys rhaglenni, a chreu cynlluniau 
datblygu gweithluoedd a recriwtio prentisiaid.  Ond bydd angen i ni gofio bod yr 
ardoll wedi cael ei chyflwyno ar adeg pryd mae Llywodraeth y DU wedi gwneud bron 
i £1 biliwn o doriadau mewn termau real yng nghyllid Cymru ar gyfer gwasanaethau 
bob dydd ers 2010-11.  Er gwaethaf hyn, mae Llywodraeth Cymru yn parhau i 
fuddsoddi mewn prentisiaethau ac mae’n helpu’r rhai sy’n talu’r Ardoll a’r rhai nad 
ydynt yn talu'r Ardoll ledled Cymru.    
 
Nid yw ffordd Llywodraeth y DU o ymdrin â'r Ardoll wedi gweithio.  Yn Lloegr, mae 
niferoedd y prentisiaethau wedi gostwng yn gyflym.  Mae Llywodraeth Cymru, fel 
llawer o gyflogwyr mawr, yn dadlau bod angen newid sylfaenol i weithredu system 
sy'n mynd ati’n gadarnhaol i gynorthwyo cyflogwyr i feithrin y sgiliau sydd eu hangen 
mewn gweithle sy'n newid drwy'r amser.  Er enghraifft, drwy newid y ffocws tuag at 
fesurau rhyddhad trethi i gwmnïau sy'n recriwtio prentisiaid newydd yn hytrach na 
pharhau gyda rhywbeth sydd mewn gwirionedd yn dreth gyflogaeth.  Nid yw 
Llywodraeth Cymru yn gwybod pwy sy'n talu'r ardoll Brentisiaethau (dim ond Cyllid a 
Thollau EM sy’n gallu cael gafael ar y data hwnnw) ond rydyn ni'n gwneud popeth o 
fewn ein gallu i weithio gyda chyflogwyr ledled Cymru ar brentisiaethau er mwyn 
hybu ein nodau ar gyfer Economi Cymru.  
 
Yng Nghymru, rydyn ni’n ceisio cefnogi ein cyflogwyr drwy amrywiaeth o gamau:    
 

 Rydyn ni wedi sefydlu Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru dan arweiniad 
cyflogwyr, a hynny o dan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru lle mae 
cynrychiolaeth gan gyflogwyr sy'n talu’r ardoll a rhai nad ydynt yn talu’r ardoll.   
Bydd angen i’r Bwrdd herio a hyrwyddo’r cynnwys dysgu sydd o fewn y rhaglen 
brentisiaethau, gan sicrhau bod bylchau mewn fframweithiau/safonau yn cael eu 
hystyried ac yn cael eu trin yn sydyn, a lle bo modd, gan sicrhau bod modd 
trosglwyddo a chydnabod sgiliau prentisiaethau, yn enwedig mewn diwydiannau 
sy’n gweithredu dros ffiniau.  

 

 Bydd pecyn cymorth cyfathrebu diwygiedig ar gael i gyflogwyr cyn yr haf. Y 
gynulleidfa darged fydd pob cyflogwr yng Nghymru. Rydyn ni eisiau trefnu'r 
canllaw i ddiwallu anghenion pob cyflogwr ac i dawelu unrhyw bryderon bod y 
mynediad at brentisiaid i gyflogwyr sy’n talu'r ardoll yn wahanol i’r rhai nad ydynt 
yn talu’r ardoll. Byddwn ni'n parhau i dynnu sylw at ein hamcanion polisi yn y 
pecyn cymorth.  Rydyn ni wedi sefydlu a chryfhau tîm bach o swyddogion 
pwrpasol i weithio gyda chyflogwyr i adnabod eu hanghenion ac i ddeall sut gellir 
addasu cynnwys fframweithiau prentisiaethau. 
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 Mae cyflogwyr o bob maint yn cael yr un lefel gychwynnol o gymorth, cyngor ac 
arweiniad. Yn y dyfodol, bydd y gwaith hwn yn mynd ati i chwilio am gyngor a 
darparu cyngor i gyflogwyr sy'n talu'r ardoll, ynghyd â gweithgareddau 
marchnata.  Os bydd angen rhagor o gymorth, bydd hwnnw’n cael ei deilwra i'w 
hanghenion penodol unwaith y bydd y gwaith diagnostig cychwynnol wedi cael ei 
gwblhau. Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi cysylltu â 400 a mwy o 
gwmnïau (naill ai yn uniongyrchol neu drwy asiantaethau cyswllt) ledled Cymru.  
Hefyd, mae Busnes Cymru – Y Porth Sgiliau wedi cyfeirio dros 700 o ymholiadau 
gan gyflogwyr at Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru, sef y corff ar 
gyfer Cymru gyfan sy'n cynrychioli'r holl sefydliadau neu unigolion sy'n 
gysylltiedig â'r diwydiant hyfforddi.  Rydyn ni hefyd wedi darparu 3 digwyddiad 
rhanbarthol ‘Cwrdd â’r Darparwr’. 

 
Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’r Ffederasiwn Busnesau Bach i gynnal a 
gwella'r ffordd rydyn ni’n ymgysylltu â'r sector, a lluniwyd cynllun gweithredu ar y cyd 
i gefnogi'r gwaith hwn. Nid yw canfyddiadau busnesau bach wedi newid rhyw lawer 
yn yr ystyr nad yw'r ‘trafodiad’ ardoll yn effeithio arnynt.  Maen nhw’n credu bod y 
ddarpariaeth a'r mynediad at ddarpariaeth prentisiaeth yn aros yr un fath.  Ond mae 
angen gwneud rhagor i barhau i ymgysylltu â busnesau bach ledled Cymru ac mae 
camau marchnata penodol wedi cael eu cynllunio yn y maes hwn er mwyn 
gwireddu'r nod.  
 
Clystyrau sectorau – Rydyn ni wedi bod yn gweithio â chwmnïau mawr i fabwysiadu 
dull sy’n ymwneud â ‘chlystyrau’ er mwyn ymgysylltu a darparu prentisiaethau a 
darparu gwaith teg mewn amrywiaeth o sectorau, sef: 

 Iechyd – Nyrsio Deintyddol; Therapïau Arbenigol, Technegydd Labordy, 
Gwybodeg Data a Fferylliaeth  

 Y Blynyddoedd Cynnar a Gofal – Gofal Plant a Gofal Cymdeithasol.  

 Y Sector Cyhoeddus – cynllunio gweithluoedd Awdurdodau Lleol Cyllid y 
Sector Cyhoeddus. 

 Economi Sylfaen - Sector Bwyd a Diod, Pysgodfeydd, Amaethyddiaeth a 
Ffermio, Sgiliau Treftadaeth a sgiliau adeiladu Treftadaeth, Manwerthu a 
Chwaraeon. 

 Meysydd Gwerth Uchel - Amgylcheddol / Datgarboneiddio, Gwyddorau 
Bywyd, Metro/Rheilffyrdd, TGCh (seiber, data mawr, meddalwedd), 
Cyfreithiol, Rheolaeth Siartredig; Adeiladu; Peirianneg / Gweithgynhyrchu, 
sector ‘Pŵer, y Cyfryngau / Newyddiaduraeth, Awyrofod a systemau Gwelliant 
Parhaus.  

 
Mae rhanddeiliaid yn bryderus am ein ffordd o ymdrin â mater sgiliau ar gyfer yr 
Economi Sylfaenol, yn enwedig wrth i brentisiaethau uwch a lefel dechnegol barhau i 
ehangu a chael eu blaenoriaethu.  Mae’r Uned Prentisiaethau wedi bod yn monitro’r 
tirwedd lefel 2 yn ofalus. Cyn bo hir, bydd yn edrych ar yr opsiwn o greu rhaglen ar 
gyfer yr economi sylfaenol sy’n cyflenwi darpariaeth o fath lefel 2 mewn rhai 
meysydd sy’n debygol o gael eu hailgategoreiddio fel rhai sydd y tu allan i 
brentisiaethau.   Mae gwaith datblygu yn y maes hwn i fod i ddechrau yn ystod mis 
Mehefin 2018. 
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Casgliad 
 

Ers ei gyhoeddi yn Chwefror 2017, gwnaethpwyd cynnydd i wireddu'r weledigaeth 
sydd yn ein Polisi Sgiliau Prentisiaethau; ond yn bwysicach mae’r polisi eisoes yn 
dylanwadu ar y system sgiliau ehangach.  Mae swyddogion Addysg Bellach ac 
Addysg Uwch, yr Uned Prentisiaethau, a swyddogion o’r Ysgolion wedi llwyddo i 
greu rhaglenni a phrosiectau i greu llwybr sgiliau galwedigaethol mwy unigryw.  Mae 
Llywodraeth Cymru yn parhau i wrando ar bryderon gan gyflogwyr sy'n talu'r Ardoll a 
rhai nad ydynt. Rydyn ni'n hyderus bod ein ffordd o ymdrin â phrentisiaethau yng 
Nghymru yn deg, gyda ffocws allweddol ar newid strwythurol i hybu Economi Cymru. 


