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Annwyl Russell, 
 
Atodaf adroddiad ar ddulliau amgen o gwblhau prentisiaethau, yn unol â’r cais yng 
nghyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 19 Ebrill 2018. 
 
Rwy’n gobeithio y bydd hwn yn bodloni eich gofynion.   
 
Yn gywir 
 

 
 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 
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Dulliau Amgen o Gwblhau Prentisiaethau 

  
Diben 
 

1. Darparu gwybodaeth i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau am ddulliau amgen o 
gwblhau prentisiaethau. Roedd hwn yn bwynt gweithredu yng nghyfarfod y Pwyllgor 
a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2018.  

 
Cefndir 
 

2. Yn 2013, gwnaed Rheoliadau Prentisiaethau (Amodau Cwblhau Cymreig Amgen) 
2013/1468 (Rheoliadau 2013). Mae Rheoliadau 2013 yn darparu bod unigolion sy’n 
gweithio o dan drefniadau gweithio amgen yn derbyn tystysgrif prentisiaeth ar ôl 
cwblhau fframwaith prentisiaeth Cymreig cydnabyddedig.   

 
3. Mae’r amodau safonol ar gyfer cwblhau prentisiaeth yn cynnwys bod person wedi 

llofnodi cytundeb prentisiaeth (cytundeb gwasanaeth) gyda chyflogwr, ei fod yn dilyn 
fframwaith cydnabyddedig ar ddyddiad y cytundeb prentisiaeth, ei fod wedi cwblhau 
cwrs hyfforddi ar gyfer y cymhwyster cymwyseddau a nodir yn y fframwaith, ei fod 
drwy gydol y cwrs wedi gweithio o dan y cytundeb prentisiaeth, a’i fod yn bodloni’r 
gofynion a nodir yn y fframwaith at ddiben derbyn tystysgrif prentisiaeth. Er bod yr 
amodau cwblhau safonol yn cwmpasu’r mwyafrif helaeth o brentisiaid, roedd rhai 
unigolion, ac yn benodol y rheini sy’n hunangyflogedig a’r rheini a gollodd eu swyddi 
tra roeddent wedi’u cyflogi fel prentisiaid, wedi’u heithrio ohonynt. Sicrhaodd 
Rheoliadau 2013 gymhwysedd a chyfranogiad parhaus i’r grwpiau hyn o unigolion.  

 
 
Rheoliadau (Amodau Cwblhau Cymreig Amgen) 2013 

 
4. Mae Rheoliadau 2013 yn nodi’r amgylchiadau lle y bydd person sydd naill ai’n 

hunangyflogedig neu sydd wedi colli ei swydd yn gallu cwblhau prentisiaeth Gymreig 
at ddibenion Deddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (y Ddeddf).   

 
5. Dyma grynodeb o’r trefniadau gweithio amgen hyn: 

 

 Lle mae person yn gweithio fel person hunangyflogedig tra bydd yn dilyn 
fframwaith prentisiaeth Cymreig cydnabyddedig.  

 Lle mae’r prentis a oedd yn gweithio o dan gytundeb prentisiaeth wedi dechrau’r 
cwrs hyfforddi ar gyfer y cymhwyster cymwyseddau a nodir yn y fframwaith ac yn 
colli ei swydd yn ystod y brentisiaeth ac yn bodloni’r amodau a nodir yn y 
rheoliadau.  

 
6. Mae’r amodau cwblhau amgen yn galluogi i berson gwblhau prentisiaeth o dan y 

trefniadau gweithio amgen rhagnodedig hyn. Lluniwyd Rheoliadau 2013 i sicrhau nad 
oedd unrhyw berson hunangyflogedig yn cael ei hepgor mewn modd artiffisial wrth 
ddilyn prentisiaeth. Mae Rheoliadau 2013 hefyd yn cefnogi’r prentisiaid a gyflogwyd 
ac sy’n gweithio o dan gytundeb prentisiaeth ond a gollodd eu swyddi.  

 
 
Cymhwysedd  
 

7. Nid oes cyfyngiadau o ran sectorau neu swyddi ar gyfer amodau cwblhau prentisiaeth 
amgen yng Nghymru. Mae dysgwyr hunangyflogedig yn gymwys i ymuno â’r Rhaglen 
Brentisiaeth cyhyd â bod pob gofyniad cymhwysedd arall yn cael ei fodloni.    
 



8. Nid yw Cymru wedi dilyn polisi Lloegr lle y gosododd yr Amodau Cwblhau Amgen 
cyfatebol baramedrau cul ar gyfer hunangyflogaeth drwy nodi nifer fechan o feysydd 
gwaith.    

 
 
Canllawiau ar gyfer y sector adeiladu 

  
9. Cyhoeddwyd canllawiau ychwanegol i holl ddarparwyr y Rhaglen Brentisiaeth i 

sicrhau bod prentisiaid hunangyflogedig yn y sector adeiladu yn cael cefnogaeth 
ddigonol yn ystod eu prentisiaeth. 
 

10. Amlinellir y canllawiau isod, ac os na fodlonir y meini prawf, ni fydd Llywodraeth 
Cymru yn ariannu’r brentisiaeth:   
 

a. Ni chaniateir unrhyw Brentisiaid hunangyflogedig ar Lefel 2; dylai prentisiaid 
hunangyflogedig fod ar Lefel 3 neu uwch yn unig, ar ôl cyrraedd lefel 2 eisoes, 
a rhaid iddynt fodloni’r holl feini prawf hunangyflogaeth eraill.   

b. Rhaid i’r prentis hunangyflogedig fod ag o leiaf ddwy flynedd o brofiad mewn 
diwydiant cysylltiedig cyn dechrau’r brentisiaeth. Byddai enghreifftiau’n 
cynnwys gosod cyfarpar domestig neu ddiwydiannol, gwaith atgyweirio neu 
gynnal a chadw, neu adeiladu.  

c. Rhaid i’r prentis hunangyflogedig gael ei oruchwylio mewn modd effeithiol gan 
berson profiadol yn y maes neu’r sector sy’n berthnasol i’r brentisiaeth. Rhaid 
i’r goruchwyliwr fod yn rhywun sydd â hyfforddiant, profiad, a gwybodaeth 
ddigonol a nodweddion eraill a fyddai’n ei alluogi i gynorthwyo’r prentis yn 
briodol. Bydd lefel y cymhwysedd sy’n ofynnol yn dibynnu ar ba mor gymhleth 
yw’r sefyllfa a’r cymorth penodol sydd ei angen.   

ch. Rhaid i’r prentis hunangyflogedig sicrhau bod ei dasgau/cymhwysedd yn cael  
eu gwirio’n gywir gan berson neu gyflogwr cymwys yn y diwydiant. Er 
enghraifft, byddai tystiolaeth o gymhwysedd yn cael ei gadarnhau gan berson 
cymwys o’r diwydiant, gyda’r dystiolaeth o gymhwysedd yn dod ar ffurf Cynllun 
Ardystio Sgiliau Adeiladu/Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu ar y lefel a’r 
swydd briodol, neu ardystiad Gwresogi ac Awyru Trydanol wedi’i reoleiddio 
gan y diwydiant. 

d. Rhaid i ddarparwr y Brentisiaeth ddarparu hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a 
rhaid i’r prentis gael cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu priodol h.y. 
cerdyn prentis CASA.  

dd. Dylai’r darparwr sicrhau nad yw’r prentis yn ymgymryd ag unrhyw 
weithgareddau nad yw wedi’i hyfforddi/yn gymwys i’w gwneud yn ystod y 
brentisiaeth; ac eithrio pan fydd o dan oruchwyliaeth uniongyrchol 
goruchwyliwr cymwys o’r diwydiant (gweler pwynt ch uchod) a dim ond os nad 
yw’r gweithgareddau’n mynd yn groes i unrhyw ofyniad cyfreithiol ar gyfer 
cymhwysedd, megis Diogelwch Nwy. 

 
 
 
 
 


