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CEFNDIR
Mae gan Gymru Raglen Brentisiaeth hynod lwyddiannus, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â busnesau 
yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar ddarparu ansawdd uchel, y llwybrau sgiliau cywir a’r lefel gywir o 
gymorth er mwyn helpu i sicrhau gwydnwch economaidd.

Gall pob cyflogwr yng Nghymru, waeth beth fo’u maint neu’r sector y maent yn gweithio ynddo, fanteisio ar y 
Rhaglen Brentisiaethau. Mae’r rhaglen yn cynnig hyfforddiant o safon uchel i unrhyw un dros 16 oed er mwyn 
sicrhau economi sy’n seiliedig ar wybodaeth, gan roi cyfle i gyflogwyr a’u gweithwyr gyflawni eu potensial yn 
llawn.

Drwy gynnig prentisiaethau, mae busnesau nid yn unig yn cryfhau eu busnes drwy ddatblygu llif o dalent, 
ond hefyd yn sicrhau bod gan weithluoedd y dyfodol y sgiliau cywir i wneud yn siwr bod Cymru’n parhau’n 
gystadleuol ar lefel fyd-eang.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu ei system brentisiaethau i ddiwallu anghenion a blaenoriaethau 
Cymru, gan ganolbwyntio ar ansawdd a gwerth am arian. Ceir rhagor o wybodaeth am gynllun polisi sgiliau 
Llywodraeth Cymru yma.

Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
• Prentisiaethau. Dewis Doeth. Fideo i gyflogwyr 

https://llyw.cymru/cynllun-polisi-sgiliau-prentisiaethau?_ga=2.43209701.173119174.1608543988-1510690579.1570456227
https://www.dropbox.com/s/q6ejv3tmkmbjtmy/Apprenticeships.%20A%20Genius%20Decision.%20Cym.mp4?dl=0
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BETH YW PRENTISIAETH?
Mae prentisiaethau’n ffordd gosteffeithiol o greu gweithlu hyfedr a mwy hyblyg, gan helpu i gefnogi 
anghenion sgiliau nawr ac yn y dyfodol P’un a ydych yn dewis recriwtio, ailhyfforddi neu adleoli eich gweithlu, 
mae rhoi gwybodaeth am swydd a sgiliau perthnasol iddyn nhw yn hanfodol er mwyn cryfhau eich busnes.

Adnoddau y gellir eu 
lawrlwytho
• Manteision recriwtio 

prentis
• Fideo i gyflogwyr
• Cwestiynau cyffredin
• Enghraifft o 

Gylchlythyr

Prentisiaethau Sylfaen
Mae prentisiaid sylfaen yn astudio tuag at gymwysterau  
cyfwerth â 5 TGAU neu NVQ Lefel 2 ac yn aml yn mynd 
ymlaen i ymgymryd â Phrentisiaethau a Phrentisiaethau 
Uwch.
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Prentisiaethau
Mae prentisiaid yn datblygu sgiliau gwerthfawr wrth 
weithio, gan astudio tuag at gymhwyster cenedlaethol 
cydnabyddedig gyfwerth â 5 TGAU (A*-C), 2 Lefel A neu 
NVQ Lefel 3.

Prentisiaethau Uwch
Mae prentisiaethau uwch yn gweithio tuag at gymhwyster  
cyfwerth â HND/HNC neu Gradd Sylfaenol.

Prentisiaethau Gradd
Drwy gyfuno dysgu lefel uwch a chyflogaeth, gall cyflogwyr  
ddatblygu eu gweithlu a gall eu prentisiaid ennill gradd, gan  
ddatblygu eu gyrfa ac ennill cyflog ar yr un pryd.
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Prentisiaethau Cymraeg a Dwyieithog
Mae modd astudio prentisiaethau yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, neu hyd yn oed yn 
ddwyieithog, yn ddibynnol ar anghenion y cyflogwr. Mae manteision busnes i gyflogwyr sy’n defnyddio’r Gymraeg a gall darparu gwa-
sanaeth Cymraeg i siaradwyr Cymraeg wella’r gwasanaeth i gwsmeriaid.

https://www.dropbox.com/s/gycsy4qza91l90m/benefits%20of%20recruiting%20an%20apprentice%20cym.mp4?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/gycsy4qza91l90m/benefits%20of%20recruiting%20an%20apprentice%20cym.mp4?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/zy53t3muqx2xk85/EmployerANIMATION%202020%20Welsh.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7cmujh2cp405gbn/FAQs%20answered%20Wel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/4fdfql0x86sj747c6nov2/newsletter-example-Welsh.docx?dl=0&rlkey=30g90vk541f7qx8rxxbqo06aq
https://www.dropbox.com/scl/fi/4fdfql0x86sj747c6nov2/newsletter-example-Welsh.docx?dl=0&rlkey=30g90vk541f7qx8rxxbqo06aq
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SUT I RECRIWTIO PRENTIS
1. Ewch i llyw.cymru/prentisiaethcymru  

2. Llenwch Ffurflen Mynegi Diddordeb ar y Porth Sgiliau ar gyfer Busnes. 
 

3. Bydd Cynghorydd Ymgysylltu â Chyflogwyr yn helpu busnesau i ddod o hyd i ddarparwr hyfforddiant. Fel  
 arall, os yw cyflogwyr eisoes yn ymgysylltu â darparwr hyfforddiant, gallant siarad â nhw’n uniongyrchol.  
 Ceir rhestr lawn o ddarparwyr hyfforddiant yma.
 

4. Bydd angen i fusnesau, gyda chymorth eu darparwr, ddewis Fframwaith Prentisiaeth sy’n diwallu eu   
 hanghenion busnes.

5. Gellir hysbysebu prentisiaethau gwag yn rhad ac am ddim ar y Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag er   
 mwyn hyrwyddo’r cyfleoedd cyfredol sydd ar gael a chael mynediad at gronfa eang o dalent.

Adnoddau y gellir eu lawrlwytho 
• 6 cham hawdd i recriwtio prentis
• Fideo ar daith y cyflogwr
• 10 rheswm pam y dylech recriwtio prentis anabl

http://llyw.cymru/prentisiaethcymru
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/prentisiaethau
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/prentisiaethau/darparu-prentisiaethau-yng-nghymru
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/sites/skillsgateway/files/documents/CYSYLLTU%20%C3%82%20DARPARWYR%20PRENTISIAETHAU.pdf
https://llyw.cymru/fframweithiau-prentisiaethau
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/form/business-profile-apprenticeships
https://www.dropbox.com/s/dk8983qtkzxn56i/6%20Steps%20WELSH.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp4apr18428yja4/Employer%20Journey%20Welsh.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/otj7oz0le420yff/10%20reasons%20to%20recruit%20a%20disabled%20apprentice%20WELSH.pdf?dl=0
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CYLLID A CHYMORTH
Mae dwy gost yn gysylltiedig â phrentisiaeth - cyflog y prentis a chost yr hyfforddiant. 

Mae’n rhaid i chi dalu’r gost gyntaf. Nid ydych yn talu’r ail gost gan fod Llywodraeth Cymru’n talu’r rhan fwyaf 
o’r costau hyfforddi. 

Mae cymorth ar gael i fusnesau yng Nghymru waeth beth fo’u maint neu’r sector y maent yn gweithio ynddo.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnig taliad cymhelliant o hyd at £3,000 i fusnesau ar gyfer pob 
prentis y maent yn ei recriwtio tan 28 Chwefror 2021. Felly, mae nawr yn amser gwych i gyflogi prentis. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymhellion recriwtio prentisiaethau yma.

Adnoddau y gellir eu lawrlwytho
• Fideo ar gymhellion
• Dogfen PDF ar gymhellion
• GIF ar gymhellion

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/prentisiaethau/cyllid-ar-gael
https://www.dropbox.com/s/awcy0xma514310e/Genius%20Decision%20Incentives%20WELSH.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y4xp05kiu5dloov/Incentives%20Leaflet%20WELSH.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rayw642u6cefmad/GIF%20COIN.gif?dl=0
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WYTHNOS PRENTISIAETHAU 2021
Cynhelir Wythnos Prentisiaethau rhwng 8 a 14 Chwefror 2021. Mae’n ddathliad blynyddol o brentisiaethau, 
a’r gwerth y maent yn ei roi i gyflogwyr a dysgwyr, ar draws Cymru.

Anogir cyflogwyr i hyrwyddo gwaith gwych eu prentisiaid a thynnu sylw at y manteision niferus y mae 
prentisiaid yn eu cynnig i’w busnes. Bydd prentisiaid, ar bob cam o’u dysgu, hefyd yn cael eu dathlu yn ystod 
Wythnos Prentisiaethau.

Mae Wythnos Prentisiaethau, sy’n dod â phrentisiaid, darparwyr hyfforddiant, rhieni a chyflogwyr at ei gilydd, 
yn amlygu’r gwaith sy’n cael ei wneud ar draws y gymuned brentisiaethau gyfan i hyrwyddo prentisiaethau a’r 
effaith gadarnhaol y maent yn ei chael ar draws Cymru. 

Rydym wedi creu nifer o adnoddau i chi eu defnyddio, a’u rhannu, yn benodol i gefnogi Wythnos 
Prentisiaethau. Defnyddiwch y rhain yn eich sianeli cyfathrebu eich hun, boed hynny drwy gylchlythyr, 
cyfathrebu â rhanddeiliaid neu’r cyfryngau cymdeithasol wrth gwrs. 
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PWY ALL GYMRYD RHAN?

Cyflogwyr:
Anogwch bawb i ystyried sut y gall hyfforddi prentisiaid gryfhau eu busnes am flynyddoedd i ddod. Soniwch 
am yr elw rydych eisoes yn ei gael ar y buddsoddiad a sut mae buddsoddi yn eich gweithlu yn eich helpu i 
gadw talent. Dangoswch yr amrywiaeth o opsiynau gyrfa a diwydiannau sydd bellach ar gael a’r hyn y gallwch 
ei gyflawni drwy brentisiaethau.

Unigolion:
Trafodwch effaith eich hyfforddiant prentisiaeth a sut rydych wedi cyflawni eich nodau gyrfa.

Darparwyr hyfforddiant:
Tynnwch sylw at y prentisiaid a’r cyflogwyr gwych rydych chi’n gweithio gyda nhw, a’r cyfleoedd sydd ar gael. 
Efallai yr hoffech dynnu sylw unigolion sydd wedi symud ymlaen o hyfforddeiaeth i brentisiaeth, neu drwy’r 
lefelau prentisiaeth.

Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd:
Anogwch y bobl ifanc a’r oedolion rydych chi’n gweithio gyda nhw i archwilio a chael eu hysbrydoli gan yr 
ystod eang o brentisiaethau sydd ar gael.
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SUT I GYMRYD RHAN

• Dilyn Llywodraeth Cymru ar Facebook a Twitter. Cadw golwg am bostiadau #WPCymru ar y cyfryngau 
cymdeithasol a’u rhannu ar eich sianeli eich hun.

• Cynnal gweminar neu ddigwyddiad rhithiol. Gwahoddwch eich rhanddeiliaid a’ch cyfoedion a dywedwch 
wrthym pam rydych chi’n meddwl bod prentisiaethau’n benderfyniad doeth.

• Gadael i brentis gymryd yr awenau ar eich sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol am y diwrnod, cynnal sesiwn 
holi ac ateb neu gynhyrchu fideo y tu ôl i’r llenni o ddiwrnod ym mywyd prentis. 

• Gallai unigolion greu fideos ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, neu bostiadau, gan esbonio pa gyngor 
fydden nhw’n ei roi i fersiwn iau o’u hunain? Pa dri gair fydden nhw’n eu defnyddio i ddisgrifio eu taith 
brentisiaeth? Ble maen nhw’n gweld eu hunain mewn deng mlynedd? 

• Cynnal sesiwn holi ac ateb rhithiol i rieni a gofalwyr - pam y gallai prentisiaeth fod yn llwybr perffaith i 
gyflymu gyrfaoedd pobl ifanc? Pa fythau ydych chi am eu chwalu?

• Gallai busnesau ganolbwyntio ar brentis y maent yn ei gyflogi, neu gyn-brentis sydd bellach yn aelod o staff 
llawn amser. Gallai cyflogwyr hyd yn oed ddewis un prentis y dydd, gan ddangos rolau gwahanol o fewn y 
cwmni a’r gwahaniaeth y mae prentisiaid wedi’i wneud yn eu timau a’r busnes yn ei gyfanrwydd.

• Rhannu’r cariad ar Ddiwrnod Sant Ffolant. Ar 14 Chwefror, hoffem ganolbwyntio ar yr hyn rydych chi’n ei 
garu am brentisiaethau ac Wythnos Prentisiaethau. Beth ydych chi’n ei garu fwyaf am gyflogi prentisiaid 
neu am fod yn brentis? Beth am greu fideo cymdeithasol, blog neu bost ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i 
rannu eich meddyliau, gan ddefnyddio #WPCymru.
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Y CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Gallwch hyrwyddo Wythnos Prentisiaethau a rhannu eich straeon a’ch gweithgareddau gyda ni, gan ddefnyddio 
#WPCymru ar eich sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynhelir Wythnos Prentisiaethau rhwng 8-14 Chwefror, gan ddathlu prentisiaethau a’r
gwerth y maent yn ei roi i fusnesau a dysgwyr yng Nghymru. Cymerwch ran a rhannu eich stori
gan ddefnyddio #WPCymru.

Mae’n Wythnos Prentisiaethau yr wythnos nesaf! Byddwn yn dathlu drwy rannu straeon ein 
prentisiaid gwych sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Rhaglen Brentisiaethau yng Nghymru. 
Ymunwch drwy ddefnyddio #WPCymru.

Cynhelir Wythnos Prentisiaethau eleni rhwng 8-14 Chwefror, gan ddathlu prentisiaethau a’r 
gwerth y maent yn ei roi i fusnesau a dysgwyr yng Nghymru. Cymerwch ran a rhannu eich stori 
gan ddefnyddio #WPCymru.

Mae’n #WPCymru ac rydym yn dathlu’r gwerth y mae prentisiaethau yn ei roi i gyflogwyr a 
dysgwyr yng Nghymru. Mae prentisiaethau’n galluogi cyflogwyr i recriwtio mewn ffordd gost 
effeithiol gan greu llif o dalent ar gyfer y dyfodol. Ewch i www.llyw.cymru/prentisiaethaucymru 
#WPCymru 

Mae’n #WPCymru ac rydym yn dathlu’r gwerth y mae’r Rhaglen Brentisiaethau yn ei roi i
gyflogwyr a dysgwyr yng Nghymru. Mae prentisiaethau yn caniatáu i gyflogwyr recriwtio mewn 
ffordd gosteffeithiol, gan greu llif o dalent ar gyfer y dyfodol. Ewch i  
www.llyw.cymru/prentisiaethaucymru

Mae prentisiaid yn awyddus i ddysgu, yn llenwi bylchau o ran sgiliau, yn dod â safbwyntiau 
newydd ac yn creu llif o dalent! Yn ystod #WPCymru rydym yn dathlu gwerth y Rhaglen 
Brentisiaethau yng Nghymru. Ewch i www.llyw.cymru/prentisiaethaucymru
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♥ DIWRNOD SANT FFOLANT: RHANNWCH Y CARIAD ♥

Rwy’n caru prentisiaethau am eu bod yn fuddsoddiad yn y dyfodol #WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau am eu bod yn cynnig cyfle i ddysgu gan weithwyr proffesiynol o’r byd 
diwydiant ac ennill cyflog ar yr un pryd #WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau gan eu bod yn rhoi cyfle i fusnesau gael mynediad at gronfa eang o 
dalent sy’n awyddus i ddysgu #WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau am eu bod yn cryfhau busnesau drwy greu llif o dalent #WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau am eu bod wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion busnes a llenwi 
bylchau o ran sgiliau #WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau am fod pob dysgwr yn cael y cymorth un i un sydd ei angen i lwyddo 
#WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau am eu bod yn cynnig ffordd o gynyddu lefelau sgiliau wrth ennill 
cyflog #WPCymru

Rwy’n caru prentisiaethau am eu bod yn benderfyniad doeth i gyflogwyr a dysgwyr #WPCymru
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ADNODDAU Y GELLIR EU LAWRLWYTHO

• Cardiau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

• Fideo astudiaeth achos cyflogwr

• Fideo astudiaeth achos dysgwr

• Fideo wedi’i animeiddio – cyflogwr

• Fideo wedi’i animeiddio – dysgwr

• Animeiddiadau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol (1) (2)

• Pennyn Facebook

• Pennyn Twitter

• Llofnod E-bost

• Logo

• Poster y gellir ei addasu ar gyfer digwyddiad rhithiol

• Cylchlythyr/erthygl newyddion

https://www.dropbox.com/s/8mb4p45vi4g7lnw/App%20Week%202021%20Social%20Posts.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xni0vtu8ctdsmmu/Real%20SFX%20case%20study%20vid.%20Employer%20Wel.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/atcswgnp49wnpj8/_CS-RADNOR-EMPLOYEE-WEL-SOCIAL.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zy53t3muqx2xk85/EmployerANIMATION%202020%20Welsh.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2ptuwwekn9s8z2/INDIVIDUAL%20ANIMATION%202020%20WELSH.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c428t5l7d5g7sq3/App%20Week%202021%20Share%20The%20Love%20WELSH.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jajffn7qluq86i/APP%20week%202021%20videos.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pbvq1pqh2n108lx/App%20Week%202021%20Facebook%20Header%20%282%29.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wypiarghh89w5nv/App%20Week%202021%20Twitter%20Header%20%282%29.zip?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v7unc4k4tm3u84m/App%20Week%202021%20E-mail%20Signature.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bwubk8hxvx90qe/App%20Week%202021%20Logo%20WELSH.png?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/nkw8lhpxyvnb5t15qqal1/App-Week-2021-Editable-Poster.docx?dl=0&rlkey=ysg60svtpzzxya88rln5hv1rp
https://www.dropbox.com/scl/fi/5szkldha7xahhccp75nqp/newsletter-example-app.week-Welsh.docx?dl=0&rlkey=sakvu9qd6waq6io8nr7h040ht
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RHAGOR O WYBODAETH

• I gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau, ewch i: llyw.cymru/prentisiaethaucymru

• Cyflogwyr, ffoniwch: 03000 6 03000 

• Unigolion, ffoniwch: 0800 028 4844

•   /apprenticeshipscymru

•   /apprenticewales

http://llyw.cymru/prentisiaethaucymru



