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1.

2.

22 Ionawr 2019
Y Cynghorydd Nia Jeffreys
Geraint Owen
01286 679 335
Prentisiaethau - Bid i’r Gronfa Cynllun y Cyngor

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
a)

Cymeradwyo sefydlu cynllun prentisiaethau

b)

Ymrwymo £300,000 o’r Gronfa Cynllun y Cyngor er mwyn sefydlu cynllun
prentisiaethau i gyflogi o leiaf 20 prentis newydd yn 2019.

Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
2.1. Mae’n hanfodol cysoni a gwella lefelau sgiliau yng Ngwynedd yn barhaus er
mwyn gallu ymateb i heriau'r dyfodol, sicrhau dyfodol positif a chadw ein pobl
ifanc yn lleol. Mae cyfle i’r Cyngor arwain y ffordd drwy gynnig prentisiaethau
o’r ansawdd uchaf ac yn bennaf drwy gyfrwng y Gymraeg.
2.2. Mae sefydlu cynllun prentisiaethau yn un o’r blaenoriaethau yng Nghynllun
busnes arfaethedig y Cyngor ar gyfer 2019/20.
2.3. Bydd cynllun prentisiaethau llwyddiannus hefyd yn ffordd effeithiol o ymateb i
anghenion cynllunio gweithlu’r Cyngor (‘i gael y bobl gywir, efo’r sgiliau cywir,
yn y llefydd cywir ar yr amser cywir’).
2.4. Y rhwystr mwyaf ar gyfer gwireddu cynllun prentisiaethau yw’r gyllideb i
ariannu cyflogau’r prentisiaid. Serch hynny, mae nifer o wasanaethau’r Cyngor
wedi datgan dymuniad i gyflogi prentisiaid ac wedi ymrwymo yn rhannol.

3.

CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL
3.1. Mae prentisiaeth yn gyfle i unigolyn ddatblygu gyrfa drwy weithio efo pobl
brofiadol, derbyn hyfforddiant, ennill sgiliau a chymwysterau addas a chael
cyflog yr un pryd.
3.2. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i dalu cyflog teg i brentisiaid newydd, sy’n
gyfystyr â’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (Gweler Atodiad A). Mae hyd
prentisiaethau yn gallu amrywio, ond fel arfer yn ddwy neu dair blynedd.
3.3. Mae’r adroddiad ‘Cysoni'r Model Prentisiaethau ag Anghenion Economi
Cymru’ yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru i ddatblygu sgiliau

hanfodol mewn meysydd blaenoriaeth a'r economi yng Nghymru a sut y bydd
prentisiaethau yn rhan annatod o wireddu hynny.
3.4. I wireddu hyn, cyflwynwyd yr Ardoll Brentisiaethau yn Ebrill 2017 er mwyn
annog cyflogwyr a busnesau i fuddsoddi mewn prentisiaethau. Mae’r Cyngor
yn talu ardoll o £642,000 y flwyddyn (0.5% o’r bil cyflogau). Byddwn yn gwneud
hyn tan o leiaf 2022.
3.5. Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfraniad tuag at gostau cyflogi prentisiaid,
ond mae’r ardoll yn rhoi mynediad at y costau datblygol (sef yr elfennau
cymwysterau a hyfforddiant yn unig)
3.6. Mae nifer o wasanaethau wedi datgan dymuniad i gyflogi prentisiaid ac wedi
ymrwymo yn rhannol i gyd-gyllido hynny (gweler Atodiad B). Byddai modd i
ni wireddu’r cynllun, yn ogystal â’n galluogi i ddatblygu prentisiaethau mewn
meysydd eraill, pe derbynnir yr arian a geisir.
3.7. Yr argymhelliad yw sefydlu Cronfa Brentisiaethau o £300,000. Byddai hyn yn
ariannu canran o gyflogau’r prentisiaid newydd sydd wedi eu hadnabod ar
gyfer 2019.
3.8. Mae gwasanaethau eraill wedi dangos diddordeb hefyd ac yn ystyried dulliau
o gyd-gyllido er mwyn gwireddu’r nod o gyflogi 20 prentis newydd mewn
meysydd blaenoriaeth yn 2019.
3.9. Mae’r adroddiad ‘Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus’ gan
Lywodraeth Cymru yn amlygu tan-gynrychiolaeth sylweddol o ferched mewn
swyddi lefel uwch (llai na 10%) ac yn y sectorau STEM (gwyddoniaeth,
technoleg, peirianneg a mathemateg) yn y Deyrnas Unedig. Bydd cynllun
prentisiaethau yn ystyried argymhellion yr adroddiad i annog mwy o ferched i
ymgeisio am brentisiaethau yng Nghyngor Gwynedd, yn enwedig yn y
meysydd STEM, yn ogystal â’u cefnogi i weithio tuag at swyddi uwch yn y
dyfodol.
3.10. I grynhoi, prif bwrpas cynllun prentisiaethau fuasai:






4.

Rheoli’r Gronfa Prentisiaethau
Cefnogi prentisiaethau ar draws y Cyngor
Sefydlu trefniadau cyson a chadarn ar gyfer recriwtio, penodi a chefnogi
prentisiaid
Cefnogi adrannau i adnabod cyfleoedd ar gyfer prentisiaethau newydd
Ymgysylltu gyda phobl ifanc, rhieni, cymunedau a sefydliadau addysg
Sicrhau ansawdd prentisiaethau Cyngor Gwynedd

CAMAU NESAF AC AMSERLEN
4.1. Yn amodol ar dderbyn cymeradwyaeth gan y Cabinet, bwriedir ymgysylltu
gyda budd-ddeiliaid a marchnata’r prentisiaethau yn ystod mis Mawrth ac
Ebrill.
4.2. Bwriedir rhedeg y broses recriwtio fis Ebrill, Mai a Mehefin gyda’r prentisiaid
newydd i gyd wedi cychwyn erbyn diwedd mis Medi.

5.

UNRHYW YMGYNGHORIADAU
PENDERFYNIAD

A

GYNHALIWYD

CYN

ARGYMELL

Y

5.1. Barn y Swyddogion Statudol:
i. Y Swyddog Monitro:
Dim sylwadau ynglŷn â phriodoldeb
ii. Y Pennaeth Cyllid:
Bydd sawl angen / defnydd haeddiannol yn cystadlu am adnodd prin o
Gronfa Cynllun y Cyngor ar gyfer trawsnewid gwasanaethau. Mater i
aelodau’r Cabinet fydd blaenoriaethu’r ceisiadau sy’n gwneud gwahaniaeth
wrth ddyrannu adnoddau’r Gronfa. Cadarnhaf fod darpariaeth ddigonol i
ariannu’r cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno am ystyriaeth y Cabinet, a bod
arian pellach wrth gefn ar gyfer rhai prosiectau eraill fydd yn cyrraedd
cyfarfodydd dilynol o’r Cabinet am gymeradwyaeth.

Atodiadau
 Atodiad A: Cyflog Prentisiaid 2019/2020
 Atodiad B: Prentisiaethau 2019
Dogfennau Cefndir
 Cysoni'r Model Prentisiaethau ag Anghenion Economi Cymru – Llywodraeth
Cymru
 Menywod Dawnus ar gyfer Cymru Lwyddiannus - Llywodraeth Cymru

ATODIAD A: Cyflog Prentisiaid 2019/2020
Prentis
(Oed)

Graddfa /
awr

Cyflog /
flwyddyn

Pensiwn /
Blynyddol

NI / Blynyddol

Cyfanswm Cost
Blynyddol

Cost Cytundeb
2 flynedd

Cost Cytundeb
3 blynedd

£10,272.26

£20,544.52

£30,816.78

O dan 18

£4.35

£8,392.37

£1,879.89

Dim talu NI
cyflog dan
£8,632

18 – 20

£6.15

£11,865.07

£2,657.78

Dim talu NI o
dan 21

£14,522.85

£29,045.70

£43,568.54

21-24

£7.70

£14,855.46

£3,327.62

£858.84

£19,041.92

£38,083.83

£57,125.75

25+

£8.21

£15,839.39

£3,548.02

£994.62

£20,382.03

£40,764.06

£61,146.09

Graddfeydd ar gyfer 2019/2020 yn unig

Atodiad B: Prentisiaethau 2019
NIFER PRENTISIAETHAU

17

UCHAFSWM COST LLAWN CYFLOGAETH
(Pob penodiad 25+ oed)

£713,371.05

ISAFSWM COST LLAWN CYFLOGAETH
(Pob penodiad o dan 18 oed)

£359,529.10

CYFANSWM CYFLOG
(Cyflog blynyddol x Hyd x Nifer)
PRENTISIAETH
Peirianneg Meddalwedd
TG
Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Uwch
Peirianneg Sifil

LEFEL
Prentisiaeth
Gradd
(Lefel 4/5/6)
Prentisiaeth
Uwch
(Lefel 4)
Prentisiaeth
(Lefel 2/3)

NIFER

CYCHWYN

CYSWLLT

ADRAN

HYD
(Blwyddyn)

ISAFSWM
(o dan 18 oed)

UCHAFSWM
(25+ oed)

1

01/09/2019

Elfyn Evans

Cyllid

3

£30,816.78

£61,146.09

1

01/09/2019

Gill Paul

Oedolion

2

£20,544.52

£40,764.06

2

01/09/2019

Huw Williams

Ymgynhoriaeth

2

£41,089.04

£81,528.12

Technoleg Gwybodaeth
(Cefnogaeth/Rhwydwaith)

Prentisiaeth
(Lefel 2/3)

1

01/09/2019

Bryn Goodman
Jones

Cyllid

2

£20,544.52

£40,764.06

Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Prentisiaeth
(Lefel 2/3)

5

01/09/2019

Gill Paul

Oedolion

2

£102,722.60

£203,820.30

Hamdden a Ffitrwydd

Prentisiaeth
(Lefel 2/3)

3

01/09/2019

Amanda Davies

Cwmni Hamdden
Gwynedd

2

£61,633.56

£122,292.18

Cyfryngau Cymdeithasol
a Marchnata Digidol

Prentisiaeth
(Lefel 3)

1

01/09/2019

Amanda Davies

Economi a
Chymuned

2

£20,544.52

£40,764.06

Busnes a Gweinyddiaeth

Prentisiaeth
(Lefel 2/3)

1

01/01/2019

Mari P Jones

Cefnogaeth
Gorfforaethol

2

£20,544.52

£40,764.06

Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Prentisiaeth
(Lefel 2/3)

2

01/01/2019

Joanne Parry

Cefnogaeth
Gorfforaethol

2

£41,089.04

£81,528.12

