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28 Medi 2017 
 
 
Annwyl , 
 
 
ATISN 10747 - Prentisiaid o fewn Llywodraeth Cymru 

 
Diolch i chi am eich cais am wybodaeth a ddaeth i law ar 9/9/2016.  Mae’r ymatebion i’r cwestiynau 
a holwyd gennych isod: 
 

1. Faint o brentisiaid sy’n cael eu cyflogi gan Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd? 

Ar 31 Awst 2016 roedd gennym 19 prentis yn Llywodraeth Cymru 

2. Faint o brentisiaid sydd wedi eu cyflogi yn flynyddol gan Llywodraeth Cymru dros y pum 
mlynedd diwethaf? 

Mae’r nifer o brentisiaid a gyflogwyd yn ystod y 5 mlynedd diwethaf isod:  

 

2011 68 

2012 42 

2013 28 

2014 22 

2015 0* 

2016 19 ** 

 

*  Noder, yn 2015 newidiwyd amser y flwyddyn yr hysbysebwyd ein cynllun prentisiaeth i gyd-fynd â’r Wythnos 
Prentisiaid Cenedlaethol.  Ni chyflogwyd unrhyw brentisiaid newydd yn 2015 o’r herwydd. 

** Noder, yn ogystal â’n cynllun prentisiaeth allanol, rydym yn ddiweddar wedi cwblhau cynllun mewnol i gynnig 
prentisiaethau uwch i 20 aelod staff ychwanegol i gefnogi datblygiad gyrfa pellach.  Nid yw hyn wedi’i gynnwys 
yn y ffigurau uchod ar hyn o bryd. 
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3. Sut mai’r ffigyrau ma’n cymharu ac unrhyw darged a/neu strategaeth ynglyn a chyflogi 
prentisiaid yn uniongyrchol gan Llywodraeth Cymru ? 

Ein targed gwreiddiol oedd cynnig 100 prentisiaeth erbyn 2014.  Cyflawnwyd hwn yn 2012.  
Nid ydym wedi gosod targedau pellach ers hynny, ond rydym yn cynllunio i barhau i gynnig 
prentisiaethau’n flynyddol ac yn unol â rhagolygon y gyllideb costau rhedeg staff. 

 
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â'ch cais, gallwch ofyn am 
adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr ateb hwn. Dylech anfon cais am 
adolygiad mewnol at Swyddog Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru drwy'r post i'r cyfeiriad 
canlynol:  
 
Yr Uned Hawl i Wybodaeth  
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ  
 
neu drwy e-bostio: FreedomOfInformationOfficer@cymru.gsi.gov.uk 
 
Cofiwch nodi'r cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â'r 
Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:   
 
Information Commissioner’s Office  
Wycliffe House  
Water Lane  
Wilmslow  
Cheshire  
SK9 5AF. 
 
Fodd bynnag, dylech nodi nad yw'r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn nes ei fod wedi bod 
drwy ein proses adolygu mewnol ni.  
 
Yn gywir 
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