
Tudalen 1. 

Telerau ac Amodau Rhaglen GO Wales Plus i GYFLOGWYR 

Parth: Prifysgol Metropolitan Caerdydd/GO Wales Plus | Rhaglen Cefnogi 

Dyfodol Graddedigion 

Diolch am fynegi diddordeb mewn croesawu intern GO Wales Plus. Trwy gyllid gan 
Lywodraeth Cymru, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gweithio gyda 
sefydliadau sydd â’u lleoliad yng Nghymru i ddarparu lleoliadau interniaeth â 
chymhorthdal i’w graddedigion diweddar. Rydym yn gwerthfawrogi eich cyfranogiad 
yn y rhaglen hon ac yn gobeithio y bydd hyn yn creu cyfle i'ch busnes fachu sgiliau 
graddedigion Met Caerdydd, wrth roi cyfle iddyn nhw ennill profiad y mae mawr ei 
angen ac ailgodi ar eu traed ar ôl heriau'r ychydig flynyddoedd diwethaf.  

Mae’r ddogfen hon yn nodi’r telerau ac amodau y cytunwyd arnynt rhwng y darparwr 

interniaeth (chi) a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (yn yr achos hwn, a gynrychiolir 

gan GO Wales Plus). Bydd hyn yn egluro prosesau a rhwymedigaethau'r ddwy ochr i 

sicrhau bod y broses recriwtio a chyflogi intern yn werth chweil i bawb. 

 

Meini prawf y cyflogwr 
 

 Mae'r rhaglen hon yn agored i sefydliadau sydd wedi'u cofrestru ac sydd â'u 
lleoliad yng Nghymru. 

 Mae’r sefydliadau cymwys yn cynnwys cwmnïau, busnesau newydd, unig 
fasnachwyr, a phartneriaethau o bob sector. 

 Mae cyllid yn gymwys i fusnesau elwa ar rywun graddedig o grŵp blwyddyn 
2020, 2021 neu 2022, a gellir ei gwblhau’n rhithiol neu yn y cnawd (yn ôl 
disgresiwn y busnes, ac yn unol â chanllawiau COVID-19 y Llywodraeth). 

 Gall sefydliadau sy'n cymryd rhan recriwtio uchafswm o 1 intern yn y rownd 
ariannu hon. 

 

Hyd 

 Bydd angen i'r interniaeth ddigwydd rhwng 3ydd Hydref 2022 a 28ain Ebrill 
2023. 

 Rhaid i unrhyw estyniad i interniaethau y tu hwnt i'r telerau y cytunwyd arnynt 
uchod gael ei ariannu gan y sefydliad sy'n cymryd rhan; ni fydd y Brifysgol yn 
cyfrannu. 

 Mae opsiynau llawnamser a rhan-amser ar gael hyd at uchafswm o 35 awr yr 
wythnos am 6 mis.  

 Bydd y cyflogwr yn cytuno i dalu’r intern £10.90 yr awr o leiaf, bydd unrhyw 
gyflog neu fuddion ychwanegol ar ben hynny yn ôl disgresiwn y cyflogwr, ni 
fydd y Brifysgol yn cyfrannu.  

 
 

Proses recriwtio 
 



 Dylid trafod interniaethau posibl â'r Brifysgol yn y lle cyntaf. Unwaith y cytunir 
arnynt, bydd y Brifysgol yn hyrwyddo'r swydd wag i'r carfannau perthnasol o 
raddedigion.  

 Dylid darparu disgrifiad swydd gyda sgiliau, profiad a chymwysterau 
perthnasol. Dylid cyflwyno hwn i dîm GO Wales Plus drwy eu e-bost 
graduatecareers@cardiffmet.ac.uk. 

 Bydd angen i’r graddedigion ymgeisio’n uniongyrchol i'r sefydliad drwy eu dull 
dewisol, er enghraifft, CV a llythyr eglurhaol wedi'u e-bostio at gyswllt dewisol. 

 Bydd y sefydliad wedyn yn dewis ei hoff ymgeisydd drwy'r broses a gytunwyd 
arni. 

 Bydd y sefydliad yn rhoi gwybod i’r Cydlynydd GO Wales Plus unwaith y bydd 
wedi dewis ymgeisydd a bydd yn cwblhau gwaith papur cadarnhau.  

 
Talu 

 

 Bydd angen i bob graddedig sy'n cwblhau interniaeth lofnodi contract 
cyflogaeth gyda'r cyflogwr a chael eu talu'n uniongyrchol gan y cyflogwr, 
mewn modd amserol.  

 Bydd y cyflogwr yn anfonebu Met Caerdydd ar ddiwedd y cyfnod interniaeth. 

 Bydd y cyflogwr yn gyfrifol am yr holl argostau a ph’un a yw'r intern wedi'i 
gofrestru'n awtomatig mewn unrhyw gynlluniau pensiwn/gwyliau ai peidio.  

 Mae’r cyflogwr yn gyfrifol am sicrhau bod gan yr intern yr hawl i weithio yn y 
DU.  

Cyn eu talu, rhaid i gyflogwyr: 

 Gadarnhau'n ysgrifenedig bod yr interniaeth wedi'i chwblhau; a 

 Chwblhau arolwg ymadael. 
 
 

Cyn i'r intern ddechrau gweithio 

Dylid trin yr intern fel gweithiwr dros dro. 

Os gwahoddir yr intern i weithio ar y safle ar unrhyw adeg, rhaid cwblhau asesiadau 

risg priodol a dylid cadw at ganllawiau COVID-19 y llywodraeth. Lle'n briodol, 

cyfrifoldeb y cyflogwr yw sicrhau bod yswiriant atebolrwydd cyflogwr llawn yn 

cwmpasu’r intern. 

 

Bydd y cyflogwr yn gyfrifol am yr holl gamau sy’n angenrheidiol i sicrhau iechyd, 

diogelwch, amddiffyniad a lles yr intern wrth ymgymryd â’r lleoliad, gan gynnwys yr 

holl gamau sy’n ofynnol o dan unrhyw Ddeddf Seneddol, gan gynnwys unrhyw 

reoliadau neu is-ddeddf unrhyw awdurdod lleol neu awdurdod arall. Bydd y cyflogwr 

yn rhoi gwybod i’r Brifysgol ar unwaith am unrhyw ddamweiniau sy’n ymwneud â’r 

intern y mae’n ofynnol rhoi gwybod amdanynt fel arfer yn unol â Deddf Iechyd a 

Diogelwch yn y Gwaith 1974 neu unrhyw reoliadau a wnaed o dan y Ddeddf honno. 
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