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Mae prentisiaid yn ennill cyflog ac yn cael 
profiad gwerthfawr yr un pryd. Rydych chi’n 
ennill sgiliau penodol i swydd y mae cyflogwyr 
yn chwilio amdanynt, ac mae cyflogwyr yn cael 
gweithlu brwdfrydig, medrus ac ymroddgar.

Sut alla i gael cymwysterau,  
sgiliau a thâl?
Mae fframweithiau 
prentisiaethau yng 
Nghymru wedi’u diweddaru 
a’u hailgynllunio. O’r 
diwrnod cyntaf, mae’n 
swydd dda, bydd gennych 
arian yn eich poced ac 
rydych chi’n cael eich 
talu i hyfforddi tuag at 
gymhwyster cydnabyddedig.

Mae fframweithiau 
prentisiaethau yng 
Nghymru wedi’u hailwampio 
i fodloni gofynion ein 
gweithleoedd sy’n newid yn 
barhaus, beth bynnag fo’ch 
diddordebau a’ch uchelgais.

Doedd mynd i brifysgol  
ddim yn addas i mi gan fod 
yn well gen i waith ymarferol 
erioed. Fel prentis, roeddwn 
i’n gallu ennill cyflog wrth 
ddysgu ac roedd hynny’n 
apelio’n fawr iawn.
Dylan Jones
Technegydd Tyrbinau Gwynt
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Does dim byd gwell na 
hyfforddiant yn y swydd er 
mwyn dysgu’r sgiliau bywyd 
go iawn sydd eu hangen i 
gamu ymlaen. Byddwch 
chi’n dysgu mwy wrth 
weithio ochr yn ochr â rhai 
sydd wedi gwneud y cwbl 
o’r blaen. Fel prentis, 
byddwch yn cyfuno profiad 
ymarferol o wneud gwaith 
gyda hyfforddiant 
ychwanegol yn y coleg.

Byddwch yn rhoi hwb i’ch 
potensial i ennill mwy o 
gyflog trwy feithrin yr 
arbenigedd a’r wybodaeth 
sy’n bwysig i gyflogwyr.

Mae cwmnïau’n chwilio am 
staff sydd â sgiliau sy’n cyfateb 
i anghenion eu busnes.

Maen nhw am gael pobl sy’n 
deall y gwaith ac a fydd yn 
gallu datblygu’n gaffaeliad i’r 
tîm. Wrth hyfforddi prentisiaid 
yn y gweithle, mae modd 
iddyn nhw sicrhau bod gan eu 

staff yr holl sgiliau a phrofiad 
sydd eu hangen arnyn nhw 
i fod yn aelodau effeithiol 
a llwyddiannus o’r tîm. 
Dyna pam mae busnesau’n 
rhoi cymaint o werth ar 
brentisiaethau, a pham y 
byddwch fel prentis yn cael eich 
parchu, eich cefnogia’ch herio.

Beth fydd eich 
cyflogwr nesaf 
yn chwilio 
amdano 
gennych chi?

Sut alla i ennill a dysgu?
Trwy ddysgu gan gydweithwyr profiadol, 
dysgu sgiliau perthnasol a datblygu’ch gyrfa.

Sut alla i gael parch a chael 
fy ngwerthfawrogi?
Mae prentisiaid yn cael eu hyfforddi gan 
gyflogwyr ar gyfer cyflogwyr.

Mae’n wych ennill 
cyflog ar eich 
diwrnod cyntaf, 
ond  bydd dysgu 
sgiliau a chael 
profiadau newydd 
yr un mor 
werthfawr.

Rhowch gynnig ar bopeth. 
Peidiwch â chyfyngu’ch hun 
i chwilio am eich swydd 
ddelfrydol yn unig. Efallai fod 
gennych chi swydd mewn 
golwg, ond rhowch gynnig 
ar bopeth. Pwy a ŵyr beth 
wnewch chi ei fwynhau ac i 
ble’r aiff â chi.
Emily Owen
Nyrs Ddeintyddol

Pe bawn i heb ddilyn y 
brentisiaeth, dw i ddim yn 
meddwl y byddwn i wedi 
cael yr un cyfleoedd. Dw i 
wedi dysgu llawer o sgiliau 
newydd sydd wedi fy helpu 
i fod yn gigydd gwell.
Matthew Edwards
Cigydd
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Mae’r gwasanaeth ar-lein 
newydd hwn, sy’n rhad ac am 
ddim, yn gallu’ch paru chi â’ch 
swydd berffaith.
Gallwch chwilio am yr holl gyfleoedd i brentisiaid 
ledled Cymru mewn un lle. Trwy hidlo’ch dewisiadau 
yn ôl diwydiant a lleoliad, gallwch baru’ch sgiliau â’r 
swyddi cywir. Mae llond gwlad o gyfleoedd ar gael, 
diolch i’r amrywiaeth o fframweithiau Prentisiaethau 
sydd ar gael. Trwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Paru, 
gallwch sicrhau eich bod yn ymgeisio am y swyddi 
gwag sydd fwyaf addas i chi – sydd hefyd yn eich 
gwneud yn ymgeisydd cryfach am y swydd.

Ewch i gyrfacymru.com a dilynwch ddolen 
Prentisiaethau i gofrestru a dechrau chwilio nawr. 

Sut alla i ddod o hyd i’r 
swydd berffaith?
Mae’r Gwasanaeth Paru 
Prentisiaethau’n ffordd 
hawdd i ddod o hyd i’ch 
cyflogwr newydd.

Fy nghyngor i i unrhyw 
un sy’n meddwl mynd yn 
brentis, yw mynd amdani 
a dysgu cymaint ag y 
gallwch chi. Rhowch gant 
y cant iddi, bydd y cyfan 
yn werth chweil.
Eli Sumner
Technegydd Modurol
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Mae’r cyfle gyda Twf 
Swyddi Cymru yn golygu 
cymaint i mi, mae wedi 
gwneud byd o wahaniaeth 
i mi. Byddwn i’n ei 
argymell i unrhyw un.
Chloe Nelson
Cynghorydd
Gwasanaethau 
CwsmeriaidOs nad ydych yn gwbl barod eto 

i fynd am Brentisiaeth, efallai y 
byddai cyfle fel Hyfforddai neu gyda 
Thwf Swyddi Cymru yn well i chi.
Felly rydych chi wedi rhoi eich bryd ar 
brentisiaeth ond heb lwyddo yn y 
cyfweliad, neu efallai’ch bod yn teimlo 
bod angen hyfforddiant ychwanegol 
arnoch. Beth yw’r cam nesaf? 

Tra phosib mai’r cyfan sydd ei angen 
yw gwella rhywfaint ar eich sgiliau  
fel eich bod chi’n fwy parod i ddilyn 
prentisiaeth. Os felly, gallai’r opsiynau 
canlynol fod o gymorth.

Ydych chi’n 16-18 oed 
ac angen rhywfaint o 
gymorth i baratoi ar 
gyfer byd gwaith?
Yr ateb yw  
Hyfforddeiaeth.
Mae hyfforddeiaeth yn ffordd wych i rai 
sy’n gadael ysgol roi cynnig ar bob math 
o swyddi gwahanol, cael rhywfaint o 
brofiad gwaith a dysgu sgiliau newydd.

Gallai agor y drws i gyfleoedd  
newydd trwy ddangos i gyflogwyr  
eich bod yn barod am waith.

Ydych chi’n 16-24 oed?  
Yn ddi-waith? Yn chwilio 
am waith?
Yr ateb yw  
Twf Swyddi Cymru.
Mae Twf Swyddi Cymru’n helpu pobl 
ifanc sy’n byw yng Nghymru i gychwyn 
ym myd gwaith trwy gynnig cyfleoedd 
gwaith chwe mis, am dâl, mewn 
diwydiannau amrywiol. 

Os byddwch chi’n gweithio’n galed  
ac yn dal ati, gallwch ennill profiad heb  
ei ail a all arwain at gyfleoedd pellach.

Am fwy o wybodaeth ffonia 0800 028 4844 neu ewch i gyrfacymru.com
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Does dim gwahaniaeth os ydych 
chi wedi gadael yr ysgol heb fawr 
ddim cymwysterau, wedi llwyddo 
mewn sawl arholiad TGAU, newydd 
orffen yn y coleg neu wedi ennill 
gradd. Yr hyn sy’n bwysig yw ble’r 
ydych am fynd nesaf.
Gallwch ymuno â’r rhaglen Brentisiaethau ar y 
lefel fwyaf addas i chi: Prentisiaeth Sylfaen, 
Prentisiaeth neu Brentisiaeth Uwch. Bydd angen 
rhwng un a phedair blynedd i’w cyflawni, yn ôl 
lefel y brentisiaeth.

Sut mae dewis y 
llwybr cywir?
Os yw’r dyfalbarhad 
a’r uchelgais 
gennych, mae 
prentisiaeth ar gael 
sy’n addas i chi.

NVQ Lefel 4 HNC/HND, Gradd Sylfaen, Gradd Anrhydedd
yn cyfateb i…

Brentisiaethau 
Uwch

5 TGAU, 2 Safon Uwch, NVQ Lefel 3, Sgiliau 
Allweddol neu BTEC 
yn cyfateb i…

Brentisiaethau

5 TGAU, NVQ Lefel 2,  
Sgiliau Allweddol neu BTEC 
yn cyfateb i…

Brentisiaethau Sylfaen

Twf Swyddi Cymru Dechreuwch  
yma  

Ar Hyfforddeiaeth? Dechreuwch  
yma  

Yn yr Ysgol? Dechreuwch  
yma  

Dechreuwch  
yma  

Yn y Coleg? Dechreuwch  
yma  

Dechreuwch  
yma  

Dechreuwch  
yma  

Yn y Brifysgol? Dechreuwch  
yma  

Prentisiaeth Sylfaen Yn cyfateb i basio pump TGAU yn dda.

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith megis NVQ Lefel 2

Prentisiaeth Yn cyfateb i basio dau bwnc safon Uwch.

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith megis NVQ Lefel 3

Prentisiaeth Uwch Yn cyfateb i HNC/HND neu Radd Sylfaen
ac uwch.

Mae prentisiaid yn gweithio tuag at gymwysterau dysgu seiliedig ar waith sy’n cyfateb
i NVQ Lefel 4 neu uwch

Does dim 
cyfyngiadau ar 
yr hyn y gallwch 
ei gyflawni fel 
prentis.

Prentisiaethau Uwch yw’r cyfuniad gorau o hyfforddiant mewn 
swydd wrth astudio tuag at gymhwyster uwch. Gallwch fynd 
ymlaen i alwedigaethau hyfedr iawn a chamu ymlaen ar lwybr 
clir i gyflawni’ch uchelgais yn y gweithle.

Mae’r canllaw hwn yn dangos sut mae prentisiaethau’n 
cyfateb i gymwysterau cyfatebol o lefel TGAU i lefel gradd.  
Ble fyddech chi’n dechrau?

Mae Prentisiaethau Cymraeg a 
Dwyieithog yn rhoi cyfle i unigolion 
ddysgu sgiliau newydd yn ogystal  
â’u helpu i gynnal a meithrin eu  
sgiliau ieithyddol.

Prentisiaethau Cymraeg
Os oes gan eich gweithlu presennol  
neu ddysgwyr newydd anghenion iaith 
Gymraeg a’u bod yn awyddus i ddatblygu 
eu sgiliau, gall Rhaglen Brentisiaeth 
Llywodraeth Cymru helpu.

Prentisiaethau Uwch
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Bywyd fel prentis
Pwy well na rhai o’n prentisiaid diweddar i sôn am 
yr her a’u llwyddiant wrth ddilyn prentisiaeth? 
Gobeithio y byddan nhw’n eich ysbrydoli chi i 
lwyddo hefyd.
Eli Sumner 
Technegydd Moduron a pherchennog busnes, 
Caerdydd
Mae ceir wedi bod yn agos at galon Eli  
erioed. Felly, pan oedd yn un ar bymtheg  
oed fe benderfynodd ddilyn Prentisiaeth 
Fecanyddol dair blynedd gyda’i garej  
Halfords Autocentre lleol. 

Rhoddodd y Brentisiaeth y profiad ymarferol 
roedd Eli’n chwilio amdano, gan sbarduno ei 
uchelgais i symud ymlaen yn ei yrfa. Yn wir,  
ar ôl gorffen ei brentisiaeth roedd mor frwd 
nes iddo fynd ati i sefydlu ei fusnes ei hun  
fel mecanic symudol.

“Fe wnaeth y brentisiaeth roi’r awydd i mi 
ddysgu mwy a gwthio fy hun i fod yn 
beiriannydd gwell. Mae wedi newid fy  
mywyd a dw i mor falch o bopeth rydw i 
wedi’i gyflawni.“ 

Harriet Morris 
Gweithredwr Priffyrdd Awdurdod Lleol
Cyngor Sir Powys
Roedd Harriet Morris o Lanidloes yn teimlo  
dan bwysau i wneud penderfyniad am ei gyrfa:

“Gweithiais i’n galed yn yr ysgol i gael graddau 
da, ond doedd pethau byth yn dod yn hawdd  
i mi. Er i mi gael hwyl yn fy arholiadau Safon 
Uwch, roeddwn i’n poeni y byddai’r gwaith  
yn y Brifysgol yn mynd yn anoddach fyth.

“Cafodd fy rhieni dipyn o sioc ’mod i wedi 
gwneud cais am brentisiaeth fel gweithiwr 
amgylchedd lleol gyda Chyngor Sir Powys.  
Dw i’n hoff o’r awyr agored, ond wnaethon 
nhw erioed feddwl y byddai gen i  
ddiddordeb mewn rhywbeth fel gwaith 
adeiladu neu beirianneg.

“Mae’r arian yn dda a dw i wrth fy modd allan 
ym mhob tywydd. Mae fy rhieni’n falch iawn 
ohonof hefyd!”

Dewi Foulkes 
Technegydd Cynorthwyol, Real SFX Caerdydd
Ar ôl dilyn prentisiaeth mewn Cyfryngau 
Creadigol a Digidol, mae Dewi’n dilyn gyrfa 
lwyddiannus fel technegydd cynorthwyol  
gyda chwmni Real SFX yn y brifddinas.
Mae’r cwmni’n arbenigo mewn effeithiau 
arbennig a phropiau ar gyfer ffilmiau ac 
achlysuron arbennig, yn ogystal â chyfresi 
teledu fel Doctor Who, Casualty, Sherlock  
a Stella.

“Roedd dysgu yn y gwaith o fudd i ennill profiad 
ymarferol a gwnaeth fy helpu i symud ymlaen 
yn gyflym i fod yn dechnegydd cynorthwyol.

“Dw i wrth fy modd yn gweithio yn y diwydiant 
effeithiau arbennig gan fod pob diwrnod yn 
wahanol. Un diwrnod gallwn fod yn adeiladu  
rig a’r nesaf yn ffrwydro Dalek.”

Cara Evans 
Cynorthwyydd Gofal Plant, Tiny Tots, Treforys
Cychwynnodd Cara Evans ar hyfforddeiaeth 
lefel un iaith Gymraeg mewn gofal plant ym 
meithrinfa Tiny Tots, Treforys, cyn symud 
ymlaen i brentisiaeth lefel tri.

“Roedd Hyfforddeiaeth yn y feithrinfa yn gyfle 
imi ennill profiad i wneud yr hyn roeddwn i 
wrth fy modd yn ei wneud.

“Mae’r Gymraeg wedi bod o fantais i mi  
gydol fy mhrentisiaeth. Mae’r rhieni’n  
hoffi’r faith mod i’n siarad yr iaith ac yn  
gallu helpu eu plant i ddatblygu pan fyddan 
nhw yn y feithrinfa.

“Trwy ddechrau fel hyfforddai a symud ymlaen  
i fod yn brentis, dw i wedi parhau i weithio 
mewn swydd sydd wrth fy modd ac ennill 
cymwysterau ar yr un pryd – rhywbeth a  
fydd o fantais i mi yn y dyfodol.”

Saima Tabassum 
Cynorthwyydd Telathrebu
EE, Merthyr Tudful
Ar ôl cael graddau A* yn ei harholiadau TGAU, 
penderfynodd Saima Tabassum o Aberpennar 
nad oedd hi am ddilyn llwybr academaidd. 
Dechreuodd weithio mewn ffatri cynhyrchu 
pasteiod a ffatri feddygol wedyn, ond doedd 
hi ddim yn mwynhau’r gwaith.

“Roeddwn yn fy nagrau ac yn methu’n lân â 
phenderfynu beth i’w wneud nesaf. Ar ôl 
edrych ar wefan Gyrfa Cymru gwelais fod EE 
yn hysbysebu prentisiaethau Telathrebu ym 
Merthyr Tudful, ac roedd gen i deimlad da am 
y syniad hwnnw ar unwaith.

“Bellach, dw i’n gweithio mewn amgylchedd 
proffesiynol ac wrth fy modd yn y gwaith, yn 
enwedig y maes gwerthu, a chefais flas mawr 
ar astudio ymhellach wrth ennill cyflog.”

10 110800 028 4844 gyrfacymru.com @apprenticewales facebook.com/apprenticeshipscymru



Matthew Edwards 
Cigydd, Vaughan’s Butchers, Pen-y-ffordd
Erbyn hyn, mae Matthew Edwards o 
Wrecsam ar ben ffordd i sefydlu’i fusnes ei 
hun. Ar ôl dilyn cyfres o brentisiaethau 
mewn sgiliau cigyddiaeth sylfaenol ac uwch, 
llwyddodd i gamu ymlaen i Brentisiaeth 
Uwch Lefel 4 Cig a Dofednod mewn sgiliau 
rheoli a goruchwylio ac mae’n awyddus i 
agor ei siop gig ei hun.

“Sylweddolais yn fuan fod gen i dalent go 
iawn yn y maes a dw i heb edrych yn ôl ers i 
mi ddilyn fy mhrentisiaeth gyntaf gyda Jones 
Butchers Llangollen.

“Hefyd, mae’n dda gwybod yr union pa 
gymwysterau ychwanegol sydd eu hangen 
arna i er mwyn gallu gwireddu fy 
mreuddwyd o redeg fy siop fy hun.”

130800 028 4844 gyrfacymru.com @apprenticewales facebook.com/apprenticeshipscymru12



Am ddysgu mwy?
Cysylltwch â Gyrfa Cymru i 
gael yr holl gymorth, cyngor a 
chefnogaeth angenrheidiol i fod 
yn brentis.
Os ydych chi wedi’ch ysbrydoli gan y cyfle i ennill cyflog 
wrth ddysgu trwy brentisiaeth, mae sawl ffordd o gael 
gafael ar y ffeithiau.

Byddwn ni’n eich cefnogi bob cam o’r ffordd a gallwn 
eich paru chi â’r cyfle delfrydol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn brentis, ewch  
i gyrfacymru.com neu ffoniwch 0800 028 4844.

I gael y manylion diweddaraf ar flaenau’ch 
bysedd, dilynwch ni ar Facebook neu Twitter.
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