


RHAGARWEINIAD
Wedi'i sefydlu yn Sir Benfro dros 20 mlynedd 
yn ôl, mae PRP Training [Hyfforddiant PRP] yn 
arbenigo mewn darparu Hyfforddiant Seiliedig 
yn y Gwaith a Galwedigaethol.

Os ydych chi eisoes yn gweithio, yn ddi-waith, 
yn neu yn gadael yr ysgol neu'n ansicr pa lwybr 
gyrfa i ddilyn yna mae rhywbeth i bawb yn PRP 
Training [Hyfforddiant PRP].

Beth bynnag rydych chi'n ei benderfynu, 
mae ennill cymhwyster a gydnabyddir yn 
genedlaethol yn ddull gwych o 
wella'ch CV, datblygu sgiliau newydd, 
eich helpu i symud ymlaen â'ch gyrfa neu 
gynyddu'ch posibilrwydd o ddod o hyd i swydd.

Mae PRP Training yn rhan o Gonsortiwm 
Academi Sgiliau Cymru (De Orllewin) sy'n 
cynnwys Coleg Sir Benfro, Coleg Sir Gâr ac 
Ymddiriedolaeth y Tywysog sy'n sicrhau bod yr 
hyfforddiant a ddarperir yn fuddiol i'r dysgwr, y 
cyflogwr ac economi 
Cymru.

Cyfle  Cyfartal

Mae PRP Training yn sefydliad cyfle cyfartal 
ac yn croesawu unigolion o unrhyw oedran, 
rhyw, crefydd, hil, cyfeiriadedd rhywiol neu 
anabledd ar eu rhaglenni hyfforddiant.

Mae CYFLOGWYR yn chwilio am lefel uwch o 
sgiliau a chymwysterau gwell yn y byd hwn sy'n 
newid yn gyflym. 
 
Mae Hyfforddiant Galwedigaethol yn paratoi 
unigolion â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer 
masnachau penodol a 
galwedigaethau tra'n ennill y cymwysterau 
hynny sy'n holl-bwysig 
a gydnabyddir gan ddiwydiant.

Mae defnyddio ymagwedd fwy ymarferol na 
chymwysterau academaidd mae hyfforddiant 
galwedigaethol yn eich helpu i adeiladu gyrfa 
trwy weithio tuag at gymwysterau sy'n arwain 
yn uniongyrchol at gyflogaeth neu ymlaen at 
addysg uwch.  Bydd y sgiliau a ddysgir yn eich 
helpu i lwyddo ym myd gwaith. 



cynnwys
Mae HYFFORDDIANT GALWEDIGAETHOL PRP yn 
ganolfan hyfforddi wedi'i hwyluso'n dda wedi'i 
lleoli yn PRP Training 
(Doc Penfro)
 
Mae Hyfforddiant Galwedigaethol PRP yn 
sicrhau bod profiadau dysgwyr 
yn bleserus ac yn fuddiol i'r gyrfa a ddewiswyd 
ganddyn nhw. Cyflwynir cyrsiau gan diwtoriaid 
angerddol â phrofiad, gwybodaeth a sgiliau.

Mae Hyfforddiant Galwedigaethol yn helpu 
dysgwyr i adeiladu'r sgiliau sydd eu hangen i 
ddilyn gyrfa ac ennill cymwysterau 
a gydnabyddir gan ddiwydiant.

Mae Hyfforddiant PRP yn gweithio â Gyrfaoedd 
Gorllewin Cymru a'r Ganolfan Byd Gwaith.  
Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un 
o'n cyrsiau o fewn y prosbectws hwn, siaradwch 
â'ch cynghorydd i gael eich atgyfeirio i ni am 
gyfweliad.

hyfforddeiaethau   ar 
gyfer   ieuenctid
ymgysylltu  
lefel 1

CYFLOGADWYEDD

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, 
Hyfforddeiaeth  a Thwf Swyddi Cymru, a 
arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael 

cymorth ariannol gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop.





Teitl| Cwrs Blasu Technoleg Gwybodaeth
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru  
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod a waith 
neu ddysgu pellach bydd ein rhaglen ymgysylltu 
yn darparu'r sgiliau i chi i ennill cyflogaeth neu 
symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i chi 
roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud 
y penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad yw 
llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder 

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

ymgysylltu
Teitl| Cwrs Blasu Gweinyddu
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru  
(Dim Cymwysterau Ffurfiol) 
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod i gael 
gwaith neu ddysgu pellach yn ein rhaglen 
ymgysylltu yn rhoi sgiliau i chi ennill cyflogaeth 
neu symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i chi 
roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud hynny i 
gyd y penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad 
yw llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder 

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

TECHNOLEG   GWYBODAETH GWEINYDDU



Teitl| Cwrs Blasu Manwerthu
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod i gael 
gwaith neu ddysgu pellach yn ein rhaglen 
ymgysylltu yn rhoi sgiliau i chi ennill cyflogaeth 
neu symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i chi 
roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud hynny i 
gyd y penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad 
yw llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

Teitl| Cwrs Blasu Arlwyo
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod i gael 
gwaith neu 
ddysgu pellach yn ein rhaglen ymgysylltu yn 
rhoi sgiliau i chi ennill 
cyflogaeth neu symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i chi 
roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud hynny i 
gyd y penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad 
yw llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys|  

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

MANWERTHU ARLWYO



Teitl| Cwrs Blasu Gwasanaeth Cwsmeriaid
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod i gael 
gwaith neu ddysgu pellach yn ein rhaglen 
ymgysylltu yn rhoi sgiliau i chi ennill cyflogaeth 
neu symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i 
chi roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud y 
penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad yw 
llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Pherfformiad Eich Hun a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

Teitl| Cwrs Blasu Gofal Plant
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol) 
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod i gael 
gwaith neu ddysgu pellach yn ein rhaglen 
ymgysylltu yn rhoi sgiliau i chi ennill cyflogaeth 
neu symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i chi 
roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud hynny i 
gyd y penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad 
yw llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Pherfformiad Eich Hun a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

GWASANAETH    CWSMERIAID GOFAL   PLANT



Teitl| Cwrs Blasu Gofal Oedolion
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 - 18
Hyd| Isafswm o 4 Wythnos / Hyd at 21 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| PRP Training
 
Rhagarweiniad| Os nad ydych yn siŵr pa lwybr 
gyrfa i'w gymryd, nad ydych yn barod i gael 
gwaith neu ddysgu pellach yn ein rhaglen 
ymgysylltu yn rhoi sgiliau i chi ennill cyflogaeth 
neu symud ymlaen at lefel uwch.

Cwrs Blasu| Mae Cwrs Blasu yn rhoi'r cyfle i chi 
roi cynnig ar yrfa benodol cyn gwneud hynny i 
gyd y penderfyniad holl-bwysig hwnnw.  Os nad 
yw llwybr penodol yn addas i chi, gallwch newid 
yn hawdd trwy ein rhaglen ymgysylltu. Mae 
ymgysylltu yn rhoi cyfle i ddysgwyr sydd heb 
ffocysu'n alwedigaethol brofi ystod o sectorau, 
ennill cymorth neu gael gwared ar rwystrau ac 
adeiladu hyder

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Gwybodaeth a 
Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Pherfformiad Eich Hun a Datrys Problemau
Lleoliad Gwaith

GOFAL   OEDOLION





lefel 1
Teitl| TG ar gyfer Defnyddwyr - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynions| Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu (TGCh)
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

Teitl| Gweinyddu Lefel - 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol) 
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys|  

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

TECHNOLEG   GWYBODAETH GWEINYDDU



Teitl| Gwasanaeth Cwsmeriaid - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 Awr yr 
Wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

Teitl| Gofal Plant - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol) 
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau.
Lleoliad Gwaith

GWASANAETH    CWSMERIAID GOFAL   PLANT



Teitl| Gwasanaeth Cwsmeriaid Ym Maes 
Gofal Oedolion - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol) 
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys|  

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau.
Lleoliad Gwaith

Teitl| Gwasanaeth Bwyd a Diodydd - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys|  

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau.
Lleoliad Gwaith

Letygarwch   ac   ARLWYO



Teitl| Cynhyrchu Bwyd a Choginio - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys|  

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

Teitl| Hanfodion Arlwyo - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Requirements| Age 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys|  

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau. 
Lleoliad Gwaith



Teitl| Gwasanaethau Lletygarwch - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau 
Lleoliad Gwaith

Teitl| Swyddfa Flaen - Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau. 
Lleoliad Gwaith



Teitl| Gwasanaeth Cwsmeriaid a Diodydd - 
Lefel 1
Lleoliad| Canolfan Alwedigaethol / Lleoliad
Gofynion | Oedran 16+ |
Gwneud cais Trwy Yrfaoedd Gorllewin 
Cymru 
(Dim Cymwysterau Ffurfiol)  
Oedran| 16 +
Hyd| Hyd at  26 Wythnos / Hyd at 40 awr yr 
wythnos
Cost| Wedi'i Gyllido
Dyfarniad| City & Guilds
 
Rhagarweiniad| Mae hyddorddeiaethau'n 
rhaglen newydd ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 
18 oed yng Nghymru.  Bydd y rhaglen yn rhoi'r 
sgiliau sydd eu hangen i bobl ifanc i gael swydd 
neu symud ymlaen i ddysgu pellach ar lefel 
uwch megis prentisiaeth neu addysg bellach

Lefel 1| Mae'r Hyfforddeiaeth Lefel 1 ar gyfer 
dysgwyr ieuenctid sydd eisoes yn gwybod 
pa yrfa yr hoffent ei dilyn a maent yn barod i 
hyfforddi ar y lefel hon neu maent wedi symud 
ymlaen yn naturiol o'r y lefel ymgysylltu.

Yr hyn sydd wedi'i Gynnwys| 

Sgiliau Hanfodol Cymru - Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth 
a 
Chyfathrebu TGCh
Sgiliau Hanfodol Ehangach - Gweithio Ag 
Eraill, Gwella'ch Dysgu eich Hun a 
Perfformiad a Datrys Problemau. 
Lleoliad Gwaith





Gallwch chi weithio tuag at gymhwyster mewn 
cyflogadwyedd â ffocws yn eich sector 
dewisol.

Mae cyflogadwyedd yn rhoi'r cyfle i unigolion 
wella eu rhagolygon cyflogaeth, 
eu cynnydd ym maes addysg neu fyw 
bywyd mwy annibynnol.

Mae ystod o lefelau ar gael yn dibynnu ar eich 
rhaglen a'ch gofynion sgiliau.

Mae'r Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma mewn 
Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol yn 
gymwysterau sy'n eich helpu i ddatblygu 
sgiliau personol, rhinweddau ac agweddau 
allweddol sy'n ofynnol gan gyflogwyr a gwneud 
cynnydd ym maes addysg.  Yn dibynnu ar y 
lefel rydych chi'n ei chymryd, hefyd mae unedau 
blasu galwedigaethol ar gael gan ddetholiad 
eang o ddiwydiannau.

Cyflogadwyedd



Sut mae'r rhaglen ddysgu yn cael ei hariannu?
Ariennir y rhaglenni dysgu gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru ac fe'u hariennir yn rhannol gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 
 
A fydd rhaid i mi dalu am yr hyfforddiant?
Na fydd. Does dim cost i'r dysgwr sy'n dilyn 
rhaglen alwedigaethol.

A fydda i'n gallu parhau â fy hyfforddiant os 
bydda i'n dod o hyd i gyflogaeth?
Byddwch, os cewch chi gyflogaeth tra'ch bod ar 
raglen alwedigaethol, gallwch chi symud ymlaen i 
brentisiaeth seiliedig yn y gwaith â PRP Training.

Faint o waith fydd rhaid i mi ei wneud?
Mae faint o waith yn dibynnu ar y rhaglen rydych 
chi'n ei dilyn. Ein nod yw dod o hyd i leoliad gwaith 
cyn gynted â phosibl er mwyn i chi ennill y sgiliau 
hollbwysig hynny.
 
Faint o amser y bydd yn ei gymryd i mi 
gwblhau'r rhaglen?
Mae faint o amser i'w chwblhau'n dibynnu ar y 
rhaglen. Gall hyn fod hyd at 24 wythnos.

A fyddwch chi'n rhoi gwybod i mi os bydda i'n 
gwneud pethau'n anghywir?
Bydd eich tiwtor yn eich tywys drwodd i sicrhau 
eich bod yn gwneud pethau'n gywir. Byddwch chi'n 
derbyn sesiynau un wrth un bob wythnos gyda'ch 
tiwtor a fydd yn eich cynorthwyo i ganfod cyflogaeth 
a sicrhau bod yr yrfa a ddewiswyd yn gywir i chi.
 
A fydda i'n derbyn unrhyw fudd-daliadau?
Os ydych chi rhwng 16 a 18 oed ac yn dilyn 
hyfforddeiaeth gallwch chi gael rhwng £30 -  £50 yr 
wythnos.(yn dibynnu ar bresenoldeb)

Trefniadau Teithio?
Gallwch chi hawlio tuag at dreuliau teithio bob 
wythnos. (Mae Telerau ac Amodau yn Gymwys)

 
Gofal Plant?
Os ydych chi’n unig riant efallai y bydd gennych 
hawl i dderbyn lwfans gofal plant (Mae Telerau ac 
Amodau yn Gymwys)

Pa mor aml fydd angen i mi fod yn y ganolfan?
Bydd eich cyfnod ymsefydlu yn parhau am 1 
diwrnod yn y ganolfan. Yn dibynnu ar eich gofynion 
unigol bydd oriau / dyddiadau lleoliadau yn cael eu 
cadarnhau gyda'ch tiwtor. 
 
Os oes gennyf unrhyw ymholiadau rhwng 
ymweliadau â lleoliad â phwy ddylwn i gysylltu?
Ym mlaen eich portffolio mae rhestr o rifau cyswllt. 
Gallwch chi gysylltu ag unrhyw un ar y rhestr hon 
os oes gennych unrhyw ymholiadau. Eich prif fan 
cyswllt fydd eich tiwtor lleoliad.

Pwy sy'n penderfynu pa raglen y bydda i'n ei 
dilyn?
Trafodir hyn gyda Gyrfaoedd Gorllewin Cymru, 
Canolfan Byd Gwaith, PRP a chi eich hun i sicrhau 
bod y rhaglen yn gywir i chi.

Beth fydd yn digwydd os na alla i fynychu 
hyfforddiant / lleoliad oherwydd salwch?
Rhaid i chi ffonio'r ganolfan a'r lleoliad i roi gwybod 
iddynt am eich salwch cyn yr amser y dylech chi 
ddechrau ar y diwrnod hwnnw.

Beth Fydd yn Digwydd Os oes gennyf gŵyn?
Os ydych chi'n anfodlon ar unrhyw ran o'ch 
profiad dysgu gyda PRP Training, cyfeiriwch at ein 
gweithdrefn gwyno isod ac e-bostiwch eich 
cŵyn i clareb@prp-training.co.uk

CWESTIYNAU   CYFFREDIN   DYSGWYR



Cwestiynau   Cyffredin   Lleoliad

Pa gostau sy'n gysylltiedig?
Ariennir y rhaglenni dysgu gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru ac fe'u hariennir yn rhannol gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop (dim costau i'r lleoliad).

Beth sy'n ofynnol gennyf i fel darparwr
lleoliad? 
Mae'n hanfodol bod y dysgwyr yn cael cymaint o 
brofiad o'u lleoliad gwaith â phosib i'w paratoi ar 
gyfer cyflogaeth.

Os bydd y tiwtor yn ymweld â'r safle ond mae'r 
dysgwr yn rhy brysur i'w weld, beth fydd yn 
digwydd?
Bydd y tiwtor yn cynnal arsylwad er mwyn peidio ag 
aflonyddu ar y dysgwr tra byddant yn gweithio. Os 
na fydd hyn yn briodol, bydd y tiwtor yn ail-drefnu'r 
apwyntiad. 

Â phwy fydda i'n trafod cynnydd y dysgwyr?
Cynhelir Adolygiadau Cynnydd bob mis gyda'r 
dysgwr a'r cyflogwr. Bydd y tiwtor yn eich diweddaru 
ar gynnydd y dysgwr a bydd angen i chi wneud 
sylwadau cyffredinol a llofnodi'r ffurflen adolygu a 
ddarperir.

Â phwy fydd angen i mi gysylltu os bydd gennyf 
ymholiad â'r lleoliad gwaith?
Gallwch ffonio ein swyddfa a siarad â'r rheolwr 
hyfforddiant galwedigaethol.

Faint o amser y bydd y tiwtor yn ei dreulio yma 
ar bob ymweliad?
Bydd y tiwtor yn treulio 1 awr ym mhob ymweliad ar 
gyfartaledd. Bydd hyn hefyd yn dibynnu ar ba mor 
brysur yw'r dysgwr a'r math o asesiad arfaethedig ar 
gyfer y diwrnod hwnnw. 
 
Sawl awr yr wythnos fydd yr hyfforddai ar y 
lleoliad gwaith?
Yn dibynnu ar y rhaglen gall hyn fod rhwng 16 a 40 
awr yr wythnos a gall fod yn hyblyg o amgylch eich 
gofynion busnes.

A fydd y tiwtor yn fy hysbysu cyn ymweliadau 
sydd wedi'u trefnu?
Bydd y tiwtor yn gwneud apwyntiadau ymlaen llaw 
a bydd yn rhoi gwybod i chi am yr holl apwyntiadau 
a wneir. Hefyd byddant yn ffonio cyn yr ymweliad i 
wirio bod y dysgwr ar gael. 

Ai'r tiwtor fydd yr unig fan cyswllt?
Gallwch hefyd gysylltu â'r rheolwr hyfforddiant 
galwedigaethol ar unrhyw adeg, hefyd ar achlysuron 
bydd y tiwtor yn dod yng nghwmni'r rheolwr, 
tiwtoriaid eraill neu'r adran sicrwydd ansawdd ar 
eu hymweliadau. Byddwch bob amser yn cael eich 
hysbysu cyn hyn er mwyn sicrhau ei fod yn gyfleus.

Os hoffwn i gyflogi'r hyfforddai beth ddylwn i ei 
wneud?
Os ydych chi'n teimlo y byddai'r hyfforddai yn ased 
gwych i'ch busnes, cysylltwch â ni i drafod hyn yn 
fanylach. (Mae ystod o Gynlluniau'r Llywodraeth ar 
gael i gefnogi'r cyflogwr sy'n cyflogi hyfforddai)

Beth fydd yn digwydd ar ddiwedd amser y 
dysgwyr ar leoliad gwaith.
Ar ddiwedd y lleoliad gwaith bydd yr hyfforddai yn 
dychwelyd i'r ganolfan alwedigaethol. Byddwn 
ni'n eu cefnogi â'ch camau nesaf a byddwn ni'n 
cynnig cyfarwyddyd mewn llwybr dilyniant. Gall 
hyn gynnwys cyflogaeth, dysgu pellach neu waith 
gwirfoddol.

Beth fydd yn digwydd Os bydd gen i gŵyn?
Os byddwch chi'n anfodlon ar unrhyw ran o'r lleoliad 
gwaith â PRP Training, cyfeiriwch at ein gweithdrefn 
gwyno isod ac e-bostiwch eich cŵyn i 
clareb@prp-training.co.uk




