
Mae cronfeydd yr UE yn 
helpu pobl iach i fyw bywyd 
cynhyrchiol mewn economi 
fwy ffyniannus ac arloesol 
yng Nghymru. Maent yn 
helpu i sefydlu cymunedau 
mwy diogel a chydlynol, gyda 
lefelau is o dlodi a mwy o 
gydraddoldeb; amgylchedd 
cadarn gyda defnydd mwy 
cynaliadwy o'n hadnoddau 
naturiol a chymdeithas sydd 
ag ymdeimlad hanfodol o'i 
diwylliant a'i threftadaeth ei 
hun. 
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Yn 2015, gwariwyd swm o £5.7m i weddnewid Lido 
Pontypridd yn helaeth, gyda chymorth £3m o 
gronfeydd yr UE.   
 
O dan y prosiect mae nodweddion hanesyddol yr 
adeilad gwreiddiol wedi cael eu hadfer, megis y giât 
dro a’r swyddfa docynnau a’r cabanau pren gwreiddiol. 
  
Mae tri phwll wedi’u gwresogi wedi cael eu hadeiladu 
ynghyd â chaffi deulawr a chanolfan hanesyddol, oriel, 
ac ystafell ddosbarth addysgiadol. 
  
Mae'r ganolfan hanesyddol yn gartref i arteffactau un o 
enwogion Pontypridd, y nofiwr byd-enwog, Jenny 
James. Hi oedd y person cyntaf o Gymru i nofio’r 
Sianel  yn 1951 a’r fenyw gyntaf i nofio Môr Hafren. A 
hithau wedi hyfforddi yn y Lido yn ystod ei blynyddoedd 

cynnar, daeth yn achubwr bywyd yn ddiweddarach. 
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Mae Shaun Welsh wedi elwa ar brosiect a ariennir gan 
yr UE, sef  ION Leadership, ar ôl sefydlu Trojan 
Construction Management gyda David Thomas dair 

blynedd yn ôl. 
 

Roedd Shaun, sy’n syrfëwr meintiau, a David, sy’n 
beiriannydd adeiladu, yn ddi-waith wedi i’w cyn 
gyflogwr roi’r gorau i fasnachu, felly penderfynodd y 
ddau ymuno a chreu eu cwmni adeiladu’u hunain. 

 
Ar ôl cwblhau’r cwrs, dywedodd Shaun: “Er bod 
gennym wybodaeth sylfaenol dda am y byd adeiladu, 
ychydig wyddom ni am fyd busnes a rhedeg cwmni. 
Roedd y cwrs yn caniatáu i ni gymryd cam yn ôl ac 
edrych ar y busnes o’r tu allan.    

 
“Ers dechrau’r cwrs, mae trosiant ac elw’r cwmni wedi 
tyfu; rydym wedi cyflogi rhagor saff ac wedi rhoi 
gweithdrefnau gwell ar waith ac mae hynny’n  gwneud 
bywydau pawb yn haws. 

 
“Mae’r rhaglen wedi bod yn hynod werthfawr.” 

 
Ers ei sefydlu, cafodd y cwmni o Dreforest ei enwi’n 
‘gontractiwr y flwyddyn’ yn y DU gan y cwmni byd-eang 
KFC ac maent wedi adeiladu 24 o fwytai yng Nghymru 
a Lloegr i’r brand byd-enwog ac, yn fwy diweddar, 
roedd y cwmni yn y pumed safle ar hugain yng 
ngwobrau Fast Growth 50. 
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Mae'r cynllun Gweithffyrdd+ sy'n werth £9.1m dan arweiniad 
Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnig cyfleoedd 
hyfforddiant a phrofiad gwaith am dâl i 4,000 o bobl sy'n ddi-
waith ers cyfnod hir i helpu i'w rhoi ar ben ffordd.  
 
Mae'r cymorth yn targedu pobl dan anfantais ac yn eu helpu i 
gymryd eu camau cyntaf tuag at ailymgysylltu neu gamu i 
mewn i'r farchnad lafur.  
 
Mae pobl o Gastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir 
Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion i gyd yn elwa ar y 
cynllun tair blynedd, sy'n cael £7.5 miliwn o gefnogaeth o 
gronfeydd yr UE.  
 
Mae Gweithffyrdd+ hefyd yn cynnig mentora un-i-un, cymorth i 
geisio gwaith a sgiliau ar gyfer cyfweliad yn ogystal â'r cyfle i 
ennill cymwysterau newydd. Bydd y cymorth yn targedu 
unigolion sy'n cael eu heffeithio gan gyflyrau ar y galon ac 
anableddau sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, yn ogystal â 
phobl sydd â chyfrifoldebau gofalu a'r rheini sydd heb lawer o 
sgiliau, neu ddim o gwbl.  
 
Llwyddodd Dean Morgan o Lansawel i gael gwaith unwaith 
eto ar ôl bod yn ddi-waith am wyth mis, diolch i'r rhaglen 
Gweithffyrdd flaenorol a oedd yn cael ei hariannu gan yr UE. 
 
Cafodd Dean swydd gyda'r cwmni adeiladu Jistcourt ac ers 
hynny mae wedi cael dyrchafiad i fod yn rheolwr safle. 
Dywedodd, "Mae cael swydd wedi gwneud gwahaniaeth 
mawr. Roedd hi'n anodd iawn gwneud i'r arian bara gyda 
morgais a phlant. Rwy' bellach yn llawer hapusach yn fy 
mywyd teuluol a gwaith. Mae'n wych bod mewn gwaith."  
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Mae April Davies yn fenyw ifanc benderfynol ac yn 
esiampl ddisglair i fenywod ifanc eraill sydd am gael 
gyrfa ym myd gwrywaidd y diwydiant ffermio, gyda 
chymorth gan raglen Prentisiaethau Llywodraeth 
Cymru a ariennir gan yr UE. 
 
Yn ogystal â’r rhwystr nad oedd April yn dod o gefndir 
ffermio, hi hefyd oedd yr unig ferch ar ei chwrs dysgu yn 
y gweithle yng Ngholeg Powys am bedair blynedd. 
 
Ni adawodd i hynny ei rhwystro, ac enillodd Brentisiaeth 
Sylfaen a Phrentisiaeth mewn Amaeth. Aeth i’r coleg un 
diwrnod yr wythnos tra’n gweithio gyda Dairy Dreams 
ac ar Fferm Common Piece, yr Ystog. 
 
Roedd yn rhaid iddi gyrraedd y gwaith erbyn 5 y bore 
weithiau i helpu i odro’r gwartheg ac mae wedi cyfrannu 
at bob agwedd arall ar y busnes hefyd, gan gynnwys 
defnyddio peiriannau amaethyddol mawr a helpu i 
redeg y busnes hufen iâ. 
 
“Er fy mod i’n gwybod y byddai’n anodd am nad oeddwn 
yn dod o deulu ffermio, roeddwn i’n benderfynol o 
lwyddo,” meddai April. 
 
“Dwi wedi bod yn lwcus iawn yn cael mynd at gyflogwr 
sy’n credu ynof i ac sydd wedi caniatáu imi ddefnyddio’r 
sgiliau busnes ac entrepreneuraidd a ddysgais i yn y 
coleg, a hynny yn y busnes amaeth a’r busnes hufen 
iâ.” 
 
Yn ogystal â’i gwaith llawnamser, mae hefyd wedi 
dechrau menter fach gyda defaid y mae’n gobeithio ei 
datblygu yn y dyfodol. 
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EE, un o gwmnïau cyfathrebu digidol mwyaf y DU, ac 
sydd â chanolfan ym Merthyr Tudful, ddaeth i’r brig fel 
y Cyflogwr Macro gorau yng Ngwobrau Prentisiaid 
Cymru 2015. 

 
Cyflwynwyd y gwobrau drwy’r Cynllun Prentisiaeth a 

ariennir gan yr UE, ac sy’n helpu miloedd i ddatblygu 
eu gyrfaoedd.  

 
Mae EE, sy’n gwasanaethu dros 30 miliwn o 
gwsmeriaid, yn flaenllaw ym maes arloesi, ac yn cyflogi 
dros 750 o staff rheng flaen a staff cymorth yn eu 
canolfan ym Merthyr Tudful.    
 
Sefydlodd y cwmni ei raglen Prentisiaid dair blynedd yn 
ôl a hynny’n bennaf er mwyn lleihau’r nifer a oedd 
gadael y cwmni yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Ar hyn o 
bryd, mae’r cwmni’n cyflogi 251 o brentisiaid.    
 
Yn ôl Claire Litten-Price, Rheolwr Gweithrediadau yng 
Nghanolfan Gyswllt EE ym Merthyr Tudful, “Mae’n 
wobr hollol anhygoel ac mae’n haeddiannol iawn hefyd 
oherwydd yr holl waith caled y mae’r cwmni wedi’i 
wneud gyda’r prentisiaid ym Merthyr Tudful.  
 
“Byddwn yn ceisio sicrhau bod ein prentisiaid yn deall 
bod ganddynt ran bwysig iawn i’w chwarae ac y gallant 
wneud cymaint o wahaniaeth i’r cwmni.”  
 
Daeth  Coleg Merthyr Tudful ac EE at ei gilydd yn 
benodol i ddatblygu rhaglen i helpu busnesau i gadw 
staff ac i recriwtio pobl ifanc o’r ardal leol.  
 
“Mae’n well gennym recriwtio timau o brentisiaid yn 
hytrach na phobl sydd â phrofiad yn y maes. Mae 
lefelau ymgysylltu wedi codi ac mae absenoldeb 
oherwydd salwch wedi lleihau, ac mae hynny’n werth 
£300,000 bob blwyddyn, “ ychwanegodd Nicola.  
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Mae STEM CYMRU II, dan arweiniad Cynllun Addysg 
Beirianneg Cymru a chyda chefnogaeth gwerth £1.7m 
o gronfeydd yr UE, yn darparu amrywiaeth gyffrous o 

weithgareddau sy'n ymwneud â pheirianneg i filoedd o 
bobl ifanc yn y Gorllewin, y Cymoedd a'r Gogledd-
orllewin.  
 
Mae'r cynllun yn hyrwyddo pynciau STEM 
(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) i 
5,000 o bobl ifanc rhwng 11-19 oed ac yn helpu i wella 
eu cymwysterau, eu sgiliau a'u cyfleoedd gyrfa.  
 
Bwriad STEM CYMRU II yw cynyddu nifer y 
peirianwyr, y gwyddonwyr, y technolegwyr a'r 
mathemategwyr ifanc yn y gweithlu, ac mae'n cynnwys 
mentoriaid diwydiannol, fel Sony, er mwyn i bobl ifanc 
allu datblygu ffyrdd ymarferol o ddatrys yr heriau a 
wynebir trwy gydweithio â chwmnïau. 
 
Gwnaeth grŵp o bobl ifanc o Ysgol Gyfun Cynffig o 
Ben-y-bont ar Ogwr gymryd rhan ym mhrosiect cyntaf 
STEM Cymru gyda chefnogaeth yr UE a helpu Sony i 
ddatblygu ffordd o bacio'r Raspberry Pi, sy'n prysur 
gael ei gynhyrchu.  
 
Mae'r ffordd newydd hon bellach wedi'i rhoi ar waith yn 
y ffatri ac mae wedi arwain at arbedion effeithlonrwydd 
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Alanis Curran oedd yr unig ferch yn ei gweithle pan 
ddechreuodd fel prentis gyda’r cwmni JCB trwy raglen 
Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth yr UE.  
 
Mae gan Alanis bum brawd, pob un ohonynt wedi gweithio fel 
trydanwyr, ond ei chwaer a’i hysbrydolodd i gael gwybod sut 
y gallai wireddu ei huchelgais i ddod yn beiriannydd 
mecanyddol. 
 
Ar ôl cwblhau ei harholiadau TGAU y llynedd, dechreuodd 
Alanis brentisiaeth yn ffatri JCB yn Wrecsam ac erbyn hyn 
mae ym mlwyddyn gyntaf ei phrentisiaeth pedair blynedd 
gyda'r cwmni. Ar ôl pedair blynedd, bydd Alanis wedi cwblhau 
gradd sylfaen mewn peirianneg, gyda'r posibilrwydd o dreulio 
blwyddyn arall i ennill gradd lawn yn y pwnc. 
 
Ei gobaith nawr yw dringo i fyny drwy'r cwmni. 
 
“Byddwn yn argymell prentisiaeth i unrhyw un gan fy mod i 
wedi dysgu cymaint yn barod mewn ychydig fisoedd.” 
 
“Mewn deng mlynedd, dwi am fod yn bennaeth ansawdd 
gyda JCB ar ôl dod yn arweinydd grŵp, yna’n oruchwyliwr a 
theithio’r byd gyda fy swydd,” meddai. 
 
“Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi symud ymlaen drwy'r 

cwmni, gyda chyfleoedd ym mhob adran.” 
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Bydd datblygu trafnidiaeth a 
gwella cysylltiadau digidol yn 
helpu i feithrin busnesau a 
chymunedau ffyniannus, a 
hybu cyflogaeth ledled Cymru. 
Mae cronfeydd yr UE yn mynd 
i’r afael â mannau penodol lle 
ceir tagfeydd trafnidiaeth, yn 
gwella trafnidiaeth gyhoeddus 
mewn ardaloedd trefol, ac yn 
helpu i gwblhau rhwydweithiau 
digidol cyflym iawn yng 
Nghymru. Bydd mwy o 
fuddsoddiad mewn seilwaith 
yng Ngorllewin Cymru a’r 
Cymoedd lle gall hyn gael yr 
effaith fwyaf ar swyddi lleol a 
chefnogi cyfleoedd rhanbarthol 
ehangach i annog 
buddsoddiad preifat. 
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Mae rhan 7.8 cilometr o'r A465 wedi'i uwchraddio o fod 

yn ffordd tair lôn i ffordd ddeuol er mwyn lleddfu'r 
materion sy'n achosi trafferth sef nad oes modd gweld 
yn glir, tagfeydd, diffyg cyfleoedd i oddiweddyd a 
mannau lle mae llawer iawn o ddamweiniau'n digwydd.  
 
 
Mae Cynllun Deuoli yr A465 yn rhan o brosiect 
Blaenau'r Cymoedd sy'n werth £800m i ddeuoli'r A465 
o'r Fenni i Hirwaun. Bydd hyn yn rhoi hwb i'r economi 
leol ac yn helpu i adfer Cymoedd y De. 
 
Mae'r ffordd, sy'n cael cefnogaeth ariannol gwerth 
£79m gan yr UE, yn ymestyn o'r gogledd i gylchfan yr 
A465 ym Mrynmawr ac yn ymuno â'r rhan o'r A465 a 
gafodd ei gwella'n flaenorol i'r Gorllewin o gyffordd 
Nant-y-bwch yn Nhredegar. Mae'r prosiect hefyd yn 
cynnwys llwybr beicio â wyneb caled 5 cilometr a man 
gorffwys yng Ngharn Lydan gydag ardal barcio fwy, 
gwybodaeth i dwristiaid a golygfannau tuag at Barc 
Rhanbarthol y Cymoedd a Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. 
 
Mae adran 3 (Brynmawr i Dredegar) yn ymuno ag 
adran 1 (y Fenni i Gilwern) ac adran 4 (Tredegar i 
Dowlais Top) sydd eisoes wedi'u deuoli. Mae disgwyl i 
adran 2 (Gilwern i Frynmawr) gael ei chwblhau yn 
2018 a'r bwriad yw i'r ddwy adran olaf, sef adran 5 
(Dowlais i'r A470) ac adran 6 (yr A470 i Hirwaun) gael 
eu cwblhau erbyn 2020. 
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Trwy raglen Prentisiaethau Llywodraeth Cymru sy’n cael 
ei chefnogi gan yr UE, gwnaeth James Parry helpu ei 
gyflogwr i arbed £6 miliwn.  
 
Fe wnaeth hyn drwy ad-drefnu cytundebau gwaith ar gyfer 
tîm o arolygwyr er mwyn cadw at amserlen contract, a thrwy 
hynny osgoi cosbau ariannol. 
 
Wedi ennill 11 TGAU, pedwar cymhwyster Safon Uwch ac un 
cymhwyster UG yn Ysgol Gyfun Treorci, dewisodd 
Brentisiaeth Broffesiynol TGCh a Thelathrebu gyda BT, drwy 
Acorn Learning Solutions. 
 
Mae James wedi bod yn rhan o lawer o brosiectau arloesol, 
gan gynnwys gosod rhwydweithiau ffeibr newydd ar gyfer 
prosiect Cyflwyno Band Eang BT Llywodraeth y DU. 
Cymerodd ran hefyd mewn prosiect i ailadeiladu ysgol 
gynradd yn Kenya a fydd yn gweddnewid bywydau plant. 
 
Ac yntau’n dilyn gradd ran-amser mewn Rheoli Busnes, 
mae’n gobeithio ymuno ag Academi Openreach a dod yn 
arweinydd. 
 
“Yn bersonol, dwi’n credu mai dysgu prentisiaeth yw’r ffordd 
orau o ddechrau gyrfa, gan ddilyn llwybr dysgu sydd wedi’i 
deilwra i rôl benodol,” meddai.  
 
“Roeddwn i’n gwybod y byddai amgylchedd lle roeddwn yn 
gallu dysgu, ennill arian, datblygu a thyfu yn rhoi cyfle imi 
ffynnu fel unigolyn, a chael effaith bositif o fewn y cwmni ar yr 

un pryd.” 
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Mae'r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol sy'n werth £16 
miliwn ac sy'n cael cefnogaeth ariannol gwerth £11.5 miliwn 
gan yr UE, yn cefnogi pobl sy'n ddi-waith ers cyfnod hir ac 

sy'n economaidd anweithgar dros 25 oed yn y Gogledd a'r 
Gorllewin, a Chymoedd y De.  
 
Caiff y gronfa hon ei rheoli gan Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae'n cefnogi sefydliadau i 
ddarparu rhaglenni sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth drosiannol 
mewn ardaloedd lleol.  
 
Mae Cynhwysiant Gweithredol yn helpu i wella cyfleoedd 
cyflogaeth pobl sy'n ddi-waith ers cyfnod hir, yn ogystal â 
phobl sy'n wynebu rhwystrau sy'n eu hatal pobl rhag cael 
gwaith, fel anableddau, lefel isel o sgiliau neu broblemau 
camddefnyddio sylweddau. Mae dros 2,000 o leoliadau 
gwaith chwe mis yn cael eu creu i'w cefnogi i gael gwaith 
cynaliadwy.  
 
Erbyn 2018, bydd y prosiect yn helpu pobl i gyflawni dros 
4,000 o gymwysterau newydd seiliedig ar waith, yn helpu 
dros 3,500 o bobl i gael gwaith ac yn helpu eraill i gael 
addysg bellach a hyfforddiant.  
 
Fe wnaeth Janine Downing o'r Rhyl elwa ar brosiect 
cyflogaeth blaenorol a oedd yn cael ei ariannu gan yr UE dan 
arweiniad CGGC. Trwy leoliad gwaith dros dro fel 
cynorthwyydd gweinyddol gyda chwmni Conwy Furniture 
Reclaim, cafodd Janine y sgiliau a'r profiad i ymgeisio'n 
llwyddiannus am swydd barhaol gyda CGGC. Ers hynny, 
mae wedi symud ymlaen i rôl lle mae'n cynghori sefydliadau 
ar reoli prosiectau. 
 
Dywedodd Janine: "Cefais y cyfle gan CGGC i ddechrau 
mewn rôl lle roeddwn yn gallu profi fy hun a datblygu i'r 
swydd sydd gen i heddiw. Heb y sgiliau y gwnes i eu dysgu 
trwy'r lleoliad gyda chefnogaeth ariannol yr Undeb 
Ewropeaidd, ni fyddwn wedi gallu cyflawni hyn.  
 
"Mae fy amser gyda Conwy Furniture Reclaim wedi rhoi'r 
angerdd a'r ysgogiad i mi gan fod gen i bellach brofiad 
ymarferol o'r gwahaniaeth y mae'r prosiectau hyn gan yr 
Undeb Ewropeaidd yn gallu ei wneud i fywydau pobl." 

@wefocymru  

 



Bydd cefnogi pobl ifanc nad 
ydynt mewn cyflogaeth, 
addysg na hyfforddiant 
(NEET) yn helpu i leihau 
diweithdra ymysg pobl ifanc 
ac yn gwella rhagolygon gyrfa 
a bywyd. Mae cronfeydd yr 
UE yn canolbwyntio ar godi 
lefelau cyflawniad, lleihau’r 
niferoedd sy’n gadael yr ysgol 
yn gynnar a chefnogi’r rheini 
sydd fwyaf mewn perygl o fod 
yn NEET. Mae cronfeydd yr 
UE hefyd yn helpu i wella 
sgiliau’r rheini sy’n gweithio 
yn y blynyddoedd cynnar a 
gofal plant fel bod plant yn 
cael cymorth o ansawdd i 
annog eu datblygiad a’u 
cyflawniad yn yr ysgol. 
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Mae Parth Dysgu Blaenau Gwent sy'n werth £33.5m 

yn gyfleuster addysg o'r radd flaenaf i Flaenau Gwent 
a Blaenau'r Cymoedd, a dyma gartref holl addysg 
Safon Uwch y sir.  
 
 
Agorwyd y Parth Dysgu yn 2012 ac mae wedi'i leoli ar 
hen safle'r gwaith dur. Bu modd ei adeiladu diolch i 
becyn ariannu a oedd yn cynnwys £7.3m o gronfeydd 
yr UE.  
 
 
Mae'r campws yn trawsnewid gwasanaethau addysg 
ym Mlaenau Gwent ac yn helpu i wella canlyniadau 
addysgol i bob dysgwr – drwy bynciau Safon Uwch a 
chyrsiau galwedigaethol sy'n berthnasol i amrywiaeth 
eang o ddiwydiannau. 

@wefocymru  
 



Bydd gwella sgiliau a 
hyfforddiant yn helpu i greu 
gweithlu cryf ac amrywiol a all 
fynd i’r afael â heriau’r 
farchnad lafur ac annog 
cynhyrchiant economaidd a 
thwf busnes. Mae cronfeydd 
yr UE yn helpu i wella sgiliau 
galwedigaethol a sgiliau lefel 
uwch, gan gynnwys y rheini 
sy’n ymwneud ag ymchwil ac 
arloesi. Mae cronfeydd yr UE 
hefyd yn helpu i leihau 
anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod, yn 
gwneud y gweithlu’n fwy 
amrywiol, ac yn helpu 
menywod i symud ymlaen yn 
y gweithlu. 
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Mae Neil Meredith wrth ei fodd â heriau newydd a diolch i 
raglen Prentisiaethau Llywodraeth Cymru gyda 
chefnogaeth yr UE, mae bellach yn gweithio i Complete 

Core Business Solutions, cwmni pacio, storio a dosbarthu yn 
ei dref ei hun, sef Abercynon. 
 
Ar ôl cael swydd fel peiriannydd cynnal a chadw gyda’r 
cwmni, cwblhaodd ei brentisiaeth mewn gwaith peirianneg 
mwy penodol drwy hyfforddiant VSP/TSW Training a 
chafodd ei ddyrchafu i swydd Rheolwr Peirianneg. 
 
Gan ddefnyddio ei wybodaeth a’i sgiliau, gweithiodd yn agos 
gyda pheirianwyr eraill, gan ddarparu llinell gynhyrchu 
newydd werth £750,000 cyn goruchwylio’r gwaith o’i gosod 
a’I chomisiynu, a llunio llawlyfr hyfforddi ar gyfer ei 
gydweithwyr. 
 
Mae ei ddymuniad i ddysgu gwybodaeth a sgiliau yn parhau, 
ac mae’n dilyn cwrs Arwain a Rheoli Lefel 4 ILM. Mae’n 
gweithio tuag at Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) mewn 
Mecatroneg neu Beirianneg Trydanol. 
 
“Mae cwblhau’r Brentisiaeth wedi newid fy mywyd yn llwyr,” 
meddai Neil. “Dwi wedi dod yn fwy hyderus ac wedi gwella fy 
sgiliau cyfathrebu, sydd wedi bod yn ffactor fawr iawn yn fy 
llwyddiant.” 
 
Dywedodd Stephen Nicholls, un o gyfarwyddwyr Complete 
Core Business Solutions: “Mae llwyddiant Neil yn enghraifft 
berffaith o fanteision Prentisiaeth a sut, o’i defnyddio’n iawn 
ac ymateb yn iawn iddi, gall ysbrydoli cenedlaethau o 
brentisiaid y dyfodol.” 

@wefocymru  
 



 
 

Bydd gwella sgiliau a 
hyfforddiant yn helpu i greu 
gweithlu cryf ac amrywiol a all 
fynd i’r afael â heriau’r 
farchnad lafur ac annog 
cynhyrchiant economaidd a 
thwf busnes. Mae cronfeydd 
yr UE yn helpu i wella sgiliau 
galwedigaethol a sgiliau lefel 
uwch, gan gynnwys y rheini 
sy’n ymwneud ag ymchwil ac 
arloesi. Mae cronfeydd yr UE 
hefyd yn helpu i leihau 
anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod, yn 
gwneud y gweithlu’n fwy 
amrywiol, ac yn helpu 
menywod i symud ymlaen yn 
y gweithlu. 
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Mae Joshua Lealand o Doc Penfro wedi dod o hyd i waith 
llawn amser diolch i raglan £25m Twf Swyddi Cymru, 

rhaglen a ariennir gan yr UE. 
 

Cynlluniwyd Twf Swyddi Cymru i helpu i fynd i’r afael â 
diweithdra ymhlith pobl ifanc drwy Gymru ac i atal yr 
effeithiau niweidiol posibl sy’n gysylltiedig â chyfnodau hir o 
ddiweithdra drwy greu cyfleoedd gwaith i bobl ifanc ddi-
waith. 

 
Roedd Joshua yn chwilio drwy wefannau recriwtio am swydd 
llawn amser pan welodd wefan Twf Swyddi Cymru. 

 
Meddai Joshua, “Roeddwn yn  gweithio un diwrnod yr 
wythnos ym maes adwerthu. Roeddwn yn awyddus i weithio 
rhagor o oriau ond dim ond cytundeb wyth awr oedd gennyf 
gan fod y siop yn ceisio rhannu’r oriau gwaith ymhlith yr holl 
staff.   
 
“Ond mae gennyf ferch bedair oed a babi ar y ffordd. 
Roeddwn yn chwilio am swydd fwy sefydlog er mwyn medru 
gofalu am fy mhlant.  
 
“Roeddwn  yn chwilio am swydd lawn amser pan welais 
swydd yn cael ei hysbysebu ar Facebook gyda Building and 
Land Services. Roeddwn wedi gwneud ychydig o waith labro 
yn y gorffennol, yn helpu fy nhad a ffrindiau, felly roedd 
gennyf ychydig o brofiad. Cysylltais â’r cwmni ar unwaith.  
 
“Roeddwn yn ddigon ffodus i gael y swydd ac yn awr rwy’n 
cael tasgau newydd i’w cwblhau o hyd sy’n golygu fy mod yn 
dysgu llawer iawn. Rydym newydd adnewyddu tŷ, felly rwyf 
wedi bod yn llyfnu pren, yn peintio ac yn papuro, er 
enghraifft.   
 
“Roeddwn yn chwilio am swyddi ar wefannau fel Indeed a 
Monster. Nid oeddwn yn gwybod am raglen Twf Swyddi 
Cymru felly oni bai am Facebook, fyddwn i ddim wedi gweld 
y swydd hon. Mae’r ffaith fy mod yn cael hyfforddiant wrth 
ennill arian yn wych.” 

 

@wefocymru  
 



Bydd gwella sgiliau a 
hyfforddiant yn helpu i greu 
gweithlu cryf ac amrywiol a all 
fynd i’r afael â heriau’r 
farchnad lafur ac annog 
cynhyrchiant economaidd a 
thwf busnes. Mae cronfeydd 
yr UE yn helpu i wella sgiliau 
galwedigaethol a sgiliau lefel 
uwch, gan gynnwys y rheini 
sy’n ymwneud ag ymchwil ac 
arloesi. Mae cronfeydd yr UE 
hefyd yn helpu i leihau 
anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod, yn 
gwneud y gweithlu’n fwy 
amrywiol, ac yn helpu 
menywod i symud ymlaen yn 
y gweithlu. 
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Mae Paula Blundell, Cynorthwyydd Addysgu yn Ysgol 
Mynydd Isa ger yr Wyddgrug, wedi cwblhau Prentisiaeth 
Sylfaen trwy raglen Llywodraeth Cymru gyda 
chefnogaeth yr UE. Roedd ei lleoliad gwaith yn cynnwys 
cefnogi addysgu a dysgu mewn ysgolion drwy ITEC 
Wrecsam ac mae nawr yn gweithio tuag at Brentisiaeth. 
 
Mae Paula yn cyfaddef na wnaeth hi erioed ddod o hyd i 
swydd y gwnaeth hi wir fwynhau ar ôl gadael yr ysgol gyda 
llond llaw o gymwysterau TGAU yn 16 oed. 
 
Dechreuodd ei gyrfa newydd pan gafodd swydd fel 
Goruchwylydd Canol Dydd yn ysgol ei mab a dechrau helpu 
yn y dosbarth. Roedd hi wir yn mwynhau gweithio gyda’r 
plant a chafodd ei hannog i ddechrau ar Brentisiaeth 
Sylfaen. 
 
“Dwi am ddangos i bobl eraill sydd â theulu i ofalu amdano 
nad yw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu. Doeddwn i erioed yn 
meddwl y byddwn i’n gallu gwneud, ond dwi wedi a dwi’n 
symud ymlaen i lefel uwch nawr. Mae wedi agor byd newydd 
i mi a dwi wrth fy modd yn y gwaith dwi’n ei wneud. Dwi’n 
edrych ymlaen at barhau i ddysgu yn y dyfodol a thrwy gydol 
fy ngyrfa. 
 
“Er gwaetha’r ffaith nad oeddwn i wedi astudio am fwy nag 
20 mlynedd, fe wnes i wir fwynhau datblygu fy sgiliau a’m 
gwybodaeth,” meddai. 
 
“Dwi wrth fy modd yn helpu’r plant ac yn gweld eu hwynebau 
pan fydd rhywbeth yn clicio iddyn nhw. Mae’n fraint fawr eu 
bod nhw’n ymddiried ynof i a dwi wastad yn ceisio gwneud fy 
ngorau glas drostyn nhw.” 

@wefocymru  
 



   
Mae cronfeydd yr UE yn 
helpu pobl iach i fyw bywyd 
cynhyrchiol mewn economi 
fwy ffyniannus ac arloesol 
yng Nghymru. Maent yn 
helpu i sefydlu cymunedau 
mwy diogel a chydlynol, gyda 
lefelau is o dlodi a mwy o 
gydraddoldeb; amgylchedd 
cadarn gyda defnydd mwy 
cynaliadwy o'n hadnoddau 
naturiol a chymdeithas sydd 
ag ymdeimlad hanfodol o'i 
diwylliant a'i threftadaeth ei 
hun. 
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Cafodd Plas Llanelly - yr adeilad Sioraidd rhestredig 
Gradd 1 - ei adfywio ar gost o £7m, a hynny gyda 
chymorth cronfeydd o £2.5m gan yr UE. 
  
Plas Llanelly yw prif atyniad treftadaeth Llanelli i 
ymwelwyr o safbwynt archaeoleg, hanes, y gymuned, 
hel achau a chadwraeth. 
  
Mae Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir 
Gaerfyrddin wedi adfer yr adeilad i’w gyflwr gwreiddiol 
ar ddechrau’r 18fed ganrif. Cafodd Plas Llanelly ei 
ailagor fel Canolfan Treftadaeth Gymunedol i 
ymwelwyr gan ddarparu nifer o swyddi, treftadaeth 
gymunedol a chyfleusterau eraill ar gyfer ymwelwyr a'r 
gymuned leol.  
  
Cafodd y gwaith adfer ei gwblhau a’i agor i'r cyhoedd 
yn yr hydref 2013, ac fe'i dilynwyd gan gyfres 
Restoration y BBC gyda'r dylunydd mewnol o fri 
Laurence Llewelyn-Bowen. 

@wefocymru  
 


