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© Hawlfraint Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2019
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw 
fformat neu gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac 
na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. 
Rhaid cydnabod mai Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n 
berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.

Ni yw Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 
Ni yw'r corff sy'n cael ei 
ethol yn ddemocrataidd 
i gynrychioli buddiannau 
Cymru a’i phobl, i ddeddfu 
ar gyfer Cymru, i gytuno ar 
drethi yng Nghymru, ac i 
ddwyn Llywodraeth Cymru i 
gyfrif.

Prentisiaeth 
2020

NID OES Y FATH BETH Â 
PHRENTISIAETH GYFFREDIN YNG 
NGHYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU.

P'un a oes gennych weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol, neu 
os ydych mewn penbleth o ran beth hoffech chi ei wneud, 
gallwch brofi'r llu o lwybrau sydd ar gael er mwyn gallu dod o 
hyd i un sy'n gweddu i’ch diddordebau ac sy'n eich galluogi i 
ragori.

Gan ddilyn rhaglen a gynlluniwyd yn ofalus, byddwch yn dysgu 
gan y bobl y byddwch yn gweithio gyda nhw bob dydd. 

Cewch ragor o wybodaeth a chyfle i glywed gan y bobl y 
byddwch yn gweithio gyda nhw ar ein gwefan:  
www.cynulliad.cymru/prentisiaethau
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Eich  
Prentisiaeth  

BETH YW'R MANTEISION? 

 ■ Cael profiad gwaith go iawn mewn amgylchedd seneddol;

 ■ Cael cyflog cyflog byw o £17,383;

 ■ 31 diwrnod o wyliau ac 13 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 
braint.

 ■ Trefniadau gweithio hyblyg i'ch helpu i sicrhau’r 
cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith;

 ■ Amser sydd wedi’i neilltuo ichi weithio ar eich Diploma 
Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes..

DIWRNOD AGORED I BRENTISIAID YN Y SENEDD  

Ymunwch â ni ar gyfer ein Diwrnod Agored i Brentisiaid lle 
cewch ragor o wybodaeth, cyfle i gwrdd â'r bobl y byddwch 
yn gweithio gyda nhw, a hyfforddiant wedi’i deilwra ar sut i 
wneud cais am ein rhaglen brentisiaeth a pharatoi ar gyfer 
eich cyfweliad. . 

Dydd Gwener 16 Awst 2019

10.00 – 16.00

Senedd, Bae Caerdydd

www.cynulliad.cymru/prentisiaethau

Rydym yn arddel arloesedd ac yn 
dathlu ein llwyddiannau fel tîmBALCHDER

Ein  
Gwerthoedd

Rydym yn gynhwysol ac yn garedig, 
ac rydym yn gwerthfawrogi 
cyfraniadau ein gilydd wrth ddarparu 
gwasanaethau rhagorolPARCH

Rydym yn bwrpasol wrth gefnogi 
democratiaeth, gan dynnu ynghyd i 
wneud gwahaniaeth i bobl CymruANGERDD

UN TÎM YDYM NI
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YMWELWCH Â’N DIGWYDDIAD AGORED. 
SIARADWCH Â’N TÎM. 
DARGANFYDDWCH SUT Y GALLEN NI EICH 
CYFLOGI CHI!

SGWRS 

Ddim yn siŵr a yw prentisiaeth yn addas i chi? 
Dewch i gael sgwrs am y cyfleoedd sydd ar gael 
i chi.

ENNILL

Byddwch yn ennill cyflog wrth i chi ddysgu – 
cewch eich talu am fynd i’r gwaith a byddwch 
yn datblygu eich taith dysgu ar yn un pryd.

CYNNWYS

Dewch â theulu neu ffrindiau a darganfyddwch 
beth y gallwn ei gynnig.

Chwilio 
am ragor o 
wybodaeth? BAE CAERDYDD

Cysylltwch â ni: 
Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch e-bost i gadw lle: 
aclearning@cynulliad.cymru

Dod o hyd i'ch ffordd: I gael gwybod sut i gyrraedd y Senedd,  
ewch i www.cynulliad.cymru/senedd


