
 

 

BLAENORIAETH 2 CGE: Sgiliau ar gyfer Twf 

Prentisiaethau 

Darparu cyfleoedd i’r rhai o oedran gwaith i 

ennill sgiliau ar lefel canolradd o leiaf, ar draws 

ystod o sectorau galwedigaethol. 

Cymwysterau hyd at lefel 6 (Ledled Cymru) 

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA) 

Darparu cymwysterau academaidd a gwybodaeth 

ddamcaniaethol gyda defnydd ymarferol yn y gweithle. 

Yn darparu 10 modiwl credyd ar lefelau 4-6 ar draws 

ystod eang o bynciau gwahanol. (Gogledd Cymru) 

Cenedl Hyblyg 2 

Hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, datblygiad gyrfa 

a chyfrannu tuag at leihau’r bwlch cyflog yn y 

farchnad lafur.  Darparu cymorth a mentora sgiliau 

ar gyfer merched mewn gwaith gan alluogi 

cynnydd o ran y gweithle yn defnyddio eu sgiliau 

yn llawn (Ledled Cymru) 

Arweinyddiaeth ION: Rhaglen Arweinyddiaeth Newydd 

 Cynyddu sgiliau a gyrru cynhyrchiant a throsiant mewn 

busnes o unrhyw faint. Lefel 3 (WWV) 

Gweithwyr heb unrhyw lefel/lefel isel o 

gymwysterau 
Lefel Canolradd ac Uwch Cynyddu cymwysterau gradd neu gyfystyr 

Gwella safle merched yn y gweithlu 

Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) 

Cefnogi cyflogwyr i ddatblygu gweithlu medrus 

ac addasadwy trwy hyfforddiant a datblygiad â 

chymhorthdal. Mae hyfforddiant 

galwedigaethol ar gael mewn amrywiaeth o 

sectorau allweddol (Ledled Cymru) 

Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS 2) 

Prosiectau ymchwil cydweithredol (PhD a Meistr 

Ymchwil) yn gysylltiedig â busnesau bach a chanolig a 

Phrifysgolion, yn hyrwyddo arloesedd ac ymchwil. 

(Ledled Cymru) 

 

BioArloesi Cymru 

Gweithio yn y sectorau bwyd-amaeth a biodechnoleg 

Hwyluso a rheoli arloesedd o fewn y gweithlu. 

Cymwysterau pwrpasol, sgiliau achrededig wedi’u 

teilwra WWV 

 

Gradd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol 

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol gweithgynhyrchu er 

mwyn deall pwysigrwydd arloesedd a gyrru twf 

busnes. Cymhwyster meistri neu gwrs 32 wythnos 

byrrach. Modiwlau rheoli ar lefel 7 (WWV) 

BioArloesi Cymru 

Gweithio yn y sectorau bwyd-amaeth a 

biodechnoleg 

Hwyluso a rheoli arloesedd o fewn eu gweithlu. 

EW 

Cynhyrchion y Cyfryngau Uwch (AMP) 

Darparu hyfforddiant achrededig i wneud y mwyaf o 

dechnolegau newydd yn y cyfryngau a darparu sgiliau 

newydd yn y diwydiannau twristiaeth, treftadaeth 

ddiwylliannol a chreadigol. Canolbwyntio ar Rhith-

wirionedd a Realiti Estynedig (WWV) 

 

Uwchsgilio Diwydiant i Gymru (I4Wales) 

Cymwysterau Addysg Uwch achrededig i gefnogi 

cwmnïau gweithgynhyrchu'r gadwyn gyflenwi 1, 2 a 3. 

Angen cymhwyster lefel 3 i ymuno (Ledled Cymru) 

METaL 2 

Cyrsiau byr STEM yn y gwaith yn y sector 

Gweithgynhyrchu a Deunyddiau Uwch. Cymwysterau 

Lefel 4 ac uwch, (Ledled Cymru) 

20Twenty 

Mae 20Twenty yn cynnig rhaglenni datblygu busnes ac 

arweinyddiaeth o lefel 3 - 7 (EW) 

Arweinyddiaeth ION: Rhaglen Arwain Twf 

Modiwl ILM Lefel 5 a Lefel 7 (WWV) 

Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE) 

Cefnogi cyflogwyr i uwchsgilio’r gweithlu drwy 

hyfforddiant a datblygiad â chymhorthdal (Ledled Cymru) 

20Twenty - yn cynnig MBA Gweithredol (EW) 


