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Blwyddyn Academaidd 2022/2023
Ymrestru ar gyfer Cyrsiau
Dydd Llun 22ain Awst – dydd Gwener 2il Medi 2022

Digwyddiadau Agored
P’un a ydych yn gadael yr ysgol ac yn meddwl am eich camau 
nesaf, neu’n ddysgwr o oedolyn yn ceisio datblygu’ch sgiliau neu’ch 
cymwysterau	ymhellach,	mae	ein	nosweithiau	agored	yn	gyfle	
perffaith	i	chi	ddod	i	mewn	a	gweld	ein	cyfleusterau,	cwrdd	â’n	staff	
a	siarad	â’r	myfyrwyr	presennol	am	eu	profiadau	o	astudio	gyda	ni. 
Dewch i’n gweld ni ar y dyddiadau a ganlyn:

Dydd Mercher 9fed Mawrth 2022 
Dydd Iau 12fed Mai 2022

Am fanylion am sesiynau gwybodaeth a gynhelir mewn ysgolion 
uwchradd	lleol,	ewch	www.merthyr.ac.uk

Diwrnod canlyniadau Safon Uwch
Sesiwn Cyngor ac Arweiniad ‘galw heibio’  
ddydd Iau 18fed Awst 2022 o 8:00am

Diwrnod canlyniadau TGAU
Sesiwn Cyngor ac Arweiniad ‘galw heibio’  
ddydd Iau 25ain Awst 2022 o 8:00am

Cadwch mewn cysylltiad â ni!
Dilynwch	ni	ar	Facebook	a	Twitter	i	gael	y	wybodaeth	ddiweddaraf	
am	yr	holl	newyddion	o’r	coleg. 
/collegemerthyrtydfil 
@CollegeMerthyr

Defnyddiwch	eich	ffôn	clyfar	i	sganio’r	cod	hwn	a	
bydd	yn	mynd	â	chi	at	ein	gwefan.

Mae	Coleg	Merthyr	Tudful	yn	ymgorffori	Deddf	Cydraddoldeb	2010	ac	
mae’n	cydymffurfio	â	Dyletswydd	Cydraddoldeb	y	Sector	Cyhoeddus.	Gellir	
gweld	ein	Cynllun	Cydraddoldeb	Strategol	ar	dudalennau	gwe’r	coleg.	

Mae’r coleg wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y canllaw cyrsiau hwn 
mor	gywir	â	phosibl	ar	adeg	argraffu.	Fe’i	bwriedir	fel	canllaw	cyffredinol	
i	gyrsiau	a	chyfleusterau’r	coleg	ac	nid	yw’n	ffurfio	rhan	o	gontract.	Mae’r	
coleg	yn	cadw’r	hawl	i	wneud	newidiadau	neu	dynnu’n	ôl,	heb	rybudd,	
unrhyw	rai	o’r	cyrsiau,	cyfleusterau’r	cyrsiau	neu’r	cymorth	a	ddisgrifir.
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Croeso i  
Y Coleg Merthyr Tudful
P’un a ydych chi’n fyfyriwr yn gadael yr ysgol yn 2022, neu’n 
ddarpar ddysgwr addysg bellach neu uwch, rydym yn cynnig 
cyfle	unigryw	i	astudio	ar	gampws	modern	a	chyffrous	sy’n	
cynnig	dysgu	o’r	radd	flaenaf	i	bawb,	a	hynny	yng	nghanol	
tref	Merthyr	Tudful.

Mae	Y	Coleg	Merthyr	Tudful	yn	cynnig	rhywbeth	i	bawb,	
gydag	ystod	helaeth	o	gyrsiau	amser	llawn	a	rhan-amser,	
yn cynnwys ystod eang o 30 Safon UG ac Uwch, cyrsiau 
galwedigaethol	a	rhaglenni	addysg	bellach	ac	uwch	-	gyda	
phob un yn cael ei ddarparu gan dîm addysgu hynod gymwys 
ac	ymroddedig.

Rydym	yn	cynnig	profiad	dysgu	o’r	radd	flaenaf	i	bawb	
sy’n	astudio	yma.	Bydd	ein	hymrwymiad	i’ch	profiad	
dysgu,	ynghyd	â’n	cyfleusterau	arobryn,	ein	dewisiadau	
cynhwysfawr o gyrsiau a’n cymorth rhagorol i fyfyrwyr yn 
sicrhau y gallwch chi gyrraedd eich llawn botensial a llwyddo 
i ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i symud 
ymlaen	i	addysg	bellach	neu	uwch	neu	gyflogaeth.

Yn	ogystal,	mae	ein	partneriaeth	â	REDHOUSE	 
(Hen	Neuadd	y	Dref)	yn	galluogi	dysgwyr	sy’n	dymuno	
astudio’r	celfyddydau	creadigol	a	pherfformio	i	astudio	
mewn	canolfan	diwydiannau	creadigol	arbenigol.

Rydym yn gobeithio y bydd y canllaw cyrsiau hwn yn rhoi 
rhywfaint o’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y cyrsiau 
sydd	ar	gael	a	bywyd	yn	gyffredinol	yn	y	coleg.

Os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch, mae 
croeso	i	chi	gysylltu	â	Chymorth	Myfyrwyr	ar	0800	1693825.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i astudio yn Y Coleg 
Merthyr	Tudful	yn	2022.

LISA	THOMAS,	Pennaeth	y	Coleg

Lisa	Thomas,	Pennaeth	y	Coleg
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Pam Ein Dewis Ni?
Academi Safon Uwch sy’n 
Perfformio’n Ardderchog
	❱ Yn cynnig ystod o dros 30 o gyrsiau Safon Uwch ar draws 
ystod	eang	o	feysydd	pwnc.	
	❱ Cyfradd	llwyddiant	Safon	Uwch	yn	99%	-	yr	uchaf	o	blith	
holl	golegau	addysg	bellach	Cymru.	

Canolfan ragoriaeth alwedigaethol
	❱ Y	coleg	sy’n	perfformio	orau	ar	gyfer	cyrsiau	
galwedigaethol.	
	❱ Yn cynnig dros 60 o gymwysterau a llwybrau 
galwedigaethol gwahanol o fusnes i adeiladwaith, 
peirianneg,	chwaraeon,	gwallt	a	harddwch	a	llawer	mwy.	
	❱ Cyfradd llwyddiant o 100% ar draws llawer o feysydd 
galwedigaethol.
	❱ Ystod	gynhwysfawr	o	gyfleoedd	hyfforddeiaethau	a	
phrentisiaethau.

Dysgu ac addysgu o ansawdd uchel
	❱ Gwersi	arloesol	ac	ysbrydoledig.
	❱ Ymrwymiad	i	hyfforddi	pob	aelod	o	staff	ar	y	 
Rhaglen	Athrawon	Rhagorol	OLEVI.

Rhaglen Gyfoethogi Wych
	❱ Academi	Chwaraeon.	
	❱ Amrywiaeth	eang	o	glybiau	amser	cinio	ac	ar	ôl	coleg	
mewn	meysydd	megis	rhaglennu	cyfrifiadurol,	dadlau,	
dawns	ac	E-chwaraeon	ac	ati.
	❱ Cyfle	i	gymryd	rhan	mewn	cystadlaethau	sgiliau	yng	
Nghymru	ac	yn	genedlaethol.

Cyfleusterau o’r radd flaenaf
	❱ Cyfleusterau	modern,	o’r	radd	flaenaf.
	❱ Cyfleusterau	Diwydiannau	Creadigol	Dynodedig	yn	
Redhouse.
	❱ Campfa	ac	ystafell	ffitrwydd	o’r	radd	flaenaf,	Ystafelloedd	
Golff	newydd	sbon	gydag	Efelychydd,	ystafelloedd	Gemau	
ac	E-Chwaraeon	arbennig.

Ystod gyffrous o weithgareddau 
allgyrsiol yn cynnwys teithiau a 
lleoliadau addysgol yn Ewrop
	❱ Ystod	gyffrous	o	deithiau	ac	ymweliadau	addysgol	
rhyngwladol	ac	Ewropeaidd	e.e.	trip	blynyddol	Busnes	 
i	Efrog	Newydd	a	lleoliadau	profiad	gwaith.

Cyfle i gymryd rhan mewn lleoliadau 
prifysgolion a gwaith pwysig
	❱ Cysylltiadau	ardderchog	gyda	Chanolfan	‘Oxbridge’	Seren	i	
ddarparu	cyfleoedd	i	ddysgwyr	ymgysylltu	â	phrifysgolion	
elitaidd.	
	❱ Cydlynwyr UCAS dynodedig i helpu dysgwyr i ymgysylltu 
â	mentrau	megis	rhaglen	STEP	Caergrawnt	ac	Ysgol	Haf	
Prifysgol	Rhydychen.	
	❱ Tîm	Llwybrau	i’r	Dyfodol	penodedig	i	helpu	dysgwyr	i	fod	
yn	‘barod	am	gyflogaeth’.

Amgylchedd cyfeillgar a chroesawgar
	❱ Staff	cyfeillgar,	cefnogol	a	meithringar	sy’n	ymroddedig	 
i	ddarparu’r	profiad	gorau	posibl	i	bob	dysgwr.	

Gofal a chymorth bugeiliol eithriadol
	❱ Tiwtoriaid	personol	a	chwrs.	
	❱ Tîm	Hyfforddwyr	Dysgu	Dynodedig	i	gefnogi	anghenion	
dysgu	ychwanegol.	
	❱ Tîm	Cefnogi	Lles	ac	Iechyd	Meddwl	ac	Emosiynol	a	 
Llesiant	Dysgwyr.
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Ein Dosbarth 2021 –  
straeon llwyddiant
Cyflawnodd ein dosbarth 2021 ganlyniadau eithriadol 
gyda chyfradd llwyddiant o 99% ar Safon Uwch a 
chyfradd llwyddiant o 100% ar draws llawer o feysydd 
galwedigaethol.

Afon Taf
Enillodd	Maidie	Hope-Davies,	
cyn-ddisgybl	Afon	Taf,	A	a	3B,	
gan roi iddi’r graddau yr oedd 
eu hangen arni i symud ymlaen i 
astudio Marchnata a Rheolaeth 
ym	Mhrifysgol	Caerwysg.	
Dywedodd Maidie, a oedd wrth 

ei bodd gyda’i chanlyniadau, “Rwyf wedi mwynhau fy amser 
yn y coleg yn fawr gan fy mod wedi gallu astudio’r pynciau 
yr oedd gennyf fwyaf o ddiddordeb ynddynt, er mwyn dilyn 
fy	newis	llwybr	gyrfa.	Er	bod	y	flwyddyn	ddiwethaf	wedi	bod	
yn	un	anodd	gyda	dysgu	ar-lein,	rwy’n	teimlo	bod	y	coleg	
wedi rhoi cymorth gwych i ni wella ein graddau trwy gadw 
dysgu	ar-lein	mor	rhyngweithiol	ac	atyniadol	â	phosibl.	Fy	
nghynllun	yw	parhau	â’m	taith	academaidd	ym	Mhrifysgol	
Caerwysg, gan astudio Marchnata a Rheolaeth, rhywbeth na 
fyddai wedi bod yn bosibl heb anogaeth a chefnogaeth adran 
fusnes	y	coleg.”

Pen-y-dre
Shay Mullun, cyn ddysgwr o 
Ben-y-Dre	–	Wrth	sôn	am	ei	
amser yn y coleg, dywedodd 
Shay, “Rwyf wedi mwynhau 
pob	agwedd	ar	y	coleg	yn	fawr.	
Roedd gallu bod yn rhan o 
gynllun Peirianneg Cymoedd Cymru wedi rhoi amrywiaeth 
o	gyfleoedd	i	mi	ddatblygu	fy	ngwybodaeth	a’m	sgiliau	
ymhellach	a	chefnogi	fy	nilyniant	i’r	brifysgol.”

Esgob Hedley
Cyflawnodd	Edelle	Mariano,	cyn	
Ddysgwr	yr	Esgob	Hedley,	A*	mewn	
Mathemateg,	A*	mewn	Cemeg,	A	
mewn Bioleg ac A yn ei Phrosiect 
Estynedig.	

Dywedodd Edelle, sydd bellach 
wedi symud ymlaen i astudio Gwyddoniaeth Fiofeddygol 
yng	Ngholeg	y	Brenin	Llundain,	“Gwnaeth	y	gymuned	yng	
Ngholeg	Merthyr	roi	cymaint	o	gefnogaeth	i	mi	ym	mhob	
agwedd	ar	fy	nysgu.	Rydw	i	mor	ddiolchgar	am	yr	athrawon	
a barhaodd yn frwd er gwaethaf yr amgylchiadau ac a 
gynigiodd	cymaint	o	arweiniad	â	phosib	tra	roeddem	yn	
addasu	i	ddysgu	ar-lein.	Mae’r	profiad	hwn	wedi	fy	helpu	i	
adael gyda’r hyder i symud ymlaen i addysg bellach i ddilyn 
gyrfa	yn	y	maes	meddygol.”

Ysgol Uwchradd 
Cyfarthfa
Cyflawnodd	Mackenzie	
Vinnicombe,	cyn-ddisgybl	
Cyfarthfa, ganlyniadau rhagorol 
sef	A*	mewn	Mathemateg,	A*	
mewn	Hanes,	A*	mewn	Seicoleg	
ac A mewn Bioleg, gan ei galluogi 

i symud ymlaen i astudio Gwyddoniaeth Seicolegol ac 
Ymddygiadol	ym	Mhrifysgol	Caergrawnt.	

Wrth	sôn	am	ei	chanlyniadau,	dywedodd	Mackenzie,	
“Rwyf mor ddiolchgar am y cymorth a’r gefnogaeth a gefais 
gan Goleg Merthyr, o ysgrifennu fy natganiad personol 
i’r	broses	gyfweld	ar	gyfer	Prifysgol	Caergrawnt.	Rwy’n	
arbennig	o	ddiolchgar	i	Nicola	a’r	adran	Seicoleg	a	oedd	yn	
credu y gallwn ei wneud pan oeddwn yn amau fy hun ac 
am	fy	mentora	trwy	gydol	yr	holl	broses.	Ni	allwn	fod	yn	
hapusach.”
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Cymorth Dysgwyr a Bugeiliol 
Eithriadol
Rydym	yn	ymfalchïo	yn	ein	dysgu	a’n	haddysgu	o	ansawdd	uchel,	ond	dim	ond	rhan	o’r	darlun	yw	hwn.	
Mae pob dysgwr yn bwysig i ni – mae pob un ohonoch yn 
unigryw.	Yn	ogystal	â	darparu	ystod	eang	o	gyrsiau,	rydym	
hefyd yn darparu amgylchedd lle gall dysgwyr o bob gallu ac 
uchelgais	lwyddo.	Gallai	hyn	fod	o	ran	y	cymwysterau	rydych	
chi’n	eu	hennill,	y	sgiliau	newydd	rydych	chi’n	eu	caffael,	
neu’r gweithgareddau allgyrsiol neu entrepreneuraidd y 
byddwch	yn	cymryd	rhan	ynddynt.	Drwy	gydol	eich	amser	
gyda ni, gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddwn yn 
darparu’r gofal a’r cymorth yr ydych yn eu haeddu i bob un 
ohonoch.	Rydym	wedi	ymrwymo	i	barchu	diwylliant,	dathlu	
amrywiaeth	a	hyrwyddo	cymuned	ddysgu	ddiogel	i	bawb.	
Mae llawer o’n dysgwyr ac ymwelwyr yn aml yn dweud pa 
mor	gyfeillgar,	diogel	a	chroesawgar	yw	amgylchedd	y	coleg.

Y Tîm Derbyniadau 
Mae eich taith yn y coleg yn dechrau gyda’r broses 
Derbyniadau.	Mae	gennym	dîm	Derbyniadau	ac	Ymholiadau	
dynodedig a fydd yn eich cefnogi trwy’ch proses ymgeisio a 
chofrestru.

Byddwn yn rhoi cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i chi i’ch 
helpu i ddewis y cwrs cywir a ni fydd eich pwynt cyswllt 
cyntaf ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych ynghylch 
llenwi	eich	ffurflen	gais	neu	ddod	i’ch	cyfweliad.	Ar	ôl	i	chi	
gael cynnig, byddwn yn helpu i sicrhau bod gennych yr holl 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gludiant a chyllid 
i’ch helpu gyda chost eich astudiaethau, a hefyd yn helpu i 
sicrhau	bod	pontio	i’r	coleg	mor	ddidrafferth	â	phosibl	i	chi.

Canolfan Llesiant 
Mae ein Canolfan Llesiant ddynodedig yn darparu system 
gymorth integredig ar gyfer dysgwyr, gyda chyngor, 
arweiniad	a	chymorth	arbenigol	yn	canolbwyntio	ar	yr	
holl agweddau ar lesiant, yn cynnwys diogelwch, cymorth 
Anghenion	Dysgu	Ychwanegol,	Ysbrydoli	i	Gyflawni	(I2A),	
cymorth	sgiliau	astudio	ynghyd	â	mewnbwn	meddygol	a	

therapiwtig	gan	Ymarferydd	Nyrsio	a	Chwnselydd.	Mae	
aelodau	o’r	tîm	ar	gael	i	fynychu	adolygiadau	pontio	ysgol	fel	
rhan	o’r	broses	derbyniadau	ar	gyfer	y	coleg	hefyd.	

Cymorth Ariannol
Mae	ein	tîm	Cyllid	yma	i	roi	cymorth,	help	ac	arweiniad	i	chi	
ar	bob	agwedd	ar	gyllid	a	theithio	i’r	coleg.	Mae	gennym	
amrywiaeth	o	grantiau	a	bwrsarïau	i	helpu	gyda’ch	costau	
astudio.	Am	ragor	o	wybodaeth,	ewch	i:	

www.merthyr.ac.uk/content/fees-and-financial-support

Ysgoloriaethau
Mae’r coleg yn cynnig ystod o ysgoloriaethau i ddysgwyr sy’n 
symud	ymlaen	o	ysgolion	Merthyr	Tudful.	Mae’r	rhain	yn	
cynnwys: 

	❱ Ysgoloriaeth	Rhagoriaeth	Academaidd	-	ar	gyfer	dysgwyr	
sy’n	cyflawni	7	neu	fwy	o	raddau	A.	
	❱ Gwobr	Dysgwr	Ysbrydoledig	y	Flwyddyn.	
	❱ Gwobr	Rhagoriaeth	Galwedigaethol.	
	❱ Gwobr	Rhagoriaeth	Chwaraeon.	
	❱ Bwrsari	Llysgennad	Prosiect	Peirianneg	Cymoedd	Cymru.

Am	ragor	o	wybodaeth,	cysylltwch	â	Shelby	Berry	ar	
s.berry@merthyr.ac.uk

Help gyda chostau cludiant 
Os ydych yn 16, 17 neu 18 oed ar 1af Medi 2022 ac yn 
bwriadu astudio’n amser llawn efallai y byddwch yn gymwys 
am	gludiant	am	ddim.	Am	ragor	o	wybodaeth	ewch	i: 
www.merthyr.ac.uk/content/travel-policy
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Man Dysgu
Mae gan y coleg Man Dysgu pwrpasol sy’n rhoi mynediad at ystod eang o wasanaethau,  
cyfleusterau	a	chymorth	o	ansawdd	uchel	i	ddysgwyr	ar	bob	lefel.

Mae’r adnoddau yn cynnwys:

	❱ Llyfrau	print	ac	electronig	a	chyfnodolion.
	❱ Canllawiau	pwnc	print	ac	electronig.
	❱ Cyfleusterau	TG,	yn	cynnwys	Wifi	am	ddim.
	❱ Ystafell amlgyfrwng gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol a 
chyfleusterau	chwarae	DVD.
	❱ Lleoedd astudio wedi’u cynllunio ar gyfer astudio tawel, 
unigol,	a	gwaith	grŵp.	
	❱ Catalog	ar-lein	mynediad	cyhoeddus	Findit	i	ddod	o	hyd	
i eitemau, eu cadw a gofyn amdanynt a rheoli benthyca 
personol.
	❱ Mynediad i amrywiaeth o sesiynau addysg defnyddwyr 
wedi’u	cynllunio	i’ch	cefnogi	chi	gyda’ch	astudiaethau.

Bydd gan ddysgwyr hefyd fynediad i adnoddau a ddelir yn 
llyfrgelloedd	safleoedd	eraill	grŵp	Prifysgol	De	Cymru,	 
drwy’r	system	gais	rhyng-safleoedd.

Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr
Bydd	Y	Coleg	Merthyr	Tudful	yn	brofiad	dysgu	newydd	
sbon ar gyfer eich mab a’ch merch ac rydym yn awyddus i 
sicrhau ein bod yn darparu cymaint o wybodaeth, cyngor 
ac arweiniad i’ch cefnogi chi a hwy i wneud y penderfyniad 
cywir	am	y	cwrs(cyrsiau)	y	maen	nhw	am	eu	hastudio	yn	y	
coleg	ac	i	sicrhau	bod	eu	cyfnod	pontio	o’r	ysgol	i’r	coleg	mor	
esmwyth	â	phosib.	

Gweithio gyda chi i gefnogi cynnydd 
eich mab/merch yn y coleg 
Fel ysgolion uwchradd, rydym yn falch o gynnwys rhieni/
gofalwyr a byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod eich 
mab/merch	yn	cyflawni	eu	llawn	botensial.	Y	rheswm	dros	
hyn	yw	ein	bod	yn	gwybod	mai’r	myfyrwyr	sy’n	perfformio	
orau yw’r rhai sy’n gwneud tri pheth:

	❱ Gweithio’n	galed.
	❱ Yn cael eu cefnogi a’u haddysgu gan athrawon ymroddedig 
o	safon	uchel.	
	❱ Yn	cael	eu	cefnogi	a’u	hannog	gan	eu	rhieni.

Felly, byddwn yn sicrhau eich bod chi yn gwneud yr hyn a 
ganlyn:

	❱ Chwarae rhan lawn yn y bartneriaeth rhwng y coleg a’ch 
mab/merch.
	❱ Cael	cyfle	i	ddod	i	mewn	ar	ddechrau’r	tymor	i	gwrdd	â	
thiwtoriaid	eich	mab/merch.	
	❱ Cael	gwybod	ar	unwaith	am	unrhyw	achosion	o	ddiffyg	
presenoldeb.
	❱ Derbyn gwybodaeth gynhwysfawr, gywir ac amserol gan 
y coleg trwy gydol eu dewis gwrs astudio, yn cynnwys 
cylchlythyrau’r	coleg.	
	❱ Derbyn adroddiadau cynnydd ar eich mab/merch 
ddwywaith	y	flwyddyn.	
	❱ Dod	i	noson	rieni/gofalwyr	ddwywaith	y	flwyddyn	 
i	drafod	perfformiad	eich	mab/merch.	
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Mae ar fenter eich angen chi! 
Ein cenhadaeth yw darganfod talent entrepreneuraidd yn y 
coleg, a chanfod a meithrin entrepreneuriaid ifanc disglair 
o	unrhyw	oedran	a	lefel.	Mae	menter	ac	entrepreneuriaeth	
wedi’u	gwreiddio	yn	ein	dull	o	addysgu	yn	y	coleg.

Rydym yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau yn 
gynlluniau	busnes	dichonadwy.	P’un	ai	ar	gyfer	mentora	
busnes	un	i	un	neu	am	sgwrs	anffurfiol	ynghylch	cysyniad	
busnes,	rydym	bob	amser	wrth	law	i	gynnig	cyngor	ac	offer	
ymarferol	i	dyfu	eich	breuddwyd	yn	realiti.	

Astudiaethau achos 
GAIL MORGAN 
Mae Gail Morgan yn ddysgwr entrepreneuraidd sy’n 
defnyddio ein rhwydwaith cymorth i sefydlu busnes 
harddwch	symudol.	Yn	ddiweddar,	cwblhaodd	ei	
chymhwyster lefel 3 mewn harddwch ac ar hyn o bryd mae’n 
astudio	ar	gyfer	cymhwyster	barbwr.	“Fy	ngweledigaeth	
i	yw	y	bydd	gennyf	fusnes	llwyddiannus,	proffidiol	sydd	
ag enw rhagorol am waith o safon, a sicrhau cwsmeriaid 
sy’n	dychwelyd.”	Mae	Gail	wedi	derbyn	cymorth	i	gwblhau	
cynllun	busnes	ac	wedi	ymuno	â	Tafflab,	cynllun	mentora	
sy’n	arfogi	ac	yn	galluogi	entrepreneuriaid	i	lwyddo.

GEORGIA POWELL
Astudiodd Georgia Safon Uwch yn y coleg ac aeth ymlaen i 
raddio	o	Ysgol	Bale	a	Dawns	Gyfoes	Rambert.	Pan	darodd	y	
cyfnod clo, fe wnaeth ei chariad at ddillad a cherddoriaeth o 
dras o’r 1950au a’r 60au ei sbarduno i gychwyn ei busnes ei 
hun.	Gan	weithio	ochr	yn	ochr	â	Christine,	dyfarnwyd	gwobr	
Tafflab	i	Georgia	a	chyda	mentoriaeth	gan	Christine	mae	ei	
busnes	ym	marchnad	dan	do	Merthyr	wedi	ffynnu.

Astudiaeth achos 
STEPHEN WILLIAMS 
Mae	Stephen	Williams	yn	ddysgwr	Lefel	2	Plastro	yn	y	Coleg	
yr ydym yn ei gefnogi i ddechrau ei fusnes adeiladwaith 
cyffredinol	ei	hun.	

Ar	ôl	sesiynau	un	i	un,	mae	Stephen	bellach	wedi	gwneud	
cais	am	gyllid	Tafflab,	gan	obeithio	y	gall	gael	mentoriaeth	
benodol	i’r	diwydiant.

Gwybodaeth Gyswllt
Am	ragor	o	wybodaeth	cysylltwch	â’r	Tîm	Menter	a	
Chyflogadwyedd	yn	Y	Coleg	Merthyr	Tudful:

CHRIS BISSEX 
Swyddfa: 01685 726175 Symudol: 07710 961042 
E-bost: C.Bissex@merthyr.ac.uk

Fel	arall,	galwch	yn	y	dderbynfa	a	gofyn	am	Chris	Bissex	 
neu	Hannah	Casey.	Byddem	wrth	ein	bodd	yn	clywed	
gennych chi!

Gan	weithio’n	agos	gyda	phartneriaid	yng	Nghyngor	
Bwrdeistref	Sirol	Merthyr	Tudful,	Cyngor	Gweithredu	
Gwirfoddol	Cymru	(CGGC),	Busnes	Cymru	ac	Ymddiriedolaeth	
y	Tywysog,	gallwn	gynnig	gwasanaeth	cymorth	wedi’i	deilwra	
i	unrhyw	un	sydd	â	diddordeb	mewn	dechrau	neu	dyfu	ei	
fusnes	ei	hun.	

Ein nod yw darganfod talent entrepreneuraidd, gan ganfod a 
meithrin	entrepreneuriaid	o	unrhyw	oedran	a	lefel.	Nid	oes	
unrhyw feini prawf cymhwyster heblaw eich parodrwydd 
a’ch	awydd	i	ddechrau	rhywbeth	newydd.

Byddwn yn gweithio gyda chi i’ch cefnogi a datblygu eich 
syniadau	yn	gynlluniau	busnes	dichonadwy.	P’un	ai	ar	gyfer	
mentora	busnes	un	i	un	neu	am	sgwrs	anffurfiol	ynghylch	
cysyniad busnes, rydym bob amser wrth law i gynnig cyngor 
ac	offer	ymarferol	i	dyfu	eich	breuddwyd	yn	realiti.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â FAY GODDARD ar 
01685 727509 neu e-bostiwch fay.goddard@tydfil.com
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Cyfleoedd Cymraeg a dwyieithog
Mae’r	Coleg	yn	cynnig	llawer	o	gyfleoedd	i	fyfyrwyr	sydd	am	
ymarfer, gwella a defnyddio eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle 
ac	mewn	amgylchedd	dysgu.

Mae	ein	Hyrwyddwr	Dwyieithog	penodedig	yma	i	helpu	a	
chefnogi dysgwyr trwy:

	❱ Darparu	cymorth	sgiliau	astudio	pwnc-benodol.
	❱ Cynnig rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau cyfoethogi 
cyfrwng	Cymraeg.	
	❱ Darparu	rhestrau	termau	a	geirfa	dwyieithog.	
	❱ Ffug-gyfweliadau	yn	Gymraeg	ac	arweiniad	i	ysgrifennu	
CVs	a	llythyrau	eglurhaol.
	❱ Cyfle	i	gymryd	rhan	mewn	digwyddiadau	diwylliannol	
Cymraeg.
	❱ Edrychwch am ein digwyddiadau, gweithgareddau a 
chlybiau	Cymraeg	sy’n	digwydd	yn	ystod	y	flwyddyn	
academaidd.

Ysgoloriaethau’r iaith Gymraeg
Mae	ein	Hysgoloriaethau	iaith	Gymraeg	ar	gael	i	fyfyrwyr	
sy’n	astudio	rhaglen	Bagloriaeth	Cymru	yn	y	Coleg.

	❱ Bydd	myfyrwyr	yn	cael	y	cyfle	i	gynhyrchu	eu	gwaith	trwy	
gyfrwng	y	Gymraeg.
	❱ Mae’r	ysgoloriaethau’n	£100	yr	un.
	❱ I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaethau, rhaid i  
fyfyrwyr	wneud	cais	am	gwrs	amser	llawn	yn	y	coleg.

Astudiaeth achos 
GWILYM DAVIES 
“Rwyf	wedi	mwynhau	cyfleoedd	iaith	Gymraeg	y	coleg	yn	
fawr	ac	maent	wedi	fy	ngalluogi	i	barhau	â’m	cysylltiadau	â’r	
iaith.	Rwyf	wedi	cwblhau	fy	oriau	Bagloriaeth	Cymru	drwy	
weithio	gyda	thîm	yr	iaith	Gymraeg”.

Ysgoloriaethau Llysgenhadon 
Cymraeg
Mae’r coleg yn chwilio am lysgenhadon Cymraeg i rannu eich 
profiad	fel	myfyriwr	a	hyrwyddo’r	Gymraeg	drwy’r	coleg	ac	
mewn	digwyddiadau	cyhoeddus.	Bydd	defnyddio’r	iaith	yn	
eich helpu i ennill sgiliau amhrisiadwy y byddant o fantais i 
chi nawr ac yn y dyfodol, megis:

	❱ Gwella’ch gwybodaeth bersonol a gwella’ch sgiliau, yn 
enwedig mewn marchnata, cyfathrebu, trefnu, cynllunio, 
arwain	a	gwaith	tîm.
	❱ Ennill	profiad	a	rhoi	hwb	i’ch	hyder.
	❱ Cwrdd	â	ffrindiau	newydd.
	❱ Ychwanegu	at	eich	CV	a	gwella’ch	rhagolygon	cyflogaeth.

Astudiaeth achos 
DAISY 
WRIGGLESWORTH
“Fy enw i yw Daisy ac rwy’n 
fyfyriwr	yn	y	coleg.	Fel	
siaradwr Cymraeg, mae 
gen	i	gymaint	o	gyfleoedd	i	
ddefnyddio	fy	Nghymraeg	trwy	
ysgoloriaethau iaith Gymraeg, 
ymuno	â	thîm	y	Gymraeg	a	dod	

yn	llysgennad	y	Gymraeg.	Mae’r	cyfleoedd	hyn	wedi	fy	helpu	
i	ddatblygu	fy	sgiliau	a	defnyddio’r	Gymraeg	yn	hyderus!”

Am	fwy	o	wybodaeth	cysylltwch	â	Hyrwyddwr	
Dwyieithrwydd y coleg  
LYNWEN HARRINGTON ar 0168572600 est 6331  
neu e-bostiwch l.harrington@merthyr.ac.uk
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Llwybrau’r Dyfodol – Cefnogi 
eich dilyniant
Llwybrau’r	Dyfodol	yw	ein	tîm	Cyflogadwyedd	penodedig	
sy’n	cynnig	cyngor	cyflogadwyedd,	gyrfa	a	dilyniant	
pwrpasol.	

Rydym yn cynnal amrywiaeth o nosweithiau agored a 
digwyddiadau gwirfoddoli a gyrfaoedd drwy gydol y 
flwyddyn.	

Dilynwch	ein	tudalen	Twitter	bwrpasol	@pathwaysfuture	i	
gael diweddariadau rheolaidd ar swyddi gwag, cyngor gyrfa, 
digwyddiadau,	sesiynau	byw,	siaradwyr	gwadd	a	chyfleoedd	
cyflogadwyedd	ledled	Cymru	a’r	DU.

Galwch heibio i Ganolfan Llwybrau’r Dyfodol am  
gymorth gyda:

	❱ Datblygu	CV.
	❱ Llythyrau	eglurhaol.
	❱ Ceisiadau	am	swyddi.
	❱ Sgiliau	cyfweliad.	
	❱ Sgiliau	cyflwyno.
	❱ Cyngor	ar	yrfaoedd.
	❱ Lleoliadau	gwaith.	
	❱ Dechrau	eich	busnes	eich	hun.
	❱ Cymraeg yn y Gweithle

Gofynnwch i ni am:

	❱ Gwersylloedd	hyfforddi	(Syniadau	Mawr	Cymru).
	❱ Sesiynau	Model	Rôl.
	❱ Cyfleoedd	gwirfoddoli.
	❱ Lleoliadau	gwaith.
	❱ Prentisiaethau	a	hyfforddiant.	

Dewch	draw	i	gwrdd	ag	ystod	eang	o	gyflogwyr,	elusennau	
gwirfoddoli, prifysgolion, mentoriaid gyrfa a chynghorwyr 
busnes! Rydym yn gweithio’n agos gyda nifer fawr o 
gyflogwyr	lleol	a	chenedlaethol	ac	yn	cydweithio’n	agos	
â’r	Ganolfan	Byd	Gwaith	a	Gyrfa	Cymru	i	gael	y	wybodaeth	
ddiweddaraf	am	swyddi	gwag	a	chyfleoedd	hyfforddi.

Ein nod yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyngor a’r 
arweiniad gorau posibl, gan dderbyn diweddariadau 
rheolaidd	ar	ddilyniant	a	chyfleoedd	cyflogadwyedd	
presennol.	

Gall	ein	tîm	Gwasanaethau	Myfyrwyr	hefyd	roi	cyngor	ar	
gyllid	a	chyfeirio	at	y	cyrsiau	mwyaf	priodol.	

I gloi, rydym yn darparu ‘siop un stop’ ar gyfer 
Cyflogadwyedd	a	Dilyniant	yn	y	coleg;	gan	ddefnyddio	
profiad	y	dysgwr	i	sicrhau	bod	y	daith	ddysgu	yn	bleserus	 
ac	yn	werth	chweil.	

Cysylltwch	â’n	Cydlynydd	
Cyflogadwyedd	a	Dilyniant	am	
ragor o wybodaeth:  
Verity Jones 01685 726157 
v.jones@merthyr.ac.uk

Gweithio	mewn	partneriaeth	â:

	❱ JNP	Legal
	❱ Trafnidiaeth	Cymru
	❱ Morgan Sindall 
Construction
	❱ Tilbury	Douglas
	❱ Panasonic

	❱ Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Cwm	Taf	Morgannwg
	❱ Philtronic Limited
	❱ Tenneco
	❱ Valleys	Construction	

LLWYBRAU'R DYFODOL
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Cefnogi eich 
dilyniant i’r 
Brifysgol
Os ydych chi’n dymuno symud ymlaen i’r brifysgol, rydym yn 
darparu rhaglen gymorth wedi’i theilwra i’ch helpu chi ar hyd 
y	ffordd.	Mae	hyn	yn	cynnwys:	

	❱ Cydlynwyr UCAS dynodedig y coleg i’ch arwain bob cam 
trwy’r	broses	UCAS.
	❱ Help	a	chymorth	i	ddatblygu’ch	datganiadau	personol	 
(yn cynnwys sesiynau sy’n cael eu cynnal gan brifysgolion 
blaenllaw).
	❱ Rhaglen	cymorth	cyfweliad,	yn	cynnwys	cyfweliadau	ffug	
gyda	Phennaeth	y	coleg.
	❱ Amrediad cynhwysfawr o weithgareddau menter i’ch helpu 
i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy, meithrin eich 
hyder	a	chael	profiad	o	sefyllfaoedd	busnes	go	iawn.	
	❱ Digwyddiad Llwybrau Gyrfaol Blynyddol y Coleg i’ch 
galluogi	i	siarad	â	chyflogwyr	a	phrifysgolion	am	opsiynau	
gyrfa	ac	addysg	uwch.

Cefnogi dysgwyr mwy galluog a 
thalentog
Mae’r	coleg	wedi	ymrwymo	i	gefnogi	ei	fyfyrwyr	uchelgeisiol.	
Mae gennym raglen ddigwyddiadau unigryw a phenodol 
o weithgareddau a digwyddiadau, a fydd yn eich galluogi i 
sefyll	allan	ymhlith	myfyrwyr	galluog	eraill	ar	draws	y	wlad.

Mae’r rhaglen yn cynnwys:

	❱ Cyrsiau	lefel	Prifysgol.
	❱ Siaradwyr	ysgogol.
	❱ Cynadleddau addysg uwch wedi’u trefnu gan brifysgolion 
Rhydychen	a	Chaergrawnt.
	❱ Cymorth	i	fyfyrwyr	gydag	arholiadau	mynediad	prifysgol.
	❱ Sgyrsiau	ysgogol	gan	westeion	gwadd	a	chyn-fyfyrwyr	y	
coleg.
	❱ Mynediad	i’r	Clwb	Gwych.
	❱ Cymorth unigol i fyfyrwyr gydag arholiadau mynediad 
prifysgolion	gan	diwtoriaid	profiadol.

Canolfan Oxbridge – Seren
Bydd	myfyrwyr	sy’n	ennill	pedair	neu	fwy	o	raddau	A*	ar	
lefel	TGAU	yn	gallu	cymryd	rhan	yng	Nghanolfan	Seren	
Merthyr	Tudful/Rhondda	Cynon	Taf.

 



12 Y Coleg Merthyr Tudful

Fy Amser
Gall	eich	amser	yn	y	coleg	fod	yn	brofiad	pleserus	a	gwerth	
chweil.	Mae	pa	mor	bleserus	a	gwerth	chweil	ydyw	yn	
dibynnu arnoch chi! Mae ein rhaglen gyfoethogi Fy Amser 
yn darparu amrywiaeth wych o weithgareddau a rhaglenni i 
chi	eu	mwynhau,	o	ioga,	pêl-droed	a	champau	eraill	i’r	clwb	
gwyddbwyll, teithiau addysgol dramor a llawer mwy! 

Ysgoloriaethau Llysgenhadon 
Dysgwyr
Yn dymuno cael mwy o fudd o’ch amser yn Y Coleg Merthyr 
Tudful?

Beth am ystyried gwneud cais am un 
o’n Hysgoloriaethau Llysgenhadon 
Dysgwyr
Mae	hon	yn	rôl	gyffrous	sy’n	cynnig	cyfle	i	chi	wirfoddoli	yn	
ystod	Nosweithiau	Agored,	Nosweithiau	Rhieni,	Diwrnodau	
Blasu	a	digwyddiadau	marchnata	yn	eich	ysgolion	blaenorol.	
Gallai hyn gynnwys cyfarfod a chyfarch darpar ddysgwyr a’u 
rhieni/gofalwyr, gan ddarparu teithiau o gwmpas yr adeilad 
a	chyfleusterau’r	coleg,	sgwrsio	â	darpar	ddysgwyr	am	eich	
profiad	yn	y	coleg,	neu	helpu	eich	tiwtoriaid	cwrs	yn	ystod	
digwyddiadau	allweddol	y	coleg.	Bydd	y	profiad	hwn	yn	
edrych	yn	wych	ar	eich	CV	neu	ffurflen	gais	UCAS.	Bydd	bod	
yn	llysgennad	yn	eich	galluogi	chi	i	rannu’ch	profiad	a	chael	
sgiliau amhrisiadwy y byddant o fantais i chi nawr ac yn y 
dyfodol.	
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Andrew Jones ar 
a.jones@merthyr.ac.uk

Senedd y Dysgwyr
Mae	Senedd	y	Dysgwyr	yn	darparu	fforwm	lle	gall	dysgwyr	
ddod i ddweud eu dweud ar ddatblygiad y coleg, eich dysgu 
a’ch	lles.	Cynhelir	cyfarfodydd	yn	fisol.	Bydd	cynrychiolwyr	
yn	cael	eu	hethol	ym	mis	Medi	bob	blwyddyn.	Mae	bod	yn	
gynrychiolydd	Senedd	y	Dysgwyr	yn	rôl	bwysig	iawn	gan	ei	
fod yn eich galluogi i:

	❱ Rhoi	eich	barn	ar	bob	agwedd	ar	fywyd	coleg.	Cynrychioli	
barn	eich	cyd-ddysgwyr	a	ffrindiau	dosbarth.	Cymryd	rhan	
mewn datblygu argymhellion a chamau gweithredu ar 
gyfer	gwella	agweddau	ar	fywyd	yn	y	coleg.
	❱ Helpu	i	wella	eich	sgiliau	cyfathrebu,	gweithio	mewn	tîm	a	
threfnu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn rhan o Senedd y 
Dysgwyr,	cysylltwch	â:
Andrew Jones yn Derbyniadau Myfyrwyr trwy e-bost ar 
a.jones2@merthyr.ac.uk

Academi Chwaraeon
Mae’r coleg wedi datblygu academi chwaraeon sy’n 
canolbwyntio	ar	bêl-droed,	pêl-rwyd	a	rygbi.	Bydd	y	timau	
hyn	yn	hyfforddi	ar	ddydd	Llun,	yn	chwarae	ar	ddydd	
Mercher ac yn cael sesiwn adfer a dadansoddi ar ddydd 
Gwener.	Bydd	cyfleoedd	trwy	gydol	y	sesiynau	hyfforddi	
agored	i	ddangos	eich	galluoedd	i’r	hyfforddwyr.	Yn	ogystal,	
mae	ein	cysylltiadau	partneriaeth	ardderchog	â	Chlwb	
Pêl-droed	Merthyr	Tudful,	Clwb	Rygbi	Merthyr	Tudful	a	
champfeydd	a	chanolfannau	ffitrwydd	lleol	yn	gyfle	perffaith	
i’n dysgwyr ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau 
allgyrsiol	yn	cynnwys	cryfder	a	chyflyru,	tennis	bwrdd,	golff,	
criced a llawer mwy!
Dilynwch ein Hacademi Chwaraeon ar Twitter  
@MsportsacademyC

Cymerwch gipolwg ar ein Hacademi Golff  
newydd a’r cyfleusterau o’r radd flaenaf. 
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Dewis y cwrs cywir

Rydym yn cynnig ystod eang o gymwysterau o Lefel 
Mynediad hyd at lefel 6 sy’n cwmpasu sbectrwm eang o 
bynciau, felly beth bynnag yw’ch uchelgais yn y dyfodol,  
mae	gennym	ni	gwrs	addas	i	chi.

Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar sicrhau bod pob dysgwr yn 
cael ei roi ar y cwrs gorau ar ei gyfer, gan ystyried ei sgiliau 
a’i gymwysterau hyd yma, ei ddyheadau a’i lwybr gyrfa 
arfaethedig.

Mae gofynion mynediad y coleg yn darparu canllaw 
meincnod ar gyfer y broses hon, fel bod dysgwyr yn 
ymwybodol o lefel y cymwysterau, y sgiliau a’r wybodaeth y 
mae arnynt eu hangen i astudio ar y cwrs, gan helpu i sicrhau 
bod	pob	dysgwr	ar	gwrs	a	fydd	yn	ei	helpu	i	gyflawni	ei	lawn	
botensial.

Gall y pynciau rydych chi’n dewis eu hastudio ddibynnu ar:

	❱ Y cymwysterau rydych chi eisoes wedi’u hennill neu eich 
graddau	arholiadau	TGAU	sydd	ar	ddod.
	❱ Y	pynciau	rydych	chi’n	eu	mwynhau.
	❱ Y pynciau y mae angen i chi eu hastudio er mwyn symud 
ymlaen	i’ch	gwrs	addysg	uwch	neu	yrfa.

Egluro Cymwysterau
LEFEL MYNEDIAD     LEFEL 1 
	❱ Mae	cymwysterau	mynediad	a	lefel	1	yn	rhoi	cyfle	
i fyfyrwyr ddatblygu ystod o sgiliau gyda digon o 
gefnogaeth	unigol.	Nid	oes	angen	cymwysterau	
ffurfiol	i	astudio	ar	gyrsiau	ar	y	lefel	hon.
	❱ Mae’r cymwysterau sydd ar gael yn cynnwys 
tystysgrifau	lefel	Mynediad	BTEC,	BTEC	lefel	1,	 
CBC	Sylfaen	Ôl-16.

LEFEL 2 
	❱ Tystysgrif	BTEC	Lefel	2.
	❱ VRQ	Lefel	2.
	❱ TGAU	Mathemateg	a	Saesneg.
	❱ Prentisiaethau.
	❱ CBC	Sylfaen	Ôl-16.

LEFEL 3 
	❱ UG	ac	U2.
	❱ VRQ	Lefel	3.
	❱ Diploma, Diploma Cyfrannol a Diploma Estynedig 
BTEC.
	❱ Bagloriaeth	Cymru	Uwch.

LEFEL 4 
	❱ Tystysgrif	AU.
	❱ Gradd	Sylfaen	Blwyddyn	1.

LEFEL 5 
	❱ Gradd	Sylfaen	Blwyddyn	2.

LEFEL 6 
	❱ Gradd	BA	Anrh	Blwyddyn	3.

 ●E ●1 ●2 ●3 ●4 ●5 ●6

Gofynion 
mynediad

Pynciau 
sy’n cefnogi 

eich dewisiadau 
gyrfa yn y 

dyfodol

Pynciau sy’n 
cyflwyno	her	

newydd 

Gwneud 
eich 

dewisiadau

Pynciau yr 
ydych yn eu 

mwynhau ac yn 
ymroddedig 

iddynt

Pynciau 
rydych chi’n 
dda yn eu 
gwneud
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Cymwysterau ar gynnig
Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd
Yn dymuno gwella eich sgiliau llythrennedd a rhifedd?  
Mae’r coleg yn cynnig y cyrsiau a’r dosbarthiadau canlynol  
yn	rhan-amser.	
	❱ Sgiliau	Llythrennedd.
	❱ Sgiliau	Rhifedd.
	❱ Saesneg	a	Mathemateg	cyn	TGAU.	
	❱ Saesneg	a	Mathemateg	TGAU.	

Safon UG a Safon Uwch 
Mae’r rhain yn gymwysterau mynediad cydnabyddedig ar 
gyfer	cyrsiau	prifysgol.	Mae	Safon	Uwch	yn	cynnwys	unedau	
UG	ac	U2.	Yn	eich	blwyddyn	gyntaf,	fel	arfer,	gallwch	ddewis	
astudio	hyd	at	bedwar	pwnc	ar	lefel	UG.	Ar	ddiwedd	eich	
blwyddyn gyntaf, byddwch chi’n sefyll arholiad lefel UG ac yn 
ennill	cymhwyster	cydnabyddedig.

Gallwch	barhau	am	ail	flwyddyn	a	chael	y	Safon	Uwch	lawn.

Mae’n ofynnol i bob myfyriwr amser llawn sy’n astudio 
rhaglenni Safon Uwch astudio 3 phwnc Safon Uwch yn 
ogystal	â	Bagloriaeth	Cymru.

Galwedigaethol (ee BTEC, UAL,  
City and Guilds, CBAC)
Mae cymwysterau galwedigaethol lefel 3 yn gymwysterau 
mynediad	cydnabyddedig	ac	yn	llwybr	gwych	i’r	brifysgol.	
Mae cymwysterau galwedigaethol ar gael mewn ystod 
eang	o	bynciau.	Fe’u	dyluniwyd	mewn	cydweithrediad	â	
diwydiant, felly maent yn rhoi i chi y sgiliau a’r wybodaeth  
y	mae	cyflogwyr	yn	chwilio	amdanynt.	Mae’r	cymwysterau	
yn cynnig cymysgedd o theori ac ymarfer, ac fel arfer maent 
yn	cynnwys	elfen	o	brofiad	gwaith.	Maent	ar	gael	ar	Lefelau	
1,	2	a	3.

Galwedigaethol neu Safon Uwch? 
Beth yw’r gwahaniaeth?
Mae cymwysterau Safon Uwch a Lefel 3 ill dau yn 
gymwysterau mynediad cydnabyddedig ar gyfer cyrsiau 
prifysgol.	

Rhaglenni Sgiliau
Mae’r coleg yn cynnig ystod o raglenni sgiliau i gefnogi 
dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd, digidol, 
meddwl	yn	feirniadol,	cynllunio	ac	effeithiolrwydd	personol	
yn	gyffredinol.	Cynigir	y	sgiliau	hyn	ar	draws	ystod	o	raglenni	
Sgiliau	Hanfodol	Cymru	ac	Agored.

NVQ (Cymhwyster Galwedigaethol 
Cenedlaethol)
Mae	NVQs	yn	gymwysterau	sy’n	gysylltiedig	â	gwaith	sydd	
fel	arfer	yn	cael	eu	cyflwyno	a’u	hasesu	yn	y	gweithle.	Gall	
y	rhain	fod	yn	rhan	o	Brentisiaeth.	Bydd	asesydd	cymwys	
yn eich arsylwi ac yn eich asesu ar y gwaith yr ydych yn ei 
wneud	yn	y	gweithle.	Byddant	yn	profi	eich	gwybodaeth	a’ch	
dealltwriaeth	yn	ogystal	â’ch	perfformiad.

‘Sgiliau ar gyfer astudio pellach’  
a ‘Mynediad i addysg uwch’
Rydym yn cynnig cyrsiau Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach  
Lefel	2	a	Mynediad	i	Addysg	Uwch	Lefel	3.

VRQs
Mae	VRQs	yn	gymwysterau	proffesiynol	cydnabyddedig,	
sy’n galluogi dysgwyr i wella eu gwybodaeth, sgiliau a 
dealltwriaeth	o	feysydd	penodol	o	gyflogaeth.

Saesneg a Mathemateg TGAU
Rydym	yn	cynnig	cyfle	i	ail-sefyll	TGAU	mewn	Saesneg	
a	Mathemateg	a	fydd	yn	gyfle	i	chi	wella	ar	y	graddau	a	
gawsoch	yn	y	flwyddyn	flaenorol.

Bagloriaeth Cymru
Mae’r	coleg	yn	cynnig	Cymhwyster	Bagloriaeth	Cymru	(CBC)	
ar dair lefel ar draws ystod o feysydd galwedigaethol ac 
academaidd.

	❱ Lefel	3	Uwch/BTEC	CBC	Uwch.
	❱ BTEC	Lefel	2/Galwedigaethol	CBC	Cenedlaethol	Ôl-16.	
	❱ BTEC	Lefel	1/Galwedigaethol	CBC	Sylfaen	Ôl-16.	
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Prentisiaethau a 
Hyfforddeiaethau
Ddim	yn	siŵr	a	yw	dysgu’n	amser	llawn	at	eich	dant?	Mae	rhaglenni	Prentisiaeth	a	Hyfforddeiaeth	yn	
gyfle	perffaith	i	chi	ennill	cymwysterau	a	sgiliau	tra’n	gweithio	(Prentisiaethau)	neu’n	gwneud	profiad	
gwaith	(Hyfforddeiaethau).

Sut mae’n gweithio?
Ar	gyfer	Hyfforddeiaethau	a	Phrentisiaethau,	byddwch	yn	
treulio pedwar diwrnod yr wythnos mewn lleoliad gwaith 
neu	gyflogaeth	ac	un	diwrnod	yn	y	coleg.

Hyfforddeiaethau
	❱ Lwfans heb fod yn seiliedig ar brawf modd hyd at £50, yn 
dibynnu	ar	ba	linyn	o’r	rhaglen	rydych	chi’n	ei	ddilyn.
	❱ Datblygu	Sgiliau	Cyflogadwyedd.
	❱ Amrywiaeth	eang	o	hyfforddeiaethau	ar	gael	gyda	
lleoliadau	gwaith	lleol.
	❱ Mae’r	dilyniant	yn	cynnwys	cyflogaeth,	prentisiaethau	neu	
addysg	bellach.

Sut fyddaf yn elwa ohoni? 
	❱ Ennill	lwfans.
	❱ Cael	gwyliau	â	thâl.
	❱ Derbyn	hyfforddiant	swydd-benodol.
	❱ Ennill	cymwysterau.

Prentisiaethau:
	❱ Cyfleoedd	cyffrous	i	astudio	cymwysterau	o	Lefel	2	 
i	Lefel	5.
	❱ Statws	cyflogedig	er	mwyn	i	chi	ennill	cyflog	tra’n	ennill	
cymwysterau	swydd-benodol.
	❱ Mynychu’r	coleg	neu	Ganolfan	Hyfforddi	unwaith	yr	
wythnos.	

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig 
prentisiaethau mewn:
	❱ Rheoli	ac	Arwain	Tîm.	
	❱ Gweinyddu	Busnes.

	❱ Manwerthu	a	Gwasanaeth	Cwsmeriaid.
	❱ Crefftau	Adeiladwaith.
	❱ Peirianneg.
	❱ Mecaneg.
	❱ Gwaith	Warws	a	Storio.
	❱ Lletygarwch	(Bwyd	a	Diod).
	❱ Rhaglen	Prentisiaethau	a	Rennir	a	gynigir	ym	Merthyr	
Tudful	ar	gyfer	prentisiaethau	STEM	trwy	Aspire.

Astudiaethau Achos 
SHAUN ABBOTT
Dechreuodd	Shaun,	cyn-ddisgybl	yn	Ysgol	Gyfun	Aberpennar,	
yn	y	coleg	fel	dysgwyr	Skillbuild	gyda’r	nod	galwedigaethol	
o	ddod	yn	fecanig	cymwysedig.	Gweithiodd	Shaun	yn	galed	
iawn i gwblhau lefel 1 gan ei alluogi i symud ymlaen yn 
llwyddiannus	i	lefel	2	ac	yna	i	lefel	3.	

Mae	Shaun	yn	brawf	y	gallwch	gyflawni	eich	nodau,	gyda	
gwaith	caled	ac	ymroddiad.

COREY WILLIAMS
Cynrychiolodd y myfyriwr dysgu seiliedig ar waith Corey 
Williams	Y	Coleg	Merthyr	Tudful	yn	Eisteddfod	Genedlaethol	
Cymru	ym	Mae	Caerdydd.

Cwblhaodd Corey gwrs Cymraeg chwe wythnos yn y coleg 
yn	cwmpasu	sgiliau	derbynfa,	a	hynny	dros	y	ffôn	ac	fel	
derbynnydd	cwrdd	a	chyfarch.

Eisiau gwybod rhagor?
Cysylltwch â’n tîm o gynghorwyr yn uniongyrchol 
Ffôn: 01685 371747 neu e-bostiwch: susan.type@tydfil.com
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Safon Uwch a chyrsiau galwedigaethol 
lefel 3 
Gellir defnyddio Safon Uwch a chyrsiau 
galwedigaethol lefel 3 i fynd i gyrsiau 
addysg	uwch.	Mae	mynediad	i’r	cyrsiau	
hyn	yn	cael	ei	ddynodi	gan	dariff	UCAS.	
Mae’r	tabl	gyferbyn	yn	dangos	tariff	
pwyntiau	UCAS	ar	gyfer	Safon	Uwch	a	
BTEC:

Sut i symud ymlaen i 
Addysg Uwch
Mae’r Gwasanaeth Derbyniadau 
Prifysgolion	a	Cholegau	(UCAS)	yn	
defnyddio	system	bwyntiau	i	osod	
gwerth	ar	gyfer	ystod	o	gymwysterau.	I	
ddarganfod y gofynion mynediad ar gyfer 
y radd y mae gennych ddiddordeb ynddi 
ewch	i:	www.ucas.com	

Prifysgol De Cymru
Mae	partneriaeth	y	coleg	â	Phrifysgol	
De Cymru yn ein galluogi i ddarparu 
llwybrau cynnydd gwell i addysg uwch, 
gan gynnig ystod eang o gyrsiau lefel 
prifysgol yma yn Y Coleg Merthyr 
Tudful.	Gyda	mwy	na	400	o	fyfyrwyr	
wedi’u cofrestru ar gymwysterau lefel 
prifysgol, mae’r coleg yn darparu 
addysgu a chymorth o ansawdd uchel 
gan	sicrhau	bod	pob	dysgwr	yn	cyflawni	
ei lawn botensial ac yn llwyddo i ennill y 
cymwysterau sy’n ofynnol i fynd ymlaen i 
raglenni gradd anrhydedd, cymwysterau 
proffesiynol	neu	gyflogaeth.
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Darpariaeth Safon Uwch ar gyfer 2022/23
Safon Uwch 
Mae	ein	Hacademi	Safon	
Uwch yn cynnig dewis o dros 
30 o gyrsiau Safon UG ac 
U2, pob un wedi’i ddarparu 
gan	dîm	o	staff	proffesiynol	
a	chymwys.	Mae	mwyafrif	y	
myfyrwyr Safon Uwch amser 
llawn yn dilyn rhaglen o dri 
chymhwyster Safon Uwch yn 
ogystal	â’r	CBC.

Sylwch fod gofyn i fyfyrwyr 
astudio o leiaf dri phwnc 
Safon	Uwch.

Gallwch hefyd ddewis 
ehangu’ch astudiaethau 
ymhellach trwy ddewis un 
neu ddau gymhwyster Safon 
Uwch	ar	y	cyd	â	thystysgrif	
BTEC.

Y gofynion mynediad 
cyffredinol	ar	gyfer	cyrsiau	
Safon	Uwch	yw	5	TGAU	
gradd C neu uwch (neu 
gyfwerth)	ynghyd	â’r	
gofynion penodol i’r pwnc 
gyferbyn.

Pwnc Safon Uwch Gofynion Mynediad

Celf a Dylunio 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys Iaith Saesneg a B mewn Celf a Dylunio 

Gwyddoniaeth 
Gymhwysol 

5 TGAU gradd A-C, yn cynnwys C mewn Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth.

Busnes 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys Saesneg a B mewn Mathemateg.

Bioleg 5 TGAU gradd A-C yn cynnwys gradd B o leiaf mewn Mathemateg a Saesneg, BB mewn 
gwyddoniaeth ddwbl neu BBB mewn gwyddoniaeth driphlyg.

Cemeg 5 TGAU gradd A-C yn cynnwys gradd B o leiaf mewn Mathemateg (Haen Uwch fel arfer), 
BB mewn gwyddoniaeth ddwbl neu BBB mewn gwyddoniaeth driphlyg. 

Cyfrifiadureg 5 TGAU gradd A*-C, gradd B neu uwch mewn pwnc seiliedig ar Fathemateg neu 
Dechnoleg/Gwyddoniaeth ac C neu uwch mewn Saesneg 

Troseddeg 5 TGAU gradd A*-C, yn cynnwys Saesneg 

Dylunio a Thechnoleg Gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg a Mathemateg. Gradd B mewn D&T ar lefel 
TGAU

Drama Cymhwyster Lefel 2 yn y celfyddydau perfformio. Cyfwerth â phedair gradd C mewn 
TGAU (yn cynnwys un pwnc sy'n profi'r defnydd o'r Saesneg).

Electroneg 5 gradd A*-C yn cynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg, B ac uwch mewn Saesneg 

Llenyddiaeth Saesneg 5 gradd A*-C yn cynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg, B ac uwch mewn Saesneg

Iaith a Llenyddiaeth 
Saesneg 

5 gradd A*-C yn cynnwys Iaith Saesneg a Mathemateg, B ac uwch mewn Saesneg

Peirianneg 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys Mathemateg, Saesneg. 

Ffrangeg Gradd C neu uwch mewn TGAU Ffrangeg ac Iaith Saesneg.

Mathemateg Bellach 8 TGAU gradd A* i C yn cynnwys A o leiaf mewn Mathemateg.

Daearyddiaeth 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys Iaith Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae 
TGAU Daearyddiaeth yn ddymunol ond nid yn hanfodol, ond mae hyn yn ôl disgresiwn y 
tiwtor. Os yw TGAU Daearyddiaeth wedi cael ei hastudio mae angen gradd C neu uwch.

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth

5 TGAU gradd A*-C gyda gradd B mewn Hanes neu Saesneg yn ddymunol iawn

Hanes 5 TGAU gradd A*-C gyda gradd B mewn Hanes neu Saesneg yn ddymunol iawn 

Y Gyfraith 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys gradd B neu uwch mewn TGAU Saesneg. 

Mathemateg 8 TGAU gradd A*-C yn cynnwys B o leiaf mewn Mathemateg.

Gwyddor Feddygol 5 TGAU gradd A-C yn cynnwys C mewn Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth. 

Cerddoriaeth Cymhwyster Lefel 2 mewn Cerddoriaeth, neu 4 TGAU gradd A*-C (yn cynnwys un pwnc 
sy’n profi’r defnydd o’r Saesneg). Bydd gofyn i chi fynychu clyweliad

Addysg Gorfforol 5 TGAU gradd A*-C, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg

Ffiseg 5 TGAU gradd A-C yn cynnwys gradd B o leiaf mewn Mathemateg (Haen Uwch fel arfer), 
BB mewn gwyddoniaeth ddwbl neu BBB mewn gwyddoniaeth driphlyg. 

Ffotograffiaeth 5 TGAU gradd A-C, yn cynnwys Iaith Saesneg 

Seicoleg 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys gradd B neu uwch mewn Iaith Saesneg a gradd C mewn 
Mathemateg yn ddymunol

Astudiaethau Crefyddol 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys Iaith Saesneg. Byddai gradd B neu uwch mewn Saesneg 
yn ddymunol.

Cymdeithaseg 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys B mewn Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg.

Cymraeg 5 TGAU gradd A*-C yn cynnwys Cymraeg gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg a 
gradd B yn y cwrs Cymraeg llawn neu radd A yn y cwrs Cymraeg byr. 
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Cyfrifyddiaeth 
Mae	ein	cyrsiau	AAT	yn	cael	eu	rhedeg	yn	rhan-amser	ac	ar	gael	ar	Lefel	2,	3	a	4.	Bydd	hyn	yn	rhoi’r	
llwybr	sylfaen	perffaith	i	chi	ar	gyfer	gyrfa	fel	cyfrifydd	neu	unrhyw	rôl	ariannol,	mae’r	opsiynau	gyrfa	 
yn	ddiddiwedd.
GOFYNION MYNEDIAD	Nid	oes	angen	cymwysterau	ffurfiol,	
ond dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd 
sylfaenol.

AAT L2 Cyfrifyddiaeth RhA
AAT L3 Cyfrifyddiaeth RhA
AAT L4 Cyfrifyddiaeth AU RhA
DILYNIANT Mae llawer o’n dysgwyr yn symud ymlaen i 
amrywiaeth	o	rolau	cysylltiedig	â	chyfrifyddiaeth	megis:	
Cyfrifon taladwy a goruchwyliwr treuliau, Cyfrifydd ariannol 
cynorthwyol, Dadansoddwr masnachol, Cyfrifydd cost, 
Cyfrifydd asedau sefydlog, Rheolwr taliadau a bilio, Rheolwr 
cyflogres,	Uwch-geidwad	llyfrau,	Uwch	Swyddog	Cyllid,	
Uwch	Gyfrifydd	Cronfa,	Uwch	Weinyddwr	Methdaliad,	
Goruchwyliwr	Treth,	Cyfrifydd	TAW.

Astudiaeth achos
OTILIA PASARETI
Yn 2016, penderfynais 
ddechrau fy musnes fy hun 
ac rwy’n sicr bod cael fy 
nghymwysterau	AAT	wedi	fy	
helpu i wneud hyn yn llwyddiant 
gan ei fod wedi golygu y gallaf 
wneud fy nghyfrifyddu a’m cyfrifon 
diwedd	blwyddyn	fy	hun.	Rwy’n	credu	y	
byddai pawb sy’n ceisio rheoli ei fusnes ei hun yn bendant yn 
elwa	o	gwblhau	cymhwyster	AAT.

Mae	cwblhau	fy	AAT	Lefel	4	wedi	rhoi	mwy	o	hyder	a	sgiliau	i	
mi	i	symud	fy	musnes	ymlaen	ymhellach.”	
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Busnes a Rheolaeth
Bydd	astudiaethau	busnes	Safon	Uwch	yn	galluogi	ymgeiswyr	i	ganolbwyntio	ar	natur	ddeinamig	y	byd	
busnes	cyfoes.

CBAC Busnes Safon UG/U2 ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	A*-C	yn	cynnwys	Iaith	Saesneg	a	
gradd	B	mewn	Mathemateg.

Mae ein cyrsiau Busnes a Rheolaeth yn cynnig sylfaen 
ardderchog ar gyfer gweithio mewn unrhyw amgylchedd 
busnes,	yn	amrywio	o	Lefel	2	i	Addysg	Uwch.

BTEC L3 Tystysgrif Estynedig mewn Busnes ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Nid	oes	angen	cymwysterau	ffurfiol,	
ond dylai ymgeiswyr feddu ar sgiliau Llythrennedd a Rhifedd 
sylfaenol	5	TGAU	gradd	A*-D.

BTEC L3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn 
Busnes ALl
GOFYNION MYNEDIAD Disgwylir i ymgeiswyr feddu ar isafswm 
o	5	TGAU	gradd	A*-C	neu	gymwysterau	cyfwerth	neu	Lefel	2	
mewn	Busnes	ar	radd	Teilyngdod.

BTEC L3 Rheoli Digwyddiadau a Lletygarwch –  
NEWYDD AR GYFER 22/23
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	A*-C	yn	cynnwys	Iaith	Saesneg	a	
Mathemateg.

DILYNIANT Bydd cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus yn 
eich galluogi i symud ymlaen i Radd Sylfaen y Coleg mewn 
Rheolaeth Busnes neu i sefydliadau Addysg Uwch eraill, 
cynlluniau	Prentisiaeth	neu’n	syth	i	gyflogaeth.	

Astudiaethau Achos
JOSHUA FLYNN
Cafodd	y	cyn-ddisgybl	Ysgol	Uwchradd	Cyfarthfa,	Joshua,	
ganlyniadau	galwedigaethol	rhagorol,	gan	ennill	D*D*D*	
yn	ei	gwrs	BTEC	Lefel	3	Astudiaethau	Busnes.	Mae	
Joshua	bellach	wedi	symud	ymlaen	i	gynllun	Prentisiaeth	
Rhwydwaith	75	i	astudio	Mesur	Meintiau	a	Rheolaeth	
Fasnachol.	Dywedodd	Joshua,	“Roeddwn	i’n	teimlo	bod	
y	cyfnod	pontio	cyfan	yn	llyfn	iawn	ac	roedd	y	coleg	yn	
groesawgar	iawn	o’r	diwrnod	cyntaf.	Roedd	y	tiwtoriaid	yn	
wych	ac	yn	rhoi	cefnogaeth	lawn	i	mi	i’m	helpu	i	gyflawni’r	
graddau	roeddwn	i’n	anelu	at	eu	cyflawni.”

SHANNON 
RUTTER A LAURA 
WILCOSKWA
Enillodd	Shannon	Rutter	
a	Laura	Wilcoskwa	ill	dwy	
D*D*D*	gan	roi	iddynt	y	
cymwysterau yr oedd eu 
hangen arnynt i symud 
ymlaen	i’r	Brifysgol.
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Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant
CBAC L2 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant 
Craidd
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	A*-D	o	leiaf	yn	cynnwys	
gradd C mewn Saesneg a/neu Fathemateg a chyfweliad 
ffurfiol	a	geirdaon.	Gellir	ystyried	cymhwyster	Lefel	1	hefyd.

CBAC L3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant 
Craidd
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Saesneg	
a	Mathemateg.

CACHE L2 Tystysgrif mewn Cefnogi Dysgu Ac 
Addysgu RhA 
GOFYNION MYNEDIAD Dylai ymgeiswyr fod dros 16 oed a 
meddu ar y sgiliau academaidd i weithio’n annibynnol ar 
Lefel	2.

CACHE L3 Diploma mewn Cefnogi Dysgu Ac Addysgu 
RhA 
GOFYNION MYNEDIAD Dylai ymgeiswyr fod dros 16 oed, meddu 
ar	lefel	2	perthnasol	gyda	phrofiad	blaenorol	o	weithio	mewn	
amgylchedd	ysgol	neu	goleg.

DILYNIANT Bydd y cymwysterau hyn yn rhoi 
gwybodaeth	a	dealltwriaeth	i	chi	o	rôl	a	chyd-
destun gofal, dysgu a datblygiad plant ledled y 
DU a llwybr dilyniant i’n Gradd Sylfaen mewn 
Astudiaethau	Plentyndod.

Astudiaethau Achos
TERI BARRY
Mae’r	cyn-ddysgwr	o	
Ben-Y-Dre,	Teri	Barry,	ar	
hyn o bryd yn astudio ar 
gyfer cymhwyster lefel 3 
mewn Gofal, Chwarae, 
Dysgu	a	Datblygiad	Plant.	

“Cwblheais y cwrs Lefel 
2 Gofal, Chwarae, Dysgu a 
Datblygiad Plant y llynedd ac 
rwyf bellach wedi symud ymlaen i 
Lefel	3.	Mae’r	pwnc	yn	heriol	ar	adegau	ond	mae	hefyd	yn	
bleserus iawn! Rydw i wir yn mwynhau mynd ar leoliad hefyd 
oherwydd mae’n fy helpu i roi popeth rydw i’n ei ddysgu ar 
waith.	Mae’r	coleg	yn	amgylchedd	cefnogol	iawn	i	ddysgu	
ynddo.	Unwaith	y	byddaf	wedi	gorffen	fy	nghwrs	Lefel	3	
rwy’n gobeithio cael swydd mewn meithrinfa gofal dydd 
gyda	phlant	ifanc.”

KAYLA WHEATON
Dywedodd	y	cyn-ddysgwr	Ysgol	Gyfun	Rhymni,	

Kayla	Wheaton	“Wedi	dod	i’r	coleg	ym	mis	
Medi 2020, dewisais y cwrs Lefel 3 Gofal, 
Chwarae,	Dysgu	a	Datblygiad	Plant.	Trwy	
gydol Blwyddyn 1 y cwrs hwn, fe wnes i 
fwynhau dysgu am yr holl feysydd pwnc 
o	ran	gweithio	gyda	phlant.	Yn	ystod	fy	
mlwyddyn	bresennol	(Blwyddyn	2)	rwyf	

wedi mwynhau ochr ymarferol y cwrs, gan 
weithio mewn amrywiaeth o leoliadau gyda 

phlant o wahanol anghenion a galluoedd gyda’r 
cyfleoedd	i	roi	fy	ngwybodaeth	flaenorol	ar	waith	a	

datblygu	mwy	fel	gweithiwr	gofal	plant	y	dyfodol.	Unwaith	
y byddaf wedi cwblhau’r cwrs hwn, rwy’n anelu at fynd i’r 
Brifysgol	a	dod	yn	Weithiwr	Cymdeithasol.“
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Cyfrifiadura, TGCh, Dylunio 
Gemau ac E-chwaraeon
Mae ein cyrsiau’r diwydiant digidol yn cynnig sylfaen ardderchog i chi gael y wybodaeth, y ddealltwriaeth 
a’r	sgiliau	i’ch	helpu	i	gynyddu’ch	cyfleoedd	cyflogaeth,	gan	roi	cyfle	i	chi	arbenigo	mewn	gwahanol	
feysydd,	megis	Dylunio	Gemau,	Diogelwch	Systemau,	Diogelwch	Cyfrifiadurol	a	Gwaith	Fforensig,	Dylunio	
Apiau	Symudol,	Animeiddio	Digidol,	Ffrydio,	Hyfforddi,	Golygu	Fideo,	Datblygu	Gwefannau	neu	raglennu.

CBAC Safon UG/U2 Cyfrifiadureg ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C,	rhaid	i	ymgeiswyr	
feddu	ar	radd	B	neu	uwch	mewn	TGAU	Mathemateg	a/neu	
bwnc	Technegol/Gwyddonol	a	gradd	C	neu	uwch	mewn	
TGAU	Saesneg.

CBAC UG/U2 Technoleg Ddigidol 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	C	neu	uwch,	neu	gyfwerth.	
Hefyd,	diddordeb	mewn	Cyfrifiadura,	Graffeg,	Animeiddio,	
Rhaglennu	Gwe	a	Seiberddiogelwch.

BTEC L1 Diploma Rhagarweiniol mewn Technoleg 
Gwybodaeth ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Nid	oes	angen	cymwysterau	ffurfiol,	
ond	rhaid	i	ymgeiswyr	fod	â	diddordeb	mewn	Cyfrifiadura	a	
Thechnoleg	Gwybodaeth.

BTEC L2 Tystysgrif Est Gyntaf Technoleg Gwybodaeth 
a Chreadigol ALl
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	A*-D	neu	Lefel	1	TG.	Dylai	
ymgeiswyr feddu ar sgiliau sylfaenol mewn Llythrennedd a 
Rhifedd.

BTEC Lefel 3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn 
Technoleg Gwybodaeth ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	C	neu	uwch,	neu	gyfwerth.	
Hefyd,	diddordeb	mewn	Cyfrifiadura,	Graffeg,	Animeiddio,	
Rhaglennu	Gwe	a	Seiberddiogelwch.

UAL L3 mewn Cyfrifiadura Creadigol a Dylunio 
Gemau ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	neu	gyfwerth.

BTEC L3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn 
E-chwaraeon
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	C	neu	uwch,	neu	gyfwerth.	
Hefyd,	diddordeb	mewn	Cyfrifiadura,	Graffeg,	Animeiddio,	
Rhaglennu	Gwe	a	Seiberddiogelwch.

DILYNIANT Bydd cwblhau’r cyrsiau hyn yn llwyddiannus 
yn	eich	galluogi	i	symud	ymlaen	i	gyflogaeth	neu	
sefydliad Addysg Uwch i astudio cyrsiau mewn amrywiol 
ddiwydiannau	digidol,	neu’r	HND	yr	ydym	yn	ei	gynnig	yma	
yn	y	coleg.

Astudiaeth Achos
RIO JONES
Llwyddodd	y	cyn-ddisgybl	
a’r	dysgwr	TG,	Rio	Jones,	
i ennill rhagoriaeth 
driphlyg yn ei diploma 
BTEC	lefel	3	TG,	gan	
ei galluogi i symud 
ymlaen yn llwyddiannus 
i	astudio’r	HND	mewn	
cyfrifiadura	yma	yn	y	
coleg.	Wrth	sôn	am	ei	
chanlyniadau, dywedodd 
Rio, “Rwy’n meddwl bod 
eleni	wedi	bod	braidd	yn	anodd	i	bawb	ond	mae’r	tiwtoriaid	
wedi	bod	mor	gefnogol	ac	wedi	fy	helpu	i	gyflawni	hyd	eithaf	
fy	ngallu	ar	y	cwrs.”
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Adeiladwaith
Mae’r	Diwydiant	Adeiladwaith	yn	tyfu	ar	hyn	o	bryd	sy’n	golygu	na	fu	erioed	amser	gwell	i	hyfforddi	
am	gymhwyster	mewn	unrhyw	un	o’r	meysydd	crefft	yr	ydym	yn	eu	cynnig.	Mae	gan	ein	hadran	
Adeiladwaith hanes rhagorol am ddarparu cyrsiau adeiladwaith o safon uchel sy’n cael eu cydnabod 
gan	y	diwydiant.	Mae	ein	myfyrwyr	nid	yn	unig	yn	elwa	ar	ein	gweithdai	a	chyfleusterau	adeiladwaith	
pwrpasol,	ond	rydym	hefyd	yn	darparu	cyfleoedd	profiad	gwaith	cenedlaethol	a	rhyngwladol	rhagorol,	
gan	alluogi’n	myfyrwyr	i’n	gadael	ni	gydag	ystod	o	gymwysterau	a	sgiliau	i’w	helpu	i	serennu.	Felly,	os	
ydych	chi	eisiau	gyrfa	yn	y	diwydiant	adeiladwaith,	bydd	ein	cyrsiau’n	rhoi’r	sgiliau	a’r	profiad	i	chi	i	greu	
sylfeini	cryf	ar	gyfer	eich	dyfodol.

City & Guilds Lefel 1 Diploma Adeiladwaith  
Aml-Sgiliau 
Mae	Diploma	City	&	Guilds	6219-07	Lefel	1	Adeiladwaith	
Aml-Sgiliau	yn	rhaglen	un	flwyddyn	ar	gyfer	dysgwyr	sy’n	
dymuno	ymuno	â’r	diwydiant	adeiladwaith.	Byddwch	yn	
ennill	profiad	o’r	gwahanol	sgiliau	mewn	amrywiaeth	o	
lwybrau adeiladwaith yn cynnwys gosod brics, gwaith saer 
ac	asiedydd,	peintio	ac	addurno	a	phlastro.	Ar	ôl	cwblhau’r	
rhaglen	yn	llwyddiannus,	byddwch	yn	cael	y	cyfle	i	symud	
ymlaen	i	gymhwyster	Lefel	2,	prentisiaeth	neu	hyfforddiant	
pellach	yn	y	grefft	adeiladwaith	o’ch	dewis.

Beth yw’r gofynion mynediad?
Nid	oes	gofynion	mynediad	ffurfiol.	Bydd	gofyn	i	chi	gwblhau	
cyfweliad	gydag	un	o’n	tiwtoriaid	crefft	adeiladwaith.	 
Yn ystod y cyfweliad, bydd angen i chi ddangos diddordeb 
mewn dysgu mwy am adeiladwaith gyda’r bwriad o symud 
ymlaen	i	hyfforddiant	neu	waith	yn	y	diwydiant.

I ble gallaf symud ymlaen nesaf?
Gallech symud ymlaen i astudio Gwaith Brics, Gwaith Saer  
ac	Asiedydd,	Peintio	ac	Addurno	neu	Blastro	ar	lefel	2.	 
Fel	arall,	gallech	symud	ymlaen	i	hyfforddiant	prentisiaeth	
neu	gyflogaeth	yn	y	diwydiant	adeiladwaith.	

Astudiaeth Achos
KEIRA EVANS
Mae’r	cyn-ddysgwr	Afon	
Taf,	Keira	Evans,	ar	hyn	o	
bryd yn astudio ar gyfer 
ei chymhwyster Lefel 3 
Rh/A,	Peintio	ac	Addurno.	
Cystadlodd Keira yn 
rownd ranbarthol y DU 
cystadleuaeth	WorldSkills	
ym	mis	Mehefin	yn	erbyn	
myfyrwyr eraill o bob rhan 
o’r	DU.	

Roedd Keira yn llwyddiannus a chafodd ei gwahodd i rownd 
derfynol	WorldSkills	UK,	a	gynhaliwyd	ym	mis	Tachwedd	
yn	y	Coleg	Adeiladwaith	Cenedlaethol	(Dwyrain)	–	Bircham	
Newton.	

Llwyddodd Keira i gyrraedd y rownd derfynol, gan ddangos 
dim byd ond angerdd, ymrwymiad, ac ymroddiad trwy gydol 
proses	y	digwyddiad,	gan	orffen	yn	un	o’r	6	addurnwr	gorau	
yn	y	DU.	

Ers dychwelyd, mae Keira wedi bod mewn trafodaethau gyda 
Tafflabs	ac	yn	ceisio	sefydlu	ei	chwmni	Peintio	ac	Addurno	ei	
hun.	Mae	Keira	yn	ysbrydoli	dysgwyr	eraill	i	ddilyn	yn	ei	hôl	
troed	ac	yn	profi	bod	yna	nifer	o	gyfleoedd	yn	ei	gyrfa.
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City & Guilds Lefel 2 Diploma Sylfaen 
mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd 
Adeiledig (Newydd)
Mae’r cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladwaith a’r 
Amgylchedd	Adeiledig	yn	rhoi	cyflwyniad	eang	i	adeiladwaith	
a’r	amgylchedd	adeiledig.	Fe’i	datblygwyd	ar	gyfer	unigolion	
sy’n gweithio, neu’n bwriadu gweithio, yn y diwydiant 
adeiladwaith.	Bydd	y	cymhwyster	hwn	yn	galluogi	dysgwyr	
i fynd ymlaen i astudio amrywiaeth o gyrsiau adeiladwaith 
Lefel	2	neu	3	eraill	sy’n	berthnasol	i’w	maes	crefft	o	
ddiddordeb.	Fel	rhan	o’ch	astudiaethau	bydd	gofyn	i	chi	
astudio dau lwybr adeiladwaith o’r canlynol:

	❱ Gwaith	Brics	a	Gwaith	Blociau.
	❱ Galwedigaethau	Gwaith	Saer	a	Choed.
	❱ Systemau	Electrodechnegol.
	❱ Peintio	ac	Addurno.	
	❱ Plastro	a	Systemau	Mewnol.	

Beth yw’r gofynion mynediad?
Bydd	gofyn	bod	dysgwyr	wedi	cyflawni	isafswm	o	4	TGAU	
gradd	D	neu	uwch	(neu	gyfwerth)	yn	cynnwys	Iaith	Saesneg	
a	Mathemateg.	Fel	arall,	bydd	dysgwyr	wedi	cwblhau	
Diploma	Adeiladwaith	Aml-Sgiliau	Lefel	1	ac	wedi	cyflawni	
cymwysterau	Sgiliau	Hanfodol	Cymru	(SHC)	Lefel	1	mewn	
Cymhwyso	Rhif	a	Chyfathrebu.	Bydd	gofyn	i	chi	hefyd	
gwblhau	cyfweliad	ag	un	o’n	tiwtoriaid	crefft	adeiladwaith.	
Yn ystod y cyfweliad, bydd angen i chi ddangos diddordeb 
mewn dysgu mwy am adeiladwaith gyda’r bwriad o symud 
ymlaen	i	hyfforddiant	neu	waith	yn	y	diwydiant.

I ble gallaf symud ymlaen nesaf?
Gallech symud ymlaen i ddysgu pellach mewn Gwaith Brics, 
Gwaith	Saer	ac	Asiedydd,	Peintio	ac	Addurno	neu	Blastro.	 
Fel	arall,	gallech	symud	ymlaen	i	hyfforddiant	prentisiaeth	
neu	gyflogaeth	yn	y	diwydiant	adeiladwaith.	

Astudiaethau Achos
MICHAEL MURPHY
Cwblhaodd	y	cyn-ddysgwr	
rhan-amser	Michael	ei	
hyfforddiant	prentisiaeth	
Peintio	ac	Addurno	lefel	tri	
gyda graddau teilyngdod 
cyffredinol	yn	2021.	Yn	
ystod ei amser yn y coleg 
dangosodd sgiliau trawiadol a 
chwblhaodd dasgau ymarferol 
i	safon	uchel	iawn.	Cafodd	
Michael ei gynnwys yng nghystadleuaeth genedlaethol 
flynyddol	y	Gymdeithas	Peintio	ac	Addurno	a	gynhaliwyd	yng	
Ngholeg	Coventry	ym	mis	Mehefin	2021	lle	bu’n	cystadlu	yn	
erbyn	dysgwyr	eraill	o	brentisiaid.	

Llwyddodd	Michael	i	ddod	yn	gydradd	ail.	Derbyniodd	ei	
wobr	yn	seremoni	flynyddol	fawreddog	y	Gymdeithas	Peintio	
ac	Addurno	yn	y	Plaisterers	Hall,	Llundain.	Roedd	y	wobr	yn	
gamp	enfawr	iddo	ef	a’i	gyflogwr.	

Ers cwblhau ei astudiaethau, mae Michael wedi ymgymryd 
â	gwaith	amser	llawn	gyda	Chontractwyr	Peintio	ac	Addurno	
Bagnall.

BEN WEEDALL
Bu	Ben	Weedall	yn	astudio	
ar ein cwrs Gwaith Brics 
Lefel	3.	Roedd	Ben	yn	
fyfyriwr rhagorol fu’n 
cystadlu’n llwyddiannus 
yng	Nghystadlaethau	
Sgiliau	Cymru.	Dewiswyd	
Ben hefyd i fod yn rhan 
o Garfan Ddatblygu 
WorldSkills	ISEiW	
2018/2019, a oedd yn 
gyflawniad	gwych.
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Y Diwydiannau Creadigol
Mae’r	Diwydiannau	Creadigol	yn	ymgorffori’r	Celfyddydau	Perfformio,	Drama,	Cerddoriaeth,	 
Y	Cyfryngau,	Ffilm,	Ffotograffiaeth	a	Chelf	a	Dylunio.	Er	bod	y	cyrsiau	a	gynigir	yn	benodol	mae	yna	
lawer	o	gyfleoedd	ar	gyfer	cydweithio	trawsgwricwlaidd	ar	brosiectau	ar	raddfa	fawr.	Mae	ymgysylltu	
â’r	gymuned	a	chyflogwyr	lleol	yn	bwysig	iawn	ac	mae’r	ymagwedd	alwedigaethol	hon	at	waith	prosiect	
yn	gryfder	mawr	yn	yr	adran.	Mae	cyfleoedd	i	arddangos	gwaith	creadigol	ymarferol	yn	helaeth	ac	mae	
ein	perfformiadau	theatr,	digwyddiadau	cerddoriaeth	fyw,	arddangosiadau	ffilmiau	ac	arddangosfeydd	
celfyddydau gweledol o ansawdd uchel, gan dderbyn adborth ardderchog gan rieni, gweithwyr 
proffesiynol	y	diwydiant	a’r	cyhoedd	yn	gyffredinol.	Mae	cyfleoedd	hefyd	i	gymryd	rhan	mewn	
ymweliadau	addysgol	ag	orielau	neu	theatrau	yn	y	DU	a	thramor.

CBAC UG/U2 Celf a Dylunio (Celf) ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C,	yn	cynnwys	Iaith	
Saesneg	a	B	mewn	Celf	a	Dylunio.	Bydd	gofyn	i	chi	ddod	ag	
enghreifftiau	o’ch	gwaith	celf	i’ch	cyfweliad.

UAL L2 Diploma Cyntaf Celf a Dylunio ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	D	neu	uwch,	rhaid	i	
ymgeiswyr	ddangos	dawn	mewn	Celf	a	Dylunio.	Bydd	gofyn	i	
chi	ddod	ag	enghreifftiau	o’ch	gwaith	celf	i’ch	cyfweliad.	

UAL L3 Diploma Celf a Dylunio ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	C	neu	uwch	yn	cynnwys	
TGAU	Celf	neu	UAL/BTEC	Lefel	2	mewn	Celf	a	Dylunio.	
Bydd	gofyn	i	chi	ddod	ag	enghreifftiau	o’ch	gwaith	celf	i’ch	
cyfweliad.	

UAL L3 Diploma mewn Cynhyrchu a Thechnoleg y 
Cyfryngau Creadigol 
GOFYNION MYNEDIAD Cymhwyster Lefel 2 mewn cynhyrchu 
cyfryngau	creadigol.	4	TGAU	gradd	C	neu	uwch	(yn	cynnwys	
un	pwnc	sy’n	profi’r	defnydd	o’r	Saesneg).	Gallwch	ddod	ag	
enghreifftiau	o	unrhyw	waith	cyfryngau/ffilm	i’ch	cyfweliad.	

UAL L3 Diploma Sylfaen mewn Celfyddydau 
Perfformio a Chynhyrchu 
GOFYNION MYNEDIAD Cymhwyster Lefel 2 yn y celfyddydau 
perfformio.	Cyfwerth	â	4	gradd	C	mewn	TGAU	(yn	cynnwys	
un	pwnc	sy’n	profi’r	defnydd	o’r	Saesneg).	Profiad	bywyd	a	
chyflogaeth	(ar	gyfer	dysgwyr	aeddfed	yn	unig).	

UAL Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Cerddoriaeth 
GOFYNION MYNEDIAD	Cymhwyster	Lefel	2	mewn	Cerddoriaeth.	
Cyfwerth	â	4	gradd	C	mewn	TGAU	(yn	cynnwys	un	pwnc	
sy’n	profi’r	defnydd	o’r	Saesneg).	Bydd	gofyn	i	chi	fynychu	
clyweliad	fel	rhan	o	ofynion	mynediad	y	cwrs	hwn.

DILYNIANT Gall myfyrwyr symud ymlaen i gyrsiau addysg 
uwch, Gradd Sylfaen Ymarfer Celf a’r cwrs BA atodol yma yn 
y	coleg,	gyrfaoedd	yn	y	diwydiant	a	ddewiswyd.

CBAC Safon UG/U2 Celf a Dylunio (Ffotograffiaeth) 
ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C,	yn	cynnwys	Iaith	
Saesneg	a	B	mewn	Celf	a	Dylunio.	Bydd	gofyn	i	chi	ddod	ag	
enghreifftiau	o’ch	gwaith	celf	i’ch	cyfweliad.

DILYNIANT Mae ymgeiswyr llwyddiannus fel arfer yn symud 
ymlaen	i	Ddiploma	Astudiaethau	Sylfaen.	Mae	opsiwn	
hefyd i wneud cais ar gyfer un o’n Graddau Sylfaen mewn 
Ffotograffiaeth	neu	Ymarfer	Celf,	sydd	bellach	â	blwyddyn	
atodol	BA	(Anrh).	Gall	myfyrwyr	hefyd	ddefnyddio	eu	Safon	
U	Celf	a	Dylunio	i	gronni	pwyntiau	UCAS	tuag	at	geisiadau	am	
gyrsiau	prifysgol	y	tu	allan	i’r	celfyddydau	gweledol.
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Astudiaethau Achos 
TIA BURSTON
Llwyddodd	cyn-ddisgybl	
Afon	Taf,	Tia	Burston,	i	
gwblhau UAL Celfyddydau 
Perfformio	gyda	graddau	
Rhagoriaeth ac mae bellach 
yn	astudio	BA	Actio	ym	
Mhrifysgol	Demontfort.

CHLOE COLEMAN
Enillodd	y	cyn-ddisgybl	

Cyfarthfa Chloe Coleman gymhwyster UAL Celfyddydau 
Perfformio	gyda	graddau	Rhagoriaeth	ac	mae’n	mynd	i	
Brifysgol	Chichister	i	astudio	BA	mewn	Dawns.

SAMANTHA GRATLAND
Enillodd	y	cyn-ddisgybl	Sant	Ioan	Y	Bedyddiwr	Samantha	
Gratland	hefyd	gymhwyster	UAL	Celfyddydau	Perfformio	
gyda	graddau	Rhagoriaeth	mae	hi	bellach	ar	flwyddyn	i	
ffwrdd	cyn	astudio	ar	gyfer	BA	mewn	Addysgu.
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Dylunio a Thechnoleg
Mae	ein	manyleb	lefel	UG/U	Dylunio	a	Thechnoleg	yn	cynnig	cyfle	unigryw	yn	y	cwricwlwm	i	ddysgwyr	
nodi	a	datrys	problemau	go	iawn	trwy	ddylunio	a	gwneud	cynhyrchion	neu	systemau.

NEWYDD AR GYFER 2022 
CBAC Safon UG Dylunio a Thechnoleg –  
(Dylunio Cynnyrch) ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	TGAU gradd C neu uwch mewn Iaith 
Saesneg a Mathemateg, a gradd B o leiaf mewn Dylunio a 
Thechnoleg	ynghyd	â	chyfuniadau	dymunol	iawn	neu	o	leiaf	
Dylunio	Cynnyrch,	Celf	neu	Beirianneg	eto	ar	radd	C	neu	uwch.

DILYNIANT Mae’r cymhwyster hwn yn darparu sylfaen addas 
ar	gyfer	astudio	dylunio	a	thechnoleg	neu	faes	cysylltiedig	
trwy ystod o gyrsiau addysg uwch neu fynediad uniongyrchol 
i	gyflogaeth.	Gall	llwybrau	gyrfa	nodweddiadol	gynnwys	
Dylunio Cynnyrch, Ymchwil i’r Farchnad, Pensaernïaeth, 
Animeiddio,	Dylunio	Setiau,	Diwydiant	Modurol	a	sawl	ffurf	
ar	Ddylunio	Peirianyddol.	
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Gosodwaith Trydanol 
Mae’r	diwydiant	Trydanol	yn	farchnad	£23.6bn	felly	mae	galw	o	hyd	am	drydanwyr	yn	y	DU.	 
Mae ein cymwysterau lefel 1 a 2 yn ddelfrydol i chi os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y 
diwydiant	gosodwaith	trydanol.	Mae’n	eich	galluogi	i	ddysgu,	datblygu	ac	ymarfer	y	sgiliau	sydd	eu	
hangen	ar	gyfer	cyflogaeth	a	dilyniant	gyrfa.

Diploma L1 mewn Gosodwaith Trydanol ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	3	TGAU	gradd	D	neu	uwch	(yn	cynnwys	
gradd	D	mewn	Mathemateg)	neu	gymhwyster	Trydanol	Lefel	
1	addas.	Rhaid	i	chi	allu	dangos	presenoldeb	o	90%	yn	ystod	
eich	cwrs	astudio.

Diploma L2 mewn Gosodwaith Trydanol ALl
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	D	neu	uwch	(yn	cynnwys	
Saesneg	a	Mathemateg)	neu	gymhwyster	Trydanol	Lefel	1	
addas.	Rhaid	i	chi	allu	dangos	presenoldeb	o	90%	yn	ystod	
eich	cwrs	astudio.

DILYNIANT Er nad yw’r cymhwyster hwn yn ceisio gwneud 
ymgeiswyr yn drydanwyr cwbl gymwys, mae’n galluogi 
dysgwyr i ddatblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen 
ar gyfer gyrfa mewn gosodwaith trydanol neu beirianneg 
drydanol.	Mae’n	addas	ar	gyfer	y	rhai	sydd	am	symud	ymlaen	
i	raglen	Prentisiaeth	Electrodechnegol.
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Peirianneg
Pam	dewis	astudio	Peirianneg	gyda	ni?	Cyfleusterau	gwych.	Partneriaethau	ardderchog	a	chyfleoedd	
prentisiaeth	gyda	sefydliadau	lleol	ee	General	Dynamics.	Partneriaeth	ragorol	gyda	Phrifysgol	De	Cymru	
a	chyfleoedd	i	gymryd	rhan	mewn	lleoliadau	profiad	gwaith	Ewropeaidd.

BTEC L3 Tystysgrif Genedlaethol mewn Peirianneg 
ALl Safon Uwch
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	
Mathemateg, Saesneg a chyfweliad llwyddiannus gan 
ddangos	cymhelliant	ac	ymrwymiad	i’r	rhaglen.

EAL L1 Diploma mewn Cyflawni Gweithrediadau 
Peirianneg Aml-Sgiliau ALl (Gosodwaith Trydanol a 
Llwybr Peirianneg)
GOFYNION MYNEDIAD	TGAU	ar	raddau	D-G	yn	ofynnol	yn	
cynnwys	Mathemateg,	Saesneg	a	Gwyddoniaeth.

EAL L2 Diploma mewn Peirianneg a Thechnoleg 
Gweithgynhyrchu ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Pedwar	TGAU	gradd	D	neu	uwch	 
(yn	cynnwys	Mathemateg,	Saesneg	a	Gwyddoniaeth),	 
neu	gymhwyster	peirianneg	priodol.

BTEC L3 Dyfarniad mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu Uwch ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	
Mathemateg, Saesneg a chyfweliad llwyddiannus gan 
ddangos	cymhelliant	ac	ymrwymiad	i’r	rhaglen.

BTEC L3 Tystysgrif mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu Uwch Rhaglen Uwch ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	
Mathemateg, Saesneg a chyfweliad llwyddiannus gan 
ddangos	cymhelliant	ac	ymrwymiad	i’r	rhaglen.

BTEC L3 Tystysgrif mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu Uwch ALl
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	
Mathemateg, Saesneg a chyfweliad llwyddiannus gan 
ddangos	cymhelliant	ac	ymrwymiad	i’r	rhaglen.

DILYNIANT Derbynnir y cyrsiau hyn ar gyfer mynediad i lawer 
o	gyrsiau	prifysgol	a	Phrentisiaethau	Diwydiannol	neu	
gyflogaeth	amser	llawn.

Astudiaeth Achos
EVAN PRICE
Cyflawnodd	y	cyn-ddisgybl	
Ysgol	Uwchradd	Afon	Taf	ac	
un o Enillwyr Peirianwyr 
y Dyfodol yr Academi 
Beirianneg Frenhinol ac 
Ymddiriedolaeth Panasonic, 
Evan	Price,	B	mewn	Hanes,	C	
mewn Mathemateg a rhagoriaeth 
serennog yn ei gwrs Peirianneg yn 
y	coleg.	Wrth	sôn	am	ei	ganlyniadau	a’i	
amser	yn	y	coleg,	dywedodd	Evan,	“Roedd	fy	amser	yn	
y coleg yn bleserus iawn, er ein bod ni i gyd yn wynebu 
rhai amgylchiadau penodol oherwydd COVID, gwnaeth 
yr	athrawon	y	gwersi	yn	gofiadwy,	yn	ogystal	â	fy	amser	
yno.	Cefais	gefnogaeth	nid	yn	unig	gan	fy	athrawon	pwnc,	
ond	hefyd	amrywiaeth	eang	o	staff	eraill,	yn	cynnwys	tîm	
ymddiriedolaeth	Panasonic.	Fe	wnaeth	y	bwrsariaeth,	yn	
ogystal	â’r	cyfleoedd	a	ddarparwyd,	fy	helpu	i	roi	hwb	i’m	
hyder o fewn fy nodau peirianneg, gan ddarparu adnoddau 
i mi helpu fy hun, tra’n hybu fy nealltwriaeth o’r byd 
peirianneg.	Fy	nghynlluniau	ar	gyfer	yr	ychydig	flynyddoedd	
nesaf yw astudio fy nghwrs Peirianneg Fecanyddol yn y 
brifysgol,	a	gobeithio	cael	blwyddyn	o	astudio	dramor.”
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Saesneg ac ESOL
Addysgir	Saesneg	i	Siaradwyr	Ieithoedd	Eraill	(ESOL)	yn	Y	Coleg,	sy’n	cynnig	cyfle	i	ddysgwyr	ddechrau	
dysgu	Saesneg,	neu	wella	eu	Saesneg.	Mae	ein	cyrsiau	ESOL	yn	canolbwyntio	ar	Saesneg	bob	dydd,	
cyfathrebu,	rhifedd,	sgiliau	cyfrifiadurol,	sgiliau	galwedigaethol	a	sgiliau	cyflogadwyedd.	Mae	llawer	o’n	
myfyrwyr	yn	symud	ymlaen	i	gyrsiau	amser	llawn	neu	ran-amser	yn	y	coleg,	gan	astudio	Busnes,	Gofal	
Plant	a	Chwaraeon.	Mae	rhai	wedi	mynd	ymlaen	i	Raddau	Sylfaen	yn	cynnwys	Busnes	a	Ffotograffiaeth	
ogystal	ag	astudio	yn	y	Brifysgol.	Fel	rhan	o’r	farchnad	fyd-eang,	mae	ein	myfyrwyr	yn	cael	eu	cyflogi	ar	
draws	y	byd,	ond	mae	rhai	yn	dewis	ail-fuddsoddi	eu	sgiliau	newydd	a	sefydlu	eu	busnesau	eu	hunain	
ym	Mwrdeistref	Merthyr	Tudful.	Mae	ESOL	hefyd	yn	rhoi	hyder	i	ddysgwyr	gael	gwaith	mewn	ystod	
o	sectorau,	er	enghraifft,	fel	cyfieithwyr,	cynorthwywyr	addysgu,	yr	heddlu	a	goruchwylwyr	mewn	
ffatrïoedd	lleol.	

CBAC Safon UG/Uwch Llenyddiaeth Saesneg
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	graddau	A*	i	C	yn	cynnwys	Iaith	
Saesneg a Mathemateg, gyda gradd C neu uwch mewn Iaith 
Saesneg.

CBAC Safon UG/Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	graddau	A*	i	C	yn	cynnwys	Iaith	
Saesneg a Mathemateg, gyda gradd C neu uwch mewn Iaith 
Saesneg.

Addysgir Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL) 
yn Y Coleg, sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ddechrau 
dysgu Saesneg, neu wella eu Saesneg. 
GOFYNION MYNEDIAD	Dim	gofynion	mynediad	ffurfiol,	dewisir	
ymgeiswyr	ar	sail	cyfweliad.

Tystysgrif	Ascentis	E3	mewn	Sgiliau	Bywyd	ESOL

Tystysgrif	Ascentis	E2	mewn	Sgiliau	Bywyd	ESOL

Tystysgrif	Ascentis	E1	mewn	Sgiliau	Bywyd	ESOL

Tystysgrif	Ascentis	L1	mewn	Sgiliau	Bywyd	ESOL

Tystysgrif	Ascentis	L2	mewn	Sgiliau	Bywyd	ESOL

DILYNIANT Mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i 
gyrsiau	amser	llawn	neu	ran-amser	yn	y	coleg,	yn	cynnwys	
Busnes,	Gofal	Plant	a	Chwaraeon.	Mae	rhai	wedi	mynd	
ymlaen	i	Raddau	Sylfaen	yn	cynnwys	Busnes	a	Ffotograffiaeth	
yn	ogystal	ag	astudio	yn	y	Brifysgol.

Astudiaeth Achos 
KAMILLA
Mae Kamilla yn wreiddiol 
o Brasil, ond daeth i 
Gymru	gyda’i	gŵr	yn	
2016.	Dechreuodd	
astudio gyda ni ar Lefel 
Mynediad	2	yn	2018-
2019 a’i chwblhau’n 
llwyddiannus.	Gadawodd	
y cwrs am gyfnod byr i 
gael	ei	mab.	Penderfynodd	
Kamilla	ei	bod	yn	barod	i	ddychwelyd	i	ESOL	yn	2020-2021,	
lle	bu’n	astudio	ESOL	Mynediad	3	am	y	flwyddyn	yn	gyfan	
gwbl	ar-lein,	tra’n	gweithio’n	rhan-amser	ac	yn	gofalu	am	ei	
mab.	Mae	hi	wedi	parhau	i	ESOL	Lefel	1	ar	gyfer	2021-2022	
ac	yn	gobeithio	parhau	i	Lefel	2	y	flwyddyn	nesaf.	Roedd	hi’n	
dymuno	astudio	ESOL	yn	y	coleg	oherwydd	ei	fod	yn	gyfleus	
iddi;	roedd	yn	cynnig	amseroedd	dosbarth	yn	ystod	y	dydd	er	
mwyn iddi allu dal i weithio a bod y creche hefyd ar gael i’w 
mab.	Mae	hi	eisiau	parhau	i	astudio	er	mwyn	darparu	bywyd	
da	i’w	theulu.	Mae	hi	wedi	gwneud	ffrindiau	newydd	ar	y	
cwrs	ac	yn	teimlo’n	fwy	hyderus	gyda	thasgau	dydd	i	ddydd.
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Dysgu Sylfaen
GOFYNION MYNEDIAD Mae pob un o’n cyrsiau Dysgu Sylfaen yn 
gofyn	am	gyfweliad	gyda’r	staff	addysgu	cyn	cael	eich	derbyn	
ar	y	cwrs.	Nid	yw	symud	ymlaen	rhwng	lefelau	yn	awtomatig.

Sgiliau Sylfaen Datblygiad Cymdeithasol ALl
Sgiliau Bywyd – Llwybr 2
Datblygu Sgiliau – Llwybr 2 
BTEC E3 Dyfarniad mewn Mynediad i Astudiaethau 
Galwedigaethol – Llwybr 3
BTEC E3 Tystysgrif mewn Mynediad i Astudiaethau 
Galwedigaethol – Llwybr 3
BTEC E3 Tystysgrif Estynedig mewn Mynediad i 
Astudiaethau Galwedigaethol – Llwybr 3
DILYNIANT	Ar	ôl	cwblhau’r	cwrs	yn	llwyddiannus	efallai	y	
gallech symud ymlaen i gwrs Lefel 1 mewn meysydd eraill, 
neu	ddewis	symud	i	mewn	i	waith.

Astudiaeth Achos
MORGAN EVANS 
Fy	enw	i	yw	Morgan	Evans	ac	
rydw i wedi bod yn fyfyriwr 
yng	Ngholeg	Merthyr	Tudful	
ers	mis	Medi	2018.	Dechreuais	
yn ILS lle roeddwn yn gallu 
adeiladu fy hyder yn fy nysgu 
ac	yn	fy	sgiliau	cymdeithasol.	
Rwyf wedi symud i gwrs 
prif	ffrwd	yn	astudio	TG	ers	

mis Medi 2021 ac rwy’n teimlo fy mod yn gwneud yn dda 
iawn.	Mae’r	coleg	wedi	fy	helpu	llawer	dros	y	blynyddoedd	
diwethaf i fagu fy hyder ac i symud i’r cwrs roeddwn i eisiau 
ei	astudio.	

Rwyf bellach yn aelod o Senedd y Dysgwyr ac yn un o 
Lysgenhadon	y	Gymraeg	y	coleg.	Mae’r	coleg	wedi	fy	
helpu’n fawr ac rwy’n ddiolchgar iawn am yr holl gymorth a 
chefnogaeth	a	gefais	dros	y	blynyddoedd	diwethaf.	
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Trin Gwallt a Harddwch
O	Lefel	1	hyd	at	Lefel	3,	mae	ein	cyrsiau	trin	gwallt	a	harddwch	yn	rhoi’r	cyfle	i	chi	ddatblygu’ch	sgiliau	
ymhellach	a	gwella’ch	rhagolygon	gyrfa	a	chyflogaeth	yn	y	diwydiant	gwallt	a	harddwch.	Mae	ein	cyrsiau	
i	gyd	yn	paratoi	dysgwyr	ar	gyfer	byd	gwaith	drwy	roi	cyfle	iddynt	weithio	o	fewn	amgylchedd	gweithio	
realistig	lle	y	gofynnir	iddynt	ddatblygu	sgiliau	cyflogadwyedd	allweddol.	
GOFYNION MYNEDIAD Dewisir	ymgeiswyr	ar	sail	cyfweliad.	 
Mae	angen	sgiliau	llythrennedd	da.	Mae	angen	L2	neu	
gyfwerth	i	symud	ymlaen	i	L3.	Nid	yw	symud	ymlaen	rhwng	
lefelau	yn	awtomatig.	

VTCT L1 Diploma Trin Gwallt ALl 
VTCT L2 Diploma Trin Gwallt ALl 
VTCT L2 Diploma Trin Gwallt ALl gyda’r hwyr
VTCT L3 Diploma Trin Gwallt ALl 
VTCT L2 Tystysgrif Gwaith Barbwr RhA Yn yr 
Arfaeth
VTCT L3 Tystysgrif Gwaith Barbwr RhA 
VTCT L1 Diploma mewn Therapi Harddwch ALl 
VTCT L2 Diploma mewn Technegau Harddwch 
Arbenigol ALl 
VTCT L3 Diploma mewn Triniaethau Therapi 
Harddwch ALl 
DILYNIANT	Gall	y	cymwysterau	hyn	arwain	at	brentisiaethau	
neu	gyflogaeth	yn	y	diwydiant.

Astudiaeth Achos 
HELEN MORGAN

Cwblhaodd	Helen,	sy’n	ddysgwr	MAT,	gwrs	
trin gwallt Lefel 2 a 3 yn llwyddiannus 

ac mae bellach wedi symud ymlaen 
i	Waith	Barbwr.

Gadawodd	Helen	ei	gyrfa	
hirdymor yn y sector gofal i 
wireddu ei breuddwyd o ddod 
yn	steilydd	gwallt	cymwysedig.	
Cyflwynodd	Helen	sgiliau	

rhagorol drwy gydol ei chwrs a 
chyflawnodd	y	safle	1af	yn	y	ddwy	

gystadleuaeth	lefel	3	mewn	Torri/lliwio	
ac	Avant	Garde.	Ar	ddiwedd	ei	lefel	3	cyflwynwyd	gwobr	
rhagoriaeth	alwedigaethol	i	Helen	am	ei	pherfformiad	
eithriadol	drwy	gydol	y	cwrs.
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mae ein cyrsiau Iechyd a Gofal yn cynnig llwybr ardderchog at waith o fewn lleoliad addysg neu iechyd a 
gofal	cymdeithasol	ochr	yn	ochr	â’r	cyfle	i	symud	ymlaen	i	gyrsiau	AU.	

Agored Cymru Diploma L1 mewn Cyflwyniad i 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Plant
GOFYNION MYNEDIAD	TGAU	graddau	D-E.

City and Guilds/CBAC L2 Egwyddorion a Chyd-
destunau Craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	A*-D	o	leiaf	yn	cynnwys	
gradd C mewn Iaith Saesneg a/neu C mewn Mathemateg a 
Gwyddoniaeth	a	chyfweliad	ffurfiol.

City and Guilds/CBAC L3 Tystysgrif Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol
GOFYNION MYNEDIAD Ceir mynediad i’r cwrs hwn trwy 
gyfweliad	ac	mae	angen	pum	TGAU	gradd	A*-C	o	leiaf	yn	
cynnwys	Mathemateg,	Saesneg	a	Gwyddoniaeth.

DILYNIANT Gallai dysgwyr symud ymlaen i gyrsiau addysg 
uwch mewn meysydd yn cynnwys: Bydwreigiaeth, 
astudiaethau	plismona,	Therapi	iaith	a	lleferydd,	Seicoleg,	
Iechyd	galwedigaethol,	Gwaith	Cymdeithasol	a	Nyrsio.	Yn	
ogystal, y cwrs Gradd Sylfaen Rheolaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol	yr	ydym	yn	ei	gynnig	yma	yn	y	coleg.

Astudiaethau Achos

 
JESSICA DAVIES
Derbyniodd	y	cyn-ddysgwr	
Ysgol Brynmawr Jessica 
Davies	ragoriaeth	ar	y	cwrs	
BTEC	Lefel	3	Iechyd	a	Gofal	
Cymdeithasol.	Mae	hi	wedi	
bod yn llwyddiannus yn ennill lle 
Bwrsariaeth	ar	Nyrsio	Oedolion	ym	
Mhrifysgol	De	Cymru.

LIBBY JOSLIN FORD
Enillodd	y	cyn-ddysgwr	Ysgol	
Uwchradd	Afon	Taf,	Libby	Joslin	
Ford, ragoriaeth ar Lefel 3 Iechyd 
a	Gofal	Cymdeithasol.	Mae	
hi wedi bod yn llwyddiannus 
wrth sicrhau lle ar y cwrs Gradd 

Iechyd a Llesiant Cymunedol ym 
Mhrifysgol	De	Cymru.
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Y Dyniaethau, Gwyddorau 
Cymdeithasol ac Ieithoedd
Mae	ein	hadran	Dyniaethau	ac	Ieithoedd	yn	darparu	ystod	eang	o	gyrsiau,	yn	cynnwys	Hanes,	
Daearyddiaeth,	Iaith	a	Llenyddiaeth	Saesneg,	Cymraeg,	Ffrangeg	ac	Ieithoedd	Ewropeaidd	Modern.

CBAC Safon UG/U2 Y Gyfraith 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C,	yn	cynnwys	gradd	B	
neu	uwch	mewn	TGAU	Saesneg.

CBAC Safon UG/U2 Troseddeg
GOFYNION MYNEDIAD	Bydd	angen	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	
cynnwys	Saesneg.

CBAC Safon UG/U2 Hanes
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	o	leiaf,	gyda	gradd	B	
mewn	Hanes	neu	Saesneg	yn	ddymunol	iawn.

CBAC Safon UG/U2 Astudiaethau Crefyddol
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Iaith	
Saesneg.	Byddai	gradd	B	neu	uwch	mewn	Iaith	Saesneg	yn	
ddymunol	iawn.

AQA Safon UG Athroniaeth
GOFYNION MYNEDIAD	Gradd	B	neu	uwch	mewn	TGAU	Iaith	
Saesneg.

CBAC Safon UG/U2 Cymraeg Ail Iaith 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Cymraeg	
gradd C neu uwch mewn Iaith Saesneg a gradd B yn y cwrs 
TGAU	Cymraeg	llawn	neu	radd	A	yn	y	cwrs	Cymraeg	byr.

CBAC Safon UG Ffrangeg 
GOFYNION MYNEDIAD	gradd	C	neu	uwch	mewn	TGAU	Ffrangeg	
ac	Iaith	Saesneg.

CBAC Safon UG/U2 Seicoleg
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	gradd	
B neu uwch mewn Iaith neu Lenyddiaeth Saesneg ac mae 
gradd	C	mewn	Mathemateg	yn	ddymunol.

CBAC Safon UG/U2 Daearyddiaeth 
GOFYNION MYNEDIAD 5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Iaith	
Saesneg,	Mathemateg	a	Gwyddoniaeth.	Mae	TGAU	
Daearyddiaeth	yn	ddymunol	ond	nid	yw’n	hanfodol	-	fodd	
bynnag,	mae	hyn	yn	ôl	disgresiwn	y	tiwtor.	Os	yw	TGAU	
Daearyddiaeth	wedi’i	hastudio	ar	lefel	TGAU	mae	angen	
gradd	C	neu	uwch.

CBAC Safon UG/U2 Llywodraeth a Gwleidyddiaeth 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	o	leiaf,	gyda	gradd	B	
mewn	Hanes	neu	Saesneg.

CBAC Safon UG/U2 Cymdeithaseg 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	gradd	
B	neu	uwch	mewn	Iaith	Saesneg	neu	Lenyddiaeth	Saesneg.	
Nid	oes	angen	i	chi	fod	wedi	astudio	Cymdeithaseg	ar	gyfer	
TGAU.

DILYNIANT Gall cwblhau unrhyw un o’r pynciau Safon Uwch 
hyn yn llwyddiannus eich helpu i symud ymlaen i amrywiaeth 
eang	o	gyrsiau	lefel	prifysgol.
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Astudiaethau 
Achos
SOPHIE 
HARVARD
Cyflawnodd	Sophie	
Harvard,	cyn-ddisgybl	
Ysgol Uwchradd Afon 
Taf,	3	A*	mewn	Hanes,	
Llenyddiaeth Saesneg a Drama 
ac mae bellach wedi symud ymlaen i Brifysgol Caerdydd i 
astudio	Newyddiaduraeth,	y	Cyfryngau	a	Diwylliant.	Wrth	
sôn	am	ei	chyfnod	yn	y	coleg,	dywedodd	Sophie,	“Mae	Coleg	
Merthyr	wedi	rhoi’r	cyfle	i	mi	ganolbwyntio	nid	yn	unig	ar	y	
pynciau rwy’n angerddol amdanynt ond ar y pynciau a fydd 
yn	berthnasol	i’m	rhagolygon	gyrfa	yn	y	dyfodol.	Rwyf	wedi	
mwynhau fy amser yn y coleg yn fawr a chredaf y bydd fy 
mhrofiadau	yno	o	fudd	i’m	camau	nesaf	yn	y	dyfodol.”

HOLLIE 
MORGAN
Cyflawnodd	y	dysgwr	
UG	a	chyn-ddisgybl	Idris	
Davies	Hollie	Morgan	4	A	
mewn Cymdeithaseg, y 
Gyfraith,	Hanes	a	Seicoleg.	
Dywedodd	Hollie,	sydd	ar	
hyn o bryd yn gadeirydd 
ein Senedd y Dysgwyr,  

“Ers	ymuno	â’r	coleg	ym	mis	Medi	2020,	rwyf	wedi	ei	weld	
yn amgylchedd croesawgar, cynhwysol a meithringar i 
ddysgu	ynddo.	Mae	staff	y	coleg	wedi	darparu	cymorth	
academaidd a llesiant i bob myfyriwr drwy gydol heriau’r 
flwyddyn	academaidd	ddiwethaf.	Rydw	i	wir	yn	mwynhau	
fy	ail	flwyddyn	yn	y	coleg	ac	yn	gobeithio	symud	ymlaen	i	
astudio’r	Gyfraith	yn	y	brifysgol	ym	mis	Medi	2022”.

LOUISE ISAAC
Disgybl	Afon	Taf,	Louise	
Isaac.	Cyflawnodd	Louise	
A mewn Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth, A mewn 
Busnes	a	B	mewn	Hanes.	
Dywedodd Louise, sydd 
bellach wedi symud ymlaen i astudio Rheolaeth Busnes 
ym Mhrifysgol Caerdydd, “Cefais fy synnu’n llwyr gan yr 
hyn	roeddwn	yn	dal	i	allu	ei	gyflawni	dros	ddwy	flynedd	
unigryw	ddiwethaf	fy	mywyd.	Roeddwn	wrth	fy	modd	a	
wedi fy syfrdanu wrth ddarganfod y byddwn yn mynd i’m 
prifysgol	ddelfrydol,	ar	ôl	poeni	a	fyddwn	yn	ennill	y	graddau	
gofynnol.	Ni	allaf	ddiolch	digon	i’m	tiwtoriaid	a’r	coleg	am	
eu	cefnogaeth	barhaus	drwy’r	cyfan.	Rydw	i’n	llawn	cyffro	i	
ddechrau’r	bennod	nesaf.”
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Technoleg Cerbydau Modur
IMI	yw’r	corff	proffesiynol	ar	gyfer	pobl	sy’n	cael	eu	cyflogi	neu	sy’n	chwilio	am	waith	yn	y	diwydiant	
cerbydau	modur.	Fel	y	corff	dyfarnu	blaenllaw	ar	gyfer	y	diwydiant	manwerthu	cerbydau	modur,	mae’r	
IMI	yn	cynnig	ystod	o	Gymwysterau	Galwedigaethol	Gysylltiedig	(VRQ),	Cymwysterau	Galwedigaethol	
Gymwys	(VCQ)	neu	Ddiplomâu.	Mae’r	cyrsiau	hyn	yn	gallu	darparu’r	ystod	ehangaf	o	wybodaeth	
dechnegol, sydd ei hangen er mwyn dod yn dechnegydd cerbydau modur medrus, yn brif dechnegydd 
neu	i	ganiatáu	symud	ymlaen	i	addysg	uwch.	Mae	cymhwyster	addas	ar	gael	ar	gyfer	ymgeiswyr	ar	bob	
lefel,	o	gyrsiau	mynediad	lefel	1	i	gyrsiau	technegydd	lefel	3.

CG E3 Diploma mewn Cynnal a Chadw Systemau 
Cerbydau ALl
GOFYNION MYNEDIAD Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y 
rhai	sy’n	gadael	yr	ysgol	â	chanddynt	ychydig	yn	unig	o	
gymwysterau	academaidd	(yn	amodol	ar	gyfweliad).

CG L1 Diploma Systemau Cerbydau ALl
GOFYNION MYNEDIAD	TGAU	gradd	D-F	mewn	Saesneg,	
Mathemateg	a	phwnc	sy’n	seiliedig	ar	wyddoniaeth.

IMIAL L2 Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a 
Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn ALl
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	A*-D	neu	uwch,	
yn ddymunol iawn mewn Mathemateg, Saesneg a 
Gwyddoniaeth	neu	gymhwyster	Cerbydau	Modur	Lefel	1.

IMIAL L2 Diploma mewn Egwyddorion Gosod 
Cerbydau
GOFYNION MYNEDIAD	3	TGAU	gradd	A*-D	neu	uwch,	
yn ddymunol iawn mewn Mathemateg, Saesneg a 
Gwyddoniaeth	neu	gymhwyster	Cerbydau	Modur	Lefel	1.

IMIAL L3 Diploma mewn Egwyddorion Cynnal a 
Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn ALl
GOFYNION MYNEDIAD Cwblhau cymhwyster lefel 2 priodol yn 
llwyddiannus	mewn	Technoleg	Cerbydau.

DILYNIANT	Gall	dysgwyr	symud	ymlaen	i	brentisiaeth	neu	
gyflogaeth	amser	llawn.

YN NEWYDD AR GYFER 2022 rydym yn gweithio 
mewn partneriaeth ag Aston Martin
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Gwyddoniaeth a Mathemateg
Bydd	cymhwyster	Safon	Uwch	neu	BTEC	mewn	Gwyddoniaeth,	Technoleg,	Peirianneg	neu	Fathemateg	yn	
rhoi	hwb	i	chi	o	ran	llawer	o	wahanol	lwybrau	gyrfa.	Mae	yna	gyfleoedd	di-ri	mewn	sawl	maes,	ac	mae	
pob	un	ohonynt	yn	gwneud	gwahaniaeth	cadarnhaol	i	fywydau	pobl.

CBAC Safon UG/U2 Bioleg 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A-C	o	leiaf,	yn	cynnwys	
gradd B o leiaf mewn Mathemateg a Saesneg, BB mewn 
gwyddoniaeth	ddwbl	neu	BBB	mewn	gwyddoniaeth	driphlyg.	

CBAC Safon UG/U2 Cemeg 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A-C	o	leiaf,	yn	cynnwys	
gradd	B	o	leiaf	mewn	Mathemateg	(Haen	Uwch	fel	arfer),	BB	
mewn gwyddoniaeth ddwbl neu BBB mewn gwyddoniaeth 
driphlyg.	

CBAC Safon UG/U2 Ffiseg 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A-C	o	leiaf,	yn	cynnwys	
gradd	B	o	leiaf	mewn	Mathemateg	(Haen	Uwch	fel	arfer),	BB	
mewn gwyddoniaeth ddwbl neu BBB mewn gwyddoniaeth 
driphlyg.	

CBAC Safon UG/U2 Mathemateg 
GOFYNION MYNEDIAD	8	gradd	A*-C	o	leiaf	yn	cynnwys	A	o	leiaf	
mewn	TGAU	Mathemateg.

CBAC Safon UG/U2 Mathemateg Bellach 
GOFYNION MYNEDIAD 8	gradd	A*	i	C	o	leiaf	yn	cynnwys	A	o	leiaf	
mewn	TGAU	Mathemateg.

CBAC Safon UG/U2 Tystysgrif mewn Gwyddor 
Feddygol 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A-C	o	leiaf,	yn	cynnwys	C	o	
leiaf	mewn	Mathemateg,	Saesneg	a	Gwyddoniaeth.

BTEC L3 Tystysgrif Genedlaethol mewn 
Gwyddoniaeth Gymhwysol Safon Uwch
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A-C	o	leiaf,	yn	cynnwys	C	o	
leiaf	mewn	Mathemateg,	Saesneg	a	Gwyddoniaeth.

DILYNIANT Gall cwblhau unrhyw un o’r pynciau Safon Uwch 
hyn yn llwyddiannus eich helpu i symud ymlaen i amrywiaeth 
eang	o	gyrsiau	lefel	prifysgol.
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Astudiaethau Achos
NADIA MARSHALL

Cyflawnodd	Nadia	Marshall,	
cyn-ddisgybl	Ysgol	Lewis,	4	A*	
rhagorol mewn Mathemateg, 
Bioleg,	Cemeg	a	Ffiseg	ac	mae	
bellach yn cymryd blwyddyn 
i	ffwrdd	cyn	mynd	ymlaen	

i astudio meddygaeth yn y 
brifysgol.	

Wrth	sôn	am	ei	phrofiad	yn	y	coleg,	
dywedodd	Nadia,	“Roeddwn	i	wrth	fy	modd	gyda	fy	amser	
yn	y	coleg.	Mae	fy	nhiwtoriaid	cwrs	wedi	bod	yn	anhygoel	ac	
maent	bob	amser	yn	fy	ysgogi	i	weithio’n	galed.”

Dywedodd	rhieni	Nadia,	a	oedd	wrth	eu	bodd	gyda’i	
chanlyniadau,	“Rydym	mor	falch	bod	ein	merch	Nadia	wedi	
penderfynu	gwneud	ei	harholiadau	Safon	Uwch	yng	Ngholeg	
Merthyr.	Mae’r	gefnogaeth	a’r	anogaeth	a	gafodd	wedi	bod	
yn	rhagorol.”

FABIO TOMASI
Cyflawnodd	Fabio	Tomasi,	
cyn-ddisgybl	yr	Esgob	Hedley,	
A*	mewn	Mathemateg,	
A mewn Bioleg, A mewn 
Cemeg	a	B	mewn	Ffiseg.	Mae	
Fabio wedi llwyddo i ennill lle 
i	astudio	Niwrowyddoniaeth	
yn Kings College Llundain, 
gan ddweud, “Yn ystod y 

flwyddyn	ddiwethaf	hon,	oherwydd	Covid-19,	nid	oeddem	
yn gallu gwneud llawer o bethau fel y byddem fel arfer, ond 
gwnaeth yr athrawon lawer o ymdrech mewn gwersi,  
ar-lein	ac	wyneb	yn	wyneb,	i	wneud	iawn	am	hynny.	 
Rwy’n	teimlo’n	hynod	ddiolchgar	a	breintiedig	fy	mod	 
wedi	dewis	dod	i’r	Coleg.”	

SOPHIE THOMAS
Cyflawnodd	Sophie	Thomas,	
cyn-ddisgybl	Ysgol	Uwchradd	
Afon	Taf,	D*D*D*	ar	ei	
chwrs	BTEC	Gwyddoniaeth	
Gymhwysol ac mae wedi 
llwyddo i gael y canlyniadau 
sydd eu hangen arni i symud 
ymlaen i astudio Geneteg 
a	Bio-cemeg	ym	Mhrifysgol	
Aberystwyth.	Wrth	sôn	
am ei chanlyniadau, talodd Sophie deyrnged i’r addysgu a 
ddarparwyd	yn	y	coleg:	“Mae’r	flwyddyn	ddiwethaf	wedi	
bod	yn	anodd	i	bawb;	rwy’n	teimlo’n	ffodus	fy	mod	wedi	
cael addysg wych o hyd gan fy nhiwtoriaid cwrs sydd wedi’i 
gwneud yn bosibl i mi, ac eraill, gael y canlyniadau yr oedd 
eu hangen arnom i fynd ymlaen i astudio a gwneud yr hyn yr 
ydym	am	ei	wneud	nesaf.”

CRIS DIGNADICE
Cyflawnodd	Cris	Dignadice,	
sydd	hefyd	yn	gyn-ddisgybl	yr	
Esgob	Hedley	ac	yn	ddysgwr	
STEM	yn	y	coleg,	A*	mewn	
Ffiseg	ac	A*	mewn	Mathemateg	

Bellach.	Roedd	Cris,	sy’n	un	o	
ddysgwyr	MAT	y	coleg,	hefyd	yn	

ffodus	i	gael	lle	ar	Ysgol	Haf	Deallusrwydd	Artiffisial	Prifysgol	
Stanford,	gan	ddweud,	“Cefnogodd	fy	nhiwtoriaid	coleg	fi	i	
ennill	lle	ar	y	Rhaglen	Deallusrwydd	Artiffisial	ym	Mhrifysgol	
Stanford.	Rwyf	wedi	bod	mor	ddiolchgar	i	gael	y	cyfle	i	
gymryd rhan yn y rhaglen hon lle rwyf wedi gallu dysgu  
a	mynegi	fy	hun	mewn	maes	a	allai	gael	effaith	fawr	yn	 
ein	dyfodol.”
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Chwaraeon
Mae’r sector chwaraeon wedi bod yn tyfu ers blynyddoedd lawer ac mae’r gyfradd twf mor uchel 
ag	erioed.	Mae	swyddi’n	bodoli	mewn	hyfforddi,	gweinyddu	a	rheoli,	cyngor	ar	ffitrwydd	a	gwyddor	
chwaraeon.	Bydd	ein	hamrywiaeth	gynhwysfawr	o	gyrsiau,	ynghyd	â’n	henw	da	am	ragoriaeth	mewn	
chwaraeon	a’n	hymrwymiad	i	ddarparu	cyfleoedd	chwaraeon	rhagorol,	yn	sicrhau	eich	bod	chi’n	derbyn	
yr	addysg	chwaraeon	orau	gyda	ni.

BTEC L3 Diploma Cyfrannol Chwaraeon ALl Safon 
Uwch 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Saesneg	
a	Mathemateg.

BTEC L3 Tystysgrif Estynedig Genedlaethol mewn 
Chwaraeon a Ffitrwydd ALl Safon Uwch
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Saesneg	
a	Mathemateg.

BTEC L2 Tystysgrif Estynedig Gyntaf mewn 
Chwaraeon ALl
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	A*-D	yn	ddymunol.

BTEC L3 Diploma Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu 
Chwaraeon 
GOFYNION MYNEDIAD	Mae	angen	cyfweliadau,	5	TGAU	gradd	
A*-C	o	leiaf.

BTEC L3 Tystysgrif Estynedig Genedlaethol mewn 
Chwaraeon a Gwyddor Ffitrwydd 
GOFYNION MYNEDIAD	5	TGAU	gradd	A*-C	o	leiaf,	yn	cynnwys	
Mathemateg	a	Saesneg.

PLA L2 Hyfforddwr Ffitrwydd 
GOFYNION MYNEDIAD	Diddordeb	mewn	Ymarfer	Corff	a	
Ffitrwydd,	Profiad	Campfa.

L3 Hyfforddwr Personol 
GOFYNION MYNEDIAD Mae angen i ymgeiswyr fod wedi 
cwblhau	cwrs	L2	Hyfforddwr	Ffitrwydd.

DILYNIANT Mae’r cyrsiau hyn yn darparu’r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio am 
raddau	neu	raddau	Sylfaen	sy’n	gysylltiedig	â	Chwaraeon,	
neu’r	rhai	sy’n	dymuno	cael	cyflogaeth	amser	llawn	yn	y	
sector	Chwaraeon.

Astudiaeth Achos
MACKENZIE THOMAS
Cyflawnodd	y	dysgwr	BTEC	Lefel	
3	Chwaraeon	a	chyn-ddisgybl	
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa, 
Mackenzie	Thomas	ragoriaeth	
driphlyg	serennog.	Wrth	sôn	
am ei ganlyniadau, dywedodd 
Mackenzie,	“Mae’r	cwrs	wedi	
fy ngalluogi i ddatblygu’r sgiliau 
a’r wybodaeth i symud ymlaen 
i gwrs newyddiaduraeth chwaraeon 
ym	Mhrifysgol	De	Cymru.	Mae	hefyd	wedi	fy	helpu	yn	fy	
rôl	hyfforddi	gyda	Chlwb	Pêl-droed	Dinas	Caerdydd,	Tref	
Merthyr	ac	Ymddiriedolaeth	CBDC.”
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Gwasanaethau Cyhoeddus  
ac Antur Awyr Agored
Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y gwasanaethau gwisg 
unffurf.	Maent	yn	darparu’r	sgiliau	a’r	wybodaeth	sy’n	berthnasol	i	gyflogaeth	yng	ngwasanaethau’r	
heddlu,	tân,	carchardai	ac	arfog.	Bydd	amrywiaeth	dda	o	weithgareddau	a	phrofiadau	yn	cael	eu	darparu	
gan	yr	Heddlu,	y	Fyddin,	y	Llynges,	yr	Awyrlu	Brenhinol,	y	Gwasanaeth	Tân	a’r	Gwasanaeth	Ieuenctid.	
Bydd	y	gweithgareddau	hyn	yn	rhoi	gwell	dealltwriaeth	i	chi	o’r	gwaith	y	maent	yn	ei	wneud	a	sut	brofiad	
fyddai	bod	yn	rhan	o’u	sefydliad.	Bydd	gennych	hefyd	fynediad	i	Ystafell	Hydra	Minerva	Prifysgol	De	
Cymru	i	gael	profiad	o	reoli	digwyddiadau	mawr.

BTEC L2 Diploma mewn Paratoi ar gyfer 
Gwasanaethau Cyhoeddus
GOFYNION MYNEDIAD Rhaid bod gan fyfyrwyr awydd i weithio 
yn	y	gwasanaethau	cyhoeddus.	Mae	4	TGAU	gradd	A*-D	yn	
ddymunol.

BTEC L3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn 
Gwasanaethau Amddiffynnol Gwisg Unffurf ALl
GOFYNION MYNEDIAD Mae mynediad trwy gyfweliad: Isafswm 
o	5	TGAU	gradd	A*-C.

DILYNIANT Mae’r cwrs yn darparu’r wybodaeth, y 
ddealltwriaeth a’r sgiliau ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno 
ymgymryd	â	gyrfa	yn	y	gwasanaethau	cyhoeddus	neu’r	
lluoedd	arfog.	Mae	llawer	o	fyfyrwyr	yn	llwyddo	i	fynd	
ymlaen	i’r	brifysgol	i	astudio	Troseddeg,	Gwasanaethau	
Cyhoeddus,	Gwaith	Ieuenctid	neu	Astudiaethau’r	
Heddlu	neu’n	symud	ymlaen	yn	uniongyrchol	i’r	
Gwasanaethau	Cyhoeddus	Gwisg	Unffurf.

Astudiaeth Achos 
MACIEJ ZATORSKI
Cyflawnodd	Maciej	Zatorski,	cyn-
ddisgybl	o’r	Esgob	Hedley	gymhwyster	
rhagoriaeth serennog driphlyg mewn 
Gwasanaethau	Cyhoeddus.	Mae	Maciej	
bellach wedi symud ymlaen i astudio 
Plismona	Proffesiynol	ym	Mhrifysgol	De	Cymru.

Astudiaeth Achos 
TOM MORAN
Llwyddodd	Tom	Moran,	 
cyn-ddisgybl	Ysgol	Uwchradd	
Gatholig	yr	Esgob	Hedley,	sydd	
ag anghenion dysgu ychwanegol, 
i	ennill	Llwyddiant	Teilyngdod	
ar	flwyddyn	gyntaf	ei	gwrs	BTEC	
Lefel	3	Gwasanaethau	Cyhoeddus.	Meddai	Tom,	“Mae	fy	
amser yn y coleg wedi bod yn wych hyd yn hyn, ac rwyf wedi 
cael	mynediad	at	gymorth	dysgu	sydd	wedi	bod	yn	gyfle	
gwych	i	mi	ffynnu	yn	fy	sgiliau	academaidd.”

Wrth	sôn	am	ei	brofiad	yn	y	coleg,	dywedodd	mam	Tom,	
Rhian Moran, “Mae’r Coleg wedi cefnogi fy mhlentyn gyda’i 
anghenion	dysgu	i’w	alluogi	i	gyrraedd	ei	nod	o	gyflawni	 
ei	Lefel	3	Gwasanaethau	Cyhoeddus	ac	ail-sefyll	ei	 
arholiadau	TGAU.”
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Teithio a Thwristiaeth
Am	deithio’r	byd	a	bod	yn	rhan	o	ddiwydiant	cyffrous	a	bywiog?	Teithio	a	Thwristiaeth	yw	un	o’r	
sectorau	sy’n	tyfu	gyflymaf	yn	y	DU	a	thramor,	ac	mae’r	diwydiant	hwn	yn	cynnig	cyfleoedd	gyrfa	
cyffrous	a	llawn	boddhad.	

BTEC L2 Tystysgrif Estynedig mewn Teithio a 
Thwristiaeth LlA
GOFYNION MYNEDIAD	4	TGAU	gradd	A*-D.

BTEC L3 Diploma Sylfaen Cenedlaethol Teithio a 
Thwristiaeth LlA
GOFYNION MYNEDIAD Fel arfer bydd disgwyl i ymgeiswyr feddu 
ar	isafswm	o	5	TGAU	gradd	A*-C	yn	cynnwys	Iaith	Saesneg	a	
Mathemateg	neu	gyfwerth.

DILYNIANT Bydd cwblhau’r cyrsiau hyn yn llwyddiannus yn 
eich galluogi i symud ymlaen i Radd Sylfaen y coleg mewn 
Busnes,	neu	radd	cysylltiedig	â	theithio	mewn	sefydliad	
Addysg	Uwch	arall,	neu	fynd	yn	uniongyrchol	i	gyflogaeth	yn	
y	diwydiant	teithio,	lletygarwch	neu	hamdden.

Astudiaeth Achos
ETHAN SCRIVEN 
Cafodd Ethan ganlyniadau 
rhagorol	ar	ôl	ei	flwyddyn	
gyntaf	o	astudio	ar	y	cwrs.	
Wrth	sôn	am	ei	brofiad	a’r	
cwrs, dywedodd Ethan, 
“Mae’r gefnogaeth rydw 
i wedi’i chael ers bod yn y 
coleg wedi bod yn aruthrol, yn 
enwedig	dros	y	13	mis	diwethaf.	
O ran unrhyw bryderon neu faterion 
oedd	gennyf,	roedd	bob	amser	aelod	o	staff	i	helpu.	Fy	
nghynlluniau	ar	gyfer	y	flwyddyn	nesaf	yw	i	aros	ymlaen	
ar	gyfer	fy	ail	flwyddyn	o	Deithio	a	Thwristiaeth.	Ar	ôl	hyn	
hoffwn	weithio	o	fewn	y	diwydiant	twristiaeth	dramor.”
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Mynediad i AU
Mae	cyrsiau	mynediad	wedi’u	cynllunio	ar	gyfer	y	rhai	sydd	â	phrofiad	bywyd,	sy’n	golygu	eu	bod	fel	
arfer	yn	addas	ar	gyfer	y	rhai	dros	19	oed.

Agored L2 Diploma mewn Sgiliau ar gyfer 
Astudiaeth Bellach ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Nid	oes	angen	cymwysterau	ffurfiol.	 
Mae pob darpar fyfyriwr yn cael ei gyfweld a’i asesu cyn y 
cynigir	lle.

Agored L3 Diploma Mynediad i Addysg Uwch Gofal 
Iechyd ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Nid	oes	unrhyw	ofynion	mynediad	
ffurfiol,	rydym	yn	ystyried	pob	cais	unigol	yn	llawn	ac	yn	
ofalus.	Rydym	hefyd	yn	disgwyl	gweld	sgiliau	rhyngbersonol	
da, ymrwymiad i’r maes astudiaeth a brwdfrydedd a 
dealltwriaeth	ynghylch	eich	dewis	lwybr	gyrfa.

DILYNIANT Bydd cwblhau’r cyrsiau hyn yn llwyddiannus yn 
galluogi dysgwyr i symud ymlaen yn llwyddiannus i gwrs 
gradd	perthnasol	ac	yna	i	yrfa	megis:	Nyrsio,	Bydwreigiaeth,	
Ymarferydd Adran Llawdriniaeth, Gwaith Cymdeithasol, 
Iechyd	Galwedigaethol,	Podiatreg,	Radiograffeg.

Agored L3 Diploma Mynediad i Addysg Uwch Y 
Dyniaethau ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Nid	oes	unrhyw	ofynion	mynediad	
ffurfiol,	caiff	pob	darpar	fyfyriwr	ei	gyfweld	a’i	asesu	cyn	cael	
cynnig	lle.	

DILYNIANT	Ar	ôl	cwblhau’r	cwrs	yn	llwyddiannus,	bydd	
myfyrwyr	yn	ennill	y	cymhwyster	Diploma	Mynediad	i	AU.	
Mae hwn yn gymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol a 
dderbynnir	ar	gyfer	mynediad	i	Gyrsiau	Addysg	Uwch.

Astudiaeth Achos
ZOE DRINKWATER 
Rwyf wedi mwynhau astudio 
yng	Ngholeg	Merthyr	yn	fawr.	
Rwyf wedi cael cefnogaeth 
ddiddiwedd gan gyfoedion, fy 
narlithwyr ac aelodau eraill o 
staff	pan	oeddwn	eu	hangen.	
A thrwy gydol fy amser mae’r 
gefnogaeth	a	gefais	gan	I2A	wedi	bod	yn	anhygoel.	Roedd	
bob	amser	yn	gysur	gwybod	bod	rhywun	yno	i	mi	siarad	â	
nhw	pan	oeddwn	angen	cymorth.	

Gwneud y Cwrs Mynediad i’r Dyniaethau a’r Gwyddorau 
Cymdeithasol	oedd	dewis	gorau	fy	mywyd.	Roedd	pawb	yn	
fy nosbarth a fy narlithwyr yn garedig ac yn gefnogol a dydw 
i ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael y canlyniadau oni 
bai	am	fy	narlithwyr.	Rwyf	wedi	cael	fy	nerbyn	i	Brifysgol	
Abertawe	i	astudio	Hanes	a	ches	i	hefyd	Ysgoloriaeth	
Teilyngdod	oherwydd	fy	nghanlyniadau.
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Cyrsiau AU
Mae	gan	Goleg	Merthyr	Tudful	bartneriaeth	unigryw	â	Phrifysgol	De	Cymru	i	ddarparu	ystod	
gynhwysfawr	o	gyrsiau	Addysg	Uwch	yn	eich	milltir	sgwâr!	Mae’r	fenter	flaengar	hon	yn	rhoi’r	cyfle	i	chi	
astudio	yn	lleol	yn	Y	Coleg	Merthyr	Tudful	ac	ennill	cymhwyster	a	ddyfernir	gan	Brifysgol	De	Cymru.

Gradd Sylfaen Rheolaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Dwy	Safon	Uwch,	AVCE,	BTEC	Tystysgrif	
Genedlaethol	neu	Ddiploma	mewn	pynciau	priodol.	Gellir	
derbyn ymgeiswyr aeddfed heb gymwysterau yn dilyn 
cyfweliad	a	geirda	boddhaol.

Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	BTEC	Diploma/Tystysgrif	Genedlaethol	
mewn astudiaethau plentyndod/blynyddoedd cynnar 
diploma	NNEB/CACHE	mewn	gofal	plant	ac	addysg.	Dwy	
Safon	Uwch	mewn	pynciau	perthnasol.	Mae	derbyniad	hefyd	
yn dibynnu ar gyfweliad, geirdaon a gwiriad manwl gan y 
swyddfa	cofnodion	troseddol.	

Gradd Sylfaen Ymarfer Celf ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	Os	gallwch	ddangos	tystiolaeth	portffolio	
o ddiddordeb mewn celf neu sgiliau perthnasol eraill neu 
ddysgu	blaenorol,	ni	fydd	angen	cymwysterau	ffurfiol	arnoch	
ond	fe’ch	gwahoddir	i	gyfweliad.	

Gradd BA Anrh Ymarfer Celf ALl
GOFYNION MYNEDIAD Cwblhau Gradd Sylfaen neu gwblhau hyd 
at	lefel	5	mewn	Celf	neu	ddisgyblaeth	debyg.

Gradd Sylfaen Rheolaeth Busnes
GOFYNION MYNEDIAD Rhaid i bob dysgwr dan 21 oed ennill 
cymhwyster	BTEC	lefel	3	neu	ddwy	Safon	Uwch.	Bydd	y	rhai	
21	a	throsodd	yn	amodol	ar	gyfweliad.	

Gradd BA (Anrh) Astudiaethau Busnes ALl/RhA
GOFYNION MYNEDIAD	Wedi	cyflawni	Gradd	Sylfaen	ond	nid	o	
reidrwydd	mewn	Busnes.

Gradd Sylfaen Ffotograffiaeth ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	Os	gallwch	ddangos	tystiolaeth	portffolio	
o	ddiddordeb	mewn	ffotograffiaeth	neu	sgiliau	perthnasol	
eraill neu ddysgu blaenorol, ni fydd angen cymwysterau 
ffurfiol	arnoch	ond	fe’ch	gwahoddir	i	gyfweliad.	

Gradd Sylfaen Seicoleg ALl 
GOFYNION MYNEDIAD Fel rheol bydd yn rhaid eich bod yn 
meddu	ar	un	o’r	canlynol:	1.	Cymhwyster	galwedigaethol	
BTEC	lefel	3	mewn	maes	priodol	2.	Llwyddiant	o	leiaf	
mewn	Safon	Uwch	mewn	maes	priodol	3.	Cymhwyster	
galwedigaethol	lefel	3	amgen	mewn	maes	priodol	neu	4.	
Ymgeisydd	aeddfed.

HNC mewn Cyfrifiadura ALl 
GOFYNION MYNEDIAD	Diploma	Cenedlaethol	BTEC	mewn	
pwnc perthnasol neu Ddau bwnc Safon Uwch, gydag un o 
leiaf	mewn	pwnc	perthnasol.	Dylai	fod	gan	fyfyrwyr	hefyd	
bedwar	TGAU	o	leiaf	yn	cynnwys	Mathemateg	gradd	C	ac	
uwch.	Mae	croeso	i	fyfyrwyr	aeddfed	ar	y	cwrs,	rydym	yn	
ystyried achrediad dysgu blaenorol, dysgu seiliedig ar waith a 
dyheadau	gyrfa	ymgeiswyr.

Gradd Sylfaen mewn E-chwaraeon ALl
GOFYNION MYNEDIAD	Diploma	Cenedlaethol	Estynedig	BTEC	
mewn pwnc perthnasol neu Ddau bwnc Safon Uwch, 
gydag	un	o	leiaf	mewn	pwnc	perthnasol.	Mae	croeso	i	
fyfyrwyr aeddfed ar y cwrs, rydym yn ystyried achrediad 
dysgu blaenorol, dysgu seiliedig ar waith a dyheadau gyrfa 
ymgeiswyr.

Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion 
(TBAR) ALl
GOFYNION MYNEDIAD Ar gael i raddedigion a’r rhai nad y 
dynt	yn	raddedigion.	Mae	TGAU	gradd	C	neu	uwch	 
mewn	Mathemateg	ac	Iaith	Saesneg	yn	ddymunol.	 
Angen	gwiriad	DBS.
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Gwobr Peirianwyr y Dyfodol 
Ymddiriedolaeth Panasonic
Mae’r coleg yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Academi 
Beirianneg Frenhinol ac Ymddiriedolaeth Panasonic i 
ddatblygu ‘Prosiect Partneriaeth Peirianneg Cymoedd 
Cymru’, menter a gynlluniwyd i sefydlu rhaglen gymorth yn 
ardal	Blaenau	Gwent	i	ymgorffori	newid	cynaliadwy,	systemig	
mewn	addysg	peirianneg	yn	Ne	Cymru	ac	i	annog	mwy	o	
bobl	ifanc	yn	y	rhanbarth	i	astudio	pynciau	STEM	a’u	paratoi	
ar	gyfer	gyrfaoedd	posibl	fel	technegwyr	a	pheirianwyr.	 
Fel rhan o’r prosiect hwn, rydym yn cynnig 10 bwrsari o 
£2,000	yr	un	i	ddysgwyr	sy’n	dod	o	ysgolion	Merthyr	Tudful	
sy’n dymuno symud ymlaen i yrfa mewn Peirianneg ac yn 
dewis astudio pynciau a fydd yn eu helpu i fynd ar drywydd 
yr	yrfa	hon.	

Mae ceisiadau am y Bwrsariaethau yn agor ddiwedd Ionawr 
bob	blwyddyn.	Bydd	eich	athrawon	STEM	yn	yr	ysgol	yn	rhoi	
gwybod ichi pan fyddant ar gael ac yn eich cefnogi i gwblhau 
eich	cais.	

Am ragor o wybodaeth am y fwrsariaeth, cysylltwch â  
Shelby Berry on s.berry@merthyr.ac.uk
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Y Camau Nesaf
Cam 1 – Darganfod y cwrs cywir i chi 
Edrychwch ar ein hystod eang o gyrsiau a meysydd pwnc 
sydd ar gael yn y coleg a darganfyddwch gymaint ag y 
gallwch amdanyn nhw trwy:

	❱ Ein	prosbectws.
	❱ Gwefan	–	www.merthyr.ac.uk
	❱ Ymweld	â	nosweithiau	agored.
	❱ Digwyddiadau	gwybodaeth	yn	yr	ysgol.
	❱ Cynghorydd	Gyrfaoedd.
	❱ Ffoniwch	un	o’n	tîm	Derbyniadau	ar	01685	726012.
	❱ E-bostiwch	admissions@merthyr.ac.uk

Cam 2 – Gwneud Cais 
Ewch	draw	i’n	Gwefan	–	www.merthyr.ac.uk	a	dewiswch	y	
cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo ac yna cliciwch ar y 
botwm	Ymgeisio	Nawr.	Os	ydych	chi’n	gwneud	cais	am	Safon	
Uwch, does ond angen i chi glicio ar eich dewis cyntaf ac yna 
bydd yn rhoi’r opsiwn i chi ychwanegu gweddill eich cyrsiau 
ar	ddiwedd	eich	proses	ymgeisio.	

Cam 3 – Cyfweliad ac Asesiad WEST 
Fe’ch gwahoddir i gael cyfweliad i drafod pa gwrs yr ydych 
fwyaf	addas	ar	ei	gyfer.	Byddwn	hefyd	yn	gofyn	i	chi	gwblhau	
asesiad	cychwynnol	ar	gyfer	rhifedd	a	llythrennedd.

Cam 4 – Eich cynnig o le ar gwrs
Byddwch	yn	derbyn	e-bost,	neges	destun	neu	lythyr	yn	
cynnig	lle	i	chi	ar	eich	dewis	gwrs(cyrsiau)	neu’r	cyfle	i	drafod	
opsiynau	eraill	gyda’n	tîm	Derbyniadau.	Byddwn	yn	gofyn	i	
chi	gadarnhau	eich	bod	yn	derbyn	y	cynnig	trwy	e-bost	neu	
dros	y	ffôn.	

Cam 5 – Ymrestru yn y Coleg
Anfonir pecyn croeso atoch chi a manylion ynghylch sut i 
ymrestru	yn	y	coleg.	Bydd	ein	tîm	cyllid	yn	rhoi’r	wybodaeth	
sydd	ei	hangen	arnoch	i	wneud	cais	am	unrhyw	grantiau	
ychwanegol	i’ch	cefnogi	yn	ystod	eich	astudiaethau.	

Cymorth Dysgu Ychwanegol 
Yn ystod y broses ymgeisio, cewch eich annog i ddatgelu 
unrhyw Anghenion Dysgu Ychwanegol a/neu anableddau fel 
y	gallwn	gynnig	cymorth	effeithiol.	Gall	cydlynydd	anghenion	
dysgu	ychwanegol	y	Coleg	(ALNCo)	ddarparu	cyngor	a	
chymorth	i	ddysgwyr,	rhieni,	gofalwyr/gwarcheidwaid,	a	staff.

Unwaith y bydd cynnig wedi’i wneud a/neu wedi’i dderbyn 
bydd y coleg yn canfod unrhyw gymorth dysgu sy’n cael ei 
gynnig ar hyn o bryd fel y gall y coleg baratoi cefnogaeth cyn 
i	chi	gael	ei	ymrestru.

Bydd	yr	ALNCo	yn	asesu	eich	anghenion	cefnogaeth	ar	gyfer	
y	cyfweliad	ac	ar	y	rhaglen.	Bydd	datgeliadau	a	wnaethoch	ar	
eich cais, yn y cyfweliad neu ar adeg ymrestru, i gyd yn cael 
eu	cyfeirio	at	yr	ALNCo.	

Gellir	gofyn	am	gyfweliad	cyfrinachol	os	hoffech	drafod	
unrhyw	Anghenion	Dysgu	Ychwanegol	a/neu	anableddau.	
Gallwch	ddewis	dod	ag	eiriolwr	i’r	cyfarfod	os	hoffech	wneud	
hynny.	

Cysylltwch	â:
Rhian Francis  
Ffôn:	01685 726029  
E-bost:	rfrancis@merthyr.ac.uk 


