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Ymyriad  Y Sgiliau Cywir 
Gwyrdd Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd 

Melyn Cynnydd dan y targed ond yn bosibl ei gyrraedd 

Arwain 
Gary Handley a Martin 
Featherston Cyfnod Adrodd Chw. 1 2019-20 Coch Cynnydd ymhell islaw’r targed 

 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau  

Cyflawni’r Fframwaith Ymglymiad a Chynnydd Ieuenctid yn llwyddiannus.   Mae 
ffigurau a gyhoeddwyd ym mis Mai 2019 yn dangos bod y ganran o bobl ifanc nad 
ydyn nhw mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) dipyn yn is na 
chyfartaledd Cymru. Mae 1.1% o adawyr Blwyddyn 11 yn NEET (targed 1.5%) a   
1.7% o adawyr Blwyddyn 13 yn NEET (targed 2.6%). 

Cynhaliwyd Wythnos Dysgu gan Oedolion ym Mehefin.   Roedd mwy o bartneriaid 
ynghlwm wrth hyn eleni nag yn y gorffennol a llawer mwy o ymwelwyr â’r prif 
ddigwyddiad yng Nghanolfan Kingsway ar 21 Mehefin.   

Dechreuodd gwaith ar y Project Integreiddio Ailgychwyn Ffoaduriaid ar gyfer 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cynnwys asesu sgiliau iaith Saesneg a chyfeirio 
at gymorth addas a hyfforddiant cyflogaeth.  Sefydlwyd hwb yn Llyfrgell 
Casnewydd.  Mapiwyd darpariaeth Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill ledled 
Casnewydd.  

Cynhyrchwyd llyfryn buddion cymunedol gan CDC i sicrhau cyfleoedd hyfforddiant 
a chyflogaeth i bobl Casnewydd yn sgil contractau caffael/cyfleoedd datblygu.  

Trafodaethau’n cael eu cynnal i gynnwys partneriaid yn y gwaith o ddarparu 
cymorth hyfforddi a chyflogi drwy hybiau’r cymdogaethau.  

Prif Risgiau/Rhwystrau i 

gynnydd  

Statws 

(U/C/I) 

Camau lliniaru/cymorth 

sydd eu hangen   

Partneriaid BGC yn methu ag 
ymuno â’r cynllun prentisiaethau 
a rennir (e.e. oherwydd gwahanol 
delerau ac amodau) 

Canolig 

Nodi cyfleoedd i bartneriaid 
BGC ymuno â’r cynllun dros 
amser  

Diffyg ymglymu gan ddarparwyr / 
dysgwyr  

Canolig 
Nodi cyfleodd cyfathrebu ac 
ymglymu.   

 

Mesurau Perfformiad 

Allweddol  
Targed Gwirioneddol RAG 

% o adawyr blwyddyn 11 nad ydyn 
nhw mewn addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant   

I’w 
gadarnhau 
Medi 2019 

  

% o adawyr blwyddyn 13 nad ydyn 
nhw mewn addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant  

I’w 
gadarnhau 
Medi 2019 

  

Nifer o ddigwyddiadau 
cyflogaeth/sgiliau y ddinas  

3 1  Gwyrdd 

Project ailgychwyn:  Unigolion a 
aseswyd o ran sgiliau iaith Saesneg 
a’u cyfeirio at gymorth (Mehefin 
2019-Mawrth 2020) 

52  
 

  

Presenoldeb mewn digwyddiadau 
Cyflogaeth Sgiliau Cywir / Sgiliau  

2,000 450 Gwyrdd 

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a’r dyfodol  

Ffair Swyddi Casnewydd – 11 Medi. 

Datblygu cynnig Addewid Casnewydd ymhellach. 

Adolygu cynllun gweithredu Sgiliau Cywir. 

Ymgysylltu â Chyngor Ieuenctid Casnewydd a rhanddeiliaid eraill yn rhan o gynllun 
cyfathrebu / ymgysylltu parhaus. 

 

  
 


