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Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 
 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Camau 1 a 2 – Cais am gyllid "Troed yn y Drws" wedi’i gyflwyno gyda Ffilm Cymru i 
Gronfa Adfywio Cymunedol y DU i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar y sector 
sgrin, creu cyfleoedd cyflogaeth a chysylltiadau gwaith cryf rhwng y sector sgrin ac 
addysg yn lleol. Disgwyl penderfyniad ariannu. 

Cam 1 – Cynhaliwyd arolwg preswylwyr i fesur awydd am ddysgu, ymwybyddiaeth o'r 
ddarpariaeth a'r rhwystrau canfyddedig i ddysgu'n lleol. 

Cam 1 - Trafodaethau PDC / CG ar y gweill ynghylch y cynnig cwricwlwm ôl-16 yng 
Nghasnewydd.  

Cam 2 – Drwy'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, dechreuodd y gwaith o 
sicrhau cyrchfannau ar gyfer pob un o'r rhai sy'n gadael yr ysgol yn 2021.  Mae pob 
dysgwr wedi cael gradd CMG mewn perthynas â'u cyrchfan arfaethedig a'r cymorth a 
ddatblygwyd ar gyfer pobl ifanc nad oes ganddynt gyrchfan wedi'i chynllunio. 

Cam 3 - Cais i'r Gronfa Datblygu Gwledig wedi’i gyflwyno am gyllid i ddarparu 
hyfforddiant llythrennedd carbon i gynghorau cymuned a grwpiau yn ardaloedd 
gwledig Casnewydd.  Bydd hwn yn fodel hyfforddi'r hyfforddwr sy'n galluogi 
hyfforddiant llythrennedd carbon yn ehangach ledled Casnewydd. Disgwyl 
penderfyniad ariannu. 

Cam 3 – Cynllunio ar y gweill ar gyfer Gŵyl Ddysgu Casnewydd / Wythnos Addysg 
Oedolion (Medi 20 – 24) 

Cam 3 – Prosiect Sgiliau Digidol yn cael ei ddatblygu i gefnogi cynhwysiant digidol a 
galluogi dilyniant o sgiliau digidol hanfodol drwy ddysgu pellach yn y gymuned i 
oedolion  

Prif Risgiau / Rhwystrau i 

gynnydd 

 

Statws 

(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y 

Cymorth Sydd ei Angen 

Diffyg cefnogaeth gan ddarparwyr / 
dysgwyr. 

M 
Nodi cyfleoedd ymgysylltu a 
chyfathrebu.  

 

Mesuriadau Perfformiad 

Allweddol 
Targed Gwirioneddol CMG 

Canran y disgyblion Blwyddyn 11 sy’n 
gadael yr ysgol nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 

   1.8% 

 

I'w adrodd ym 
mis Mehefin 
2022 

 

Canran y disgyblion Blwyddyn 13 sy’n 
gadael yr ysgol nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 

   2.5% 
I'w adrodd ym 
mis Mehefin 

2022 
 

REACH AilGychwyn Unigolion sy’n 
derbyn cymorth i wella sgiliau iaith 
Saesneg (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd 
Eraill) 

Ebrill i 
Fehefin 

48 
36 M 

REACH AilGychwyn: Unigolion a gafodd 
gymorth cyflogadwyedd  

Ebrill i 
Fehefin 

20 
28 G 

Yn amodol ar geisiadau ariannu llwyddiannus, mae dangosyddion perfformiad i'w 
datblygu ar gyfer: nifer y bobl ifanc a gefnogir drwy'r rhaglen Troed yn y Drws; 
niferoedd sydd wedi cofrestru ar hyfforddiant llythrennedd carbon  

Cynllun ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

Datblygu digwyddiad gyrfaoedd ar-lein i ysgolion sy'n canolbwyntio ar y sector iechyd 
a gofal cymdeithasol  

Datblygu cynigion ar gyfer cefnogi'r Gymraeg yn y gweithle ymhlith aelodau'r BGC 

Ailymweld â sganio’r gorwel Ash Futures ar gyfer sgiliau i gefnogi cynllunio hirdymor 

Hyrwyddo astudiaethau achos o ddysgwyr llwyddiannus Casnewydd i annog 
cyfranogiad 

 

 


