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Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Aeth 1,376 i Ffair Swyddi Casnewydd a gynhaliwyd ar 11 Medi a bu 65 o 
sefydliadau yn arddangos yno.  Cesglir data ar hyn o bryd ar nifer y swyddi a 
lenwyd ond mae’r arddangoswyr wedi nodi bod hwn yn ddigwyddiad 
llwyddiannus.  

Aeth y gwaith yn ei flaen ar ddatblygu Addewid Casnewydd. Mae'r fenter hon yn 
dwyn ynghyd partneriaid a chyflogwyr i gysylltu pobl ifanc, a phobl sy'n ddi-waith 
yn yr hir-dymor, ag ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth a datblygu sgiliau. 

Cynhaliwyd gweithdy gyda Phenaethiaid er mwyn nodi a rhannu manylion 
gweithgareddau darganfod gwaith mewn ysgolion, ffyrdd y gallai cyflogwyr 
ddarparu rhagor o gymorth a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â rhwystrau i waith 
sy'n digwydd mewn ysgolion. Mae cyfeirlyfr o weithgarwch dysgu cysylltiedig â 
gwaith wedi'i gynhyrchu. 

Mae gwaith ar y gweill i ailgychwyn y Project Integreiddio Ffoaduriaid ar gyfer 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gan gynnwys asesu sgiliau iaith Saesneg unigolion a 
chyfeirio at gymorth priodol a hyfforddiant cyflogaeth. 

Mae trafodaethau ar y gweill i gynnwys partneriaid yn y gwaith o ddarparu 
cymorth cyflogaeth a hyfforddiant drwy hybiau cymdogaeth. 

Prif risgiau / Rhwystrau i 

gynnydd 

Statws 

(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y 

cymorth sydd ei angen 

Diffyg cefnogaeth gan ddarparwyr 
/ dysgwyr. 

Canolig 
Nodi cyfleoedd ymgysylltu a 
chyfathrebu.  

 

Mesurau Perfformiad 

Allweddol 
Targed Gwir CAG 

% y disgyblion blwyddyn 11 sy’n gadael 
yr ysgol nad ydynt mewn Addysg, 
Cyflogaeth na Hyfforddiant  

1.4% 
Ffigwr ar gael 
ym mis Mai 

2020 
 

% % y disgyblion blwyddyn 13 sy’n 
gadael yr ysgol nad ydynt mewn Addysg, 
Cyflogaeth neu Hyfforddiant 

1.7% 
Ffigwr ar gael 
ym mis Mai 

2020 
 

Nifer y digwyddiadau cyflogaeth/sgiliau 
yn y ddinas 

3 2 G 

Ailgychwyn y project: Asesu unigolion ar 
gyfer sgiliau iaith Saesneg a'u cyfeirio at 
gymorth (Mehefin 2019 – Mawrth 2020) 

52     29 G 

Mynychu digwyddiadau 
cyflogaeth/sgiliau Sgiliau Cywir  

2,000 1,826 G 

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

Cydlynu gwaith hyrwyddo gweithgaredd partner yng Nghasnewydd yn ystod 
Wythnos Prentisiaid. 

Lansio Addewid Casnewydd. 

Grŵp gorchwyl a gorffen i ystyried digwyddiad technoleg posibl sy'n gysylltiedig â 
sgiliau. 

Grŵp gorchwyl a gorffen i ystyried ffyrdd o ymgysylltu â grwpiau difreintiedig 
gyda’r cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth sydd ar gael. 

 

 


