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Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau
Yn sgil effeithiau ac argymhellion Covid-19 yn adroddiad blynyddol Comisiynydd
Cenedlaethau’r dyfodol, cynhaliwyd adolygiad o’r Amcan Lles sy’n gysylltiedig â
sgiliau, y weledigaeth Sgiliau Cywir, camau a chamau gweithredu, gydag
argymhellion ar gyfer gweithgarwch newydd i’r PSB.
Yn dilyn blwyddyn gyntaf llwyddiannus, sicrhawyd rhagor o gyllid i ymestyn y
prosiect REACH Ailgychwyn , yn gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches, tan fis
Rhagfyr 2021 (cynlluniwyd yn wreiddiol i ddod i ben ym mis Rhagfyr 2020). Mae’r
prosiect yn cynnwys darpariaeth i ddatblygu sgiliau iaith Saesneg a chymorth
cyflogadwyedd.
Mae cynllunio ar y gweill ar gyfer Wythnos Gyrfaoedd Digidol rithwir i ddisgyblion
Blwyddyn 9 mewn ysgolion yng Nghasnewydd.
Mae cynllunio ar y gweill am Ddosbarth Meistr Gyrfaoedd yn y Sector Ffilm ar
gyfer pobl ifanc ddi-waith yng Nghasnewydd (gan ganolbwyntio’n benodol ar y
gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig fel grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol).
Er gwaethaf heriau, mae partneriaid wedi mabwysiadu ymagwedd ‘busnes fel
arfer’ at gyflawni’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) er mwyn
atal disgyblion Blwyddyn 11 a Blwyddyn 13 rhag bod yn NEET. Dangosodd
canlyniadau a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020 bod gan Gasnewydd yr ail
lefel isaf o NEETau Blwyddyn 11 yng Nghymru.

Prif Risgiau / Rhwystrau i
gynnydd
Diffyg cefnogaeth gan ddarparwyr
/ dysgwyr.

Statws
(U/C/I)
C

Camau Lliniaru / Y
Cymorth Sydd ei Angen
Nodi cyfleoedd ymgysylltu a
chyfathrebu.
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Gwyrdd

Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd

Melyn

Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn gyflawnadwy o hyd

Coch

Cynnydd ymhell o fwrw’r targed

Mesurau Perfformiad Allweddol

Coch,
Melyn,
Gwyrdd

Targed

Gwirioneddol

Canran yr ymadawyr ym Mlwyddyn
11 nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

1.8%

Bydd y canlyniad
ar gael fis Mai
2021

Canran yr ymadawyr ym Mlwyddyn
13 nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

2.5%

Bydd y canlyniad
ar gael fis Mai
2021

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

130

105

M

Prosiect REACH Ailgychwyn:
Unigolion a gafodd gymorth
cyflogadwyedd

28

95

G

Mesurau perfformiad newydd i’w
cytuno yn dilyn PSB yn cytuno ar
gamau/ prosiectau newydd

Cynllun ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol
Menter Wythnos Gyrfaoedd Digidol i ysgolion a’r sector Ffilm yng Ngwanwyn 2020
Prosiect REACH digidol
Cyflwyno Fframwaith Dilyniant Ymgysylltu â’r Ieuenctid
Ceisio cytundeb y BGC ar gyfer prosiectau newydd

