
 

Cynllun Lles - Dangosfwrdd Ymyriadau Sgiliau Cywir Chwarter 2 2021-22 

 

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

Melyn 
Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn 

gyraeddadwy o hyd 

Yn Arwain Guy Lacey a Stephen Tiley Cyfnod Adrodd Chwarter 2 2021-22 Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 
 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Cam 1 – Datblygu Wythnos Gyrfaoedd Rithwir i fyfyrwyr ym Mlwyddyn 9 ac uwch yn 
ysgolion Casnewydd sy'n canolbwyntio ar y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a 
gofal plant 

Cam 1 – Cynnal gweithdy gyda Ash Futures i gefnogi'r Bwrdd i ddatblygu camau 
gweithredu i fynd i'r afael ag anghenion sgiliau tymor hwy. 

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

Camau 1 a 2: £800k o gyllid grant wedi'i sicrhau o'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol ar 
gyfer prosiect "Troed yn y Drws" i'w ddarparu gan Ffilm Cymru. Bydd prosiect 
Casnewydd yn datblygu'r sgiliau sydd eu hangen yn y sector sgrin, yn creu cyfleoedd 
hyfforddiant a chyflogaeth i bobl ifanc yn y ddinas, ac yn cefnogi cysylltiadau gwaith 
cryf rhwng y sector sgrin a darparwyr addysg yn lleol. 

Cam 3 - Arian wedi’i sicrhau gan y Gronfa Datblygu Gwledig 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.  

Cam 3 – Cytunodd Bwrdd Casnewydd yn Un i sefydlu is-grŵp i gefnogi’r gwaith o 
hyrwyddo sgiliau Cymraeg yn y gweithle a hyrwyddo'r Gymraeg fel sgil cyflogaeth. 

Cam 3 – Datblygwyd cynnwys ar-lein ar gyfer trigolion Casnewydd gan bartneriaid i 
hyrwyddo dysgu yn ystod Wythnos Addysg Oedolion. 

Prif Risgiau / Rhwystrau 

i gynnydd 

 

Statws 

(U/C/I) 

Camau Lliniaru / Y 

Cymorth Sydd ei Angen 

Diffyg cefnogaeth gan ddarparwyr 
/ dysgwyr. 

C 
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 

52 G 

REACH AilGychwyn: Unigolion a gafodd 
gymorth cyflogadwyedd  

Ebrill i 
Fehefin 

20 

26 G 

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 

Cyflwyno digwyddiad gyrfaoedd ar-lein i ysgolion sy'n canolbwyntio ar y sector iechyd 
a gofal cymdeithasol - Tachwedd 2021 

Hyrwyddo astudiaethau achos o ddysgwyr llwyddiannus Casnewydd i annog 
cyfranogiad 

Datblygu camau gweithredu newydd yn dilyn y gweithdy "Futures" 

Cefnogi’r cysylltiadau rhwng y clwstwr lled-ddargludyddion ac ysgolion 

Datblygu cysylltiadau â phrosiectau sy'n gysylltiedig â sgiliau Casnewydd sydd wedi 
sicrhau cyllid gan y Gronfa Adnewyddu Cymunedol 

 

   


