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

Melyn 
Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn 

gyrraeddadwy o hyd 

Yn Arwain Guy Lacey a Stephen Tiley Cyfnod Adrodd Chwarter 4 2020-21 Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 
 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

Wythnos Gyrfaoedd Digidol yn cael ei chyflwyno ar-lein i ddisgyblion Casnewydd (ar 
gael i ddisgyblion Blwyddyn 9 ac uwch), yn amlinellu rolau swyddi a chyfleoedd 
gyrfaoedd sydd ar gael yn y sector digidol yng Nghasnewydd (seiberddiogelwch, 
peirianneg meddalwedd, lled-ddargludyddion, technoleg greadigol, technoleg y 
dyfodol a thechnoleg ddigidol).  Cymerodd cyflogwyr mwyaf arwyddocaol Casnewydd 
yn y sector ac AB ac AU ran yn y digwyddiadau hyn.  Mae recordiadau o'r holl 
gyflwyniadau wedi'u hanfon i ysgolion Casnewydd ar gyfer mynediad parhaus a 
byddant yn cael eu defnyddio gan Gyrfa Cymru i gefnogi cyngor gyrfaoedd lleol yn y 
dyfodol.  

Dosbarth meistr y sector ffilmiau wedi’i gyflwyno gyda Ffilm Cymru ac wedi'i dargedu 
at bobl ifanc NEET. Mae gweithio'n agosach mewn partneriaeth ar y prosiect hwn 
wedi arwain at gais am gyllid yng Nghasnewydd dan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU 
i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar y sector sgrin, creu cyfleoedd dilyniant a 
chyflogaeth a chefnogi cysylltiadau gwaith cryf a pharhaus rhwng y diwydiant ac 
addysg yn lleol. 

Mae ymarfer mapio dysgu oedolion yn y gymuned ar y gweill i alluogi hyrwyddo 
darpariaeth ar y cyd a nodi cyfleoedd newydd. 

Drwy'r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, mae Casnewydd wedi 
perfformio'n sylweddol well na chyfartaledd Cymru ar gyfer canran y Blynyddoedd 11, 
12 a 13 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).  

Roedd cyfyngiadau Covid-19 yn golygu yr oedd rhaid dod o hyd i ffyrdd newydd o 
ymgysylltu â chwsmeriaid drwy brosiect REACH ReStart.  Er gwaethaf hyn, rhagorodd 
y prosiect ar ei dargedau o ran Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill a chymorth 
cyflogadwyedd. 

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% 1.4% G 

Canran y disgyblion Blwyddyn 12 sy’n 
gadael yr ysgol nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 

0.6% 0.1% G 

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

2.5% 1.1% G 

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

130 136 G 

REACH ReStart Unigolion a gafodd 
gymorth cyflogadwyedd  

66 82 G 

Cynllun ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

Cynllunio digwyddiadau gyrfaoedd ar-lein sy'n canolbwyntio ar y sector (gan 
ddefnyddio model yr Wythnos Gyrfaoedd Digidol) 

Cynnal arolwg gyda thrigolion ynglŷn â’u hawydd am ddysgu ac arolwg â busnesau 
ynglŷn â’u canfyddiadau o'r sgiliau sydd ar gael yn lleol 

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

Ail-lansio adduned cyflogwyr Addewid Casnewydd 

Pennu cwmpas Gŵyl Ddysgu i Gasnewydd 
 

 


