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Cynllun Gweithredu Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru, 2022 – 2025. 

Nodau Partneriaid Camau Gweithredu   Cyfrifoldeb y 
Bartneriaeth 
Sgiliau 
Rhanbarthol 

  Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3  

1. Cyflawni Darpariaeth Ymatebol sy’n cael ei arwain gan y galw 

1. Gweithio gyda 
chyflogwyr a 
darparwyr yn y 
sector Sero Net 
i ddatblygu 
tystiolaeth 
gliriach o 
ofynion sgiliau'r 
sector. 
  

 

• Llywodraeth Cymru (LlC) 
gan gynnwys – Arweinwyr 
Y Rhaglen Ol-Osod er 
mwyn Optemeiddio (ORP) 
ac Arweinwyr Polisi Sero 
Net Cymru 

• Addysg Bellach (AB) 

• Sefydliadau Addysg Uwch 
(HEI) 

• Y Brifysgol Agored 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol, Bwrdd y 
Bartneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Arbenigwyr y Sector 

• Landlordiaid 
Cymdeithasol 

Datblygu 
ymwybyddiaeth gadarn 
o dechnoleg a 
phrosesau sero-net ac i 
fapio cyfleoedd a galw 
ym mhob rhanbarth, 
gan weithio gyda 
rhanddeiliaid 
perthnasol. 
 
Parhau i weithio gyda 
grwpiau ORP LlC a 
Landlordiaid 
Cymdeithasol 
Cofrestredig. 
 

Cynhyrchu 
adroddiadau Sero Net 
ddwywaith y flwyddyn 
er mwyn cefnogi 
targed Llywodraeth 
Cymru o gyrraedd 
Cymru sero-net erbyn 
2050. 
 
Parhau i hyrwyddo'r 
sector a chefnogi 
gweithgarwch 
recriwtio. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 

Parhau i hyrwyddo'r 
sector a chefnogi 
gweithgarwch 
recriwtio. 
 
Parhau i adnabod 
llwybrau cyflogaeth a 
gyrfa i gefnogi dysgu 
gydol oes. 
 
Adolygu i baratoi ar 
gyfer y Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 
newydd. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Cofrestredig a 
Chymdeithasau Tai 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• Cydweithwyr Rhanbarthol 
yr ALl 

• Trustmark 

Parhau i hyrwyddo'r 
sector a chefnogi 
gweithgarwch recriwtio. 
 
Adnabod llwybrau 
cyflogaeth a gyrfa i 
gefnogi dysgu gydol oes. 

Parhau i adnabod 
llwybrau cyflogaeth a 
gyrfa i gefnogi dysgu 
gydol oes. 
 
 

2. Gweithio gyda 
chyflogwyr a 
darparwyr yn y 
sectorau 
Twristiaeth a 
Lletygarwch, ac 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol i 
ddatblygu 
tystiolaeth 
gliriach o 
ofynion sgiliau'r 
sectorau.  

 

• Llywodraeth Cymru (LlC)  

• Bwrdd Partneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol a 
Grwpiau Clwstwr 

• Addysg Bellach (AB) 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch (HEI) 

• Prifysgol Agored 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol  

• Arbenigwyr Sector 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• Cydweithwyr 
Rhanbarthol ALl 

Datblygu 
ymwybyddiaeth gadarn 
o Dwristiaeth a 
Lletygarwch, ac 
anghenion Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol a 
mapio cyfleoedd a galw 
ym mhob rhanbarth, 
gan weithio gyda 
rhanddeiliaid 
perthnasol. 
 
Datblygu Cudd-
Wybodaeth am y 
Farchnad Lafur (LMI) i 
ddarparu tystiolaeth 
gadarn i gefnogi 
anghenion a galw. 
 
Gweithio gyda 
darparwyr a busnesau i 
ddatblygu hyfforddiant 
mwy ymatebol wedi'i 
alinio'n agos ag 
anghenion y farchnad 
lafur. 

Cynhyrchu LMI 
rheolaidd i gefnogi 
cyflogwyr a darparwyr 
hyfforddiant. 
 
Adolygiad blynyddol o 
anghenion a 
rhwystrau'r cyflenwad 
a'r galw. 
 
Parhau i lywio 
datblygiadau 
fframwaith 
prentisiaethau ar bob 
lefel gan ddefnyddio 
sylfaen o dystiolaeth 
gadarn. 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ac mewn 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 

Parhau i lywio 
datblygiadau 
fframwaith 
prentisiaethau ar bob 
lefel gan ddefnyddio 
sylfaen o dystiolaeth 
gadarn. 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ac mewn 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 
Parhau i hyrwyddo'r 
sectorau a chefnogi 
gweithgarwch 
recriwtio. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Parhau i weithio gyda 
LlC ar adolygu 
prentisiaethau penodol 
y sector. 
 
Hyrwyddo'r sectorau a 
chefnogi gweithgarwch 
recriwtio. 
 

 
Parhau i hyrwyddo'r 
sectorau a chefnogi 
gweithgarwch 
recriwtio. 
 
 

 

3. Cefnogi Polisi 
Sgiliau 
Prentisiaethau 
Llywodraeth 
Cymru (125,000 
o 
brentisiaethau 
newydd yn 
ystod tymor y 
Senedd hon) i 
fynd i'r afael ag 
anghenion 
busnesau 
Cymru a'r 
economi 
ehangach. 
 

• Llywodraeth Cymru 

• Addysg Bellach 

• Addysg Uwchradd 

• Bwrdd Partneriaeth 
Sgiliau Rhanbarthol a 
Grwpiau Clwstwr  

• Arbenigwyr Sector 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• Cydweithwyr 
Rhanbarthol ALl 

• Ysgolion 

• Busnes Cymru 

Mapio i adnabod 
anghenion a 
chyfleoedd. 
 
Gweithio gyda 
darparwyr a busnesau i 
ddatblygu hyfforddiant 
mwy ymatebol wedi'i 
alinio'n agos ag 
anghenion y farchnad 
lafur, er enghraifft 
mewn perthynas ag 
Ynni a Sgiliau Sero Net, 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, 
Twristiaeth a 
Lletygarwch. 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd. 

Parhau i lywio 
datblygiadau 
fframwaith 
prentisiaethau ar bob 
lefel gan ddefnyddio 
sylfaen o dystiolaeth 
gadarn. 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ac mewn 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 
 
Diweddaru Pecyn 
Cymorth i Gyflogwyr i 
ddarparu gwybodaeth 
a chysylltiadau 
perthnasol er mwyn 

Parhau i lywio 
datblygiadau 
fframwaith 
prentisiaethau ar bob 
lefel gan ddefnyddio 
sylfaen o dystiolaeth 
gadarn. 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ac mewn 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Datblygu Pecyn 
Cymorth i Gyflogwyr i 
ddarparu gwybodaeth a 
chysylltiadau perthnasol 
er mwyn sicrhau rhannu 
gwybodaeth ac 
arweiniad ynghylch 
prentisiaethau. 
 

sicrhau bod rhannu 
gwybodaeth ac 
arweiniad ynghylch 
prentisiaethau yn 
parhau i fod yn 
berthnasol. 
 
 

Diweddaru Pecyn 
Cymorth i Gyflogwyr i 
ddarparu gwybodaeth 
a chysylltiadau 
perthnasol er mwyn 
sicrhau bod rhannu 
gwybodaeth ac 
arweiniad ynghylch 
prentisiaethau yn 
parhau i fod yn 
berthnasol. 
 

4. Codi 
ymwybyddiaeth 
o fentrau 
cefnogi 
cyflogaeth gyda 
chyflogwyr a 
dysgwyr.  
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Llywodraeth Cymru – 
Arweinwyr Cyfrifon 
Dysgu Personol 

• Addysg Bellach 

• Addysg Uwch 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Cyflogwyr 

• DWP a Phartneriaid 

• Rhanddeiliaid 

• WCVA 

Adolygu’r cynnig o 
gyrsiau Cyfrifon Dysgu 
Unigol a mentrau 
cymorth eraill. 
 
Nodi blaenoriaethau 
rhanbarthol ac is-
ranbarthol ar gyfer 
cyflawni Addysg Bellach. 
 
Dadansoddi effaith ac 
effeithiolrwydd. 
 
Mapio cynnig yn erbyn 
cyflawni/cwblhau a 
galw dysgwyr. 
 
Datblygu rhwydweithiau 
Mentrau Cymdeithasol 
Enterprise networks. 
 

Parhau i fonitro ac 
adolygu er mwyn 
sicrhau bod y cynnig 
yn ateb y galw. 
 
Sicrhau bod y cynnig 
yn adlewyrchu 
technoleg newidiol. 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ac mewn 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 

Parhau i gefnogi 
mentrau lleol a 
rhanbarthol. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ac mewn 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 

5. Mewn 
partneriaeth â 
busnesau, 
cynnal 
asesiadau 
sgiliau ar y cyd 
ar draws 
sectorau gyda 
blaenoriaethau 
a rennir i fynd 
i'r afael ag 
anghenion 
sgiliau a rennir. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• FSB 

• Fforymau busnes 

Cynnal dadansoddiad 
archwiliad dwfn pellach  
i'r sectorau a nodwyd. 
 
Sefydlu cynlluniau 
datblygu'r gweithlu. 
 
Dilyniant mapio a 
symudiad myfyrwyr a 
gweithwyr sy'n cymryd 
rhan mewn uwchsgilio 
gan gynnwys trwy gyllid 
Cyfrifon Dysgu Unigol. 
 
Mapio'r ddarpariaeth 
bresennol. 
 
 

Cynnal dadansoddiad 
archwiliad dwfn 
pellach  i'r sectorau a 
nodwyd. 
 
Parhau i adolygu 
cynlluniau datblygu’r 
gweithlu sefydledig.  
 
Parhau i fapio 
cynnydd a symudiad 
myfyrwyr sy’n cymryd 
rhan mewn uwchsgilio 
gan gynnwys trwy 
gyllid Cyfrifon Dysgu 
Unigol. 
 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 

6. Annog 
Penaethiaid 
Addysg Bellach i 
sefydlu 
rhwydweithiau 
a rhaglenni 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Addysg Bellach 

• Dosbarthiadau’r 
Chweched mewn 
Ysgolion 

Annog Penaethiaid a 
Phenaethiaid Addysg 
Bellach i alluogi 
tiwtoriaid i wella 
datblygiad proffesiynol, 
safon addysgu ac arfer 

Monitro ac adolygu. 
 
Parhau i gefnogi 
datblygu 
rhwydweithiau 
busnes/addysgu. 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
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datblygu 
proffesiynol.  

• Busnesau 

• Cymwysterau Cymru a 
chyrff Gwobrwyo 

• Arweinwyr Polisi LlC 

• Awdurdodau Lleol 
 

gorau ar gyfer dysgu o 
bell / digidol drwy 
dreulio amser mewn 
diwydiant i uwchsgilio 
staff addysgu a 
chymorth presennol.  
 
Cefnogi datblygu 
rhwydweithiau 
busnes/addysgu. 
 
Ymchwilio i gyfleoedd 
Datblygu Proffesiynol 
Parhaus newydd. 
 

 
Parhau i ymchwilio i 
gyfleoedd Datblygu 
Proffesiynol Parhaus 
newydd. 
 

7. Datblygu a 
chryfhau 
ymhellach y 
Grwpiau 
Clwstwr 
Partneriaeth 
Sgiliau 
Rhanbarthol.  

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• FSB 

• Busnes Cymru 

• Fforymau Busnes 

• Ysgolion 

• Addysg Bellach 

• Addysg Uwch 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Awdurdodau Lleol 

• Tyfu Canolbarth Cymru – 
Tim Ymgysylltu 
Rhanbarthol a 
chydweithwyr eraill 

• Llywodraeth Cymru 

Codi ymwybyddiaeth o 
wasanaethau cymorth 
busnes. 
 
Sicrhau cysylltiadau 
gydag ysgolion a 
darparwyr hyfforddiant 
ar gyfer cynllunio 
darpariaeth 
hyfforddiant. 
 
Hyrwyddo addysg, 
hyfforddiant, a 
chysylltiadau busnes. 
 
Archwilio cyfleoedd i 
ariannu dysgu ar y cyd 
rhwng y sector 

Parhau i godi 
ymwybyddiaeth o 
wasanaethau cymorth 
busnes. 
 
Parhau i sicrhau 
cysylltiadau gydag 
ysgolion a darparwyr 
hyfforddiant ar gyfer 
cynllunio darpariaeth 
hyfforddiant. 
 
Hyrwyddo addysg, 
hyfforddiant, a 
chysylltiadau busnes. 
 
Archwilio cyfleoedd i 
ariannu dysgu ar y cyd 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 

Cyflawni. 
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• Rhanddeiliaid 
 

cyhoeddus a 
chyflogwyr, gan 
gynnwys cyfleoedd 
drwy UKSPF a Lluosi. 
 
Sefydlu strategaethau’r 
Sector Sgiliau. 
 
Datblygu data a 
dadansoddi cadarn i 
gefnogi'r rhaglen waith. 
 
 

rhwng y sector 
cyhoeddus a 
chyflogwyr, gan 
gynnwys cyfleoedd 
drwy UKSPF a Lluosi. 
 
Sefydlu 
strategaethau’r Sector 
Sgiliau. 
 
Datblygu data a 
dadansoddi cadarn i 
gefnogi'r rhaglen 
waith. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 

2. Cryfhau’r Capasiti Cyflenwi. 

1. Ystyried 
opsiynau i greu 
Canolfan 
Ragoriaeth 
Rhifedd a 
Digidol yn ardal 
Canolbarth 
Cymru. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Awdurdodau Lleol 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• Ysgolion a 
Dosbarthiadau’r 
Chweched mewn 
Ysgolion 

• Prifysgol Agored 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Busnesau 

Ymchwilio ac ystyried 
dichonoldeb Canolfan 
Ragoriaeth Rhifedd a 
Digidol ar gyfer ardal 
Canolbarth Cymru. 
 
Darparu LMI a 
dadansoddiad i 
ddarparu tystiolaeth o 
angen. 
 
Parhau i fapio yn erbyn 
yr hyn sy’n cael ei 
gyflawni ar hyn o bryd 

Parhau i ddarparu LMI 
a dadansoddiad i 
ddarparu tystiolaeth o 
angen. 
 
Parhau i weithio gyda 
phartneriaid a 
rhanddeiliaid i nodi 
prosiectau / rhaglenni 
posibl er mwyn eu 
cyflawni. 
 
Parhau i fapio yn 
erbyn yr hyn sy’n cael 

Darparu LMI a 
dadansoddiad i 
ddarparu tystiolaeth o 
angen. 
 
Gweithio gyda 
phartneriaid a 
rhanddeiliaid i 
ddynodi’r 
ddarpariaeth bosibl o 
gyrsiau perthnasol. 
 
Parhau i fapio yn 
erbyn yr hyn sy’n cael 

Uchelgeisiol. 
 
Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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• FSB 

• Fforymau Busnes 

• Rhanddeiliaid 

a’r cyfleoedd addysgu a 
dysgu sy’n cael eu 
defnyddio o’i gymharu 
a’r galw. 
 
Gweithio gyda 
phartneriaid a 
rhanddeiliaid i ddynodi 
prosiectau / rhaglenni 
posibl i’w cyflawni 
ynghyd â chyfleoedd 
cyllido. 
 
 

ei gyflawni ar hyn o 
bryd a manteisio ar 
gyfleoedd addysgu a 
dysgu sydd ar gael yn 
erbyn tirlun sy'n 
newid. 
 
 

ei gyflawni ar hyn o 
bryd a manteisio ar 
gyfleoedd addysgu a 
dysgu sydd ar gael yn 
erbyn tirlun sy'n 
newid. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

2. Ymchwil 
deallusol wedi’i 
dargedu. 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• FSB 

• Fforymau busnes 

• Awdurdodau Lleol 

Cynnal ymchwil bellach i 
ddynodi’n well gofynion 
sgiliau sectorau 
allweddol yn y dyfodol 
gan gynnwys Technoleg 
Amaethyddol, Sero Net, 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 
 
Monitro gwybodaeth 
deallusol am gyflenwad 
llafur a'r galw i alluogi 
buddsoddiad wedi'i 
dargedu mewn darparu 
a hyrwyddo cyfleoedd 
dysgu. 
 
 

Parhau i gynnal 
ymchwil bellach i 
ddynodi’n well 
gofynion sgiliau 
sectorau allweddol yn 
y dyfodol gan gynnwys 
Technoleg 
Amaethyddol, Sero 
Net, Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 
 
Parhau i fonitro 
gwybodaeth 
ddeallusol am 
gyflenwad llafur a'r 
galw i alluogi 
buddsoddiad wedi'i 
dargedu mewn 

Parhau i gynnal 
ymchwil bellach i 
ddynodi’n well 
gofynion sgiliau 
sectorau allweddol yn 
y dyfodol gan gynnwys 
Technoleg 
Amaethyddol, Sero 
Net, Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. 
 
Parhau i fonitro 
gwybodaeth 
ddeallusol am 
gyflenwad llafur a'r 
galw i alluogi 
buddsoddiad wedi'i 
dargedu mewn 

Cyflawni. 
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Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 

darparu a hyrwyddo 
cyfleoedd dysgu 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 

darparu a hyrwyddo 
cyfleoedd dysgu 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

3. Mewn 
partneriaeth â 
busnesau'n 
cynnal 
asesiadau 
sgiliau ar y cyd 
ar draws 
sectorau gyda 
blaenoriaethau 
a rennir i fynd 
i'r afael ag 
anghenion 
sgiliau a rennir. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• FSB 

• Fforymau Buses 

• Awdurdodau Lleol 

Cynnal dadansoddiad 
manwl pellach i’r 
sectorau a ddynodwyd. 
 
Sefydlu cynlluniau 
datblygu’r gweithlu. 
 
Mapio cynnydd a 
symudiadau myfyrwyr a 
gweithwyr sy’n 
uwchsgilio gan gynnwys 
trwy gyllid PLA. 
 
Mapio’r ddarpariaeth 
bresennol. 
 

Cynnal dadansoddiad 
manwl pellach i’r 
sectorau a 
ddynodwyd. 
 
Parhau i gefnogi 
busnesau i sefydlu 
cynlluniau datblygu’r 
gweithlu gan 
ddefnyddio 
dadansoddiad o 
anghenion 
Hyfforddiant. 
 
Mapio cynnydd a 
symudiadau myfyrwyr 
a gweithwyr sy’n 
uwchsgilio gan 
gynnwys trwy gyllid 
PLA. 
 
Mapio’r ddarpariaeth 
bresennol  

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 

4. Defnyddio ein 
gweithlu sy'n 
heneiddio drwy greu 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

Gweithio gyda busnesau 
i adolygu cyrsiau PLA ac 
addasrwydd cynnig 

Parhau i weithio gyda 
busnesau i adolygu 
cyrsiau PLA ac 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 

Dylanwadu. 



10 
 

cyfleoedd micro-
ddysgu i addysgu 
sgiliau i bobl y 
gallant eu 
defnyddio’n syth. 

• Busnesau 

• FSB 

• Fforymau busnes 

• Awdurdodau Lleol 

• Addysg Bellach 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Cymwysterau Cymru 

• Cyrff Gwobrwyo 

hyfforddiant ynghyd â 
mentrau eraill sydd 
wedi'u hariannu. 
 
Archwilio creu 
cyfleoedd microddysgu i 
addysgu sgiliau y gall 
pobl eu defnyddio yn 
syth. 
 
Gweithio gyda busnesau 
a phartneriaid i nodi 
sgiliau craidd i gynyddu 
achrediad gweithwyr 
hŷn. Er enghraifft: 

• Arweinyddiaeth 
a Rheoli Hyblyg 

• Rheoli Prosiect  

• Dadansoddwr 
Busnes 

• Cadwyn 
gyflenwi 

• Marchnata 

• Crefftau 
Medrus 

• Adnoddau 
Dynol 

• Gwerthiannau 

• Cyfrifeg 

• Rhwydwaith 
Cyfrifiadurol 
(Peirianwyr a 
Gweinyddwyr) 

addasrwydd cynnig 
hyfforddiant ynghyd â 
mentrau eraill sydd 
wedi'u hariannu. 
 
Archwilio cyfleoedd i 
ddatblygu cyfleoedd 
microddysgu newydd i 
addysgu sgiliau y gall 
pobl eu defnyddio yn 
syth. 
 

Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
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• Gofal Iechyd - 
gan gynnwys 
galluoedd 
iechyd digidol. 

 

5. Datblygu proses 
datblygu 
safonau a 
fframweithiau 
mwy ymatebol, 
gan gynnwys 
Safonau 
Meddiannaeth 
Cenedlaethol i 
adnabod rolau 
swyddi sy'n 
esblygu. 

 

• Llywodraeth Cymru 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Cymwysterau Cymru a 
Chyrff Gwobrwyo 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Addysg Bellach 

• WBL 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch  

• Gweithwyr sector 
blaenoriaeth 

• Byrddau Iechyd 

• Swyddfa’r Ystadegau 
Cenedlaethol (ONS) 

Cydweithio gyda 
busnesau a darparwyr i 
gytuno ar ddatrysiad i 
gynnig darpariaeth i 
ateb y galw newydd yn 
amserol. Yn enwedig ar 
gyfer technoleg sy'n dod 
i'r amlwg mewn 
technolegau Sero Net a 
charbon isel. 
 
Ynghyd â LlC, 
Cymwysterau Cymru a 
chyrff dyfarnu eraill, 
helpu i greu system 
datblygu cymwysterau 
mwy ymatebol a fydd 
yn cysylltu datrysiadau 
sgiliau gyda'r galw gan 
gyflogwyr yn well. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 
Cefnogi model cynllunio 
ac ariannu sy’n cael ei 
arwain gan y galw. 

Parhau i gefnogi 
model cynllunio ac 
ariannu dan arweiniad 
y galw model 
cynllunio ac ariannu 
sy’n cael ei arwain gan 
y galw. 
 
Parhau i gefnogi 
model cynllunio ac 
ariannu sy’n cael ei 
arwain gan y galw. 
 
Parhau i gydweithio â 
busnesau a darparwyr 
i gytuno ar ateb i 
gynnig darpariaeth i 
ateb y galw newydd 
mewn modd amserol. 
Yn enwedig ar gyfer 
technoleg sy'n dod i'r 
amlwg mewn 
technolegau Net Sero 
a charbon isel. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
. 
 

Dylanwadu. 
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3. Ysbrydoli Pobl Ifanc 

1. Cryfhau 
Gwybodaeth, 
Cyngor ac 
Arweiniad 
Gyrfaoedd ar 
draws y 
rhanbarth. 
 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Gyrfa Cymru / Cymru’n 
Gweithio 

• Ysgolion 

• Awdurdodau Lleol 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• Busnesau 

• FSB 

• Byrddau Iechyd 

• Pobl Ifanc 

Adolygu’r cynnig 
cyfredol. 
 
 
Gweithio mewn 
partneriaeth ag ysgolion 
i lywio datblygiad y 
cwricwlwm mewn 
ysgolion. 
 
Parhau i weithio gydag 
ysgolion ac 
Awdurdodau Lleol i 
lywio ar flaenoriaethau 
rhanbarthol / lleol.  
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ynghyd â 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 
Gweithio gyda busnesau 
i adolygu cynnig PLA ac 
addasrwydd yr 
hyfforddiant sy’n cael ei 
gynnig. 
 

Adolygu’r cynnig 
cyfredol. 
 
Datblygu a gwella 
ymhellach y cynnig a 
chyfleoedd Profiad 
Gwaith. 
 
 
Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
rheolaidd ynghyd â 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 
Gweithio gyda 
busnesau i adolygu 
cynnig PLA ac 
addasrwydd yr 
hyfforddiant sy’n cael 
ei gynnig. 
 
 

Parhau i annog 
busnesau i rannu eu 
barn drwy arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau a 
digwyddiadau 
ymgysylltu wyneb yn 
wyneb. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
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Annog dull integredig 
tuag at wybodaeth a 
chyngor gyrfaoedd fel 
profiad 'teulu cyfan' i 
gefnogi'r person ifanc 
wrth agor 'byd gwaith.' 
 

2. Cefnogi a 
hyrwyddo 
rhaglenni i 
ysbrydoli pobl 
ifanc i ddechrau 
eu busnesau eu 
hunain. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Busnesau 

• Busnes Cymru 

• Gyrfaoedd Cymru 

• Cymru’n Gweithio 

• Rhanddeiliaid 

• Busnesau 

• FSB 

• Addysg Bellach 

• Dosbarthiadau’r 
Chweched Ysgolion 

• Addysg Uwch 

Yn unol â'r Gwarant 
Pobl Ifanc, darparu 
cymorth, a hyrwyddo 
ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i 
gefnogi 1,200 o bobl 
ifanc i ddechrau eu 
busnes eu hunain fel 
rhan o gynlluniau i 
feithrin diwylliant 
newydd o 
entrepreneuriaeth 
ymysg pobl ifanc yng 
Nghymru. 
 
Gweithio gyda 
phartneriaid i adolygu'r 
cynnig presennol ac 
archwilio cyfleoedd gan 
ddefnyddio arfer gorau 
a dysgu o'r rhaglenni 
presennol. 
Datblygu ymhellach 
Rhwydwaith Mentora a 
Chymorth Entrepreneur 

Parhau i ddarparu 
cymorth, a hyrwyddo 
ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i 
gefnogi 1,200 o bobl 
ifanc i ddechrau eu 
busnes eu hunain fel 
rhan o gynlluniau i 
feithrin diwylliant 
newydd o 
entrepreneuriaeth 
ymysg pobl ifanc yng 
Nghymru. 
 
Parhau i weithio gyda 
phartneriaid i 
adolygu'r cynnig 
presennol ac archwilio 
cyfleoedd gan 
ddefnyddio arfer 
gorau a dysgu o'r 
rhaglenni presennol. 
Datblygu ymhellach 
Rhwydwaith Mentora 
a Chymorth 
Entrepreneur gan 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 
Cynhyrchu LMI ac 
archwilio ymhellach 
drwy Arolygon 
Cyflogaeth a sgiliau 
wedi'u targedu. 
 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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gan ddefnyddio 
llysgenhadon cyfoedion. 
  
Sefydlu Cynllun 
Arweinwyr y Dyfodol 
sy'n cynnig cysylltiadau  
â busnesau, mentora, 
profiad gwaith, a 
phrosiectau datrys 
problemau. 
 
Cynhyrchu LMI ac 
archwilio ymhellach 
drwy Arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
wedi'u targedu 
 
 

ddefnyddio 
llysgenhadon 
cyfoedion. 
  
Adolygu Cynllun 
Arweinwyr y Dyfodol 
sy’n cynnig 
cysylltiadau â 
busnesau, mentora, 
profiad gwaith, a 
phrosiectau datrys 
problemau. 
 
Cynhyrchu LMI ac 
archwilio ymhellach 
drwy Arolygon 
Cyflogaeth a Sgiliau 
wedi'u targedu 
 

3. Datblygu 
cyrchfan Prif 
Ddangosydd 
Perfformiad, 
gan 
ganolbwyntio ar 
lwybr y dysgwr i 
gyflogaeth a'r 
gyrchfan yn yr 
economi 
ehangach.  
  

 

• Llywodraeth Cymru 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Ysgolion 

• Estyn 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• WBL 

• Gyrfa Cymru  

• Dysgwyr 

• Busnesau   

Datblygu systemau / 
adnoddau olrhain 
newydd i fapio llwybrau 
dysgwyr i gyflogaeth. 
 
Mynediad i ddata LLWR 
i ddadansoddi 
gwybodaeth ar gyfer 
gwneud penderfyniadau 
ac adnabod datrysiadau 
arfaethedig. 
 
Defnyddio data cyrchfan 
fel modd posibl o arfogi 

Defnyddio data 
cyrchfan fel modd 
posibl o arfogi 
unigolion i wneud 
dewisiadau dysgu 
gwybodus gwell, 
gwella perfformiad 
darparwyr addysgu a 
chefnogi'r agenda 
NEET holl bwysig. 
 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
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unigolion i wneud 
dewisiadau dysgu 
gwybodus gwell, gwella 
perfformiad darparwyr 
addysgu a chefnogi'r 
agenda NEET holl 
bwysig. 
 
Sefydlu dilyniant cliriach 
i yrfaoedd yn y sector 
blaenoriaeth. 
 
Annog dilyniant i 
gyflogaeth gynaliadwy 
ac ystyrlon i bobl ifanc/ 
gweithlu ehangach.  
 
 

4. Mynd i'r afael â 
heriau recriwtio 
a'r galw am 
brofiad gwaith. 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Busnesau 

• Gyrfa Cymru 

• Cymru’n Gweithio 

• Rhanddeiliaid 

• Ysgolion 

• Awdurdodau Lleol 

Sicrhau dilyniant i 
gyflogaeth gynaliadwy 
ac ystyrlon i bobl ifanc/ 
gweithlu ehangach.  
 
Mabwysiadu dull radical 
o ddatblygu proses fwy 
ymatebol. 
 
Annog dull mwy hyblyg 
y tu allan i'r flwyddyn 
academaidd er mwyn ei 
gwneud hi'n haws i 
gyflogwyr gymryd rhan. 
 

Parhau i sicrhau 
dilyniant i gyflogaeth 
gynaliadwy ac ystyrlon 
i bobl ifanc/ gweithlu 
ehangach.  
 
Parhau i fabwysiadu 
dull radical o 
ddatblygu proses fwy 
ymatebol. 
 
Parhau i annog dull 
mwy hyblyg y tu allan 
i'r flwyddyn 
academaidd er mwyn 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Adeiladu ar raglenni 
blaenorol i baru 
cyflogwyr â phobl ifanc. 
 
Cynhyrchu LMI a 
dadansoddi data i nodi 
rhwystrau a chefnogi 
cynnydd. 
 
Archwilio cyfleoedd 
profiad gwaith i rai 25+. 
 

ei gwneud hi'n haws i 
gyflogwyr gymryd 
rhan. 
 
Parhau i adeiladu ar 
raglenni blaenorol i 
baru cyflogwyr â 
phobl ifanc. 
 
Cynhyrchu LMI a 
dadansoddi data i 
nodi rhwystrau a 
chefnogi cynnydd. 
 

5. Datblygu cyngor 
a chymorth o 
safon 
ardderchog i 
fusnesau er 
mwyn paratoi 
pobl ar gyfer 
lleoliadau 
profiad gwaith. 
 

• Llywodraeth Cymru 

• Awdurdodau Lleol 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol 

• Cymwysterau Cymru a 
Chyrff Gwobrwyo eraill 

• Addysg Bellach 

• WBL 

• Addysg Uwch 

• Busnesau 

Gweithio gyda busnesau 
i ddynodi rhwystrau i 
gyfranogi. 
 
Gweithio gyda'r 
busnesau sy'n cymryd 
rhan i greu pecyn 
cymorth ar gyfer 
cyfeirio, syniadau, a 
chymorth i gynnig 
cyfleoedd profiad 
gwaith ystyrlon ac 
iachus.  
 
 

Casglu arferion gorau 
ac astudiaethau achos 
i helpu gyda’r gwaith 
hyrwyddo i fusnesau 
newydd sy'n dymuno 
cynnig cyfleoedd. 
 
Datblygu cyfleoedd 
mentoriaeth i 
uwchsgilio staff 
presennol. 

Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 

6. Cefnogi 
Cyflogadwyedd 
ac anghenion 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

Dynodi blaenoriaethau 
ar gyfer buddsoddiad 
rhanbarthol sy'n cefnogi 
tyfu swyddi a 

Monitro ac adolygu. 
 

Parhau i fonitro ac 
adolygu. 
 

Cyflawni. 
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Sgiliau y Fargen 
Dwf. 

• Tyfu Canolbarth Cymru 
Rheoli Portffolio, 
Swyddfa a Thim 
Rhanbarthol 

• Llywodraeth Cymru 

• Rhanddeiliaid 

• Busnesau 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

mewnfuddsoddiad yng 
Nghanolbarth Cymru. 
 
Darparu data a 
deallusrwydd cadarn 
gan fusnesau i 
ddylanwadu ar 
allbynnau, gan gynnwys 
prentisiaethau gradd 
uwch a chymwysterau 
achrededig eraill. 
 
Dynodi ac ymgysylltu â 
phrif brosiectau 
seilwaith i fapio 
anghenion sgiliau a 
gweithio gyda'r 
sectorau addysg i 
ddiwallu'r anghenion. 
 
Parhau i gefnogi 
perthnasoedd gweithio 
trawsffiniol i helpu i 
ddynodi cyfleoedd ar 
gyfer gweithio ar y cyd a 
lleihau'r risg o ddyblygu 
 

Parhau i ddarparu LMI 
a thystiolaeth o 
ddadansoddi data. 
 
Darparu 
dadansoddiad sgiliau 
manwl pellach ar gyfer 
sectorau blaenoriaeth 
fel rhan o'r 
diweddariad 
blynyddol Cyflogaeth 
a Sgiliau 3 blynedd. 
 
Parhau i gefnogi 
perthnasoedd 
gweithio trawsffiniol i 
helpu i ddynodi 
cyfleoedd ar gyfer 
gweithio ar y cyd a 
lleihau'r risg o 
ddyblygu. 
 
  

Parhau i ddarparu LMI 
a thystiolaeth o 
ddadansoddi data. 
 
Darparu 
dadansoddiad sgiliau 
manwl pellach ar gyfer 
sectorau blaenoriaeth 
i baratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau 3 blynedd 
newydd. 
 
Parhau i gefnogi 
perthnasoedd 
gweithio trawsffiniol i 
helpu i ddynodi 
cyfleoedd ar gyfer 
gweithio ar y cyd a 
lleihau'r risg o 
ddyblygu. 
 
 

7. Adolygu’r 
Cynllun 
Cyflogaeth a 
Sgiliau 3 
blynedd. 

• Llywodraeth Cymru 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Addysg Bellach 

Datblygu Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 3 
blynedd. 
 
Adolygu ac adnewyddu 
data a dadansoddi. 

Adolygu'r Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 3 
blynedd gyfredol. 
 

Adolygu'r Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 3 
blynedd gyfredol. 
 
Adnewyddu data a 
dadansoddi. 

Cyflawni. 
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• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Prifysgol Agored 

• Arbenigwyr Sector 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• ALl 

• Tim Rhanbarthol Tyfu 
Canolbarth Cymru 

• Rhanddeiliaid 

Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau Rheolaidd. 
 
 

Adolygu ac 
adnewyddu data a 
dadansoddi. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau Rheolaidd. 
 

Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

4. Mynd i'r afael â Rhwystrau i Gyfranogi 

1. Creu 
amgylchedd a 
chyfleoedd i 
bobl ifanc 
gymryd rhan yn 
STEM a 
gweithgareddau 
sgiliau digidol. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Ysgolion 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Prifysgol Agored 

• Arbenigwyr Sector 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• ALl 
 

Archwilio cyfleoedd ar 
gyfer creu Labordy 
Ffabrigo (FAB LAB) i 
annog myfyrwyr i 
gymryd rhan yn STEM a 
Digidol.  
 
Gweithio gyda 
phartneriaid i hyrwyddo 
sectorau fel llwybrau 
gyrfa cyffrous sy'n 
esblygu. 
 
Sefydlu Cynllun 
Arweinwyr y Dyfodol 
sy'n cynnig cyfleoedd i 
ymgysylltu â busnesau, 
mentora, profiad 
gwaith, a phrosiectau 
datrys problemau. 
 

Parhau i weithio gyda 
busnesau, partneriaid 
ac ysgolion i hyrwyddo 
sectorau fel llwybrau 
gyrfa cyffrous sy’n 
esblygu. 
 
Parhau i ddatblygu 
dadansoddiad, 
ymchwil ac LMI wedi’i 
dargedu i ddarparu 
sylfaen o dystiolaeth 
angen. 
 
Hyrwyddo cyfleoedd 
prentisiaethau yn 
ystod wythnos 
Prentisiaethau 
Cenedlaethol a 
diwrnodau 

Parhau i weithio gyda 
busnesau, partneriaid 
ac ysgolion i hyrwyddo 
sectorau fel llwybrau 
gyrfa cyffrous sy’n 
esblygu. 
 
Parhau i ddatblygu 
dadansoddiad, 
ymchwil ac LMI wedi’i 
dargedu i ddarparu 
sylfaen o dystiolaeth 
angen. 
 
Hyrwyddo cyfleoedd 
prentisiaethau yn 
ystod wythnos 
Prentisiaethau 
Cenedlaethol a 
diwrnodau 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Datblygu dadansoddiad, 
ymchwil ac LMI wedi’i 
dargedu i ddarparu 
sylfaen o dystiolaeth 
angen. 
 
Hyrwyddo cyfleoedd 
prentisiaethau yn ystod 
wythnos Prentisiaethau 
Cenedlaethol a 
diwrnodau cenedlaethol 
perthnasol eraill. 
 

cenedlaethol 
perthnasol eraill. 
 
Adolygu'r Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 
cyfredol 3 blynedd. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau blynyddol. 
 
 

cenedlaethol 
perthnasol eraill. 
 
Adolygu'r Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 
cyfredol 3 blynedd 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau Blynyddol. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 

2. Cefnogi 
menywod sy'n 
dod i mewn / 
ailgydio yn y 
farchnad waith 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Prifysgol Agored 

• Arbenigwyr Sector 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• Cydweithwyr 
Rhanbarthol ALl 

• WCVA 

Recriwtio Llysgenhadon 
benywaidd i hyrwyddo'r 
nifer sy'n manteisio ar 
sectorau traddodiadol 
gwrywaidd. 
 
Datblygu dadansoddiad, 
ymchwil a thargedu LMI 
i ddarparu sylfaen o  
dystiolaeth o angen. 
 
Defnyddio Dyddiau 
Cenedlaethol fel 
cyfleoedd i hyrwyddo, 
digwyddiadau 
ymgysylltu a 
gweithgareddau e.e. 
Wythnos Genedlaethol 

Parhau i weithio gyda 
busnesau, partneriaid, 
ac ysgolion i hyrwyddo 
sectorau fel llwybrau 
gyrfa cyffrous ac 
esblygol. 
 
Parhau i ddatblygu 
dadansoddiad, 
ymchwil a thargedu 
LMI i ddarparu sylfaen 
o  dystiolaeth o angen. 
 
Hyrwyddo cyfleoedd 
prentisiaethau yn 
ystod wythnos 
Prentisiaethau 
Cenedlaethol a 

Parhau i weithio gyda 
busnesau, partneriaid, 
ac ysgolion i hyrwyddo 
sectorau fel llwybrau 
gyrfa cyffrous ac 
esblygol. 
 
Parhau i ddatblygu 
dadansoddiad, 
ymchwil a thargedu 
LMI i ddarparu sylfaen 
o  dystiolaeth o angen. 
 
Hyrwyddo cyfleoedd 
prentisiaethau yn 
ystod wythnos 
Prentisiaethau 
Cenedlaethol a 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Menywod mewn 
Adeiladu 6-12 Mawrth 
2023. 
 
 
 

diwrnodau 
cenedlaethol 
perthnasol eraill. 
 
Adolygu cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 
cyfredol 3 blynedd. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 

diwrnodau 
cenedlaethol 
perthnasol eraill. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 

3. Cefnogi 
busnesau wrth 
hyrwyddo 
sectorau i'w 
gwneud yn fwy 
ar gael / 
hygyrch. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• Addysg Bellach 

• Sefydliadau Addysg 
Uwch 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Prifysgol Agored 

• Arbenigwyr Sector 

• Cyflogwyr 

• Rhanddeiliaid 

• Cydweithwyr 
Rhanbarthol ALl 

• FSB 

• Byrddau Iechyd 

Cynhyrchu LMI fel 
sylfaen o dystiolaeth o’r 
bylchau a’r galw. 
 
Parhau i weithio gyda 
Byrddau Iechyd a 
busnesau i hyrwyddo'r 
Sector Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol i ysbrydoli 
pobl ifanc ac annog ail-
sgilio mewn grwpiau 
oedran hŷn 
 
Gweithio gyda busnesau 
i gefnogi’r gwaith o 
hyrwyddo cyfleoedd 
drwy brofiad gwaith a 
chyfleoedd am leoliadau 
gwaith a mentora. 
 

Parhau i gynhyrchu 
LMI fel sylfaen o 
dystiolaeth o’r 
bylchau a'r galw. 
 
 
Parhau i weithio gyda 
Byrddau Iechyd a 
busnesau i hyrwyddo'r 
Sector Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol i 
ysbrydoli pobl ifanc ac 
annog ail-sgilio mewn 
grwpiau oedran hŷn. 
 
Gweithio gyda 
busnesau i gefnogi’r 
gwaith o hyrwyddo 
cyfleoedd drwy 
brofiad gwaith a 
chyfleoedd am 

Parhau i gynhyrchu 
LMI fel sylfaen o 
dystiolaeth o’r bylchau 
a'r galw. 
 
Parhau i weithio gyda 
Byrddau Iechyd a 
busnesau i hyrwyddo'r 
Sector Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol i 
ysbrydoli pobl ifanc ac 
annog ail-sgilio mewn 
grwpiau oedran hŷn 
 
Gweithio gyda 
busnesau i gefnogi’r 
gwaith o hyrwyddo 
cyfleoedd drwy 
brofiad gwaith a 
chyfleoedd am 
leoliadau gwaith a 
mentora. 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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Hwyluso gweithio 
agosach rhwng ysgolion 
a busnesau. 
 
 

leoliadau gwaith a 
mentora. 
 
Parhau i hwyluso 
gweithio agosach 
rhwng ysgolion a 
busnesau. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 

Parhau i hwyluso 
gweithio agosach 
rhwng ysgolion a 
busnesau. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer 
datblygu Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 
newydd. 
 

4. Parhau i gefnogi 
Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol 
(Cymru) 2015 
mewn 
perthynas â'r 
Gwarant i Bobl 
Ifanc. 
 

• Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol a Grwpiau 
Clwstwr 

• Busnesau 

• Addysg Bellach 

• Darparwyr Hyfforddiant 

• Prifysgol Agored 

• Busnesau 

• Rhanddeiliaid 

• Cydweithwyr ALl 
Rhanbarthol 

• FSB 

• Rhandeiliaid 

• Byrddau Iechyd 

• WCVA 

Parhau i hyrwyddo 
ymrwymiad 
Llywodraeth Cymru i 
gefnogi 1,200 o bobl 
ifanc i ddechrau eu 
busnesau eu hunain fel 
rhan o gynlluniau i 
feithrin diwylliant 
newydd o 
entrepreneuriaeth 
ymysg pobl ifanc yng 
Nghymru. 
 
Parhau i weithio gyda 
Llywodraeth Cymru i 
sicrhau na fydd unrhyw 
genhedlaeth ar goll yng 
Nghymru drwy gefnogi 
pobl ifanc o dan 25 oed 

Adolygu data a 
dadansoddi pellach. 
 
Parhau i weithio gyda 
busnesau i’w hannog i 
fanteisio ar fentrau a 
chymorth. 
 
Parhau i gynhyrchu 
LMI a mapio i ddynodi 
bylchau a rhwystrau 
newydd i gyfranogi. 
 
Gweithio gyda 
busnesau i’w hannog i 
fanteisio ar fentrau a 
chymorth. 
 

Adolygu data a 
dadansoddi ymhellach 
wrth baratoi ar gyfer 
datblygu cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau 
newydd. 
 
Parhau i gynhyrchu 
LMI a mapio i ddynodi 
bylchau a rhwystrau 
newydd i gyfranogi. 
 
Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau Blynyddol. 
 
Adolygu er mwyn 
paratoi ar gyfer y 
Cynllun Cyflogaeth a 
Sgiliau newydd. 

Dylanwadu. 
 
Cyflawni. 
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i fyd addysg, cyflogaeth 
neu hyfforddiant ac 
entrepreneuriaeth. 
 
Casglu LMI a mapio i 
ddynodi bylchau a 
rhwystrau newydd i 
gyfranogi. 
 
Gweithio gyda busnesau 
i’w hannog i fanteisio ar 
fentrau a chymorth. 

Arolygon Cyflogaeth a 
Sgiliau rheolaidd. 

 

 


