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Cynnwys



Sefydlwyd Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i 
ddod â phobl ynghyd i hyrwyddo gwneud penderfyniadau strategol a 
chydweithredol. Mae cynrychiolwyr o fusnes, addysg bellach ac addysg 
uwch, darparwyr hyfforddiant a’r llywodraeth yn ymuno i rannu eu 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r sectorau a gynrychiolir ganddynt i 
sicrhau bod y rhanbarth gallu ymateb yn wirioneddol i ddull seiliedig 
ar alw er mwyn datblygu sgiliau a thalent.

Datblygwyd y weledigaeth tair blynedd hon i Gyflogaeth a Sgiliau ledled y rhanbarth gan y 
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSRh) mewn ymgynghoriad â darparwyr busnes, addysg 
a hyfforddiant i hysbysu a dylanwadu ar Lywodraeth Cymru o ran ei chynllunio a’i hariannu i 
ddysgu ôl-16 yn y dyfodol, er mwyn sicrhau system sgiliau gynaliadwy sy’n seiliedig ar alw, a 
fydd yn arwain at fwy o gynhyrchiant a ffyniant ledled y rhanbarth.

Yn aml, sgiliau yw’r prif broblem a’r flaenoriaeth i fusnes. Trwy gydol datblygiad y cynllun hwn, 
rydym wedi clywed bod cael marchnad lafur fedrus a galluog yn barod i gofleidio diwydiannau’r 
dyfodol yn rhagofyniad i’r mwyafrif o fusnesau.

Credwn fod ein cynllun yn cydnabod ac yn nodi’r camau sydd eu hangen ar amrediad eang 
o bartneriaid i ymdrin â’r bylchau sgiliau a’r prinder sy’n rhwystr i dwf ar draws Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, a byddwn yn cefnogi’r amcanion a amlinellir yng Nghynllun 
Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC).

Er ein bod yn gwerthfawrogi nad oes cronfa arian ddibendraw i gefnogi’r blaenoriaethau a’r 
argymhellion a wnawn, credwn eu bod yn briodol ac yn hyblyg i ymateb i anghenion newidiol 
busnes.

Hoffwn ddiolch i bob un o’n haelodau bwrdd, ddoe a heddiw, sy’n rhoi eu hamser a’u 
harbenigedd i ni, yr holl fusnesau sy’n ymwneud â’r grwpiau sector; bu eich mewnbwn a’ch 
cyfraniad yn amhrisiadwy.

Leigh Hughes,  
Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
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Rhagair



Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn 
gweithredu fel corff strategol i gynhyrchu a dadansoddi gwybodaeth am y farchnad 
lafur sy’n cyd-fynd â data economaidd. Trwy ddatblygu cynllun cyflogaeth a 
sgiliau, mae’n darparu mecanwaith i adolygu’r ddarpariaeth sgiliau ranbarthol 
a chynghori Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethu yn y dyfodol - gan fanteisio i’r 
eithaf ar arian a fydd ar gael yn y dyfodol ac ysgogi arloesedd.

Arweiniwyd datblygiad y cynllun cyflogaeth a sgiliau gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol P-RC 
ac mae’n cynnwys cydweithrediad â busnes, addysg, darparwyr hyfforddiant a Llywodraeth 
Cymru. Caiff ei hysbysu gan Ffyniant i Bawb, y Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd, 
Cynllun Polisi Sgiliau Prentisiaethau, Cynllun Gweithredu ar yr Economi, a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bydd yr argymhellion a gynhwysir yn y cynllun yn helpu i lunio a dylanwadu ar ddull 
Llywodraethau Cymru o ariannu dysgu ar ôl 16 ac mae’n manylu ar sut y bydd y camau a 
gymerir wrth weithio gyda phartneriaid dros y tair blynedd nesaf yn cefnogi amcanion Cynllun 
Diwydiannol ac Economaidd  P-RC i gyflymu twf economaidd a chynhwysol yn y rhanbarth.

“Ein cenhadaeth yw nodi ac ymateb i anghenion cymdeithasol, economaidd a 
sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ymgysylltu â chyflogwyr a rhanddeiliaid 
eraill i nodi anghenion sgiliau cyfredol ac yn y dyfodol a chynllunio yn unol â 
hynny ac i alluogi ymateb rhanbarthol cynhwysol i Fargen Ddinesig Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd a Pholisi a Mentrau Llywodraeth Cymru”.

Datblygodd Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd y Cynllun Sgiliau Cyflogaeth o 
dan chwe thema allweddol gyda’r nod dros y tair blynedd nesaf:

I gryfhau’r cynnig addysg bellach ôl-16 mewn sectorau â blaenoriaeth 
trwy fwy o arbenigedd i ateb y galw gan gyflogwyr ledled y Ddinas-
Ranbarth

Mae PSRh P-RC wedi cefnogi Trafnidiaeth Cymru (TC) i gynnal dadansoddiad o anghenion 
sgiliau, i sicrhau bod darpariaeth berthnasol ar gael i ymateb i ofynion cyflogaeth a sgiliau Metro 
De Cymru a’r cyfleoedd cyflogaeth y bydd yn eu cynhyrchu.

Wrth symud ymlaen, bydd PSRh P-RC:

• Yn gweithio gyda Cholegau Cymru a cholegau AB yn y rhanbarth i sicrhau bod darpariaeth 
hyfforddiant a chyfleusterau yn diwallu anghenion presennol ac yn y dyfodol i fusnesau a 
dysgwyr fel y gwelwyd yn ei ymchwil, gan nodi canolfannau rhagoriaeth

• Yn gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau bod anghenion cyflogaeth a 
sgiliau buddsoddi mewn seilwaith a wneir trwy’r Fargen Ddinesig yn cael eu deall a bod 
darpariaeth ddigonol ar waith i ymateb

Crynodeb Gweithredol
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Gwella cynllunio’r cwricwlwm i sicrhau bod colegau, darparwyr 
hyfforddiant ac eraill yn sicrhau’r cydbwysedd a’r gymysgedd gywir o 
ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr a busnesau

Bu’r PSRh yn gweithio gyda grwpiau blaenoriaeth sector i ddeall y bylchau sgiliau a’r prinder 
sy’n benodol i’r diwydiannau hynny, a gwneud argymhellion ar gyfer diwygio’r ddarpariaeth i 
ymdrin â’r bylchau a’r prinder.

Wrth symud ymlaen, bydd PSRh P-RC:

• Yn defnyddio ei sylfaen dystiolaeth i ymgysylltu â darparwyr yn gynnar i hysbysu’n well 
argymhellion cynllunio a chyllid 

• Yn nodi’r gofynion ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus a chefnogi datblygu a chyflenwi 
rhaglenni

• Yn parhau i weithio gyda chyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant i ymdrin â phryderon 
sgiliau cyflogadwyedd (meddal), llythrennedd, rhifedd a digidol

 
Datblygu dull mwy cydgysylltiedig o ddarparu sgiliau ar draws y Ddinas-
Ranbarth i gefnogi pobl i mewn i waith ac i symud ymlaen mewn gwaith

Mae’r PSRh yn cydnabod bod y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a Chyngor Busnes 
P-RC wedi nodi sawl diwydiant newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg fel blaenoriaethau, ac er 
mwyn sicrhau dull mwy cydgysylltiedig o ddarparu sgiliau, cynhaliodd PSRh ymarfer mapio i 
gymharu’r sectorau blaenoriaeth ac allweddol. Roedd peth cymaroldeb cyffredinol ar draws y tri 
grŵp ac maent wedi cymryd camau yn y cynllun i alinio’r rhain.

Wrth symud ymlaen, bydd PSRh P-RC:

• Yn gweithio’n agos gyda Chyngor Busnes P-RC a’r Bartneriaeth Twf Economaidd 
Rhanbarthol i ymgysylltu’n well â busnes i sicrhau y bydd anghenion cyflogaeth a sgiliau 
sectorau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg yn cael eu cipio

• Yn cynnal ymchwil bellach i sectorau newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg fel Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd, Creadigol a Thechnoleg Ddigidol a datblygu proffiliau 
diwydiant safonol 

Ehangu’r cynnig prentisiaeth ar lefelau 3, 4, uwch a gradd trwy ymateb 
i newidiadau polisi’r llywodraeth

Mae’r PSRh P-RC yn gwbl gefnogol i uchelgais Llywodraeth Cymru i gyrraedd ei tharged o 
100,000 o brentisiaid yn nhymor y Cynulliad, ac mae wedi cefnogi Cynllun Prentisiaeth a Rennir 
Blaenau Gwent ac Anelu’n Uchel Merthyr Tudful, a chynllun prentisiaeth a rennir Y Prentis 
yn y rhanbarth. Mae’r PSRh hefyd wedi cynorthwyo busnesau i ddeall rhaglen Prentisiaeth 
Llywodraeth Cymru yn llawn yng nghyd-destun Ardoll Prentisiaethau Llywodraeth y DU ac wedi 
hyrwyddo’r cynllun prentisiaeth gradd peilot (TG, Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch).
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Wrth symud ymlaen, bydd PSRh P-RC:

• Yn defnyddio ei sylfaen dystiolaeth i ddylanwadu ar ddatblygiadau fframwaith prentisiaeth 
yn y dyfodol

• Lle bo hynny’n briodol, parhau i gefnogi prentisiaethau a chynlluniau  prentisiaethau a rennir 

• Yn gweithio gyda Cholegau a Phrifysgolion a darparwyr hyfforddiant i fynegi anghenion 
cyflogwyr Prentisiaethau Uwch a Gradd o bob rhan o’r sectorau blaenoriaeth

Dylanwadu ar waith Cymwysterau Cymru a gweithio gyda 
rhanddeiliaid allweddol i wneud y mwyaf o gyfleoedd a sicrhau bod 
cymwysterau sy’n dod i’r amlwg yn diwallu anghenion y diwydiant

Trwy ei grwpiau sector, mae’r PSRh wedi cefnogi’r gwaith adolygu sector a wnaed gan 
Gymwysterau Cymru mewn Gofal, TGCh ac Adeiladu.

Wrth symud ymlaen, bydd PSRh P-RC:

• Yn parhau i gefnogi gwaith Cymwysterau Cymru trwy ei ymgysylltiad â’r grwpiau sector

• Yn sicrhau bod argymhellion Cymwysterau Cymru sy’n ymwneud â darpariaeth newydd yn 
cael eu nodi yn y Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau

• Yn gweithio gyda Cholegau Cymru, NTFW, Colegau, darparwyr Hyfforddiant ac Ysgolion i 
sicrhau bod athrawon, staff a darlithwyr wedi’u hyfforddi’n briodol, yn gymwysedig ac yn 
brofiadol i ddarparu’r cymwysterau newydd a’r gofynion a amlinellwyd

 
Sefydlu dulliau mwy effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac 
arweiniad gyrfaoedd i ymdrin â materion canfyddiad y sector a 
hyrwyddo’r sectorau allweddol fel opsiynau gyrfa hyfyw

Cefnogodd y PSRh ddatblygiad a lansiad cynllun Graddedigion P-RC, mentrau lleol fel 
Ymrwymiad Caerdydd a rhaglenni Cenedlaethol gan gynnwys Cyfnewid Busnes Addysg a 
Dosbarth Busnes.

Wrth symud ymlaen, bydd PSRh P-RC:

• Yn annog busnes i ymgysylltu ag ysgolion yn barod ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm Cymru  
yn 2022 

• Yn cefnogi Gyrfaoedd Cymru i hyrwyddo parch cydradd rhwng llwybrau academaidd a 
galwedigaethol 

• Yn gweithio gyda grwpiau sector i gynhyrchu adnoddau gyrfaoedd sector-benodol i ymdrin â 
chamdybiaethau o ganfyddiad diwydiant ac ymdrin â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau. 
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Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PSRh) yn 
atebol i Lywodraeth Cymru. Rôl y bartneriaeth yw nodi a blaenoriaethu anghenion 
sgiliau a chynghori Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethu cyllido sgiliau yn 
rhanbarthol i gefnogi ffyniant economaidd.

Mae’r Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau a gynhyrchir gan y BSRh yn gynhwysol ac yn seiliedig ar alw, 
gan gynnwys diwydiant a gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau bod cyflwyno 
sgiliau yn ymateb i angen economaidd.

Caiff y Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau ei gadeirio gan aelod o’r diwydiant. Daw aelodaeth o 
amrywiaeth eang o randdeiliaid ac mae pob aelod yn mynychu fel cynrychiolydd ei sector neu 
rwydwaith. Cynrychiolir y Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol ar Fwrdd Cyflogaeth a 
Sgiliau Cymru (WESB), Bwrdd Cynghori Prentisiaethau Cymru (WAAB) a’r Cyngor Datblygu 
Economaidd (CED).

Llywodraethu
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BARGEN 
DDINESIG LIC CED

PSRh WESB

CLYSTYRAU WAAB

Mae’r PSRh a’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau wedi’u hintegreiddio o fewn strwythurau 
rhanbarthol fel rhan o Swyddfa Rheoli Rhaglenni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bellach, 
rheolir y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol gan Gyngor Dinas Casnewydd a chydnabyddir ei 
Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau fel un o bedwar Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a gefnogir gan y 
Swyddfa Rheoli Rhaglenni, sy’n gweithredu mewn rôl gynghorol i Gabinet Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau yn cefnogi 
cyflwyno cyd-agenda cyflogaeth a sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer y Fargen 
Ddinesig a Llywodraeth Cymru.



Mae gan gadeirydd y PSRh rôl sylwedydd ar y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a’r 
Cyngor Busnes Rhanbarthol i sicrhau bod y PSRh a’r Fargen Ddinesig yn cyd-fynd â’i gilydd a 
bod yr agenda sgiliau yn cefnogi uchelgais Bargen Ddinesig P-RC. Mae’n sicrhau bod y cynllun 
cyflogaeth a sgiliau a gynhyrchwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru yn gyson o ran nodau ac 
amcanion cynllun twf economaidd P-RC/ y Fargen Ddinesig a bod bob parti yn gweithio o un 
cynllun cyflogaeth a sgiliau.
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Y Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau a Hyrwyddwyr Sector

Mae’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau yn gynrychioliadol o’r economi ranbarthol ac mae’n cynnwys 
cynrychiolaeth o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, CBI, FSB, Siambr Fasnach 
De Cymru ynghyd â chyflogwyr o sectorau blaenoriaeth a nodwyd yn rhanbarthol gan gynnwys 
Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Adeiladu, 
Creadigol, Technoleg Ddigidol a’r Economi Sylfaenol.

Mae pob aelod o’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau yn mabwysiadu rôl lysgenhadol ac yn hyrwyddo 
gwaith PSRh P-RC ar draws eu rhwydweithiau cysylltiedig; gweithgaredd sy’n gwella 
ymgysylltiad ac yn sicrhau y cynyddir y ‘cyrhaeddiad’ i’r eithaf ar draws y llu o rwydweithiau 
busnes a strwythurau economaidd ehangach o fewn y rhanbarth.

 Ers cryn amser, mae’r Bwrdd hefyd wedi nodi llif gwaith ymgysylltu cyflogwyr pwrpasol yn ei 
raglen. Yma, mae’n ofynnol i gynrychiolwyr busnes a hyrwyddwyr sector arwain gweithgaredd 
ymgysylltu; yn enwedig o fewn y sectorau a nodwyd fel sectorau blaenoriaeth. Mae hyrwyddwyr 
sector yn cysylltu â chynrychiolwyr diwydiant o bob rhan o gymunedau busnes ehangach ar 
lefel sector. Mae’r dull hwn yn helpu i sicrhau’r effaith fwyaf posibl a sicrhau bod ystod eang 
o gyflogwyr yn gallu ymgysylltu â gwaith PSRh P-RC a chwarae rhan ganolog mewn nodi ac 
ymdrin â blaenoriaethau diwydiant.

CRAFFU 

Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Blaenau  
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CBC

Bridgend 
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UK 
Government

Welsh 
Government

Caerphilly 
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Cardiff 
Council

Merthyr 
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Mon-
mouthshire 
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Newport 
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Rhondda 
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Torfaen 
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Vale of 
Glamorgan 
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Partneriaeth Twf 
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Ranbarthol 
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Rhanbarthol

Partneriaeth Sgiliau 
Ranbarthol

Awdurdod 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol

Cronfa 
Buddsoddiad Tai Panel Buddsoddi Ynni Clwstwr Consortiwm 

Canolbarth y De  
Mannau Cryf

Cynllun Gwerthuso 
Lleol MIPIM Uned Datblygu 

Strategol
Parc Rhanbarthol  

y Cymoedd 

TRI LFFN
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Prif Grwpiau Sector

Er mwyn cefnogi gweithgaredd ymgysylltu a hyrwyddo cysylltiadau gwaith cadarnhaol gyda 
chyflogwyr, mae PSRh P-RC yn parhau i gefnogi chwe grŵp sector diwydiannol. Mae’r grwpiau 
sector yn cyd-fynd yn uniongyrchol â’r sectorau yr ystyriwyd sy’n flaenoriaeth i’r rhanbarth, ac 
mae pob un yn cael ei yrru gan yr hyrwyddwr sector perthnasol:

• Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni 

• Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

• Adeiladu

• Creadigol

• Technoleg Ddigidol

• Economi Sylfaenol

Hefyd, mae cysondeb cynyddol o ran cylch gorchwyl y grŵp sector, cwrdd ag eitemau ar yr 
agenda a threfniadau adrodd. Mae pob sector (trwy’r hyrwyddwr sector) yn diffinio’r strategaeth 
ymgysylltu, a defnyddir grwpiau neu rwydweithiau presennol mewn ymgais i osgoi dyblygu. I 
ymhelaethu, cychwynnwyd y sectorau Adeiladu, Technoleg Ddigidol a’r Economi Sylfaenol gan 
PSRh P-RC ar y cyd â hyrwyddwyr y sector perthnasol yn hytrach na gweithgaredd ymgysylltu 
â’r sector Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni a wneir mewn partneriaeth â 
Diwydiant Cymru.

Mae’r grŵp Technoleg Ddigidol yn y cyfnod datblygu cynnar ac wrth i heriau a chyfleoedd godi 
yn y rhanbarth, rydym bellach yn gweithio’n agos gyda sector Creadigol P-RC gan ein bod wedi 
nodi’r sector hwn fel cyd-flaenoriaeth ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Gellir gweld aelodaeth gyfredol y grwpiau sector yn yr atodiad, gydag ymrwymiad i barhau i 
ehangu aelodaeth.

 
Ymchwil gan gynnwys yr Arolwg Sgiliau Busnes 

Yn ogystal â grwpiau sector diwydiannol, mae PSRh P-RC wedi casglu gwybodaeth gadarn a 
dibynadwy am y farchnad lafur ddiwydiannol trwy ystod o gyrff sector, gan gynnwys yr hyn a 
gynhyrchwyd gan CITB, FSB, SEMTA a Diwydiant Cymru, i enwi ond ychydig. 

Yna caiff canfyddiadau ymchwil lefel uchel eu triongli â data ansoddol a gynhyrchir trwy 
weithgaredd ymgysylltu â chyflogwyr ehangach, a thrwy arolwg meintiol o sgiliau busnes ar-lein 
a gynhelir yn flynyddol gan PSRh P-RC.

Ailadroddwyd yr arolwg sgiliau busnes ar-lein yn 2019, ac mae wedi cynyddu ei gyfradd 
ymateb unigol gan fusnesau. Defnyddir y canfyddiadau i hysbysu datblygiad y cynllun hwn ac 
argymhellion templed.
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Cyfarfodydd, Rhwydweithiau a Digwyddiadau 

Mae’r PSRh ac aelodau unigol o’r Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau yn cefnogi gweithgareddau 
ymgysylltu â chyflogwyr ehangach trwy fynychu a/neu wneud cyflwyniadau mewn cyfarfodydd, 
rhwydweithiau, cynadleddau a digwyddiadau yn ôl yr angen. Yn 2019, cafwyd cyflwyniadau 
manwl ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gan gynnwys pedwar digwyddiad ymgysylltu 
brecwast a drefnwyd gan gyngor busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Helpodd y 
digwyddiadau ymgysylltu busnes hyn i sicrhau y gallai’r PSRh ryngweithio â thros 250 o 
fusnesau.

 
Sefydliadau Busnes

Rydym yn cydnabod yr angen i roi sylw i fusnesau bach. Mae busnesau bach yn cyfrif am 61.7% 
o gyflogaeth a 40.6% o’r trosiant yng Nghymru.1 Mae dros 99.3% o’r mentrau yng Nghymru yn 
rhai micro, bach neu ganolig. O ddydd i ddydd, mae eu hanghenion yn debygol o fod yn wahanol 
i gwmnïau mawr, ac mae eu gallu a’u capasiti i ymateb i heriau macro-economaidd, megis Brexit 
a digideiddio, yn wahanol i gwmnïau mwy.

Hefyd, mae busnesau bach yn anoddach eu cyrraedd ac, yn wahanol i gwmnïau mawr a allai 
fod ag isadrannau arbenigol eu hunain i adrodd ar fater sgiliau unigol, mae’r rheolwyr yn 
cyflawni llawer o rolau yn y busnesau. Felly gall materion recriwtio a sgiliau achosi aflonyddwch 
sylweddol i fusnes.

Parhaodd PSRh i ymgysylltu â Ffederasiwn Busnesau Bach, Siambr Fasnach De Cymru a’r CBI 
i sicrhau ei bod yn deall yn well sut mae darpariaeth hyfforddiant yn gweithio i fusnesau bach 
a chanolig, gan ganolbwyntio ar sefydlu a yw’r ddarpariaeth gyfredol yn “diwallu anghenion 
busnesau bach a chanolig a’r hunangyflogedig, yn enwedig yng nghyd-destun darpariaeth leol, 
ansawdd a pherthnasedd.”

Sut y datblygir y cynllun

Mae nodi a mynegi anghenion sgiliau cyflogwyr ledled rhanbarth De-ddwyrain Cymru yn 
egwyddor sylfaenol yn y cynllun hwn. Yn hyn o beth, mae Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd wedi mabwysiadu dull eang o ymdrin â’i gweithgareddau ymgysylltu â 
chyflogwyr, a gweithredwyd nifer o dechnegau i helpu i sicrhau bod y materion perthnasol 
wedi’u dal yn effeithiol (gweler y diagram isod):

1 https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-04/size-analysis-of-businesses-2017.pdf
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Dengys y diagram y dull a ddefnyddiwyd i ddatblygu Cynllun 
Cyflogaeth a Sgiliau P-RC. 

Fodd bynnag, nid y cynllun ei hun yw’r unig bwrpas; er mwyn cyflawni’r canlyniadau a’r 
pethau y gellir eu cyflenwi, mae gan ystod eang o bartneriaid rôl hanfodol i sicrhau ei fod 
yn cael ei weithrediad effeithiol a’i lwyddiant, o ran perfformiad, ymrwymiad ac adnoddau 
parhaus.

Gellir gweld y cynllun gweithredu ar dudalen 45.
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Amcangyfrifi r bod gan y rhanbarth boblogaeth o 1.5m, (Cyfeirnod Infobase) sef 48.8% o 
boblogaeth Cymru.

O’r boblogaeth hon, amcangyfrifi r bod tua 964,000 o bobl o oedran gweithio (16-64 oed). 
(Cyfeirnod Infobase)

Mae’r rhanbarth yn cynhyrchu 51% o gyfanswm gwerth ychwanegol crynswth (GVA) Cymru. Er 
bod gan Gaerdydd GVA sy’n uwch na chyfartaledd y DU, mae’r awdurdodau lleol eraill yn ein 
rhanbarth ar ei hôl hi, gyda Blaenau Gwent, Caerffi  li a Bro Morgannwg gyda’r GVA isaf y pen.

Y cyfl ogwr mwyaf yn ein rhanbarth o ran nifer y bobl a gyfl ogir Y cyfl ogwr mwyaf yn ein 
rhanbarth o ran nifer y bobl a gyfl ogir. 

Y cyfl ogwr mwyaf yn ein rhanbarth o ran nifer y bobl a gyfl ogir. Mae amrywiad sylweddol rhwng 
economïau lleol yn y rhanbarth. Er enghraiff t, mae rhai awdurdodau lleol yn cyfl ogi cyfran fwy 
o’r gweithlu mewn sectorau eang nag eraill, e.e. cynhyrchu.2

Cyd-destun polisi

2 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and- Work/Employment/Jobs/Whole-Workforce
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• Dros y degawd diwethaf, mae lefel cymwysterau’r boblogaeth oedran gweithio yn ein 
rhanbarth wedi cynyddu gyda bron i 40% o bobl bellach yn meddu ar gymwysterau ar Lefel 
4 neu uwch. Mae nifer y bobl heb gymwysterau wedi gostwng yn sylweddol, o 15.8% i 8.9%.

• Mae canran y boblogaeth sydd â chymwysterau ar lefel 4 yn amrywio’n sylweddol ym 
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, gydag uchafbwyntiau o dros 46% yng Nghaerdydd, Bro 
Morgannwg a Sir Fynwy ac isafbwyntiau o lai na 33% yng Nghaerffi  li, Merthyr Tudful, a 
Blaenau Gwent.

• Fodd bynnag, roedd ardaloedd â lefelau isel o gymwysterau Lefel 4 â lefelau uchel o 
breswylwyr â Phrentisiaethau Masnach.

• Bu gostyngiad yn nifer y bobl heb unrhyw gymwysterau, gyda Chasnewydd yn gweld y 
gostyngiad pwynt canran mwyaf o 56% rhwng 2008 a 2017.

• Mae Merthyr Tudful lefelau yn parhau i fod â lefel uchel o bobl heb unrhyw gymwysterau, 
ar 16.4% o’i gymharu â Sir Fynwy (5.3%) yn 2017.

Cyfl ogaeth gweithle yn ôl ardaloedd lleol Cymru a diwydiant bras 
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (2017)

Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota

Cynhyrchu

Adeiladu

Cyfanwerthu, manwerthu, trafnidiaeth, 
gwestai a bwyd

Gwybodaeth a chyfathrebu 

Gweithrediadau cyllid ac yswiriant

Gweithrediadau eiddo tirol

Gweithrediadau proffesiynol, gwyddonol a 
thechnegol; Gweithrediadau gweinyddol a 
gwasanaeth cefnogol

Gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, 
addysg ac iechyd

Gweithgareddau gwasanaethau eraill
Ffynhonnell: StatsCymru



13

Ar draws y DU, mae prinder sgiliau yn dod yn fwy cyffredin (Baromedr Busnes y Brifysgol 
Agored 2019). Gofynnodd Arolwg Baromedr Busnes 2019 i 950 o uwch arweinwyr busnes mewn 
busnesau bach a chanolig a mentrau mawr ledled y DU a oeddent yn profi prinder sgiliau ar hyn 
o bryd, gyda 63% yn dweud eu bod. Yng Nghymru, y ffigur oedd 67% - cynnydd o 3 phwynt 
canran o 2018. Yng Nghymru, amcangyfrifir bod prinder sgiliau yn costio £155.2m y flwyddyn 
i’r economi. O ystyried bod yr economi ranbarthol yn cyfrif am 51% o gyfanswm GVA Cymru, 
mae’n debygol y bydd yn cael effaith ariannol sylweddol ar ein rhanbarth.

Cyflogadwyedd

Mae lefel gymharol isel o ddiweithdra ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; rhwng 2015 a 
2018, gwelodd pob rhan o’r rhanbarth ostyngiadau yn y gyfradd ddiweithdra, ond mae hyn yn 
amrywio’n sylweddol ar draws yr awdurdodau, o isafbwynt o 2.9% yn Sir Fynwy i uchafbwynt o 
7.0% yn Rhondda Cynon Taf.

Mae lefel y gyfradd gweithgaredd economaidd ym mhob awdurdod ym Mhrifddinas-Ranbarth 
Caerdydd ar wahân i Ben-y-bont ar Ogwr wedi gwella dros y tair blynedd diwethaf; unwaith 
eto rydym wedi gweld amrywiant sylweddol ar draws y rhanbarth o isafbwynt o 1.3% yng 
Nghasnewydd i uchafbwynt o 6.0% yn Caerdydd.

Rydym yn cydnabod bod cyfleoedd cyflogaeth yn amrywio’n fawr ledled y rhanbarth ac yn 
effeithio’n arbennig ar gymunedau’r cymoedd.

Lefelau cymwysterau yn ardal Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 
2008 a 2018
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Yr Iaith Gymraeg

Canfu ein Harolwg Sgiliau Busnes fod ychydig dros draean y sefydliadau yn dweud eu bod yn 
dymuno cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eu busnes neu sefydliad trwy gyflogi mwy o staff 
Cymraeg.

Y prif rwystr i wella sgiliau iaith Cymraeg oedd diffyg ymgeiswyr â’r sgiliau perthnasol, gyda 
31% o’r ymatebwyr yn nodi hyn fel problem. Dim ond 20% a ddywedodd nad oedd gan y rhai â 
sgiliau Cymraeg y sgiliau eraill yr oedd y sefydliad eu hangen.

Trwy ein hymgysylltiad â’r grwpiau sector, mae’n amlwg bod yr awydd am Gymraeg yn 
amrywio ar draws y sectorau; nododd yr Economi Sylfaenol Dynol a’r sector Greadigol eu bod 
angen sgiliau Cymraeg.

 
Y Bwlch Cyflog yn ôl Rhyw

Mae’r bwlch cyflog yn ôl rhyw yn parhau i fod yn broblem ledled Cymru, er y bu symudiad 
tuag at gyflog cyfartal rhwng y ddau ryw. Dau ddegawd yn ôl, roedd y bwlch mewn enillion 
wythnosol canolrif gros rhwng dynion a menywod oddeutu 20%. Ers 2018, mae’n 11%.3

Yn ein rhanbarth, mae rhai gwahaniaethau amlwg rhwng enillion wythnosol dynion a 
menywod, gyda Thorfaen a Blaenau Gwent yn dangos gwahaniaethau mwy nag awdurdodau 
lleol eraill.

Dylid nodi hefyd bod gan rai o’n sectorau blaenoriaeth GVA uchel anghydbwysedd rhwng y 
rhywiau. Mae gan Dechnoleg Ddigidol, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, ac Adeiladu i 
gyd anghydbwysedd amlwg rhwng y rhywiau, y dymuna’r sectorau ymdrin ag ef.

3 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and- Work/Earnings/genderpaydifferenceinwales-by-year
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Enillion wythnosol gros cyfartalog (canolrif) (2018)

Ffynhonnell: StatsCymru
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Cymru lewyrchus
Gan weithio gyda’n grwpiau sector, byddwn yn sicrhau bod y ddarpariaeth 
Addysg a hyfforddiant yn diwallu anghenion cyflogwyr nawr ac yn y 
dyfodol.

Cymru gydnerth Annog ymelwa ar gyfleoedd cyflogaeth a allai godi trwy newid yn yr 
hinsawdd a lliniaru.

Cymru iachach
Gwneud y mwyaf o gysylltiadau cadarnhaol rhwng iechyd, swyddi a 
ffyniant ac ymdrin â rhwystrau i waith i helpu unigolion i gyrraedd eu 
llawn botensial.

Cymru sy’n fwy cyfartal Defnyddio dulliau effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
gyrfaoedd i sicrhau cynhwysedd a hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb.

Cymru o gymunedau cydlynus Datblygu dadansoddiad sgiliau ar gyfer seilwaith ffisegol a digidol i ddeall 
y sgiliau, yr hyfforddiant a’r cyfleoedd cyflogaeth yn well.

Cymru â diwylliant bywiog lle 
mae’r Gymraeg yn ffynnu

Byddwn yn annog cydnabod yr Iaith Gymraeg fel sgil ymhlith busnesau, 
dysgwyr a darparwyr addysg.

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang

Nodi a manteisio ar y sgiliau a’r cyfleoedd hyfforddi a fydd yn codi trwy’r 
newid i economi carbon isel.

Er nad ydym yn ddarostyngedig i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y 
Ddeddf) ar hyn o bryd, rydym o’r farn bod ein rôl yn cefnogi ei phwrpas, a bod y gofynion i gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru yn gydnaws â’r ffordd rydym yn gweithio  - sef meddwl am effaith 
hirdymor eu penderfyniadau, asesu pa mor gynaliadwy ydynt, ac ymgysylltu’n well gyda phobl, 
cymunedau a’i gilydd.

Eglura canllawiau statudol Llywodraeth Cymru bod hyn yn golygu ystyried datblygu cynaliadwy 
fel egwyddor drefnu ganolog, yn yr hyn a wnawn, yn y modd yr ydym yn ei wneud; ac o ran sut 
rydym yn cyfleu’r gwahaniaeth a wnawn. Mae’n naturiol inni weithio fel hyn, gan fod cynllunio 
cyflogaeth a sgiliau angen golwg hirdymor. Rydym hefyd yn gweithio ar y cyd ag ystod eang o 
bartneriaid ar draws y Llywodraeth, Busnes, y sector addysg a darparwyr hyfforddiant.

Mae PSRh P-RC yn croesawu’r ddeddf a thros gyfnod y cynllun, bydd yn alinio ac yn cyfrannu at 
y saith nod llesiant sy’n sail i’r pum ffordd o weithio, fel a ganlyn:

Cred PSRh P-RC mai ar ‘Gymru lewyrchus’ y mae ganddi’r effaith fwyaf.

Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu system sgiliau hyblyg ac ymatebol yn y rhanbarth i 
ddiwallu anghenion unigol a busnes, a fydd yn galluogi mwy o bobl i symud i swyddi sgiliau 
uwch a sicrhau bod gweithwyr mwy medrus ar gael i gefnogi busnesau a thrwy hynny gyflymu 
twf economaidd a chynhwysol yn y rhanbarth a gwella ffyniant.
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Ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, cynllunnir swm sylweddol o 
fuddsoddiad a fydd yn creu cyfleoedd ar gyfer creu swyddi, twf economaidd 
a ffyniant cymdeithasol.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – y Fargen Ddinesig

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sef Bargen Ddinesig gwerth £1.28bn a 
gytunwyd rhwng llywodraethau y DU a Chymru, yn parhau i ddylanwadu ar fuddsoddiad cyfalaf a 
seilwaith ar draws y rhanbarth.

Mae gan P-RC gyfle gwirioneddol i adeiladu fframwaith buddsoddi addas ar gyfer y dyfodol sy’n 
hyrwyddo enillion ‘bytholwyrdd’ er mwyn tyfu cynaliadwyedd a gwytnwch – sydd mor bwysig 
ar yr adeg ansicr hon. Mae’r Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrraeth newydd yn ymgorffori’r cyfle 
i fuddsoddi yn unol â sectorau a lleoedd â blaenoriaeth, ac i ddatblygu cydbwysedd cyflenwol o 
arweinyddiaeth wleidyddol a diwydiannol leol. Mae dylanwad a hunaniaeth yn rhan allweddol o hyn, 
a nodir cyfleoedd i weithio gydag Ymchwil ac Arloesedd y DU trwy raglenni fel Strength in Places 
- sy’n canolbwyntio ar ddatblygu clystyrau ar raddfa ddiwydiannol. Y tu hwnt i hyn, mae potensial 
i ddatblygu cysylltiadau trwy ddigwyddiadau byd-eang pwysig fel MIPIM a rhwydweithiau yn y 
DU, fel Cymru Yn Llundain, i gryfhau ac atgyfnerthu rhwydweithiau buddsoddwyr, partneriaethau 
rhyngwladol a chysylltiadau sefydliadol. Y flaenoriaeth yw adeiladu dyfodol rhanbarth, a bydd yr holl 
fuddsoddiadau, partneriaeth a chyfleoedd byd-eang yn allweddol i gyflawni hyn.

Metro De Cymru

Yn rhan allweddol o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, bydd y buddsoddiad £734m 
hwn yn darparu gwell integreiddio ar draws gwahanol ddulliau trafnidiaeth ledled y rhanbarth. Yn 
ogystal, ceir cytundeb mewn egwyddor i ailddatblygu hwb trafnidiaeth Caerdydd gwerth £180m, gan 
gynnwys £40m i greu cyfnewidfa drafnidiaeth ganolog newydd.

Hinkley Point

Rhagwelir y bydd y buddsoddiad o £18bn i adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd yng Ngwlad yr Haf 
yn creu 26,000 o swyddi a phrentisiaethau. Rhagwelir y bydd 64% o’r buddsoddiad hwn yn cael ei 
sicrhau gan fusnesau yn y DU, gan ddangos y bydd yn creu cyfleoedd sylweddol ar draws y gadwyn 
gyflenwi ehangach.4

Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Bydd datblygiadau mewn rhanbarthau cyfagos hefyd yn cael effaith ar Brifddinas-Ranbarth 
Caerdydd. Maent yn debygol o gynnig cyfleoedd cyflogaeth i weithwyr yn y rhanbarth, buddion i 
fusnesau trwy gadwyni cyflenwi, a sgil-gynhyrchion eraill.

Projectau Seilwaith Eraill

Mae ymchwil gan y CITB sy’n defnyddio cronfa ddata Glenigan a’r Biblinell Seilwaith ac Adeiladu 
Cenedlaethol wedi nodi bron i fil o brojectau yn ein rhanbarth. O’r rhain, roedd 36% yn brojectau 
seilwaith, 27% yn fasnachol breifat, 23% yn dai newydd, 13% o adeiladau nad ydynt yn dai 
cyhoeddus, a 2% yn ddiwydiant preifat.5

Cyfleoedd a Heriau

4 https://www.gov.uk/government/speeches/hinkley-point-c
5 Construction skills analysis for Wales: An analysis of the opportunities presented by the construction landscape in Wales (August 2018)
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Brexit

Mae Brexit yn parhau i fod yn her sylweddol o safbwynt polisi a chynllunio. O ran darparu 
sgiliau yn y rhanbarth, mae’r ansicrwydd hwn yn golygu nad oes senario diriaethol i’r PSRh 
gynllunio tuag ato. Er bod eraill wedi gwneud rhywfaint o ymchwil a chynllunio senarios, mae 
hyn yn ddamcaniaethol i bob pwrpas, gan olygu na ellir ei ddefnyddio ar gyfer cynllunio lleol 
effeithiol.

Felly, rydym wedi dewis ymgysylltu â’n sectorau blaenoriaeth a’n rhanddeiliaid i ddeall yn well 
y tueddiadau sy’n dod i’r amlwg yn ymwneud â Brexit, o’u persbectif nhw. Thema gyffredin yn 
ein hymgysylltiad fu effeithiau posibl Brexit ar fudo o fewn y Deyrnas Unedig. Mynegodd sawl 
sector, gan gynnwys adeiladu a lletygarwch, bryder y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd yn 
arwain at ostyngiad sylweddol mewn ymfudwyr o Ardal Economaidd Ewrop mewn ardaloedd 
fel Llundain. Byddai hyn yn cynhyrchu prinder llafur a sgiliau, a fyddai wedyn, yn ei dro, yn 
cael ei lenwi’n rhannol gan bobl sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd, a fydd o bosibl yn cael 
cynnig cyflogau sylweddol uwch a rhagolygon gyrfa newydd trwy fudo. Yn anecdotaidd, mae 
rhai o’n sectorau wedi nodi bod hyn eisoes yn dechrau digwydd.

Mae’r Papur Gwyn ar Fewnfudo yn nodi cyfres o newidiadau sylweddol arfaethedig i 
ddeddfwriaeth mewnfudo. Mae’n bosibl y gallai’r cynigion gael effeithiau sylweddol ar y 
sectorau hynny sy’n ddibynnol iawn ar weithlu mudol, yn enwedig y rhai sy’n ddibynnol ar 
weithlu mudol â sgiliau is. Felly mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â’r 
PSRh yn gweithio gyda sectorau i ddeall ac ymateb i effeithiau Brexit sy’n dod i’r amlwg o ran 
mudo gwladolion yr AEE i’r Deyrnas Unedig ac Ymfudo Mewnol o fewn y Deyrnas Unedig.

 
Colled o Fuddsoddiad Cronfa Gymdeithasol Ewrop

Mae’r rhanbarth wedi derbyn llawer iawn o fuddsoddiad Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yn 
ystod y degawdau diwethaf. Mae’r buddsoddiad hwn ar gael i ranbarthau sy’n wynebu caledi 
economaidd a chymdeithasol.

AWDURDOD 
UNEDOL

CYFRANOGWYR A 
GYNORTHWYWYD

AWDURDOD 
UNEDOL

CYFRANOGWYR 
A GEFNOGWYD I 
GYFLOGAETH

AWDURDOD 
UNEDOL

CYFRANOGWYR 
A ENILLODD 

AWDURDOD 
UNEDOL

CYFRANOGWYR 
MEWN ADDYSG/
HYFFORDDIANT

CYFANSWM 87,502 CYFANSWM 8,794 CYFANSWM 36,038 CYFANSWM 2,234 

Gellir dod o hyd i wybodaeth am brojectau cyflogaeth a sgiliau a ddarperir o fewn rhanbarth 
ar wefan RET De-ddwyrain Cymru, http://www.sewales-ret.co.uk/ yn cynnwys trosolwg 
o brojectau, astudiaethau achos a hefyd cylchlythyrau chwarterol sy’n tynnu sylw at gynnydd 
projectau a dolenni i ddatblygiadau strategol ehangach.

Gan weithio trwy RET De-ddwyrain Cymru, mae projectau’n cyfarfod bob chwarter, ynghyd â 
WEFO a rhanddeiliaid allweddol eraill fel Gyrfaoedd Cymru, i drafod cynnydd, arfer gorau a 
heriau. Mae’r rhwydweithiau hyn hefyd yn cefnogi cydweithredu ac alinio parhaus.



Bydd mwyafrif y projectau a ariennir gan ESF nawr yn cyflenwi tan ddiwedd 2022 / cynnar 2023 ond 
mae’n hanfodol ein bod yn deall y rôl y mae’r projectau hyn yn ei chwarae i gefnogi cyflogadwyedd a 
datblygu sgiliau ledled y rhanbarth, gan ddwyn ynghyd negeseuon cyffredin o werthusiadau canol tymor 
a therfynol a lledaenu arfer gorau o ran modelau cyflenwi. Byddwn yn ceisio dylanwadu ar ddatblygiad 
rhaglenni cyllido yn y dyfodol tra hefyd yn archwilio’r potensial i brif ffrydio gweithgaredd a sgwrs barhaus.

Bydd y rhanbarth/ PSRh yn ceisio manteisio i’r eithaf ar yr effaith o’r rhaglenni cyllido Ewropeaidd cyfredol 
a, thrwy weithio trwy RET De-ddwyrain Cymru, bydd yn darparu cyfeiriad strategol parhaus, er mwyn i 
brojectau ystyried tirwedd economaidd a pholisi sy’n newid, gan archwilio’r potensial ar gyfer hyblygrwydd 
o fewn eu cynlluniau cyflenwi i ymateb yn unol â hynny. Er bod PSRh wedi ystyried cyweddu strategol pob 
project yn ystod ei gyfnod datblygu, mae’r ymgysylltiad parhaus hwn yn allweddol.

Newidiadau technolegol a Thueddiadau i’r dyfodol

Amlygodd adroddiad ‘The Future of Work Jobs and Skills in 2030’ Llywodraeth y DU ystod o ffactorau 
a fyddai’n effeithio ar ddyfodol swyddi a sgiliau.6 Ar draws yr economi; tynnwyd sylw at y senarios 
allweddol canlynol:

Rydym yn parhau i gofio effaith gynyddol awtomeiddio ar draws yr economi. Fodd bynnag, rydym 
hefyd yn ymwybodol bod llawer o drafodaeth hyd yn hyn yn ddamcaniaethol ac yn canolbwyntio’n 
anghymesur ar golli swyddi a disodli gweithwyr gan beiriannau. Hefyd mae’n canolbwyntio i raddau 
helaeth ar dueddiadau cenedlaethol/rhyng-genedlaethol. Rydym yn awyddus i ddeall effeithiau 
negyddol awtomeiddio a’r cyfleoedd yn ein rhanbarth ein hunain. Rhoddir sylw i Adolygiad parhaus 
Llywodraeth Cymru o Arloesi Digidol, Deallusrwydd Artiffisial ac Awtomeiddio yng Nghymru.7

Wrth symud ymlaen, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i ymgysylltu â chynrychiolwyr diwydiant i nodi 
galwedigaethau, rhai presennol a rhai sy’n dod i’r amlwg, a fydd angen sgiliau neu gymwysterau newydd.

Rydym yn gweld digideiddio pellach ein heconomi a’i effeithiau yn cael effaith ehangach fyth.

Digidol 2030

Wrth i’r economi ddigideiddio, mae addysg ôl-16 yn debygol o newid yn sylweddol hefyd. Mae agenda  
Digidol 2030.8 Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod economi ddigidol angen sector addysg wedi’i 
ddigideiddio.

Byddwn yn ceisio archwilio goblygiadau’r adroddiad hwn gyda rhanddeiliaid addysg yn y 
rhanbarth.

Poblogaeth sy’n Heneiddio

Mae gan Gymru boblogaeth sy’n heneiddio. Ar hyn o bryd, mae 877,000 o bobl neu ychydig llai na 
30% o’r boblogaeth yn 60 oed. Disgwylir i nifer y bobl dros 85 oed gyrraedd dros filiwn erbyn 2040. 
Mae pobl hŷn yn chwarae rhan bwysig yn economi Cymru ac amcangyfrifir bod y cyfraniad a wneir 
gan bobl hŷn yn £2.19bn - i fyny o £1bn yn 2012.9
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6 Ymhlith y ffactorau allweddol mae: newid demograffig; amrywiaeth gynyddol; ansicrwydd incwm; awydd cynyddol am well cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith; 
amgylcheddau gwaith newidiol; technolegau cydgyfeiriol a sgiliau trawsddisgyblaethol; digideiddio cynhyrchu; Datblygiad TGCh ac Oes data mawr; newid safbwyntiau 
economaidd; pŵer economaidd cynyddol Asia; ecosystemau busnes newydd; prinder cynyddol o adnoddau naturiol a diraddio ecosystemau; a lleihau’r cwmpas ar gyfer 
gweithredu gwleidyddol oherwydd cyllid cyhoeddus cyfyngedig. 
7 https://llyw.cymru/hysbysiadau/chwilio?keywords=&announcement_type%5B4%5D=4&All_=All&published_after=&published_before=&_
ga=2.131800777.757986852.1574083643-1289116305.1554197664
8 https://llyw.cymru/digidol-2030-fframwaith-strategol?_ga=2.123893068.757986852.1574083643-1289116305.1554197664
9 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/Making_Wales_the_Best_Place_in_the_World_to_Grow_Older_-_Strategy_2019-22.sflb.ashx



Daw hyn â heriau yn ei sgîl a fydd yn effeithio ar waith PSRh. Cynhyrchodd adroddiad ymchwil 
cynhwysfawr gan Brifysgol Rhydychen Future of an Ageing Population10 ar gyfer y DU sawl 
mewnwelediad pwysig. Y canfyddiadau allweddol yn ymwneud â sgiliau oedd:

• Rhagwelwyd y byddai cyfran y boblogaeth oed gweithio rhwng 50 ac oedran pensiwn yn cynyddu 
i 35% erbyn 2050. Fodd bynnag, mae’r gyfradd gyflogaeth ar gyfer grwpiau oedran yn gostwng 
yn sylweddol yn 50, 60 a 65 oed. Bydd hyfforddiant cysylltiedig â swydd a chyngor gyrfa yn dod 
yn sylweddol bwysicach yng nghanol oes. Bydd angen sicrhau bod cyfleoedd i ailsgilio ar gael 
trwy gydol gyrfaoedd pobl. Hefyd, bydd angen i weithleoedd addasu o ran dylunio, technoleg y 
gweithle a pholisïau adnoddau dynol.

• Bydd angen deall yn well beth yw’r rhwystrau i bobl hŷn sydd am ddysgu mwy, a sicrhau fod 
y rhwystrau hyn yn cael eu chwalu. Gall y rhain gynnwys cost cyfleoedd dysgu, argaeledd 
darparwyr, stigma, amgylchiadau personol (megis anghenion gofal), a diffyg hyder.

• Bydd angen addasu’r stoc tai ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio. Gall hyn greu galw penodol 
cynyddol yn y sector adeiladu neu gynnwys defnyddio technolegau newydd. Yn ogystal, mae’n 
debygol y bydd angen addasu’r amgylchedd adeiledig.

• Bydd cynnydd sylweddol yn y galw am iechyd a gofal cymdeithasol. Dywedwyd lawer am yr 
angen i ‘ailfeddwl’ iechyd a gofal cymdeithasol ayb. ac felly mae’n debygol y bydd newidiadau i 
rolau swydd. Mae llu o ffactorau yma a fydd yn pennu’r galw am lafur a sgiliau yn y dyfodol gan 
gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

• newidiadau i strwythur iechyd a gofal cymdeithasol

• effaith feddygol a thechnolegol ar atal a rheoli cyflyrau cronig

• rôl teuluoedd a gofalwyr di-dâl i ddarparu gofal cymdeithasol

• defnyddio technoleg ‘clyfar’ i helpu pobl fonitro eu hiechyd eu hunain gartref

 
Er bod llawer o’r heriau hyn y tu allan i gwmpas ac amserlen ein cynllun, rydym 
yn dechrau gweld rhai ohonynt yn cyflwyno heriau i PSRh - yn enwedig yn y sector 
Economi Sylfaenol Dynol.
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10 https://www.ageing.ox.ac.uk/files/Future_of_Ageing_Report.pdf
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Tua’r Dyfodol: Galw am Sgiliau yn 2030

Credwn ei bod yn ddefnyddiol edrych y tu hwnt i’n waith amserlen 2019-2022, ac 
ystyried newidiadau tymor hwy i’r farchnad lafur yn ein rhanbarth. Mae’r rhain yn rhoi 
mewnwelediadau a chyd-destun pellach i’n helpu osod y sylfaen nawr. Cyhoeddodd Nesta 
Future of Skills: Employment in 203011 ym Medi 2017 a amlygodd alwedigaethau gyda’r 
tebygolrwydd mwyaf o alw cynyddol a’r galw lleiaf yn 2030.

Y diwydiannau â’r posibilrwydd mwyaf o alw cynyddol amdanynt yn y DU oedd:

• Paratoi bwyd a Chrefftau Lletygarwch
• Gweithwyr Proffesiynol Addysgu ac Addysgol
• Galwedigaethau Chwaraeon a Ffitrwydd
• Gweithwyr Proffesiynol Gwyddorau Naturiol a Chymdeithasol
• Rheolwyr a Pherchnogion yn y Gwasanaethau Lletygarwch a Hamdden
• Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
• Galwedigaethau Artistig, Llenyddol a’r Cyfryngau
• Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithwyr Proffesiynol Cysylltiol Eraill
• Galwedigaethau Gwasanaeth Elfennol Eraill
• Gweithwyr Proffesiynol Therapi
• Gweithwyr Proffesiynol Peirianneg
• Gweithwyr Proffesiynol y Cyfryngau
• Gweithwyr Proffesiynol Lles
• Crefftau Trydanol ac Electronig

• Gweithwyr Proffesiynol Iechyd

Addysg Uwch

Mae Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau P-RC yn cynnwys cynrychiolydd Addysg Uwch enwebedig, 
Dr Francis Cowe o Brifysgol De Cymru. Yn y rôl hon mae Dr Francis Cowe yn cysylltu’n 
uniongyrchol ac yn cwrdd bob tymor o leiaf â chynrychiolwyr o’r tair Prifysgol arall yn y 
rhanbarth ac mae’r bwrdd yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan y Sector AU.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gartref i bedair Prifysgol; Prifysgol Caerdydd, 
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru a’r Brifysgol Agored ac mae mwy na 
75,000 o fyfyrwyr yn eu mynychu. Yn aml mae gan y prifysgolion hyn gysylltiadau rhagorol â 
diwydiannau yn y rhanbarth, a dewisodd llawer o raddedigion aros yng Nghymru.

Datblygwyd Cynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda Phrifysgol De 
Cymru, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, y Brifysgol Agored a grwpiau 
cynrychiolwyr busnes i ddarparu cefnogaeth i’r sector busnesau bach a chanolig gyda ffocws 
sector-benodol i ymdrin â’r bylchau a’r anawsterau sgiliau cynyddol y daethpwyd ar eu traws 
wrth recriwtio i’r sectorau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Technoleg Ddigidol, Gwyddor 
Data, a Diwydiannau Seiber a Chreadigol.

11 https://www.nesta.org.uk/report/the-future-of-skills-employment-in- 2030/?gclid=EAIaIQobChMI697syPG54wIVhrTtCh13-wNIEAAYASAAEgIjJPD_BwE
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Mae pob un o Brifysgolion y rhanbarth yn gweithio gydag ystod eang o ysgolion, colegau, 
darparwyr WBL a Darparwyr Dysgu Oedolion yn unigol a lle mae cyllid ac adnoddau yn 
caniatáu fel grŵp. Er enghraifft trwy’r Campws Cyntaf, mae 

Prifysgolion wedi darparu cymorth i ysgolion a cholegau lleol i ddatblygu cwricwla, cyfleoedd i 
ddysgwyr, ac i gefnogi mapio ac arbenigedd i ddatblygu prentisiaethau lefel is ac uwch.

Yn ddiweddar, mae’r pedair Prifysgol wedi cydweithredu â’r pum coleg AB i gyflwyno cais 
rhanbarthol cydgysylltiedig mewn perthynas â Gwella Cydweithrediad AU-AB mewn Arloesi 
ac Ymgysylltu gyda ffocws ar gynnwys pob coleg AB mewn tri chryfder rhanbarthol allweddol, 
Ysgol Ffilm a Theledu Cymru, Dylunio ym Met Caerdydd, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 
ym Mhrifysgol Caerdydd a defnyddio arbenigedd y Brifysgol Agored mewn dysgu rhan amser, 
cyfunol a dysgu o bell a all fapio ar draws i’r rhain.

Mae ysbryd iach o gydweithredu a chyfeillgarwch beirniadol rhwng AU ac AB yn y rhanbarth 
gyda darpariaeth fasnachfraint fawr a ddarperir gan PDC a Met Caerdydd a diddordeb 
cynyddol gan Gaerdydd a’r Brifysgol Agored ynghylch sut y gellir gwneud gwaith mwy 
rhagweithiol lle mae diwydiant yn gofyn am hyn. Mae hefyd ystod ehangach o gysylltiadau 
rhwng Prifysgolion y rhanbarth ac ystod o Ddarparwyr Dysgu Seiliedig ar Waith a Darparwyr 
Preifat. Mae partneriaethau addysgol prifysgolion yn cyrraedd y tu hwnt i’r rhanbarth ac yn 
ymestyn ledled y byd a gwerthfawrogir budd rhanbarthol ymgysylltu rhyngwladol yr holl 
ddarparwyr addysg uwch yn lleol ac yn genedlaethol.

 
Heriau

Mae’n ymddangos bod y ffocws presennol ar ddatblygu sgiliau lefel uwch i ddiogelu’r 
gweithlu yn y dyfodol yn canolbwyntio ar Lefel 4 a 5 gyda datblygiadau cyfyngedig ar Lefel 
6, ond mae ein hymgysylltiad yn tynnu sylw at yr angen am ‘sgiliau lefel uwch’ ar Lefelau 
6+, gyda chyflogwyr yn mynegi pryderon ynghylch polisi cyfredol Llywodraeth Cymru sy’n 
cyfyngu prentisiaethau gradd i lefel 6 ac yn cyfyngu’r peilot i faes pwnc cul. Mae’r PSRh yn 
gwerthfawrogi bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir na fydd unrhyw brentisiaethau gradd 
pellach yn cael eu datblygu o fewn y cyfnod peilot tair blynedd presennol ac y bydd unrhyw 
brentisiaethau gradd pellach ar ôl yr amser hwnnw yn seiliedig ar alw cyflogwyr a pha mor 
hawdd yw gweithredu ar hynny.

Fodd bynnag, mae ardoll Prentisiaeth Llywodraeth y DU wedi dylanwadu ar ddisgwyliadau ac 
ymddygiad cyflogwyr yng Nghymru. Mae pob prifysgol yn y rhanbarth yn nodi awydd ymysg 
cyflogwyr am ystod eang o raglenni prentisiaeth gradd gan gynnwys y rhai ar lefel Meistr. 
Gyrrir y disgwyliadau hyn mewn rhai achosion gan y cynnig prentisiaeth gradd sylweddol 
yn Lloegr ac maent yn dod o ystod eang o sectorau a chwmnïau gan gynnwys y rhai mewn 
peirianneg, adeiladu, gwyddoniaeth, arolygu meintiau ac arweinyddiaeth.

Byddai’r PSRh a’r sector Addysg Uwch yn croesawu ymgysylltiad strategol â Llywodraeth 
Cymru ynghylch sut y mae’n ymateb yn rhagweithiol i’r galw a ble a sut y dylai gyfeirio 
cwmnïau sy’n dymuno mynegi a meintioli’r galw hwnnw, ynghyd â llinell amser ac arwydd o 
feysydd pwnc yn y dyfodol i gyflenwi prentisiaethau gradd a fyddai’n helpu mewn perthynas â 
disgwyliadau cyflogwr o ddarpariaeth prentisiaeth gradd yng Nghymru.
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Rydym yn croesawu’r cyfl e i ddarparu Cynllun Cyfl ogaeth a Sgiliau tair 
blynedd i Lywodraeth Cymru 2019-22 yn amlinellu gweledigaeth strategol 
ar gyfer cyfl ogadwyedd a sgiliau ledled y rhanbarth sydd wedi’i hysbysu 
gan y dystiolaeth o ansawdd sydd ar gael gan bob un o’r sectorau.

Mae ein dull eleni yn empirig ei natur. Pwysleisiwn, er bod Gwybodaeth am y Farchnad Lafur yn 
sail i’n gwaith, mai dim ond un rhan ydyw o’r hyn sy’n hysbysu ein gwaith a’n hargymhellion. Dim 
ond rhan o’r llun y gall Gwybodaeth am y Farchnad Lafur ei gyfl wyno, ac mae iddi gyfyngiadau. 
Rhaid ei ategu gydag ymgysylltu o ansawdd a darnau o ymchwil pwrpasol pellach. Dull y PSRh yw  
triongli Gwybodaeth am y Farchnad Lafur, Ymgysylltu ac Ymchwil i ddeall sgiliau yn y rhanbarth yn 
llawn. Felly rydym wedi dewis syntheseiddio’r data a’r wybodaeth honno yn yr adran hon ar gyfer ein 
sectorau blaenoriaeth.

Un o’n prif heriau yw sicrhau cydbwysedd rhwng dull rhagweithiol a dull ymatebol o ddarparu sgiliau.

• Mae’r dull rhagweithiol yn ceisio datblygu’r sgiliau yn y rhanbarth y gall cyfl ogwyr (y rhai sydd 
wedi ymgartrefu yn y rhanbarth ar hyn o bryd a darpar- gyfl ogwyr) eu defnyddio yn y dyfodol. 
Gall y dull hwn dargedu sectorau penodol fel rhan o strategaeth ehangach i ddatblygu neu 
ddenu diwydiant i’r rhanbarth, neu gall dargedu her benodol yn y dyfodol o fewn sector - megis 
ymddangosiad a defnydd AI neu newidiadau i arferion yn y gweithle. Mae’r data a ddefnyddir i 
ategu’r dull hwn yn gyfyngedig ond mae’n edrych ymlaen ac yn fwy anturiol. Enghraiff t fyddai 
data Working Futures.

• Mae’r dull adweithiol yn edrych ar yr heriau presennol sy’n wynebu sectorau. Mae’n cynllunio 
darpariaeth sgiliau mewn ymateb i fylchau a phrinder sgiliau penodol mewn sectorau. Mae’r 
rhan fwyaf o ddata Gwybodaeth am y Farchnad Lafur yn helpu i bortreadu cyfl wr cyfredol yr 
economi a’r heriau tymor byr, ac felly’n mae’n benthyca ei hun i ddull mwy adweithiol.

Nid ydym yn credu bod y naill ddull na’r llall yn well na’i gilydd. Rydym yn cydnabod bod gan 
sectorau gymysgedd o heriau y mae’n rhaid eu cwrdd mewn ff yrdd adweithiol a rhagweithiol. Felly 
rydym wedi dewis darparu argymhellion tymor byr a thymor hir ar gyfer ein sectorau blaenoriaeth. 
Mae rhai o’n hargymhellion tymor hwy yn seiliedig ar yr angen i ddatblygu data a deallusrwydd 
pellach ynghylch materion penodol sy’n dod i’r amlwg.

Sectorau allweddol
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Yn dilyn dadansoddiad sectoraidd o’r economi ranbarthol yn seiliedig ar GVA, mae cynllun 
cyfl ogaeth a Sgiliau 2019-2023 yn canolbwyntio ar chwe sector allweddol y credwn all gael yr eff aith 
fwyaf ar hybu cynhyrchiant, cyfl ymu twf economaidd a gwella ff yniant cymdeithasol, gyda rhywfaint 
o ymyrraeth.

Rydym hefyd yn cydnabod bod gan PSRh rôl o ran ymateb i heriau cyfoes ond hefyd helpu i yrru 
ff yniant economaidd a chymdeithasol pellach trwy gynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae gennym rôl 
mewn datblygu’r ecosystem sgiliau sy’n sail i’n sectorau blaenoriaeth GVA uchel a nodau ehangach 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Rydym wedi dewis sawl diwydiant newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg fel sectorau blaenoriaeth. Gall 
y diwydiannau hyn dorri ar draws sectorau traddodiadol ac ni chânt eu hadlewyrchu ar unwaith 
mewn codau Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) a Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol (SOC) a 
ddefnyddir yn nodweddiadol fel sail i ddata’r farchnad lafur12. 

O ystyried nad yw’r diwydiannau hyn yn cael eu dosbarthu’n hawdd nac yn rhwydd, mae’n debygol y 
bydd datblygu data safonol ar gyfer y sectorau hyn yn her barhaus. 

Mae’n debygol y bydd dadansoddiad posibl o’r sectorau hyn angen ymgysylltiad agos rhwng 
darparwyr busnes, llywodraeth, addysg a hyff orddiant, i ymgymryd â darnau ymchwil pwrpasol ac i 
asesu’r eff aith y mae’r canfyddiadau yn ei chael ar ddatblygu cymwysterau.

Y sectorau allweddol yw:

12 Rydym wedi cynnal ymarfer cychwynnol i ddatblygu proffi  liau ar gyfer y sectorau hyn gan ddefnyddio codau SIC ac off er LMI masnachol sy’n caniatáu crynhoadau 
o godau SIC pedwar digid. Seiliwyd y proffi  liau hyn ar ymchwil a’r hyn yr oedd eraill wedi’i ddefnyddio. Fodd bynnag, roedd ein canlyniadau’n gymysg - roedd rhai 
proffi  liau’n ddefnyddiol, eraill yn rhy eang i’w dadansoddi, ac yn syml ni ellid adeiladu rhai drwy ddefnyddio off er masnachol.
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Mae gan Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch (AMM) draddodiad hir yn ein rhanbarth a 
heddiw mae sawl cyfl ogwr uwch-dechnoleg cryf yn dewis bod yn weithredol yma. Defnyddia’r sector 
brosesau a thechnoleg newydd arloesol i gynhyrchu cynhyrchion â gwerth ychwanegol uchel - p’un 
a yw’r rheini mewn awyrofod, modurol, Pharma neu lu o is-sectorau eraill. Mae cyfl ogwyr meicro i 
ganolig yn cyfrif am dros 99% o gyfl ogwyr yng Nghymru.13

Dylid nodi, er bod AMM yn sector pwysig, ei fod yn cynnwys sawl sector strategol sy’n bwysig yn 
unigol - rhai ohonynt yn fl aenoriaethau i PSRh a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ehangach - sef 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Pheirianneg Trafnidiaeth.

Mae Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch yn cynrychioli is-adran o’r sector Cynhyrchu ehangach 
a ddefnyddir fel categori data mewn ff ynonellau data cyhoeddus. Er i’r sector grebachu o 84,900 yn 
2015 i 81,600 yn 2016, arhosodd yn ddisymud yn 2017.

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch

Pobl a gyfl ogir mewn Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch ar 
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Materion sgiliau a heriau

Yn ôl yr Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau diweddaraf, roedd gan Weithgynhyrchu fwlch sgiliau o 21% yng 
Nghymru. Dyma’r ffigwr uchaf yr adroddwyd amdano yng Nghymru yn ôl sector. Awgryma hyn nad 
oes gan gyfran gymharol fawr o’r gweithlu presennol y sgiliau i ddiwallu anghenion cyfredol. Dengys 
ymchwil y sector ei hun hyn hefyd.14

Er ei bod yn ymddangos bod y diwydiant yn ‘gwrthsefyll’ yn dda yn yr amgylchedd presennol, dengys 
ein hymgysylltiad â’r sector ei fod wynebu rhai heriau real iawn - nid yw’r effaith ar rai ohonynt eto’n 
gwbl hysbys. Yn anecdotaidd, nodwyd bod effaith pentyrru stoc ar alw o bosibl yn rhoi argraff ffug 
bod y sector yn gymharol iach.

Dangosodd ymchwil gan SEMTA mai Peirianneg Fecanyddol yw’r sgil y mae galw mawr amdani 
ymhlith cyflogwyr AMM Cymru. Fodd bynnag, Rheoli Projectau a Datblygu Projectau yw’r ail 
a’r trydydd sgiliau sydd â’r galw mwyaf amdanynt, a all adlewyrchu sut mae rolau’n dod yn fwy 
amlddisgyblaethol. Dengys ymchwil y sector mai’r swyddi canlynol yw’r galwedigaethau mwyaf 
cyffredin yn y rhanbarth: Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Cynhyrchu, Peirianwyr Cynhyrchu, Peirianwyr 
CAD/CAM, Peirianwyr Cynnal a Chadw, a Gweithredwyr Prosesau. Hefyd dengys ymchwil ac 
ymgysylltiad y sector ei hun bod rolau’n dod yn amlochrog gyda gweithwyr yn gynyddol yn ‘gwisgo 
llawer o hetiau’, ac yn cyfuno eu rolau traddodiadol â chyfrifoldebau newydd fel rheoli project.

Profodd y sector broblem hirdymor o ran y canfyddiadau o’r diwydiant, gyda rhanddeiliaid yn nodi 
bod y sector yn cael ei ystyried yn sector “budr” lle mae pobl yn “baeddu eu dwylo” yn hytrach na’r 
diwydiant glân, dechnegol-ddatblygedig ydyw mewn gwirionedd. Teimlir bod y broblem hon yn 
deillio o amrywiol ffynonellau gan gynnwys camsyniadau rhieni/aelodau teulu, cyngor gyrfaoedd 
gwael, a chysylltiadau gwael rhwng ysgolion a cholegau mewn grwpiau oedran trosglwyddo addysg 
bellach. Mae hefyd faterion hysbys o ran recriwtio menywod i’r sector, y gellir eu priodoli’n rhannol 
i’r ffaith fod pynciau STEM yn cael eu gweld fel rhai i ddynion.

Hefyd, bydd Brexit yn cael effaith fawr ar y sector hwn. Yn anecdotaidd, fe’n hysbyswyd bod 
effeithiau Brexit eisoes yn dechrau cael effaith negyddol ar allforion a mynediad at gadwyni cyflenwi. 
Fodd bynnag, nid oes gennym ddata sy’n ddigon cyfredol i gadarnhau a yw hyn yn wir. Fe’n 
hysbyswyd hefyd y gallai gweithgareddau fel pentyrru stoc fod yn helpu i greu darlun ffug o iechyd y 
sector.

14 Diwydiant Cymru 2019

Argymhellion tymor byr
• Codi proffil Prentisiaethau sector gan sicrhau bod fframweithiau’n addas at y 

diben ac yn cynnig parch cydradd â’r Safonau Prentisiaeth sydd ar gael yn Lloegr.

• Sefydlu dulliau mwy effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
gyrfaoedd a datblygu ystod o astudiaethau achos i hyrwyddo’r sector fel opsiwn gyrfa hyfyw ac i 
fynd i’r afael â materion canfyddiad y sector.

• Cefnogi Adolygiad Sector Cymwysterau Cymru o gymwysterau a’r system gymwysterau 
mewn Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni ac aros am yr argymhellion i wneud y mwyaf o 
gyfleoedd i sicrhau bod cymwysterau sy’n dod i’r amlwg yn diwallu anghenion y diwydiant.

• Cefnogi colegau AB i recriwtio a hyfforddi aseswyr ar gyfer prentisiaethau ar Lefel 4.
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Argymhellion tymor hirach
• Parhau’n ymwybodol o effaith Brexit a gweithio i sicrhau y gellir defnyddio sgiliau gweithwyr 

sydd wedi’u dadleoli (o bosibl trwy gau gweithfeydd) mewn is-sectorau sy’n wynebu heriau recriwtio.

• Ymdrin â materion sy’n ymwneud ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau a pharhau i 
gynyddu nifer y menywod sy’n dod i mewn i’r farchnad lafur tra’n cydnabod bod y sector yn cael ei 
ddominyddu gan ddynion.

• Gwella cynnwys hyfforddiant athrawon sy’n ffocysu ar STEM a gweithio i gyflwyno 
lleoliadau profiad gwaith addas at y diben mewn diwydiant i yrru ansawdd.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Dim newid yn lefel gyfredol y ddarpariaeth.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Cynyddu darpariaeth Prentisiaethau ar Lefelau 3 a 4.

Mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn darparu’r dechnoleg sylfaenol y tu ôl i’r rhan fwyaf o 
gynhyrchion a gwasanaethau uwch-dechnoleg heddiw, gan gynnwys ffonau clyfar, synwyryddion a 
chyfathrebiadau ffibr-optig. Maent yn gweithredu ar gyflymder llawer cyflymach na lled-ddargludyddion 
traddodiadol sy’n seiliedig ar silicon ac maent yn cynnig priodweddau ffotonig a ddefnyddir mewn ystod 
eang o dechnolegau synwyryddion a chyfathrebu optegol. Maent yn rhan hanfodol o dechnolegau sy’n 
dod i’r amlwg, o gysylltedd 5G i awtomeiddio diwydiannol a cherbydau heb yrwyr.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gartref i IQE, Newport Wafer Fab, SPTS, “Microchip 
Technology Corporation (Microsemi), Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, a CSA Catapult. Dylid 
nodi bod y gadwyn gyflenwi sy’n bwydo’r sector hwn a diwydiannau cysylltiedig yn ymestyn llawer 
ymhellach. Mae cyfanswm o dros £500m yn cael ei fuddsoddi yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd gyda Phrifysgol Caerdydd, Llywodraethau Cymru a’r DU, a diwydiant lleol i gyd yn 
buddsoddi15.

Mae’r sector yn flaenoriaeth i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ehangach.

Mae cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd yn sector penodol iawn. Ni ellir cael data ar y 
gronynnedd hwn o ffynonellau cyhoeddus. Hefyd, bu ein hymdrechion blaenorol i ddefnyddio offer 
LMI masnachol i gael data ar gyfer y sector hwn yn aflwyddiannus. Rydym felly yn ddibynnol ar 
ymgysylltiad ansoddol â’r sector, ymchwil pen-desg, ac unrhyw ddarnau penodol o ymchwil y mae’r 
sector wedi’u cynnal ei hun.

15 http://sites.cardiff.ac.uk/university-executive-board/2018/02/20/worlds-first-compound-semiconductor- cluster-in-south-wales/
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Yn ôl ymchwil y sector ei hun, mae’n cyflogi tua 1,500 o bobl ar hyn o bryd, a rhagwelir y bydd 
hyn yn tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd i ddod. Wrth i’r sector dyfu, bydd yn denu busnesau 
newydd a buddsoddiad mewnol sylweddol mewn technolegau sy’n dibynnu ar led-ddargludyddion 
cyfansawdd.

Materion sgiliau a heriau

Trwy’r gwaith mae Prifysgol De Cymru yn ei wneud gyda Phrifysgol Caerdydd ar y clwstwr Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd a thrwy eu digwyddiad ymgynghori prentisiaeth gyda chyflogwyr, 
daethant yn ymwybodol o’r angen am gymhwyster atodol i’r rheini sy’n gweithio yn y sector. Bu 
PDC yn gweithio gyda chwmnïau a datblygwyr y Fframwaith Peirianneg i sicrhau bod y Fframwaith 
Cymreig newydd yn adlewyrchu anghenion y sector lled-ddargludyddion cyfansawdd. Yna fe 
wnaethant weithio i ddatblygu ychwanegiad L6 a oedd yn adeiladu ar y profiad a’r uwchsgilio 
cyfredol ar lefel is gan AB yn y rhanbarth. Disgwylir i’r brifysgol lansio Prentisiaeth Gradd L6 atodol 
ar gyfer y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd, gan dreialu hyn gyda Newportwafer fab, ac 
maent yn gobeithio cael llwybr Prentisiaeth Gradd lawn ar gyfer y sector y flwyddyn ganlynol a fydd 
yn caniatáu cymysgedd o recriwtiaid newydd a mynediad sefydlog uwch i’r rheini sydd â sgiliau a 
chymwysterau blaenorol perthnasol. Mae Busnes, AU ac AB wedi gweithio ar y cyd â Gyrfaoedd 
Cymru i sicrhau bod mwy o ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd gyrfa a dilyniant sydd ar gael i bobl leol yn 
y sector hwn.

Fodd bynnag, ar hyn o bryd nid oes darpariaeth AB na Phrentisiaeth uniongyrchol yn ymwneud â’r 
sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Cynhaliwyd Arolwg Sgiliau penodol i’r sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a rhyddhawyd y 
canfyddiadau ym mis Gorffennaf 2018 gan Sefydliad Sgiliau Electroneg y DU; mae PSRh o’r farn mai 
hon yw’r ffynhonnell fwyaf diffiniol ar gyfer anghenion sgiliau’r sector o ystyried ei dull targededig ac 
arbenigedd y rhai sy’n ei chynnal.

I grynhoi, mae gan y sector brinder sgiliau cymharol fawr. Bydd gofynion ehangu ac amnewid 
yn golygu galw cynyddol am lafur. Gall datblygu cymwysterau, addysg a hyfforddiant addas at y 
diben hwn helpu i ddatgloi cyfleoedd i gwmnïau cadwyn gyflenwi yn y rhanbarth a fydd yn helpu i 
ddatblygu economi gylchol gyda’r Rhanbarth.

Argymhellion tymor byr
• Datblygu cymwysterau achrededig sector-benodol mewn partneriaeth â 

rhanddeiliaid allweddol i helpu ymdrin â phrinder sgiliau.

• Archwilio perthnasoedd strategol rhwng y sector a Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu Uwch (gan gynnwys fferyllol, modurol a hedfan) i gefnogi newid gyrfa  
a/neu ddatblygiad.

• Ystyried datblygu Fframwaith Prentisiaeth penodol ac addas at y diben (gan 
gynnwys lefel Gradd) ar gyfer y sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ac archwilio’r awydd i 
ddatblygu model prentisiaeth a rennir.
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Argymhellion tymor hirach
• Sefydlu dulliau mwy effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 

gyrfaoedd i hyrwyddo’r sector fel opsiwn gyrfa hyfyw ac i ymdrin â materion canfyddiad y sector  
ac anghydbwysedd rhwng y rhywiau.

• Ymdrin â materion sy’n ymwneud ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau a pharhau i 
gynyddu nifer y menywod sy’n dod i mewn i’r farchnad lafur.

• Gweithio mewn partneriaeth i ymchwilio i fylchau a phrinder sgiliau a datblygu dulliau 
cydweithredol arloesol i ymdrin â’r heriau a nodwyd.

• 

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Darpariaeth newydd i gael ei chreu.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Darpariaeth newydd i gael ei chreu.

Adeiladu

Mae’r diwydiant adeiladu yn chwarae rhan hanfodol o ran darparu economi bywiog ac amgylchedd o 
safon. 

Mae rolau adeiladu yn amrywio o adeiladu traddodiadol ‘ar y safle’ i rolau mwy proffesiynol yn 
seiliedig ar wasanaeth fel cynllunwyr, penseiri a syrfewyr. 

Hefyd, mae’r sector yn rhagweld digideiddio pellach o’r gweithle.

Yn ôl y data mwyaf diweddar sydd ar gael, mae nifer y bobl sy’n gweithio ym maes Adeiladu yn ein 
rhanbarth wedi gostwng o 44,700 yn 2016 i 42,220 yn 2017 - sy’n cynrychioli cwymp o 5.5%. 

Nid yw’r crebachu hwn wedi’i wasgaru’n gyfartal ar draws y rhanbarth - mae rhai ardaloedd wedi 
gweld twf, fel Caerdydd a Chasnewydd. Fodd bynnag, bu cwymp sylweddol yn Nhorfaen a Chaerffili.



30

Pobl a gyfl ogir mewn Adeiladu ar draws y rhanbarth (2017)

Blaenau Gwent

Pen-y-bont ar Ogwr

Caerffi li

Caerdydd 

Merthyr Tudful 

Sir Fynwy

Casnewydd

Rhondda Cynon Taff

Torfaen

Bro Morgannwg

Mae ein hymgysylltiad â’r sector yn cadarnhau ei bod yn annhebygol y bu troad amlwg o ran 
cyfl ogaeth ers 2017. 

Rhagwela’r CITB dwf yn y sector rhwng 2019-2023 gyda’r angen am 6,550 o weithwyr 
ychwanegol dros y cyfnod hwn yng Nghymru. Rhagwelir cynnydd blynyddol o 0.1% o dwf yn 
nifer y gweithlu, sy’n cynrychioli cynnydd o 700 o weithwyr ledled Cymru.16

Mae’r ymchwil ddiweddaraf gan CITB wedi canfod bod tua dwy ran o dair o’r gweithlu yn cael 
eu cyfl ogi mewn creff tau a gweithwyr medrus gyda thraean arall yn cael ei gyfl ogi mewn rolau 
rheoli, proff esiynol a swyddfa.17

Materion sgiliau a heriau

Yn ôl yr Arolwg Cyfl ogaeth a Sgiliau mwyaf diweddar Cymru, mae gan Adeiladu fwlch sgiliau o 
12%, sy’n llai na sawl sector arall. Dengys hyn bod gan weithwyr y sgiliau i gyfl awni’r tasgau sy’n 
ofynnol ganddynt fel rheol.

Canfu ymchwil gan y CITB mai’r galwedigaethau masnach a gweithredol medrus sydd â’r galw 
mwyaf amdanynt yn y rhanbarth yw creff tau coed a pharatoi terfynol eiddo ar gyfer meddiannu, 
creff tau plymio a gwresogi awyru/ac aer, a Bricwyr. 

16 https://www.citb.co.uk/documents/research/csn-reports-2019- 2023/csn%20report%20for%20uk%202019-2023.pdf
17 Construction skills analysis for Wales: An analysis of the opportunities presented by the construction landscape in Wales (August 2018)



31

Ar gyfer rolau staff rheoli, proffesiynol a swyddfa, y galwedigaethau sydd â’r galw mwyaf amdanynt 
yw gweithwyr proffesiynol / technegol / TG a staff swyddfa eraill heb fod yn rhai adeiladu; 
Rheolwyr prosesau adeiladu eraill; a Gweithwyr proffesiynol adeiladu eraill a staff technegol. 18.

Cydnabyddir bod cyfran gynyddol o’r gweithlu adeiladu yn cymryd rhan mewn rolau rheoli a 
phroffesiynol; mae rhai o’r rolau hyn fel Rheolwr Dylunio, Cydlynydd a Rheolwr M&E, Cydlynydd 
a Rheolwr BIM, i gyd yn rolau sy’n dal i fod yn rhy newydd fod â Dosbarthiad Galwedigaeth 
Safonol (SOC) eu hunain ac o’r herwydd cynhwysir y rolau hyn yn y rhagolygon o dan pennawd 
eang ‘rheoli adeiladu arall’, a all gyfleu darlun cynyddol gamarweiniol o’r galw; yn ychwanegol, nid 
oes gan y rolau hyn unrhyw Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol yn gysylltiedig â hwy, ac felly 
nid oes unrhyw lwybrau cymwysterau ar gael. 

Tua diwedd y cyfnod tair blynedd y mae’r cynllun sgiliau hwn yn ei gwmpasu, bydd y dirwedd 
gymwysterau ar gyfer adeiladu a’r amgylchedd adeiledig yn newid yn ddramatig.

Yn dilyn Adolygiad Sector Cymwysterau Cymru ‘Adeiladu’r Dyfodol’ (Chwefror 2018), mae 
Cymwysterau Cymru wedi datblygu wyth cymhwyster newydd i’w cyflwyno yn 2021. Maent 
yn cynnwys TGAU, lefelau UG ac Uwch newydd mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, 
cymhwyster sylfaen mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig, cymwysterau prentisiaethau a 
chymwysterau dilyniant.

Mae’r cymwysterau newydd yn ymdrin â rhai o brif bryderon cyflogwyr, AB a darparwyr 
hyfforddiant a byddant yn diwallu eu hanghenion cyfredol a’u dyheadau yn y dyfodol yn well. 
Mae’r sector yn obeithiol y bydd y cymwysterau newydd hefyd yn helpu i gynyddu nifer ac 
ansawdd y dysgwyr sy’n symud ymlaen o Addysg Bellach i brentisiaethau a chyflogaeth adeiladu. 
Yn y pen draw, mae gan y trawsnewid hwn y gallu i drawsnewid y sector adeiladu yng Nghymru.

Mae ein hymgysylltiad â’r sector wedi codi byrhoedledd cymharol y sector hwn o ran gofynion 
sgiliau. Mae’r angen i gwblhau gwahanol sgiliau a mathau o swyddi yn y gwaith adeiladu yn 
amrywio yn dibynnu ar ba brojectau sydd ar y gweill. Credwn felly fod monitro piblinell projectau 
adeiladu sydd ar y gweill yn hanfodol. Mae ein hymgysylltiad â’r sector wedi codi rhaglen 
ragweledig o weithgynhyrchu ôl-ffitio ac oddi ar y safle i ymdrin â gofynion cynaliadwyedd a 
datgarboneiddio. Gall hyn hefyd arwain at yr angen i gael cymysgeddau o sgiliau newydd ac 
amgen.

Mae’r sector hefyd wedi codi’r angen i fwy o ddysgwyr symud ymlaen o ddysgu amser llawn i 
brentisiaethau a mwy o ddysgwyr amser llawn i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3. Fodd bynnag, 
mae hon yn her o ystyried y gall dysgwyr adael ar Lefel 2 yn aml, a dod o hyd i gyflogaeth â chyflog 
da. Yn ystod yr ymgysylltiad hwn, trafodwyd darpariaeth ar gyfer galwedigaethau fel gosod dur, 
concrit a gwaith ffurf fel angen yn y rhanbarth.

Mae adeiladu, trwy’r CITB19, wedi nodi mabwysiadu, defnydd a ‘r nifer disgwyliedig a fydd yn 
manteisio sr amrywiaeth o dechnolegau newydd, a allai newid y galw am sgiliau yn y sector.

Fodd bynnag, er bod contractwyr a darparwyr hyfforddiant wedi mabwysiadu rhai o’r technolegau 
(e.e. Dronau, AR / VR, ac awtomeiddio), nid oes consensws ar draws y diwydiant o ba dechnolegau 
fydd yn cael eu defnyddio fwyaf eang, nac erbyn pryd.

18 Source: CITB18 
 19 https://www.citb.co.uk/documents/research/unlocking_constructions_digital_future_full_report_1_oct2018.pdf
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Mae llawer o gontractwyr busnesau bach a chanolig yn ei chael hi’n anodd gwireddu buddion prosesau 
dylunio digidol ac adeiladu. Mae hyn mewn cyferbyniad cynyddol â sefydliadau mwy a’u cleientiaid sydd 
â’r amser a’r arian i fuddsoddi mewn arbrofi a chronni’r wybodaeth. Mae’r bwlch sgiliau yn eang ac yn 
deillio o ddiffyg mynediad at wybodaeth sylfaenol a’r cyfle i rannu mewnwelediad i sut y gall prosesau 
digidol ddarparu buddion ar lefel swyddogaethol, o ddydd i ddydd, ar bob pwynt yn y broses, ac ar bob 
lefel staff o gyfarwyddwr i friciwr.

Ar lefel busnesau bach a chanolig, mae gan y mwyafrif o randdeiliaid mewn project adeiladu nodweddiadol 
ddiffyg gwybodaeth ddigidol sylweddol. Felly mae prosesau digidol yn cael eu gweithredu’n rhannol neu’n 
wael, gan arwain at ganlyniadau gwael ac ychydig o werthfawrogiad o fudd ar ôl y project. Mae busnesau 
bach a chanolig yn cael eu hunain mewn siambr adleisio sy’n atgyfnerthu sinigiaeth gyfarwydd y diwydiant 
o ran gweithredu prosesau digidol newydd. Mae hyn yn cyfyngu ar fabwysiadu digidol ac yn creu system 
dau-gyflymder lle mae busnesau bach a chanolig yn cael eu gadael ar ôl.

Argymhellion tymor byr
• Gwneud y mwyaf o’r effaith a chefnogi rhanddeiliaid i sicrhau eu bod yn barod ar 

gyfer cyflwyno cymwysterau newydd; ystyried y potensial ar gyfer newidiadau strwythurol 
yn y rhwydwaith AB a chefnogaeth ychwanegol i gyflogwyr os ydynt am chwarae mwy o ran yn y 
broses gynlluniedig o asesu prentisiaethau.

• Datblygu llwybrau dilyniant clir ar gyfer dysgwyr sy’n gysylltiedig ag adeiladu,  
sy’n blaenoriaethu cyflawniad yn L3 ac uwch (gan gynnwys Prentisiaethau Uwch a 
Phrentisiaethau Gradd).

• Archwilio’r potensial i ddatblygu rhaglen ddylunio ac adeiladu digidol i uwchsgilio’r 
gweithlu a chynyddu cymhwysedd y gadwyn gyflenwi i ddiwallu awydd Llywodraeth Cymru i 
sicrhau’r budd mwyaf posibl i’r economi sylfaen.

• Archwilio cyfleoedd i ddatblygu cymwysterau newydd i gefnogi Oddi ar y Safle  
ac Ôl-ffitio.

Argymhellion tymor hirach
• Cefnogi datblygu a darparu hyfforddiant i ymdrin ag agendâu cynaliadwyedd a 

datgarboneiddio.

• Parhau’n ymwybodol o effaith Brexit a chyflwyno mesurau i leihau effaith mudo allan  
o’r farchnad lafur.

• Hyrwyddo sefydlu piblinell strategol o brojectau seilwaith i gynnwys asesiadau 
effaith sgiliau ar lefel Llywodraeth Cymru i sicrhau y gellir cwrdd â gofynion hyfforddi yn effeithiol 
er mwyn cynyddu cyfleoedd cyflogaeth a sgiliau i’r eithaf.

• Dylanwadu ar Ddosbarthiadau Galwedigaeth Safonol i gydnabod rolau newydd a rhai sy’n 
dod i’r amlwg.

• Cefnogi’r broses o weithredu’r 8 cymhwyster newydd o 2021.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Gostwng darpariaeth Lefel 1.

• Cynyddu darpariaeth ar lefel 2 a lefel 3,  gan gynyddu graddfa cynnydd.
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Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Cynyddu darpariaeth ar lefelau 3, 4 a chyflwyno llwybrau i brentisiaethau gradd.

Creadigol

Y Sector Creadigol yw un o’n sectorau sy’n tyfu gyflymaf ac yn ddiweddar fe’i cydnabuwyd fel sector 
blaenoriaeth allweddol ar gyfer cyflogaeth a sgiliau ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae 
ganddo glwstwr o gyfryngau digidol sy’n dod i’r amlwg a diwydiant teledu a ffilm sy’n tyfu’n gyflym 
gyda datblygiad y stiwdios drama mwyaf yn y DU.

Mae’r sector wedi’i ddigideiddio’n sylweddol ac mae peth gorgyffwrdd â’r sector Technoleg 
Ddigidol. Mae rolau fel dylunio graffig a marchnata hefyd yn gorgyffwrdd fwyfwy gyda datblygu 
gwe, cyfryngau cymdeithasol, a rolau mwy digidol eraill. Defnyddir technolegau newydd fwyfwy 
yn y sector. Er enghraifft, gall rhith-realiti a thechnoleg realiti estynedig fod angen gorgyffyrddiad 
rhwng graddedigion y celfyddydau gweledol, codyddion a datblygwyr meddalwedd, a staff TGCh 
traddodiadol i gynnal/ defnyddio’r offer.

Golyga technolegau, arferion a marchnadoedd sy’n newid yn gyflym yn y sector creadigol nad yw’r 
codau SIC yn cynrychioli ehangder y sector yn gywir. Rydym yn awyddus i sefydlu proffil diwydiant 
safonol ar gyfer y sector hwn sy’n dod i’r amlwg.

Argymhellion tymor byr
• Datblygu strategaeth sgiliau gydlynol ar gyfer y Sector Creadigol.

• Sicrhau bod fframweithiau Prentisiaeth yn addas at y diben ac yn diwallu 
anghenion y sector.

• Datblygu llwybrau o Lefel 2 i brentisiaethau gradd.

Argymhellion tymor hirach
• Datblygu proffil diwydiant safonol ar gyfer y sector a diffinio cwmpas.

• Ymchwil bellach ar anghenion sgiliau’r sector.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Darpariaeth newydd i gael ei chreu.
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Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Darpariaeth newydd i gael ei chreu o Lefel 2 i brentisiaethau gradd.

Technoleg Ddigidol a Galluogi

Mae’r diwydiant Technoleg Ddigidol a Galluogi yn sector allweddol i economi Cymru ac ardal 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yn draddodiadol, caiff ei alw’n TGCh, teitl sydd bellach wedi dyddio 
- mae’r sector technoleg Ddigidol a galluogi yn datblygu, dylunio a gweithredu technolegau sy’n 
galluogi ac yn trawsnewid diwydiannau ledled Cymru a’r rhanbarth ac yn chwyldroi’r ffordd y mae 
pobl yn byw ac yn gweithio.

Mae ôl troed diwydiant technoleg Cymru yn sylweddol. Mae’r sector yn cyflogi tua 40,000 o bobl 
yn uniongyrchol ac yn cyfrannu oddeutu £8.5bn i Economi Cymru1. Yn ychwanegol at hyn, mae 
ganddo’r lefelau cynhyrchiant uchaf ymhlith y sectorau yng Nghymru, gyda’r GVA ail uchaf yr awr a 
weithir o unrhyw ddiwydiant2.

Mae’r cryfderau yn y sector technoleg ddigidol a galluogi yn niferus. Yn 2015, graddiwyd De 
Cymru yn bumed gan adroddiad Tech Nation o ran trosiant cyfartalog cwmnïau a’r clwstwr sy’n 
tyfu gyflymaf yn y DU, gydag ymchwil 2016 gan ESTnet yn tynnu sylw at E-Fasnach, rheoli data a 
dadansoddeg, a thechnoleg iechyd i gyd yn cael eu hamlygu fel meysydd cryfder penodol.

Dengys ffigyrau diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) bod diwydiant technoleg 
Cymru yn ffynnu, gyda nifer y swyddi yn y sector wedi tyfu dros 80% ers 2010. Dengys yr ystadegau 
hefyd bod 400 yn fwy o swyddi technoleg wedi’u creu bob mis yng Nghymru dros y pum mlynedd 
diwethaf.

Fodd bynnag, oherwydd ei natur, mae’r diwydiant technoleg ddigidol a galluogi yn esblygu mor 
gyflym nes bod ceisio dadansoddi’r sector drwy ddefnyddio codau SIC a SOC traddodiadol yn esgor 
ar ganlyniadau amherffaith. Nid yw’r dosbarthiadau SIC a SOC yn dal y cwmpas yn gywir, nac mewn 
rhai achosion hyd yn oed y diffiniad o’r hyn y mae busnesau technoleg yn ei wneud. Yn yr un modd, 
nid yw codau SOC yn adlewyrchu’r swyddi sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y sector heb sôn am y rhai 
mewn meysydd newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg. O ganlyniad i’r dosbarthiadau hen ffasiwn hyn, 
mae’n anodd iawn mesur effaith y sector a nodi ei ofynion cyflogaeth a sgiliau ac o’r herwydd, mae 
angen dull newydd ar frys i feintioli a chynrychioli’n gywir y sector twf hwn.

Mae’r Diwydiant Technoleg yng Nghymru yn cynnwys ymhlith eraill led- ddargludyddion 
cyfansawdd, AI, meddalwedd, seiberddiogelwch a data, technolegau sy’n sylfaenol i lwyddiant a thwf 
diwydiannau a sectorau eraill ledled Cymru a Chynllun Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd Mae’r technolegau hyn hefyd hwyluso creadigaeth, datblygiad a llwyddiant 
marchnadoedd gwerth uchel eraill o fewn y P-RC, megis fintech, creadigol a meditech. 

Fodd bynnag, mae gwir werth y sector yn ymestyn yn sylweddol ehangach na’i ddylanwad 
uniongyrchol ei hun ar weithlu ac economi Cymru a’r rhanbarth. Trwy ei allu fel galluogwr, mae’n 
trawsnewid a phweru diwydiannau eraill gyda thechnolegau craidd sy’n treiddio i bob sector arall 
yng Nghymru.
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Materion sgiliau a heriau

Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r sector technoleg ddigidol a galluogi yn y rhanbarth yw prinder 
sgiliau hanfodol. O ganlyniad, mae’r diwydiant technoleg yn cael ei ddal yn ôl gan ddiffyg pobl 
gymwys sydd eu hangen ar gyfer y sector arloesol, medrus hwn.

Mae diffyg sgiliau digidol ac arbenigol yn broblem sy’n treiddio drwy’r economi ehangach hefyd. 
Y tu allan i fusnesau ‘technoleg’ uniongyrchol, mae diwydiannau eraill sy’n ddefnyddwyr mawr o 
dechnoleg yn ei chael yn anodd iawn recriwtio pobl sydd â’r sgiliau technegol angenrheidiol.

Yn syml, mae angen gwneud mwy i ddenu pobl i yrfaoedd mewn technoleg ddigidol a galluogi, ar 
draws pob lefel o ysgolion, trwy AB, dysgwyr sy’n oedolion mewn AU, menywod sy’n dychwelyd, a’r 
rheini mewn galwedigaethau a fydd yn cael eu heffeithio gan natur aflonyddgar a thrawsnewidiol 
technolegau newydd ar eu rolau a’u sefydliadau.

Canfu Adolygiad Cymwysterau Cymru 2018 o Gymwysterau TGCh fod dosbarthiad a chynnwys 
presennol cyrsiau yn ‘hen ffasiwn’ a bod y termau TG a TGCh yn cario ‘cysylltiad negyddol’, a allai o 
bosibl rwystro myfyrwyr rhag dilyn y cyrsiau hyn.

Amlinellodd yr adolygiad y nifer helaeth o gymwysterau sydd ar gael i fyfyrwyr, gan nodi hefyd ‘er 
gwaethaf y nifer uchel o gymwysterau sydd ar gael, a nifer y tystysgrifau a ddyfarnwyd, nid yw’n 
gwarantu bod y cymwysterau’n ymdrin ag anghenion y sector yn effeithiol.’

Thema gyffredin wrth ymgysylltu â sectorau a cholegau addysg bellach fu addasrwydd a 
pherthnasedd cyrsiau TG. Mae ymdeimlad bod cyrsiau’n rhy gyffredinol. Mae eu gallu i gynnig 
llwybrau i alwedigaethau gwerth-ychwanegol uchel sy’n dod i’r amlwg, fel seiberddiogelwch, hefyd 
yn fater i’w ystyried. Mae colegau hefyd wedi nodi anawsterau wrth gofrestru darpar fyfyrwyr i 
gyrsiau TG, gydag atyniad gyrfaoedd posib yn cael ei nodi fel problem.

 
Cydbwysedd Rhyw

Her fawr arall yn y sector technoleg ddigidol a galluogi yw gwahaniaeth rhwng y rhywiau mewn 
cyflogaeth a sgiliau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn unigryw i Gymru gan ei fod yn wir am y sector 
ledled y DU.

Canfu astudiaeth o ganlyniadau Safon Uwch 2019 gan ESTnet fod myfyrwyr gwrywaidd yng 
Nghymru bron i 400% yn fwy tebygol o sefyll Safon Uwch technoleg na menywod. Roedd myfyrwyr 
gwrywaidd o Gymru 375% yn fwy tebygol o wneud Cyfrifiadura neu TGCh ar Safon Uwch na’u 
cymheiriaid benywaidd, a bron ddwywaith yn fwy tebygol o astudio mathemateg. 

Bioleg oedd yr unig bwnc STEM a oedd yn cael ei arwain gan fyfyrwyr benywaidd, gyda bechgyn yn 
dominyddu Ffiseg, Cemeg, TGCh, Mathemateg, Mathemateg (Bellach) a Chyfrifiadura.

Yn hynny o beth, mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi menywod i’r diwydiant technoleg trwy addysg 

ar oed ifanc, a thrwy ailsgilio, lle bo hynny’n briodol.
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Argymhellion tymor byr
• Dylanwadu ar waith Cymwysterau Cymru a gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i wneud  

y mwyaf o gyfleoedd i sicrhau bod cymwysterau sy’n dod i’r amlwg a Fframweithiau Prentisiaeth  
yn diwallu anghenion y diwydiant.

• Gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu cymwysterau achrededig sector-
benodol i helpu i ymdrin â phrinder sgiliau.

• Creu llwybrau, ailsgilio cyfleoedd, prentisiaethau a phrentisiaethau a rennir i helpu i fodloni gofynion 
sgiliau’r sector sy’n tyfu.

• Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ymdrin â materion sy’n ymwneud ag anghydbwysedd rhwng 
y rhywiau.

• Gweithio gydag AU, AB a darparwyr hyfforddiant i ddatblygu darpariaeth hyfforddiant modiwlaidd i 
gynyddu lefelau sgiliau.

• Cynyddu’r ddarpariaeth o brentisiaethau gradd ddigidol.

Argymhellion tymor hirach
• Sefydlu dulliau mwy effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 

gyrfaoedd i ymdrin â materion canfyddiad y sector a hyrwyddo’r sector fel opsiwn gyrfa hyfyw.

• Gweithio i ddylanwadu ar y diffiniad o godau SIC/SOC y diwydiant nad ydynt yn 
ffafriol i gynhyrchu gwybodaeth gadarn a dibynadwy gan y Llywodraeth.

• Defnyddio technoleg i greu diffiniad mwy cywir o’r diwydiant.

• Mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol, datblygu strategaeth farchnata 
gydlynol ar gyfer gweithio mewn technoleg, gweithio gyda thechnoleg a byw gyda 
thechnoleg a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Datblygu darpariaeth addas ar Lefelau 2 & 3.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Datblygu darpariaeth brentisiaeth ar L2 a mwy.
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Economi Sylfaenol Dynol

Yn dilyn ymgysylltiad ac adborth sylweddol gan gyflogwyr, yn ddiweddar rydym wedi 
rhannu’r Economi Sylfaenol Dynol yn ddau grŵp sector gwahanol i sicrhau y gallwn 
adlewyrchu natur eang y sector eang hwn yn ddigonol.

Addysg, Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Ers 2017, mae’r niferoedd a gyflogir ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, addysg ac 
iechyd, y categori ‘ffit gorau’ a ddefnyddir mewn ffynonellau data cyhoeddus, mae’r sector wedi codi 
i 210,800 ledled y rhanbarth. Yn ôl data EMSI, roedd 158,534 o swyddi yn 2018 yn benodol mewn 
gweithgareddau Addysg ac Iechyd Dynol a Gwaith Cymdeithasol. Y swyddi mwyaf cyffredin oedd 
gweithwyr Gofal a gofalwyr cartref (12%); nyrsys (10%); gweithwyr proffesiynol addysgu cynradd a 
meithrin (5%); cynorthwywyr addysgu (5%).

Oherwydd ehangder y sector hwn, nododd sawl sector yn yr Arolwg Sgiliau Cyflogwyr diweddaraf 
fwlch sgiliau. Roedd gan addysg fwlch sgiliau o 18% yng Nghymru, a oedd ymhlith yr uchaf. Nododd 
iechyd a gwaith cymdeithasol fwlch sgiliau llai, sef 14%. Mae’r ddau beth hyn yn awgrymu, er 
nad ydynt yn arbennig o uchel, bod gan y ddau sector broblemau gyda sylfaen sgiliau’r gweithlu 
presennol. Mae’r gweithlu presennol yn cynnwys 77% o fenywod a 23% yn ddynion.

Mae sawl her unigryw mewn rhannau o’r sector hwn. Ym maes Gofal Cymdeithasol, mae 
gofynion cymwysterau newydd yn golygu bod bwlch sgiliau sylweddol. Yn ogystal, dangosodd ein 
hymgysylltiad â’r sector fod natur y sector gofal cymdeithasol yn debygol o newid yn y blynyddoedd i 
ddod wrth iddo ymwreiddio mwy gyda gofal iechyd ac wrth inni addasu i gymdeithas sy’n heneiddio. 
Mae mwy o wybodaeth ar gael yn adran Heriau a Chyfleoedd Sgiliau’r adroddiad hwn.

Argymhellion tymor byr
• Datblygu capasiti ar draws y sector WBL i ddarparu gofynion asesu a sicrhau 

ansawdd newydd ar gyfer Fframweithiau Prentisiaeth o fewn iechyd, gofal cymdeithasol a gofal 
plant ac archwilio cyfleoedd i’r sector WBL weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr i ddarparu 
darpariaeth arbenigol.

• Codi proffil Prentisiaethau’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gwella hyrwyddiad y 
sector fel opsiwn gyrfa gyda ffocws penodol ar ddenu newydd-ddyfodiaid ifanc i’r sector.

• Parhau i gefnogi mynediad at gyllid Prentisiaeth i bob oed i’r clwstwr AU/AB, yn enwedig 
fframweithiau Prentisiaethau Lefel 2 (a chydrannau cymwysterau) a gweithio gydag Iechyd i lunio 
cyffredinolrwydd, alinio ac ariannu cymwysterau a fframweithiau.

• Datblygu rhaglenni Prentisiaeth newydd lle mae galw amlwg, er enghraifft, Arolygu Tân 
a Pheirianneg L4 a sgopio’r potensial ar gyfer llwybrau eraill gan gynnwys Trin Galwadau Brys a 
Fframweithiau Diogelwch Cymunedol.

• Hyrwyddo addysgu fel dewis gyrfa deniadol i sicrhau newid cadarnhaol a chefnogi’r 
galw cynyddol am sgiliau iaith Gymraeg ar draws y gweithlu addysg.
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Argymhellion tymor hirach
• Ymchwilio i gludadwyedd / trosglwyddadwyedd cymwysterau a datblygu dulliau 

arloesol o ariannu dysgu bach eu maint a DPP ar draws y gweithlu iechyd a gofal 
cymdeithasol.

• Sefydlu dulliau mwy effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad 
gyrfaoedd i fynd i’r afael â materion canfyddiad y sector a hyrwyddo’r economi sylfaenol fel 
opsiwn gyrfa hyfyw.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Cynyddu darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol L 2 & 3.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Cynyddu darpariaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol L2 i L5.

• Cynyddu’r ddarpariaeth yn L3 Gwallt a harddwch.

• Datblygu darpariaeth newydd yn L4 a L5 e.e. Arolygu Tân a Pheirianneg L4.

• Cynnal darpariaeth ar gyfer Prentisiaethau Tân ac Achub L3.

Yn ôl data EMSI, roedd gan y sector 122,009 o swyddi yn 2018. 

Y swyddi mwyaf cyffredin oedd cynorthwywyr Gwerthu a manwerthu (21%); Cynorthwywyr cegin 
ac arlwyo (7%); Gweinyddion a gweinyddesau (5%); Staff bar a Rheolwyr a chyfarwyddwyr ym 
maes manwerthu a chyfanwerthu (5%). Mae gan y diwydiant raniad rhyw bron i 50/50.

Dangosodd ein hymgysylltiad â’r sector Lletygarwch bod sawl her yn ymwneud â recriwtio a 
hyfforddiant sgiliau y mae angen ymchwilio ymhellach iddynt. Yn benodol, gall y gost a’r amser 
sy’n ofynnol i hyfforddi unigolion fod yn her fawr i sector lle ceir lefelau uchel o drosiant staff. 

Yn ogystal, mae hwn yn sector sy’n cael ei godi dro ar ôl tro fel un sydd mewn perygl o ddioddef 
effeithiau negyddol yn ymwneud â Brexit.
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Argymhellion tymor hirach
• Sefydlu dulliau mwy effeithiol o ymdrin â gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd i 

ymdrin â materion canfyddiad y sector a hyrwyddo’r economi sylfaenol fel opsiwn gyrfa hyfyw.

• Ymgymryd ag ymchwil a chasglu gwybodaeth am y farchnad lafur yn y sector lletygarwch 
sy’n nodi bylchau sgiliau, prinder a heriau penodol ar draws y sector.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth AB
• Dim angen newid.

Argymhellion ar gyfer darpariaeth Prentisiaethau
• Dim angen newid.

Argymhellion tymor byr
• Codi proffil Prentisiaethau sector-seiliedig a sicrhau bod fframweithiau’n addas at y diben 

ac yn cyd-fynd ag anghenion yr economi sylfaenol.

• Parhau’n ymwybodol o’r twf a ragwelir mewn Prentisiaethau ar draws y sectorau 
trin gwallt a harddwch a sicrhau bod y diwydiant yn parhau i gael ei gydnabod fel cyfrannwr 
allweddol i Economi Sylfaenol Cymru.
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Cynllun Gweithredu 

NODAU PSR PARTNERIAID GWEITHREDU

Cryfhau’r cynnig ôl-16 
addysg bellach mewn 
sectorau blaenoriaeth 
trwy fwy o arbenigo 
i gwrdd â’r galw gan 
gyflogwyr ar draws y 
Brifddinas-Ranbarth

• Llywodraeth Cymru

• Colegau AB 

• Grwpiau clwstwr

BLWYDDYN 1 BLWYDDYN 2 BLWYDDYN 3

Sicrhau bod 
darpariaeth a 
chyfleusterau 
hyfforddi yn cwrdd ag 
anghenion busnesau 
a dysgwyr yn awr ac 
yn y dyfodol

Gweithio gyda AB i 
adolygu cyfleusterau 
a sicrhau bod 
darpariaeth yn y 
rhanbarth i gwrdd ag 
anghenion cyflogwyr 
a bod unrhyw 
ddarpariaeth newydd 
yn osgoi dyblygu

Parhau i weithio 
gydag AB i adolygu 
cyfleusterau a sicrhau 
bod darpariaeth yn y 
rhanbarth i gwrdd ag 
anghenion cyflogwyr 
a bod unrhyw 
ddarpariaeth newydd yn 
osgoi dyblygu

Gweithio gydag AB 
i nodi’r  hyn sydd 
fwyaf addas ar 
gyfer canolfannau 
rhagoriaeth 
cydnabyddedig

Parhau i ddefnyddio 
sylfaen o dystiolaeth 
fel sail o wybodaeth i 
AB fel y gall y sector 
fod yn ymatebol i 
anghenion cyflogwyr

Parhau i ddefnyddio 
sylfaen o dystiolaeth fel 
sail o wybodaeth i AB 
fel y gall y sector fod yn 
ymatebol i anghenion 
cyflogwyr 

Adnabod ac ymwneud 
â phrosiectau 
seilwaith mawr i fapio 
anghenion sgiliau a 
gweithio gyda’r sector 
addysg i gwrdd ag 
anghenion

Defnyddio’r 
wybodaeth o weithio 
gyda’r sector addysg 
i gwrdd ag anghenion 
prosiectau mawr

Parhau i ddefnyddio 
gwybodaeth i sicrhau 
yr atebir anghenion 
prosiectau mawr

Gwella cynllunio’r 
cwricwlwm i sicrhau 
bod ysgolion, 
colegau, darparwyr 
hyfforddiant ac 
eraill yn cyflwyno’r 
cydbwysedd a’r 
gymysgedd iawn 
o ddarpariaeth i 
ddysgwyr a busnesau

• Llywodraeth Cymru

• Colegau AB 

•  Darparwyr 
hyfforddiant

• Colegau Cymru

• FfHCC

Dylanwadu ar 
ddarpariaeth addysg 
a hyfforddiant 
trwy gynllunio ac 
argymhellion am 
dempled cyllido

Parhau i ddefnyddio 
ymwneud a thystiolaeth 
i ddylanwadu ar y 
ddarpariaeth gan 
sicrhau ei fod yn cwrdd 
ag anghenion cyflogwyr

Parhau i ddefnyddio 
ymwneud a thystiolaeth 
i ddylanwadu ar y 
ddarpariaeth gan 
sicrhau ei fod yn cwrdd 
ag anghenion cyflogwyr 

Cefnogi DPP 
athrawon a thiwtoriaid 
i gyflwyno sgiliau 
sy’n berthnasol i 
ddiwydiant

Cefnogaeth gyson i 
raglenni DPP 

Cefnogaeth gyson i 
raglenni DPP 

Datblygu agwedd 
fwy cyfun at gyflwyno 
sgiliau ar draws y 
Ddinas-Ranbarth i 
gefnogi pobl i waith 
ac i fwrw ymlaen 
mewn gwaith i leihau’r 
prinderau sgiliau mewn 
sectorau allweddol

• Llywodraeth Cymru

• Gyrfa Cymru

• Grwpiau clwstwr

• DWP

• Awdurdodau lleol

Codi ymwybyddiaeth 
o gyfleoedd am yrfa 
ymysg y sawl sydd 
eisoes mewn gwaith 
i fwrw ymlaen mewn 
sectorau allweddol 
trwy ddarparu 
gwybodaeth gadarn 
am y sector

Parhau i godi 
ymwybyddiaeth o 
gyfleoedd am yrfa 
a chefnogi datblygu 
rhaglenni uwchsgilio 
priodol

Parhau i godi 
ymwybyddiaeth o 
gyfleoedd am yrfa 
a chefnogi datblygu 
rhaglenni uwchsgilio 
priodol 

Gweithio gyda 
phartneriaid i 
gyflwyno rhaglenni 
cyflogadwyedd 
rhanbarthol gyda 
phwyslais arbennig ar 
gymunedau’r cymoedd

Sicrhau bod rhaglenni 
cyflogadwyedd 
rhanbarthol yn 
cwrdd ag anghenion 
cyflogwyr a’r rhanbarth 
ac ar yr un pryd yn 
gwneud i ffwrdd â 
rhwystrau i gyflogi

Sicrhau bod rhaglenni 
cyflogadwyedd 
rhanbarthol yn cwrdd 
ag anghenion cyflogwyr 
a’r rhanbarth ac ar yr un 
pryd yn gwneud i ffwrdd 
â rhwystrau i gyflogi 
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NODAU PSR PARTNERIAID GWEITHREDU

Ehangu’r cynnig 
prentisiaeth ar lefelau 
3, 4, uwch a gradd trwy 
ymateb i newidiadau 
ym mholisi’r llywodraeth

• Llywodraeth Cymru

• Colegau AB

• Addysg uwch

•  Grwpiau clwstwr 
allweddol

BLWYDDYN 1 BLWYDDYN 2 BLWYDDYN 3

Gweithio gyda WAAB 
a pharhau i ymwneud 
â sectorau allweddol 
i ganfod cwmpas ac 
ymestyn y ddarpariaeth 
prentisiaeth i gwrdd ag 
anghenion cyflogwyr

Defnyddio sylfaen 
o dystiolaeth i 
ddylanwadu ar ymestyn 
i raglenni prentisiaeth 
uwch a gradd

Parhau i ddarparu 
gwybodaeth am 
ddatblygiadau 
fframwaith 
prentisiaeth ar bob 
lefel gan ddefnyddio 
sylfaen gadarn o 
dystiolaeth

Parhau i gefnogi 
cynlluniau peilot 
prentisiaethau gradd a 
chynhyrchu tystiolaeth 
o’r galw am ymestyn yr 
ymdriniaeth o’r sector 

Dylanwadu ar waith 
Cymwysterau Cymru 
a gweithio gyda 
rhanddeiliaid allweddol 
i wneud y mwyaf o 
gyfleoedd a sicrhau bod 
cymwysterau newydd yn 
cwrdd ag anghenion y 
diwydiant

•  Llywodraeth Cymru

•  Cymwysterau 
Cymru

• Grwpiau clwstwr

• Addysg

Cefnogi adolygiadau 
sector trwy ymwneud â 
grwpiau clwstwr

Sicrhau bod cyfeiriad yn cael 
ei wneud at argymhellion 
adolygiadau blynyddol CC o 
sectorau mewn trafodaethau 
yn y dyfodol gyda cholegau 
a darparwyr

Parhau i ymateb 
fel sy’n briodol i 
adolygiadau sector 
wrth iddynt gychwynGweithio gyda cholegau i 

sicrhau bod y staff wedi 
eu hyfforddi a’u harfogi 
i gyflwyno cymwysterau 
newydd

Parhau i ymateb i 
adolygiadau pellach

Sefydlu agweddau mwy 
effeithiol at wybodaeth, 
cyngor a chyfarwyddyd 
am yrfaoedd i ymdrin â 
phroblemau canfyddiad 
am y sector a hyrwyddo 
sectorau allweddol fel 
dewisiadau hyfyw am 
yrfa

• Gyrfa Cymru

• Grwpiau clwstwr

Cefnogi Gyrfa Cymru 
i hyrwyddo mwy o 
gydraddoldeb parch 
rhwng llwybrau 
academaidd a 
galwedigaethol, gan 
sicrhau yn arbennig fod 
pobl ifanc a’u rhieni yn 
ymwybodol o lwybrau 
prentisiaeth

Parhau i gefnogi mentrau 
lleol a rhanbarthol megis 
Ymrwymiad Caerdydd, 
Cyfnewidfa Addysg a 
Busnes a Dosbarth 
Busnes i annog a 
chynyddu gweithgareddau 
ymwneud addysgol rhwng 
busnesau, ysgolion a 
cholegau Gweithio gyda
chlystyrau blaenoriaeth
a Gyrfa Cymru i roi 
gwybodaeth, “amlygu” a 
chynhyrchu adnoddau am 
yrfaoedd mewn sectorau 
penodol

Parhau i gefnogi 
Gyrfa Cymru i 
hyrwyddo mwy o 
gydraddoldeb parch 
rhwng llwybrau 
academaidd a 
galwedigaethol, gan 
sicrhau yn arbennig 
fod pobl ifanc a’u 
rhieni yn ymwybodol 
o lwybrau 
prentisiaeth

Parhau i gefnogi 
mentrau lleol 
a rhanbarthol 
megis Ymrwymiad 
Caerdydd, Cyfnewidfa 
Addysg a Busnes a 
Dosbarth Busnes i 
annog a chynyddu 
gweithgareddau 
ymwneud addysgol 
rhwng busnesau, 
ysgolion a cholegau 

Parhau i gefnogi mentrau 
lleol a rhanbarthol 
megis Ymrwymiad 
Caerdydd, Cyfnewidfa 
Addysg a Busnes a 
Dosbarth Busnes i 
annog a chynyddu 
gweithgareddau 
ymwneud addysgol 
rhwng busnesau, 
ysgolion a cholegau

Parhau i gefnogi 
mentrau lleol 
a rhanbarthol 
megis Ymrwymiad 
Caerdydd, 
Cyfnewidfa Addysg 
a Busnes a 
Dosbarth Busnes i 
annog a chynyddu 
gweithgareddau 
ymwneud addysgol 
rhwng busnesau, 
ysgolion a cholegau
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NODAU PSR PARTNERIAID GWEITHREDU

BLWYDDYN 1 BLWYDDYN 2 BLWYDDYN 3

Gweithio gyda 
chlystyrau 
blaenoriaeth a 
Gyrfa Cymru i roi 
gwybodaeth, “amlygu” 
a chynhyrchu 
adnoddau am 
yrfaoedd mewn 
sectorau penodol  

Parhau i weithio gyda 
chlystyrau blaenoriaeth 
a Gyrfa Cymru i roi 
gwybodaeth, “amlygu” a 
chynhyrchu adnoddau 
am yrfaoedd mewn 
sectorau penodol

Parhau i weithio 
gyda chlystyrau 
blaenoriaeth a 
Gyrfa Cymru i 
roi gwybodaeth, 
“amlygu” a 
chynhyrchu 
adnoddau am 
yrfaoedd mewn 
sectorau penodol 

CYNLLUN GWEITHREDU PSR 
Monitro ac adrodd yn flynyddol ar y cynllun gweithredu

CRYFHAU YMCHWIL A GFL 
Sylfaen i’r camau uchod yw’r gofyniad i’r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol ddarparu rhagolygon cadarn am dueddiadau cyflogaeth, gofynion 
am sgiliau yn awr ac yn y dyfodol. Mae’n arbennig o bwysig datblygu proffiliau diwydiant safonol ar gyfer y sectorau newydd ac egin-sectorau 
megis Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd, Creadigol a thechnoleg Ddigidol.

BREXIT A CHYLLID EWROPEAIDD 
Monitro datblygiadau BREXIT ac asesu eu heffaith ar gyflwyno gwasanaethau sy’n cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan Gronfa Gymdeithasol 

DIGIDOL 
Byddwn yn ymchwilio i oblygiadau adroddiad Digidol 2030 Llywodraeth Cymru gyda rhanddeiliaid addysg yn y rhanbarth.

YMWNEUD Â CHYFLOGWYR 
Cryfhau ymwneud â chyflogwyr gyda grwpiau sector newydd a rhai sy’n ymddangos a pharhau i gefnogi’r sector gwasanaethau ariannol, 
cyfreithiol a phroffesiynol

ADDYSG BELLACH 
Parhau i ymwneud a chyfrannu at waith y Comisiwn Annibynnol ar Goleg y Dyfodol

ADDYSG UWCH 
Monitor datblygiadau’r diwygiadau addysg a hyfforddiant ôl-orfodol

YSGOLION 
Parhau i weithio gydag ysgolion, y llywodraeth a busnesau i annog cymryd rhan weithredol ar gyflwyno Cwricwlwm Cymru 2022.
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Ebost: RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk

Twitter: @CCR_RSP

Gwefan PSR: www.ccrsp.co.uk

Manylion Cyswllt PSPRC


