
 

Adolygiad Annibynnol o gynllunio 
seiliedig ar dystiolaeth y 
Partneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol 

 Adroddiad i Lywodraeth Cymru 

 

Mai 2019 
 
 
 
 

 



Adolygiad Annibynnol o gynllunio seiliedig ar dystiolaeth y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
 

www.sqw.co.uk 

Cynnwys 

 
Crynodeb Gweithredol............................................................................................................. 2 

1. Rhagymadrodd ..................................................................................................................... 4 

2. Cefndir a chyd-destun strategol ......................................................................................... 6 

3. Cysondeb gwybodaeth a mewnwelediad ........................................................................ 10 

4. Perthynas gyda’r agenda twf rhanbarthol a’i threfn lywodraethu ................................ 21 

5. Casgliadau ac argymhellion ............................................................................................. 25 

 
 

Annex A: Atodiad A: Llyfryddiaeth deunydd cefndir ....................................................... A-1 

 
 

Cyswllt: Ross Gill Ffôn: 07837 872705 e-bost: rgill@sqw.co.uk 



Adolygiad Annibynnol o gynllunio seiliedig ar dystiolaeth y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
 

 2 

Crynodeb Gweithredol 

Rhagymadrodd 

1. Mae tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSRh) yng Nghymru, yn cwmpasu ardaloedd De 

Ddwyrain Cymru, De Orllewin a Chanolbarth Cymru a Gogledd Cymru. Mae pob PSRh yn 

cynhyrchu ac yn dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur, yn ymgysylltu â chyflogwyr 

rhanbarthol ac yn cynghori Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth sgiliau yng ngoleuni 

mewnwelediad a arweinir gan gyflogwyr. 

2. Mae’r PSRhau yn rhan o ddull ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu economaidd 

rhanbarthol. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiad yn y Cynllun Gweithredu Economaidd i 

gynllunio strategol cryfach ar lefel ranbarthol a datblygiad Bargeinion Dinesig ym 

Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bae Abertawe a’r Fargen Twf yng Ngogledd Cymru.  

3. Yng ngoleuni hyn, ym mis Mawrth 2019 comisiynwyd SQW i ystyried cysondeb 

mewnwelediad a gwybodaeth am sgiliau a gesglir gan y PSRhau a sut y defnyddir ac y 

cyflwynir hyn; a sut mae’r PSRhau yn cyfrannu at, llywio ac yn cael eu llywio gan 

gynlluniau’r Bargenion Twf a Dinesig. Cynhaliwyd yr ymchwil ym misoedd Mawrth ac 

Ebrill ac roedd yn cynnwys ymgynghoriad gyda rheolwyr a chadeiryddion y PSRhau, yn 

ogystal â rhanddeiliaid ehangach. Roedd hefyd yn ystyried y dystiolaeth a ddarparwyd i 

ymchwiliad Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau (ESS) Cynulliad Cymru i’r Partneriaethau 

Sgiliau Rhanbarthol, a gynhaliwyd yr un pryd â’r astudiaeth hon. 

Cysondeb gwybodaeth a mewnwelediad 

4. Ar hyn o bryd mae pob PSRh yn paratoi dau gyflwyniad allweddol i Lywodraeth Cymru: 

Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol ac, yn seiliedig ar hwn, cyfres o addasiadau a 

argymhellir i niferoedd addysg bellach llawn amser a Phrentisiaethau er mwyn i Lywodraeth 

Cymru eu hystyried.  

5. Mae dull y PSRhau ar gyfer datblygu’r Cynlluniau Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol ar 

y cyfan yn gyson, sy’n cynnwys adolygu gwybodaeth am y farchnad lafur ac ymgynghori â 

chyflogwyr a darparwyr. Yn y gorffennol, bu’n ofynnol i’r Partneriaethau baratoi Cynllun 

Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn flynyddol: roedd hyn yn drwm ar adnoddau, a barn 

rhanddeiliaid oedd ei fod yn amharu ar ddull mwy strategol. O 2019, bydd paratoi Cynllun 

Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn symud i gylch tair blynedd: dylai hyn helpu i leihau’r 

baich o baratoi Cynllun a galluogi’r PSRhau i gael gweledigaeth tymor hwy.  

6. Mae pob PSRh yn ymgysylltu’n uniongyrchol â chyflogwyr, er y gallai fod dull mwy 

cyson a chynhwysfawr ar gyfer gwneud hyn. Ar hyn o bryd mae amrywiaeth o ran 

manylder ac ehangder cysylltiad â chyflogwyr. Fodd bynnag, mae hyn yn greiddiol i gylch 

gwaith y PSRhau. Mae’r holl bartneriaethau wedi ymrwymo i gryfhau eu perthynas â 

chyflogwyr, ac mae arfer da ymhlith y Partneriaethau a gellir adeiladu ar hynny. 

7. Mae’r PSRhau yn defnyddio amrywiaeth o ddata eilaidd, yn cynnwys y pecynnau data 

gwybodaeth am y farchnad lafur (LMI) a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. Efallai y bydd 

cyfleoedd i symleiddio’r broses o ddadansoddi data, naill ai gan Lywodraeth Cymru yn 
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ganolog, neu drwy fod y Partneriaethau’n gweithio ar y cyd. Gallai hyn gynorthwyo i ryddhau 

adnoddau ar lefel ranbarthol er mwyn canolbwyntio’n uniongyrchol ar ymgysylltu â 

chyflogwyr. 

8. Mae rhai meysydd lle gallai llais y cyflogwr a data LMI gael eu hategu gydag ystod 

ehangach o dystiolaeth. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth rhagolwg ychwanegol, ymchwil 

ansoddol gyda chyflogwyr ac ymgysylltu â’r cyflogwyr hynny sy’n gweithredu’n genedlaethol 

y mae’n anodd ymgysylltu â hwy ar lefel ranbarthol. Gallai hyn gael ei gyflawni neu ei 

gomisiynu yn ganolog er mwyn lleihau’r baich ar adnoddau rhanbarthol. 

9. Mae ymdrechion i fynd i’r afael â’r galw o ran dysgwyr (yn ogystal â’r galw o ran 

cyflogwyr a chyflenwad darparwyr) hefyd yn bwysig. Mewn rhai achosion, mae’r PSRhau 

wedi dechrau ar waith i hyrwyddo ac egluro cyfleoedd i ddysgwyr posibl, er bod hyn y tu allan 

i’w cylch gwaith craidd. Fodd bynnag, mae newid yn y galw gan ddysgwyr yn bwysig o ran 

newid y cyflenwi: os gellir rhyddhau adnoddau drwy hwyluso elfennau o rôl y PSRhau a 

ysgogir yn fwy gan broses, efallai y bydd cyfle i wneud rhagor yn y maes hwn. 

10. Er ei bod hi’n ymddangos bod gan y PSRhau ddigon o adnoddau i gyflawni eu swyddogaethau 

craidd, nid oes llawer yn weddill. Mae contractio blynyddol yn her benodol, yn enwedig o ran 

denu a chynnal aelodau staff allweddol: byddai cylch tair blynedd wedi’i gysylltu i’r cylch 

Cynlluniau Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn rhoi mwy o sicrwydd.  

11. Mae’r dull presennol ar gyfer addasu niferoedd Addysg Bellach llawn amser a 

Phrentisiaethau yn ronynnog iawn, ac oherwydd y caiff ei gynnal fel ymarferiad ‘cost 

niwtral’, mae’n rhyw fath o ‘gêm neb ar eu hennill’. Mae hyn yn arwain at ychydig o densiwn 

rhwng cyflogwyr a darparwyr, ac mae barn gref gan randdeiliaid y dylai canfod bylchau mewn 

darpariaeth fod yn fwy strategol. Mae disgwyl i ganllaw newydd gan Lywodraeth Cymru fynd 

i’r afael â hyn, er y dylid gwneud rhagor o waith i adolygu canlyniadau’r ymarferiad addasu 

nifer dysgwyr. 

Perthynas â’r agenda twf rhanbarthol a’i dull llywodraethu 

12. Mae’r trefniadau Bargen Ddinesig/Bargen Twf wedi esblygu mewn gwahanol ffyrdd, fel ag y 

mae’r PSRhau, ac nid oes un trefniant llywodraethu cyson. Fodd bynnag, mae yna uchelgais 

gyson – gan y PSRhau a’r partneriaethau rhanbarthol – i osgoi dyblygu, ac mae’r PSRhau wedi 

cael eu cydnabod gan y trefniadau Bargen Ddinesig/Bargen Twf ym Mhrifddinas-Ranbarth 

Caerdydd, Gogledd Cymru a Bae Abertawe fel y prif bartneriaethau sgiliau lleol.  

13. Mae hyn yn peri rhai heriau o ran pwysau yn cystadlu â’i gilydd ar dimau PSRh. Fodd bynnag, 

mae yna fantais bod gan y PSRhau berthynas agos gyda’r strwythurau Bargen Ddinesig / 

Bargen Twf a gyda Phrif Swyddogion Rhanbarthol Llywodraeth Cymru: dylai’r mewnwelediad 

gan gyflogwyr a darparwyr fod o fudd i’r tri. Os yw gofynion pob cyllidwr yn glir, dylai bod 

manteision i gydweithio.  
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1. Rhagymadrodd  

Diben  

1.1 Mae tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSRh) yng Nghymru, sy’n cwmpasu ardaloedd De 

Ddwyrain Cymru, Gogledd Cymru a De Orllewin a Chanolbarth Cymru (gweler Ffigur 1-1). Ers 

2014, mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi gofyniad arnynt i adrodd, dadansoddi a dylanwadu 

ar ddarpariaeth sgiliau yn seiliedig ar alw rhanbarthol, er mwyn cefnogi twf economaidd a 

phrosiectau seilwaith mawr. Gofynnir i bob PSRh gynhyrchu Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 

Rhanbarthol tair blynedd, ac i ddarparu adroddiadau ac argymhellion blynyddol i Lywodraeth 

Cymru. Mae’r rhain yn llywio defnydd cyllidebau addysg bellach a phrentisiaethau ac yn 

darparu ymateb sgiliau i nifer o flaenoriaethau polisi ehangach, megis Twf Gwyrdd a 

strategaeth y Gymraeg1.  

1.2 Mae’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn 

rhan o ddull Llywodraeth Cymru sy’n esblygu 

ar gyfer datblygu economaidd rhanbarthol. 

Mae hyn wedi cael ei ehangu yn y 

blynyddoedd diwethaf gyda datblygiad y 

Bargeinion Dinesig ym Mhrifddinas-Ranbarth 

Caerdydd a Bae Abertawe a’r Fargen Twf yng 

Ngogledd Cymru, yn ogystal â gan yr 

ymrwymiad yng Nghynllun Gweithredu 

Economaidd Llywodraeth Cymru i well 

cynllunio strategol ar lefel ranbarthol ar 

draws ystod o faterion, yn cynnwys sgiliau2.  

1.3 Yng ngoleuni hyn, ysgrifennodd Gweinidog y 

Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (ar y pryd) at 

gadeiryddion y tair Partneriaeth Sgiliau 

Rhanbarthol ym mis Rhagfyr 2018 yn nodi ei 

bwriad i gynnal adolygiad er mwyn “sicrhau 

gwell cysondeb rhwng y PSRhau, ac i wneud 

argymhellion ar y cysylltiadau rhwng PSRhau, 

Bargeinion Dinesig a Bargeinion Twf”3.  

Briff yr astudiaeth a’r fethodoleg 

1.4 Yn dilyn llythyr y Gweinidog, ym mis Mawrth 2019 comisiynwyd SQW i ystyried: 

• cysondeb y mewnwelediad a gwybodaeth am sgiliau a gesglir gan y PSRhau a sut y 

defnyddir a chyflwynir hyn 

                                                                 
1 Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru (https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/datblygu-sgiliau/partneriaethau-
sgiliau-rhanbarthol)   
2 Llywodraeth Cymru (2017), Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu Economaidd,  
(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-
economi.pdf), t.22 
3 Llythyr gan Eluned Morgan AC at Gadeiryddion PSRhau, 13 Rhagfyr 2018 

 
 

 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, SQW 
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Ffigur 1-1: Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

Partneriaeth Sgiliau 
Rhanbarthol Gogledd 

Cymru 

Partneriaeth Dysgu a 
Sgiliau Rhanbarthol 

De Orllewin a 
Chanolbarth Cymru  

Partneriaeth 
Sgiliau Prifddinas-

Ranbarth 
Caerdydd 

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/datblygu-sgiliau/partneriaethau-sgiliau-rhanbarthol
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/datblygu-sgiliau/partneriaethau-sgiliau-rhanbarthol
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-economi.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-economi.pdf
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• sut mae’r PSRhau yn cyfrannu i, llywio ac yn cael eu llywio gan gynlluniau’r Bargenion 

Dinesig a Thwf presennol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg 

1.5 Cynhaliwyd yr ymchwil ym misoedd Mawrth ac Ebrill. Cynhaliwyd cyfres o 21 cyfweliad gyda 

rhanddeiliaid allweddol, yn cynnwys cadeiryddion a rheolwyr pob un o’r tair PSRh, yn ogystal 

â nifer o ffigurau gwybodus eraill ym maes busnes, sefydliadau darparu (sefydliadau addysg 

uwch a phellach a darparwyr seiliedig ar waith) a llywodraeth. Roedd hefyd yn cynnwys 

adolygiad o ddeunyddiau cefndir, ac yn eu plith y Cynlluniau Sgiliau a Chyflogaeth 

Rhanbarthol, adroddiadau blynyddol y PSRhau i Lywodraeth Cymru a’r strategaethau twf 

economaidd rhanbarthol sy’n dod i’r amlwg.  

1.6 Ochr yn ochr â’r astudiaeth hon, roedd Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad 

Cymru hefyd yn cynnal adolygiad o’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Roedd cylch 

gorchwyl adolygiad y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau yn fwy eang na’r un ar gyfer yr 

astudiaeth hon ac roedd y ddau ymarferiad yn rhai ar wahân4. Fodd bynnag, roedd llinellau 

ymchwilio’r Pwyllgor yn ymestyn i ddefnydd a chysondeb gwybodaeth a pherthynas â’r 

agenda twf rhanbarthol: rydym felly wedi gwneud defnydd o’r dystiolaeth ysgrifenedig a llafar 

a gyflwynwyd i’r Pwyllgor lle bo hynny’n berthnasol.  

1.7 Dylid nodi bod Adroddiad Annibynnol ar Drefn Lywodraethu Partneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol cynharach wedi’i baratoi ar gyfer Llywodraeth Cymru gan Dr John Graystone 

ym mis Mawrth 2018. Gwnaeth Adolygiad Graystone 19 argymhelliad, yn ymwneud â threfn 

lywodraethu ac atebolrwydd, yn ogystal ag ar gyfer paratoi Cynlluniau Sgiliau a Chyflogaeth 

Rhanbarthol. Nid ydym wedi adolygu’r cynnydd o ran bodloni’r argymhellion hyn (sy’n 

parhau, pan ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, yn gymharol ffres) fel rhan o’r astudiaeth hon, 

ond rydym wedi rhoi ystyriaeth i ganfyddiadau Adolygiad Graystone parthed ein dau 

gwestiwn ymchwil allweddol. 

Strwythur yr adroddiad 

1.8 Mae gweddill yr adroddiad hwn wedi’i drefnu mewn pedair pennod:  

• Mae Pennod 2 yn amlinellu rôl a mandad y PSRhau ac yn esbonio sut mae’r rhain 

wedi esblygu yng ngoleuni’r cyd-destun strategol sy’n datblygu ar gyfer sgiliau a 

datblygu economaidd 

• Mae Penodau 3 a 4 yn cynnwys craidd yr adroddiad. Mae Pennod 3 yn edrych ar 

gysondeb, proses a ‘threfn lywodraethu’ o ran mewnwelediad a chasglu gwybodaeth 

am sgiliau. Yna mae Pennod 4 yn ystyried y berthynas rhwng y PSRhau a’r agenda 

twf rhanbarthol  

• Yn olaf, mae Pennod 5 yn dod i rai casgliadau o’r ymchwil ac yn nodi rhai 

argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru.  

 

                                                                 
4 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Adolygiad y Pwyllgor ESS o Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: Cylch gorchwyl 
(http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24100)     

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=24100
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2. Cefndir a chyd-destun strategol  

Crynodeb 

• Yn dilyn cyhoeddi Cynllun Gweithredu ar gyfer Sgiliau 2014, dynododd Llywodraeth Cymru dair 

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (PSRh).  ae’r PSRhau yn cynhyrchu ac yn dadansoddi 

gwybodaeth am y farchnad lafur, yn ymgysylltu â chyflogwyr rhanbarthol ac yn cynghori 

Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth sgiliau yng ngoleuni mewnwelediad a arweinir gan gyflogwr. 

•  rs sefydlu’r PSRhau, mae dimensiwn rhanbarthol dull Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu 

economaidd wedi’i gryfhau, yng nghyd-destun Ffyniant i Bawb a’r Cynllun Gweithredu 

Economaidd. Ochr yn ochr â hyn, mae cynlluniau ar waith i sefydlu fframwaith sydd wedi’i 

gydlynu’n well ar gyfer cynllunio addysg ôl-16.  

• Gallai’r ddau ysgogwr polisi hyn arwain at rôl estynedig ar gyfer y PSRhau: yn y cyd-destun hwn, 

mae adolygiad o’u tystiolaeth a’u gallu o ran mewnwelediad yn berthnasol. 

 

Y cyd-destun polisi 

Tarddiadau polisi y PSRhau… 

2.1 Nodwyd dull polisi gwreiddiol Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer 

Sgiliau, a fabwysiadwyd yn 2014. Wedi’i ganolbwyntio ar gynyddu cynhyrchiant a 

chynorthwyo mwy o bobl i waith, roedd y Cynllun Gweithredu ar gyfer Sgiliau yn cynnwys 

nod i ddatblygu “model ar gyfer darparu sgiliau’n rhanbarthol”, a fyddai’n galluogi i 

ddarpariaeth dysgu gael ei halinio gyda buddsoddiadau strategol rhanbarthol a chyfleoedd ar 

gyfer twf. Er mwyn cyflawni hyn, roedd y Cynllun yn galw am Bartneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol “mwy cynhwysol ac yn fwy cydnaws â diwydiant”, yn “gweithio ar y cyd ag 

Ardaloedd Menter a Dinas-Ranbarthau”. Er ei fod yn cydnabod y gallai pob PSRh gael ei 

strwythuro’n wahanol yn ôl trefniadau a blaenoriaethau rhanbarthol presennol, gofynnodd i 

bob un ddatblygu Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol blynyddol, a gyda phedair rôl 

allweddol, y gellir eu crynhoi yn y modd canlynol5:  

• cynhyrchu a dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur (wedi’i chysylltu â 

gwybodaeth economaidd ehangach) er mwyn llywio’r gofynion sgiliau yn y 

rhanbarthau  

• adolygu’r ddarpariaeth sgiliau ranbarthol a chynghori Llywodraeth Cymru ar 

flaenoriaethu cyllid sgiliau i’r dyfodol 

• gweithredu fel corff strategol sy’n cynrychioli buddiannau rhanbarthol, yn cael ei 

lywio gan gysylltiad cadarn â diwydiant ac yn rhoi ystyriaeth i’r lefelau y caiff sgiliau 

eu defnyddio 

                                                                 
5 Llywodraeth Cymru (Gorffennaf 2014), Cynllun gweithredu ar gyfer sgiliau: Cyflawni’r datganiad polisi ar sgiliau, t.9 
(https://dera.ioe.ac.uk/20493/2/140714-skills-implementation-plan-en_Redacted.pdf)  

https://dera.ioe.ac.uk/20493/2/140714-skills-implementation-plan-en_Redacted.pdf
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• gweithredu ar y cyd ac yn strategol i wneud y gorau o’r cyllid fydd ar gael i’r dyfodol 

(yn y cyd-destun y bydd arian cyhoeddus yn debygol o leihau dros y blynyddoedd 

nesaf) 

… a’r dirwedd polisi bresennol  

2.2 Ers hynny, mae’r cyd-destun polisi wedi datblygu’n fawr. Mae Ffyniant i Bawb, Strategaeth 

Genedlaethol Llywodraeth Cymru, yn amlygu’n benodol rôl y Partneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol, ac yn ymrwymo i weithio gyda’r PSRhau i nodi’r anghenion sgiliau ar gyfer y 

dyfodol ac i adeiladu arnynt fel y sail ar gyfer gwell dull rhanbarthol ar gyfer datblygu 

economaidd6. Mae sawl agwedd ar y dirwedd polisi bresennol a’r dirwedd sy’n esblygu sy’n 

bwysig i ddyfodol y PSRhau:  

• yn gyntaf, mae dimensiwn rhanbarthol dull Llywodraeth Cymru ar gyfer 

datblygu economaidd wedi’i gryfhau. Yn benodol, mae’r Cynllun Gweithredu 

Economaidd yn nodi daearyddiaeth rhanbarthol symlach yn seiliedig ar dri 

rhanbarth (cyffiniol â’r PSRhau), wedi’u cysylltu â’r trefniadau Bargen Ddinesig a’r 

Fargen Twf a gyda’r prif nod o sicrhau gwell cydgysylltu ar lefel ranbarthol7 

• yn ail, roedd y Cynllun Gweithredu Economaidd yn arwydd o symud oddi wrth 

ffocws ar gyfres o ‘sectorau blaenoriaeth’ tuag at fframwaith sy’n cydnabod y 

cymylu cynyddol rhwng ffiniau sectorau ar un llaw; pwysigrwydd yr ‘economi 

sylfaenol’ (y rhannau hynny o’r economi sy’n darparu nwyddau a gwasanaethau ‘pob 

dydd’) fel ffynonellau cyflogaeth (a chynnydd mewn gwaith) ar y llaw arall; a 

rhyngweithio rhwng y ddwy 

• yn drydydd, yn dilyn adolygiad Hazelkorn o addysg ôl-orfodol, mae Llywodraeth 

Cymru wedi ymgynghori ar gynigion i sefydlu Comisiwn ar gyfer Addysg ac 

Ymchwil Trydyddol newydd a fyddai, ymhlith pethau eraill, yn sefydlu fframwaith 

wedi’i gydlynu’n well ar gyfer cynllunio holl addysg ôl-16 a byddai’n caniatáu mwy o 

ddeialog rhwng cyflogwyr, darparwyr a Llywodraeth Cymru. Mae’r Comisiwn yn 

debygol o ddod yn weithredol o 2022/23; roedd y cynigion o’r ymgynghoriad yn 

rhagweld rôl allweddol ar gyfer Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol o ran ei gefnogi 

drwy nodi anghenion economaidd lleol a rhanbarthol8.  

2.3 Yn fwy eang, mae datganiadau polisi a strategaethau olynol yn rhoi pwyslais parhaus ar 

ymgysylltu â chyflogwyr ac arweinyddiaeth mewn perthynas â chynllunio sgiliau. Er 

enghraifft, mae’r Polisi a Chynllun Gweithredu Prentisiaeth yn nodi “Bydd Partneriaethau 

Sgiliau Rhanbarthol yn allweddol o ran deall yr anghenion sgiliau a’r galw ledled Cymru”, gyda’r 

bwriad o ail-gysoni lleoedd Prentisiaeth gyda’r sectorau lle ceir prinder sgiliau9.  

                                                                 
6 Llywodraeth Cymru (2017), Ffyniant i Bawb: y Strategaeth i Gymru, t.18, 
t.27(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-10/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol.pdf)   
7 Llywodraeth Cymru (2017), Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu Economaidd 
(https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-
economi.pdf), t.22 
8 Llywodraeth Cymru (Mehefin 2017), Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu system addysg a 
hyfforddiant ôl-orfodol ddiwygiedig (Dogfen Ymgynghori WG31891, t. 43 (https://llyw.cymru/comisiwn-addysg-
drydyddol-ac-ymchwil-i-gymru?_ga=2.70642896.1304692472.1560256185-1069515244.1543408402)   
9 Llywodraeth Cymru (2017), Cysoni'r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru, t.14 
(https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-01/150122-apprenticeship-model-consultation-cy.pdf)   

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-10/ffyniant-i-bawb-y-strategaeth-genedlaethol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-economi.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/ffyniant-i-bawb-y-cynllun-gweithredu-ar-yr-economi.pdf
https://llyw.cymru/comisiwn-addysg-drydyddol-ac-ymchwil-i-gymru?_ga=2.70642896.1304692472.1560256185-1069515244.1543408402
https://llyw.cymru/comisiwn-addysg-drydyddol-ac-ymchwil-i-gymru?_ga=2.70642896.1304692472.1560256185-1069515244.1543408402
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-01/150122-apprenticeship-model-consultation-cy.pdf
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Rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 

2.4 Mae’r rolau allweddol a amlinellir yng Nghynllun Gweithredu Sgiliau 2014 yn parhau’n 

berthnasol, ac maent wedi’u hatgyfnerthu gan bolisi mwy diweddar. Ar hyn o bryd, mae pob 

PSRh yn derbyn £165,000 bob blwyddyn gan Lywodraeth Cymru: bwriad hyn yw talu am y 

gwaith o baratoi’r LMI a dadansoddiad, ymgynghoriad eang ac ymgysylltu â chyflogwyr a’r 

gwaith o baratoi’r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol (CSChRh). 

2.5 Ochr yn ochr â’r CSChRh, gofynnir i’r PSRhau hefyd nodi lle y dylid addasu niferoedd dysgwyr 

ar y rhaglenni Addysg Bellach llawn amser a Fframweithiau Prentisiaeth er mwyn ymateb i’r 

galw economaidd a ragwelir. Yna defnyddir hyn i wneud argymhellion i Lywodraeth Cymru, 

er mwyn llywio penderfyniadau cyllido. Ar hyn o bryd gofynnir i’r Partneriaethau sicrhau bod 

eu hargymhellion yn gost-niwtral (h.y. rhaid i’r argymhelliad ar gyfer cynnydd mewn 

niferoedd mewn un rhaglen gael ei wrthbwyso gan leihad mewn mannau eraill) a’u bod yn 

cael eu gwneud ar lefel ronynnog (h.y. niferoedd dysgwyr unigol) o ran manylder. Mae hyn 

fodd bynnag yn debygol i gael ei addasu yn y canllaw sydd i’w gyhoeddi’n fuan. 

2.6 Yn y gorffennol gofynnwyd i’r PSRhau baratoi’r CSChRh a’r templedi argymhellion nifer 

dysgwyr cysylltiedig yn flynyddol. Fodd bynnag, mae’r llythyr contract presennol gan 

Lywodraeth Cymru yn cynnwys gorwel tymor hwy (tair blynedd), er mwyn galluogi dull mwy 

strategol. 

Y Tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol  

2.7 Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i bob PSRh gyflawni set o ganlyniadau cyffredin10. Mae 

ganddynt hefyd rai nodweddion tebyg o ran trefn lywodraethu, sef y caiff y tair eu cadeirio 

gan gyflogwr sector preifat ac mae ganddynt gyfansoddiad partneriaethau anghorfforedig11. 

Fodd bynnag, fel y rhagwelir yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Sgiliau, mae’r tair PSRh wedi 

esblygu mewn gwahanol ffyrdd. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith eu bod yn grwpiau gwirfoddol 

wedi’u hadeiladu o drefniadau sy’n bodoli eisoes, yn hytrach nag wedi’u creu ‘o’r brig i lawr’ 

gan Lywodraeth Cymru: 

• y Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth 

Cymru (PDSRh) yw’r hynaf o’r tair. Fe’i sefydlwyd yn 2007 fel corff a arweiniwyd gan 

y sector cyhoeddus, ac wedi hynny esblygodd fel partneriaeth a gadeiriwyd gan y 

sector preifat, gyda chyfres o grwpiau clwstwr y diwydiant. Yn ddaearyddol, y PDSRh 

yw’r mwyaf o’r tair Partneriaeth, yn cwmpasu ardal Bargen Ddinesig Bae Abertawe 

(Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe) ac ardal 

partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru (Ceredigion a Phowys). Mae Cyngor Sir 

Gaerfyrddin yn gweithredu fel corff atebol y PDSRh. 

• sefydlwyd Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) yn 

wreiddiol yn 2014 o dan yr enw Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (PDSA) ar gyfer 

De Ddwyrain Cymru. Yn 2018, ailgyfansoddwyd y bartneriaeth yn Bartneriaeth 

Sgiliau PRC, fel rhan o’r trefniadau Bargen Ddinesig Caerdydd ehangach. Mae 

                                                                 
10 Contractau Llywodraeth Cymru  gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlC) ar gyfer cefnogaeth PSRh, gyda CLlC 
yn ei thro yn contractio gyda’r cyrff atebol perthnasol ar gyfer pob PSRh. Fel rhan o gontract Llywodraeth Cymru gyda 
CLlC, gofynnir i’r PSRhau fodloni cyfres o ganlyniadau a nodir yn Atodlen 2 y Dyfarniad Grant. 
11 Trafododd Adolygiad Graystone hyn yn fanwl.  
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Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn parhau i fod yn gorff atebol 

Partneriaeth Sgiliau PRC at ddibenion cyllido Llywodraeth Cymru.  

• sefydlwyd PSRh Gogledd Cymru yn 2013 fel ‘ffrwd waith’ cyflogaeth a sgiliau Bwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac wedi hynny fe’i cydnabuwyd (a’i chyllido) 

gan Lywodraeth Cymru fel PSRh. Yn hanesyddol, roedd y Bartneriaeth wedi’i harwain 

gan y sector cyhoeddus, er iddi gael ei had-drefnu yn 2017 i ganolbwyntio mwy ar y 

cyflogwyr, gyda chadeirydd o’r sector preifat a chyfres o grwpiau sector. 

 drych i’r dyfodol 

2.8 Mae’r cyd-destun polisi sy’n esblygu yn rhoi cyfleoedd ac yn peri heriau ar gyfer y 

Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wrth iddynt ddatblygu. Mae’n dangos rôl ranbarthol 

gynyddol bwysig, a fydd yn gofyn am gynnwys deialog rhwng cyflogwyr, darparwyr a 

llywodraeth: sef cylch gwaith craidd y PSRhau. Mae potensial hefyd, drwy sefydlu Comisiwn 

ar gyfer Addysg ac Ymchwil Trydyddol i Gymru, i ehangu dylanwad y PSRhau y tu hwnt i’w 

ffocws presennol o Addysg Bellach llawn amser a Phrentisiaethau. Fodd bynnag, bydd hefyd 

yn golygu’r angen am ddealltwriaeth fwyfwy soffistigedig o’r galw a’r ddarpariaeth 

economaidd bresennol ac arfaethedig: yn y cyd-destun hwn, mae adolygu tystiolaeth a gallu 

mewnwelediad y PSRhau a’u perthynas gyda strwythurau rhanbarthol yn berthnasol iawn. 
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3. Cysondeb gwybodaeth a mewnwelediad 

Crynodeb 

• Yn hanesyddol, gofynnwyd i’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol baratoi Cynllun Sgiliau a 

Chyflogaeth Rhanbarthol (CSChRh) blynyddol. O 2019 bydd gofyn i’r PSRhau baratoi Cynlluniau 

tair blynedd: bydd hyn yn llai beichus a dylai alluogi dull mwy strategol. 

• Ar hyn o bryd mae’r PSRhau yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar newidiadau mewn 

addysg bellach llawn amser a rhaglenni Prentisiaeth. Er bod angen gwneud mwy i adolygu 

canlyniadau’r dull hwn, mae barn gref y dylai’r PSRhau edrych yn fwy strategol, yn hytrach na’n 

ronynnog ar ddarpariaeth benodol. 

•  ae’r PSRhau yn defnyddio amrywiaeth o ddata eilaidd, yn cynnwys pecynnau data LMI a 

ddarperir gan Lywodraeth Cymru.  ae posibilrwydd y gellid symleiddio’r dadansoddiad data hwn. 

•  ae’r holl PSRhau yn ymgysylltu’n uniongyrchol â chyflogwyr.  ae i ba raddau y gwneir hyn yn 

amrywio, er y caiff ymgysylltu â chyflogwyr ei ystyried yn eang fel ‘cylch gwaith craidd’ y PSRhau 

ac un y mae’r holl PSRhau wedi ymrwymo i’w ehangu. Teimlai rhanddeiliaid hefyd y gallai 

mewnwelediad cyflogwyr gael ei driongli’n well gyda thystiolaeth arall (er enghraifft drwy ragolwg). 

• Dylai dyraniad cyllido craidd Llywodraeth Cymru fod yn ddigon i gefnogi tasgau craidd y PSRhau. 

Fodd bynnag, nid oes fawr ddim yn weddill. Gallai peth cefnogaeth ddadansoddol ganolog 

ryddhau adnoddau i ganolbwyntio ar fewnwelediad ac ymgysylltiad â chyflogwyr. 

 

Rhagymadrodd 

3.1 ‘Mae gwybodaeth a mewnwelediad’ wrth wraidd rôl y PSRhau: cael dealltwriaeth o’r galw 

presennol gan y cyflogwyr a’r galw yn y dyfodol a defnyddio hyn i lywio darpariaeth. Yn rhan 

hon yr astudiaeth, roedd ein hymchwil yn canolbwyntio ar:  

• allbynnau allweddol gweithgarwch y PSRhau, wrth baratoi’r Cynlluniau Sgiliau a 

Chyflogaeth Rhanbarthol a gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru 

• sut mae’r PSRhau yn casglu gwybodaeth, gwybodaeth am y farchnad lafur eilaidd a 

mewnwelediad cyflogwyr uniongyrchol, a sut y caiff hon ei thriongli a’i dehongli 

• y gyllideb, staff craidd ac adnoddau partneriaeth sydd ar gael i’r PSRhau i gyflawni 

eu swyddogaethau o ran gwybodaeth a mewnwelediad  

• i ba raddau y mae eglurder ynglŷn â rôl y PSRhau, ac a fyddai canllawiau 

ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn ddefnyddiol 

• i ba raddau y mae cydweithio a rhannu arfer da yn digwydd ar draws y PSRhau, a sut 

y gellid annog hyn ymhellach. 

Cynhyrchu’r allbynnau: Paratoi’r cynlluniau ac argymhellion 

3.2 Mae’r PSRhau yn paratoi dau gyflwyniad allweddol i Lywodraeth Cymru: y Cynllun Sgiliau a 

Chyflogaeth Rhanbarthol ac, yn seiliedig a hwn, cyfres o addasiadau a argymhellir ar gyfer 
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niferoedd dysgwyr yn y dyfodol i Lywodraeth Cymru eu hystyried, wedi’u paratoi ar ffurf 

‘Templed Cynllunio a Chyllido’. 

Cynlluniau Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol 

3.3 Er nad yw’r tair Partneriaeth Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol yn dilyn templed unffurf, 

maent yn ymateb i ganllawiau Llywodraeth Cymru o ran nodi’r materion parthed y sgiliau a’r 

heriau ar gyfer y rhanbarth yng ngoleuni perfformiad a chyfeiriad yr economi yn y dyfodol, ac 

maent yn amlinellu meysydd blaenoriaeth ar gyfer datblygu sgiliau yn y dyfodol. Hyd yma, 

mae’r CSChRhau wedi cael eu cynhyrchu’n flynyddol. 

3.4 Mae dull y PSRhau ar gyfer datblygu’r CSChRh ar y cyfan yn un cyson. Yn gyffredinol, mae hyn 

yn cynnwys proses o gasglu tystiolaeth (a ddisgrifir o dan ‘Casglu tystiolaeth’ isod, ond yn 

cynnwys adolygiad o wybodaeth am y farchnad lafur ac ymgynghoriad â chyflogwyr a 

darparwyr) a chymeradwyaeth gan fwrdd y PSRh. Gan fod Llywodraeth Cymru yn y gorffennol 

wedi gofyn i CSChRhau gael eu cwblhau ym mis Gorffennaf, mae’r broses o’u datblygu wedi 

digwydd gan amlaf yn hanner gyntaf y flwyddyn galendr.  

3.5 Mae datblygiad CSChRh yn sicrhau bod heriau a 

blaenoriaethau sgiliau rhanbarthol yn cael eu 

cyflwyno mewn fformat sydd ar y cyfan yn gyson (ac 

yn gweithredu fel nod ar gyfer y broses ymgysylltu 

â chyflogwyr). Disgrifiwyd y gofyniad i 

gynhyrchu CSChRh yn flynyddol “fel paentio 

Pont Forth”, gan eu bod mewn cyflwr tragwyddol o adolygu ac yn sefnyddio adnoddau 

sylweddol i’w paratoi. Mae hon fel petai’n feirniadaeth deg, o gofio bod materion sgiliau 

rhanbarthol yn annhebygol o newid yn sylweddol dros gyfnod 12 mis a bydd wastad oediad 

amser ar gyfer cyhoeddi data beth bynnag. Felly, croesawodd pawb yr ymgynghorwyd â 

hwy y penderfyniad gan Lywodraeth Cymru i ofyn am CSChRh bob tair blynedd o 2019 

ymlaen (gyda diweddariad blynyddol byrrach). Dylai hyn gynorthwyo i leihau’r perygl o 

oedi mewn cynhyrchu (pan ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, dim ond un PSRh - De Orllewin 

a Chanolbarth Cymru - oedd wedi cyhoeddi CSChRh 2018 ar ei gwefan) a chaniatáu ar gyfer 

golwg mwy strategol a thymor hwy i’r dyfodol. 

Y Templed Cynllunio a Chyllido 

3.6 Ynghyd â’r CSChRh daw Templed Cynllunio a 

Chyllido, sef taenlen Excel ac mae gofyn i’r PSRhau 

nodi arni mewn fformat safonol eu canfyddiadau 

allweddol parthed (ymhlith pethau eraill) prinder 

sgiliau, newidiadau galwedigaethol a ragwelir a’r 

materion sgiliau y mae angen mynd i’r afael â hwy 

er mwy bodloni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

parthed meysydd megis datblygiad y Gymraeg, ‘twf 

gwyrdd’ a chynhwysiant. Mae’r Templed Cynllunio a Chyllido hefyd yn nodi’r meysydd pwnc 

y mae’r PSRh yn dymuno argymell cynnydd, neu leihad, mewn niferoedd dysgwyr sydd mewn 

rhaglenni Addysg Bellach llawn amser neu fframweithiau Prentisiaeth, gan edrych dair 

blynedd ymlaen. Wedi’u paratoi ochr yn ochr â’r CSChRh ym mis Gorffennaf, bydd 

“Os ydych am wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol, rhaid iddo fod yn fwy 
strategol na chael ei ysgogi gan broses” 

PSRh, swyddog 

“Mae tensiwn yn dal i fod rhwng yr hyn 
mae darparwyr am ei gynnig er mwyn 
bodloni’r galw yn lleol a darpariaeth 
sgiliau sydd wedi’i nodi fel blaenoriaeth i 
ysgogi twf rhanbarthol. Mae’r PSRh yn 
helpu i sgwario’r cylch hwnnw” 

Busnes 
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argymhellion y Templed Cynllunio a Chyllido yn cael effaith (os y’u derbynnir) o fis Medi y 

flwyddyn ganlynol. 

3.7 Mae’r argymhellion parthed niferoedd dysgwyr a nodir ar y Templedi yn ronynnog iawn. Ar 

gyfer addysg bellach llawn amser a Phrentisiaethau, roedd argymhellion mwyaf diweddar y 

tair PSRh wedi’u cyfuno fel a ganlyn: 

Tabl 3-1: Argymhellion PSRhau ar gyfer 2019/20 (AB llawn amser a Phrentisiaethau, newid mewn 
niferoedd dysgwyr)12 

Math dysgwr Cynnydd a argymhellir mewn 
darpariaeth  

Lleihad a argymhellir mewn 
darpariaeth  

Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Addysg Bellach 

(newid net: +7) 

Coginio Proffesiynol (L2, L3), 
Lletygarwch ac Arlwyo (L2, L3), 
Datblygiad Gofal Plant (L3), Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol (L2,L3) 

Celf a Dylunio (L2, L3), Chwaraeon 
a Hamdden (L2), Gofal Anifeiliaid 
(L2), Trin Gwallt (L2, L3) 

Prentisiaethau  

(newid net: +45) 

Lletygarwch (L2, L3), Gofal Iechyd a 
Gwasanaethau Cyhoeddus (L2, L3) 

 

PSRh Gogledd 
Cymru 

  

Addysg Bellach 

(newid net: -42) 

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg 
(L3), Adeiladu (L1, L2, L3) 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3), 
Gwasanaethau Cyhoeddus (L3), 
Datblygaid Gofal Plant (L3), 
Mynediad ar Wyddor Iechyd AU 
(L3) 

Prentisiaethau  

(newid net: +85) 

Gofal Iechyd a Gwasanaethau 
Cyhoeddus (L2,L3); 
Gweithgynhyrchu (L2,L4); 
Peirianneg (L3,L4), Adeiladu 
(L3,L4); Rheoli (L4), Hamdden, 
Chwaraeon a Theithio (L3) 

Gweinyddu Busnes (L2), Gwallt a 
Harddwch (L2), Manwerthu a 
Gwasanaeth Cwsmeriaid (L2) 

PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru 

Addysg Bellach 

(newid net: -196) 

Iechyd a Gofal Cymdeithasl (gydag 
IWL13, L2), Teilsio Waliau a Lloriau 
(L1,L2), Gwaith Brics gydag IWL 
(L1), Crefft Trywel gydag IWL (L1), 
Plymio gydag IWL (L1), Cynnal a 
Chadw Peiriannau (L1), Chwaraeon 
a Hamdden Dysgu Carlam (L1-2), 
Coginio Proffesiynol Dysgu Carlam 
(L1-2), Gweithgynhyrchu a 
Pheirianneg (L3), Nyrsio 
Milfeddygaeth (L2, L3), 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Dysgu 
Carlam (L2-3), Datblygiad Gofal 
Plant (L1,L2, L3), Adeiladu (L1), 
Gwaith Saer a Gwaith Coed (L1,L2), 
Gwaith Brics (L1,L2,L3), Paentio ac 
Addurno (L1, L2), Crefft Trywel (L1, 
L2), Plymio (L1,L2,L3), Gosodiad 
Trydanol (L1,L2,L3), Chwaraeon a 
Hamdden (L1,L2,L3), Trin Gwalt 
(L1, Dysgu Carlam L1-2), Coginio 
Proffesiynol (L1), Peirianneg Ceir 
(L1), Ymarferwyr TG (L2), 
Defnyddwyr TG (L1, L3), 
Gwasanaethau Cyhoeddus (L1) 

Prentisiaethau  

(newid net: +356) 

Gofal Iechyd a Gwasanaethau 
Cyhoeddus (L2), Adeiladu (L2, L3), 
Gwallt a Harddwch (L2,L3,L4), 
Peirianneg (L2,L3,L4+), Lletygarwch 

 

                                                                 
12 Mae’r Ffigurau AB ar gyfer niferoedd dysgwyr; mae ffigurau Prentisiaeth ar gyfer dechrau ar raglenni. Disgwylir i 
argymhellion y PSRh fod yn gost niwtral. Oherwydd gwahanol gostau rhaglen, ni fydd niferoedd dysgwyr o reidrwydd yn 
cydbwyso. 
13 Dysgu Cynyddol yn y Gweithle 
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Math dysgwr Cynnydd a argymhellir mewn 
darpariaeth  

Lleihad a argymhellir mewn 
darpariaeth  

(L2,L3,L4+), Gweithgynhyrchu 
(L3,L4+) 

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru/ Templedi Cynllunio a Chyllido Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 2018. Dadansoddiad 
SQW  

3.8 Mae’r crynodeb hwn o argymhellion o’r casgliad mwyaf diweddar o dempledi yn dangos bod 

amrywiaeth sylweddol yn y modd y mae’r PSRhau wedi argymell newidiadau mewn 

darpariaeth, gydag argymhellion mwy sylweddol, dull mwy gronynnog (yn cynnwys 

symudiadau wedi’u hargymell mewn meysydd pwnc), a symudiad clir tuag at ddysgu seiliedig 

ar waith yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru, o gymharu â’r ddwy Bartneriaeth arall. 

Uchafswm gwerth y newidiadau arfaethedig (yn 2019/20) yw tua £930,000 yn Ne Orllewin a 

Chanolbarth Cymru.  

3.9 Roedd y Templed Cynllunio a Chyllido a’r broses o 

argymell newidiadau mewn darpariaeth yn fater 

trafod yn ymchwiliad Pwyllgor ESS y Cynulliad ac 

fe’i trafodwyd gan ymgynghoreion fel rhan o’r 

adolygiad hwn. Ar un llaw, mae dadl bod ‘llinell 

weld’ uniongyrchol rhwng argymhellion a 

newidiadau ymarferol yn ddefnyddiol ar gyfer cadw 

cyflogwyr wedi’u hymgysylltu. Soniodd 

ymgynghoreion o fyd busnes hefyd am ffyrdd 

ymarferol y gwnaed newidiadau mewn darpariaeth (er enghraifft, cynyddu darpariaeth dysgu 

seiliedig ar waith yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru, a lansio cwrs deunyddiau cyfansawdd 

newydd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd). Fodd bynnag, amlygwyd tair her mewn 

perthynas â’r dull: 

• yn gyntaf, mae natur ronynnog yr argymhellion yn arwain at ganolbwyntio ar 

fanylion yn hytrach na’r ‘darlun mwy’. Mae cyfanswm gwerth yr addasiadau 

arfaethedig yn gymharol fach yng nghyd-destun cyfanswm y cyllidebau sgiliau (hyd 

at tua £1 miliwn mewn unrhyw flwyddyn), ac maent ond yn canolbwyntio ar addysg 

bellach a dysgu seiliedig ar waith. Fodd bynnag, bydd heriau sgiliau byr i ganolig y 

rhan fwyaf o gyflogwyr ond yn cael eu bodloni gan bobl sydd eisoes yn y farchnad 

lafur – a bydd llawer o newydd-ddyfodiaid yn cyrraedd drwy ysgolion ac addysg 

uwch, sydd y tu allan i gwmpas ar gyfer y gweithgarwch cynllunio darpariaeth 

gronynnog 

• yn ail, mae natur ‘gêm neb ar eu hennill’ y broses cynllunio Templed yn peri rhai 

heriau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth. Cyfeiriodd mwy nag un ymgynghorai 

at y broses o gytuno ar argymhellion fel ‘masnachu ceffylau’, lle mai’r grwpiau sector 

hynny sydd wedi’u trefnu orau sy’n gallu cael y dylanwad mwyaf 

• yn drydydd, tra bod mecaneg addasu niferoedd dysgwyr yn syml, mae rhoi 

hynny ar waith yn fwy cymhleth. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod cynyddu rhai 

mathau o ddarpariaeth yn ddibynnol ar eraill yn gwneud cynnydd. Mae hefyd yn 

adlewyrchu’r ffaith nad yw ‘galw a chyflenwad’ yn syml, gan fod ‘galw’ yn cael ei 

ysgogi gan ddysgwyr yn ogystal â chyflogwyr, ac nid oes sicrwydd y bydd dysgwyr yn 

manteisio ar leoedd ychwanegol. Cydnabyddir hyn gan y PSRhau drwy eu gwaith 

“Dydw i ddim yn siŵr a yw ein 
hargymhellion yn newid darpariaeth yn 
sylweddol … ac mae’r templed a’r 
argymhellion yn ronynnog iawn - felly 
byddai’n dda dadansoddi mwy ar y 
gwahaniaeth y mae’r broses yn ei gael 
yn y rhanbarth” 

PSRh, swyddog 
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mewn amlygu cyfleoedd gyrfa, ond nododd nifer o ymatebwyr y gellid gwneud mwy 

o ran galw gan ddysgwyr. 

3.10 Ar y cyfan, roedd barn gref y dylai’r PSRhau fod â 

rôl fwy strategol mewn cynllunio sgiliau, yn 

hytrach nag un dechnegol, weithredol. Nid yw’n 

syndod y mynegwyd y farn hon gan ymgynghoreion 

yn y sector addysg bellach (gan adlewyrchu rhai o’r 

ymatebion i Bwyllgor ESS y Cynulliad), ond fe’i 

mynegwyd yn eang hefyd gan fusnesau a 

rhanddeiliaid eraill: o safbwynt busnes, dywedodd 

un ymgynghorai er bod gan Lywodraeth Cymru fuddiannau cynllunio mewn cytuno ar 

niferoedd cadarn, roedd gan gyflogwyr fwy o ddiddordeb yn sut y gellid mynd i’r afael â’u 

gofynion sgiliau yn eu holl agweddau. Fodd bynnag, fel rhan o’r adolygiad hwn nid ydym wedi 

ystyried canlyniadau’r ymarferiad addasu niferoedd dysgwyr, na chwaith wedi edrych mewn 

unrhyw fanylder ar eu gweithrediad yn ymarferol. Gan mai dull arbrofol oedd yr ymarferiad 

addasu, byddai’n ddefnyddiol i adolygu’r canlyniadau - yn ogystal â’r broses - cyn dod i farn 

ynglŷn â’i effeithiolrwydd. 

Casglu’r dystiolaeth 

3.11 Er mwyn llywio’r CSChRh a’r argymhellion sydd wedi’u cynnwys yn y Templedi Cynllunio a 

Chyllido, bydd y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn cynnal dadansoddiad o ddata 

marchnad lafur eilaidd, yn ogystal ag ymgynghoriad â chyflogwyr.  

Gwybodaeth am y farchnad lafur (LMI) 

3.12 Mae Llywodraeth Cymru yn paratoi adroddiadau LMI blynyddol ar gyfer pob un o’r tri 

rhanbarth PSRh: mae’r rhifynnau diweddaraf (Ebrill 2019) a bostiwyd ar wefan Porth Sgiliau 

Llywodraeth Cymru yn berthnasol i fis Awst 201714. Mae pob adroddiad LMI yn gompendiwm 

sylweddol o ddata wedi’i godi o StatsCymru15, data myfyrwyr AB ychwanegol, yr Arolwg 

Sgiliau Cyflogwyr, Working Futures ac adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar 

anghenion y Gymraeg mewn cyfres o sectorau, gyda chysylltiadau i’r data diweddaraf ar wefan 

StatsCymru, y cynghorir y PSRhau i’w defnyddio. Er y gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf o’r data 

yn hawdd mewn mannau eraill, drwy ffynonellau megis StatsCymru a NOMIS, a bydd eisoes 

wedi cael ei ddadansoddi gan ddarparwyr a chyrff eraill, mae ffynhonnell cyfeirio canolog yn 

debygol i fod yn ddefnyddiol, ar gyfer PSRhau a phartneriaid eraill. Mae’r data hefyd yn cael 

ei gyflwyno’n gyson ar gyfer pob un o’r Partneriaethau. Mae pob PSRh hefyd yn cynnal arsyllfa 

data rhanbarthol, wedi’u brandio ar wahân, ond y cyfan wedi’u cyflwyno drwy blatfform 

InfoBase Cymru ac yn cynnwys setiau data cyffredin yn ogystal â chynnwys lleol unigryw16. 

3.13 Adroddodd pob PSRh eu bod yn defnyddio’r adroddiadau LMI wrth baratoi’r Cynlluniau 

Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol. Fodd bynnag, gwnaed tri sylw:  

                                                                 
14 Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru (https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/datblygu-
sgiliau/partneriaethau-sgiliau-rhanbarthol)    
15 Yn cynnwys data gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, CThEM, Yr Adran Gwaith a Phensiynau, Llywodraeth Cymru 
(rhagfynegiadau poblogaeth a Chofnod Dysgu Gydol Oes Cymru) a’r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch 
16 Noder na wnaethom ystyried y defnydd o’r arsyllfeydd data rhanbarthol fel rhan o’r ymchwil hwn.  

“Ni ddylai Llywodraeth Cymru geisio 
defnyddio’r broses hon ar lefel ronynnog 
iawn, gan edrych ar niferoedd penodol o 
bobl i fodloni’r galw. Yn hytrach, dylid ei 
ddefnyddio i edrych ar y darlun mawr o 
ofynion sgiliau eang” 

Aelod Bwrdd PSRh 

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/datblygu-sgiliau/partneriaethau-sgiliau-rhanbarthol
https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/datblygu-sgiliau/partneriaethau-sgiliau-rhanbarthol
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• yn gyntaf, mae amseriad cyhoeddiad y pecynnau data LMI yn golygu bod y data 

yn aml ‘allan o ddyddiad’ erbyn yr adeg y mae angen cynhyrchu’r CSChRh. Gyda’r 

symudiad i gylch CSChRh tair blynedd (yn hytrach na blynyddol), dylai hwn hefyd fod 

yn llai o broblem 

• yn ail, dywedodd rhai nad yw peth setiau data yn cael eu cynnwys yn y pecyn (er 

enghraifft, gan Gyrfa Cymru). Dywedodd nifer y byddai’n ddefnyddiol i gael mynediad 

at ffynonellau data masnachol a ddefnyddir yn eang: weithiau gall y PSRhau gael 

mynediad atynt drwy eu partneriaid addysg bellach, ond yn fuan bydd Llywodraeth 

Cymru yn caffael offer dadansoddi LMI rhyngweithiol. Mae’r PSRhau hefyd yn cyrchu 

data parthed y galw gan bartneriaid y diwydiant (er enghraifft gan y CITB a’r Siambr 

Fasnach) 

• yn drydydd, er bod y pecyn data LMI yn eang, mae ar y cyfan yn ‘amrwd’: mae’n 

nodi’r “beth”, ond nid “beth felly”. Awgrymodd un ymgynghorai y gellid gwneud 

mwy i ddehongli’r data yn well, efallai drwy ddefnyddio partneriaid yn y sector 

Addysg Uwch.  

3.14 Fel y nodwyd uchod, mae’r PSRhau yn teimlo ei bod yn her i adolygu, dadansoddi, dehongli ac 

ategu rhyddhau canolog LMI mewn pryd ar gyfer cyflwyno’r CSChRh ym mis Gorffennaf. O 

gofio bod llawer o’r data y mae angen i’r PSRhau ei ddefnyddio yn deillio o gasgliad 

cyffredin o ffynonellau, efallai y byddai’n werthfawr cael mwy o ddadansoddi canolog, 

er mwyn cefnogi dehongliad cyson a lleihau’r baich ar y PSRhau unigol.  

Mewnwelediad gan gyflogwyr 

3.15 Mae pob un o’r tair PSRh yn ategu data am y farchnad lafur gyda mewnwelediad ac 

ymgysylltiad uniongyrchol â chyflogwyr, ac mae hyn yn rhan greiddiol o’u rôl. Mae rhai 

gwahaniaethau o ran sut y mae’r PSRhau yn casglu barn cyflogwyr (sy’n adlewyrchu gwahanol 

gefndir y partneriaethau), er bod tystiolaeth o gysondeb cynyddol. Yn gyffredinol, ceir 

mewnwelediad cyflogwyr drwy gynrychiolaeth cyflogwyr ar y PSRhau eu hunain; deialog 

gyda rhwydwaith ehangach o gyflogwyr a chyrff cynrychioli cyflogwyr; ac arolygon i ganfod 

ystod ehangach o safbwyntiau a gofynion o ran sgiliau. Mae’r paragraffau sy’n dilyn yn 

ystyried pob un yn ei dro. 

Arweinyddiaeth cyflogwyr a chynrychiolaeth ar y Bwrdd 

3.16 Mae pob un o’r tair PSRh wedi’u ‘harwain gan gyflogwyr’, yn y ffaith bod ganddynt gadeirydd 

o’r sector preifat (o’r sector ynni yng Ngogledd Cymru, peirianneg yn Ne Orllewin a 

Chanolbarth Cymru ac adeiladu yn Ne Ddwyrain Cymru). Ym mhob achos, mae trefniadau 

wedi esblygu dros amser, gyda symudiad tuag at fwy o ymglymiad sector preifat17.  

3.17 Cwestiynwyd i ba raddau y mae Byrddau PSRh yn ‘gynrychioliadol’ o lais y cyflogwr 

ehangach yn Adolygiad Graystone ac ymchwiliad presennol Pwyllgor ESS Cynulliad Cymru. 

Mae’n anodd cyflawni hyn yn berffaith, er bod tystiolaeth bod y PSRhau wedi gwneud 

                                                                 
17 Roedd cyfansoddiad bwrdd yn thema allweddol yn Adolygiad Graystone. Mae’r broses o esblygu i arweinyddiaeth lle 
mae cyflogwyr yn chwarae rhan gryfach wedi amrywio yn ôl PSRh. Er enghraifft, sefydlwyd PSDRh De Orllewin a 
Chanolbarth Cymru fel darpariaeth darparwr yn 2007, ond yn ddiweddarach mabwysiadodd strwythur Bwrdd newydd (a 
arweinir gan y sector preifat) yn 2015. Mae symudiad PSRh Gogledd Cymru tuag at Fwrdd a arweinir gan gyflogwyr yn 
fwy diweddar. Ond mae cyfeiriad cyffredinol y teithio yn gyson.  
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ymdrechion i wella pa mor gynrychioliadol yw aelodaeth eu Byrddau, ac roedd consensws 

cyffredinol bod yna gydbwysedd rhesymol. Mae pob un o’r tri Bwrdd yn cynnwys cyfuniad o 

gyrff cynrychioliadol (megis y Ffederasiwn Busnesau Bach a Siambrau Masnach) a chyflogwyr 

unigol. Ym Mhartneriaethau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a De Orllewin a Chanolbarth 

Cymru, mae grwpiau sector hefyd wedi’u sefydlu i ddwyn ynghyd ystod ehangach o 

gyflogwyr18, gyda chadeiryddion pob grŵp sector yn cael eu cynrychioli ar y prif Fwrdd (mae 

PSRh Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ddull tebyg, er gyda’r nod o weithio drwy gyrff sector 

sy’n bodoli eisoes).  

Deialog gyda’r rhwydwaith ehangach 

3.18 Yn y rhanbarthau hynny lle maent yn bodoli, mae gan y grwpiau sector rôl bwysig mewn 

adolygu’r dadansoddiad data ac ystyried heriau a gofynion sgiliau yn y dyfodol. Nodwyd bod 

rhai sectorau yn haws i’w dwyn ynghyd nag eraill (gan adlewyrchu, er enghraifft, fodolaeth 

cyrff diwydiant sefydledig (megis y CITB) a chyflogwyr mwy mewn rhai sectorau). Adroddodd 

pob un o’r tair PSRh hefyd eu bod yn ymgysylltu â chyflogwyr drwy raglen ehangach o 

weithdai a digwyddiadau. Fodd bynnag, mae swm yr ymgysylltu fel petai’n amrywio’n 

sylweddol: yn eang y Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru, lle caiff ei danategu gan y grwpiau 

sector, ond yn fwy cyfyngedig yn y Gogledd (pwynt sy’n cael ei gydnabod gan PSRh Gogledd 

Cymru ei hun). 

3.19 Mae dwy PSRh (Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a De Orllewin a Chanolbarth Cymru) hefyd 

wedi cynnal arolygon sgiliau cyflogwyr ar-lein blynyddol; mae PSRh Gogledd Cymru ar hyn o 

bryd yn cynnal arolwg sgiliau cyflogwyr am y tro cyntaf, gan ddefnyddio holiadur yn seiliedig 

ar yr un a ddatblygwyd ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth Cymru. Yn 2018, denodd arolwg 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 115 o ymatebion y gellid eu defnyddio ar gyfer 

dadansoddiad19 (sampl fechan o gofio maint y sail busnes posibl); denodd arolwg PSRh De 

Orllewin a Chanolbarth Cymru (a oedd wedi bod yn cael ei gynnal am gyfnod hwy) 550 o 

ymatebion. Gallai fod achos dros ragor o gydgysylltu mewnbynnau arolwg er mwyn 

cefnogi mwy o gysondeb (yn 2018, gofynnodd arolygon PRC a De Orllewin a Chanolbarth 

Cymru gwestiynau tebyg ar y cyfan, ond nid yr un rhai yn union) ac o bosibl lefelau cyfranogi 

uwch. 

3.20 Roedd ymgysylltiad â chyflogwyr gydag ôl-troed cenedlaethol neu DU gyfan yn faes arall 

lle teimlai ymatebwyr fod bwlch i’w gael. Nodwyd, er enghraifft, y bydd rhai sefydliadau yn 

ystyried Cymru gyfan fel un uned at ddibenion cynllunio a gallai fod yn anodd ymgysylltu â 

hwy ar lefel leol. Mae hyn fel petai’n berthnasol iawn i gwmnïau yn y sector gwasanaethau (er 

enghraifft, manwerthwyr lluosog mawr gyda phatrwm cyflogaeth wedi’i ddosbarthu’n eang). 

Gallai cydweithio ar draws y PSRhau fod yn ddefnyddiol er mwyn ymgysylltu â’r grŵp hwn. 

Triongli mewnwelediad a gwybodaeth cyflogwyr 

3.21 Er bod data LMI a mewnwelediad cyflogwyr yn elfennau allweddol o’r sail gwybodaeth, mae’n 

bwysig eu bod yn cael ei ‘triongli’ gyda mathau eraill o dystiolaeth. Mae hyn eisoes yn digwydd 

drwy weithrediad y PSRhau fel partneriaethau cyhoeddus-preifat: er eu bod yn cael eu 

harwain gan gyflogwyr, maent i gyd yn cynnwys cynrychiolaeth o blith darparwyr ac 

                                                                 
18 Mae wyth grŵp sector yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru, a chwech ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd 
19 PDSA/ Data Cymru (2018), Arolwg Sgiliau Busnes PDSA 2018 



Adolygiad Annibynnol o gynllunio seiliedig ar dystiolaeth y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
 

 17 

awdurdod lleol, ac mewn rhai achosion maent yn cynnwys grwpiau darparwyr ar wahân. Mae 

peth tystiolaeth o well deialog rhwng darparwyr a chyflogwyr (er enghraifft, caiff darparwyr 

nawr eu cynrychioli ar bob grŵp sector yn PRC a De Orllewin a Chanolbarth, er nad yw hyn 

wastad wedi digwydd). Yn fras, mae darparwyr yn adrodd am berthynas gadarnhaol gyda’r 

PSRhau a’u cynrychiolwyr o blith cyflogwyr, er y dylid nodi’r rhwystredigaethau sy’n 

gysylltiedig â’r argymhellion niferoedd dysgwyr gronynnog. 

Edrych i’r dyfodol 

3.22 Y tu hwnt i fewnbwn aelodau Bwrdd eraill a 

rhanddeiliaid allweddol, dywedodd rhai 

ymgynghoreion bod llawer o gwmnïau “ddim yn 

gwybod beth nad ydynt yn ei wybod”: efallai na fydd 

mewnwelediad i’r gofynion sgiliau presennol yn 

troi’n alw yn y dyfodol, ac efallai na fydd busnesau 

unigol, sy’n wynebu’r pwysau o ymateb i’r heriau 

presennol, yn y sefyllfa orau i ymateb i hyn. Fodd 

bynnag, mae cyflymder newid technolegol, ei effaith 

ar gysyniad a natur gwaith (cynyddu hunangyflogaeth, newid gyrfa yn amlach, mwy o 

hyblygrwydd) a’r cyfleoedd a’r heriau a gyflwynir gan hyn ar gyfer y diwydiant ac unigolion i 

gyd yn awgrymu bod angen ffocws sy’n edrych yn fwy i’r dyfodol. Byddai meithrin y 

ddealltwriaeth hon yn alinio’n dda gyda ffocws y Cynllun Gweithredu Economaidd. Dylai rhoi 

ystyriaeth i effaith tueddiadau tymor hwy ar yr economi leol a’i sail sgiliau hefyd fod yn faes 

lle gallai’r PSRhau ychwanegu gwerth sylweddol. O bosibl, gallai Llywodraeth Cymru gefnogi 

hyn drwy ddatblygu swyddogaeth rhagolwg ganolog, efallai’n gweithio gyda nifer o 

fusnesau a phrifysgolion. 

Herio’r dystiolaeth 

3.23 Yn y tymor byrrach, roedd rhai ymgynghoreion yn teimlo er bod llais y cyflogwr yn 

hollbwysig, ni chaiff ei herio neu ei archwilio bob amser (er enghraifft, o ran ystyried a 

yw anawsterau recriwtio wedi’u cysylltu i ffactorau heblaw cyflenwad sgiliau, megis tâl ac 

amodau; neu i ba raddau y gall cwmnïau ddatrys materion sgiliau neu barodrwydd at waith 

drwy weithredu mewnol). Mae’r materion hyn yn anodd eu harchwilio drwy arolygon neu 

gyfarfodydd ymgysylltu, ond gallant gael eu hystyried drwy ymchwil ansoddol. Gallai hyn o 

bosibl ychwanegu gwerth pellach a mewnwelediad i’r rhaglen ymgysylltu â chyflogwyr 

barhaus. 

Ystyried ffactorau ac eithrio’r galw gan gyflogwyr  

3.24 Fel yr amlygwyd yn gynharach, mae galw gan y dysgwyr yn ysgogwr allweddol 

darpariaeth sgiliau. Roedd gan y PSRhau (a rhanddeiliaid eraill) yr uchelgais i wneud mwy 

er mwyn mynd i’r afael â hyn, drwy waith i gynyddu’r ddealltwriaeth - a newid safbwyntiau - 

llwybrau gyrfa, o bosibl wedi’u cysylltu wrth gynnydd mewn ffocws ar ragolwg a amlygir 

uchod. Mae’r PSRhau eisoes wedi ymgysylltu â hyn, a gallai safbwyntiau dysgwyr (yn cynnwys 

safbwynt dysgwyr arfaethedig sydd eisoes mewn cyflogaeth) hefyd fod yn ffynhonnell 

gwybodaeth ddefnyddiol mewn cynllunio darpariaeth ar gyfer y dyfodol.  

“Mae gan yr holl ddarparwyr farn debyg 
am y galw o ran sgiliau yn seiliedig ar 
ddata LMI, EMSI ac ati. Nid oes gennym 
wybodaeth fanwl ar fylchau sgiliau ‘niche’ 
y bydd cyflogwyr newydd neu arferion 
gweithio newydd am i ni eu cyflenwi nawr 
neu yn y dyfodol” 

Coleg AB (tystiolaeth i Bwyllgor ESS y 
Cynulliad) 
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Adnoddu’r Partneriaethau 

3.25 Caiff y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol eu hadnoddu drwy grant blynyddol gwerth 

£165,000 y flwyddyn gan Lywodraeth Cymru i gyflawni eu rôl graidd (h.y. cyfanswm o 

£495,000 ar draws y tair partneriaeth). Mewn rhai achosion, ategir hyn (neu gobeithir ategu 

hyn) gan adnoddau ychwanegol o Fargen Ddinesig a Bargen Twf. Trafodir hyn ymhellach yn 

y bennod nesaf.  

3.26 Mae peth gwahaniaeth yn yr adnoddau staff craidd sydd ar gael i’r PSRhau, yn amrywio o dîm 

o 3.5 cyfwerth ag amser llawn (FTE) yn achos De Orllewin a Chanolbarth Cymru i 1.2 FTE ym 

Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (er nad oes digon o adnoddau o fewn PRC). Mae’r 

Partneriaethau hefyd wedi cael peth llwyddiant mewn sicrhau secondiad ac adnoddau 

seiliedig ar brosiect gan bartneriaid: 

Tabl 3-2: Adnoddau staff PSRh 

PSRh Adnoddau staff 

Partneriaeth Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd 

Cyfanswm y tîm: 1.2 FTE:  

• Rheolwr (0.6 FTE, secondiad o CITB) 

• Cynghorydd sgiliau (0.4 FTE, ymgynghorydd) 

• Cefnogaeth weinyddol (0.2 FTE) 

Mae yna hefyd swydd wag ar hyn o bryd 

PSRh Gogledd Cymru Cyfanswm y tîm: 2.5 FTE:  

• Rheolwr (1 FTE) 

• Uwch ymchwilydd (1 FTE, secondiad o Gyrfa 
Cymru) 

• Ymchwilydd (0.5 FTE, secondiad o Grŵp Llandrillo 
Menai) 

PDSRh De Orllewin a Chanolbarth 
Cymru  

Cyfanswm y tîm: 3.5 FTE:  

• Rheolwr (1 FTE) 

• Ymchwilydd/ gweithiwr prosiect (1.5 FTE) 

• Swyddog ymgysylltu â chyflogwyr (1 FTE) 

Ffynhonnell: SQW, cyfweliadau gyda rheolwyr PSRh 

3.27 Roedd amrywiaeth barn ynglŷn â pha rai o’r PSRhau sydd â digon o adnoddau i weithredu’n 

effeithiol. Yn gyffredinol y farn oedd bod gan y PSRhau ‘dim ond’ digon o adnoddau i 

gyflawni eu ‘contract craidd’ gyda Llywodraeth Cymru, a soniodd rhai ymatebwyr yn uchel 

am ansawdd y timau craidd. Fodd bynnag, y teimlad cyffredinol oedd nad oedd llawer yn 

weddill ar gyfer tasgau ychwanegol oni bai eu bod wedi’u cyllido ar wahân, ac roedd teimlad 

bod y galw ar amser wedi cynyddu wrth i’r Partneriaethau ddod yn fwy sefydledig (ac, mewn 

rhai achosion, wrth i ofynion ychwanegol gan y partneriaethau Bargen Ddinesig/Bargen Twf 

ddod i’r amlwg – trafodir hyn ymhellach yn y bennod nesaf). Nodwyd hefyd bod cost ‘cudd’ 

sylweddol, er yn hanfodol, yn gysylltiedig â chyfraniad sefydliadau partner ac aelodau Bwrdd. 

Fodd bynnag, gallai ysgafnhau’r pwysau i gynhyrchu CSChRh blynyddol, a pheth 

dadansoddiad data a rhagolwg yn ganolog, gynorthwyo i ryddhau staff rhanbarthol ar gyfer 

gweithgareddau i gyflogwyr a darparwyr.  

3.28 Ar hyn o bryd mae’r PSRhau yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru (drwy Gymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru) ar ffurf dyfarniad grant blynyddol. Mae hyn yn peri rhai heriau 

mewn recriwtio a chadw staff, yn arbennig yn y PSRhau hynny sy’n llai sefydledig: mae hwn 
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fel petai’n fater pwysicach na gwerth y cyllid. Er bod secondiadau gan sefydliadau partner 

wedi cynorthwyo i liniaru hyn, byddai cyllido tymor hwy yn bendant yn cynorthwyo i 

sicrhau sefydlogrwydd a momentwm. 

Deall y rôl, a chydweithio 

3.29 Drwy gydol yr astudiaeth roedd dealltwriaeth 

gref gan y rhanddeiliaid y buom yn siarad â hwy 

ynglŷn â rôl y PSRhau i ran mewnwelediad a 

chasglu gwybodaeth am y farchnad lafur a 

defnyddio hyn i lywio darpariaeth. Mae’r 

eglurder hwn fel petai wedi gwella dros amser, gyda 

nifer o ymatebwyr yn gwneud sylwadau am y gwell 

deialog rhwng y PSRhau a Llywodraeth Cymru: 

nodwyd er enghraifft y bu mwy o drafodaeth eleni 

ynglŷn â gofynion Llywodraeth Cymru cyn cyhoeddi’r contractau blynyddol. Mae’r allbynnau 

gofynnol yng nghontract Llywodraeth Cymru hefyd wedi’u nodi’n glir. Er nad oedd yn rhan o 

gylch gwaith yr astudiaeth hon i adolygu gweithrediad Adolygiad Graystone, soniodd nifer o’r 

ymatebwyr am yr ymdrechion oedd wedi’u gwneud i fynd i’r afael ag argymhellion Graystone 

o ran atebolrwydd20. 

3.30 Fodd bynnag, mae’n ymddangos bod peth diffyg eglurdeb mewn dau faes:  

• yn gyntaf, er bod y PSRhau wedi’u sefydlu fel cyrff cynghori, yn gwneud 

argymhellion i Lywodraeth Cymru, nid yw fel petai hyn wedi’i ddeall yn llawn. 

Mae’n ymddangos bod rhai o’r farn pan fydd y PSRhau yn ystyried newidiadau mewn 

niferoedd dysgwyr, eu bod yn gweithredu mewn swyddogaeth gwneud 

penderfyniadau21. Efallai bod y dryswch hwn wedi cyfrannu at y drafodaeth ynghylch 

trefn lywodraethu PSRh yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae’n debygol o lesteirio 

gweithio mewn partneriaeth. Byddai’n ddefnyddiol i hyn gael ei egluro, er y byddai 

symud oddi wrth wneud argymhellion gronynnog ar ddarpariaeth pwnc penodol 

hefyd yn fuddiol 

• yn ail, ffocws ar sector a fwriedir. Mae’r mandad gwreiddiol a nodir yng Nghynllun 

Gweithredu Sgiliau 2014 yn awgrymu ffocws ar yr ‘economi eang’ (er o fewn cyd-

destun deall ysgogwyr twf rhanbarthol a’r ffynonellau mwyaf tebygol o gyflogaeth yn 

y dyfodol). Byddai hyn yn ymddangos i fod yn gyson gyda’r dull a ddefnyddiwyd yn y 

Cynllun Gweithredu Economaidd a chydnabyddiaeth pwysigrwydd yr economi 

sylfaenol yn gyffredinol. Fodd bynnag, yn ei dystiolaeth i’r Pwyllgor ESS, nododd 

Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd mai’r “cylch gwaith gan 

Lywodraeth Cymru fu i ganolbwyntio ar sectorau blaenoriaeth a’r rheini a fydd yn cael 

yr effaith fwyaf i werth ychwanegol gros a gyrfaoedd gwerth uchel”22. Yng nghyd-

destun cydgyfeirio technoleg a’r cymylu rhwng sectorau, nid yw bob amser yn glir 

                                                                 
20 Fodd bynnag, mae rhai argymhellion yn Adolygiad Graystone a ddylai fod yn hawdd eu gweithredu, ond nid oeddent 
wedi’u gweithredu pan ysgrifennwyd yr adroddiad hwn - er enghraifft, nid yw pob PSRh wedi cyhoeddi eu cylch gorchwyl 
ac aelodaeth eu Bwrdd ar eu gwefannau. 
21 Soniodd rhai ymgynghoreion am hyn 
22 Tystiolaeth ysgrifenedig i Ymchwiliad Pwyllgor ESS Cynulliad Cymru  gan Bartneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd 

“Mae’n gynnar, ond dylid canmol 
Llywodraeth Cymru am fod yn barod i 
ymgysylltu â’r PSRh a dirprwyo. Fodd 
bynnag, dylai Llywodraeth Cymru fod yn 
edrych ymhellach i’r dyfodol, gan 
gydnabod ein bod yn weithgar iawn o 
safbwynt ymgysylltu â chyflogwyr” 

Ymgynghorai busnes 
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pam fod sector penodol wedi – neu heb – ei ddynodi’n flaenoriaeth. Er cysondeb ar 

draws y PSRhau, efallai y byddai’n ddenfyddiol i egluro hyd a lled eu cylch gwaith.  

3.31 Yn olaf, er bod pob PSRh wedi esblygu o wahanol fan 

cychwyn, roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn 

gyfforddus gydag elfen o wahaniaeth 

rhyngddynt. Teimlwyd bod y gallu i ymateb i’r 

dirwedd leol ac ymgysylltu â chyflogwyr lleol yn 

rhywbeth a oedd yn gofyn am ddulliau gwahanol, 

hyd yn oed lle bo cyfleoedd i wneud rhai tasgau yn 

ganolog. O fewn y cyd-destun hwnnw, mae peth 

tystiolaeth o’r PSRhau yn cydweithio (er enghraifft, 

o ran rhannu arolygon cyflogwyr a’r fframwaith ar gyfer ymgysylltu â grwpiau sector), er mai 

ad hoc fu hyn. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi chwarae rôl mewn ymgynnull cyfarfodydd 

cenedlaethol PSRhau a darparwyr, ac amlygwyd dysgu wedi’i rannu fel maes y gallai 

Llywodraeth Cymru o bosibl gynnig cefnogaeth iddo.  

“Yn ystod y tri mis diwethaf rydym wedi 
bod yn cydweithio’n agosach - rhannu a 
chael sgyrsiau a chyfarfod cyflogwyr 
gyda’n gilydd … Gofynnwyd nifer o 
gwestiynau agored a gonest ac mae 
hynny wedi creu rhagor o sgwrsio a 
deialog agored” 

PSRh, swyddog 
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4. Perthynas gyda’r agenda twf rhanbarthol a’i 
threfn lywodraethu 

Crynodeb 

•  ae perthynas y PSRhau gyda’r trefniadau Bargen Ddinesig / Bargen Twf i gyd yn wahanol ac 

yn dal i amlygu. Fodd bynnag, ym mhob achos, mae awydd i osgoi dyblygu, ac mae pob 

Bargen Ddinesig / Bargen Twf presennol yn dymuno defnyddio eu PSRh lleol fel eu partneriaeth 

sgiliau allweddol.  

•  r bod hyn yn peri rhai heriau o ran pwysau’n cystadlu ar y tîm PSRh (a rhai materion 

llywodraethu), dylai hyn gael ei ddatrys os yw gofynion pob cyllidwr yn glir, a dylai bod 

manteision o weithio ar y cyd. 

 

Rhagymadrodd 

4.1 Mae’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wedi esblygu ar yr un pryd â dull Cymru gyfan ar 

gyfer twf rhanbarthol. Mae dau ddimensiwn i hyn:  

• yn gyntaf, y strwythurau rhanbarthol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae’r 

rhain yn cynnwys Prif Swyddog Rhanbarthol ar gyfer pob un o’r tri rhanbarth sy’n 

cyffinio a ffiniau’r PSRhau i gydgysylltu gweithgarwch Llywodraeth Cymru mewn 

cydweithrediad â phartneriaid rhanbarthol ar draws sbectrwm cyfan yr agenda 

datblygu economaidd 

• yn ail, y partneriaethau Bargen Ddinesig / Bargen Twf, sy’n canolbwyntio ar 

raglenni buddsoddi a fwriedir i ysgogi trawsnewidiad economaidd hirdymor.  

4.2 Yn amlwg, mae aliniad cryf rhwng y ddau. Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar berthynas y 

PSRhau gyda threfniadau Bargen Ddinesig / Bargen Twf, gan adolygu sut maent yn perthyn 

iddynt, a sut mae hyn yn alinio â chontract craidd y PSRhau gyda Llywodraeth Cymru. Gan fod 

pob Bargen Ddinesig / Bargen Twf wedi’u strwythuro’n wahanol, byddwn yn ystyried pob un 

yn ei thro, cyn amlygu rhai casgliadau trosfwaol.  

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

4.3 Ar hyn o bryd mae Partneriaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’i sefydlu fel ‘corff 

cynghori’ i bartneriaeth Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDdPRC), a 

lywodraethir gan ‘Gabinet Rhanbarthol’ (Cyd-bwyllgor o ddeg awdurdod lleol cyfranogol)23. 

Rhaglen 20 mlynedd a buddsoddiad gwerth £1.2 biliwn yw BDdPRC a gyllidir gan Lywodraeth 

Cymru, Llywodraeth y DU ac awdurdodau lleol, sydd â’r nod o gyflawni’r rhwydwaith Metro 

De Ddwyrain Cymru arfaethedig, yn ogystal â Chronfa Fuddsoddi Ehangach sy’n canolbwyntio 

ar ymyriadau i gefnogi arloesedd a seilwaith24.  

                                                                 
23 Cyfeirir at Fwrdd Partneriaeth Sgiliau PRC fel y Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth, er ein bod wedi defnyddio’r term 
‘Partneriaeth Sgiliau’ yn y bennod hon i gyfeirio at y Bwrdd a’r bartneriaeth ehangach, er mwyn osgoi dryswch. 
24 BDdPRC (https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/ynghlych/)   

https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/ynghlych/
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4.4 Mae’r rhaglen fuddsoddi yn ganolog i strategaeth ehangach, a amlinellir yng Nghynllun 

Diwydiannol ac Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a gytunwyd yn gynharach yn 

2019. Mae’r Cynllun Diwydiannol ac Economaidd yn nodi (ymhlith blaenoriaethau eraill) 

rhaglen ‘Sgiliau’r Dyfodol’, sydd ynddi’i hun yn cynnwys cyfres o gamau gweithredu, a nodir 

yn y blwch isod:  

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Rhaglen Sgiliau’r Dyfodol 

 ae’r Cynllun Diwydiannol ac  conomaidd yn nodi saith cam gweithredu blaenoriaethol, sy’n 

gysylltiedig â Bargen Ddinesig PRC:  

• Datblygu cynigion ar gyfer gwyddonwyr data, seiber, digidol a meddalwedd i fanteisio ar botensial 

diwydiannau newydd y dyfodol a chael gwerth ychwanegol o ddiwydiannau presennol a mwy 

traddodiadol 

• Datblygu cynigion i wasanaethu anghenion ein sectorau blaenoriaethol yn y rhanbarth (e.e., 

Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd) 

• Datblygu cynigion ar gyfer hyfforddi arweinyddiaeth weithredol o ansawdd uchel ar gyfer 

arweinwyr busnes ledled y rhanbarth 

• Datblygu rhaglen o entrepreneuriaeth ledled y rhanbarth (wedi’i hanelu at bobl ifanc 14 i 21 

mlwydd oed) i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid  

• Cefnogi mentrau presennol i gynyddu prentisiaethau yn y sectorau twf ledled y rhanbarth ar bob 

lefel 

• Uwchsgilio’r sector cyhoeddus mewn llythrennedd data, ymchwil a datblygu, caffael, a’r gallu o 

ran arweinyddiaeth arloesol 

• Gweithio ag ysgolion, colegau a phrifysgolion, a darparwyr preifat cyfredol i sicrhau bod yna 

ddigon o ddoniau brodorol lleol yn cael eu maethu a’u hyfforddi i wasanaethu anghenion ein 

heconomi sylfaenol 

Ffynhonnell: BDdPRC, Cynllun Diwydiannol ac Economaidd  

4.5 O gofio mai dim ond ychydig fisoedd oed yw’r Cynllun Diwydiannol ac Economaidd, mae’r 

camau hyn yn eu dyddiau cynnar ar hyn o bryd, ac mae angen penderfynu ar drefniadau 

cyflawni penodol. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd gan y Bartneriaeth Sgiliau rôl bwysig: 

mae gan gadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau statws arsyllwr ar Bartneriaeth Twf Economaidd 

PRC ac mae’r Bartneriaeth Sgiliau yn adolygu goblygiadau sgiliau y Cynllun Diwydiannol ac 

Economaidd.  

Gogledd Cymru 

4.6 Y bartneriaeth economaidd ranbarthol ar gyfer Gogledd Cymru yw Bwrdd Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru (BUEGC). Yn debyg i drefniadau BDdPRC, mae ei threfniadau 

llywodraethu wedi’u seilio ar Gyd-bwyllgor awdurdod lleol. Gwnaeth Llywodraethau Cymru 

a’r DU ymrwymiad ar gyfer cyllid buddsoddi gwerth £240 miliwn yn 2018, ac mae 

trafodaethau ar waith ynglŷn â rhagor o arian. Mae Bargen Twf 2017, a ragflaenodd yr 

ymrwymiad buddsoddi, yn cynnwys cyfres o uchelgeisiau mewn perthynas â sgiliau, yn 

canolbwyntio ar “gadw pobl ifanc yn y rhanbarth a lleihau allfudo”, cefnogi sgiliau a chynllunio 
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cyflogaeth, a “darparu pobl ifanc â’r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr yn barod ar gyfer 

cyflogaeth”25.  

4.7 Ar hyn o bryd, disgrifir PSRh Gogledd Cymru fel “ffrwd waith sgiliau a chyflogaeth BUEGC”26. 

Yn hanesyddol, sefydlwyd y PSRh fel is-grŵp BUEGC, gyda’r Cadeirydd yn mynychu’r BUEGC. 

Ers ailgyfansoddi BUEGC fel Cyd-bwyllgor (ar ffurf debyg i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd) 

nid yw wedi cael y statws hwnnw’n ffurfiol: yn hytrach y tebygrwydd yw y bydd y PSRh yn 

parhau’n bartneriaeth anghorfforedig, gyda Chyngor Gwynedd yn gorff atebol iddi, a chaiff ei 

chomisiynu gan BUEGC i gyflawni darnau penodol o waith mewn perthynas â sgiliau a 

chyflogaeth. Er enghraifft, comisiynwyd y PSRh i ddatblygu’r achosion busnes parthed cynnig 

sgiliau digidol BUEGC. Gan adlewyrchu’r trefniant hwn, ar hyn o bryd mae’r PSRh yn derbyn 

tua £30,000 gan BUEGC, yn ychwanegol at ei grant craidd gan Lywodraeth Cymru. 

De Orllewin a Chanolbarth Cymru 

4.8 Mae De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn cwmpasu dwy ardal Bargen Ddinesig / Bargen Twf 

– Bae Abertawe a Chanolbarth Cymru. Caiff y ddwy bartneriaeth Bargen Ddinesig / Bargen 

Twf eu cynrychioli ar Fwrdd y PSRh.  

Bae Abertawe 

4.9 Mae Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn cynnwys ymrwymiad gwerth £241 miliwn gan 

Lywodraethau Cymru a’r DU i gefnogi rhaglen o 11 prosiect ar draws De Orllewin Cymru. Er i 

benawdau’r telerau gael eu harwyddo yn 2017, mae’r rhaglen yn seiliedig ar 

gymeradwyaethau prosiectau unigol gan y ddwy Lywodraeth (yn hytrach na chronfa 

ddatganoledig fel a geir ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd) ac mae’n dal yn ei chamau 

cynnar27. Gwneir y trefniadau llywodraethu cyffredinol drwy Gyd-bwyllgor.  

4.10 Mae’r 11 prosiect yn y portffolio Bargen Ddinesig yn cynnwys Menter Sgiliau a Doniau, sydd 

â’r nod o ganfod bylchau mewn sgiliau a fydd angen eu llenwi er mwyn cyflawni (a chael y 

budd gorau o) y deg prosiect cyfalaf arall a sefydlu’r ddarpariaeth sydd ei hangen i fynd i’r 

afael â hwy. Y cynnig yw y bydd PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn rheoli cyflawniad 

y Fenter Sgiliau a Doniau a bydd yn derbyn cyllid gan y Fargen Ddinesig ar gyfer hyn. Bydd 

hyn ar wahân ac yn ychwanegol i ‘swyddogaeth graidd’ y PDSRh a gyflawnir drwy 

gontract Llywodraeth Cymru, a’r bwriad yw y bydd y PDSRh yn parhau’n bartneriaeth 

anghorfforedig, ar wahân. Dylai fodd bynnag gynorthwyo i ychwanegu gwerth at 

swyddogaeth graidd y PDSRh, yn arbennig mewn deall y galw economaidd hirdymor ar gyfer 

y dyfodol. Mae’r trefniant arfaethedig hwn wedi’i drafod yn eang gan bartneriaid ym Mae 

Abertawe, ac yn ein hymgynghoriadau roedd cefnogaeth gref i hyn. 

Canolbarth Cymru 

4.11 Mae Canolbarth Cymru (Ceredigion a Phowys) yn rhan o bartneriaeth Tyfu Canolbarth 

Cymru (TCC). Ar hyn o bryd nid oes Bargen Twf wedi’i chytuno ar gyfer Canolbarth Cymru, 

                                                                 
25 NWAEB (2017), Blaengar, Gwydn, Cysylltiedig: Bargen Twf i Ogledd Cymru, t.10 
(https://northwaleseab.co.uk/sites/nweab/files/documents/welsh_growth_plan_doc_v4_final.8.feb2018.cleaned.pdf)      
26 NWAEB (https://northwaleseab.co.uk/cy/swyddi-sgiliau/partneriaeth-sgiliau-rhanbarthol)    
27 Actica Consulting ar gyfer Llywodraeth Cymru (2019), Adolygiad Annibynnol Bargen Ddinesig Bae Abertawe 

https://northwaleseab.co.uk/sites/nweab/files/documents/welsh_growth_plan_doc_v4_final.8.feb2018.cleaned.pdf
https://northwaleseab.co.uk/cy/swyddi-sgiliau/partneriaeth-sgiliau-rhanbarthol
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er bod trafodaethau’n mynd rhagddynt i ddatblygu un, ac mae partneriaid lleol yn y broses o 

sefydlu ystod o strwythurau rhanbarthol, yn cynnwys Cyd-bwyllgor.  

4.12 Ar hyn o bryd nid oes perthynas lywodraethu ffurfiol rhwng y PDSRh a’r bartneriaeth TCC (ac 

eithrio’r un drwy gynrychiolaeth TCC ar Fwrdd y PDSRh), er bod y PDSRh wedi dweud ei bod 

wedi paratoi cynllun sgiliau a chyflogaeth ar wahân ar gyfer Canolbarth Cymru.  

4.13 Barn y TCC yw y byddai’n well ganddi gael Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ar wahân ar gyfer 

Canolbarth Cymru, wedi’i alinio gyda’i ffiniau. Mae gan y PDSRh farn wahanol. Nid ydym ni 

wedi mynegi barn am hyn, gan ei fod y tu allan i gwmpas yr adolygiad hwn.  

Rhai arsylwadau ar y berthynas rhwng y PSRhau a’r agenda 
rhanbarthol sy’n dod i’r amlwg 

4.14 Fel y mae’r trosolwg hwn yn dangos, mae’r holl drefniadau Bargen Twf / Bargen Ddinesig 

wedi esblygu mewn ffyrdd gwahanol, fel ag y mae’r PSRhau, ac nid oes un trefniant 

llywodraethu penodol cyson. Fodd bynnag, mae cysondeb o ran dymuniad - gan y PSRhau 

a’r partneriaethau rhanbarthol - i osgoi dyblygu. Yng Ngogledd Cymru, dechreuodd y PSRh 

fel is-grŵp BUEGC a, gyda pheth newidiadau i drefn lywodraethu, mae yn y bôn wedi cadw’r 

statws hwnnw. Ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, cafodd y bartneriaeth PDSA flaenorol ei 

ail-chastio fel bwrdd cynghori o fewn y strwythur BDdPRC. Yn Ne Orllewin a Chanolbarth 

Cymru, mae’r PDSRh yn parhau’n bartneriaeth anffurfiol ar wahân, ond bydd yn cyflawni 

gwasanaeth dan gontract ar wahân ar gyfer Bargen Ddinesig Bae Abertawe. Dim ond yng 

Nghanolbarth Cymru y mae angen cytuno ar berthynas. 

4.15 Yn y cyd-destun hwnnw, mae mantais bod gan y 

PSRhau berthynas agos â’r strwythurau Bargen 

Ddinesig / Bargen Twf, a gyda Swyddogion 

Rhanbarthol Llywodraeth Cymru: dylai’r 

mewnwelediad gan gyflogwyr a darparwyr fod yn 

berthnasol hefyd, a dylai fod o fudd i’r tair 

partneriaeth. Fel y dywedodd sawl rhanddeiliad, dim ond ar gyfer rhai partneriaid y mae 

nodweddion daearyddol ac ‘aliniadau’ penodol yn berthnasol beth bynnag: mae teithio a 

buddsoddiad yn llifo ar draws rhanbarthau ac i mewn ac allan o Gymru. 

4.16 Soniodd nifer o ymgynghoreion am y graddau y caiff staff PSRh eu “tynnu i wahanol 

gyfeiriadau” gan eu contractau Llywodraeth Cymru a’r galw lleol. O gofio’r cynnydd sydd 

wedi’i wneud mewn symleiddio’r broses contractio gyda Llywodraeth Cymru yn y 

blynyddoedd diwethaf, fe ddylai fod yn bosibl nodi gofynion Llywodraeth Cymru gyda pheth 

hyblygrwydd ar gyfer gweithgareddau ychwanegol unwaith y bo’r gofynion hyn wedi’u 

bodloni, gydag unrhyw ddadansoddiad neu ddatblygiad prosiect ychwanegol sydd eu hangen 

gan y timau Bargen Ddinesig / Bargen Twf (neu’n wir unrhyw bartneriaid eraill) yn cael eu 

cyllido ar wahân yn ôl y galw. 

“Mae’n iawn i’r PSRh gael dau fos, cyn 
belled bod dealltwriaeth dda o le mae 
pob gwaith yn mynd” 

Busnes 
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5. Casgliadau ac argymhellion  

Cryfhau gwybodaeth a mewnwelediad rhanbarthol … 

5.1 Mae’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn darparu adnodd gwerthfawr i Lywodraeth 

Cymru (a phartneriaid ehangach) mewn rhoi mewnwelediad i’r galw am sgiliau yn y dyfodol 

a chysylltu hyn gyda chynllunio darpariaeth. Mae pwysigrwydd cynyddol yr agenda 

rhanbarthol mewn polisi datblygu economaidd a’r potensial ar gyfer dull wedi’i gydgysylltu’n 

well ar gyfer addysg ôl-16 yn awgyrmu cyfle i ddatblygu’r rôl hon. 

5.2 Yn y cyd-destun hwn, ac yng ngoleuni adnoddau cyfyngedig, mae’r adolygiad cymharol fyr 

hwn yn amlygu rhai ffyrdd y gall rôl ‘gwybodaeth a mewnwelediad’ y PSRhau gael ei chryfhau:  

• Gallai rôl y PSRhau fod â ffocws mwy strategol. Dylai newid i gylchoedd tair 

blynedd ar gyfer paratoi Cynlluniau Sgiliau a Chyflogaeth Rhanbarthol fod yn fuddiol 

yn hyn o beth, o ran ysgafnhau’r baich o baratoi’r Cynllun ac mewn galluogi’r PSRhau 

i edrych yn fwy hirdymor. 

• Dylai fod dull mwy cyson a chynhwysfawr ar gyfer ymgysylltu â chyflogwyr. Ar 

hyn o bryd, mae amrywiaeth o ran hyd a lled cysylltiad uniongyrchol â chyflogwyr. 

Fodd bynnag, mae hyn yn greiddiol i gylch gwaith y PSRhau, ac mae arfer da ymhlith 

PSRhau y gellir adeiladu arno. 

• Er mwyn cefnogi hyn efallai y bydd cyfleoedd i wneud rhai swyddogaethau yn 

ganolog, naill ai gan Lywodraeth Cymru, neu gan y PSRhau yn gweithio ar y cyd. Gallai 

hyn gynnwys peth dadansoddiad LMI a gwaith paratoi a chomisiynu arolygon 

cyflogwyr, gan gynorthwyo i ryddhau adnoddau ar lefel leol i ganolbwyntio ar 

ymgysylltiad uniongyrchol â chyflogwyr a chreu cronfa ar y cyd o arbenigedd. 

• Ar yr un pryd, mae rhai meysydd lle gellid cryfhau (neu herio) llais y cyflogwr 

drwy ystod ehangach o dystiolaeth. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth rhagolwg 

ychwanegol, ymchwil ansoddol gyda chyflogwyr ac ymgysylltu â’r cyflogwyr hynny 

sy’n gweithredu’n genedlaethol ac sy’n anodd ymgysylltu â hwy ar lefel ranbarthol: 

eto, gellid cyflawni neu gomisiynu hyn yn ganolog er mwyn ysgafnhau’r baich ar 

adnoddau rhanbarthol.  

• Byddai adnoddu tymor hwy yn ddefnyddiol er mwyn galluogi’r PSRhau i ganfod 

a chadw staff. Mae contractio blynyddol yn her: gallai contract tair blynedd wedi’i 

gysylltu i’r cylch CSChRh roi rhagor o sicrwydd (a byddai’n gymorth i sicrhau dull 

mwy cyson parthed y strwythurau Bargen Twf / Bargen Ddinesig a chyfleoedd posibl 

ar gyfer cyllido partneriaeth a allai ddod o hyn). 

• Mae angen i’r PSRhau fod yn bartneriaethau rhwng cyflogwyr a darparwyr. Mae 

hwn yn bwynt amlwg - ond bu peth tensiwn rhwng cynrychiolwyr cyflogwyr a 

sefydliadau darparwyr yn y gorffennol, ac adlewyrchwyd hyn yn y ddau 

ymgynghoriad fel rhan o’r adolygiad hwn a’r dystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor ESS. 

• Yn gysylltiedig â hyn, mae ymdrechion i fynd i’r afael â’r galw gan ddysgwyr (yn 

ogystal â’r galw gan gyflogwyr a chyflenwad darparwyr) yn bwysig: mewn rhai 
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achosion, mae’r PSRhau wedi cychwyn gwaith i hyrwyddo ac egluro cyfleoedd mewn 

meysydd lle mae’n debygol y ceir twf yn y dyfodol. Mae hyn y tu allan i gylch gwaith 

craidd y PSRhau – ond mae’r newid mewn galw yn bwysig o ran newid cyflenwad. Os 

gellir rhyddhau adnoddau drwy symleiddio rhai elfennau o rôl y PSRhau a ‘ysgogir 

gan broses’, efallai y bydd cyfle i wneud mwy yn y maes hwn.  

• Mae’r dull presennol ar gyfer addasu niferoedd dysgwyr ychydig yn bŵl, efallai 

wedi’i ddwysau gan y ffaith ei fod yn digwydd ar ddiwedd proses casglu data a 

gyfyngir gan amser, ac efallai ar lefel rhy ronynnog. Fodd bynnag, mae dylanwad 

uniongyrchol dros ddarpariaeth yn debygol o fod yn gymhelliant ar gyfer cyflogwyr i 

ymgysylltu, a thra bod y broses yn boenus, dylem adolygu’r canlyniadau. Gallai ystod 

ehangach o dystiolaeth (gan ddarparwyr yn ogystal â chyflogwyr) ac amserlen 

ysgafnach fod yn ddefnyddiol. 

5.3 Dros amser, gallai’r dull hwn gynorthwyo i gryfhau hygrededd y PSRhau fel sefydliadau sy’n 

gallu ymestyn at gyflogwyr ac sy’n rhoi mewnwelediad gwerthfawr, gan gofio eu bod yn gyrff 

cynghori, yn hytrach na rhai sy’n gwneud penderfyniadau, gyda dylanwad (yn seiliedig ar 

ansawdd tystiolaeth) yn hytrach na rheolaeth. 

… yn y cyd-destun rhanbarthol sy’n esblygu 

5.4 Mae’n gadarnhaol bod y PSRhau wedi cael eu cydnabod fel y prif bartneriaethau sgiliau lleol 

gan y trefniadau Bargen Twf / Bargen Ddinesig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, Gogledd 

Cymru a Bae Abertawe. Dylai hyn gynorthwyo i osgoi dyblygu, dylai olygu adnoddau 

ychwanegol i ategu contract craidd Llywodraeth Cymru a dylai olygu bod gwerth ychwanegol 

i Lywodraeth Cymru a’r partneriaethau rhanbarthol.  
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Annex A: Atodiad A: Llyfryddiaeth deunydd 
cefndir  

A.1 Adolygwyd y dogfennau canlynol fel rhan o’r astudiaeth hon:  

• Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (2019), Cynllun Diwydiannol ac Economaidd 

• Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (2018), Adroddiad Blynyddol 

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol i Lywodraeth Cymru 2018 

• Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru (2016), Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru: 

Fframwaith ar gyfer Gweithredu 

• Adroddiad Annibynnol ar Lywodraethu Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yng 

Nghymru (adroddiad gan Dr John Graystone i Lywodraeth Cymru, Mawrth 2018) 

• Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (PDSA) (2017), Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 2017 

• Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (PDSA)/ Data Cymru (2018), Arolwg Sgiliau 

Busnes PDSA 2018 

• Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Chwefror 2019), Adolygiad y Pwyllgor Economi, 

Seilwaith a Sgiliau o Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol: Cylch Gorchwyl 

• Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (n.d.), Blaengar, Gwydn, Cysylltiedig: 

Bargen Twf i Ogledd Cymru 

• Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (2017), Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 

Rhanbarthol Gogledd Cymru 2017 

• Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (2018), Partneriaeth Sgiliau 

Rhanbarthol – Gogledd Cymru Adroddiad Blynyddol 2018 

• Partneriaeth Dysgu Rhanbarthol De Orllewin a Chanolbarth Cymru (2014), Adroddiad 

Hydredol o'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Adroddiad Terfynol 

• PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru (2018), Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 

Rhanbarthol, De Orllewin a Chanolbarth Cymru 2018 

• Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru (2017), Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y 

Farchnad Lafur: Gogledd Cymru  

• Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru (2017), Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y 

Farchnad Lafur: De Ddwyrain Cymru 

• Porth Sgiliau Llywodraeth Cymru (2017), Adroddiad Rhanbarthol ar Wybodaeth am y 

Farchnad Lafur: De Orllewin a Chanolbarth Cymru 

A.2 Yn ogystal, adolygwyd cyflwyniadau ysgrifenedig i Adolygiad Pwyllgor Economi, Seilwaith a 

Sgiliau Cynulliad Cymru o’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol fel rhan o’r astudiaeth hon: 
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• Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

• Chwarae Teg 

• Colegau Cymru 

• Gyrfa Cymru 

• Estyn 

• Ffederasiwn Busnesau Bach 

• Tyfu Canolbarth Cymru 

• Grŵp Llandrillo Menai a Coleg Cambria 

• Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 

• Sefydliad Dysgu a Gweithio Cymru 

• Coleg Merthyr Tudful 

• Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru  

• Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru 

• Grŵp Colegau Cyngor Castell-nedd Port Talbot 

• PeoplePlus 

• Gofal Cymdeithasol Cymru 

• Sefydliadau Addysg Bellach De Ddwyrain Cymru 

• Sefydliadau Addysg Bellach De Orllewin a Chanolbarth Cymru 

• PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Cadeirydd) 

• PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Cadeirydd, Grŵp Clwstwr Adeiladu) 

• PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Cadeirydd, Grŵp Clwstwr Bwyd a Ffermio) 

• PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Cadeirydd, Grŵp Clwstwr Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol) 

• PDSRh De Orllewin a Chanolbarth Cymru (Rheolwr PDSRh) 

• Y Brifysgol Agored 

• UK Hospitality 

• Prifysgol Cymru 

• Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant 

• Valero Energy Ltd 
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• Comisiynydd y Gymraeg 


