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Rhagair 
 

Mae’r holl ymchwil yn dangos mai meddu ar farchnad lafur galluog gyda sgiliau uchel sy’n 
barod i dderbyn diwydiannau’r dyfodol yw’r rhagofyniad PWYSICAF UN i fusnes. 

 
Sefydlwyd Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PRC) i ddod â phobl 
at ei gilydd er mwyn hyrwyddo gwneud penderfyniadau yn strategol ac ar y cyd. 

 
Daw cynrychiolwyr o fyd busnes, addysg bellach ac uwch, a darparwyr hyfforddiant ynghyd i 
rannu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r sectorau maent yn gynrychioli er mwyn sicrhau bod 
y rhanbarth yn y sefyllfa orau i ymateb i’r datblygiad sydd ei angen mewn sgiliau a doniau. 

 
Rhaid i ni greu’r amodau iawn i fusnesau a sefydliadau addysgol, i wneud yr hyn maent yn ei 
wneud orau a chynnal gweithlu ffyniannus. Rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn creu’r amodau 
i roi i bobl heddiw y sgiliau sy’n fwy gwydn mewn marchnad swyddi sy’n newid mor sydyn. 

 
Cafodd y weledigaeth dair-blynedd o ran cyflogaeth a sgiliau ar draws y rhanbarth ei datblygu 
gan Bartneriaeth Sgiliau’r Rhanbarth trwy ymgynghori â busnesau, a darparwyr addysg 

a hyfforddiant. Ein nod yw rhoi gwybodaeth a dwyn dylanwad ar Lywodraeth Cymru pan 
fyddant yn cynllunio at y dyfodol ac yn cyllido dysgu ôl-16 i greu system sgiliau gynaliadwy a 
arweinir gan y galw a fydd yn arwain at fwy o gynhyrchedd a ffyniant ledled y rhanbarth. 

 
Credwn fod y cynllun yn cydnabod ac yn gosod allan y camau sydd eu hangen i ymdrin â’r 
bylchau sgiliau sy’n rhwystr i dwf ar draws y rhanbarth. 

 
Cyng. Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd a Leigh Hughes, 
Cadeirydd – Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
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Crynodeb Weithredol 
 

Mae Partneriaeth Sgiliau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PSPRC) yn gweithredu fel corff strategol 
i gynhyrchu a dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur sydd wedi asio â data economaidd. 
Trwy ddatblygu cynllun cyflogaeth a sgiliau, mae’n rhoi mecanwaith i adolygu’r ddarpariaeth 
sgiliau yn y rhanbarth a chynghori Llywodraeth Cymru ar flaenoriaethau at y dyfodol – gan wneud 
y defnydd mwyaf effeithiol o’r arian fydd ar gael yn y dyfodol, a hyrwyddo mentergarwch. 

Arweiniwyd datblygiad y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau gan y PSPRC ac y mae wedi golygu 
cydweithredu gyda busnes, addysg, darparwyr hyfforddiant a Llywodraeth Cymru; mae’r canlynol 

yn sail o wybodaeth iddo - Ffyniant i Bawb, y Cynllun Cyflwyno Cyflogadwyedd, Cynllun Polisi 
Sgiliau Prentisiaeth, Cynllun Gweithredu Economaidd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015. 

Bydd yr argymhellion yn y cynllun yn helpu i lunio a dylanwadu ar agwedd Llywodraeth Cymru 
at gyllido dysgu ôl-16 ac yn rhoi manylion am y modd y bydd y camau a gymer gan weithio gyda 

phartneriaid dros y tair blynedd nesaf yn cefnogi amcanion Cynllun Diwydiannol ac Economaidd 
PRC i gyflymu twf economaidd a chynhwysol yn y rhanbarth. 

“Ein cenhadaeth yw adnabod ac ymateb i anghenion cymdeithasol, economaidd a sgiliau 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ymwneud â chyflogwyr a rhanddeiliaid eraill i adnabod 
anghenion sgiliau yn awr ac yn y dyfodol a chynllunio’n unol â hynny, a hwyluso ymateb 
rhanbarthol cynhwysol i Fargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a pholisi a mentrau 
Llywodraeth Cymru”. 

Datblygodd PSPRC y Cynllun Sgiliau Cyflogaeth dan chwe phrif thema gyda’r nod dros y tair 
blynedd nesaf i wneud y canlynol: 

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

Cefnogodd PSPRC Trafnidiaeth Cymru (TC) i gynnal dadansoddiad anghenion sgiliau er mwyn 
sicrhau bod darpariaeth berthnasol ar gael i ymateb i ofynion cyflogaeth a sgiliau Metro De Cymru 
a’r cyfloed am waith a gynhyrchir ganddo. 

Yn y dyfodol bydd PSPRC yn: 

• Gweithio gyda Colegau Cymru a cholegau AB yn y rhanbarth i sicrhau bod y ddarpariaeth a’r 
cyfleusterau hyfforddiant yn cwrdd ag anghenion busnesau a dysgwyr yn awr ac yn y dyfodol fel y 
dangoswyd gan ei ymchwil, gan nodi canolfannau rhagoriaeth. 

• Gweithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau bod anghenion cyflogaeth a sgiliau’r 
buddsoddiad mewn seilwaith a wneir trwy’r Fargen Ddinesig yn cael ei ddeall a bod digon o 
ddarpariaeth ar gael i ymateb. 

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

Mae PSPRC wedi gweithio gyda grwpiau yn y sectorau blaenoriaeth i ddeall y bylchau sgiliau 
a’r prinderau sy’n benodol i’r diwydiannau hynny a gwnaeth argymhellion am newidiadau i’r 
ddarpariaeth i ymdrin â’r bylchau a’r prinderau. 

Yn y dyfodol bydd PSPRC yn: 

• Defnyddio’i sylfaen o dystiolaeth i ymwneud â darparwyr yn gynnar er mwyn rhoi gwell sail o 
wybodaeth i gynllunio ac argymhellion am gyllido. 
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• Adnabod y gofynion o ran Datblygu Proffesiynol Parhaus a chefnogi datblygu a chyflwyno 
rhaglenni. 

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

3. Datblygu agwedd fwy cyfun at gyflwyno sgiliau ar draws y Ddinas-Ranbarth i 
gefnogi pobl i mewn i waith ac i fwrw ymlaen mewn gwaith 

Mae PSPRC wedi cydnabod fod y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a Chyngor Busnes 
PRC wedi nodi nifer o ddiwydiannau newydd ac egin-ddiwydiannau fel blaenoriaethau. Felly, i 
sicrhau agwedd fwy cyfun at gyflwyno sgiliau, cynhaliodd y PSR ymarferiad mapio i gymharu’r 
sectorau blaenoriaeth ac allweddol. Yr oedd peth cymaroldeb cyffredinol ar draws y tri grŵp, a 
chymerwyd camau yn y cynllun i asio’r rhain gyda’i gilydd. 

Yn y dyfodol bydd PSPRC yn: 
 

• Gweithio’n agos gyda Chyngor Busnes PRC a’r Bartneriaeth Twf Economaidd Ranbarthol i 
ymwneud yn well â busnesau er mwyn sicrhau y delir anghenion cyflogaeth a sgiliau sectorau 
newydd ac egin-sectorau 

• Cynnal mwy o ymchwil i sectorau newydd ac egin-sectorau megis Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd, Creadigol a Thechnoleg Ddigidol a datblygu proffiliau safonol i’r diwydiant. 

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

Mae PSPRC yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru o gyrraedd eu targed o 100,000 o 
brentisiaid yn nhymor y Cynulliad ac y mae wedi cefnogi Cynllun Rhannu Prentisiaeth Blaenau 
Gwent ac Aspire Merthyr Tudful a chynllun rhannu prentisiaeth Y Prentis yn y rhanbarth. Mae 
PSPRC hefyd wedi cynorthwyo busnesau i ddeall rhaglen Prentisiaeth Llywodraeth Cymru 
yng nghyd-destun Lefi Prentisiaeth Llywodraeth y DU ac wedi hyrwyddo’r cynllun peilot 
prentisiaeth gradd (TG, Peirianneg ac Uwch Weithgynhyrchu). 

Yn y dyfodol bydd PSPRC yn: 
 

• Defnyddio ei sylfaen o dystiolaeth i ddylanwadu ar ddatblygiadau yn y dyfodol o ran 
fframwaith prentisiaethau. 

• Lle bo hynny’n briodol, parhau i gefnogi prentisiaethau a chynlluniau prentisiaeth ar y cyd. 
 

• Gweithio gyda cholegau a phrifysgolion a darparwyr hyfforddiant i fod yn glir am anghenion 
cyflogwyr mewn Prentisiaethau Uwch a Gradd o bob un o’r sectorau blaenoriaeth. 

5. 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 cwrdd ag anghenion y diwydiant. 

Trwy ei grwpiau sector, mae PSPRC wedi cefnogi’r gwaith o adolygu’r sectorau a wnaed gan 
Gymwysterau Cymru mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, TGCh ac Adeiladwaith. 

Yn y dyfodol bydd PSPRC yn: 
 

• Parhau i gefnogi gwaith Cymwysterau Cymru trwy ei ymwneud â’r grwpiau sector. 
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• Sicrhau y nodir argymhellion Cymwysterau Cymru am ddarpariaeth newydd yn y Cynlluniau 
Cyflogaeth a Sgiliau. 

• Gweithio gyda Colegau Cymru, NTFW, Colegau, Darparwyr hyfforddiant ac Ysgolion er mwyn 
sicrhau bod athrawon, staff a darlithwyr wedi cael yr hyfforddiant, cymwysterau a’r profiad 

addas i gyflwyno’r cymwysterau newydd a’r gofynion a amlinellir. 

6. Sefydlu agweddau mwy effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd am 
yrfaoedd i ymdrin â materion o ganfyddiad y sector a hyrwyddo’r sectorau 
allweddol fel dewisiadau gyrfa hyfyw. 

Mae PSPRC wedi cefnogi datblygu a lansio cynllun Graddedigion PRC, mentrau lleol megis 
Ymrwymiad Caerdydd a rhaglenni cenedlaethol gan gynnwys Cyfnewid Addysg a Busnes a 
Dosbarth Business. 

Yn y dyfodol bydd PSPRC yn: 
 

• Annog busnesau i ymwneud ag ysgolion yn barod am gyflwyno Cwricwlwm Cymru yn 2022. 
 

• Cefnogi Gyrfa Cymru i hyrwyddo mwy o gydraddoldeb parch rhwng llwybrau academaidd a 
gyrfaol. 

• Gweithio gyda grwpiau’r sector i gynhyrchu adnoddau gyrfa penodol i sectorau i ymdrin â 
chamsyniadau canfyddiad a mynd i’r afael ag anghydbwysedd rhywiau. 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015 
 

Er nad ydym ar hyn o bryd yn dod dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
(y Ddeddf), yr ydym yn ystyried fod ein rôl yn cefnogi ei phwrpas, a bod y gofynion ar gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru i feddwl am effaith tymor-hir eu penderfyniadau, i asesu pa mor 
addas ydynt, ac i gysylltu’n well a phobl, cymunedau a’i gilydd yn gydnaws a’r ffordd yr ydym yn 
gweithio. 

Mae canllawiau statudol Llywodraeth Cymru yn egluro bod hyn yn golygu ystyried datblygu 

cynaliadwy fel egwyddor drefniadol ganolog; yn yr hyn a wnawn; sut yr ydym yn ei wneud; a’r modd 
yr ydym yn cyfleu’r gwahaniaeth a wnawn. Mae’n naturiol i ni weithio fel hyn, oherwydd bod angen 
cymryd agwedd dymor-hir at gynllunio cyflogaeth a sgiliau. Byddwn hefyd yn gweithio ar y cyd 
gydag amrywiaeth helaeth o bartneriaid ar draws llywodraeth, busnes a darparwyr hyfforddiant. 

Mae PSPRC yn derbyn y Ddeddf a thros gyfnod y cynllun, bydd yn asio ac yn cyfrannu at y saith 
nod llesiant ar sail y pum ffordd o weithio fel a ganlyn: 

 
 

 
Cymru Ffyniannus 

Gan weithio gyda’n grwpiau sector, fe wnawn yn siwr fod darpariaeth addysg a 
hyfforddiant yn cwrdd ag anghenion cyflogwyr yn awr ac yn y dyfodol 

 
Cymru Wydn 

Annog gwneud y mwyaf o gyfleoedd am waith a all godi trwy newid 
hinsawdd a’i liniaru 

 

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

 
Cymru fwy cyfartal 

Defnyddio agweddau effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd am 
yrfaoedd er mwyn sicrhau cynhwysiant a hyrwyddo cydraddoldeb cyfle i bawb 

 
Cymru o gymunedau cydlynus 

Datblygu dadansoddiad sgiliau ar gyfer seilwaith ffisegol a digidol i gael 
gwell dealltwriaeth o gyfleoedd sgiliau, hyfforddiant a gwaith 

 
Cymru o ddiwylliant bywiog 
ac iaith Gymraeg ffyniannus 

 
Byddwn yn annog cydnabod y Gymraeg fel sgil ymysg busnesau, dysgwyr a 
darparwyr addysg 

Cymru sy’n gyfrifol 
yn fyd-eang 

Adnabod a manteisio ar y sgiliau a’r cyfleoedd hyfforddi fydd yn codi trwy’r 
trosiant i economi carbon isel 

 
Cred PSPRC y gall gael yr effaith fwyaf ar ‘Gymru ffyniannus’. 

 

Mae ein gwaith yn cyfrannu at ddatblygu system sgiliau hyblyg ac ymatebol yn y rhanbarth 

i gwrdd ag anghenion unigolion a busnesau fydd yn galluogi mwy o bobl i symud i swyddi â 
sgiliau uchel a chreu mwy o weithwyr gyda sgiliau ar gael i gefnogi busnesau, a thrwy hynny 
gyflymu twf economaidd a chynhwysol yn y rhanbarth gan wella ffyniant. 
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Sectorau Allweddol 
 

Yr ydym yn croesawu’r cyfle i roi i Lywodraeth Cymru Gynllun Cyflogaeth a Sgiliau tair-blynedd 
2019-22 sydd yn amlinellu gweledigaeth strategol am gyflogaeth a sgiliau ar draws y rhanbarth 
ar sail o dystiolaeth o ansawdd sydd ar gael gan bob un o’r sectorau. 

Mae ein hagwedd eleni yn empirig ei natur. Dylem bwysleisio, er mai sylfaen ein gwaith 
yw Gwybodaeth am y Farchnad Lafur, mai un rhan yn unig ydyw sy’n llywio ein gwaith a’n 
hargymhellion. Rhaid ei ategu ag ymwneud o safon ac ymchwil unswydd pellach. Agwedd 
PSPRC yw triongli Gwybodaeth am y Farchnad Lafur, Ymwneud ac Ymchwil er mwyn deall yn 
iawn y sgiliau yn y rhanbarth. Yr ydym felly wedi dewis cyfosod y data a’r wybodaeth hwnnw yn 

yr adran hon ar gyfer ein sectorau blaenoriaeth. 

Uwch-Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu 

Mae gan Uwch-Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu (UDdG) draddodiad maith yn ein rhanbarth 
a heddiw, dewisodd nifer o gyflogwyr uwch-dechnoleg cryf weithio yma. Mae’r sector yn 
defnyddio prosesau a thechnolegau newydd arloesol i wneud cynhyrchion sydd â gwerth 
ychwanegol uchel - boed hynny mewn awyrofod, ceir, fferylliaeth neu amrywiaeth o is-sectorau 
eraill. Cyflogwyr bychan i ganolig sy’n ffurfio dros 99% o gyfanswm nifer y cyflogwyr yng 
Nghymru1. Dylid nodi, tra bod UDdG yn sector bwysig, ei fod yn cynnwys sawl sector sydd 

yn strategol bwysig ynddynt eu hunain - ac y mae rhai o’r rhain yn flaenoriaethau i’r RSP a 
Phrifddinas-Ranbarth ehangach Caerdydd - sef Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a Pheirianneg 
Cludiant. 

Mae Uwch-Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu yn isadran o’r sector Cynhyrchu ehangach a 
ddefnyddir fel categori data mewn ffynonellau data cyhoeddus. Er i’r sector grebachu o 84,900 
yn 2015 i 81,600 yn 2016, arhosodd yr un fath yn 2017. 

Materion a Heriau Sgiliau 
 

Yn ôl yr Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau diweddaraf, adroddwyd bod gan weithgynhyrchu fwlch 
sgiliau o 21% yng Nghymru. Dyma’r ffigwr uchaf yr adroddwyd amdano i Gymru fesul sector. 

Mae’n awgrymu nad yw cyfran gymharol fawr o’r gweithlu presennol yn meddu ar y sgiliau i 
gwrdd ag anghenion y presennol. Dyma ddengys ymchwil y sector ei hun hefyd.2

 

 

 

1 SEMTA 2019 

2 Industry Wales2019 
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• Parhau yn ymwybodol o effaith Brexit a gweithio i sicrhau y gellir defnyddio sgiliau 
gweithwyr sy’n colli eu gwaith (os bydd gweithfeydd yn cau) mewn is-sectorau sy’n wynebu 

heriau recriwtio. 

• Ymdrin â phroblemau yn ymwneud ag anghydraddoldeb rhwng y rhywiau a pharhau i 

gynyddu nifer y menywod sy’n dod i’r farchnad lafar tra’n cydnabod mai dynion sydd amlycaf 
yn y sector. 

• Gwella cynnwys hyfforddiant i athrawon sy’n canoli ar STEM a gweithio i gyflwyno 

lleoliadau profiad gwaith addas at y diben mewn diwydiant i godi’r safon. 

Yn ôl yr Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau diweddaraf, adroddwyd bod gan weithgynhyrchu fwlch sgiliau o 
21% yng Nghymru. Dyma’r ffigwr uchaf yr adroddwyd amdano i Gymru fesul sector. Mae’n awgrymu 
nad yw cyfran gymharol fawr o’r gweithlu presennol yn meddu ar y sgiliau i gwrdd ag anghenion y 
presennol. Dyma ddengys ymchwil y sector ei hun hefyd. 

Mae ein hymwneud â’r sector wedi dangos, er bod y diwydiant fel petai yn ‘dal ei dir’ yn dda yn yr 
hinsawdd bresennol, ei fod yn wynebu rhai heriau gwirioneddol - ac nad ydyw effaith llawn rhai 
o’r rhain eto yn hysbys. Cafwyd hanesion am effaith pentyrru ar y galw, ac y gall hyn roi’r argraff 
anghywir fod y sector yn gymharol iach. 

Dangosodd ymchwil gan SEMTA mai Peirianneg Mecanyddol yw’r sgil y mae’r galw mwyaf amdano 
ymysg cyflogwyr UDdG yng Nghymru. Fodd bynnag, Rheoli Prosiectau a Datblygu Prosiectau yw’r ail 
a’r trydydd sgiliau y mae’r galw mwyaf amdanynt, a gall hyn adlewyrchu’r ffaith fod swyddogaethau 
yn dod yn fwy amlddisgyblaethol. Dengys ymchwil y sector mai dyma’r swyddi amlycaf yn y 
rhanbarth: Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu, Peirianwyr Cynhyrchu, Peirianwyr CAD/CAM, 
Peirianwyr Cynnal, a Gweithwyr Prosesau. Mae ymchwil ac ymwneud y sector ei hun hefyd yn 

dangos fod llawer gwedd i swyddogaethau, gyda gweithwyr yn gynyddol yn ‘gwisgo nifer o hetiau’ gan 
gyfuno eu swyddogaethau traddodiadol gyda chyfrifoldebau newydd megis rheoli prosiectau. 

Bu gan y sector broblem ers amser maith gyda chanfyddiadau o’r diwydiant, gyda rhanddeiliaid yn 
dweud fod y sector yn cael ei weld fel un “brwnt” lle mae pobl yn “baeddu eu dwylo” yn hytrach na’r 
gwir, sef ei fod yn ddiwydiant technolegol flaengar a glân. Teimlir fod y broblem yn deillio o nifer o 
lefydd gan gynnwys camsyniadau rhieni/aelodau’r teulu, cyngor gwael am yrfaoedd, a chysylltiadau 
gwael rhwng ysgolion a cholegau yn yr oedran pan fo pobl ifanc yn symud i addysg bellach. 
Mae problemau hefyd gyda recriwtio menywod i’r sector, sydd i’w briodoli yn rhannol i’r syniad 
cyfeiliornus mai pynciau i ddynion yw pynciau STEM. 

Caiff Brexit hefyd effaith fawr ar y sector hwn. Rydym wedi clywed hanesion eisoes fod Brexit yn 
dechrau cael effaith negyddol ar allforion a mynediad at gadwyni cyflenwi. Fodd bynnag, nid oes data 
gennym sydd yn ddigon cyfredol i gadarnhau a yw hyn yn wir ai peidio. Fe’n hysbyswyd hefyd y gall 
gweithgareddau megis pentyrru fod yn helpu i dynnu llun camarweiniol o’r sector. 

ARGYMHELLION  
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• Codi proffil Prentisiaethau seiliedig ar y sector gan sicrhau bod fframweithiau yn 

addas at y diben a chynnig cydraddoldeb parch gyda’r Safonau Prentisiaeth sydd ar gael 

yn Lloegr. 

 
• Sefydlu agweddau mwy effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar yrfaoedd 

a datblygu amrywiaeth o astudiaethau achos i hyrwyddo’r sector fel dewis hyfyw am yrfa 

ac ymdrin â phroblemau canfyddiad am y sector. 

 
• Cefnogi Adolygiad Sector Cymwysterau Cymru a’r system gymwysterau mewn 

Peirianneg, Uwch-Weithgynhyrchu ac Ynni a disgwyl am argymhellion i wneud y mwyaf o 

gyfleoedd i sicrhau bod egin-gymwysterau yn cwrdd ag anghenion y diwydiant. 

 
• Cefnogi colegau AB i recriwtio a hyfforddi aseswyr am brentisiaethau ar Lefel 4. 
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Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd 

Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd sydd yn darparu’r dechnoleg sy’n sylfaen i’r rhan fwyaf o 
gynhyrchion a gwasanaethau uwch-dechnoleg heddiw gan gynnwys ffonau clyfar, synwyryddion 
a chyfathrebiadau ffeibr-optig. Maent yn gweithredu ar gyflymder llawer uwch na lled- 
ddargludyddion traddodiadol seiliedig ar silicon ac yn cynnig nodweddion ffotonig sy’n cael 
eu defnyddio mewn amrywiaeth helaeth o dechnolegau synwyryddion a chyfathrebu optegol. 

Maent yn gydran hanfodol mewn egin-dechnolegau o gysylltedd 5G i awtomeiddio diwydiannol a 
cherbydau di-yrrwyr. 

Mae Prifddinas Ranbarth Caerdydd yn gartref i IQE, Newport Wafer Fab, SPTS, Microchip 
Technology Corporation (Micro semi), Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, a CSA Catapult. 
Dylid nodi fod y gadwyn gyflenwi sy’n bwydo’r sector hwn a diwydiannau cysylltiedig yn 
ymestyn ymhellach o lawer. Mae cyfanswm o fwy na £500m yn cael ei fuddsoddi yn y Clwstwr 
Lled-Dargludyddion Cyfansawdd gyda Phrifysgol Caerdydd, Llywodraethau Cymru a’r DU, a 
diwydiannau lleol oll yn buddsoddi3. Mae’r sector yn flaenoriaeth i Brifddinas-Ranbarth ehangach 
Caerdydd. 

Mae cynhyrchu Lled-Ddargludyddion Cyfansawdd yn sector hynod o benodol. Nid oes modd 
cael data mor fanwl â hyn o ffynonellau cyhoeddus. Aflwyddiannus hefyd fu ein hymdrechion 
blaenorol i ddefnyddio arfau GFL masnachol i gael data am y sector hwn. Yr ydym felly yn dibynnu 

ar ymwneud ansoddol â’r sector, ymchwil desg, ac unrhyw ddarnau penodol o ymchwil a wnaed 
gan y sector ei hun. 

Yn ôl ymchwil y sector ei hun, mae ar hyn o bryd yn cyflogi tua 1,500 o bobl a rhagwelir y bydd yn 
tyfu’n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf. Wrth i’r sector dyfu, bydd yn denu busnesau newydd a 
chryn fewnfuddsoddi mewn technolegau sy’n dibynnu ar led-ddargludyddion cyfansawdd. 

Materion a Heriau Sgiliau 
 

Trwy’r gwaith mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn wneud gyda Phrifysgol Caerdydd ar y Clwstwr 
Lled-Dargludyddion Cyfansawdd a thrwy eu digwyddiad ymgynghori ar brentisiaethau gyda 
chyflogwyr, daethant yn ymwybodol o’r angen am gymhwyster ychwanegol i’r sawl sy’n gweithio 
yn y sector. Mae PDC wedi gweithio gyda chwmnïau a datblygwyr y Fframwaith Peirianneg 

i sicrhau y bydd y Fframwaith Cymreig newydd yn adlewyrchu anghenion y sector Lled- 
Dargludyddion Cyfansawdd. Yna, buont yn gweithio i ddatblygu ychwanegiad L6 oedd yn adeiladu 
ar y profiad a’r ychwanegu sgiliau lefel is cyfredol gan AB yn y rhanbarth. Mae’r brifysgol ar fin 
lansio Prentisiaeth Gradd ychwanegol L6 i’r clwstwr Lled-Dargludyddion Cyfansawdd gan redeg 
cynllun peilot o hyn gyda Newport Wafer Fab. Maent yn gobeithio cael llwybr Prentisiaeth Gradd 
llawn i’r sector y flwyddyn wedyn fydd yn caniatáu cymysgedd o recriwtiaid newydd a mynediad 
uwch sefydlog i’r sawl sydd â sgiliau a chymwysterau blaenorol perthnasol. 

Mae busnesau, AU ac AB wedi gweithio ynghyd â Gyrfa Cymru i wneud yn siwr fod mwy o 
ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd gyrfa a chynnydd sydd ar gael i bobl leol yn y sector. Fodd bynnag, 
ar hyn o bryd nid oes darpariaeth AB na Phrentisiaeth uniongyrchol sy’n ymwneud â’r sector 

Lled-Dargludyddion Cyfansawdd. 

Gwnaed Arolwg Sgiliau penodol i’r sector Lled-Dargludyddion Cyfansawdd a rhyddhawyd y 
canfyddiadau ym mis Gorffennaf 2018 gan Sefydliad Sgiliau Electroneg y DU; ym marn PSPRC, 
dyma’r ffynhonnell fwyaf terfynol ar gyfer anghenion sgiliau’r sector o ystyried iddynt dargedu’n 

hynod fanwl ac oherwydd arbenigedd y sawl a gynhaliodd yr arolwg. 
 

 
3 http://sites.cardiff.ac.uk/university-executive-board/2018/02/20/ 

worlds-first-compound-semiconductor- cluster-in-south-wales 
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I grynhoi, mae prinder sgiliau cymharol fawr yn y sector. Bydd ehangu a’r galw am adnewyddu 
yn golygu y bydd mwy o alw am lafur. Gall datblygu cymwysterau, addysg a hyfforddiant addas 
at y diben helpu i ddatgloi cyfleoedd i gwmnïau yn y gadwyn gyflenwi yn y rhanbarth a fydd yn 
helpu i ddatblygu economi gylchol yn y Rhanbarth. 

ARGYMHELLION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adeiladwaith 

Mae’r diwydiant adeiladu yn chwarae rhan hanfodol yng nghyflwyno economi bywiog ac 
amgylchedd o safon. Mae swyddi mewn adeiladwaith yn amrywio o adeiladu traddodiadol 
‘ar y safle’ i waith mewn gwasanaethau mwy proffesiynol megis cynllunwyr, penseiri a 
maintfesurwyr. Mae’r sector hefyd yn disgwyl y bydd mwy o ddigideiddio’n digwydd yn y 
gweithle. 

Yn ôl y data diweddaraf, mae nifer y bobl sy’n gweithio mewn Adeiladwaith yn ein rhanbarth 
wedi cwympo o 44,700 yn 2016 i 42,220 yn 2017 – cwymp o 5.5%. Ni ddigwyddodd y crebachu 

hwn yn wastad ar draws y rhanbarth – gwelwyd twf yn rhai ardaloedd megis Caerdydd a 
Chasnewydd. Fodd bynnag, cafwyd cwymp sylweddol yn Nhorfaen a Chaerffili.. 

Mae ein hymwneud â’r sector yn cadarnhau nad yw’n debygol y cafwyd newid sylweddol yn y 
niferoedd a gyflogwyd ers 2017. Mae’r CITB wedi proffwydo twf yn y sector rhwng 2019-2023 

ac y bydd angen 6,550 o weithwyr yn ychwanegol dros y cyfnod hwn yng Nghymru. Rhagwelir 
cynnydd blynyddol o dwf o 0.1% o ran niferoedd yn y gweithlu, sef cynnydd o 700 o weithwyr 
ledled Cymru4. 

Canfu’r ymchwil diweddaraf gan y CITB fod oddeutu dwy ran od air o’r gweithlu wedi eu cyflogi 
mewn gwaith sy’n gofyn am sgiliau, gyda thraean arall yn cael eu cyflogi mewn swyddi rheoli, 
proffesiynol ac mewn swyddfeydd5. 

 

4 https://www.citb.co.uk/documents/research/csn-reports-2019 
5 Construction skills analysis for Wales: An analysis of the opportunities presented by the construction landscape in Wales (August 2018) 
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• Sefydlu agweddau mwy effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar 

yrfaoedd a datblygu amrywiaeth o astudiaethau achos i hyrwyddo’r sector fel dewis 

hyfyw am yrfa ac ymdrin â phroblemau canfyddiad am y sector ac anghydraddoldeb 

rhwng y rhywiau. 

 
• Ymdrin â phynciau sy’n ymwneud ag anghydraddoldeb 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 

agweddau cydweithredol arloesol i ymdrin â heriau a nodwyd. 

 

• Datblygu cymwysterau achrededig penodol i’r sector mewn partneriaeth â 

rhanddeiliaid allweddol i helpu i fynd i’r afael â phrinder sgiliau. 

 
• Ymchwilio i berthynas strategol rhwng y sector ac Uwch-Ddeunyddiau a 

Gweithgynhyrchu (gan gynnwys fferylliaeth, cerbydau ac awyrennau) i gefnogi newid/ 
datblygu gyrfa 

 
• Ystyried datblygu Fframwaith Prentisiaeth penodol ac addas at y diben 

(gan gynnwys lefel Gradd) ar gyfer y sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd ac 
ymchwilio i’r awydd i ddatblygu model o rannu prentisiaeth. 
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Materion a Heriau Sgiliau 
 

Yn ôl yr Arolwg Cyflogaeth a Sgiliau mwyaf diweddar yng Nghymru, adroddodd Adeiladwaith 
am fwlch sgiliau o 12%, sy’n llai na llawer sector arall. Dengys hyn fod gan weithwyr fel rheol y 
sgiliau sydd eu hangen i gwblhau’r tasgu y gofynnir iddynt eu cyflawni. 

Canfu ymchwil gan y CITB mai’r sgiliau y mae’r galw mwyaf amdanynt ymysg gwaith crefft 
a gwaith llaw yn y rhanbarth oedd gwaith coed a gosod mewnol, gwaith plymar a gwresogi/ 
awyru, a gwaith bricio. O ran swyddi rheoli, proffesiynol ac mewn swyddfeydd, y gwaith yr oedd 
y mwyaf o alw amdano oedd gweithwyr proffesiynol heb fod yn adeiladwyr /staff technegol/TG 
a gweithwyr swyddfa eraill; rheolwyr prosesau adeiladu eraill; a staff proffesiynol a thechnegol 
eraill yn y maes adeiladu6. 

Mae’n cael ei gydnabod fod cyfran gynyddol o’r gweithlu adeiladu yn gwneud gwaith rheoli a 
phroffesiynol. Mae rhai o’r swyddi hyn megis Rheolwr Dylunio, Cydlynydd a Rheolwr Monitro 
a Gwerthuso, Cydlynydd a Rheolwr Modelu Gwybodaeth Adeiladu oll yn swyddi sydd yn dal yn 

rhy newydd i fod â’u Dosbarthiad Galwedigaeth Safonol (DGS) eu hunain. O’r herwydd, mae’r 
swyddi hyn yn cael eu cynnwys mewn rhagolygon dan bennawd bras ‘rheoli adeiladu arall’ a  
all roi darlun cynyddol gamarweiniol o’r galw. Hefyd, nid oes unrhyw Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol yn gysylltiedig â’r swyddi hyn ac felly nid oes llwybrau cymwysterau ar gael. 

Tua diwedd cyfnod tair blynedd y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau, bydd tirwedd cymwysterau 
adeiladwaith a’r amgylchedd adeiledig yn newid yn ddramatig. 

Yn dilyn Adolygiad Sector Cymwysterau Cymru ‘Adeiladu’r Dyfodol’ (Chwefror 2018), 
datblygodd Cymwysterau Cymru wyth o gymwysterau newydd i’w cyflwyno yn 2021. Maent 
yn cynnwys TGAU, lefelau AS ac A newydd mewn adeiladwaith a’r amgylchedd adeiledig, 
cymwysterau prentisiaeth a chymwysterau cynnydd. 

Mae’r cymwysterau newydd yn mynd i’r afael a rhai o brif bryderon cyflogwyr, AB a darparwyr 
hyfforddiant a byddant yn ateb eu hanghenion cyfredol a’u dyheadau at y dyfodol yn well. 
Gobaith y sector yw 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 gwaith yn y diwydiant adeiladu. 
Yn y pen draw, gall y trawsnewid hwn drawsnewid y sector adeiladwaith yng Nghymru. 

Mae ein hymwneud â’r sector wedi datgelu natur gymharol ddarfodedig y sector hwn o ran y 

galw am sgiliau. Mae’r angen am wahanol sgiliau a mathau o dasgau sydd i’w cwblhau mewn 
adeiladwaith yn amrywio yn dibynnu pa fath o brosiectau sydd ar y gweill. Credwn felly ei bod 
yn hanfodol monitro’r mathau o brosiectau adeiladu sydd ar fin digwydd. Mae ein hymwneud 
â’r sector wedi dangos y rhagwelir rhaglen o ôl-ffitio a chynhyrchu oddi ar y safle i fynd i’r afael 
â gofynion cynaliadwyedd a dadgarboneiddio. Gall hyn hefyd arwain at yr angen am fathau 
newydd a chymysgedd newydd o sgiliau. 

Mynegodd y sector hefyd yr angen am i fwy o ddysgwyr symud ymlaen o ddysgu amser 
llawn i brentisiaethau ac i fwy o ddysgwyr amser llawn symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 
qualification. Fodd bynnag, mae hyn yn her o gofio y gall dysgwyr yn aml adael ar gymhwyster 

Lefel 2 a dod o hyd i waith sy’n talu’n dda. Yn ystod yr ymwneud hwn, trafodwyd y ddarpariaeth 
am alwedigaethau megis gosod dur, gwaith concrid a ffurf oll fel anghenion yn y rhanbarth. 

 
 
 
 
 
 
 

6 Ffynhonnell CITB18 
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Mae adeiladwaith, trwy’r CITB7, wedi crybwyll mabwysiadu, defnyddio a’r defnydd disgwyliedig o 
amrywiaeth o dechnolegau newydd a allai newid galw’r sector am sgiliau. 

Fodd bynnag, er bod rhai o’r technolegau wedi eu mabwysiadu gan gontractwyr a darparwyr 
hyfforddiant (e.e. Dronau, Realaeth Estynedig/Rhithwir, ac awtomeiddio), nid oes consensws ar 

draws y diwydiant ynghylch pa dechnolegau fydd yn cael eu defnyddio fwyaf nac erbyn pa ddyddiad. 

Mae llawer o gontractwyr BBaCh yn cael trafferth i wireddu manteision prosesau dylunio ac adeiladu 
digidol. Mae hyn mewn cyferbyniad cynyddol â’r mudiadau mwy a’u cleientiaid sydd a’r amser a’r 
arian i fuddsoddi, arbrofi a rhannu gwybodaeth. Mae’r bwlch sgiliau yn fawr ac yn deillio o ddiffyg 
mynediad at wybodaeth sylfaenol a’r cyfle i rannu mewnwelediad i sut y gall prosesau digidol roi 
manteision ar lefel swyddogaethol, dydd-i-ddydd, ar bob pwynt yn y broses, ac ar bob lefel o staff o’r 
cyfarwyddwyr at y gosodwyr brics. 

Ar lefel BBaCh, mae gan y rhan fwyaf o randdeiliaid mewn prosiect adeiladwaith nodweddiadol 
ddiffyg gwybodaeth ddigidol sylweddol. Mae prosesau digidol felly yn cael eu gweithredu’n rhannol 
neu yn wael, a’r deilliannau o ganlyniad hefyd yn wael, ac nid oes fawr o werthfawrogiad o’r 

budd wedi’r prosiect. Mae BBaCh yn eu cael eu hunain mewn siambr atsain sy’n ategu sinigiaeth 
dreuliedig y diwydiant pan ddaw’n fater o weithredu prosesau digidol newydd. Mae hyn yn cyfyngu 
ar fabwysiadu digidol ac yn creu system ddeublyg lle mae BBaCh yn cael eu gadael ar ôl. 

 

ARGYMHELLION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

7 https://www.citb.co.uk/documents/research/unlocking_constructions_digital_future_full_report_1_oct2018.pdf  
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• Cefnogi datblygu a chyflwyno hyfforddiant i ymdrin ag agendau cynaliadwyedd a 

dadgarboneiddio. 
 

• Parhau yn ymwybodol o effaith Brexit a chyflwyno mesurau i leihau effaith allfudo’r 

farchnad lafur 
 

• Hyrwyddo sefydlu rhestr strategol o brosiectau seilwaith i gynnwys asesiadau 

effaith sgiliau ar lefel Llywodraeth Cymru i sicrhau y gellir cwrdd yn effeithiol â 

gofynion hyfforddiant er mwyn gwneud y mwyaf o gyfleoedd am gyflogaeth a sgiliau. 
 

• Dylanwadu ar y Categorïau Galwedigaeth Safonol i gydnabod swyddogaethau 

newydd a rhai sy’n ymddangos. 
 

• Cefnogi gweithredu’r 8 cymhwyster newydd o 2021 ymlaen. 

 
• Gwneud y mwyaf o effaith a chefnogi rhanddeiliaid i sicrhau eu bod yn barod 

am gyflwyno cymwysterau newydd; ystyried y potensial am newidiadau strwythurol 
yn y rhwydwaith AB a chefnogaeth ychwanegol i gyflogwyr os ydynt am gael mwy o 

rôl yn y broses o asesu prentisiaethau sy’n cael ei chynllunio. 

 
• Datblygu llwybrau cynnydd clir i ddysgwyr cysylltiedig ag sydd yn blaenoriaethu 

cyrhaeddiad ar L3 ac uwch (gan gynnwys Prentisiaethau Uwch a Phrentisiaethau 
Gradd). 

 
• Ymchwilio i’r potensial i ddatblygu rhaglen dylunio ac adeiladwaith i gynyddu 

sgiliau’r gweithlu a chynyddu gallu’r gadwyn gyflenwi i gwrdd ag awydd Llywodraeth 

Cymru i gael y lles mwyaf i’r economi sylfaenol. 

 
• Ymchwilio i gyfleoedd i ddatblygu cymwysterau newydd i gefnogi Gwaith oddi 

ar y safle ac Ôl-ffitio 
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Creadigol 

Y Sector Creadigol yw un o’n sectorau sy’n tyfu gyflymaf ac fe’u cydnabuwyd yn ddiweddar 
fel sector flaenoriaeth allweddol ar gyfer cyflogaeth a sgiliau ar draws Prifddinas Ranbarth 

Caerdydd; mae ganddo egin o glwstwr cyfryngau digidol a diwydiant teledu a ffilm sy’n tyfu, 
gyda datblygiad y stiwdios drama mwyaf yn y DU. 

Mae’r sector wedi digideiddio i raddau helaeth ac yn gorgyffwrdd rhywfaint â’r sector Technoleg 
Ddigidol. Mae swyddi megis dylunio graffig a marchnata hefyd yn gorgyffwrdd yn gynyddol 
gyda datblygu gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a rolau eraill mwy digidol. Mae technolegau 
newydd yn cael eu defnyddio’n gynyddol yn y sector. Er enghraifft, gall technoleg rhithwir 

a realaeth estynedig ofyn am orgyffwrdd graddedigion yn y celfyddydau gweledol, codwyr a 
datblygwyr meddalwedd, a staff TGCh traddodiadol i gynnal/defnyddio’r cyfarpar. 

Mae technolegau, arferion a marchnadoedd sy’n newid mor gyflym yn y sector creadigol yn 
golygu nad yw’r codau CSD yn adlewyrchu’n fanwl gywir ehangder y sector. Rydym yn awyddus i 
sefydlu proffil safonol y diwydiant ar gyfer yr egin-sector hwn. 

 

ARGYMHELLION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Technolegau Digidol a Galluogol 

Mae’r diwydiant Technolegau Digidol a Galluogol yn sector allweddol i economi Cymru a 
Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd. TGCh yw’r enw traddodiadol arno – teitl sydd wedi hen 
ddyddio, ac y mae’r sector Technolegau Digidol a Galluogol yn datblygu, dylunio ac yn rhoi 

ar waith dechnolegau sy’n galluogi ac yn trawsnewid diwydiannau ar hyd a lled Cymru ac yn 
chwyldroi’r modd y mae pobl yn byw ac yn gweithio. 

Mae ôl troed diwydiant technoleg Cymru yn sylweddol. Mae’r sector yn cyflogi 40,000 o bobl 
yn y rhanbarth ac yn cyfrannu tua £8.5bn i economi Cymru. Yn ychwanegol at hyn, gan y sector 
hwn y mae’r lefelau uchaf o gynhyrchedd ymysg y sectorau yng Nghymru, gyda’r GVA ail uchaf 
fesul awr a weithir o unrhyw ddiwydiant. 
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• Datblygu proffil safonol y diwydiant ar gyfer y sector a diffinio ei gwmpas. 

 
• Ymchwilio ymhellach i anghenion sgiliau’r sector. 

 

 
• Datblygu strategaeth sgiliau gydlynus ar gyfer y Sector Creadigol. 

 
• Sicrhau bod fframweithiau Prentisiaeth yn addas at y diben ac yn cwrdd ag 

anghenion y sector. 

 
• Datblygu llwybrau o Lefel 2 i brentisiaethau Gradd. 
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Mae nifer o gryfderau yn y sector Technolegau Digidol a Galluogol. Yn 2015, graddiodd 
adroddiad Tech Nation Dde Cymru yn bumed o ran trosiant cyfartalog cwmnïau a’r clystyrau 
sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, gydag ymchwil o 2016 gan ESTnet yn amlygu E-Fasnach, rheoli data 
a dadansoddeg, a thechnoleg iechyd oll wedi eu hamlygu fel meysydd arbennig o gryf. 

Dengys ffigyrau o’r Swyddfa Ystadegau Genedlaethol (SYG) fod diwydiant technoleg Cymru 
yn ffynnu, gyda nifer y swyddi yn y sector yn tyfu o fwy na 80% ers 2010. Dengys yr ystadegau 
hefyd y crëwyd dros 400 o swyddi mewn technoleg bob mis yng Nghymru dros y pum mlynedd a 

aeth heibio. 

Fodd bynnag, yn ei hanfod, mae’r sector Technolegau Digidol a Galluogol yn esblygu mor gyflym 
fel bod ceisio dadansoddi’r sector trwy ddefnyddio codau CSD a CGS traddodiadol yn esgor ar 
ganlyniadau amherffaith. Nid yw’r categorïau CSD a CGS yn dal yn gywir gwmpas, nac mewn 
rhai achosion hyd yn oed y diffiniad, o’r hyn mae busnesau technoleg yn wneud. Yn yr un modd, 

nid yw codau CGS yn adlewyrchu’r swyddi sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y sector heb sôn am y 
rhai mewn meysydd newydd. Oherwydd y categorïau hyn sydd wedi dyddio, mae’n anodd iawn 
mesur effaith y sector ac adnabod ei ofynion cyflogaeth a sgiliau, ac o’r herwydd, mae angen 
agwedd newydd rhag blaen i fesur a chynrychioli’r sector twf hwn yn gywir. 

Mae’r diwydiant technoleg yng Nghymru yn cynnwys ymysg eraill Led-Ddargludyddion 
Cyfansawdd, GA, meddalwedd, seibr-ddiogelwch 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 wedi hwyluso creu, datblygiad 
a llwyddiant marchnadoedd eraill o werth uchel ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, megis 
technoleg ariannol, creadigol a thechnoleg feddygol. 

Fodd bynnag, mae gwir werth y sector yn ymestyn gryn dipyn yn ehangach na’i ddylanwad 
uniongyrchol ar weithlu ac economi Cymru a’r rhanbarth. Trwy ei allu fel galluogwr y mae’n 

trawsnewid ac yn pweru diwydiannau eraill gyda thechnolegau craidd sydd yn treiddio i bob 
sector arall yng Nghymru. 

Materion a Heriau Sgiliau 
 

Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r sector Technolegau Digidol a Galluogol yn y rhanbarth yw 

prinder dybryd o sgiliau. O ganlyniad, mae’r diwydiant technoleg yn cael ei lesteirio gan ddiffyg 
pobl gymwys sydd eu hangen ar gyfer y sector arloesol hwn o sgiliau uchel. 

Mae’r diffyg sgiliau digidol ac arbenigol yn broblem i’r economi ehangach hefyd. Y tu allan i 
fusnesau ‘technegol’ uniongyrchol, mae diwydiannau eraill sy’n defnyddio technoleg ar raddfa 

fawr yn cael anhawster mawr i recriwtio pobl gyda’r sgiliau technegol angenrheidiol. 

Mewn gair, mae angen gwneud mwy i ddenu pobl i yrfaoedd mewn Technolegau Digidol a 
Galluogol, ar draws pob lefel o ysgolion, trwy AB, dysgwyr o oedolion mewn AU, menywod 

sy’n dychwelyd i addysg a’r sawl sydd mewn galwedigaethau y bydd natur drawsnewidiol 
technolegau newydd yn tarfu ac yn effeithio ar eu swyddogaethau a’u sefydliadau. 

Canfu Adolygiad Cymwysterau Cymru o Gymwysterau TGCh yn 2018 fod dosbarthiad a 
chynnwys cyrsiau wedi ‘dyddio’ a bod y termau TG a TGCh â ‘chynodiadau negyddol’, ac y gallai 

hyn droi myfyrwyr ymaith oddi wrth y cyrsiau hyn. 

Amlinellodd yr adolygiad y nifer helaeth o gymwysterau sydd ar gael i fyfyrwyr, gan nodi ar yr 
un pryd ‘ar waethaf nifer uchel y cymwysterau sydd ar gael, a nifer y tystysgrifau a ddyfarnwyd, 
nid yw hyn yn gwarantu fod y cymwysterau yn ymdrin ag anghenion y sector yn effeithiol.’ 

Thema gyffredin yn yr ymwneud â sectorau a cholegau addysg bellach fu addasrwydd a 
pherthnasedd cyrsiau TG. Mae ymdeimlad fod cyrsiau yn rhy generaidd. Mae cwestiwn hefyd 
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ynghylch eu gallu i gynnig llwybrau i egin-alwedigaethau gyda gwerth ychwanegol uchel, megis seibr- 
ddiogelwch. Soniodd colegau hefyd am anawsterau denu darpar-fyfyrwyr i gyrsiau TG, gyda natur 
gyrfaoedd posib yn cael ei grybwyll fel problem. 

Cydbwysedd Rhywiau 
 

Her fawr arall yn y sector Technolegau Digidol a Galluogol yw anghydraddoldeb rhywiau mewn 
gwaith a sgiliau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn unigryw i Gymru – mae’n wir am y sector ledled y DU. 

Canfu astudiaeth o ganlyniadau Safon A yn 2019 gan ESTnet fod yng Nghymru, myfyrwyr gwryw 
bron i 400% yn fwy tebygol o gymryd Lefel A technoleg na menywod. Yr oedd myfyrwyr gwryw yng 
Nghymru 375% yn fwy tebygol o gymryd Cyfrifiadureg neu TGCh ar Lefel A na’u cymheiriaid benyw, 
a bron ddwywaith yn fwy tebygol o astudio mathemateg. Bioleg oedd yr unig bwnc STEM oedd 
yn cael ei arwain gan fyfyrwyr benyw, gyda bechgyn yn fwyaf amlwg mewn Ffiseg, Cemeg, TGCh, 
Mathemateg, Mathemateg (Pellach) a Chyfrifiadureg. 

Felly, mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi menywod i’r diwydiant technoleg trwy addysg mewn oedran 
cynnar a, lle bo hynny’n briodol, dysgu sgiliau newydd. 

ARGYMHELLION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Economi Dynol Sylfaenol: Addysg, Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant 

O 2017 ymlaen, mae’r niferoedd a gyflogir mewn gweinyddiaeth gyhoeddus, amddiffyn, addysg 
ac iechyd, y categori sy’n ffitio orau a ddefnyddir mewn ffynonellau data cyhoeddus, wedi codi 
i 210,800 ar draws y rhanbarth. Yn ôl data EMSI, yr oedd 158,534 o swyddi fel yn 2018 yn 
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• Sefydlu agweddau mwy effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar 

yrfaoedd a datblygu amrywiaeth o astudiaethau achos i hyrwyddo’r sector fel dewis 

hyfyw am yrfa. 

• Gweithio i ddylanwadu ar y diffiniad o godau CSD/CGS y diwydiant nad ydynt yn 

gydnaws a chynhyrchu gwybodaeth gadarn a dibynadwy gan y Llywodraeth. 

• Defnyddio technoleg i greu diffiniad mwy manwl gywir o’r diwydiant 

• Mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol, datblygu strategaeth farchnata gydlynus 

ar gyfer gweithio mewn technoleg, gweithio gyda thechnoleg a byw gyda thechnoleg 

a’r cyfleoedd mae hynny’n eu rhoi. 

 
• Dylanwadu ar waith Cymwysterau Cymru a gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol 

a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i sicrhau bod egin-gymwysterau a Fframweithiau 

Prentisiaeth yn cwrdd ag anghenion y diwydiant. 

• Gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol i ddatblygu cymwysterau 

achrededig penodol i’r sector i helpu i ymdrin â phrinder sgiliau. 

• Creu llwybrau, cyfleoedd i ail-sgilio, prentisiaethau a rhannu prentisiaethau i helpu i 

gwrdd â gofynion y sector sy’n tyfu am sgiliau. 

• Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol i ymdrin â materion sy’n ymwneud ag 

anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.. 

• Gweithio gydag AB, AU a darparwyr hyfforddiant i ddatblygu darpariaeth hyfforddiant 

modiwlaidd i gynyddu lefelau sgiliau. 

• Cynyddu’r ddarpariaeth prentisiaethau gradd digidol. 
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benodol mewn Addysg a gweithgareddau iechyd dynol a gwaith cymdeithasol. Y swyddi amlycaf 
oedd gweithwyr gofal a gofalwyr cartref (12%); nyrsys (10%); gweithwyr dysgu proffesiynol 
mewn addysg feithrin a chynradd (5%); cynorthwywyr dysgu (5%). 

Oherwydd ehangder y sector hwn, yr oedd sawl sector yn yr Arolwg Sgiliau Cyflogwyr mwyaf 
diweddar. Adroddwyd bod gan Addysg fwlch sgiliau o 18% yng nghymru, oedd ymysg yr uchaf. 

Adroddodd iechyd a gwaith cymdeithasol am fwlch sgiliau llai o 14%. Mae’r ddau fel ei gilydd yn 
awgrymu, er nad ydynt yn arbennig o uchel, fod gan y ddau sector broblem gyda sylfaen sgiliau’r 
gweithlu presennol. Mae 77% o’r gweithlu presennol yn fenywod a 23% yn ddynion. 

Mae llawer o heriau unigryw yn rhannau o’r sector hwn. Ym maes Gofal Cymdeithasol, mae 
gofynion cymwysterau newydd yn golygu fod cryn fwlch sgiliau. 

Hefyd, dangosodd ein hymwneud â’r sector fod natur gofal cymdeithasol yn debyg o newid 
dros y blynyddoedd i ddod wrth iddo wreiddio mwy mewn gofal iechyd ac i ni ymaddasu i 

gymdeithas sy’n heneiddio. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn adran Heriau a Chyfleoedd Sgiliau 
yr adroddiad hwn. 

ARGYMHELLION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Economi Dynol Sylfaenol: Croesawu, Adwerthu a Thwristiaeth 

 
Yn ôl data EMSI, yr oedd gan y sector 122,009 yn 2018. Y swyddi amlycaf oedd cymorthyddion 
gwerthiant ac adwerthu (21%); cyn-orthwyr cegin ac arlwyo (7%); Gweinyddwyr a Gweinyd- 
desau (5%); Staff a rheolwyr bar a chyfarwyddwyr mewn adwerthu a chyfanwerthu (5%). Mae 
rhaniad y rhywiau yn y diwydiant bron yn 50/50. 
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• Ymchwilio i bosibilrwydd cludo/trosglwyddo cymwysterau a datblygu agweddau 

arloesol at gyllido darnau dysgu a DPP ar draws y gweithlu iechyd a gofal 

cymdeithasol. 

 
• Sefydlu agweddau mwy effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar 

yrfaoedd i ymdrin â phroblemau canfyddiad am y sector a hyrwyddo’r economi 

sylfaenol fel dewis hyfyw o yrfa. 

 
• Datblygu galluedd ar draws y sector Dysgu Seiliedig ar Waith i gyflwyno gofynion 

asesu a sicrhau ansawdd newydd ar gyfer Fframweithiau Prentisiaeth mewn iechyd, 
gofal cymdeithasol a gofal plant ac ymchwilio i gyfleoedd i’r sector DSW weithio mewn 

partneriaeth gyda chyflogwyr i gyflwyno darpariaeth arbenigol. 

• Codi proffil Prentisiaethau’r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a gwella hyrwyddo’r 

sector fel dewis o yrfa gan ganolbwyntio’n benodol ar ddenu newydd-ddyfodiaid ifanc i’r 
sector. 

• Parhau i gefnogi mynediad at gyllid Prentisiaeth pob oedran ar gyfer y clwstwr AUB, yn 

enwedig fframweithiau Prentisiaethau Lefel 2 (a chydrannau cymwysterau) a gweithio 
gydag Iechyd i lunio natur gyfredol, alinio a chyllido cymwysterau a fframweithiau. 

• Datblygu rhaglenni Prentisiaeth newydd lle mae tystiolaeth o alw, er enghraifft, 

Archwiliadau Tân a Pheirianneg L4 a chanfod cwmpas y potensial am lwybrau eraill gan 
gynnwys Trin Galwadau Argyfwng a Fframweithiau Diogelwch Cymunedol. 

• Hyrwyddo dysgu fel dewis deniadol o yrfa i greu newid cadarnhaol a chefnogi’r 

galw cynyddol am sgiliau iaith Gymraeg ar draws y gweithlu addysg. 
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Dangosodd ein hymwneud â’r sector Croesawu fod llawer her ynghylch recriwtio a hyfforddi- 
ant sgiliau, sydd angen ymchwilio ymhellach iddynt. Yn benodol, gall y gost a’r amser sydd eu 
hangen i hyfforddi unigolion fod yn her fawr i sector lle gellir cael trosiant uchel iawn o staff. 
Hefyd, crybwyllir y sector hwn dro ar ôl tro fel un mewn perygl o ddioddef effeithiau negyddol 
oherwydd Brexit. 

 
ARGYMHELLION  
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• Sefydlu agweddau mwy effeithiol at wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd ar yrfaoedd 

i ymdrin â phroblemau canfyddiad am y sector a hyrwyddo’r economi sylfaenol fel 

dewis hyfyw o yrfa. 

 
• Cynnal ymchwil a chasglu gwybodaeth am y farchnad lafur yn y sector croesawu sydd 

yn adnabod bylchau sgiliau, prinderau a heriau penodol ar draws y sector. 

 
• Codi proffil Prentisiaethau seiliedig ar y sector a sicrhau bod fframweithiau yn 

addas at y diben ac yn asio ag anghenion yr economi sylfaenol. 

 
• Parhau yn ymwybodol o’r rhagolygon am dwf mewn Prentisiaethau ar draws 

y sectorau trin gwallt a harddwch a sicrhau bod y diwydiant yn parhau i gael ei 

gydnabod fel cyfrannwr allweddol at Economi Sylfaenol Cymru. 

 
• Parhau yn ymwybodol o effaith Brexit a chyflwyno mesurau i leihau effaith allfudo’r 

farchnad lafur. 
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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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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 gychwyn Gweithio 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 Gymde ithasol 

 

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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Manylion Cyswllt PSPRC 
 

Ebost: RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk 
 

Twitter: @CCR_RSP 
 

Gwefan PSR: www.cardiffcapitalregion.wales/sector/skills-partnership 
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