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Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Dyddiad: 7 Tachwedd 2018 

Amser: 9:30-10:15 

Teitl: Papur tystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 – I’w gyflwyno i 
Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cyflwyniad 

1. Mae’r papur hwn yn rhoi gwybodaeth i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar
gynigion portffolio Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a amlinellir yng
Nghyllideb Ddrafft 2019-20. Cyhoeddwyd y Gyllideb Ddrafft fel rhan o broses dau
gam, cyllideb amlinellol (rhan 1) ar 2 Hydref ac yna cyllideb fanwl (rhan 2) ar 23
Hydref. Mae’n rhoi diweddariad hefyd ar feysydd penodol sydd o ddiddordeb i’r
Pwyllgor.

Crynodeb o newidiadau i’r gyllideb 

2. Mae Cyllideb Ddrafft 2019-20 yn cyflwyno cynllun blwyddyn ar gyfer buddsoddiad
refeniw a chynllun dwy flynedd (2019-20 a 2020-21) ar gyfer buddsoddiad cyfalaf. Yn
Nhabl 1 isod darperir trosolwg o’r cyllidebau refeniw a gynllunnir sy’n gysylltiedig â
phortffolio Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes sy’n berthnasol i’r pwyllgor
hwn.

3. Mae ffigurau’r Gyllideb Atodol Gyntaf 2018-19 a gyhoeddwyd ar 19 Mehefin 2018, yn
cynrychioli’r cymharydd o’r naill flwyddyn i’r llall. Mae cynlluniau 2019-20 a
gyhoeddwyd yng Nghyllideb derfynol 2018-19, ar 19 Rhagfyr 2017, wedi eu cynnwys
hefyd fel y ffigur gwaelodlin ar gyfer Cyllideb ddrafft 2019-20.

TABL 1: TROSOLWG O’R GYLLIDEB REFENIW 

Gweithred 

Cyllideb 
Atodol 
2018-19 
Mehefin 

2018 
£000s 

Cynlluniau 
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£000 

Newidiadau 
2019-20 

£000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

£000 

Dysgu Seiliedig ar Waith 115,709 111,113 (29,000) 82,113 

Darparu Cymorth - Sgiliau 648 648 - 648 

Polisi Sgiliau 1,061 1,061 - 1,061 

Cyflogaeth a Sgiliau 28,498 28,498 27,698 56,196 

Dewisiadau Addysgol a Gyrfa 18,800 18,800 - 18,800 
CYFANSWM REFENIW – 
Cyllidebau sgiliau (MEG 

Addysg) 
164,716 

160,120 (1,302) 158,818 

EIS(5)-25-18(P2)
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Newidiadau Refeniw 
 

4. Mae’r gyllideb Refeniw ar gyfer Sgiliau wedi gostwng £1.302 miliwn (0.81%) o’i 
gymharu â’r cynlluniau dangosol ar gyfer 2019-20, a gyhoeddwyd yng Nghyllideb 
derfynol 2018-19 (Rhagfyr 2018).   

 
5. Mae’r gostyngiad o £1.302 miliwn yn cynnwys nifer o drosglwyddiadau rhwng 

Llinellau Gwariant yn y Gyllideb (BEL) o fewn y Prif Grŵp Gwariant (MEG) Addysg a 
dyraniadau ychwanegol o Gronfeydd wrth Gefn a grynhoir yn nhabl 2 isod. 

 

TABL 2: TROSGLWYDDIADAU BEL i BEL AR GYFER SGILIAU / ARIANNU O 
GRONFEYDD WRTH GEFN 

 

 
BEL Dysgu Seiliedig ar Waith 

 
Disgrifiad o’r symudiad 

 
2019-20 

£000 

Hyfforddeiaethau 

Trosglwyddiad i BEL Cyflogadwyedd 
a Sgiliau ar gyfer newid y rhaglen 
Hyfforddeiaeth 
 (24,000) 

Prentisiaethau 

Trosglwyddiad i’r BEL Addysg Uwch 
– i gefnogi prentisiaethau lefel gradd 
a galluogi CCAUC i ddefnyddio’r 
cyllid fel rhan o’u cymorth grant 
 (5,000) 

Refeniw – gostyngiad net ar gyfer BEL 
Dysgu Seiliedig ar Waith 

 
(29,000) 

 
BEL Cyflogadwyedd a Sgiliau 

 
Disgrifiad o’r symudiad  

 
2019-20 

£000 

Hyfforddeiaethau 
Trosglwyddiad o’r BEL Dysgu 
Seiliedig ar Waith i ariannu newid y 
rhaglen Hyfforddeiaeth 24,000 

Cronfa Bontio’r UE – Airbus, Ford a 
chynhyrchwyr modurol eraill 

Dyraniad o’r cronfeydd wrth gefn  
i BEL Cyflogadwyedd a Sgiliau 
er mwyn cefnogi cyfran 1 & 2 Cronfa 
Bontio’r UE 3,150 

Cymwysiadau – Cynnal a Chymorth 

Trosglwyddiad o’r BEL Cefnogi 
Dysgu Digidol mewn Addysg i BEL 
Cyflogadwyedd a Sgiliau ar gyfer 
rheoli systemau TGCh ôl 16 548 

Refeniw – cynnydd net ar gyfer y BEL 
Cyflogadwyedd a Sgiliau  27,698 

  (1,302) 

 
  

Cyfalaf 

 
6. Nid oes unrhyw ddyraniadau cyfalaf ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019-20 sy’n 

berthnasol i’r Pwyllgor hwn. 
 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) 
 

7. Mae’r gyllideb Gwariant a Reolir yn Flynyddol (AME) yn bodoli ar gyfer darpariaeth 
pensiwn Gyrfa Cymru ac felly mae’n anodd ei rhagweld. Cytunir ar y gyllideb hon 
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gyda’r Trysorlys bob blwyddyn ac fe’i hariennir yn llawn. Mae’r gyllideb wedi aros ar 
yr un lefel ag yr oedd yn 2018-19 ac fe’i crynhoir yn nhabl 3 isod:  

 

TABL 3: TROSOLWG O’R GYLLIDEB AME 

Cam 

Cyllideb 
Atodol  
2018-19 

 
Mehefin 

2018 
£000s 

Cynlluniau  
2019-20 

yn ôl 
Cyllideb 
Derfynol 
2018-19 

£000 

Newidiadau 
2019-20 

 
 

£000 

Cyllideb 
Ddrafft 
2019-20 

 
 

£000 

Dewisiadau Addysg a Gyrfa 12,000 12,000 - 12,000 

CYFANSWM 12,000 12,000 - 12,000 

   
 

8. Yn unol â chais y pwyllgor, darperir sylwebaeth sy’n egluro’n fanwl y newid i bob Cam 
Gweithredu ar gyfer portffolio’r Gweinidog sy’n berthnasol i’r Pwyllgor hwn yn Atodiad 
A. Mae eglurhad naratif tryloyw wedi ei ddarparu er mwyn egluro cynnydd a 

gostyngiadau, pan nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y papur tystiolaeth, a 
chadarnhad o ble y mae unrhyw drosglwyddiadau wedi eu dyrannu iddo neu ohono. 
  

9. Cyhoeddwyd cynlluniau cyllideb manwl y MEG Addysg ar 23 Hydref. Er mwyn sicrhau 
tryloywder darperir dadansoddiad o’r newidiadau i bortffolio’r Gweinidog drwy Linell 
Wariant yn y Gyllideb (BEL) ar gyfer 2019-20 yn Atodiad B.  

   
Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru 

 
10. Mae’r Pwyllgor wedi gofyn am wybodaeth am y meysydd isod:  

 
Prentisiaethau a sgiliau 

 
11. Hyd yn hyn, mae 50,000  o bobl wedi cychwyn ar y rhaglen Prentisiaethau ers i’r 

Gweinidog ddechrau yn ei swydd.  Gydag ychydig yn llai na thair blynedd ar ôl o’r 
tymor, rydym yn hyderus bod yr ymrwymiad i gefnogi isafswm o 100,000 o 
brentisiaethau i bobl o bob oed yn cael ei gyflawni. Byddwn yn buddsoddi £115 
miliwn yn 2019-20 er mwyn parhau i weithredu ar yr ymrwymiad hwn.  

 
Ariannu’r ymrwymiadau sgiliau a chyflogadwyedd ar wahân a wnaed gan 
Lywodraeth Cymru o fewn y Cynllun Cyflogadwyedd, gan gynnwys: 
 

Cyllid ar gyfer y Porth Cyngor Cyflogaeth 
 

12. Mae manyleb y Porth Cyngor Cyflogaeth yn nodi’r gofynion a’r Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol priodol (a ddatblygwyd gyda mewnbwn gan y Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi er mwyn sicrhau eu bod yn gysylltiedig â Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol y Cynllun Cyflogadwyedd, fel y cytunwyd arno gan Fwrdd y 
Porth Cyngor Cyflogaeth ar 21 Awst. Maent yn adlewyrchu’r amcanion lefel uchel ar 
gyfer y Porth Cyngor Cyflogaeth fel y nodwyd yn y Cynllun Cyflogadwyedd. Gwnaed 
cynnydd sylweddol. Mae gan Gyrfa Cymru bellach dîm prosiect penodedig ac mae’r 
gwaith o recriwtio cynghorwyr yn symud ymlaen yn gyflym. Mae Gyrfa Cymru hefyd 
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yn cynnal ymarfer mapio cynhwysfawr er mwyn: a) gwneud rhestr o’r adnoddau 
presennol ac adnabod bylchau; a b) edrych ar y darlun o’r adnoddau hynny, gan 
gynnwys cydleoli, ar gyfer defnyddio cynghorwyr, gwasanaethau eraill a chleientiaid 
(gyda setiau data wedi eu teilwra’n briodol), gan ddarparu offeryn gwaith i 
gynghorwyr ac offeryn cyfathrebu i’r Porth Cyngor Cyflogaeth. Byddwn yn cyflwyno 
£9.18 miliwn yn 19-20 tuag at ddatblygu a chyflwyno’r Porth Cyngor Cyflogaeth. 
  

 
Cyllid ar gyfer Cymru’n Gweithio  

 

13. Mae Cymru’n Gweithio yn destun proes gaffael ar hyn o bryd. Bydd darparwyr 
Cymru’n Gweithio yn cael eu cyhoeddi ym mis Tachwedd 2018. Uchafswm gwerth y 
contract ar gyfer tair elfen Cymru’n Gweithio yn ôl rhagolygon cynllunio 2019-20 yw 
oddeutu £38.62 miliwn, a fydd yn cynyddu yn y dyfodol yn seiliedig ar raglenni’n 
parhau am y cyfnod hwyaf posibl ac yn cyflawni’r canlyniadau mwyaf posibl. O’r 
cyfanswm hwn, bydd hyd at £6.28 miliwn, yn cefnogi’r elfen hyfforddiant oedolion, 
bydd £13.51 miliwn yn cefnogi’r elfen Hyfforddiant Ieuenctid a bydd £18.51 miliwn yn 
cefnogi’r elfen Ymgysylltiad Ieuenctid. Mae angen rhagweld y gwariant o flwyddyn i 
flwyddyn yn seiliedig ar ystadegau’r flwyddyn flaenorol, oherwydd y ‘tonnau bwa’ y 
mae cynllun y rhaglen yn eu creu ran ffioedd a deilliannau, gyda chynnydd yn 
seilieidg ar dderbyniadau o Gronfa Gymdeihasol Ewrop. 
 
Cyllid ategol ar gyfer Cymunedau am Waith 

 

14. Ym mis Ebrill 2018, lansiwyd Rhaglen newydd Cymunedau am Waith a Mwy, sy’n 
darparu mentora a chymorth dwys er mwyn ymgysylltu â chyfranogwyr a mynd i’r 
afael â’r rhwystrau cymhleth i gyflogaeth a brofir gan y rhai sydd bellaf oddi wrth y 
farchnad lafur. Caiff y rhaglen ei chyflwyno ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol ac, yn 
ystod ei phum mis cyntaf, mae Cymunedau am Waith a Mwy wedi ymgysylltu â 2,800 
o gyfranogwyr gyda thua 575 yn symud ymlaen i gyflogaeth. Bydd Cymunedau am 
Waith a Mwy yn ffurfio rhan o grant Plant a Chymunedau 2019-20 a bydd y £11.697 
miliwn o gyllid yn dod o BEL 1087, Grant Plant a Chymunedau yn MEG Llywodraeth 
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 

15. Mae Rhaglen Cymunedau am Waith, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop, wedi ei chymeradwyo hyd at Ragfyr 2020 ar hyn o bryd. Hyd ddiwedd mis 
Awst 2018 mae’r rhaglen Cymunedau am Waith wedi ymgysylltu â thros 17,000 o 
gyfranogwyr gyda 5,700 ohonynt yn symud ymlaen i gyflogaeth. Daw’r £3.972 miliwn 
o arian cyfatebol Llywodraeth Cymru ar gyfer y rhaglen yn 2019-20 o BEL 1086, 
Cefnogi Cymunedau yn y MEG Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus. 
  
Cyllid ar gyfer Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth 

 
16. Mae’r rhaglen Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth hefyd wedi ei hariannu’n rhannol 

gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac wedi ei chymeradwyo hyd 2010. Hyd ddiwedd 
mis Mai 2018 mae’r rhaglen Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth wedi ymgysylltu â 
thros 3,000 o gyfranogwyr ac mae dros 1,000 ohonynt wedi symud ymlaen i 
gyflogaeth. Tynnir incwm Ewropeaidd i lawr yn ôl yr angen ac o’r herwydd nid oes 
unrhyw arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru i’r rhaglen wedi ei gynnwys yn y 
cyllidebau ar gyfer 2019-20. 
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Cyllid ar gyfer cydleoli swyddfeydd Gyrfa Cymru, Busnes Cymru a Chanolfan 
Byd Gwaith 
 

17. Nid oes unrhyw gyllid penodol wedi ei ddarparu ar gyfer cydleoli gan y dylai’r 
synergedd  alluogi’r sefydliadau i wneud arbedion. Caiff cydleoli ei ystyried pan fo 
adeilad ar brydles yn cyrraedd torbwynt yng nghytundeb y brydles. 

 
Cyllid ar gyfer y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a rhannu gwybodaeth 
rhwng gwasanaethau gyrfaoedd, cymorth i fusnesau a chefnogi 
entrepreneuriaeth  

 

18. Er bod cyllid grant o £0.495 miliwn ar gyfer y  Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn 
cael ei ddarparu gan y BEL Darpariaeth Addysg Bellach, yr  Is-adran Cyflogadwyedd 
a Sgiliau sy’n arwain y gwaith o gydlynu gweithgaredd y Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol.  
 

19. Rydym yn parhau i weithio gyda’r tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol sydd â 
swyddogaeth allweddol yn y gwaith o gynhyrchu deallusrwydd rhanbarthol ar sail 
gwybodaeth gan gyflogwyr. Cytunir ar y deallusrwydd a chaiff ei rannu â 
rhanddeiliaid allweddol yn y rhanbarth gan gynnwys Darparwyr Addysg Bellach a 
Dysgu Seiliedig ar Waith, Sefydliadau Addysg Uwch, Gyrfa Cymru, Canolfan Byd 
Gwaith, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill.  

 
20. Bydd y deallusrwydd hwn yn sail i Cymru’n Gweithio, prentisiaethau a dysgu seiliedig 

ar waith yn ogystal â rhaglenni cyflawni allweddol. Gofynnwyd i Bartneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol ystyried arloesi digidol yn adroddiadau blynyddol eleni, gan 
ymhelaethu ar y gwaith a wnaed eleni. Mae hyn yn cynnwys amlygu sectorau sy’n 
bwysig yn rhanbarthol y mae materion yn ymwneud ag awtomatiaeth a deallusrwydd 
artiffisial yn fwyaf cyffredin ynddynt ac asesu unrhyw effaith yn y dyfodol o ran y 
gweithlu.  

 
21. Yn yr adolygiad annibynnol o drefniadau llywodraethu Partneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol gan Dr John Graystone ym mis Mawrth 2018, gwnaed nifer o 
argymhellion. Yn unol â’r argymhellion hyn, comisiynwyd Adroddiadau Blynyddol 
byrrach a mwy penodol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer 2018 a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Awst 2018. Maent wedi eu hadolygu a’u hasesu gan yr 
arweinwyr polisi a bydd adborth yn cael ei roi ar ddiwedd mis Hydref. Bydd cynnwys 
yr adroddiadau’n dylanwadu ar y gwaith o flaenoriaethu’r cyllid sgiliau a roddir i 
Addysg Bellach a Phrentisiaethau yn 2019/20 yn ogystal â meysydd polisi a rhaglen 
allweddol eraill.  
 

22. Rhennir gwybodaeth am y farchnad lafur gyda swyddogion ym mhob rhan o 
Lywodraeth Cymru, gan gynnwys swyddogion sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda 
Gyrfa Cymru, ac fe’i cyhoeddir hefyd ar adran Porth Sgiliau gwefan Busnes Cymru. 

 
Cyllid ar gyfer ehangu clybiau cod 
 

23. Fel rhan o’r ymrwymiad o £100 miliwn i wella safonau mewn ysgolion, rydym wedi 
dyrannu £1.3 miliwn i gefnogi sgiliau digidol a chodio. Daw hyn o’r BEL Gwella 
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Safonau mewn Ysgolion ac mae proffil y flwyddyn ariannol wedi ei amlinellu yn y tabl 
isod. 

 

2016-17 £0.1m 

2017-18 £0.3m 

2018-19 £0.3m 

2019-20 £0.3m 

2020-21 £0.3m 

 
Cyfanswm 

 
£1.3m 

 
24. Darperir y cyllid i gonsortia er mwyn cefnogi datblygiad sgiliau codio pobl ifanc yng 

Nghymru a dysgu sgiliau codio yn yr ystafell ddosbarth a’r tu allan i’r ystafell 
ddosbarth fel rhan o gynllun Cracio’r Cod Llywodraeth Cymru, drwy ehangu codio a 
chlybiau codio ar draws y consortiwm. Mae’n darparu cefnogaeth hefyd er mwyn 
ymgysylltu ag ysgolion, colegau, prifysgolion, busnesau a’r trydydd sector fel y bo’n 
briodol er mwyn sicrhau’r arbenigedd perthnasol er mwyn cyflawni’r flaenoriaeth hon. 
  

22. Mae Technocamps, a sefydlwyd gan ITWales, uned gyswllt ddiwydiannol Adran 
Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe, wedi derbyn £1.2 miliwn o gyllid addysg gan 
Lywodraeth Cymru ers mis Medi 2014 i gyflwyno gweithdai codio cyfrifiadurol i 
ddisgyblion ac athrawon mewn ysgolion yng Nghymru. Mae’r gweithdai hyn yn rhoi 
cyfleoedd i athrawon a dysgwyr ddatblygu profiad ymarferol o amrywiaeth o 
weithgareddau ac offerynnau codio, gan sicrhau bod pob ysgol uwchradd  yn 
cynnwys o leiaf un athro sydd â phrofiad uniongyrchol o weithio gyda chod. 
Cytunwyd ar ddyraniad o £0.3 miliwn o’r BEL Cwricwlwm ac Asesu ar gyfer 2019-20. 
 

23. Darparwyd £1.2 miliwn i CCAUC yn 2017-18 ar gyfer y Sefydliad Codio yng 
Nghymru. Bydd y cyllid, a ddarparwyd drwy CCAUC yn 2018, yn caniatáu i 
Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe ddod yn aelodau gweithredol o’r consortiwm o 
sefydliadau, gan gynnwys 25 o brifysgolion, sy’n gweithio gyda’i gilydd i sefydlu’r 
Sefydliad Codio. Bydd y Sefydliad yn hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr 
digidol i Lefelau 6 a 7. Bydd y partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu a 
chyflwyno addysg arloesol sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant ym mhob cwr o’r DU. 
Mae’r cyllid yn cynnwys £0.2 miliwn i alluogi gweithgaredd cenhadaeth ddinesig i 
gefnogi mentrau codio mewn ysgolion, colegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a 
phrifysgolion. 
 
Monitro’r gyllideb a Gwerthuso 

 
24. Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed ar gyfer cyllidebau blaenorol, rydym wedi cynnal 

adolygiad parhaus fesul llinell o’r cyllidebau er mwyn sicrhau bod y cyllid yn 
adlewyrchu ein blaenoriaethu. 

 
25. Mae’r holl gyllidebau wedi cael eu monitro a’u herio ac yn parhau i gael eu monitro 

a’u herio bob mis, er mwyn ystyried y rhagolygon diweddaraf a symudiadau’r gyllideb 
yn ôl yr bo angen. Byddaf yn derbyn diweddariadau rheolaidd ar y rhagolygon ar 
gyfer fy meysydd polisi er mwyn sicrhau eu bod yn aros ar y trywydd cywir er mwyn 
cyflawni’r blaenoriaethau i Gymru. 
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26. Mae pob un o’r prif raglenni’n destun gwerthusiadau annibynnol a fydd yn ystyried 
gwerth am arian fel mater o drefn. Yn ogystal â hynny, mae prosesau sicrwydd 
ansawdd ar waith er mwyn sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei ystyried yn ystod 
prosesau contractio, a drwy’r systemau monitro a gweinyddu presennol. 

 
27. Wrth sefydlu modelau a systemau cyllido newydd, bydd argymhellion o werthusiadau 

blaenorol yn cael eu hystyried ynghyd â’r profiad a’r gwersi a ddysgwyd o raglenni 
presennol.  
 
Gwariant Ataliol 

 
28. O fewn y portffolio Sgiliau, rydym yn parhau i ganolbwyntio ar atal wrth ddarparu 

gwasanaethau cyhoeddus – o ran ateb y galw presennol am wasanaethau ac er 
mwyn cefnogi ymyriadau, a all helpu i atal problemau yn y dyfodol. Fel rhan o ’r 
broses gyllido, rydym wedi parhau i weithio gyda’r trydydd sector a phartneriaid eraill 
er mwynd atblygu diffiniad cyffredin o atal a chytuno arno.  
 

29. Nod rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith yw darparu cyfleoedd i bobl uwchsgilio, gan 
arwain felly at leihau nifer y dysgwyr nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na 
Hyfforddiant.  
 

30. Mae Gyrfa Cymru yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd 
gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru. Mae’n 
galluogi pobl ifanc i wneud gwell penderfyniadau gyrfa ac yn cynorthwyo ysgolion a 
cholegau i ddarparu profiadau a chyfleoedd i bobl ifanc sy’n helpu i’w paratoi ar gyfer 
y byd gwaith; ac yn cefnogi gwaith partneriaeth cryfach, mwy effeithiol gyda 
phartneriaid allweddol megis ysgolion a chyflogwyr a datblygu cysylltiadau effeithiol 
rhwng addysg a busnes ar draws Cymru. 

  
31. Nod yr holl raglenni o fewn y BEL Cyflogadwyedd a Sgiliau yw ehangu sgiliau a 

chyflogadwyedd unigolion y tu mewn a’r tu allan i’r gweithlu yng Nghymru a thrwy 
hynny wella safle unigolion o fewn y farchnad lafur. Mae nifer o 
raglenni/gweithgareddau yn canolbwyntio’n benodol ar gynyddu lefelau sgiliau’r rhai 
sydd mewn cyflogaeth ac allan o gyflogaeth ac ymgysylltu ag unigolion sydd ag 
ychydig iawn o sgiliau neu ddim sgiliau o gwbl a allai fod wedi rhoi’r gorau i addysg 
ers peth amser. 

 
32. Cydnabyddir yn eang fod symud pobl i waith yn cael effaith ddramatig ar eu hiechyd 

a’u gallu i weithredu mewn cymdeithas bob dydd. Mae uwchsgilio, ac yn arbennig 
gwella sgiliau hanfodol, yn cefnogi cynnydd mewn gwaith a chyfleoedd gwaith 
newydd sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i’r Agenda Hyrwyddo Cyfleoedd 
Economaidd i Bawb. 

 
Effaith penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd 
 

33. Bydd effaith Brexit ar ein cyllidebau a’n rhaglenni yn sylweddol ond rydym wedi 
mynegi’n glir ein penderfyniad i ddwyn i gyfrif addewidion yr ymgyrch, sef na fyddai 
Cymru y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd geiniog yn waeth ei byd nag y byddai wedi 
bod o fewn yr Undeb Ewropeaidd. 
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34. Rydym wedi dweud o’r cychwyn cyntaf, mai ein swyddogaeth ni fel llywodraeth yw 
gwneud popeth o fewn ein gallu i roi cymorth i sectorau baratoi ac addasu i’r 
sialensiau sydd o’n blaenau. Dyma pam y sefydlwyd Cronfa Bontio’r UE gan y Prif 
Weinidog yn gynharach yn y flwyddyn. Mae’r gronfa £50 miliwn wedi ei chynllunio ar 
y cyd â’r sefydliadau a’r busnesau y bwriedir i’r gronfa eu cynorthwyo. Bydd yn rhoi 
cymorth ariannol a chyngor wedi ei deilwra i fusnesau er mwyn iddynt allu ffynnu tu 
allan i’r Undeb Ewropeaidd.   

 
35. Ar 24 Medi cyhoeddwyd bod £6 miliwn ychwanegol wedi ei ddyfarnu drwy Gronfa 

Bontio’r UE i gynorthwyo gweithwyr yn Ford, Airbus a chynhyrchwyr cydrannau 
modurol eraill yng Nghymru dros y blynyddoedd ariannol 2018-19 a 2019-20. Mae’r 
gefnogaeth yn 2019-20 i Airbus (£1.5 miliwn), Ford (£1 miliwn) a chynhyrchwyr 
modurol eraill (£0.650m) yn cael ei roi er mwyn sicrhau bod eu gweithlu’n cael ei 
uwchsgilio a’i baratoi ar gyfer y cyfnod ar ôl Brexit. Mae Airbus, Ford a chynhyrchwyr 
cydrannau modurol eraill yn rhan o grwpiau byd-eang a bydd ein cefnogaeth yn 
gwella’r siawns o ddatblygu eu safleoedd yng Nghymru fel y lleoliadau dewisol ar 
gyfer unrhyw brosiectau buddsoddi Ewropeaidd ar gyfer y dyfodol ac ar ôl Brexit. 
Bydd ein cefnogaeth hefyd, yn ei dro, yn helpu i sicrhau busnes ar gyfer y cadwyni 
cyflenwi awyrofod a modurol yng Nghymru. Mae unrhyw gyfle i uwchsgilio gweithlu 
sydd â sgiliau trosglwyddadwy yn hollbwysig er mwyn parhau i arddangos Cymru ar 
y llwyfan rhyngwladol fel lleoliad dymunol ar gyfer busnesau, yn enwedig mewn byd 
ar ôl Brexit. 

 

36. O fewn y portffolio Sgiliau, rydym yn arwain naw o brosiectau Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop o dan raglenni Ewropeaidd 2014-2020. Mae’r prosiectau hyn yn sail i nifer o 
ymrwymiadau Ffyniant i Bawb, gan gynnwys ymrwymiad i ddarparu 100,000 o 
brentisiaethau yn y ystod tymor y Llywodraeth hon, ac ad-drefnu cymorth 
cyflogadwyedd. Cymeradwywyd y prosiectau i dderbyn £340 miliwn o Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop ar ôl estyniadau a chymeradwyaeth ddiwygiedig, sy’n sicrhau 
parhad cyllid ar ôl Brexit er mwyn caniatáu ar gyfer blaenoriaethau Gweinidogol 
allweddol, gan gynnwys cyflwyno’r rhaglen gyflogadwyedd newydd, Cymru’n 
Gweithio, rhwng 2019 a 2023. 

 
37. Byddai Brexit ‘Dim Bargen’ yn cyflwyno risg sylweddol o fewn y portffolio hwn, gan 

nodi y bydd cyfran helaeth o’r £340 miliwn a gymeradwywyd gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop heb ei hawlio ar 1 Ebrill 2019. Byth methiant i ddefnyddio’r arian 
hwn yn rhoi pwysau heb digynsail ar gyllidebau rhaglenni SHELL. Os nad yw’r cyllid 
yn parhau ar ôl 2019, byddai angen lleihau’r niferoedd ar y rhaglenni Cymru’n 
Gweithio a Phrentisiaethau yn unol â hynny a bydd angen i ’r cyllid gael ei 
ganolbwyntio ar feysydd blaenoriaeth o fewn y rhaglenni hyn. 

 
38. Mewn datganiad i’r Senedd ar 24 Gorffennaf 2018, cafodd busnesau, prifysgolion a 

sefydliadau lleol sicrwydd gan Drysorlys ei Mawrhydi y bydd unrhyw gyllid a gaiff ei 
sicrhau drwy raglenni’r UE hyd at ddiwedd 2020 wedi ei warantu gan Lywodraeth y 
DU, hyd yn oed mewn senario ‘dim bargen’. Mae canllawiau drafft gan Drysorlys ei 
Mawrhydi ar weithredu’r warant honno wedi codi nifer o bryderon ynglŷn ag a fydd y 
costau llawn yn cael eu talu. Mae swyddogion Trysorlys Cymru a WEFO yn cysylltu â 
swyddogion cyfatebol Llywodraeth y DU i gael eglurder a sicrwydd pellach. 
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39. Os bydd cytundeb pontio’n digwydd rhwng y DU a’r UE, mae’r swyddogion yn chwilio 
am gyfleoedd i ddefnyddio unrhyw gyllid Cronfa Gymdeithasol Ewrop a fydd ar gael o 
amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid neu danwariant cyllid o’r gronfa ar draws y 
rhaglenni. Mae’n debygol hefyd y bydd yr hyblygrwydd presennol o fewn y 
rhaglenni’n parhau, a fydd yn caniatáu i swyddogion barhau i gysoni cymeradwyaeth 
bresennol gyda’r blaenoriaethau a ddaw i’r amlwg hyd fis Rhagfyr 2023.   

 
40. Wrth gwrdd â'n targed o 100,000 o brentisiaethau pob oedran ansawdd yn nhymor y 

Cynulliad, byddwn yn cynnal ein hymrwymiad i busnesau bach a chanolig trwy 
flaenoriaethu hyfforddiant yn yr ardaloedd hynny o'r economi a fydd yn cefnogi twf ac 
yn dueddol o gael effaith gadael yr UE. 

 
41. Rydym yn fyw i'r mater y gall busnesau bach a chanolig newid patrymau recriwtio ar 

ôl Brexit. Efallai y bydd yr effaith yn llai o gyfleoedd llai o brentisiaeth. Wrth gwrs, 
byddem yn monitro'n agos yr effaith i ddeall sut y gallwn ymateb orau. 

 
42. Yn fwy eang, mae’r sector Addysg Bellach yn gweithredu fel prif fuddiolwr ar hyn o 

bryd ar brosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n werth rhwng £4 miliwn a £10 
miliwn y flwyddyn. Os ceir Brexit ‘dim bargen’, ac os na fydd gwarant y Trysorlys yn 
cefnogi’r prosiectau presennol hyn, byddai angen lleihau niferoedd y dysgwyr i 
gyfateb â’r lleihad yn y cyllid. 

 
Costau Deddfwriaeth 
 

43. Mae’r gyllideb yn parhau i ystyried y rhaglen ddeddfwriaethol bresennol.  
 

44. Mae camau’n cael eu cymryd i wella eglurder a chysondeb Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol ond bydd newidiadau i Filiau yn ystod y cyfnod craffu, yn ogystal â 
ffactorau eraill, yn arwain yn anochel at rai amrywiannau rhwng y costau a 
amcangyfrifwyd pan gyhoeddwyd yr Asesiadau Effaith Rheoleiddiol a’r costau 
gwirioneddol yn ystod y cyfnod gweithredu. Yn unol â’r ymroddiad a roddwyd gan 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i’r Pwyllgor Cyllid, darparwyd tabl sy’n dangos 
cost deddfwriaeth yn symud i ddwylo Llywodraeth Cymru o un flwyddyn i’r llall yn 
Atodiad C o’r cynigion cyllideb adrannol a gyhoeddwyd ar 23 Hydref. 

 
45. Rhoddir ystyriaeth lawn i effaith unrhyw un o ddeddfwriaethau perthnasol Senedd y 

DU cyn gynted ag y bo’r wybodaeth berthnasol ar gael. 
 
Ystyriaethau trawsbynciol 
 

 Cydraddoldeb 
 

46. Cyhoeddwyd Asesiad Effaith Integredig Strategol ochr yn ochr â Chyllideb ddrafft 
amlinellol 2019-20 (Atodiad D) a bydd yn cael eu cyhoeddi gyda y cyllideb ddrafft.  
Asesiad o effaith y gyllideb ar sgiliau yw hwn o dan thema Ffyniannus a Diogel, fel y 
cyhoeddwyd yn Symud Cymru Ymlaen 2016-2021. 

 

47. Mae nifer o raglenni Cyflogadwyedd a sgiliau’n golygu gweithio gyda chyflogwyr. 
Wrth weithio gyda chyflogwyr sy’n cynnig lleoliadau profiad gwaith, rydym yn sicrhau 
eu bod yn cynnig cydraddoldeb yn eu gweithle a’u bod yn cyfrannu at brif ffrydio 
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rhywedd. Gallant wneud hynny drwy adolygu a monitro’r lleoliadau profiad gwaith a 
gynigir a herio rolau cyflogaeth traddodiadol, lle y gall stereoteipio ar sail rhyw fod yn 
digwydd. Gallant hefyd gynorthwyo pobl i fynd i swyddi ac aros mewn swyddi mewn 
meysydd neu ddiwydiannau anhraddodiadol nad ydynt yn cynnwys cynrychiolaeth 
ddigonol. Bydd sylw’n cael ei roi hefyd i’r math o hyfforddiant y mae’r cyflogwr yn 
gofyn amdano o ran unigolion sy’n ymgymryd â lleoliadau profiad gwaith. Y nod fydd 
sicrhau bod gwahanu galwedigaethol yn cael ei ddiddymu a bod cyfle’n cael ei 
ddarparu i dderbyn hyfforddiant mewn meysydd anhraddodiado, gan ganolbwyntio ar 
feysydd lle mae prinder sgiliau.  

 
48. Mae Chwarae Teg yn sefydliad Cymru gyfan a grëwyd er mwyn ehangu rôl merched 

yn economi Cymru. Mae’n cynnig esboniadau a chyngor arbenigol ar strategaeth a 
pholisi’r llywodraeth ac yn darparu cyngor a dadansoddiad sy’n sensitif o ran y 
rhywiau. Nod rhaglen Chwarae Teg yw sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y 
gweithle a chyfleoedd cyfartal i fenywod mewn busnes. Mae’n gweithio gyda 
menywod a merched i ehangu gorwelion a meithrin hyder a sgiliau; gyda chyflogwyr i 
greu gweithleoedd modern sy’n defnyddio cyfraniad pawb yn llwyddiannus; a chyda 
dylanwadwyr, addysgwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i greu cymdeithas sy’n 
gwerthfawrogi ac yn cefnogi menywod a dynion yn yr un modd ac sy’n cynnig yr un 
manteision iddynt. 

 
49. Rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd ein rhaglen Prentisiaethau ac rydym wedi 

cynnal y cyllid ar gyfer y gweithgaredd hwn er mwyn cyflawni’r ymrwymiad yn y 
maniffesto o greu 100,000 o Brentisiaethau dros dymor y Cynulliad hwn. Mae unrhyw 
ostyngiad yn nifer y Prentisiaethau lefel 2 nad ydynt yn y meysydd blaenoriaeth yn 
debygol o effeithio’n anghyfartal ar fenywod sy’n defnyddio’r rhaglen. Bydd unrhyw 
leihad yn nifer y lleoedd sydd ar gael ar brentisiaethau’n lleihau’r cyfleoedd i 
gyflogwyr Cymru wella lefelau eu sgiliau a’u gallu i hawlio incwm uwch a gwell 
ansawdd bywyd o ganlyniad uniongyrchol i hynny. 

 
50. Canfuwyd bod problem mewn perthynas â chyflogwyr yn anwybyddu eu gweithwyr 

hŷn pan fyddant yn ystyried datblygu sgiliau, ac nad yw pobl hŷn yn ymwybodol o 
ganlyniadau peidio â diweddaru eu sgiliau’n rheolaidd. Mae hyn, ynghyd â’r cynnydd 
yn yr oedran pensiwn a’r gostyngiad yn nifer y bobl ifanc sy’n mynd i’r farchnad 
waith, wedi arwain at nodi bod angen i’r polisi sgiliau roi  ffocws allweddol ar weithwyr 
hŷn. Ymchwiliodd y Pwyllgor Menter a Busnes i’r mater hwn yn ystod tymor blaenorol 
y Cynulliad. Mae hyn wedi ei ystyried mewn penderfyniadau cyllideb, gyda £0.1 
miliwn yn cael ei neilltuo i ymgyrch gyfathrebu er mwyn codi ymwybyddiaeth o 
weithwyr hŷn ymysg cyflogwyr ac unigolion. Mae cyllid Gwybodaeth am y Farchnad 
Lafur o’r BEL Cyflogadwyedd a Sgiliau wedi ei ddefnyddio hefyd i gynorthwyo gyda’r 
ymgyrch hon, gan ddarparu mwy o dystiolaeth er mwyn bwydo i benderfyniadau 
polisi a monitro cynnydd yn y maes hwn. 

 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 

51. Mae Ffyniant i Bawb yn amlinellu amcanion y Llywodraeth hon ac yn egluro ein 
dymuniad i’r Llywodraeth a phartneriaid cyflenwi fod yn rhan o’r dull newydd o 
gyflawni blaenoriaethau. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
yn cefnogi Llywodraeth Cymru a phartneriaid cyflenwi i wneud y newidiadau pwysig 
hyn i’r ffordd yr ydym yn gweithio. 
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52. Mae’r strategaeth yn nodi 12 amcan llesiant a’r camau  y bwriadwn eu cymryd er 

mwyn eu cyflawni. Ynghyd â’r datganiad llesiant a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r 
strategaeth, mae’r amcanion hyn yn nodi’r meysydd lle y gall Llywodraeth Cymru 
wneud y cyfraniad mwyaf i saith nod llesiant Cymru a darparu’r sylfaen ar gyfer 
partneriaethau cryf gydag eraill. 
 

53. Rydym yn ymroddedig i ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 i wella’r ffordd y gwnawn benderfyniadau ynglŷn â llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol  Cymru. Ein nod yw sicrhau ein bod yn 
adlewyrchu egwyddor datblygu cynaliadwy a nod ein cynlluniau gwariant yw cael 
cydbwysedd rhwng blaenoriaethau’r tymor byr a’r hirdymor. Cydnabyddwn fod angen 
cydweithio â’n partneriaid a defnyddio ein hadnoddau yn effeithiol er mwyn cynllunio 
ar gyfer y dewisiadau anodd sydd i ddod. 

  
54. Cyflogadwyedd a Sgiliau yw un o’r chwech maes blaenoriaeth o fewn Ffyniant i Bawb 

ac mae’n ffactor allweddol hefyd o ran cyflawni’r saith nod cenedlaethol. Rydym yn 
cefnogi buddsoddi mewn chwilio am swyddi, twf a mynd i’r afael â thlodi er mwyn 
creu Cymru fwy ffyniannus a chynyddu’r buddsoddiad mewn sgiliau yn unol â 
Chymru gydnerth. Mae amcanion allweddol eraill yn cynnwys: gwireddu’r manteision 
iechyd a ddaw yn sgil swyddi a thwf, a chyflwyno cynnig cyflogadwyedd ymatebol a 
hyblyg. Rydym wedi mabwysiadu dull cryf a chydweithredol, ac yn gweithio’n agos â 
chyflogwyr, rhanddeiliaid a’n tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol er mwyn gwella 
perfformiad a chyflawni gwell canlyniadau economaidd, yn unol â’r weledigaeth o 
Gymru sy’n fwy cyfrifol yn fyd-eang. Yn olaf, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu 
sgiliau a dysgu dwyieithog ar draws ein hagenda cyflogadwyedd a sgiliau gyfan. 

 
  
Y Gymraeg 

 

55. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y Gymraeg wrth ddatblygu ein cynlluniau ac rydym 
yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg. Mae wedi ei wreiddio yn ein 
darpariaeth, er enghraifft caiff gwasanaethau Gyrfa Cymru eu darparu’n ddwyieithog. 
Bydd economi sy’n ffynnu yn cefnogi ein targed o sicrhau miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2015. Bydd swyddi o ansawdd uchel a thwf cynaliadwy yn rhoi 
rheswm i bobl aros mewn gwaith neu ddychwelyd i’r gwaith a byw yn y cymunedau 
lleol lle mae’r iaith yn ffynnu. 

 
Lleihau effaith amddifadedd a thlodi 
 

56. Cydnabyddir yn eang bod symud pobl i waith yn cael effaith ddramatig ar eu hiechyd 
a’u gallu i weithredu mewn cymdeithas bob dydd. Mae uwchsgilio, yn enwedig gwella 
sgiliau hanfodol a chefnogi cynnydd mewn gwaith a chyfleoedd cyflogaeth newydd 
yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr agenda Hyrwyddo Cyfleoedd i Bawb. 

 

57. Fel Llywodraeth, rydym yn sicrhau bod pob agwedd ar bolisi’r Llywodraeth – addysg, 
iechyd, tai a chymunedau – yn gweithio gyda’i gilydd i gynorthwyo pobl i swyddi 
cynaliadwy.   
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58. Bydd eich Cynllun Cyflogadwyedd yn gyfle i sicrhau bod modd i’n rhaglen 
gyflogadwyedd newydd, Cymru’n Gweithio, elwa o raglenni a arweinir gan adrannau 
eraill a chyd-fynd â hwy. Rydym yn gweithio’n agos â chydweithwyr o bob rhan o 
Lywodraeth Cymru yn unol â’r agenda a osodwyd gan y Strategaeth Genedlaethol, 
Ffyniant i Bawb. Mae’r Cynllun Cyflogadwyedd yn gweithredu mewn dull sy’n 
seiliedig ar systemau, gan ystyried yr holl ffactorau dylanwadol sydd gan y 
llywodraeth er mwyn ysgogi newid yn y maes cyflogadwyedd. Bydd hwn yn 
amlinelliad o’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol; bydd yn amlygu meysydd y gwyddom 
fod angen eu newid, a’r lle yr hoffem ei gyrraedd. 

  
59. Rydym yn ystyried ein cyfres bresennol o raglenni ac wedi datblygu’r rhaglen 

Cymru’n Gweithio er mwyn sicrhau nad oes dim aneffeithlonrwydd. Bwriad arall y 
rhaglen yw sicrhau bod modd i bobl fanteisio ar gymorth mewn modd priodol, eu bod 
yn cael eu holrhain drwy’r system er mwyn dangos cynnydd a bod rhwystrau 
strwythurol eraill i gyflogaeth yn cael sylw, megis trafnidiaeth neu argaeledd gofal 
plant.  

 
60. Mae’r swyddogion sy’n arwain ar y Cynllun Cyflogadwyedd yn parhau i weithio’n 

agos â’r rhai sy’n arwain ar gyflwyno’r Cynllun Gweithredu ar yr Economi, a’r 
cynlluniau Iechyd ac Addysg perthnasol, er mwyn sicrhau bod y cyfan yn 
gysgysylltiedig ac yn  cynnwys amcanion ategol a threfniadau llywdoraethau cyson. 
Bydd y Cynllun Cyflogadwyedd yn bodloni’r ymrwymiad Sgiliau a Chyflogadwyedd a 
amlinellir yn y Strategaeth Genedlaethol.  

 
61. Mae gweithio gyda chyflogwyr, gan, gan gynnwys busnesau cymdeithasol, yn 

hanfodol i lwyddiant ein Cynllun Cyflogadwyedd. Dim ond drwy gysylltu anghenion 
busnesau gyda sgiliau’r gweithlu y gallwn symud mwy o bobl i gyflogaeth, a’u helpu i 
ffynnu yn y gwaith. 

 

62. Rydym yn treialu pecyn cymorth i unigolion drwy gyfrwng rhaglen Fynediad newydd 
yn Ardal Tasglu’r Cymoedd. Rydym yn mynd i’r afael â’r bylchau presennol yn ein 
darpariaeth gymorth i oedolion sy’n ddi-waith yn y tymor byr, pobl â dangyflogir a’r 
rhai sydd i mewn ac allan o gyflogaeth dros dro. Canlyniadau’r gwaith hwn fydd yn 
bwydo’r rhaglen Gyflogadwyedd newydd, Cymru’n Gweithio, o fis Ebrill 2019 ymlaen. 
Rydym yn canolbwyntio ar rwystrau’r unigolyn i gyflogaeth ac ar roi cymhelliant 
iddynt fynd i’r farchnad waith drwy gyngor gyrfaoedd priodol, cymorth gyda 
hyfforddiant cyn cyflogaeth, hyfforddiant wrth weithio a chymhelliant cyflogaeth i 
gyflogwyr sy’n recriwtio. 

 
Meysydd penodol 

 
63. Mae’r adran hon yn rhoi diweddariad ar feysydd penodol y gofynnodd y Pwyllgor 

amdanynt. 
 

Unrhyw gyllido etifeddol ar gyfer y cynlluniau presennol y bwriedir iddynt gael 

eu disodli gan Cymru’n Gweithio, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, 

Hyfforddiaethau, ReAct; 

64. O fis Ebrill 2019, byddwn yn disodli ein cynlluniau sgiliau cyflogadwyedd presennol,  
(ReAct, Twf Swyddi Cymru, y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd, Mynediad a’r 
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Hyfforddiaethau) gydag un rhaglen gyflogadwyedd newydd – Cymru’n Gweithio. 
Rydym wedi ailgyflunio cynnig Llywodraeth Cymru o gymorth cyflogadwyedd fel ei 
fod yn fwy rhwydd i unigolion ei drin a’i ddefnyddio. Yn seiliedig ar y gwaith cynllunio 
cychwynnol a diweddariad a wnaed ym mis Rhagfyr 2017, rhagwelir y dyraniadau 
canlynol fesul eitem ar gyfer y cynlluniau presennol hyn:  

 ReAct – gwariant o £1.2 miliwn, wedi ei ariannu’r rhannol gan dderbyniadau 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop. 

 Twf Swyddi Cymru – gwariant o £2.7 miliwn, wedi ei ariannu’n rhannol gan 

dderbyniadau Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn amodol ar gymeradwyaeth 

WEFO. 

 Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd – gwariant o £1.7 miliwn yn seiliedig ar 

ddyraniadau contract. 

 Rhaglen hyfforddiant galwedigaethol Mynediad – gwariant o £0.25 miliwn yn 

seiliedig ar y ddarpariaeth bpresennol. 

65. Hyfforddiaethau – Nid oes gofyniad cyllidebol ar gyfer gweithgaredd fesul eitem yn 
2019-20.  Mae contractau am £20.9 miliwn wedi eu cyhoeddi ar gyfer y cyfnod rhwng 
mis Awst 2018 a mis Mawrth 2019, a dengys rhagolwg o’r taliadau hyn y bydd 
oddeutu £3.5 miliwn o’r swm yn cael ei dalu yn y flwyddyn ariannol 2019-20 am 
weithgaredd yn ysstod y flwyddyn gontract. 
 
Cymorth sy’n targedu pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET) yn benodol: 

 
66. Bydd y contract Hyfforddiaethau presennol yn dod i ben ar 21 Mawrth 2019, gyda’r 

cyfranogwyr yn cael eu hasesu gan y Porth Cyngor Cyflogaeth o fis Chwefror ymlaen 
er mwyn trosglwyddo i elfennau ieuenctid Cymru’n Gweithio o 1 Ebrill 2019 pan fo 
hynny’n angenrheidiol. 
 

67. Bydd elfen Hyfforddi Ieuenctid Cymru’n Gweithio yn cefnogi pobl ifanc sy’n awyddus i 
weithio, ond sydd angen gwell sgiliau cyflogadwyedd, gan roi ffocws gyrfa mwy eglur 
a gwell sgiliau cysylltiedig â gwaith. 

 
68. Bydd elfen Ymgysylltiad Ieuenctid Cymru’n Gweithio yn cefnogi pobl ifanc sydd 

rhwng 16 ac 18 wrth pan fyddant yn ymuno â’r rhaglen, ac sydd wedi cael asesiad i 
ddangos bod rhwystrau sylweddol neu niferus yn eu hatal rhag ymgysylltu’n 
gynaliadwy ag addysg bellach neu gyflogaeth, gan gynnwys prentisiaeth neu 
hyfforddiant. Bydd angen cyngor mwy dwys, unigol ac arbenigol ar yr unigolion sy’n 
dilyn yr elfen Ymgysylltiad Ieuenctid er mwyn iddynt allu symud ymlaen a bod yn 
barod ar gyfer gwaith.  
 
Gyrfa Cymru 
 

69. Yn ogystal â’i gyllid rheolaidd, mae cyllideb ddangosol o oddeutu £9 miliwn wedi ei 
dyrannu i Gyrfa Cymru er mwyn gweithredu’r Porth Cyngor Cyflogaeth yn 2019-20. 
Nid oes unrhyw gostau gweddilliol ar gyfer rhaglenni etifeddol gan y bydd 
cyngor/cyfarwyddyd/cyfeiriadau cysylltiedig â’r rhaglenni hyn yn dod i ben erbyn mis 
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Mawrth 2019. Bydd y costau ar gyfer asesu’r Hyfforddiaethau dysgu yn ystod y mis 
Chwefror a’r mis Mawrth cyn cychwyn Cymru’n Gweithio yn cael eu talu o gyllideb 
bresennol 2018-19. 
 
Polisi sgiliau ac ymgysylltu gan gynnwys: Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol; 
polisïau sgiliau sector a Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru. 
 

70. Mae BEL Polisi Sgiliau ac Ymgysylltu (4759) yn darparu cyllid ar gyfer amrywiaeth o 
weithgareddau gan gynnwys ymgysylltiad cyflogwyr, ymgysylltiad sgiliau rhanbarthol 
ehangach, gweithgaredd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a gwybodaeth am y 
farchnad lafur. 
 

71. Caiff £0.354 miliwn ei ddyrannu i gostau cyflog Cyflogwyr ac ymgysylltiad 
rhanbarthol, er mwyn arwain ymgysylltiad y sectorau Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu 
Gydol Oes gyda Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, gweithwyr strategol, 
Ardaloedd Menter a phrosiectau Seilwaith allweddol ym mhob rhanbarth. Mae’r tîm 
hefyd yn arwain y gwaith o ddatblygu a threfnu Rhaglen Sgiliau Hyblyg, sef rhaglen 
cymorth sgiliau allweddol Llywodraeth Cymru, gan sicrhau bod y cyflenwad yn 
cyfateb i’r galw, a darparu’r rhyngwyneb sgiliau ac addysg arbenigol gyda chyflogwyr. 

 
72. Dyrennir £0.395 miliwn i Weithredu a Pholisi Sgiliau, gan gynnwys £0.1 miliwn i 

ymgyrch Oes o Fuddsoddi, sy’n anelu at fynd i’r afael â’r her gysylltiedig â gweithlu 
sy’n heneiddio, £0.02 miliwn i Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, sy’n adrodd yn 
uniongyrchol i Gyngor Datblygu’r Economi ar faterion cyflogaeth a sgiliau, £0.237 
miliwn i wybodaeth am y farchnad lafur sy’n darparu cyllid er mwyn sicrhau sylfaen 
tystiolaeth er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus ar faterion cysylltiedig â sgiliau 
a £0.038 miliwn i ymgysylltiad â Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. 
 

73. Neilltuir £0.312 miliwn i’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol er mwyn cefnogi 
blaenoriaethau sgiliau a chyflogadwyedd drwy sicrhau eu bod yn ategu fframweithiau 
Prentisiaeth a chymwysterau galwedigaethol eraill yng Nghymru yn effeithiol a bod y 
ddarpariaeth sgiliau’n adlewyrchu anghenion presennol cyflogwyr ac economi’r 
dyfodol.  
 

74. Neilltuir £0.495 miliwn o’r BEL Darpariaeth Addysg Bellach (4763) i gefnogi 
gweithgaredd Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Nid yw’r gyllideb hon yn dod o dan 
gyllideb Cyflogadwyedd a Sgiliau ac nid yw’n cael ei chyfrif yng nghyfanswm y 
gyllideb a gyflwynir yn y papur hwn, ond fe’i cynhwysir yma ar sail pwysigrwydd yr 
agenda cyflenwi sgiliau rhanbarthol i’r agenda Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol 
Oes. Mae gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol swyddogaeth allweddol i’w 
chyflawni yn y gwaith o gynhyrchu deallusrwydd rhanbarthol wedi’i llywio gan 
gyflogwyr. Bydd y deallusrwydd hwn yn sail i Cymru’n Gweithio, prentisiaethau a 
dysgu seiliedig ar waith yn ogystal â rhaglenni cyflenwi allweddol eraill. Mae 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol wedi cynyddu eu ffocws ar gyflogwyr yn 
sylweddol ac wedi datblygu strategaethau ymgysylltu â chyflogwyr grymus er mwyn 
cofnodi anghenion sgiliau’r rhanbarth ac, yn arbennig, yr anghenion sgiliau sy’n 
gysylltiedig â phrosiectau seilwaith rhanbarthol a sectorau blaenoriaeth. 
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Dysgu Seiliedig ar Waith 

75. Gwerth gros y BEL Dysgu Seiliedig ar Waith (4762) 2018-19 (gan gynnwys y 
derbyniadau a ddisgwylir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop) yw £151.309 miliwn. 
Mae’r BEL hon yn ariannu darpariaeth ar gyfer y rhaglen Hyfforddeiaeth a’r rhaglen 
Brentisiaethau bob oed. Nid yw’r BEL wedi ei rannu’n ddyraniadau cyllidebol ar 
wahân ar gyfer Hyfforddiaethau a Phrentisiaethau. Mae dull cyllideb gyfunol ar gyfer 
y rhaglenni hyn yn galluogi ateb y galw am y rhaglen Hyfforddeiaeth gydag 
addasiadau lliniarol i’r gyllideb sydd ar gael ar gyfer Prentisiaethau. 
 

76. Ar gyfer 2019-20, ni fydd y BEL Dysgu Seiliedig ar Waith yn cefnogi’r rhaglen 
Hyfforddeiaeth. O 1 Ebrill 2019, bydd cefnogaeth gyda chyflogadwyedd i bobl ifanc 
yn dod o dan Raglen Gyflogadwyedd Bob Oed newydd (Cymru’n Gweithio) o fewn y 
BEL Cyflogadwyedd a Sgiliau 4464. Ar gyfer cyflwyno’r rhaglen Brentisiaeth yn unig 
felly y bydd y BEL Dysgu Seiliedig ar Waith yn ariannu darpariaeth. 
 

77. £82.113 miliwn yw cyllideb arfaethedig y BEL Dysgu Seiliedig ar Waith ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2019-20.  
 

78. Yr hyn a olygir gan hynny yw y gellir cynnal cwantwm 2019-20 sydd ar gael i gefnogi 
cyflwyniad prentisiaethau (gan gynnwys prentisiaethau gradd) a gweithgareddau 
cysylltiedig o’i gymharu â 2018-19.   
 

Y Rhaglen Hyfforddeiaeth  

79. Gwelwyd gostyngiad yn y galw am y rhaglen hon o ganlyniad i’r cyfuniad o 
ddemograffeg newidiol, mwy o ddysgwyr yn aros ymlaen yn yr ysgol neu’r coleg ac 
argaeledd cynyddol rhaglenni eraill a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n 
denu’r un garfan o ddysgwyr â’r rhaglen Hyfforddeiaeth. Cafodd gwerth y contract 
Hyfforddeiaeth ar gyfer 2018-19 ei addasu er mwyn adlewyrchu’r gostyngiad hwn yn 
y galw (gyda chynnydd lliniarol i’r gyllideb oedd ar gael ar gyfer y rhaglen 
Brentisiaeth). Disgwylir ar hyn o bryd y bydd y dyraniad cyfan yn cael ei wario.  

 

Y Rhaglen Brentisiaeth 

80. Rydym yn gweld cynnydd sydyn yn y galw am y rhaglen brentisiaeth ar hyn o bryd, a 
ysgogir gan gyflwyno ardoll brentisiaethau’r DU. Yn ystod 2018-19, disgwyliwn 
wariant llawn yn erbyn y gyllideb fewnwladol a disgwyliwn ddod â mwy o gyllid o 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop (o’i gymharu â blynyddoedd blaenorol) er mwyn rhoi 
cefnogaeth lawn i’r galw o fewn meysydd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru. 
 

81. Disgwyliwn y bydd y galw am brentisiaethau’n cynyddu dros y blynyddoedd nesaf a 
gallai hyn arwain at orfod gwneud penderfyniadau anodd mewn perthynas â’r 
cymorth a gynigir o fewn rhai sectorau/lefelau galwedigaethol penodol. Fodd bynnag, 
byddai’r pwysau hwnnw’n cael ei ryddhau pe bai San Steffan yn anrhydeddu ei 
addewid i ddisodli incwm Cronfa Gymdeithasol Ewrop gyda dewis amgen 
mewnwladol.    
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Prentisiaethau Iau 

82. Caiff Prentisiaethau Iau eu cefnogi gan y BEL Darpariaeth Addysg Bellach (4763) o 
fewn y MEG Addysg. Gyda chyllideb o £0.522 miliwn yn 2018-19.  Yn arferol, caiff 
dysgwyr o dan 16 oed gyllid o’r cyllido rheolaidd sydd ar gael i awdurdodau lleol. 
Felly, mae’r cyllid hwn yn ychwanegol at unrhyw gyllid a drosglwyddir a gytunir rhwng 
coleg ac Awdurdod Lleol/Ysgol. 

 
Crynodeb 
 

83. Cyflwynir y dystiolaeth ysgrifenedig ar gyfer Cyllideb Ddrafft 2019-20 i Bwyllgor yr 
Economi, Seilwaith a Sgiliau i gael ei ystyried. 
 
 
 

Eluned Morgan AM 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 




