
Ein huchelgais ar gyfer sgiliau yng Nghymru

Cynaliadwyedd ariannol

Ers 2011, rydym wedi lleihau’r bwlch ym 
muddsoddiad cyflogwyr rhwng Cymru a’r DU – 
ond nid da lle gellir gwell.

I sicrhau ein bod yn cyflenwi system sgiliau 
sy’n gynaliadwy yn ariannol, byddwn 
yn mesur y bwlch rhwng Cymru a’r DU o 
ran buddsoddiad cyflogwyr yn sgiliau eu 
gweithwyr3

 Cymru    Y DU 

 £2,180    £2,550
 ar gyfer     ar gyfer 
 pob person     pob person  
 sy’n cael ei   sy’n cael ei 
 hyfforddi   hyfforddi

 £1,350    £1,590
 y gweithiwr   y gweithiwr

Wrth i’r data ddod i law, bydd Llywodraeth Cymru yn 
rhannu’r wybodaeth ar y mesurau hyn a’r data perthnasol 
ychwanegol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar 
Fesuriadau Perfformiad Sgiliau yn: 
www.gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/
skills-performance-measures/?lang=cy
Cyfeiriadau: (1) Arolwg o’r Llafurlu Ch2 2014 (2) Cyfrifon 
Rhanbarthol 2012 (3)  Arolwg Sgiliau Cyflogwyr 2013 
(4) Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 2013.
*Gweler Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Sgiliau yn: www.gov.wales/topics/educationandskills/
skillsandtraining/?lang=cy

Cydraddoldeb a thegwch

Mae ymrwymiad wedi cael ei wneud yng 
Nghymru i drechu tlodi a lleihau lefelau 
anghydraddoldeb – ond nid da lle gellir gwell.

Byddwn yn mesur y cydraddoldeb mynediad 
i gymorth cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru

Bydd y mesur hwn 
yn canolbwyntio 
ar sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru 
yn darparu cyfleoedd 
cyfartal i unigolion 
dros 19 oed sydd 
â nodweddion 
gwarchodedig gael 
cymorth cyflogaeth 
a sgiliau. Mae’n 
ymwneud ag 
oedran, anabledd, 
ethnigrwydd a rhyw.

£
£
£
£

Er mwyn bodloni’r blaenoriaethau, bydd ein Mesurau Perfformiad Sgiliau’n canolbwyntio ar:

28%
Sgiliau llafar 
Cymraeg

27% Sgiliau 
ysgrifenedig 
Cymraeg

Meincnodi sgiliau’n rhyngwladol

Rydym wedi gwneud gwelliannau amlwg i broffil 
cymwysterau Cymru – ond nid da lle gellir gwell.

I gynnal ein hymrwymiad i godi potensial am 
sgiliau yng Nghymru, byddwn yn mesur:

Y cymwysterau uchaf sydd gan oedolion o 
oedran gweithio (canran)4 

Cymru      Y DU

Lefel 2       Lefel 3              Lefel 4+  

Bylchau sgiliau oherwydd diffyg Sgiliau 
Hanfodol (canran)3 

Cymru      Y DU

 Llythrennedd

  

 Rhifedd   

 TG Sylfaenol   

22% 21% 21% 20% 32% 36%

Swyddi a thwf

Dros y deng mlynedd diwethaf, rydym wedi 
gwella o ran cyflogaeth a chynhyrchiant o 
gymharu â’r DU – ond nid da lle gellir gwell.

I gefnogi’r camau a gymerwn ym meysydd 
swyddi a thwf, byddwn yn mesur:

Newidiadau yn y gyfradd gyflogaeth o 
gymharu â’r DU11 

Mae’r gyfradd 
gyflogaeth yng Nghymru 

3.74 
o bwyntiau canran yn is 
na’r DU.

Newidiadau mewn cynhyrchiant o gymharu 
â’r DU22 

93.3% yw’r Gwerth 
Ychwanegol Gros ar sail pob 
awr a weithiwyd o’i gymharu 
â’r DU (ac eithrio Llundain, 
a De-ddwyrain a Dwyrain 
Lloegr).

Bylchau sgiliau oherwydd diffyg sgiliau 
Cymraeg (canran)3 

Sgiliau ar gyfer swyddi a thwf Sgiliau sy’n ymateb i anghenion lleol Sgiliau a werthfawrogir gan gyflogwyr Sgiliau ar gyfer cyflogaeth

35%

33%

36% 26%

23%

25%
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Rydym yn targedu pedair blaenoriaeth allweddol*:
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