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Cyflwyniad 
 
Yn y datganiad polisi ar sgiliau1, a lansiwyd fis Ionawr 2014, nodwyd bod 
angen sefydlu system sgiliau dros y ddegawd nesaf sy’n gynaliadwy’n 
ariannol. I wneud hyn, rhaid gwneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael er 
mwyn medru datblygu sgiliau yng Nghymru ac ail-gydbwyso’r cyfrifoldeb dros 
fuddsoddi mewn sgiliau rhwng y llywodraeth a chyflogwyr.    
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi yn seilwaith sgiliau Cymru. 
Fodd bynnag, o ystyried bod llai o arian cyhoeddus ar gael yn awr, mae’n 
amlwg y bydd angen blaenoriaethu adnoddau a’u defnyddio lle y cânt yr 
effaith fwyaf. Ochr yn ochr â hyn, gwelwn hefyd fod cyflogwyr yn buddsoddi 
rhagor yn sgiliau eu gweithlu a chanran fwy o weithwyr Cymru yn cael 
hyfforddiant.2 Serch hynny, mae rhagor y gallwn ei wneud eto i ddylanwadu ar 
faint y mae cyflogwyr yn ei fuddsoddi mewn sgiliau ac i sicrhau eu bod yn 
dibynnu llai ar arian gan y llywodraeth i ddarparu hyfforddiant. Mae hon yn her 
hirdymor sy’n galw am newid diwylliannol ymhlith cyflogwyr, darparwyr 
hyfforddiant a’r llywodraeth ond mae’n fater y mae’n rhaid ymdrin ag ef os 
ydym am ddatblygu system sgiliau sy’n gynaliadwy’n ariannol dros y ddegawd 
nesaf. 
 
Mae’r cynllun gweithredu sgiliau3 yn esbonio’r rhaglen newid sy’n cael ei 
datblygu i gyflwyno’r diwygiadau sydd eu hangen ar y system sgiliau yng 
Nghymru ac i baratoi at yr adeg pan fydd y cylch cyllido Ewropeaidd 
presennol yn dod i ben. Cyn rhoi’r cynllun ar waith, cynhaliwyd ymgynghoriad 
a oedd yn canolbwyntio ar y modd y gellid ail-gydbwyso’r cyfrifoldeb dros 
fuddsoddi mewn sgiliau4. Caiff ei gydnabod yn gyffredinol fod angen agwedd 
newydd tuag at fuddsoddi mewn sgiliau i sicrhau bod y polisïau a’r rhaglenni a 
gaiff eu rhoi ar waith gan Lywodraeth Cymru yn ddigon cadarn ac y gallwn 
gynllunio ar y cyd i greu system sgiliau gynaliadwy yng Nghymru. 
 

Diffinio fframwaith ar gyfer buddsoddi ar y cyd mewn sgiliau  
 

Cafodd y term buddsoddi ar y cyd ei ddiffinio yn ein dogfen ymgynghori fel 
sefyllfa lle mae cyfanswm cost hyfforddiant, o safbwynt ariannol, yn cael ei 
rannu rhwng dau neu ragor o randdeiliaid 5. Yn gyffredinol, daw’r rhanddeiliaid 
hyn o dri phrif grŵp: cyflogwyr, y llywodraeth ac unigolion. Caiff ei gydnabod 
na ellir diffinio buddsoddi ar y cyd yn ôl y trafodion rhwng y llywodraeth ac 
unigolion - mae’n llawer mwy eang na hynny, ac roedd yr ymatebion i’r 
ymgynghoriad yn ategu hynny.    
 

                                                
1
 Llywodraeth Cymru, Datganiad Polisi ar Sgiliau (2014) 

2
 Cymharu canlyniadau’r Arolygon Sgiliau Cyflogwyr a gynhaliodd Comisiwn y DU dros 

Gyflogaeth a Sgiliau (UKCES) yn 2011 a 2013 
3
 Llywodraeth Cymru, Cynllun Gweithredu Sgiliau (2014) 

4
 Cydbwyso’r cyfrifoldebau dros fuddsoddi mewn sgiliau: cynigion ar gyfer buddsoddi ar y cyd 

i ddarparu sgiliau ôl-19 www.cymru.gov.uk/consultations/education/proposals-for-co-
investment-in-post-19-adult-skills-delivery/?lang=en  
5
 Gweler Ibid. 

http://www.cymru.gov.uk/consultations/education/proposals-for-co-investment-in-post-19-adult-skills-delivery/?lang=en
http://www.cymru.gov.uk/consultations/education/proposals-for-co-investment-in-post-19-adult-skills-delivery/?lang=en
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Os yw Cymru am gau’r bwlch rhyngddi a rhannau eraill o’r DU o ran faint y 
mae cyflogwyr yn ei fuddsoddi mewn sgiliau, mae’n bwysig ein bod yn cymryd 
camau i sicrhau bod rhagor o gyflogwyr yn buddsoddi yn sgiliau eu gweithlu. 
Dyma nod cyffredinol y fframwaith buddsoddi ar y cyd. 
 
Mae’r fframwaith yn cydnabod bod buddsoddiadau mwy amrywiol ac eang yn 
cael eu gwneud i ddatblygu sgiliau ac, felly, mae’n canolbwyntio ar gymryd 
camau mewn tri maes: 

 
6 
Mae’r fframwaith yn canolbwyntio ar y systemau y bydd y llywodraeth a 
chyflogwyr yn eu defnyddio i fuddsoddi mewn darparu sgiliau. Cydnabyddir 
bod camau ehangach yn cael eu cymryd yng Nghymru, fel rhaglen Twf 
Swyddi Cymru gan Lywodraeth Cymru, sy’n dylanwadu ar faint gaiff ei 
fuddsoddi mewn sgiliau, p’un ai gan y llywodraeth, cyflogwyr neu unigolion. 
Nid yw’r fframwaith yn ceisio diffinio pob agwedd ar y cymorth sydd ar gael i 
ddatblygu sgiliau a hyfforddiant yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys 
cymorth i weithwyr y tu allan i’w gweithle (ac na chaiff ei ariannu gan eu 
cyflogwyr), yn ogystal â’r unigolion hynny sy’n chwilio am waith, nad ydynt 
wedi dechrau gweithio eto neu sy’n astudio’n llawn amser, yn ogystal ag 
unrhyw grant ar gyfer y sector addysg uwch o gofio’r adolygiad annibynnol 
sy’n cael ei arwain ar hyn o bryd gan Syr Ian Diamond7. 
 

                                                
6
 Llywodraeth Cymru, Mesurau Perfformiad Sgiliau (2014) 

7
 Adolygu cyllid addysg uwch a threfniadau cyllid myfyrwyr yng Nghymru. 

Mesur effaith 
Gwerthuso penderfyniadau 
buddsoddi drwy ddefnyddio’r 
Mesurau Perfformiad Sgiliau6 a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru 
ym mis Medi 2014 a sicrhau y caiff 
atebolrwydd perfformiad priodol  
ei ystyried o fewn y  
meysydd polisi perthnasol  
a’r rhaglenni a gaiff eu  

rhoi ar waith.    

Dylanwadu 
Manylu ar y camau y gall y 

llywodraeth eu cymryd, gweithio 
gyda chyflogwyr, darparwyr, 

undebau a rhanddeiliaid eraill, i 
ddylanwadu ar benderfyniadau 

buddsoddi cyflogwyr. 

Buddsoddi  
Diffinio sut y gellir rhannu’r cyfrifoldeb dros fuddsoddi mewn sgiliau 
(buddsoddi ar y cyd) a’r egwyddorion buddsoddi a fydd wrth wraidd 

meysydd ymyrraeth y llywodraeth a chyflogwyr. 
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Dylanwadu 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru rôl allweddol yn y broses o ddylanwadu ar faint 
gaiff ei fuddsoddi mewn sgiliau yng Nghymru. Er enghraifft, bydd Llywodraeth 
Cymru yn hyrwyddo cynlluniau i fuddsoddi mewn sgiliau’n uniongyrchol gyda 
chyflogwyr a, lle y bo modd, bydd yn sicrhau bod adnoddau ar gael sy’n 
ychwanegu gwerth at yr hyn sy’n cael ei fuddsoddi mewn sgiliau gan 
gyflogwyr. 
 
Mae’r cynllun gweithredu sgiliau’n cynnwys yr ysgogiadau polisi y byddwn yn 
parhau i’w defnyddio i ddylanwadu ar benderfyniadau buddsoddi cyflogwyr. 
Mae’r rhain yn cynnwys: 

•    Dylanwadu ar y galw am sgiliau - er enghraifft, drwy weithio gyda 

chyflogwyr i’i hannog i ddefnyddio sgiliau eu gweithlu’n well. Mae hyn 
yn cael ei dreialu yn y sector adeiladu a’r diwydiannau creadigol 

 Dylanwadu ar y cyflenwad sgiliau - er enghraifft, drwy weithio gyda 
chyflogwyr i’w cynghori ynghylch pa mor berthnasol yw cymwysterau 
galwedigaethol, a’u gwerth. Bydd gan Gymwysterau Cymru a’r Paneli 
Cynghori ar Gymwysterau Sector ran yn hyn.  

 Dylanwadu ar ansawdd y buddsoddiad mewn sgiliau – er enghraifft, y 
cynlluniau cyflogaeth a sgiliau rhanbarthol sy’n cael eu cynhyrchu 
drwy’r partneriaethau sgiliau rhanbarthol a fydd yn darparu tystiolaeth 
ar gyfer y blaenoriaethau buddsoddi a nodid ym mhob rhanbarth; 
byddant yn awgrymu sut y gellid gwella’r ddarpariaeth sgiliau fel 
ymateb i brosiectau seilwaith newydd neu anghenion sgiliau penodol 
y gweithlu o fewn y rhanbarth.  

 

Buddsoddi 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n bendant ac yn barhaus i seilwaith 
sgiliau Cymru, gan gynnwys drwy ein rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith, a’r 
cymorth sydd ar gael i gyflogwyr i ddatblygu gwaith a sgiliau.  
 
Yn ogystal â hyn, rhwng 2011 a 2013, gwelwyd y cyfanswm a wariwyd gan 
gyflogwyr Cymru ar hyfforddiant yn cynyddu o £1.5 biliwn i £1.6 biliwn8. Mae 
hyn wedi helpu i leihau’r bwlch rhwng Cymru a rhannau eraill o’r DU o ran 
faint gaiff ei fuddsoddi mewn sgiliau. Yn ystod yr un cyfnod, rydym hefyd wedi 
gweld y ganran o’r gweithlu sy’n cael hyfforddiant  yn codi o 56% yn 2011 i 
62% yn 20139. Mae’r rhain yn arwyddion da ein bod yn symud i’r cyfeiriad 
iawn ac yn dangos parodrwydd ac ymrwymiad parhaus rhai cyflogwyr i 
ddatblygu sgiliau eu gweithlu.     
 
 
 

                                                
8
 Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau, Arolwg Sgiliau Cyflgowyr 2013 (2014) 

9
 Gweler Ibid. 
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Er gwaethaf yr hyn oll, mae llawer y gallwn ei wneud eto i ddylanwadu ar faint 
gaiff ei fuddsoddi. Mae’r fframwaith yn sefydlu trefniadau i  weithio gyda 
rhanddeiliaid i herio’r cyflogwyr hynny nad ydynt yn buddsoddi yn sgiliau eu 
gweithlu ar hyn o bryd a, lle y bo angen, i gydweithio â chyflogwyr i 
ddylanwadu ar y modd y maent yn buddsoddi mewn sgiliau - o ran cyflenwad, 
galw ac ansawdd.  
 
Mae’r fframwaith yn sail i egwyddorion buddsoddi’r llywodraeth a gaiff ei rhoi  
ar waith o fis Ebrill 2015 ymlaen ac maent hefyd yn diffinio’r meysydd posibl ar 
gyfer gweithredu ar y cyd lle gall ymyrraeth y llywodraeth ychwanegu gwerth 
at benderfyniadau buddsoddi cyflogwyr.  
 
Mae’r tabl isod yn dangos sut y buddsoddir yn y dyfodol er mwyn gwneud y 
gorau o’r adnoddau cyffredin sydd ar gael i fuddsoddi mewn sgiliau. 
 

Cyfrifoldebau Buddsoddi 

Dan arweiniad y Llywodraeth10 – 
canolbwyntio’n bennaf ar feysydd lle 
ceir budd economaidd a 
chymdeithasol a lle gall y llywodraeth 
gymryd rôl arweiniol gan 
ganolbwyntio ar swyddi, twf a threchu 
tlodi.  
 

Os bydd digon o adnoddau ar gael 
gan y llywodraeth, bydd 
buddsoddiadau’n canolbwyntio ar: 

 Ddarparu prentisiaethau lefel 3 ac 
is i bobl ifanc dan 25 oed 

 Prentisiaethau lefel uwch (ac 
eithrio cymwysterau addysg uwch 
a gaiff flaenoriaeth) 

 Sgiliau rhifedd, llythrennedd a 
TGCh hanfodol hyd at lefel 2 

 Cymraeg i oedolion 

 Paratoi at fywyd a gwaith (gan 
gynnwys darpariaeth i ddysgwyr 
ag anawsterau dysgu a/neu 
anableddau)11. 

                                                
10

 Mae cyllid dan arweiniad y llywodraeth yn cwmpasu’r cyfnod hyd at 2015-16. Mae 
ymrwymiadau’r tu hwnt i 2015-16 yn dibynnu at setliadau cyllideb yn y dyfodol a chaiff 
adnoddau eu blaenoriaethau’n unol â hynny. 
11

 Neu Faes Pwnc Sector 14 sy’n cynnwys astudiadauaeth a sgiliau sy’n allweddol ac yn 
hanfodol o ran paratoi at ddysgu ac at fywyd, ac sy’n caniatáu i bobl ddatblygu’n bersonol; ac 
astudiaethau a sgiliau i baratoi ar fyd gwaith. 
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Gweithredu ar y cyd -   
gweithgareddau sy’n caniatáu i 
adnoddau’r llywodraeth a’r cyflogwyr 
ryngweithio i ychwanegu gwerth at eu 
buddsoddiadau. Mae’n bosibl y gall 
pawb fod ar eu hennill os yw 
blaenoriaethau’r llywodraeth a’r 
cyflogwyr yn gydnaws â’i gilydd ac os 
nad ydynt yn disodli’r penderfyniadau 
buddsoddi y mae’r cyflogwyr yn eu 
gwneud eisoes. Yn gyffredinol, mae 
buddsoddiadau gan y llywodraeth am 
amser cyfyngedig yn debygol o 
leihau yn y tymor hir.  
 

Os bydd digon o adnoddau ar gael 
gan y llywodraeth, bydd 
buddsoddiadau’n canolbwyntio ar: 

 Ddatblygu’r ddarpariaeth sgiliau 
(er enghraifft drwy weitho gyda 
chyflogwyr i sefydlu rhaglenni 
hyfforddi newydd sy’n berthnasol 
i’w hanghenion).  

 Ehangu’r galw am ddarpariaeth 
sgiliau (er enghraifft drwy sefydlu 
mentrau i geisio annog rhagor o 
gyflogwyr i fuddsoddi).   

 Gwella ansawdd y buddsoddiad 
mewn sgiliau (er enghraifft drwy 
helpu cyflogwyr i ddatblygu 
prentisiaethau). 

Bydd yr egwyddorion uchod, er 
enghraifft, yn gymwys i raglen Dysgu 
Seiliedig ar Waith Llywodraeth 
Cymru, y Rhaglen Sgiliau Hyblyg a’r 
Rhaglen Blaenoriaethu Sgiliau sy’n 
cael eu treialu ar hyn o bryd. 

Dan arweiniad cyflogwyr – pan fydd 
cyflogwyr yn cymryd y rôl arweiniol i 
fuddsoddi mewn sgiliau ar gyfer eu 
gweithlu.  
 

Os bydd y llywodraeth yn darparu 
adnoddau, bydd disgwyl i gyflogwyr 
hybu: 

 Prentisiaethau hyd at lefel 3 i bobl  
25 oed a hŷn (ac eithrio sgiliau 
hanfodol hyd at lefel 2 a chymorth i 
brentisiaethau uwch) 

 Hyfforddiant wedi’i achredu a heb 
ei achredu i weithwyr 19 oed a hŷn  

 
Yn ystod y cyfnod rhwng 2014 a 2020 bydd Cymru yn cael cymorth gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) i gyflawni’r amcanion economaidd a 
chymdeithasol penodol a gytunwyd â’r Comisiwn Ewropeaidd, gan ddefnyddio 
dulliau seiliedig ar alw i fynd i’r afael â’r bylchau a’r diffygion mewn sgiliau 
allweddol ac i fod yn sail i dwf a swyddi. Gellir dyfarnu arian ESF i hybu 
gweithgareddau dan arweiniad y llywodraeth, cyflogwyr neu ar y cyd. Bydd 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn disgwyl i weithgareddau a ariennir gan 
ESF ystyried pwysigrwydd ysgogi’r galw am sgiliau o blith cyflogwyr a, lle y 
bo’n briodol, ysgogi cyflogwyr neu gyfranogwyr i gyfrannu er mwyn datblygu 
diwylliant cryfach o rannu costau.   
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Mesur effaith 
 
Ym mis Medi 2014, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Mesurau Perfformiad 
Sgiliau er mwyn medru asesu’r cynnydd a wneir o ran cyrraedd y nod o greu 
system sgiliau gynaliadwy a chystadleuol yng Nghymru. Erbyn mis Ebrill 
2015, y bwriad yw integreiddio’r mesurau ym mholisïau a rhaglenni 
Llywodraeth Cymru ym maes sgiliau a chyflogaeth. 
 
Mae’r mesurau’n ymwneud nid yn unig â faint y mae cyflogwyr yn ei fuddsoddi 
mewn sgiliau ond hefyd â monitro faint o gyflogwyr sy’n buddsoddi yn sgiliau 
eu gweithlu, natur yr hyfforddiant sy’n cael ei ddarparu a faint o weithwyr sy’n 
cael hyfforddiant. Bydd y mesurau’n bwysig wrth fonitro ansawdd ac effaith y 
buddsoddiad mewn sgiliau ar sail:  

 Swyddi a thwf - er enghraifft, gwerthuso sut y mae’r buddsoddiad 

mewn sgiliau’n arwain at gynnydd mewn cynhyrchiant ac yn y modd y 
defnyddir sgiliau yn y gweithle. 

 Cynaliadwyedd ariannol – er enghraifft, lleihau dibyniaeth rhai 

cyflogwyr ar y cymorth a geir gan y llywodraeth i ddarparu hyfforddiant. 

 Cydraddoldeb a thegwch – er enghraifft, sicrhau bod 

buddsoddiadau’n helpu amrywiaeth eang o unigolion i fanteisio ar 
gyfleoedd i hyfforddi yn eu gweithle, yn unol â’n ffocws ar drechu 
tlodi12. 

 Meincnodi sgiliau rhyngwladol – er enghraifft cymharu’r sgiliau sy’n 
cael eu datblygu â’r rhagolygon ar gyfer gwaith yng Nghymru i sicrhau 
ein bod yn parhau’n gystadleuol fel cenedl.   
 

Wrth fesur effaith ein buddsoddiadau byddwn yn ceisio cydnabod y cyflogwyr 
hynny sy’n cymryd camau i ddatblygu sgiliau ac sydd hefyd yn creu’r 
amgylchiadau iawn i rwydweithiau o gyflogwyr weithio ar y cyd i ddiwallu eu 
hanghenion sgiliau. Lle y bo’n berthnasol, bydd hyn yn cynnwys defnyddio’r 
cymalau cymdeithasol neu’r fframweithiau perthnasol eraill sydd eu hangen i 
fwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu sgiliau drwy’r sector diwydiannol.  

 

Edrych i’r dyfodol 
 
Dechreuir rhoi’r fframwaith ar waith o fis Ebrill 2015 ymlaen a chaiff y gwaith ei 
arwain gan feysydd rhaglenni unigol. Bydd y rhaglenni a gaiff eu harwain gan 
Lywodraeth Cymru, fel y rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith, y Rhaglen Sgiliau 
Hyblyg newydd a’r Rhaglen Blaenoriaethau Sgiliau, yn adlewyrchu’r 
egwyddorion buddsoddi cyhoeddedig. Yn y tymor hir, rydym yn disgwyl y bydd 
ansawdd cyffredinol hyfforddiant yng Nghymru yn gwella ac y bydd ei effaith 
yn cynyddu wrth i gyflogwyr gymryd rhan amlycach mewn penderfyniadau 
buddsoddi. Y nod yw rhoi holl elfennau’r fframwaith ar waith erbyn 2017, ac y 
gwneir cynnydd sylweddol tuag at y nod hwnnw bob blwyddyn tan hynny. 
 

                                                
12

 Yn unol â chanlyniadau Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru a’i Chynllun 
Cydraddoldeb Strategol. 
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O safbwynt y llywodraeth, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb dros fuddsoddi 
mewn sgiliau yng Nghymru. Bydd hyn yn golygu gweithio’n agosach gyda 
chyflogwyr ac undebau llafur i dargedu’n hadnoddau at feysydd lle mae 
anghenion economaidd a chymdeithasol, er enghraifft, cynorthwyo’r 
gweithwyr sydd fwyaf tebygol o adael y farchnad lafur i fanteisio ar gyfleoedd i 
hyfforddi. Byddwn hefyd yn ystyried y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen drwy’r 
economi gyfan, yn enwedig sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh, i sicrhau bod 
gan y gweithlu cyfan y sgiliau sydd eu hangen i hybu swyddi a thwf ac i 
drechu tlodi.   
 
Nod y fframwaith buddsoddi ar y cyd yw darparu sylfaen gref i symud y 
pwyslais oddi ar system o fuddsoddi mewn sgiliau dan arweiniad y 
llywodraeth i system dan ddylanwad ac arweiniad cyflogwyr. Yna bydd 
buddsoddiad cyflogwyr, gyda chefnogaeth y fframwaith buddsoddi ar y cyd, yn 
eu rhoi mewn sefyllfa gryfach i herio’r system sgiliau yng Nghymru. Bydd y 
ffocws ar sicrhau’r gwerth mwyaf am arian a sicrhau bod yr hyfforddiant a 
ddarperir yn diwallu anghenion eu gweithlu. Ein nod cyffredin yw sicrhau bod 
y buddsoddiad mewn sgiliau’n cael yr effaith fwyaf bosibl ar ein llwyddiant yn y 
dyfodol a hynny oherwydd bod gan Gymru weithlu cynhyrchiol a medrus. 
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Diagram cryno o’r fframwaith ar gyfer buddsoddi ar y cyd 
mewn sgiliau 
 

 

Dylanwadu 

Dylanwadu ar faint gaiff ei 
fuddsoddi mewn sgiliau yng 
Nghymru a hyrwyddo cynlluniau i 
gyflogwyr fuddsoddi mewn sgiliau, 
drwy weithio’n uniongyrchol gyda 
nhw a hefyd gydag undebau a 
phartneriaid allweddol eraill. 
Byddwn yn defnyddio tystiolaeth a 
gasglwyd gan bartneriaethau 
sgiliau rhanbarthol am eu prif 
flaenoriaethau buddsoddi  ac am 
anghenion sgiliau yn y dyfodol, er 
mwyn ceisio: 

 dylanwadu ar y galw am sgiliau  

 dylanwadu ar y 
cyflenwad sgiliau  

 dylanwadu ar 
ansawdd 
buddsoddiadau 
mewn sgiliau. 

Mesur effaith 

Mesur effaith y broses o fuddsoddi 
mewn sgiliau drwy ddefnyddio’r 
Mesurau Perfformiad Sgiliau:  

 Swyddi a thwf 

 Cynaliadwyedd ariannol  

 Cydraddoldeb a thegwch 

 Meincnodi sgiliau 
rhyngwladol 

 
Sicrhau bod atebolrwydd 
perfformiad priodol o fewn y 
polisïau a’r rhaglenni perthnasol. 

Buddsoddi 

Y Llywodraeth a chyflogwyr i rannu’r cyfrifoldeb dros fuddsoddi. 

Dan arweiniad y 
Llywodraeth 

Buddsoddiad yn 
canolbwyntio ar 

feysydd lle ceir budd 
economaidd a 

chymdeithasol sy’n 
cyd-fynd â ffocws 

Llywodraeth Cymru ar 
swyddi, twf a threchu 

tlodi. 

Dan arweiniad 
cyflogwyr 

Buddsoddiad cyflogwyr 
yn canolbwyntio ar roi 

blaenoriaeth i 
ddatblygu sgiliau sy’n 

berthnasol i’w 
busnesau nhw a’r 
sgiliau y bydd eu 

hangen arnynt yn y 
dyfodol, ochr yn ochr 
â’r camau y bydd y 
llywodraeth yn eu 

cymryd. 

Gweithredu ar y cyd 

Buddsoddiad yn 
canolbwyntio ar 

ddiwallu anghenion 
sgiliau drwy ddulliau 

hyblyg ac ymatebol lle 
gall adnoddau’r 

llywodraeth ychwanegu 
gwerth at y 

buddsoddiad y mae 
cyflogwyr eisoes yn ei 

wneud. 




