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Ymyriadau, Allbynnau a Chanlyniadau  
 
Er mwyn cael eu dyraniad, gofynnir i bob lle ddatblygu cynllun ar gyfer y Gronfa sy'n ateb tri chwestiwn:   
 

• Cyd-destun lleol: cyfle i leoedd amlinellu eu tystiolaeth leol o gyfleoedd a heriau o safbwynt y tair blaenoriaeth fuddsoddi ar 
gyfer y Gronfa.   

• Dewis canlyniadau ac ymyriadau: lle bydd lleoedd yn nodi'r canlyniadau y maent am eu targedu yn seiliedig ar gyd-destun 
lleol, a'r ymyriadau y maent am roi blaenoriaeth iddynt, o dan bob blaenoriaeth fuddsoddi, o'r ddewislen opsiynau. Dylai fod 
cysylltiad clir â chyfleoedd a heriau lleol.   

• Cyflawni: dyma fydd cam mwyaf manwl y cynlluniau buddsoddi.  
 
Yn eu cynlluniau, bydd lleoedd yn dewis allbynnau a chanlyniadau sy'n berthnasol i bob un o flaenoriaethau buddsoddi'r Gronfa. 
Bydd lleoedd yn nodi canlyniadau mesuradwy sy'n adlewyrchu anghenion a chyfleoedd lleol. Dylai'r rhain lywio'r ymyriadau y maent 
am eu cyflawni. Bydd lleoedd yn gallu dewis o blith buddsoddiadau yn y tair blaenoriaeth fuddsoddi sef cymunedau a lleoedd, 
busnesau lleol a phobl a sgiliau. Bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol arweiniol, partneriaid lleol, Llywodraeth y DU a'r 
gweinyddiaethau datganoledig i fonitro cynnydd.  
 
Rhaid i bob lle, a phob ymyriad ledled y DU, ddefnyddio dangosyddion cyffredin, fel y'u nodir ar gyfer pob ymyriad i fesur allbynnau, 
canlyniadau ac effeithiau. Mae hyn yn sicrhau y gallwn gymharu ymyriadau tebyg mewn lleoedd gwahanol ac y gallwn gynnal 
gweithgareddau gwerthuso a'u syntheseiddio. Mae hefyd yn golygu y bydd lleoedd yn gallu cydweithio'n haws, ac y bydd 
sefydliadau sy'n gweithredu mewn sawl lle gwahanol yn gallu cyflawni eu hymyriadau yn fwy effeithlon.  
 
Caiff diffiniadau terfynol o'r dangosyddion eu cadarnhau yn ystod yr haf, cyn dyddiad cyflwyno'r cynlluniau buddsoddi, pan gaiff 
rhagor o ganllawiau eu cyhoeddi ar GOV.UK.  
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Tabl Ymyriadau, Amcanion, Canlyniadau ac Allbynnau'r Gronfa – Cymru  

 
CYMRU  
Blaenoriaet
h 
Fuddsoddi  

Ymyriadau Prosiectau enghreifftiol  Amcanion  Allbynnau Dangosol  Canlyniadau Dangosol  Cenadaethau
'r Papur 
Gwyn 
(LUWP)  

Cymunedau 
a Lleoedd  

W1: Cyllid ar gyfer 
gwelliannau i ganol 
trefi a'r stryd fawr, 
gan gynnwys gwell 
hygyrchedd i bobl 
anabl, gan 
gynnwys gwariant 
cyfalaf a chostau 
rhedeg. 

 Gwelliannau i dir cyhoeddus, er 
enghraifft celf stryd, dodrefn stryd neu 
welliannau addurniadol eraill  

 Adfywio sgwâr tref neu stryd fawr, gan 
gynnwys gwelliannau i'r trefniadau ar 
gyfer rheoli'r mannau hyn  

 Cyflawni rhaglenni 
allgymorth/ymgysylltu/cyfranogi ar gyfer 
mannau cymunedol, gan gynnwys 
canolfannau ieuenctid a llyfrgelloedd 
cyhoeddus  
 

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned.  
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 

 Nifer a m2 adeiladau 
masnachol a gaiff eu datblygu 
neu eu gwella  

 Faint o dir neu safleoedd a 
gaiff eu hadfer  

 Faint o dir y cyhoedd a gaiff ei 
greu neu ei wella  

 Faint o seilwaith ynni carbon 
isel neu ddi-garbon a gaiff ei 
osod  

 Nifer y cynlluniau 
datgarboneiddio a gaiff eu 
datblygu  

 Metrau sgwâr o dir a gaiff ei 
addasu er mwyn bod yn 
hygyrch i gadeiriau olwyn/dim 
grisiau  

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu  
 Cynyddu nifer yr 

ymwelwyr  
 Mwy o ymwelwyr  
 Llai o eiddo gwag 
 Gostyngiadau mewn 

nwyon tŷ gwydr  
 Gwell 

canfyddiad/profiad o 
hygyrchedd  

 Gwell canfyddiad o 
gyfleusterau/amwynder
au  

Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 



4 
 

i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau.  

W2: Cyllid ar gyfer 
prosiectau seilwaith 
cymuned a 
chymdogaeth 
newydd, neu 
welliannau i 
brosiectau o'r fath 
sy'n bodoli eisoes 
gan gynnwys y 
rheini sy'n gwella 
cydnerthedd 
cymunedau o ran 
peryglon naturiol, 
fel llifogydd, a 
buddsoddi mewn 
cynlluniau 
cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy a 
rheoli gwastraff o 
dan berchenogaeth 
leol er mwyn 
gwella'r broses o 
drosglwyddo i 
ddulliau byw 
carbon isel Gallai 
hyn gynnwys 
gwariant cyfalaf a 
chostau rhedeg.  

 Cyflawni rhaglenni digwyddiadau ar 
gyfer mannau cymunedol, gan gynnwys 
canolfannau ieuenctid a llyfrgelloedd 
cyhoeddus 

 Adeiladu amddiffynfeydd newydd neu 
ddiweddaru amddiffynfeydd sy'n bodoli 
eisoes er mwyn gwella cydnerthedd 
cymunedau o ran peryglon naturiol fel 
llifogydd neu erydu arfordirol  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau  

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau  

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol  

 Nifer y gwelliannau a gaiff eu 
gwneud i gymdogaethau  

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu  

 Nifer y digwyddiadau neu 
weithgareddau lleol a gaiff eu 
cefnogi  

 Faint o seilwaith ynni carbon 
isel neu ddi-garbon a gaiff ei 
osod 

 Nifer yr eiddo sydd wedi'u 
hamddiffyn yn well rhag 
llifogydd ac erydu arfordirol  

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Gostyngiadau mewn 

nwyon tŷ gwydr 
 Mwy o bobl yn 

defnyddio 
cyfleusterau/amwynder
au  

 Gwell canfyddiad o 
gyfleusterau/prosiectau 
seilwaith  

 Gwell canfyddiad o 
gyfleusterau/amwynder
au 

 Mwy o eiddo wedi'u 
hamddiffyn yn well 
rhag llifogydd ac erydu 
arfordirol 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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arloesol o atal 
troseddau. 

W3: Creu a gwella 
mannau gwyrdd 
lleol, gerddi 
cymunedol, cyrsiau 
dŵr ac argloddiau, 
ac ymgorffori 
nodweddion 
naturiol a 
gwelliannau 
bioamrywiaeth 
mewn mannau 
cyhoeddus 
ehangach. 

 Datblygu parc newydd, yn enwedig 
mewn ardaloedd â'r mynediad lleiaf i 
fannau gwyrdd  

 Datblygu parc neu ardd gymunedol 
newydd  

 Gwelliannau i lwybrau halio camlesi, yn 
enwedig mewn cymdogaethau mwy 
difreintiedig  

 Plannu coed mewn ardaloedd 
trefol/glannau 

 Newidiadau i'r trefniadau ar gyfer rheoli 
mannau gwyrdd, lleiniau ac ati  

 Adfywio parciau neu erddi cymunedol 
sy'n bodoli eisoes, yn enwedig mewn 
ardaloedd â pharciau a gerddi o 
ansawdd gwael  

 Gwella mynediad i barciau sy'n bodoli 
eisoes  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau. 

 Faint o dir neu safleoedd a 
gaiff eu hadfer 

 Metrau sgwâr o dir a gaiff ei 
addasu er mwyn bod yn 
hygyrch i gadeiriau olwyn/dim 
grisiau 

 Faint o dir y cyhoedd a gaiff ei 
greu neu ei wella 

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu 

 Faint o fannau gwyrdd neu las 
a gaiff eu creu neu eu gwella  

 Faint o ffyrdd beicio neu 
lwybrau beicio newydd neu 
wedi'u gwella a geir 

 Nifer y gwelliannau a gaiff eu 
gwneud i gymdogaethau 

 Nifer y coed a gaiff eu plannu  

 Cynyddu nifer yr 
ymwelwyr 

 Gwell canfyddiad o'r 
cyfleuster ar ôl cael 
cymorth  

 Mwy o ymwelwyr 
 Mwy o ddefnydd o 

ffyrdd beicio neu 
lwybrau beicio  

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Gwell canfyddiad o 

gyfleusterau/amwynder
au 

 Mwy o bobl yn 
defnyddio 
cyfleusterau/amwynder
au 

 Gwell 
canfyddiad/profiad o 
hygyrchedd 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 7. 
Erbyn 2030, 
bydd y bwlch o 
ran Disgwyliad 
Oes Iach rhwng 
ardaloedd lleol 
lle mae ar ei 
uchaf ac ar ei 
isaf wedi 
lleihau, ac 
erbyn 2035 
bydd 
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Disgwyliad Oes 
Iach wedi 
cynyddu bum 
mlynedd 

W4: Gwell cymorth 
ar gyfer sefydliadau 
diwylliannol, 
hanesyddol a 
threftadaeth sy'n 
bodoli eisoes sy'n 
rhan o'r arlwy 
diwylliannol a 
threftadaeth lleol, 
gan gynnwys 
gwelliannau 
mynediad i 
safleoedd er mwyn 
lliniaru effeithiau 
unigedd, yn 
enwedig i bobl hŷn 
a phobl anabl.  

 Datblygu neu adnewyddu asedau 
naturiol, diwylliannol a threftadaeth lleol  

 Datblygu, adfer neu adnewyddu asedau 
a safleoedd naturiol, diwylliannol a 
threftadaeth lleol 

 Cyflawni rhaglenni allgymorth, 
ymgysylltu a chyfranogi ar gyfer yr 
asedau a'r safleoedd lleol hyn  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau. 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Faint o dir neu safleoedd a 
gaiff eu hadfer 

 Faint o dir y cyhoedd a gaiff ei 
greu neu ei wella 

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu  

 Nifer yr asedau twristiaeth, 
diwylliant neu dreftadaeth a 
gaiff eu creu neu eu gwella  

 Nifer y rhaglenni 
digwyddiadau/cyfranogi  

 Faint o fannau gwyrdd neu las 
a gaiff eu creu neu eu gwella 

 Mwy o ymwelwyr 
 Cynyddu nifer yr 

ymwelwyr 
 Gwell canfyddiad o 

gyfleusterau/amwynder
au 

 Gwell 
canfyddiad/profiad o 
hygyrchedd 

 Gwell fforddiadwyedd o 
ran 
digwyddiadau/mynedia
d  

Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 



7 
 

W5: Cynllunio a 
rheoli'r amgylchedd 
adeiledig a 
thirluniedig er 
mwyn ‘cynllunio 
troseddu allan’. 

 Annog defnydd gweithredol o strydoedd 
a mannau cyhoeddus drwy gydol y dydd 
a'r nos  

 Gwelliannau i oleuadau stryd  
 Gosod systemau teledu cylch cyfyng 

(CCTV) newydd  
 Cyllid ar gyfer mesurau i wella diogelwch 

strydoedd neu fannau cyhoeddus, fel 
wardeniaid cymunedol  

Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau. 

 Faint o dir y cyhoedd a gaiff ei 
greu neu ei wella 

 Faint o ffyrdd beicio neu 
lwybrau beicio newydd neu 
wedi'u gwella a geir 

 Nifer y gwelliannau a gaiff eu 
gwneud i gymdogaethau 

 Cynyddu nifer yr 
ymwelwyr 

 Mwy o ddefnydd o 
ffyrdd beicio neu 
lwybrau beicio 

 Gwell canfyddiad o 
ddiogelwch  

 Lleihau troseddau 
cymdogaeth  

Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W6: Cefnogi 
gweithgareddau 
celfyddydol, 
diwylliannol, 
treftadaeth a 
chreadigol lleol. 

 Cyllid ar gyfer digwyddiadau diwylliannol, 
treftadaeth a chelf a chrefft  

 Cyllid ar gyfer mannau i wneuthurwyr  
 Cyllid i orielau 

celf/amgueddfeydd/llyfrgelloedd lleol 
gynnal arddangosfeydd  

 Cefnogi arddangosiadau er mwyn i 
artistiaid ddangos eu gwaith  

 Perfformiadau cerddoriaeth a theatr, 
teithiau, digwyddiadau awduron a 
dangos ffilmiau yn lleol  

 Cyllid ar gyfer digwyddiadau diwylliannol, 
treftadaeth a chreadigol   

 Cefnogi rhaglenni 
allgymorth/ymgysylltu/cyfranogi fel rhan 
o weithgareddau celfyddydol, 
diwylliannol, treftadaeth a chreadigol 
lleol ehangach  

 Cefnogi trefniadau i sefydlu/datblygu 
rhwydweithiau diwylliannol/treftadaeth 
cydweithredol er mwyn rhannu 
gwybodaeth yn lleol  

 Cyllid ar gyfer mannau i wneuthurwyr 

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 

 Nifer y darpar 
entrepreneuriaid a gaiff 
gymorth i baratoi i ddechrau 
busnes  

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y digwyddiadau neu 
weithgareddau lleol a gaiff eu 
cefnogi 

 Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a 
gaiff gymorth  

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Cynyddu nifer yr 

ymwelwyr 
 Mwy o ymwelwyr 
 Gwell niferoedd 

ymgysylltu  
 Gwell canfyddiad o 

gyfleusterau/amwynder
au 

 Nifer y rhaglenni 
celfyddydol, 
diwylliannol, 
treftadaeth a 
chreadigol a arweinir 
gan y gymuned o 
ganlyniad i gymorth  

 Gwell canfyddiad o 
ddigwyddiadau  

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
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DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 7. 
Erbyn 2030, 
bydd y bwlch o 
ran Disgwyliad 
Oes Iach rhwng 
ardaloedd lleol 
lle mae ar ei 
uchaf ac ar ei 
isaf wedi 
lleihau, ac 
erbyn 2035 
bydd 
Disgwyliad Oes 
Iach wedi 
cynyddu bum 
mlynedd 

W7: Cefnogi 
gwelliannau teithio 
llesol a phrosiectau 
seilwaith 
trafnidiaeth werdd 
bach eraill, gan 
ystyried 
Strategaeth 
Drafnidiaeth 
Cymru.  

 Creu llwybrau troed a llwybrau beicio 
newydd, yn enwedig mewn ardaloedd ag 
anghenion iechyd  

 Uwchraddio llwybrau troed a llwybrau 
beicio sy'n bodoli eisoes, yn enwedig 
mewn ardaloedd ag anghenion iechyd 

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 

 Faint o ffyrdd beicio neu 
lwybrau beicio newydd neu 
wedi'u gwella a geir 

 Nifer y gwelliannau a gaiff eu 
gwneud i gymdogaethau 

 Faint o dir y cyhoedd a gaiff ei 
greu neu ei wella 

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu 

 Faint o fannau gwyrdd neu las 
a gaiff eu creu neu eu gwella 

 Mwy o ddefnydd o 
ffyrdd beicio neu 
lwybrau beicio 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 7. 
Erbyn 2030, 
bydd y bwlch o 
ran Disgwyliad 
Oes Iach rhwng 
ardaloedd lleol 
lle mae ar ei 
uchaf ac ar ei 
isaf wedi 
lleihau, ac 
erbyn 2035 
bydd 
Disgwyliad Oes 
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Iach wedi 
cynyddu bum 
mlynedd 

W8: Cyllid i 
ddatblygu a 
hyrwyddo 
ymgyrchoedd 
ehangach a 
phrofiadau drwy 
gydol y flwyddyn 
sy'n annog pobl i 
ymweld â'r ardal 
leol a'i darganfod. 

 Ymgyrchoedd twristiaeth lleol  
 Ymgyrchoedd sy'n hyrwyddo'r ardal leol 

a'i darpariaeth 
ddiwylliannol/treftadaeth/hamdden/ymwe
lwyr i breswylwyr ac ymwelwyr   

 Ymgyrchoedd i annog ymwelwyr o 
fannau pellach i ffwrdd i ymweld â'r 
rhanbarth ac i aros yn y rhanbarth, gan 
gydweithio â lleoedd eraill lle y bo'n 
briodol  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
cyrraedd  

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Cynyddu nifer yr 
ymwelwyr 

 Mwy o ymwelwyr 
 Mwy o chwiliadau ar y 

we am le  
 Llai o eiddo gwag 

Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W9: Cyllid ar gyfer 
prosiectau 
gwirfoddoli a/neu 
weithredu 
cymdeithasol 
effeithiol i 
ddatblygu cyfalaf 
cymdeithasol a 
dynol mewn 
mannau lleol. 

 Cyllid ar gyfer grwpiau gwirfoddoli lleol, 
fel elusennau ieuenctid, grwpiau 
gofalwyr neu grwpiau cymorth i 
ffoaduriaid  

 Cymorth i bobl ddatblygu prosiectau 
gwirfoddoli a/neu weithredu 
cymdeithasol yn lleol  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y digwyddiadau neu 
weithgareddau lleol a gaiff eu 
cefnogi 

 Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a 
gaiff gymorth 

 Nifer y prosiectau  
 Nifer y sefydliadau sy'n cael 

cymorth anariannol 

 Gwell niferoedd 
ymgysylltu 

 Niferoedd sy'n 
gwirfoddoli o ganlyniad 
i gymorth  

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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arweinir gan y 
gymuned. 

W10: Cyllid ar gyfer 
cyfleusterau 
chwaraeon, 
twrnameintiau, 
timau a 
chynghreiriau lleol; 
i ddod â phobl at ei 
gilydd.  

 Adnewyddu/cynnal a chadw cyfleusterau 
chwaraeon sy'n bodoli eisoes  

 Cymorth i gynghreiriau chwaraeon 
cymunedol  

 Adfywio ardal segur er mwyn creu 
cyfleusterau chwaraeon  

 Creu meysydd chwaraeon 3G newydd a 
chyfleusterau chwaraeon eraill  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu 

 Nifer y 
twrnameintiau/cynghreiriau/ti
mau a gaiff eu cefnogi  

 Lefelau cyfranogi mewn 
gweithgareddau chwaraeon a 
hamdden mewn cyfleusterau 
a gafodd gyllid (yn seiliedig ar 
chwaraewyr/timau 
cofrestredig)  

 Gwell canfyddiad o 
ddigwyddiadau 

 Mwy o bobl yn 
defnyddio 
cyfleusterau/amwynder
au 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W11: Buddsoddi yn 
y gwaith o feithrin 
capasiti a chefnogi 
seilwaith ar gyfer 
grwpiau cymunedol 
a chymdeithas sifil 
lleol. 

 Cyllid ar gyfer mannau cymunedol, fel 
neuaddau pentref, llyfrgelloedd neu 
ganolfannau cymunedol i grwpiau 
cymunedol a chymdeithas sifil lleol eu 
defnyddio  

 Rhaglenni hyfforddi i gefnogi arweinwyr 
grwpiau cymunedol a chymdeithas sifil 
lleol  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer yr asedau twristiaeth, 
diwylliant neu dreftadaeth a 
gaiff eu creu neu eu gwella 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn sesiynau hyfforddi  

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu 

 Faint o fannau gwyrdd neu las 
a gaiff eu creu neu eu gwella 

 Nifer y cyfleusterau 
cymunedol newydd 
neu well o ganlyniad i 
gymorth  

 Gwell niferoedd 
ymgysylltu 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
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chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W12: Buddsoddi 
mewn cynlluniau 
ymgysylltu â'r 
gymuned er mwyn 
helpu cymunedau i 
gymryd rhan mewn 
penderfyniadau 
sy'n ymwneud ag 
adfywio lleol. 

 Rhaglenni i annog cyfranogi mewn 
democratiaeth leol, er enghraifft 
digwyddiadau gwybodaeth am sut i ddod 
yn gynghorydd lleol neu ddatblygu 
trefniadau i bobl ifanc gyfrannu at 
benderfyniadau  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a 
gaiff gymorth 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
cyrraedd 

 Nifer y digwyddiadau neu 
weithgareddau lleol a gaiff eu 
cefnogi 

 Gwell niferoedd 
ymgysylltu 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W13: Mesurau 
cymunedol i leihau 
costau byw, gan 
gynnwys drwy 
fesurau i wella 

 Rhaglenni/ymgyrchoedd i annog pobl i 
roi mesurau effeithlonrwydd ynni ar waith 
yn eu cartrefi, gan gynnwys pympiau 
gwres, pympiau dŵr a gwell inswleiddio.  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
cyrraedd 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Gostyngiadau mewn 
nwyon tŷ gwydr 

 Mwy o bobl yn rhoi 
mesurau 

Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
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effeithlonrwydd 
ynni a threchu tlodi 
tanwydd a newid yn 
yr hinsawdd. 

falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau. 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer yr aelwydydd sy'n cael 
cymorth  

 Nifer yr aelwydydd a gaiff 
gymorth i roi mesurau 
effeithlonrwydd ynni ar waith  

effeithlonrwydd ynni ar 
waith  

â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W14: Cyllid i 
gefnogi 
astudiaethau 
dichonoldeb 
perthnasol. 

 Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 

 Nifer yr astudiaethau 
dichonoldeb a gaiff eu cefnogi  

 Mwy o brosiectau yn 
deillio o astudiaethau 
dichonoldeb a gaiff eu 
cyllido  

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
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gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau. 

ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W15: Buddsoddiad 
a chymorth ar gyfer 
seilwaith digidol i 
gyfleusterau 
cymunedol lleol.  

 
Yn cynnwys  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y sefydliadau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y cyfleusterau a gaiff eu 
cefnogi/creu 

 Nifer y cyfleusterau 
cymunedol newydd 
neu well o ganlyniad i 
gymorth 

 Gwell canfyddiad o 
gyfleusterau/prosiectau 
seilwaith 

 Nifer y safleoedd â 
gwell cysylltedd digidol  

Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
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ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned. 
 
Datblygu 
cymdogaethau 
cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau.  

cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

Blaenoriaet
h 
Fuddsoddi  

Ymyriadau Prosiectau enghreifftiol  Amcanion  Allbynnau Dangosol  Canlyniadau Dangosol  Cenadaethau
'r Papur 
Gwyn 
(LUWP)  

Cefnogi 
Busnesau 
Lleol  

W16: Buddsoddi 
mewn 
marchnadoedd 
agored a 
gwelliannau i 
seilwaith sectorau 
manwerthu a 
gwasanaethau 
canol trefi, gyda 
chymorth cofleidiol i 
fusnesau bach. 

 Cyllid i helpu i sefydlu marchnad awyr 
agored newydd a'i rhedeg  

 Gweithgarwch cymorth busnes i 
entrepreneuriaid  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 

 Nifer y marchnadoedd lleol a 
gaiff gymorth  

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau  

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol  

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau  

 Nifer y darpar 
entrepreneuriaid a gaiff 
gymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu  
 Cynyddu nifer yr 

ymwelwyr 
 Mwy o ymwelwyr 
 Llai o eiddo gwag 
 Gwell canfyddiad o 

farchnadoedd  
 Gwell cynaliadwyedd 

busnes  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
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gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden.  
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio.  

 Mwy o fusnesau yn 
cael cymorth  

rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau.  
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W17: Cyllid i 
ddatblygu a 
hyrwyddo 
(masnachwyr a 
defnyddwyr) yr 
economi ymwelwyr, 
fel atyniadau lleol, 
llwybrau, teithiau a 
chynhyrchion 

 Datblygu llwybrau a theithiau lleol i 
ymwelwyr  

 Grantiau ar gyfer datblygu, hyrwyddo a 
chynnal a chadw atyniadau lleol i 
dwristiaid  

 Datblygu profiadau lleol eraill i dwristiaid 
yn seiliedig ar y ddarpariaeth leol  

 Cyllid ar gyfer mesurau trafnidiaeth 
gynaliadwy ategol.  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer yr asedau twristiaeth, 
diwylliant neu dreftadaeth a 
gaiff eu creu neu eu gwella 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Cynyddu nifer yr 

ymwelwyr 
 Mwy o ymwelwyr 
 Mwy o wariant gan 

ymwelwyr  
 Mwy o fuddsoddiad  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
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twristiaeth yn fwy 
cyffredinol. 

sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 

 Nifer a m2 adeiladau 
masnachol a gaiff eu datblygu 
neu eu gwella 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
cyrraedd 

 Nifer y digwyddiadau neu 
weithgareddau lleol a gaiff eu 
cefnogi 

 Gwell canfyddiad o 
atyniadau  

gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 9: 
Erbyn 2030, 
bydd balchder 
mewn lle, megis 
boddhad pobl 
â'u tref leol a'r 
ffordd y maent 
yn cymryd rhan 
mewn 
digwyddiadau 
diwylliannol a 
chymunedol 
lleol, wedi 
cynyddu ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng yr 
ardaloedd sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W18: Cefnogi 
cynllun Made 
Smarter: Rhoi 
cyngor arbenigol 
wedi'i deilwra, 
grantiau cyfatebol a 
hyfforddiant 
arweinyddiaeth i 
alluogi busnesau 
bach a chanolig yn 
y sector 
gweithgynhyrchu i 
fabwysiadu atebion 
technoleg ddigidol 
ddiwydiannol gan 
gynnwys 
deallusrwydd 
artiffisial; roboteg a 
systemau 

 Cymorth cofleidiol er mwyn helpu 
gweithgynhyrchwyr bach a chanolig i 
fabwysiadu datrysiadau technoleg 
ddigidol ddiwydiannol fel deallusrwydd 
artiffisial a roboteg  

 Cyngor arbenigol a diduedd i gefnogi 
gwaith cynllunio busnes a chreu map 
trywydd digidol  

 Hyfforddiant arwain a rheoli arbenigol 
sy'n canolbwyntio ar ddigideiddio 
diwydiannol â phwyslais ar ddysgu gan 
gymheiriaid, creu rhwydweithiau a 
chydweithio  

 Grantiau cyllid cyfatebol i alluogi 
cwmnïau i brynu datrysiadau technoleg 
ddigidol ddiwydiannol newydd a'u rhoi ar 
waith  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn sesiynau hyfforddi 

 Nifer y busnesau sy'n 
cyflwyno cynhyrchion 
newydd i'r cwmni  

 Nifer y sefydliadau sy'n 
ymgymryd â 
gweithgarwch 
trosglwyddo 
gwybodaeth newydd  

 Nifer y safleoedd â 
gwell cysylltedd digidol 

 Nifer y busnesau sy'n 
mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni  

 Mwy o fuddsoddiad 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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awtonomaidd; 
gweithgynhyrchu 
ychwanegol; 
rhyngrwyd pethau 
diwydiannol; rhith-
wirionedd; 
dadansoddeg data. 
Profwyd bod y 
cymorth yn denu 
lefelau uchel o 
fuddsoddiad preifat 
mewn technolegau 
sy'n ysgogi twf, 
cynhyrchiant, 
effeithlonrwydd a 
chydnerthedd ym 
maes 
gweithgynhyrchu.  

lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf.  
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 

Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
ran 
cynhyrchiant.  
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a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

W19: Cynyddu 
buddsoddiad mewn 
gweithgarwch 
ymchwil a datblygu 
ar lefel leol. 
Buddsoddi i 
gefnogi'r broses o 
ledaenu 
gwybodaeth a 
gweithgareddau 
arloesi, mewn 
ardaloedd sy'n 
bwysig yn 
economaidd ac 
ardaloedd sy'n dod 
i'r amlwg. Cefnogi'r 
broses o 
fasnacheiddio 
syniadau, annog 
cydweithio a 
chyflymu'r llwybr i'r 
farchnad fel bod 
mwy o syniadau yn 
cael eu troi'n 
arferion 
diwydiannol a 
masnachol. 
Buddsoddi mewn 
canolfannau 
hyfforddi at 
ddoethuriaeth.  

 Grantiau ymchwil a datblygu i 
sefydliadau lleol, er enghraifft 
prifysgolion  

 Grantiau i annog a chefnogi trefniadau 
gweithio mewn partneriaeth rhwng 
sefydliadau yn lleol ac yn rhanbarthol  

 Cyllid i helpu i ddatblygu clystyrau sector 
ac ecosystemau twf uchel  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 

 Nifer y darpar 
entrepreneuriaid a gaiff 
gymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y cynhyrchion 
sy'n newydd i'r 
farchnad  

 Nifer y busnesau 
newydd a gaiff eu creu 

 Nifer y sefydliadau sy'n 
ymgymryd â 
gweithgarwch 
trosglwyddo 
gwybodaeth newydd 

 Mwy o seilwaith ynni 
carbon isel neu ddi-
garbon yn cael ei osod  

 Gostyngiadau mewn 
nwyon tŷ gwydr 

 Nifer y busnesau sy'n 
mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni 

 Mwy o fusnesau â 
gwell cynhyrchiant  

 Nifer y busnesau sy'n 
cyflwyno cynhyrchion 
newydd i'r cwmni 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
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Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
ran 
cynhyrchiant.  

W20: Grantiau 
ymchwil a datblygu 
sy'n cefnogi'r 
broses o ddatblygu 
cynhyrchion a 
gwasanaethau 
arloesol. Grantiau i 
gynyddu'r capasiti 
ymchwil a'r lefel 
cydweithio rhwng 
cwmnïau er mwyn 
rhannu arferion 
gorau.  

 Grantiau ymchwil a datblygu ar gyfer 
cynhyrchion, gwasanaethau a 
marchnadoedd newydd  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y cynhyrchion 
sy'n newydd i'r 
farchnad 

 Nifer y busnesau 
ymchwil a datblygu 
gweithredol  

 Mwy o fusnesau bach 
a chanolig gweithredol 
ym maes arloesi  

 Nifer y busnesau sy'n 
mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni 

 Mwy o fuddsoddiad 
 Nifer y sefydliadau sy'n 

ymgymryd â 
gweithgarwch 
trosglwyddo 
gwybodaeth newydd 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
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manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 

 Nifer y busnesau sy'n 
mabwysiadu 
cynhyrchion neu 
wasanaethau newydd 
neu well  

buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
ran 
cynhyrchiant.  
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dyfu eu lefelau 
allforio. 

W21: Cyllid i 
ddatblygu a 
chefnogi seilwaith 
arloesedd priodol 
ar lefel leol. 

 Cyllid ar gyfer cyfleusterau arloesedd a 
thechnoleg yn yr ardal leol  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y darpar 
entrepreneuriaid a gaiff 
gymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu 
 Nifer y busnesau sy'n 

mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni 

 Mwy o fusnesau â 
gwell cynhyrchiant 

 Nifer y cynhyrchion 
sy'n newydd i'r 
farchnad 

 Nifer y busnesau sy'n 
cyflwyno cynhyrchion 
newydd i'r cwmni 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
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Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
ran 
cynhyrchiant.  

W22: Buddsoddi 
mewn seilwaith 
menter a 
phrosiectau 
datblygu safleoedd 
cyflogaeth/arloesed
d. Gall hyn helpu i 
ddatgloi prosiectau 
datblygu safleoedd 
a fydd yn cefnogi 
twf mewn lleoedd. 

 Cyllid i helpu i ddatblygu safleoedd 
busnes newydd  

 Darpariaeth cyflymu a deori er mwyn 
helpu busnesau i arloesi, tyfu wrth 
raddfa a chyrraedd buddsoddiadau 
newydd  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Faint o dir neu safleoedd a 
gaiff eu hadfer 

 Nifer a m2 adeiladau 
masnachol a gaiff eu datblygu 
neu eu gwella 

 Mwy o ddarpar 
entrepreneuriaid yn cael 
cymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu 
 Llai o eiddo gwag 
 Nifer y safleoedd â 

gwell cysylltedd digidol 
 Nifer y busnesau sy'n 

mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni 

 Mwy o fuddsoddiad 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
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lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 

cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
ran 
cynhyrchiant. 
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dyfu eu lefelau 
allforio. 

W23: Cryfhau 
ecosystemau 
entrepreneuraidd 
lleol, a helpu 
busnesau ar bob 
cam o'r broses 
ddatblygu i 
ddechrau, cynnal, 
tyfu ac arloesi, gan 
gynnwys drwy 
rwydweithiau lleol. 

 Cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd 
lleol a chysylltu busnesau â chymorth 
ehangach mewn perthynas, er enghraifft, 
ag arloesedd, masnach a sgiliau  

 Sefydlu trefniadau rhwydweithio/cymorth 
a dysgu lleol rhwng cymheiriaid er mwyn 
gwella'r prosesau ar gyfer rhannu 
arferion gorau  

 Datblygu cymorth entrepreneuraidd 
rhanbarthol yn seiliedig ar dystiolaeth, a 
arweinir gan entrepreneuriaid, darparwyr 
cyfalaf risg, cwmnïau corfforaethol, 
academia a'r llywodraeth  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 

 Nifer y darpar 
entrepreneuriaid a gaiff 
gymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu 
 Nifer y busnesau sy'n 

mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni 

 Mwy o fusnesau yn 
cymryd rhan mewn 
marchnadoedd newydd  

 Mwy o fusnesau â 
gwell cynhyrchiant 

 Nifer y busnesau sy'n 
cyflwyno cynhyrchion 
newydd i'r cwmni 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

W24: Cyllid ar gyfer 
gwelliannau i 
ganolfannau 
hyfforddi presennol 
a chanolfannau 
hyfforddi newydd, 
cynigion cymorth 
busnes, ‘deorfeydd’ 
a ‘chyflymwyr’ ar 
gyfer mentrau lleol 
(gan gynnwys 
mentrau 
cymdeithasol) a all 
helpu 
entrepreneuriaid a 
busnesau newydd 
drwy gamau 
datblygu a thwf 
cynnar drwy gynnig 
cyfuniad o 
wasanaethau gan 
gynnwys 

 Cyllid i sefydlu rhaglen cyflymu/twf 
busnes lleol newydd  

 Cyllid i gefnogi cynigion o gymorth i 
fusnesau lleol  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol  

 Mwy o ddarpar 
entrepreneuriaid yn cael 
cymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu 
 Nifer y busnesau sy'n 

mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni  

 Mwy o fuddsoddiad 
 Nifer y busnesau sy'n 

cyflwyno cynhyrchion 
newydd i'r cwmni 

 Nifer y sefydliadau sy'n 
ymgymryd â 
gweithgarwch 
trosglwyddo 
gwybodaeth newydd 

 Nifer y cwmnïau cam 
cynnar sy'n cynyddu eu 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
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gwasanaethau 
rheoli cyfrifon, 
cyngor, adnoddau, 
hyfforddiant, 
mentora a 
mynediad at fannau 
gweithio. 

lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 

refeniw ar ôl cael 
cymorth  

 

cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
ran 
cynhyrchiant.  
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dyfu eu lefelau 
allforio. 

W25: Grantiau i 
helpu lleoedd i 
gynnig am 
ddigwyddiadau a 
chynadleddau 
busnes 
rhyngwladol sy'n 
cefnogi sectorau 
twf lleol ehangach, 
a chynnal 
digwyddiadau o'r 
fath. 

 Grantiau ar gyfer gwneud cais i gynnal 
cynhadledd ar gyfer sector blaenllaw yn 
lleol, sicrhau cais llwyddiannus a 
chynnalynnal y gynhadledd  

Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y rhaglenni 
digwyddiadau/cyfranogi 

 Mwy o ymwelwyr 
 Mwy o fusnesau yn 

cymryd rhan mewn 
marchnadoedd newydd 

 Mwy o fuddsoddiad 
 Mwy o fusnesau yn 

cael cymorth 
 Nifer y sefydliadau sy'n 

ymgymryd â 
gweithgarwch 
trosglwyddo 
gwybodaeth newydd 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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W26: Cymorth i 
dyfu'r economi 
gymdeithasol leol, 
gan gynnwys 
busnesau 
cymunedol, 
cwmnïau 
cydweithredol a 
mentrau 
cymdeithasol. 

 Cynlluniau hyfforddi i bobl leol sy'n 
awyddus i sefydlu busnes cydweithredol 
newydd  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn sesiynau hyfforddi 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Mwy o ddarpar 
entrepreneuriaid yn cael 
cymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu 
 Mwy o fusnesau yn 

cymryd rhan mewn 
marchnadoedd newydd 

 Mwy o fuddsoddiad 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W27: Cyllid i 
ddatblygu 
rhwydweithiau 

 Cyllid i sefydlu rhwydwaith lleol o 
angylion buddsoddi  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 

 Nifer yr angylion buddsoddi 
yn yr ardal leol  

 Nifer y busnesau sy'n cael 
buddsoddiad angel  

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Nifer y busnesau 

newydd a gaiff eu creu 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 



29 
 

angylion buddsoddi 
ledled y wlad. 

drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Lefelau ymgysylltu gan 
angylion buddsoddi  

 Mwy o ddarpar 
entrepreneuriaid yn cael 
cymorth i baratoi i ddechrau 
busnes 

 Mwy o fusnesau yn 
cymryd rhan mewn 
marchnadoedd newydd 

 Gwell cynaliadwyedd 
busnes 

 Mwy o fuddsoddiad 

chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
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gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

ran 
cynhyrchiant. 

W28: Grantiau 
allforio i helpu 
busnesau i dyfu eu 
masnach dramor, 
gan gefnogi 
cyflogaeth a 
buddsoddiad lleol.  

 Cronfa Rhyngwladoli'r Adran Masnach 
Ryngwladol, a ddarparodd grantiau cyllid 
cyfatebol hyd at £9,000 fesul busnes i'w 
galluogi i ariannu cymorth ar gyfer 
strategaeth allforio y cytunwyd arni. 
Mae'r rhwydwaith Ymgynghorwyr 
Masnach Ryngwladol a ariennir gan yr 
Adran Masnach Ryngwladol yn 
gweithredu fel y pwynt mynediad er 
mwyn helpu busnesau i ddatblygu eu 
strategaeth allforio a gwneud cais i'r 
Gronfa Ryngwladoli.  

Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio.  

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cymryd 
rhan mewn marchnadoedd 
newydd  

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
 Nifer y busnesau sy'n 

cynyddu eu gallu 
allforio  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W29: Cefnogi 
datgarboneiddio a 
gwella'r 

 Cyllid ar gyfer mentrau sero net i 
fusnesau lleol  

Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Swyddi a gaiff eu 

diogelu 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 



31 
 

amgylchedd 
naturiol gan dyfu'r 
economi leol ar yr 
un pryd. 
Mabwysiadu dull 
system gyfan o 
fuddsoddi mewn 
seilwaith er mwyn 
cyflawni 
datgarboneiddio 
effeithiol o ran ynni, 
adeiladau, 
trafnidiaeth a thu 
hwnt, yn unol â'n 
targed cyfreithiol 
gyfrwymol sy'n 
ymwneud â'r 
hinsawdd. Gwneud 
y defnydd gorau o 
gryfderau lleol sy'n 
bodoli eisoes neu 
gryfderau lleol sy'n 
dod i'r amlwg o ran 
technolegau, 
nwyddau a 
gwasanaethau 
carbon isel er 
mwyn manteisio ar 
y cyfle byd-eang 
sy'n tyfu. 

cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Faint o seilwaith ynni carbon 
isel neu ddi-garbon a gaiff ei 
osod 

 Nifer y cynlluniau 
datgarboneiddio a gaiff eu 
datblygu 

 Nifer y busnesau 
newydd a gaiff eu creu 

 Nifer y safleoedd â 
gwell cysylltedd digidol 

 Gostyngiadau mewn 
nwyon tŷ gwydr 

 Nifer y busnesau sy'n 
mabwysiadu 
technolegau neu 
brosesau sy'n newydd 
i'r cwmni 

cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
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twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

ran 
cynhyrchiant. 

W30: Mesurau 
cymorth i fusnesau 
i ysgogi twf mewn 
cyflogaeth, yn 
enwedig mewn 
ardaloedd lle ceir 
lefelau diweithdra 
uwch. 

 Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Swyddi a gaiff eu creu 
 Mwy o fusnesau yn 

cael cymorth 
 Gwell cynaliadwyedd 

busnes 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W31: Cyllid i 
gefnogi 
astudiaethau 

 Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 

 Nifer yr astudiaethau 
dichonoldeb a gaiff eu cefnogi 

 Mwy o brosiectau yn 
deillio o astudiaethau 
dichonoldeb a gaiff eu 
cyllido 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
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dichonoldeb 
perthnasol. 

drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Hyrwyddo 
trefniadau 
rhwydweithio 
a chydweithio, 
drwy 
ymyriadau 
sy'n dod â 
busnesau a 
phartneriaid 
ynghyd o fewn 
sectorau ac ar 
eu traws i 
rannu 
gwybodaeth, 
arbenigedd ac 
adnoddau ac i 
ysgogi 
arloesedd a 
thwf. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 

chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 2: 
Erbyn 2030, 
bydd lefel y 
buddsoddiad 
cyhoeddus 
domestig mewn 
ymchwil a 
datblygu y tu 
hwnt i ardal y 
De-ddwyrain 
Fwyaf yn Lloegr 
yn cynyddu 
40% o leiaf, a 
thros gyfnod yr 
Adolygiad o 
Wariant bydd 
yn cynyddu 
traean o leiaf. 
Bydd y cyllid 
ychwanegol 
hwn gan y 
llywodraeth yn 
ceisio sicrhau 
bod o leiaf 
ddwywaith 
cymaint o 
fuddsoddi yn y 
sector preifat 
dros yr 
hirdymor er 
mwyn ysgogi 
arloesedd a 
sicrhau twf o 
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gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

ran 
cynhyrchiant. 

W32: Cyllid i helpu 
busnesau bach i 
dyfu'n gwmnïau 
canolig cynhyrchiol.  

 Creu swyddi a 
hybu 
cydlyniant 
cymunedol, 
drwy 
fuddsoddiadau 
sy'n adeiladu 
ar 
ddiwydiannau 
a sefydliadau 
sy'n bodoli 
eisoes, ac sy'n 
amrywio o 
gymorth i 
fusnesau 
newydd i 
welliannau 
gweladwy i 
gyfleusterau 
lleol yn y 
sectorau 
manwerthu, 
lletygarwch a 
hamdden. 
 
Mwy o 
fuddsoddiad 
sector preifat 
mewn 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth ariannol ac eithrio 
grantiau 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
cymorth anariannol 

 Nifer y busnesau sy'n cael 
grantiau 

 Nifer y cynlluniau arloesi a 
gaiff eu datblygu 

 Ymgysylltu mewn rhwydwaith 
buddsoddwyr  

 Mwy o fusnesau yn 
cael cymorth 

 Mwy o gynlluniau 
arloesi yn cael eu 
datblygu  

 Mwy o sefydliadau yn 
ymgymryd â 
gweithgarwch 
trosglwyddo 
gwybodaeth newydd  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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gweithgaredda
u sy'n annog 
twf, drwy 
gymorth wedi'i 
dargedu i 
fusnesau bach 
a chanolig 
gynnal 
datblygiadau 
sy'n newydd i'r 
cwmni, 
mabwysiadu 
gweithgaredda
u gwella 
cynhyrchiant, 
technolegau a 
thechnegau 
ynni effeithlon 
a charbon isel, 
a dechrau neu 
dyfu eu lefelau 
allforio. 

 W33: Buddsoddi 
mewn seilwaith 
cydnerthedd a 
datrysiadau sy'n 
seiliedig ar natur 
sy'n amddiffyn 
busnesau ac 
ardaloedd 
cymunedol lleol 
rhag peryglon 
naturiol gan 
gynnwys llifogydd 
ac erydu arfordirol.  
 

 Cyllid ar gyfer cynlluniau sy'n amddiffyn 
busnesau lleol yn well rhag llifogydd ac 
erydu arfordirol  

Atgyfnerthu 
ein gwead 
cymdeithasol 
a meithrin 
ymdeimlad o 
falchder lleol a 
pherthyn, drwy 
fuddsoddi 
mewn 
gweithgaredda
u sy'n gwella 
cysylltiadau ac 
amwynderau 
ffisegol, 
diwylliannol a 
chymdeithasol
, fel seilwaith 
cymunedol a 
mannau 
gwyrdd lleol, a 
phrosiectau a 
arweinir gan y 
gymuned.  
  
Datblygu 
cymdogaethau 

 Nifer yr eiddo sydd wedi'u 
hamddiffyn yn well rhag 
llifogydd ac erydu arfordirol 

• Swyddi a gaiff eu creu 
• Swyddi a gaiff eu 

diogelu 
• Mwy o eiddo wedi'u 

hamddiffyn yn well 
rhag llifogydd ac erydu 
arfordirol 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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cydnerth, 
diogel ac iach, 
drwy 
fuddsoddi 
mewn mannau 
o ansawdd y 
mae pobl am 
fyw, gweithio, 
chwarae a 
dysgu 
ynddynt, drwy 
welliannau 
wedi'u targedu 
i'r amgylchedd 
adeiledig a 
dulliau 
arloesol o atal 
troseddau. 

Blaenoriaet
h 
Fuddsoddi  

Ymyriadau Prosiectau enghreifftiol  Amcanion  Allbynnau Dangosol  Canlyniadau Dangosol  Cenadaethau
'r Papur 
Gwyn 
(LUWP)  

Pobl a 
Sgiliau  

Cefnogi pobl sy'n economaidd anweithgar i oresgyn rhwystrau at waith drwy roi cymorth cydlynus wedi'i deilwra'n lleol, gan gynnwys mynediad at sgiliau sylfaenol.  
W34: Cymorth 
cyflogaeth i bobl 
economaidd 
anweithgar: 
Cymorth un-i-un 
dwys a chofleidiol 
er mwyn symud 
pobl yn agosach at 
ddarpariaeth brif 
ffrwd ac at gael 
gafael ar gyflogaeth 
a'i chadw, gan 
gynnwys cymorth 
cofleidiol i bobl sy'n 
ymgymryd â 
phrentisiaethau, 
wedi'i ategu gan 
gymorth sgiliau 
bywyd a sgiliau 
sylfaenol 
ychwanegol a/neu 
arbenigol (digidol, 
Saesneg, 
mathemateg* ac 
ESOL) lle y ceir 

 Cymorth personol a dwys a gyflwynir 
gan weithwyr allweddol, gan gynnwys 
atgyfeiriadau at hyfforddiant lleol, 
cymorth sgiliau a chymorth arbenigol 
perthnasol  

 Gall ardaloedd sy'n buddsoddi yn y 
swyddogaeth gweithwyr allweddol hefyd 
gaffael gwasanaethau ychwanegol, gan 
gynnig cymorth sgiliau bywyd a sgiliau 
sylfaenol, lle ceir bylchau yn y 
ddarpariaeth leol  

 Sgiliau sylfaenol a gyflwynir mewn 
lleoliadau amgen neu leoliadau newydd. 
Mathemateg a Saesneg hyd at Lefel 1, 
cyrsiau ESOL a sgiliau digidol hanfodol  

 Darpariaeth cyflogaeth a gefnogir a 
lleoliadau i unigolion ag anghenion 
iechyd ac anabledd, gan gynnwys 
proffilio galwedigaethol sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn  

 Grwpiau cymorth i bobl â rhwystrau 
iechyd tebyg rannu profiadau personol, 
strategaethau ymdopi neu wybodaeth 
am eu cyflyrau  

Cefnogi'r bobl 
sydd bellaf o'r 
farchnad lafur 
i oresgyn 
rhwystrau at 
waith drwy roi 
cymorth 
cydlynus 
wedi'i 
deilwra'n lleol, 
gan gynnwys 
mynediad at 
sgiliau 
sylfaenol. 

 Nifer y bobl economaidd 
anweithgar sy'n ymgysylltu â 
gwasanaethau cymorth 
gweithwyr allweddol  

 Nifer y bobl economaidd 
anweithgar a gaiff gymorth i 
ymgysylltu â'r system budd-
daliadau  

 Nifer y bobl sydd wedi'u 
hallgáu'n gymdeithasol sy'n 
cael cymorth  

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gael mynediad at sgiliau 
sylfaenol  

 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 
iechyd meddwl a chorfforol 
sy'n arwain at gyflogaeth  

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
chwilio am swydd  

 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 
i ddod o hyd i gyflogaeth  

 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 
i barhau mewn cyflogaeth  

 Nifer yr unigolion 
economaidd 
anweithgar sy'n cael 
budd-daliadau y mae 
ganddynt yr hawl i'w 
cael ar ôl cael cymorth  

 Mwy o fuddiolwyr y 
Gronfa yn cymryd rhan 
weithredol neu barhaus 
mewn grwpiau 
cymunedol (a/neu) well 
cyflogadwyedd drwy 
ddatblygu sgiliau 
rhyngbersonol  

 Cyfran uwch o 
gyfranogwyr â sgiliau 
sylfaenol (Saesneg, 
mathemateg, digidol ac 
ESOL)  

 Nifer y bobl mewn 
cyflogaeth wedi'i 
chynnal (a) nifer y bobl 
sy'n ymgysylltu â 
gwasanaethau gofal 
iechyd prif ffrwd  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
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bylchau yn y 
ddarpariaeth leol.   
 
Gall y ddarpariaeth 
hon gynnwys 
prosiectau sy'n 
hyrwyddo 
pwysigrwydd 
gwaith er mwyn 
helpu pobl i fyw 
bywydau iachach a 
mwy annibynnol a 
meithrin cadernid 
ariannol a llesiant 
yn y dyfodol.  
 
Mae'r carfanau 
disgwyliedig yn 
cynnwys pobl ag 
anghenion 
cymhleth lluosog 
(pobl ddigartref, 
pobl sy'n gadael 
gofal, cyn-
droseddwyr, pobl â 
phroblemau 
camddefnyddio 
sylweddau a 
dioddefwyr trais 
domestig), pobl ag 
anabledd a chyflwr 
iechyd, pobl dros 
50 oed, menywod, 
pobl ifanc nad 
ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant, a 
phobl o leiafrif 
ethnig, ond nid 
ydynt wedi'u 
cyfyngu i'r bobl 
hynny yn unig.  
 
*drwy'r rhaglen 
Lluosi  

 Gwasanaethau cwnsela a chyngor, gan 
gynnwys cymorth iechyd meddwl wedi'i 
deilwra sy'n canolbwyntio ar waith, er 
mwyn helpu unigolion â strategaethau 
ymdopi a chynlluniau cymorth er mwyn 
trosglwyddo i mewn i waith  

 Cymorth ariannol i gofrestru ar gyrsiau a 
chwblhau cymwysterau, cyngor ar 
ddyledion er mwyn helpu i reoli arian, 
cymorth tai, cymorth ariannol ar gyfer 
dillad neu gostau teithio, a chymorth 
gofal plant  

 Gweithgareddau cyfoethogi fel 
chwaraeon, gweithgareddau celf a 
gweithgareddau rhyngweithiol eraill i 
unigolion sydd wedi'u hynysu'n 
gymdeithasol a gaiff eu cynnal mewn 
canolfannau cymunedol. Cyfleoedd 
gwirfoddoli a phrofiad gwaith er mwyn 
gwella cyfleoedd a hyrwyddo llesiant 

 Atgyfeiriadau at wasanaethau sy'n 
cynnig triniaethau camddefnyddio 
sylweddau mewn ffordd holistaidd  

 Gwasanaethau allgymorth arbenigol 
mewn perthynas â thai neu i'r rheini â 
chefndir troseddol  

 Cymorth emosiynol, ymarferol neu 
ariannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
i ofalwyr, a chyngor ar sut i gydbwyso 
cyfrifoldebau gofalu a gwaith, neu 
gymorth iechyd a llesiant  

 Trefniadau gweithio effeithiol 
rhwng gweithwyr allweddol a 
gwasanaethau ychwanegol  

 Nifer y bobl sy'n 
parhau i ymgysylltu â 
chymorth gan weithiwr 
allweddol a 
gwasanaethau 
ychwanegol  

 Nifer y bobl sy'n chwilio 
am swydd ar ôl cael 
cymorth  

 Nifer y bobl mewn 
cyflogaeth, gan 
gynnwys 
hunangyflogaeth, ar ôl 
cael cymorth  

 Nifer y bobl sy'n 
parhau mewn 
cyflogaeth am gyfnod o 
6 mis  

 Mwy o amcanion sy'n 
ymwneud â 
chyflogaeth, sgiliau 
a/neu'r Gronfa wedi'u 
cynnwys mewn 
trefniadau llywodraethu 
corfforaethol yn yr 
ardal leol  

rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

Cefnogi'r bobl sydd bellaf o'r farchnad lafur drwy fynediad at sgiliau sylfaenol.  
W35:  Mae'r 
cyrsiau'n cynnwys 

 Cefnogi'r bobl 
sydd bellaf o'r 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
ddysgu sgiliau bywyd  

 Nifer y bobl mewn 
addysg/hyfforddiant  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
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darpariaeth sgiliau 
sylfaenol (digidol, 
Saesneg, 
mathemateg (drwy 
raglen Lluosi) ac 
ESOL), a sgiliau 
bywyd a sgiliau 
gyrfa** ar gyfer 
pobl nad ydynt yn 
economaidd 
anweithgar ac na 
allant gael 
mynediad at 
hyfforddiant arall 
na'r cymorth 
cofleidiol a nodir 
uchod. Fe'u hategir 
gan gymorth 
ariannol sy'n 
galluogi dysgwyr i 
gofrestru ar gyrsiau 
a chwblhau 
cymwysterau. 
 
Y tu hwnt i hynny, 
bydd yr ymyriad 
hwn hefyd yn 
cyfrannu at 
ddatblygu 
cydlyniant 
cymunedol a 
hwyluso gwell 
balchder dinesig 
cyffredin, gan 
arwain at well 
integreiddio i'r 
rheini sy'n cael 
cymorth ESOL.  
 
**lle nad ydynt yn 
cael eu cynnig drwy 
ddarpariaeth yr 
Adran Gwaith a 
Phensiynau neu 
Lywodraeth Cymru. 

farchnad lafur 
i oresgyn 
rhwystrau at 
waith drwy roi 
cymorth 
cydlynus 
wedi'i 
deilwra'n lleol, 
gan gynnwys 
mynediad at 
sgiliau 
sylfaenol. 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gael lle ar gwrs drwy roi 
cymorth ariannol iddynt  

 Nifer y bobl mewn 
cyflogaeth, gan 
gynnwys 
hunangyflogaeth, ar ôl 
cael cymorth 

 Mwy o bobl â sgiliau 
sylfaenol (Saesneg, 
mathemateg, digidol ac 
ESOL)  

 Llai o bobl yn wynebu 
rhwystrau strwythurol 
wrth ddod o hyd i 
gyflogaeth a 
darpariaeth sgiliau  

bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 
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W36: 
Gweithgareddau 
megis 
gweithgareddau 
cyfoethogi a 
gwirfoddoli i wella 
cyfleoedd a 
hyrwyddo llesiant. 

 Cefnogi'r bobl 
sydd bellaf o'r 
farchnad lafur 
i oresgyn 
rhwystrau at 
waith drwy roi 
cymorth 
cydlynus 
wedi'i 
deilwra'n lleol, 
gan gynnwys 
mynediad at 
sgiliau 
sylfaenol. 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gymryd rhan mewn addysg  

 Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a 
gaiff gymorth 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn rhaglenni profiad 
gwaith  

 Mwy o bobl yn 
gyfarwydd â 
disgwyliadau 
cyflogwyr, gan 
gynnwys safonau 
ymddygiad yn y 
gweithle  

 Llai o bobl yn wynebu 
rhwystrau strwythurol 
wrth ddod o hyd i 
gyflogaeth a 
darpariaeth sgiliau 

Cenhadaeth 8: 
Erbyn 2030, 
bydd llesiant 
wedi gwella ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd y 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 

W37: Ymyriadau i 
gynyddu lefelau 
cynhwysiant 
digidol, gyda ffocws 
ar sgiliau digidol 
hanfodol, cyfleu'r 
buddiannau sy'n 
gysylltiedig â mynd 
ar-lein (yn ddiogel), 
a chymorth yn y 
gymuned i sicrhau 
bod gan 
ddefnyddwyr yr 
hyder a'r 
ymddiriedaeth i 
aros ar-lein. 

 Cymorth ar gyfer gweithgareddau i wella 
cymhelliant a hyder pobl i fynd ar-lein, er 
enghraifft drwy sesiynau Dewch â'ch 
Dyfais eich Hun mewn llyfrgelloedd  

 Darparu dyfeisiau i bobl sydd wedi'u 
hallgáu'n ddigidol, ynghyd â chyrsiau 
sgiliau digidol hanfodol a gyflwynir mewn 
canolfannau cymunedol neu lyfrgelloedd 
lleol  

Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 
er mwyn helpu 
pobl i ddod o 
hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 
ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gael mynediad at sgiliau 
sylfaenol 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
ddysgu sgiliau bywyd 

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster ar ôl cael 
cymorth  

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 
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ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol.  

Sgiliau i ddatblygu yn y gwaith ac i ariannu anghenion sgiliau lleol.  
W38: Cymorth 
wedi'i deilwra i 
helpu pobl mewn 
cyflogaeth nad 
ydynt yn cael eu 
cefnogi gan 
ddarpariaeth brif 
ffrwd i fynd i'r afael 
â rhwystrau i 
addysg a chyrsiau 
hyfforddiant. Mae 
hyn yn cynnwys 
helpu grwpiau sy'n 
debygol o adael y 
farchnad lafur yn 
gynnar i aros ynddi. 

 Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 
er mwyn helpu 
pobl i ddod o 
hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 
ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol. 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gymryd rhan mewn addysg 

 Nifer y bobl sy'n ailhyfforddi  
 Nifer y bobl mewn cyflogaeth 

sy'n ymgysylltu â'r system 
sgiliau  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymwysterau, yn cael 
trwyddedau ac yn 
meithrin sgiliau  

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
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W39: Cymorth ar 
gyfer ardaloedd 
lleol i gyllido 
anghenion sgiliau 
lleol. Mae hyn yn 
cynnwys 
cymwysterau a 
chyrsiau technegol 
a galwedigaethol 
hyd at lefel 2 a 
hyfforddiant ar 
gyfer trwyddedau 
galwedigaethol sy'n 
berthnasol i 
anghenion ardal 
leol a 
chymwysterau 
gwerth uchel lle 
mae angen capasiti 
sgiliau ychwanegol 
na ellir ei ddarparu 
drwy gyllid prif 
ffrwd.  
 

 Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 
er mwyn helpu 
pobl i ddod o 
hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 
ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol. 

 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 
i gael trwydded alwedigaethol  

 Nifer y bobl mewn 
addysg/hyfforddiant 

 Nifer y bobl mewn 
cyflogaeth, gan 
gynnwys 
hunangyflogaeth, ar ôl 
cael cymorth 

 Nifer yr unigolion 
economaidd weithgar 
sy'n ymgysylltu ag 
addysg a hyfforddiant 
sgiliau prif ffrwd  

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W40: Cyrsiau 
sgiliau gwyrdd sydd 
wedi'u targedu at 
sicrhau bod 
gennym weithlu 
medrus i gyflawni 
uchelgeisiau sero 
net ac uchelgeisiau 

 Gallai cyrsiau perthnasol gynnwys 
prentisiaethau cadwraeth amgylcheddol 
neu weithwyr coedwigaeth, 
prentisiaethau sy'n gysylltiedig â 
chefnogi swyddi gwyrdd, neu 
gymwysterau NVQ mewn 
Amaethyddiaeth, Rheoli Tir a 
Chynhyrchu.  

Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 
er mwyn helpu 
pobl i ddod o 

 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 
i ddod o hyd i gyflogaeth 

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster ar ôl cael 
cymorth 

 Nifer y bobl mewn 
cyflogaeth, gan 
gynnwys 
hunangyflogaeth, ar ôl 
cael cymorth 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
DU, a bydd gan 
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amgylcheddol 
ehangach y 
llywodraeth. 

hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 
ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol. 

bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W41: Cymorth 
ailhyfforddi ac 
uwchsgilio i'r rheini 
mewn sectorau 
carbon uchel, gan 
roi ffocws penodol 
ar drawsnewid i 

 Cyrsiau wedi'u targedu at gyflogeion o 
sectorau carbon uchel lleol er mwyn 
datblygu eu sgiliau presennol mewn 
meysydd carbon is amgen  

Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 
er mwyn helpu 

 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 
i ddod o hyd i gyflogaeth 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn sesiynau hyfforddi 

 Nifer y bobl sy'n ailhyfforddi 
 Nifer y bobl sy'n cael cymorth 

i barhau mewn cyflogaeth 

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster ar ôl cael 
cymorth 

 Nifer y bobl mewn 
cyflogaeth, gan 
gynnwys 

Cenhadaeth 1: 
Erbyn 2030, 
bydd cyflogau, 
cyflogaeth a 
chynhyrchiant 
yn uwch ym 
mhob rhan o'r 
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swyddi gwyrdd a 
swyddi Diwydiant 
4.0 a 5.0.  

pobl i ddod o 
hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 
ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol. 

hunangyflogaeth, ar ôl 
cael cymorth 

DU, a bydd gan 
bob ardal 
ddinas a all 
gystadlu ar lefel 
fyd-eang, â'r 
bwlch rhwng y 
rhannau sy'n 
perfformio orau 
ac ardaloedd 
eraill yn lleihau. 
 
Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W42: Cyllid i 
gefnogi sgiliau 
digidol lleol.  

 Datblygu rhaglen llwybr sgiliau digidol 
cymunedol  

Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
ddysgu sgiliau bywyd 

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster ar ôl cael 
cymorth 

 Nifer y bobl sy'n 
ymgysylltu â chymorth 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
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er mwyn helpu 
pobl i ddod o 
hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 
ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol. 

sgiliau bywyd ar ôl 
ymyriadau  

sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W43: Cyllid i 
gefnogi trefniadau 
ymgysylltu ac i 
ddatblygu sgiliau 
meddalach pobl 
ifanc, gan ystyried 
gwaith Gyrfa 
Cymru/Cymru'n 
Gweithio.  

 Cefnogi 
ardaloedd lleol 
i ariannu 
bylchau o ran 
y ddarpariaeth 
sgiliau yn lleol 
er mwyn helpu 
pobl i ddod o 
hyd i waith, ac 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sgiliau 
oedolion yn 
lleol e.e. drwy 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gael mynediad at sgiliau 
sylfaenol 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
ennill cymhwyster  

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
ddysgu sgiliau bywyd 

 Nifer y bobl a gaiff gymorth i 
gael lle ar gwrs drwy roi 
cymorth ariannol iddynt 

 Mwy o bobl â sgiliau 
sylfaenol (Saesneg, 
mathemateg, digidol ac 
ESOL) 

 Mwy o bobl yn ennill 
cymwysterau, yn cael 
trwyddedau ac yn 
meithrin sgiliau 

 Mwy o bobl yn 
ymgysylltu â chymorth 
sgiliau bywyd ar ôl 
ymyriadau 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
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ddarparu 
adnoddau 
ychwanegol; 
cynnig 
darpariaeth 
drwy 
amrywiaeth 
ehangach o 
lwybrau neu 
alluogi 
darpariaeth 
fwy 
dwys/arloesol, 
yn seiliedig ar 
gymwysterau 
a heb fod yn 
seiliedig ar 
gymwysterau. 
Dylai hyn 
ategu'r 
ddarpariaeth 
sydd ar gael 
drwy raglenni 
cyflogaeth a 
sgiliau 
cenedlaethol. 

arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

Ymyriadau'r rhaglen Lluosi  
W44: Cyrsiau 
wedi'u cynllunio i 
wella hyder â rhifau 
i'r rheini sydd 
angen cymryd y 
camau cyntaf tuag 
at gymwysterau 
ffurfiol.  

 Defnyddio arferion gorau i ymgysylltu â 
dysgwyr newydd fel dull gweithredu 
trawsasiantaeth / partneriaeth, gweithio 
gyda chyflogwyr lleol (er enghraifft, i 
gyflwyno cyrsiau meithrin hyder yn y 
gwaith), neu ddylunio deunydd addysgu 
newydd.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU.  

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster.  

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr.  

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio.  

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati).  

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno.  

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur.  

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
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defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith).  

yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W45: Cyrsiau i rieni 
sydd am wella eu 
sgiliau rhifedd er 
mwyn helpu eu 
plant, ac er mwyn 
helpu i wneud 
cynnydd eu hunain.  

 Prosiectau sy'n canolbwyntio ar bobl 
mewn dyled ddifrifol (er enghraifft, drwy 
gysylltu â gwasanaethau cynghori ar 
ddyledion) ond gall fod yn elfen hefyd o 
fewn cyrsiau rhifedd ehangach lle y bo'n 
briodol.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W46: Cyrsiau 
wedi'u hanelu at 
garcharorion, 
unigolion sydd wedi 
cael eu rhyddhau 
o'r carchar yn 
ddiweddar neu 

 Cyrsiau a all gynnwys dulliau gweithredu 
o dan arweiniad cymheiriaid-mentoriaid; 
sesiynau dysgu i deuluoedd; neu 
gyfleoedd dysgu byr eraill sy'n ategu'r 
ddarpariaeth bresennol.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
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sydd wedi'u 
rhyddhau ar 
drwydded dros dro.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W47: Cyrsiau 
wedi'u hanelu at 
bobl na allant 
wneud cais am rai 
swyddi penodol 
oherwydd diffyg 
sgiliau rhifedd 
a/neu er mwyn 
annog pobl i 
uwchsgilio er mwyn 
gallu ymgymryd â 
swydd/gyrfa 
benodol.  

 Er enghraifft, prosiectau mewn 
partneriaeth â chanolfannau gwaith a 
chyflogwyr mawr yn eich ardal leol, fel 
Ymddiriedolaethau'r GIG.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
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dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W48: Modiwlau 
mathemateg 
perthnasol 
ychwanegol wedi'u 
cynnwys fel rhan o 
gyrsiau 
galwedigaethol 
eraill.  
 

 Rydym yn gwybod bod oedolion yn aml 
yn dysgu orau pan fyddant yn gallu 
gweld sut y gellir rhoi'r hyn y byddant yn 
ei ddysgu ar waith yn ymarferol – er 
enghraifft, cymarebau ar gyfer cymysgu 
paent, neu asesu onglau ar do, neu 
gyfrifo nifer y brics sydd eu hangen. 
Dyna pam yr hoffem weld enghreifftiau 
hefyd o weithgareddau dysgu rhifedd 
wedi'u cynnwys fel rhan o gyrsiau 
galwedigaethol eraill, er mwyn i bobl allu 
meithrin gwahanol sgiliau ar yr un pryd.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W49: Rhaglenni 
arloesol a gyflwynir 
ar y cyd â 
chyflogwyr – gan 
gynnwys cyrsiau 
wedi'u cynllunio i 
ymdrin â sgiliau 
rhifedd penodol 
sydd eu hangen yn 
y gweithle.  

 Ymyriadau lleol a gyflwynir mewn 
partneriaeth â chyflogwyr, er enghraifft 
yn y gweithle a /neu wedi'u targedu at 
sectorau blaenoriaeth i economïau 
cenedlaethol a lleol (fel adeiladu, 
gweithgynhyrchu neu ofal cymdeithasol i 
oedolion).  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
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 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W50: Cyrsiau dwys 
a hyblyg newydd 
wedi'u targedu at 
bobl heb 
gymhwyster 
mathemateg Lefel 
2 yng Nghymru, 
sy'n arwain at 
gymhwyster 
cyfatebol (i gael 
rhagor o 
wybodaeth am 
gymwysterau 
cyfatebol, 
edrychwch ar 
Qualifications can 
cross boundaries 
(sqa.org.uk)) 

 Cyrsiau FSQ (neu gyrsiau cyfatebol) 
hyblyg a gynigir y tu allan i'r gweithle i 
weithwyr lleol a all eu mynychu ar 
adegau afreolaidd.  

 Cyrsiau FSQ (neu gyrsiau cyfatebol) a 
gaiff eu rhedeg yn y gweithle i gyflogeion 
sefydliadau lleol, sy'n galluogi pobl i 
astudio yn ystod/o amgylch oriau gwaith. 
Fel o'r blaen, lle y byddant yn gallu 
dangos tystiolaeth o werth am arian ac o 
gyrraedd dysgwyr, rydym yn barod i 
ystyried cynlluniau buddsoddi sy'n 
cynnwys cymhellion i gyflogwyr mewn 
perthynas â chyflawni cymwysterau.  

 Cyrsiau byr dwys i bobl e.e. sy'n ddi-
waith er mwyn cyflawni cymhwyster FSQ 
(neu gymhwyster cyfatebol) mewn 
mathemateg (lefel mynediad, lefel 1 neu 
lefel 2).  

 Dwys/hyblyg e.e. cyrsiau 12 wythnos i 
gyflawni cymhwyster FSQ (neu 
gymhwyster cyfatebol) mewn 
mathemateg (lefel mynediad, lefel 1 neu 
lefel 2) sydd hefyd yn hygyrch i bobl sy'n 
gweithio.  

 Cyrsiau a gaiff eu cynnal o bell yn llwyr 
neu gyrsiau cyfunol ar gyfer unrhyw un 

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 

https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sqa.org.uk%2Fsqa%2Ffiles_ccc%2FQualificationsCanCrossBoundaries.pdf&data=04%7C01%7CEmil.Ancewicz%40levellingup.gov.uk%7Ca62f5f58025f472378df08da186f6e35%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637849164104271241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k2Ab56pgknjg7i755NllhZI23ZNfO5PZ7HfA7GSwqhQ%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sqa.org.uk%2Fsqa%2Ffiles_ccc%2FQualificationsCanCrossBoundaries.pdf&data=04%7C01%7CEmil.Ancewicz%40levellingup.gov.uk%7Ca62f5f58025f472378df08da186f6e35%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637849164104271241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k2Ab56pgknjg7i755NllhZI23ZNfO5PZ7HfA7GSwqhQ%3D&reserved=0
https://gbr01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sqa.org.uk%2Fsqa%2Ffiles_ccc%2FQualificationsCanCrossBoundaries.pdf&data=04%7C01%7CEmil.Ancewicz%40levellingup.gov.uk%7Ca62f5f58025f472378df08da186f6e35%7Cbf3468109c7d43dea87224a2ef3995a8%7C0%7C0%7C637849164104271241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=k2Ab56pgknjg7i755NllhZI23ZNfO5PZ7HfA7GSwqhQ%3D&reserved=0
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o'r uchod e.e. gan ddefnyddio'r llwyfan 
ar-lein digidol.  

yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W51: Cyrsiau 
wedi'u cynllunio er 
mwyn helpu pobl i 
ddefnyddio rhifedd i 
reoli eu harian.  

 Prosiectau sy'n canolbwyntio ar bobl 
mewn dyled ddifrifol (er enghraifft, drwy 
gysylltu â gwasanaethau cynghori ar 
ddyledion) ond gall fod yn elfen hefyd o 
fewn cyrsiau rhifedd ehangach lle y bo'n 
briodol. 

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W52: Cyrsiau 
wedi'u hanelu at 
unigolion 19 oed 
neu drosodd sy'n 
gadael y system 
gofal neu sydd 
newydd adael y 
system  

 Cymwysterau FSQ wedi'u targedu'n 
benodol at unigolion sy'n gadael gofal 
a/neu ymyriadau sy'n helpu unigolion 
sy'n gadael gofal â'u hymwybyddiaeth 
ariannol a'u sgiliau cyllidebu.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
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 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 

W53: 
Gweithgareddau, 
cyrsiau neu 
ddarpariaeth a 
ddatblygir mewn 
partneriaeth â 
sefydliadau 
cymunedol a 
phartneriaid eraill 
wedi'u hanelu at 
ymgysylltu â'r 
dysgwyr mwyaf 
anodd eu cyrraedd 
– er enghraifft, y 
rhai nad ydynt yn 
rhan o'r farchnad 
lafur neu grwpiau 
eraill y nodwyd yn 
lleol eu bod mewn 
angen.  

 Gallai cyrsiau gynnwys syniadau 
arloesol ar gyfer cymorth cofleidiol os 
gall ardaloedd lleol ddangos tystiolaeth 
o'r cyswllt rhwng gwerth am arian a 
gwella rhifedd; ystyried sut i ddefnyddio 
"cyffyrddbwyntiau" eraill (fel cyngor ar 
arian, gwasanaethau cymunedol neu 
wasanaethau tai) er mwyn gwella sgiliau 
rhifedd pobl; neu hyrwyddwyr rhifedd 
cymunedol penodedig er mwyn annog 
unigolion i ymgysylltu.  

Gwella lefelau 
rhifedd 
gweithredol yn 
y boblogaeth 
oedolion 
ledled y DU. 

 Nifer y cyrsiau rhifedd 
oedolion a gaiff eu cynnal 
mewn ardal leol drwy'r 
rhaglen Lluosi. 

 Nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
mewn cyrsiau a ariennir gan y 
rhaglen Lluosi.  

 Nifer y bobl sy'n ennill 
cymhwyster. 

 Nifer y cyrsiau a gaiff eu 
datblygu ar y cyd â 
chyflogwyr. 

 Nifer y bobl a gaiff eu 
hatgyfeirio gan bartneriaid at 
gyrsiau uwchsgilio. 

 Nifer y gwahanol garfanau 
sy'n cymryd rhan mewn 
cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr 
yn y carchar, rhieni ac ati). 

 Mwy o oedolion yn 
cyflawni cymwysterau 
mathemateg hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Mwy o oedolion yn 
astudio ar gyfer 
cymwysterau 
mathemateg ac yn 
cymryd rhan mewn 
cyrsiau hyd at 
gymwysterau sy'n 
cyfateb i Lefel 2 a chan 
gynnwys y lefel honno. 

 Gwell canlyniadau i'r 
farchnad lafur. 

 Gwell rhifedd ymhlith 
oedolion (drwy helpu 
dysgwyr i wella eu 
dealltwriaeth a'u 
defnydd o fathemateg 
yn eu bywydau pob 
dydd, gartref ac yn y 
gwaith). 

Cenhadaeth 6: 
Erbyn 2030, 
bydd nifer y 
bobl sy'n 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
wedi cynyddu'n 
sylweddol ym 
mhob rhan o'r 
DU. Yn Lloegr, 
bydd hyn yn 
arwain at 
200,000 yn fwy 
o bobl yn 
cwblhau 
hyfforddiant 
sgiliau o 
ansawdd uchel 
yn llwyddiannus 
bob blwyddyn, 
a gaiff ei lywio 
gan 80,000 yn 
fwy o bobl yn 
cwblhau cyrsiau 
yn yr ardaloedd 
hynny sydd â'r 
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nifer lleiaf o 
bobl fedrus. 
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