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CYFLWYNIAD

Cafodd y flwyddyn ei dominyddu gan 

y pandemig coronafeirws. Fe wnaeth 

cymorth economaidd, yn cynnwys y 

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y 

Coronafeirws, helpu i gyfyngu’r difrod 

economaidd a diogelu miliynau o 

swyddi. Serch hynny, bu cynnydd 

sylweddol mewn diweithdra ac mae 

pobl ifanc, rhieni unigol, ardaloedd 

lle’r oedd diweithdra eisoes yn uchel 

a phobl o leiafrifoedd ethnig ymhlith 

y rhai a gafodd eu taro waethaf.

Rydym wedi gweithio’n ddiflino i 
ddadansoddi a thynnu sylw at effeithiau 
economaidd y pandemig a chynnig 
datrysiadau. Rydym yn falch i fod wedi 
chwarae rhan wrth fwrw goleuni ar 
effeithiau cymdeithasol ac economaidd 
y pandemig, gan amlygu profiadau pobl, 
dynodi heriau’r dyfodol a dylanwadu ar 
yr ymateb polisi gyda Chynllun Swyddi 
y Llywodraeth yn cynnwys llawer o’r 
newidiadau yr oeddem wedi galw 
amdanynt.

Mae meddyliau yn awr yn troi at adferiad 
ac adnewyddu a sut y byddwn yn gafael 
yn y cyfle i lunio dyfodol disgleiriach. 
Mae’r cyd-destun yn wynebu materion 
oedd yn ein hwynebu cyn yr argyfwng: 
dyfodol y Deyrnas Unedig nawr ein bod 
wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd; y 
cyfuniad o fywydau gwaith hirach a newid 
economaidd; y pontio i economi sero-net; 
a’r hanfod i ostwng anghydraddoldeb 
rhwng grwpiau ac ardaloedd. Gyda nifer 
swyddi gwag yn ôl yn uwch nag oeddent 
cyn y pandemig, rydym angen helpu pobl 
i ganfod y swyddi hyn, cynyddu cyflogaeth 
a diwallu anghenion cyflogwyr.

Mae ehangu mynediad i ddysgu a gwaith 
yn ganolog i hyn i gyd. Drwy gydol y 

flwyddyn, rydym wedi ceisio cyflwyno’r 
achos dros hyn, meithrin y sylfaen 
tystiolaeth, llunio polisi a phrofi ffyrdd 
newydd o weithio.

Roedd hyn yn cynnwys: dathlu’r gorau 
mewn addysg oedolion drwy’r Ŵyl Dysgu 
a’r Wythnos Addysg Oedolion; datblygu 
amcanestyniadau ar gyfer y cynnydd 
tebygol mewn diweithdra hirdymor i 
wneud yr achos am fwy o gefnogaeth; 
dynodi a dadansoddi cynnydd mawr 
mewn diddordeb mewn dysgu ar-lein 
yn ystod y cyfnodau clo; a pharhau i 
werthuso’r hyn sy’n gweithio.

Rydym yn gweithio ar draws ystod eang o 
faterion. Diolch i’n staff a’r Ymddiriedolwyr 
am wneud gwahaniaeth gwirioneddol, 
yn arbennig ar adeg pan fuont hefyd yn 
addasu i fywyd mewn byd a gafodd ei 
siapio gan bandemig. Ni fu ein gwaith 
erioed yn bwysicach a, hyd yn oed wrth 
i ni newid ein ffyrdd o weithio, rydym yn 
benderfynol i wneud popeth a fedrwn i 
gyflawni ein cenhadaeth.

Rydym yn falch o’r effaith a gawsom ac 
edrychwn ymlaen at barhau’r gwaith hwn 
yn y flwyddyn i ddod.

Maggie Galliers a Stephen Evans
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EIN CENHADAETH

Ein gweledigaeth yw cymdeithas 

lewyrchus a theg lle mae dysgu a 

gwaith yn rhoi cyfleoedd i bawb 

wireddu eu potensial a’u huchelgais 

drwy gydol bywyd.

Mae gan y Deyrnas Unedig lawer o 

gryfderau, ond hefyd ddiffygion ar lawer 

o fesurau dysgu a gwaith o gymharu 

gyda gwledydd eraill. Mae’r pandemig 

wedi creu heriau newydd a bydd 

adferiad yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

Rydym eisiau gwneud gwahaniaeth 

drwy: cyflwyno’r achos dros 

fuddsoddiad; dathlu’r gorau mewn 

dysgu; helpu i wella polisi; a phrofi 

dulliau newydd i ddarparu cefnogaeth.



27%
Bwlch 27 pwynt canran rhwng cyfradd 
cyflogaeth pobl anabl a heb fod yn anabl.

YSTADEGAU
ALLWEDDOL 

Cafodd y pandemig 
effeithiau amlwg

wedi cymryd rhan mewn 
dysgu yn y cyfnod clo yng 
ngwanwyn 2020 ond gyda 
llawer o anghydraddoldeb.

yn llai o bobl mewn gwaith nag ar 
ddechrau’r pandemig.

o rieni unigol yn dweud iddynt golli 
eu swyddi, mwy nag mewn llawer o 
grwpiau eraill.

2/5

900,000

10%

17eg
Y DU yn y 17eg safle ar sgiliau 
canolraddol allan o 36 gwlad OECD.

o oedolion gyda sgiliau 
llythrennedd neu rifedd isel.

9
MILIWN

o weithwyr yn derbyn llai 
o dâl na’r cyflog byw.

5.5
MILIWN

Abc 123
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Mae gan y DU heriau 
sylfaenol hir-sefydlog 
i’w trin



Cyfiawnder cymdeithasol a 
chynhwysiant oherwydd y dylai pawb 

gael y cyfle i fynd mor bell ag y gall 
eu talent a’u hymdrechion fynd â 

nhw. Rydym yn canolbwyntio ar well 
cefnogaeth i’r rhai sy’n rhy aml  

o lawer yn colli allan.

Gall prentisiaethau ac addysg 
dechnegol helpu pobl i wella eu 
rhagolygon gyrfa a chyflogwyr i 

ddiwallu eu hanghenion sgiliau. Rydym 
yn canolbwyntio ar sicrhau eu bod o 

ansawdd uchel ac yn hygyrch.

Gall gwaith da a chynnydd wneud 
gwaith yn foddhaus a helpu pobl i 

sicrhau incwm gweddus a chwmpas ar 
gyfer datblygu. Rydym yn canolbwyntio 
ar yr hyn sy’n gweithio mewn hyrwyddo 

gwaith da a chefnogi cynnydd.

Sgiliau hanfodol a bywyd tebyg 
i lythrennedd, rhifedd, digidol a 

dinasyddiaeth sy’n gynyddol hanfodol 
i fywyd, gwaith a chynhwysiant 

cymdeithasol. Rydym yn canolbwyntio 
ar ddatblygu ffyrdd newydd i  

ennyn diddordeb pobl a  
darparu dysgu.

GWNEUD GWAHANIAETH Mae ffocws ein gwaith ar chwe thema:

Gall dysgu gydol oes helpu gyda 
gwaith a gyrfaoedd, dinasyddiaeth 

weithgar, cysylltiadau cymunedol, ac 
iechyd a llesiant. Mae ein ffocws ar yr 

achos dros ddysgu a pholisi ac ymarfer 
i gyflawni hyn.

Cyflogaeth a nawdd cymdeithasol fel 
bod pawb a all weithio yn cael cyfle i 
wneud hynny a bod pobl yn cael help 
pan maent ei angen. Mae ein ffocws 
ar sut mae cyfleoedd cyflogaeth yn 

amrywio ar gyfer gwahanol  
grwpiau ac ardaloedd, a sut y  

gellid gwella pethau.
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EIN BLWYDDYN 
MEWN RHIFAU

17,800 
yn dilyn @learnworkUK ar Twitter

1,200 yn fwy na’r llynedd.

darn o sylw yn y wasg, 75% yn uwch na’r flwyddyn flaenorol yn 

cynnwys: Financial Times, The Mirror, Independent, The Times, 

LBC Radio, BBC Radio 4, BBC Cymru, Evening Standard, Yorkshire 

Post, City AM, FE Week, FE News, Tes a People Management.

2,100 280,803
edrychiad tudalen ar ein gwefan, 

28% yn uwch, gyda chynnydd 

sylweddol o amgylch yr arolwg 

cyfranogiad oedolion mewn 

dysgu, darlith Raymond Williams 

ac adroddiadau ar sgiliau digidol a 

chyflogaeth ieuenctid.

43,600 
munud o ffilm wedi’i weld ar ein sianel Youtube, 40% yn 

uwch, gydag enillwyr gwobrau’r Ŵyl Ddysgu yn cael eu 

gweld fwyaf.
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LLUNIO POLISI

Effeithiau y pandemig 
I ddeall effeithiau economaidd coronafeirws a  

datblygu datrysiadau polisi, fe wnaethom:

• sefydlu grŵp traws-sector i rannu a datblygu 

syniadau, a gweithio gyda swyddogion y 

Llywodraeth wrth adeiladu datrysiadau

• dynodi effaith wahaniaethol yr argyfwng ar grwpiau 

yn cynnwys pobl ifanc, gweithwyr hŷn, rhieni unigol 

a phobl o leiafrifoedd ethnig

• rhoddodd ein Prif Weithredwr dystiolaeth ar 

gyflogaeth a’r coronafeirws i Bwyllgor Materion 

Economaidd Tŷ’r Arglwyddi ac i’r Pwyllgor Dethol 

Gwaith ar Pensiynau ar raglen Restart Llywodraeth y 

DU ar gyfer pobl a fu’n ddi-waith am dymor hir

• gweithio gydag eraill i alw am Warant Cyfle fel y 

caiff pob person ifanc gynnig swydd, lle  

hyfforddiant neu brentisiaeth, a dadlau’n 

llwyddiannus am fwy o gefnogaeth  

ailhyfforddi a mwy o gefnogaeth i’r  

rhai sydd allan o waith.

“Stephen, mae gwaith  
eich melin drafod yn rhagorol. 

Mae eich ymchwil yn dda 
iawn. Nid ydych yn ysgrifennu 

yn y jargon addysg ac mae 
gennych syniadau radical.”

Arglwydd Baker, Pwyllgor  
Materion Economaidd
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Pobl ifanc 
Edrychodd ein Comisiwn Ieuenctid 

ar sut i wella deilliannau addysg a 

chyflogaeth ar gyfer pobl ifanc 16-24 

oed yn Lloegr. Gwnaeth ei adroddiad 

terfynol argymhellion ar gyfer cyflawni 

uchelgais uwch ar gyfer pobl ifanc 

erbyn 2030, yn dilyn pump adroddiad 

dadansoddol i ddeall yr her a datblygu 

syniadau newydd. Byddwn yn parhau 

i ddadansoddi cyfleoedd bywyd ar 

gyfer pobl ifanc a gweithio i sicrhau 

gwelliannau mewn polisi ac ymarfer.
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Dysgu a sgiliau yng Nghymru 
Fe wnaethom barhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru 

ar ddatblygu a gweithredu cynllun peilot Cyfrifon 

Dysgu Personol a’u cefnogi i ymateb i gynnydd mewn 

diweithdra ieuenctid yn ystod y pandemig. Fe wnaethom 

gefnogi’r sector dysgu cymunedol drwy’r Bartneriaeth 

Addysg Oedolion a sector ESOL drwy ddarparu cyfleoedd 

hyfforddiant a datblygu parhaus ar gyfer ymarferwyr.

Sgiliau technegol uwch 
Mae diffyg pobl gyda chymwysterau lefel 4 a 5 

yn llesteirio cynhyrchiant. Edrychodd ein gwaith, 

a gefnogwyd gan Sefydliad Elusennol Gatsby, ar 

sut i gynyddu galw ymhlith cyflogwyr am sgiliau 

technegol uwch a datblygu darpariaeth i ddiwallu 

anghenion cyflogwyr. Mae’r gwaith hwn wedi helpu 

i lunio’r cynlluniau peilot a gafodd sylw ym mhapur 

gwyn Skills for Jobs Llywodraeth y Deyrnas Unedig.
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Digwyddiadau a 
chynadleddau
Canolbwyntiodd y Confensiwn Cyflogaeth a Sgiliau 

a gynhaliwyd ym mis Gorffennaf 2020 ar effeithiau’r 

pandemig ar y farchnad lafur a sut i ymateb. Clywodd 

mwy na 1200 o gynrychiolwyr gan Andy Burnham, 

Maer Manceinion Fwyaf, Gillian Keegan AS, Gweinidog 

Sgiliau a Mims Davies AS, Gweinidog Cyflogaeth. Ym 

mis Tachwedd 2020 mynychodd 160 o bobl Gonfensiwn 

Cyflogadwyedd a Sgiliau Cymru yn trafod heriau 

cyflogadwyedd, yn cynnwys clywed gan Ken Skates 

AC, Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth. Bu mwy na 360 

cynrychiolydd yn ein cynhadledd Tai, Dysgu a Gwaith, 

a gynhaliwyd ar y cyd gyda Cymunedau sy’n Gweithio, 

gyda siaradwyr yn cynnwys Will Quince AS, Gweinidog 

Cyflenwi Llesiant.

1,200
O GYNRYCHIOLWYR
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Arweinyddiaeth leol
Roedd ein Prif Weithredwr yn aelod o Banel 

Ymgynghori Cyflogaeth a Sgiliau Manceinion Fwyaf 

a Chomisiwn Sgiliau’r Dyfodol Awdurdod Cyfun 

Gorllewin Swydd Efrog. Fe wnaethom ddatblygu 

amcanestyniadau ar sut y gall diweithdra hirdymor 

dyfu mewn gwahanol rannau o’r wlad yn dilyn y 

pandemig, gan gael sylw yn y cyfryngau cenedlaethol 

a gwneud argymhellion ar gyfer partneriaeth rhwng 

llywodraeth genedlaethol a llywodraeth leol i fynd i’r 

afael â hyn.

Sgiliau yng Ngogledd 
Iwerddon
Fe wnaethom gynhyrchu amcanestyniadau yn dangos, 

ar dueddiadau presennol, y bydd proffil sgiliau Gogledd 

Iwerddon yn gwella erbyn 2030 ond yn parhau’n 

sylweddol is na gwledydd eraill. Gyda chefnogaeth 

OCNNI, cafodd y gwaith ei lansio mewn gweminar gyda 

200 o bobl yn bresennol ac mae’n anelu i helpu llywio 

strategaeth sgiliau Gogledd Iwerddon.

Cyflogaeth a Sgiliau
Panel Cynghori 
Manceinion Fwyaf

Comisiwn Sgiliau’r Dyfodol 
Awdurdod Cyfun Gorllewin 
Swydd Efrog
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YSBRYDOLI OEDOLION I DDYSGU

Mae’r Ŵyl Dysgu yn Lloegr a’r Wythnos Addysg Oedolion 
yng Nghymru wedi dathlu’r goreuon mewn addysg 
oedolion ac wedi ysbrydoli pobl i ddysgu am fwy na 
chwarter canrif, gan ysbrydoli dathliadau tebyg ym mhob 
rhan o’r byd.

Yn Lloegr, mae noddwyr yr Ŵyl Dysgu yn cynnwys NOCN, 
WEA, City Lit, y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant a’r Grŵp 
Sgiliau ac Addysg, ac mae ein partneriaid yn cynnwys 
HOLEX, Cymdeithas Colegau, AELP, yr Adran Addysg, 
World Skills UK a’r Brifysgol Agored. Fe wnaethom 
gyhoeddi enillwyr gwobrau yn ystod ein Wythnos 
Dysgu Gydol Oes gyntaf ym mis Tachwedd, gan ddewis 
deuddeg enillydd a chwech yn y rownd derfynol o blith 
200 enwebiad. Cafodd straeon yr enillwyr gwobrau 
lawer o sylw yng nghyhoeddiadau’r sector a’r wasg leol. 
Cyrhaeddodd hashnod Wythnos Dysgu Gydol Oes dros 
chwe miliwn argraffiad.

200
Enwebiadau

12
Enillwyr

6
Rowndiau 
Terfynol

o argraffiadau hashnod Twitter

1.1 
MILIWN

Seremoni wobrwyo yn cael ei 
gweld gan

1,400
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Yng Nghymru, fe wnaeth yr Wythnos Addysg Oedolion gyd-
greu cronfa o adnoddau dysgu ar-lein gan weithio gyda 
200 o bartneriaid, yn cynnwys BT, y Brifysgol Agored yng 
Nghymru, TUC Cymru, Chwaraeon Cymru a’r rhwydwaith o 
ddarparwyr dysgu cymunedol, addysg bellach ac addysg 
uwch a hyfforddiant. Cofrestrwyd dros 550 o gyrsiau ac 
adnoddau, ynghyd ag wythnos o ddigwyddiadau byw a 
sesiynau blasu ar-lein. Fe wnaeth hysbysebu ar gyfer yr 
ymgyrch, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, gynhyrchu  
dros 15 miliwn o gyfleoedd i weld negeseuon hyrwyddo. 
Ynghyd â hyn, roedd Gwobrau Ysbrydoli! yn cydnabod 
llwyddiannau unigolion a phrosiectau cymunedol, gan 
gael sylw cenedlaethol a lleol.

200
partneriaid gan gynnwys;

Roedd gan blatfform  
Wythnos Dysgwyr Oedolion

 139,000
edrychiad tudalen

10,000
o bobl wedi cymryd rhan ar-lein 

cyrsiau a rhagflasau
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DATBLYGU DATRYSIADAU

Deall beth sy’n gweithio
Cyhoeddodd ein huned What Works ddadansoddiad ar gyfer y 

Comisiwn Symudedd Cymdeithasol yn edrych ar effaith hyfforddiant 

ac addysg oedolion ar gynnydd o gyflog isel. Gyda chefnogaeth Nesta, 

fe wnaethom gyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer gwerthuso rhaglenni 

addysg oedolion a newid gyrfa ac ymchwilio rôl gwybodaeth a yrrir 

gan data, cyngor ac arweiniad wrth helpu pobl i lywio marchnad lafur 

newidiol fel rhan o Wobr Her CareerTech.

Dysgu gydol oes
Fe wnaeth ein harolwg hir-sefydlog ddynodi diddordeb sylweddol 

mewn dysgu yn ystod y cyfnodau clo, gyda phobl yn canfod ffyrdd 

newydd i gael mynediad i ddysgu yn cynnwys ar-lein. Fodd bynnag, 

mae anghydraddoldeb sylweddol yn dal i fod rhwng grwpiau 

demograffig i’w trin. Mae canfyddiadau’r arolwg ar gymhellion pobl 

i ddysgu yn helpu i lywio’r Gronfa Sgiliau Genedlaethol yn Lloegr a 

chynllun peilot Cyfrifon Dysgu Personol yng Nghymru. Fe wnaethom 

barhau i helpu dylanwadu ar ddatblygu hawl i ddysgu gydol oes yng 

Nghymru, yn cynnwys cynnal sesiwn bwrdd crwn gyda phartneriaid o 

Ewrop i ddeall arfer gorau rhyngwladol yn well i ehangu cyfranogiad a 

thrafodaeth yn ein Cynhadledd Addysg Oedolion ym mis Chwefror 2021.
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Gwella sgiliau llythrennedd, 
rhifedd a bywyd
Mae sgiliau da mewn Saesneg, mathemateg a 

digidol yn sylfaenol ar gyfer bywyd a gwaith, ond 

nid yw’r sgiliau hyn gan naw miliwn o oedolion yn 

Lloegr ac mae cyfranogiad oedolion mewn dysgu 

yn gostwng. Bu dros 440 o bobl yn bresennol yn ein 

cynhadledd flynyddol Saesneg, Mathemateg ac 

ESOL, gan glywed gan y Gweinidog Sgiliau Gillian 

Keegan AS ac ymchwilio rôl sgiliau hanfodol a 

sgiliau bywyd mewn adferiad o’r pandemig. Gan 

weithio gyda Learning Unlimited, fe wnaethom 

ddatblygu Clybiau Gwirfoddolwyr, Dysgwyr 

Saesneg a Sgyrsiau, adnodd cenedlaethol 

sylweddol a gomisiynwyd gan y Weinyddiaeth Tai, 

Cymunedau a Llywodraeth Leol i gefnogi cyflwyno 

darpariaeth Saesneg anffurfiol. Cymerodd dros 300 

ran yn y gweminarau lansio, gyda 4,500 edrychiad 

unigryw ar y dudalen gwefan. Fe  wnaethom 

hefyd gynghori’r Adran Addysg ar y safonau 

cenedlaethol ar gyfer sgiliau sylfaenol oedolion, 

rôl gwasanaethau cyhoeddus mewn atgyfeiriadau 

i ddarpariaeth sgiliau sylfaenol i oedolion, a rheoli 

cyflenwi a galw darparwyr ar gyfer ESOL.
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Prentisiaethau ac addysg dechnegol
Fe wnaethom helpu i gyflwyno rhaglen cymorth cyflogwyr 

lefel T Llywodraeth Cymru, gan ddatblygu adnoddau, 

astudiaethau achos, digwyddiadau a chefnogaeth un-

i-un ar gyfer cyflogwyr. Fe wnaethom werthuso rhaglen 

Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru a gweithio gyda’r 

Adran Addysg yn Lloegr i weld sut y gellid gwella dilyniant 

o hyfforddeiaeth i brentisiaethau. Fe wnaethom ymchwilio 

sut y mae cyflogwyr yn defnyddio eu hardoll prentisiaeth, 

sut y gellir cefnogi dilyniant prentisiaeth ac i ba raddau y 

mae prentisiaethau Lefel 4 ac uwch yn cefnogi symudedd 

cymdeithasol. Fe wnaethom hefyd werthuso rhaglen 

Cyfleoedd drwy Brentisiaethau yr Adran Addysg, sy’n anelu 

i gynyddu’r cyflenwad a’r galw am brentisiaethau gwerth-

uchel mewn ardaloedd difreintiedig.
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Dysgu gyrfa
Mae’n debyg fod y pandemig wedi cynyddu’r angen i bobl 

newid gyrfaoedd a diweddaru eu sgiliau. Fe wnaethom 

lansio rhaglen flaengar Dyfodol Newydd, a gyllidwyd 

gan Gronfa Cefnogi Covid-19 y diwydiant yswiriant a 

chynilo hirdymor, i brofi ffyrdd o helpu pobl i newid gyrfa. 

Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ein cynlluniau peilot Cost 

ac Allgymorth, gan weithio gyda’r Adran Addysg i brofi sut i 

ennyn diddordeb oedolion mewn dysgu mewn pump ardal 

Partneriaeth Fenter Leol neu Awdurdodau Cyfun yn Lloegr.

Cyfleoedd cyflogaeth a sgiliau
Mae cyfraddau cyflogau a phroffiliau sgiliau yn amrywio yn 

ôl grŵp ac ardal, gyda’r pandemig yn dwysau llawer math 

o anghydraddoldeb. Rydym yn gwerthuso’r cynlluniau 

treialu cyflogaeth dan arweiniad ieuenctid ar gyfer yr Uned 

Gwaith ac Iechyd, Rhaglen Garlam Gwaith ac Iechyd ar gyfer 

Partneriaeth Iechyd Llundain a Rhaglen Gweithlu’r Dyfodol ar 

gyfer Ymddiriedolaeth y Tywysog. Rydym hefyd wedi cyhoeddi 

gwerthusiadau o raglen Trin Anfantais Luosog Crisis UK a 

phrosiect Move On Up Commonweal Housing.
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https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/new-futures/
https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/national-retraining-scheme-cost-and-outreach-pilots-evaluation/
https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/national-retraining-scheme-cost-and-outreach-pilots-evaluation/
https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/tackling-multiple-disadvantage-final-evaluation-report/
https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/move-on-up-evaluation/


Gwaith da a chynnydd
Mae tua pum miliwn yn derbyn tâl is na’r Cyflog 

Byw ac mae gormod o bobl yn cael eu dal ar dâl 

isel. Mae gan ein Rhwydwaith Gwaith Gwell, sy’n 

rhannu arfer da ac yn datblygu syniadau polisi i fynd 

i’r afael â thâl isel, tangyflogaeth ac ansicrwydd 

swyddi yn Llundain ac ar draws y Deyrnas Unedig, 

dros 460 aelod. Mae wedi cyhoeddi dadansoddiad 

ar effaith coronafeirws ar gyflogaeth ac ansawdd 

swyddi yn Llundain ac wedi cynnal digwyddiadau ar 

yr heriau sy’n wynebu gweithwyr tâl isel a rôl gwaith 

hyblyg. Rydym wedi gwerthuso cynllun peilot 

cynnydd Step-up Wakefield, a fu’n sail i ymestyn 

rhaglen ar draws y ddinas. Buom yn cydweithio 

gydag Ymddiriedolaeth Carnegie i ystyried effaith 

cynyddu’r isafswm cyflog.

5 miliwn
Talwyd 5 miliwn yn is na’r  
Cyflog Byw
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https://learningandwork.org.uk/what-we-do/good-work-progression/better-work-network/
https://learningandwork.org.uk/what-we-do/good-work-progression/future-of-the-minimum-wage/
https://learningandwork.org.uk/what-we-do/good-work-progression/future-of-the-minimum-wage/


Oedolion ifanc sy’n ofalwyr
Mae’r 300,000 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn y Deyrnas Unedig 

yn darparu £5 miliwn o ofal di-dâl, ond yn bum gwaith mwy 

tebygol o adael y coleg na’u cyfoedion. Mae ein prosiect Driving 

Change yn gweithio gyda cholegau ar draws y Deyrnas Unedig i 

adolygu a gwella’r gefnogaeth sydd ganddynt yn ei lle ar gyfer 

oedolion ifanc sy’n ofalwyr fel y gallant sicrhau deilliannau da.

Cefnogi grwpiau a dangynrychiolir
Rydym wedi tyfu ein Rhwydwaith ESOL yng Nghymru drwy 

gynnig gweithdai datblygu ar-lein yn ystod y pandemig a 

helpu ymarferwyr i ddod ynghyd gyda gwneuthurwyr polisi 

i ddeall yr heriau sy’n wynebu’r sector. Rydym wedi cefnogi 

Llywodraeth Cymru gyda’u hymateb polisi i heriau mynd 

i’r afael â her sgiliau a chyflogaeth gwahanol gymunedau 

lleiafrif ethnig.

300,000
mae gofalwyr sy’n oedolion ifanc yn darparu

£5 biliwn
o ofal di-dâl
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https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/driving-change-supporting-young-adult-carers-in-further-education/
https://learningandwork.org.uk/resources/research-and-reports/driving-change-supporting-young-adult-carers-in-further-education/


Gwaith rhyngwladol
Fel Cydlynydd Cenedlaethol Cymru ar gyfer yr 

Agenda Ewropeaidd ar gyfer Addysg Oedolion fe 

wnaethom gynnal Fforymau Effaith ym mhob un o 

genhedloedd y Deyrnas Unedig, gan ganolbwyntio 

ar gyfranogiad mewn dysgu a sgiliau hanfodol. 

Mewn partneriaeth gyda Belfast Learning City, 

cyhoeddodd Fforwm Effaith Gogledd Iwerddon 

adroddiad ar addysg oedolion, iechyd a llesiant. 

Rydym wedi parhau i chwarae rhan weithgar yn y 

Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Addysg Oedolion 

a’r Rhwydwaith Sgiliau Sylfaenol Ewropeaidd.
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EIN PARTNERIAID A CHYLLIDWYR

Adran Addysg Llywodraeth y DU

Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU

Black Stork

Carnegie Trust

Central London Forward

Centre for Ageing Better

Charities Aid Foundation

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Education and Training Foundation

Undeb Ewropeaidd

EY Foundation

Gatsby Charitable Foundation

Greater London Authority

Guy’s and St Thomas’ Charity

Gweinyddiaeth Tai, Cymunedau a 
Llywodraeth Leol

Healthy London Partnership

Joseph Rowntree Foundation

JP Morgan Chase Foundation

Local Government Association 

Llywodraeth Cymru

NESTA

Ymddiriedolaeth y Tywysog

RSA

South East Strategic Partnership for Migration

Trust for London

Wakefield Council

WorldSkills UK

Y Fyddin Brydeinig
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enquiries@learningandwork.org.uk

@LearnWorkUK       @LearnWorkCymru       @Festival_Learn

Arhoswch yn wybodus. Cymryd rhan. Daliwch ati.
Cofrestrwch i ddod yn Ddysgu a Gwaith
Cefnogwr sefydliad
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