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CYFLWYNIAD

Ansicrwydd fu thema amlycaf 

eleni. Roedd tonnau newydd o 

coronafeirws yn golygu tonnau 

newydd o gyfnodau clo a 

chyfyngiadau. Nid yw diwedd y 

cyfyngiadau wedi golygu diwedd 

y feirws, ac mae problemau gyda 

chadwyni cyflenwi wedi taro 

gwledydd o amgylch y byd wrth i 

economïau ddechrau dadmer. Yn 

fwy diweddar gwaethygwyd hyn 

gan oresgyniad Rwsia ar Wcráin.

Golygodd hyn ansicrwydd a heriau mawr i 
lawer o bobl. Rydym wedi ceisio rhoi sylw 
i hynny a hyrwyddo datrysiadau. Gwnaeth 
y cynllun ffyrlo ei waith, yn diogelu 
miliynau o swyddi. Ond mae hyn yn achosi 
cynnydd pryderus mewn anweithgaredd 
economaidd wrth i lawer, yn arbennig 
pobl dros 50 oed, roi’r gorau yn gyfangwbl 
i edrych am waith. Rydym wedi helpu i 
fwrw goleuni ar y miliwn o bobl sydd ar goll 
o’n marchnad lafur o gymharu â phe bai’r 
tueddiadau cyn y pandemig wedi parhau 
ac wedi dadlau am gymorth cyflogaeth i 
ganolbwyntio mwy ar y grŵp hwn.

Roedd yr adolygiad gwariant aml-
flwyddyn cyntaf ers peth amser yn 
cynnwys cynnydd a groesewir mewn 
cyllid ar gyfer addysg oedolion. Ond 
dangosodd ein dadansoddiad y byddai 
hyn yn dal i adael Lloegr gyda thua £1 
biliwn yn llai o gyllid mewn gwir dermau 
erbyn 2024-25 o’i gymharu â 2010-11, 
gan ddangos pa mor bell sydd yn dal i 
fynd. Yn y cyfamser, mae 63% yn llai o 
oedolion yn gwella eu llythrennedd a’u 
rhifedd o gymharu gyda degawd yn ôl, 
er bod angen i naw miliwn o oedolion 
wneud hynny. Fe wnaethom sefydlu 
cynghrair Sgiliau am Byth, a gefnogwyd 
gan ddadansoddiad ac astudiaethau 
achos rhyngwladol, i geisio newid hyn. 

Wrth i gyfyngiadau lacio, mae sylw wedi 
troi at y dyfodol. Fe wnaethom ddatblygu 
mynegai i ymchwilio’r angen am a heriau 
‘codi’r gwastad’, parhau i ddathlu oedolion 
sy’n ddysgwyr gwych yn Lloegr a Chymru, 
mapio cynnydd mewn dysgu gydol oes 
drwy’r pandemig, a helpu Llywodraeth 
Cymru i osod uchelgeisiau ar gyfer 
cymwysterau’r boblogaeth yn 2050.

Mae gan ein gwaith ystod eang. 
Gweithiwn mewn sectorau cymhleth 
mewn partneriaeth gydag amrywiaeth 
o sefydliadau. Mae’n rhaid i ni hefyd 
weithio hyd yn oed yn galetach i sicrhau 
cyllid ar gyfer ein gwaith – eleni gwelsom 
ddwsinau o gyllidwyr yn cefnogi dwsinau 
o brosiectau. Ac, wrth gwrs, mae ein staff 
wedi wynebu’r un heriau â phawb arall, 
gyda’r pandemig a’r cynnydd mewn 
costau byw wedi effeithio arnynt. Mae 
hyn yn gwneud yr hyn y gwnaethom 
ei gyflawni hyd yn oed yn fwy hynod, 
ac estynnwn ein diolch i’n holl staff ac 
ymddiriedolwyr gwych.

Gwyddom, beth bynnag yr her polisi, fod 
ehangu mynediad i ddysgu a gwaith da 
yn ganolog. Byddwn yn parhau ein gwaith 
i gyflwyno’r achos dros hyn, adeiladu’r 
sylfaen tystiolaeth, llunio polisi a phrofi 
ffyrdd newydd o weithio.

Maggie Galliers CBE and 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 eu hoes.

Wrth i ni sicrhau adferiad o’r pandemig 

rydym yn wynebu heriau newydd, brys 

i’n cymdeithas a’n heconomi. Ond mae 

cyfleoedd i adeiladu dyfodol cryfach. Dylem 

anelu i’r Deyrnas Unedig nid yn unig ddal i 

fyny gyda gwledydd eraill tebyg ond i arwain 

y byd yn nhermau dysgu a gwaith. Dyma’r 

amser i gydweithio i greu economi twf, a 

arweinir gan sgiliau gyda swyddi da a dysgu 

gydol oes.

Rydym eisiau gwneud gwahaniaeth drwy: 

ymchwilio’r hyn sy’n gweithio a chyflwyno’r 

achos dros fuddsoddiad; dathlu’r gorau 

mewn dysgu; helpu i wella polisi drwy 

dystiolaeth a phrofi dulliau newydd o 

ddarparu cefnogaeth.



YSTADEGAU ALLWEDDOL

Cymerodd 44 y 
cant o oedolion 
ran mewn dysgu 
yn y tair blynedd 
ddiwethaf .
Y cynnydd cyntaf 
ers 2015.

44%
‘22‘21‘20

Ond mae diffyg cydraddoldeb 
yn parhau yn seiliedig ar oedran, 

dosbarth cymdeithasol ac 
agosatrwydd at y farchnad lafur

1 o bob 3 oedolyn
yn dweud eu bod eisiau newid swydd, 
ond mae’r rhan fwyaf yn meddwl nad 

oes ganddyn nhw’r sgiliau i newid.

Abc 1231 o bob 5 
oedolyn

Gallai gwario ar sgiliau oedolion 
yn Lloegr fod tua £1 biliwn yn is yn 

2025 o gymharu â 2010,
gyda chwyddiant uwch yn dileu 

gwerth cynnydd oedd ar y gweill.

£1,000,000,000

2010 2025

o gymharu gyda 
thueddiadau cyn y 
pandemig, a gaiff ei 
yrru gan gynnydd 
mewn anweithgaredd 
economaidd rhai dros 
50 oed a phobl gyda 
phroblemau iechyd 
hirdymor.

Mae

‘miliwn coll’ 
o bobl o weithlu’r Deyrnas Unedig

AR GOLL

â sgiliau hanfodol isel fel llythrennedd a 

rhifedd ac mae llai o oedolion yn dysgu i 

wella’r sgiliau hyn.
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EIN BLWYDDYN 
MEWN RHIFAU

18,200 
yn dilyn @learnworkUK ar Twitter

a 4,661 @LearnWorkCymru

yn cynnwys: Financial Times, Telegraph, Times, Mail on Sunday, 

Mirror, Independent, Guardian, Big Issue, LBC Radio, BBC Radio 4, 

Evening Standard, FE Week, FE News, People Management, S4C 

Heno a Wales Online.

1,100 310,000
edrychiad ar dudalennau ar ein gwefan, 

cynnydd o’r flwyddyn flaenorol.  

Roedd brigau yn gysylltiedig â 

chyhoeddi adroddiadau ac mae ein 

hadnoddau yn parhau’n boblogaidd. 

Cafodd ein gwefannau ymgyrch  

hefyd fwy o sylw eleni.

8,100 
8,100 awr o ffilm wedi’i weld ar ein sianel YouTube, 

gyda recordiad o’n digwyddiadau, enillwyr yr Ŵyl 

Ddysgu a gwobrau  

Ysbrydoli! yn cael eu  

gweld fwyaf.

DROS 

darn o sylw yn y wasg
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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.

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.

GWNEUD GWAHANIAETH Mae ffocws ein gwaith ar chwe thema:
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LLUNIO POLISI

Buom yn dyfnhau dealltwriaeth o effeithiau economaidd 
coronafeirws ac yn edrych ar hyn sydd ei angen ar gyfer 
adfywio ac adfer yn y dyfodol. Mae’r uchafbwyntiau yn 
cynnwys:

• helpu i lunio ymateb y Llywodraeth i effeithiau’r pandemig ar y 
farchnad lafur drwy’r Cynllun ar gyfer Swyddi;

• rhoi tystiolaeth lafar i Bwyllgor Dethol Gwaith a Phensiynau ac i 
Bwyllgor Economi Cynulliad Llundain;

• dadansoddi’r bwlch o filiwn yng ngweithlu y Deyrnas Unedig o 
gymharu â thueddiadau cyn y pandemig fel canlyniad i gynnydd 
mewn anweithgaredd economaidd;

• rhagweld y Papur Gwyn ar Godi’r Gwastad drwy osod pump 
mesur o lwyddiant mewn cyflogaeth a sgiliau, a chyhoeddi map 
o sut mae cyfle yn amrywio ar draws y wlad;

• helpu i sicrhau ymrwymiadau polisi newydd yng Nghymru, 
tebyg i’r Warant Person Ifanc, adolygiad o lefelau llythrennedd a 
rhifedd oedolion, cefnogaeth barhaus i’r sector dysgu oedolion 
yn y gymuned, a chyflwyno Adolygiadau Gyrfa Canol Bywyd.

Yn ychwanegol, fe wnaethom ymateb i nifer o ymholiadau 
ac ymgynghoriadau gan y Llywodraeth, a chyflwyno 
tystiolaeth i’r Pwyllgor Addysg ar eu hymchwiliadau 
pwysig ar ddyfodol cymwysterau ôl 16 ac addysg, 
gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar  
yrfaoedd (CEIAG).
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Arweinyddiaeth leol 

Fe wnaethom gefnogi’r Gymdeithas Llywodraeth 

Leol drwy ddiweddaru eu cynigion Gweithio Lleol, 

gan helpu i fodelu cwmpas posibl buddion i’r 

economi a threthdalwyr pe byddai mwy o ddatganoli 

gwasanaethau cyflogaeth a sgiliau yn arwain at well 

deilliannau. Arhosodd ein Prif Weithredwr hefyd yn 

aelod o Banel Ymgynghorol Cyflogaeth a Sgiliau 

Awdurdod Cyfun Manceinion Fwyaf.

Tuag at ddiwedd y flwyddyn fe wnaethom 

ddatblygu cynnig i lywodraeth leol  gefnogi  eu 

cynlluniau buddsoddi ar gyfer cynlluniau rhifedd 

oedolion Multiply a dyraniadau Cronfa Rhannu 

Ffyniant y Deyrnas Unedig (UKSPF), a chwmpasu 

partneriaethau tymor hirach gyda chyflenwi 

rhaglenni yn ddilynol.
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Digwyddiadau a chynadleddau
Ym mis Gorffennaf bu Mims Davies AS, Gweinidog 
Cyflogaeth a Kate Green AS, Ysgrifennydd Gwladol 
Cysgodol Addysg ar y pryd yn brif siaradwyr yn ein 
Confensiwn Cyflogaeth a Sgiliau gyda mwy na 1,300 o 
gynrychiolwyr. Roedd siaradwyr cyweirnod Confensiwn 
Cyflogadwyaeth a Sgiliau Cymru ym mis Tachwedd 
2021 yn cynnwys Vaughan Gething AS, Gweinidog yr 
Economi a Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru, 
gyda dros 380 o fynychwyr a gwylwyr. Daeth 120 i’n 
Uwchgynhadledd Gwell Gwaith, gydag araith gyweirnod 
gan Rajesh Agrawal, Dirprwy Faer Llundain dros Fusnes. 
Croesawodd ein Uwchgynhadledd Cyflogaeth a Sgiliau 
Ieuenctid ym mis Hydref Steve Rotheram Maer Metro 
Dinas Ranbarth Lerpwl a’r Gweinidog Mims Davies AS 
fel siaradwyr cyweirnod. Cyflwynwyd ein cynhadledd 
Saesneg, Mathemateg ac ESOL flynyddol ar-lein i 
515 o gyfranogwyr. Daeth tua 600 o gynrychiolwyr i’r 
gynhadledd Tai, Dysgu a Gwaith, a gynhaliwyd ar y cyd 
gyda Cymunedau sy’n Gweithio i ymchwilio agenda Codi’r 
Gwastad y Llywodraeth.

Rhwng cynadleddau fe wnaethom gynnal gweminarau 
a digwyddiadau byrrach i nodi cyhoeddi adroddiadau a 
digwyddiadau allanol ac fe wnaeth ein tîm uwch rannu 
llwyfannau mewn digwyddiadau a gynhaliwyd gan 
sefydliadau eraill.

4,000
O GYNRYCHIOLWYR
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YSBRYDOLI OEDOLION I DDYSGU

Mae’r Ŵyl Ddysgu yn Lloegr a’r Wythnos Addysg Oedolion 

yng Nghymru wedi dathlu goreuon addysg oedolion ac 

wedi ysbrydoli pobl i ddysgu am dri degawd, gan ysbrydoli 

dathliadau tebyg o amgylch y byd.

Yn Lloegr, caiff yr Ŵyl Ddysgu ei chefnogi gan yr Adran Addysg, 

NOCN, WEA, City Lit, y Sefydliad Addysg a Hyfforddiant a’r 

Grŵp Sgiliau ac Addysg a buom yn gweithio gyda sefydliadau 

fel HOLEX, Cymdeithas Colegau, AELP, World Skills UK a’r 

Brifysgol Agored. Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr ym mis 

Gorffennaf a dewiswyd deuddeg enillydd a saith ar gyfer 

y rownd derfynol o dros 200 enwebiad. Cafodd y seremoni 

wobrwyo ei ffrydio’n fyw a’i gweld gan dros 1,200 o unigolion a 

chafodd ein hashnod Twitter 1.1 miliwn argraff. Cafodd straeon 

enillwyr gwobrau sylw eang yng ngwasg y sector.

Yn yr Wythnos Dysgu Gydol Oes ym mis Tachwedd croesawyd 

ein Noddwr, EHB y Dywysoges Frenhinol i’n digwyddiad dathlu 

canmlynedd. Gwelsom gynnydd mewn gweithgaredd ar y 

cyfryngau cymdeithasol o gymharu â’r flwyddyn flaenorol, 

gyda 4.7 miliwn argraff ar Twitter a 1,100 neges Twitter. 

o argraffiadau Twitter
4.7

Seremoni wobrwyo yn cael ei 
gweld gan 

1,200
MILIWN

200o Enwebiadau

Dros
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Yng Nghymru, ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion, buom 
yn gweithio gyda dros 200 o bartneriaid i ddarparu cyfuniad 
o 500 cwrs ar-lein, digwyddiadau a gweithgareddau 
allgymorth a blasu mewn cymunedau gyda bron 10,000 
o bobl yn ymgysylltu â gweithgareddau dysgu. Buom yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r ymgyrch 
a chafodd ein platfform ar-lein gyda rhestri cyrsiau, 
digwyddiadau arbennig, straeon dysgwyr a dolenni i 
wybodaeth bellach, cyngor a chefnogaeth dros 167,000 
edrychiad tudalen ac fe wnaeth ein cynnwys ysgogi dros 
chwe miliwn argraff ar Twitter.

Yn union cyn yr Wythnos Addysg Oedolion fe wnaeth 
Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg 
Llywodraeth Cymru gyflwyno 13 Gwobr Ysbrydoli! i 
ddathlu llwyddiant oedolion sy’n ddysgwyr, teuluoedd, 
cymunedau a phrosiectau gweithle. Roedd gan ein 
seremoni wobrwyo ar-lein gynulleidfa o 1,000 a cafodd 
enillwyr gwobrau sylw yn y cyfryngau print a darlledu, 
gyda dau yn cael eu cyfweld ar S4C.

200
partneriaid gan gynnwys;

Roedd gan blatfform  
Wythnos Dysgwyr Oedolion

 167,000
edrychiad tudalen

10,000
o bobl wedi cymryd rhan ar-lein 

cyrsiau a rhagflasau
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DATBLYGU DATRYSIADAU

Deall yr hyn sy’n gweithio
Fe wnaethom weithio gyda’r Comisiwn Symudedd Cymdeithasol i ymchwilio 
effaith y pandemig ar bobl ifanc, gyda’n canfyddiadau yn cyfrannu at eu 
hadroddiad Cyflwr y Genedl blynyddol 2022. Fe wnaeth ein hadolygiad 
o raglenni Sefydliad EY eu galluogi i ddylunio rhaglen ddysgu hybrid 
effeithlon ar gyfer pobl ifanc ddifreintiedig. Helpodd canfyddiadau interim 
ein gwerthusiad tair blynedd o Gronfa Gweithlu’r Dyfodol Ymddiriedolaeth 
y Tywysog i helpu llunio’r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu i bobl 
ifanc sydd mewn risg o ddod yn NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant). 

Dysgu gydol oes
Ar ei 25ain pen-blwydd, dangosodd ein harolwg fod 44% o oedolion wedi 
cymryd rhan mewn dysgu yn y tair blynedd ddiwethaf – cynnydd ar y 
nifer isel yn 2019 a’r cynnydd cyntaf mewn cyfranogiad ers 2015. Fodd 
bynnag, mae anghydraddoldeb sylweddol yn dal i fod rhwng grwpiau 
demograffig. Mae’r arolwg a’n gwaith ehangach ar ennyn diddordeb 
oedolion mewn dysgu wedi helpu i lywio ein rhaglen Dyfodol Newydd a 
chynllun peilot Cyfrif Dysgu Personol yng Nghymru. Rydym wedi parhau 
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 ar ehangu cyfranogiad yn wella thrafodaeth yn 
ein Cynhadledd Addysg Oedolion ym mis Chwefror 2021.
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Gwella sgiliau rhifedd, 
llythrennedd a sgiliau bywyd
Mae gan un ym mhob pump oedolyn sgiliau hanfodol 

isel fel llythrennedd a rhifedd ac mae llai o oedolion 

yn dysgu i wella’r sgiliau hyn. Ynghyd â HOLEX fe 

wnaethom gynnull y gynghrair Sgiliau am Byth, 

gan ddod â rhanddeiliaid sector allweddol ynghyd 

gydag arsylwyr o’r Adran Addysg a’r Adran Gwaith a 

Phensiynau i ddadlau am fwy o ffocws a gweithredu 

ar sgiliau hanfodol oedolion mewn polisi ac ymarfer 

sgiliau. I gefnogi gwaith y Gynghrair cyhoeddwyd 

Getting the Basics Right, crynodeb o’r achos dros 

weithredu ar sgiliau hanfodol oedolion. Fe wnaethom 

hefyd weithio gyda thri Awdurdod Cyfunol Maerol 

i ddeall yr yr hyn sy’n gyrru cyfranogiad isel yn yr 

ardaloedd hyn. Fe wnaethom gynghori Adran Addysg 

Llywodraeth y DU ar fodelau cyflenwi ar gyfer y 

dyfodol mewn Sgiliau Digidol Hanfodol ac Awdurdod 

Llundain Fwyaf (GLA) ar bresgripsiynau cymdeithasol 

i addysg oedolion er mwyn gwella iechyd a llesiant 

Llundeinwyr.
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Prentisiaethau ac addysg dechnegol
Mae ein gwaith gydag Adran Addyg Llywodraeth y DU ar 

hyfforddiaethau galwedigaethol wedi cefnogi darparwyr i 

ymestyn y rhaglen mewn sectorau blaenoriaeth o’r economi. 

Fe wnaethom gynnal ymchwil ar ran World Skills UK ar sut 

y gall pobl ifanc ennill y sgiliau technegol sydd eu hangen i 

gefnogi trosiant y Deyrnas Unedig i economi sero net. Mewn 

partneriaeth gyda JP Morgan buom yn gweithio gyda darparwyr 

o wahanol rannau o’r byd i ddynodi a rhannu ymarfer effeithlon 

wrth ddylunio a chyflenwi rhaglenni cyn-prentisiaeth ar gyfer 

pobl ifanc. Mae hyn wedi galluogi darparwyr i ddatblygu 

rhaglenni newydd gyda phobl ifanc sy’n wynebu rhwystrau i 

gyflogaeth.

Dysgu gyrfa
Mae ein rhaglen arweiniol, Dyfodol Newydd/New Futures, 

yn profi ffyrdd o helpu pobl i ail-sgilio a newid gyrfa drwy 

bum cynllun peilot ar draws y Deyrnas Unedig.  Rydym 

hefyd wedi cynnal ymchwil i lywio polisi’r Gronfa Sgiliau 

Genedlaethol yn Lloegr, yn cynnwys ymchwilio sut y gall 

gwersylloedd sgiliau helpu i drin bylchau sgiliau gwyrdd, 

ennyn diddordeb oedolion yn y cynnig Cyrsiau am Ddim 

ar gyfer Swyddi, a sut y gall cost fod yn rhwystr i addysg 

oedolion ar lefel 3.
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Hyfforddiant yn y gwaith
Fe wnaethom gyhoeddi dadansoddiad yn 

dangos fod buddsoddiad cyflogwyr mewn 

sgiliau wedi gostwng gan 28% y person 

ers 2005 a fod pobl sydd â chymwysterau 

lefel gradd bedair gwaith yn fwy tebygol o 

gael hyfforddiant yn y gwaith na phobl heb 

unrhyw gymwysterau. Fe wnaethom dynnu 

sylw at yr angen am bolisi ac arfer cyflogwyr 

i newid hyn.

Gwaith da a chynnydd
Mae gan ein Rhwydwaith Gwell Gwaith, 

a gefnogir gan Trust for London, dros 620 

o aelodau. Cyhoeddodd yr Archwiliad 

Gwell Gwaith ar gyfer Llundain gan helpu 

i lywio ymagwedd y GLA at ddatblygiad 

economaidd. Fe wnaethom hefyd weithio 

gyda’r Comisiwn Tlodi ac Anghydraddoldeb 

i ddarparu cyngor ac argymhellion ar sut y 

gall Llywodraeth yr Alban gefnogi creu mwy 

o ‘swyddi da’ sy’n gostwng tlodi plant.
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Gwella sgiliau a chyfleoedd 
cyflogaeth
Gan gydweithio gyda’r Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, rydym yn 

dadansoddi tueddiadau sy’n dod i’r amlwg 

yn y farchnad lafur ar gyfer grwpiau gyda 

gwahanol nodweddion gwarchodedig. 

Rydym hefyd yn gweithio gyda NFER 

(Sefydliad Cenedlaethol Ymchwil Addysgol) 

ar raglen ymchwil bwysig Skills Imperative 

2035 a gyllidir gan Sefydliad Nuffield i 

ddadansoddi dyfodol sgiliau cyflogaeth yn 

ein marchnad lafur newidiol. Fe wnaethom 

gynnal ymchwil ar gyfer yr Adran Addysg 

i Lwybr Cynnydd Academaidd newydd ar 

gyfer pobl ifanc i lywio cynllun peilot yn y 

dyfodol. Roedd ein gwaith gyda’r Gymdeithas 

Colegau yn canolbwyntio ar sut y gellid 

cynnwys mwy o ffocws ar ddeilliannau yn y 

system addysg yn Lloegr ac roedd ffocws ein 

hymchwil gyda Rhwydwaith Coleg Agored 

Gogledd Iwerddon (OCN NI) ar adeiladu 

marchnad lafur gynhwysol yng Ngogledd 

Iwerddon.
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Gwaith rhyngwladol
Daeth ein rôl degawd o hyd fel Cydlynydd Cenedlaethol 

y Deyrnas Unedig dros yr Agenda Ewropeaidd ar gyfer 

Addysg Oedolion i ben ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Rydym 

yn parhau i fod â rôl weithgar yn y Gymdeithas Ewropeaidd 

dros Addysg Oedolion a’r Rhwydwaith Sgiliau Sylfaenol 

Ewropeaidd. Drwy brosiect RegALE (‘Regional Capacity 

for Adult Learning and Education’), rydym yn parhau i 

gydweithio gyda phartneriaid ar amrywiaeth o faterion 

cyfoes mewn addysg oedolion.

Cefnogi grwpiau a dangynrychiolir
Mae’r 300,000 oedolyn ifanc sy’n ofalwyr yn y Deyrnas Unedig 

yn darparu £5 biliwn o ofal di-dâl ond maent bum gwaith yn 

fwy tebygol o adael y coleg yn gynnar na’u cyfoedion. Yn 

nwy flynedd gyntaf ein prosiect Gyrru Newid rydym wedi 

gweithio gyda 30 coleg ar draws y Deyrnas Unedig i wella’r 

gefnogaeth sydd ganddynt yn ei lle ar gyfer oedolion ifanc 

sy’n ofalwyr, fel y gallant sicrhau deilliannau da.
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EIN CYLLIDWYR

British Army

Catch 22

Centre for Ageing Better

Charities Aid Foundation (CAF)

Colegau Cymru Cyfyngedig

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Department for Education

Department for Work and Pensions

EY Foundation

Greater London Authority

Impact on Urban Health

JP Morgan Chase Foundation

Local Government Association

Llywodraeth Cymru

Peabody

Scottish Government

Social Mobility Commission

Trades Union Congress

Trust for London

World Skills UK

Youth Futures Foundation
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