
Ymyraethau Llywodraeth y DU yn ôl thema 
THEMA 

Ffyniannus: Gwelliannau i Ganol y Dref a Thwristiaeth 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf Refeniw Cyfalaf Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£50,000 £160,000 £215,000 £50,000 £550,000 £800,000 

Ymyriadau 
W1: Cyllid ar gyfer gwelliannau i ganol trefi a strydoedd mawr, gan gynnwys hygyrchedd gwell ar 
gyfer pobl anabl, yn cynnwys gwariant cyfalaf a chostau rhedeg. 
W4: Cymorth estynedig ar gyfer sefydliadau diwylliannol, hanesyddol a threftadaeth presennol 
sy’n rhan o’r cynnig diwylliannol a threftadaeth lleol, gan gynnwys gwelliannau i fynediad i 
safleoedd i atal effeithiau ynysu, yn enwedig ar gyfer pobl hŷn a phobl anabl. 
W8: Cyllid ar gyfer datblygu a hyrwyddo ymgyrchoedd ehangach a phrofiadau trwy gydol y 
flwyddyn sy’n annog pobl i ymweld â’r ardal leol, a’i harchwilio. 
W14: Cyllid i gefnogi astudiaethau dichonoldeb perthnasol. 
W16: Buddsoddi mewn marchnadoedd agored a gwelliannau i seilwaith y sector manwerthu a 
gwasanaethau yng nghanol trefi, gyda chymorth cofleidiol ar gyfer busnesau bach. 
W17: Cyllid ar gyfer datblygu a hyrwyddo’r economi ymwelwyr (masnach a defnyddwyr, fel ei 
gilydd), fel atyniadau lleol, llwybrau a chynhyrchion twristiaeth yn fwy cyffredinol. 

Allbynnau 
Maint y tir cyhoeddus a grëwyd neu a wellwyd (m2) 
Nifer yr asedau Twristiaeth, Diwylliant neu Dreftadaeth a grëwyd neu a wellwyd (gwerth 
rhifiadol) 
Nifer y digwyddiadau/rhaglenni cyfranogol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gyrhaeddwyd 
Nifer yr astudiaethau dichonoldeb a gefnogwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y marchnadoedd lleol a gefnogir (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy’n cael cymorth ariannol heblaw grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy'n cael cymorth anariannol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a gefnogwyd (gwerth rhifiadol) 

Canlyniadau 
Gwell hygyrchedd canfyddedig / profiad o hygyrchedd (% cynnydd) 
Gwell canfyddiad o gyfleusterau / amwynderau (% cynnydd) 
Cynnydd yn nifer y prosiectau sy’n deillio o astudiaethau dichonoldeb wedi’u hariannu (% 
cynnydd)  
Swyddi wedi’u creu (gwerth rhifol) 
Nifer y busnesau newydd sydd wedi’u creu (gwerth rhifol) 



 

 

THEMA 

Ffyniannus: Cefnogaeth Busnes Ar draws y Sir 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£0 £0 £50,000 £655,192 £500,000 £850,000 

 

 

 

Ymyriadau 
W23: Cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol, a chefnogi busnesau ym mhob cam o’u 
datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu ac arloesi, yn cynnwys trwy rwydweithiau lleol. 
W24: Cyllid ar gyfer hybiau hyfforddi newydd, a gwelliannau i rai presennol, cynigion cymorth 
busnes, ‘unedau hybu’ ac ‘unedau sbarduno’ ar gyfer menter leol (yn cynnwys menter 
gymdeithasol) sy’n gallu cynorthwyo entrepreneuriaid a busnesau newydd trwy gamau cynnar 
datblygu a thwf trwy gynnig cyfuniad o wasanaethau, yn cynnwys rheoli cyfrifon, cyngor, 
adnoddau, hyfforddiant, hyfforddi, mentoriaeth a mynediad i leoedd gwaith. 
W26: Cymorth ar gyfer tyfu’r economi gymdeithasol leol, yn cynnwys busnesau cymunedol, 
cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol. 
W30: Mesurau cymorth busnes i ysgogi twf mewn cyflogaeth, yn enwedig mewn ardaloedd â 
chyfraddau diweithdra uwch. 

Allbynnau 
Nifer y busnesau sy’n cael cymorth ariannol heblaw grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy'n derbyn grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer yr entrepreneuriaid posibl a gafodd gymorth i fod yn barod ar gyfer busnes (gwerth 
rhifiadol) 

Canlyniadau 
Swyddi a grëwyd (gwerth rhifiadol) 
Swyddi a ddiogelwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau a grëwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy'n cyflwyno cynhyrchion newydd i'r cwmni (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy'n mabwysiadu technolegau neu brosesau newydd i'r cwmni (gwerth 
rhifiadol) 



THEMA 

Iachach, Hapusach, Gofalgar: Meithrin Gallu Cymunedol 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£0 £120,000 £270,000 £50,000 £450,000 £1,125,504 

 

 

 

 

 

Ymyriadau 
W9: Cyllid ar gyfer gwirfoddoli sy’n creu effaith a/neu brosiectau gweithredu cymdeithasol i 
ddatblygu cyfalaf cymdeithasol a dynol mewn lleoedd lleol. 
W11: Buddsoddi mewn meithrin gallu a chymorth seilwaith ar gyfer cymdeithas sifil leol a grwpiau 
cymunedol. 
W12: Buddsoddiad mewn cynlluniau ymgysylltu cymunedol i gefnogi ymglymiad cymunedol wrth 
wneud penderfyniadau mewn adfywio lleol 

Allbynnau 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth anariannol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a gefnogwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogir (gwerth rhifiadol) 
Nifer y prosiectau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleusterau a gefnogir / a grëwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sy'n mynychu sesiynau hyfforddi (gwerth rhifiadol) 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gyrhaeddwyd (gwerth rhifiadol) 

Canlyniadau 
Gwell nifer ymgysylltu (cynnydd %) 
Niferoedd gwirfoddoli o ganlyniad i gefnogaeth (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleusterau cymunedol newydd neu well o ganlyniad i gefnogaeth 



THEMA 

Diwylliant a'r Iaith Gymraeg: Diwylliant, Chwaraeon a Chreadigrwydd 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£100,000 £65,000 £95,000 £25,000 £300,000 £600,000 

 

 

 

 

 

Ymyriadau 
W6: Cefnogaeth ar gyfer celfyddydau lleol, gweithgareddau diwylliannol, treftadaeth a chreadigol. 
W10: Cyllid ar gyfer cyfleusterau chwaraeon lleol, twrnameintiau, timau a chynghreiriau; i ddod â 
phobl at ei gilydd. 

Allbynnau 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn grantiau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth anariannol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a gefnogwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogir (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleusterau a gefnogir / a grëwyd (gwerth rhifiadol) 
Lefelau cyfranogiad mewn gweithgareddau chwaraeon a hamdden mewn cyfleusterau sydd wedi 
elwa o gyllid (yn seiliedig ar chwaraewyr/timau cofrestredig) (cynnydd %) 

Canlyniadau 
Swyddi wedi’u creu (gwerth rhifol) 
Swyddi wedi’u diogelu (gwerth rhifol)  
Cynnydd mewn defnyddwyr (% cynnydd)  
Cynnydd mewn ymwelwyr (% cynnydd)  
Gwell canfyddiad o gyfleusterau / amwynderau (% cynnydd)  
Gwell niferoedd ymgysylltu (% cynnydd)  
Nifer y digwyddiadau celf, diwylliannol, treftadaeth a chreadigol dan arweiniad y gymuned  
Gwell canfyddiad o ddigwyddiadau (% cynnydd)  
Cynnydd yn niferoedd defnyddwyr cyfleusterau / amwynderau (% cynnydd)  



THEMA 

Gwell Cysylltiedig: Cynhwysiant Digidol 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£0 £23,000 £0 £240,000 £0 £292,000 

 

 

 

 

Ymyriadau 
W37: Ymyriadau i gynyddu lefelau cynhwysiant digidol, gyda ffocws ar sgiliau digidol hanfodol, 
cyfathrebu manteision mynd (yn ddiogel) ar-lein, a chymorth yn y gymuned i roi’r hyder a’r 
ymddiriedaeth i ddefnyddwyr aros ar-lein. 
W42: Cyllid i gefnogi sgiliau digidol lleol. 

Allbynnau 
Nifer y bobl a gefnogir i gael mynediad at sgiliau sylfaenol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i ymgysylltu â sgiliau bywyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i ennill cymhwyster neu gwblhau cwrs (gwerth rhifiadol) 

Canlyniadau 
Nifer y bobl sy'n ennill cymhwyster neu'n cwblhau cwrs yn dilyn cymorth (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn cymorth sgiliau bywyd yn dilyn ymyriadau (gwerth rhifiadol) 



THEMA 

Tecach, Diogel a Mwy Cyfartal: Diogelwch Cymunedol 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£350,000 £70,000 £0 £0 £1,700,000 £400,000 

 

 

 

Ymyriadau 
W5: Dylunio a rheoli'r amgylchedd adeiledig a thirluniol i 'ddylunio i atal trosedd'. 

Allbynnau 
Maint y tir cyhoeddus a grëwyd neu a wellwyd (m2) 
Nifer y gwelliannau cymdogaeth a gyflawnwyd (gwerth rhifiadol) 

Canlyniadau 
Cynnydd mewn defnyddwyr (% cynnydd)  
Cynnydd yn y defnydd o lwybrau beicio (% cynnydd)  
Gwell canfyddiad o ddiogelwch (% cynnydd)  
Gostyngiad mewn troseddau cymdogaeth (% gostyngiad)   



THEMA 

Gwyrddach: Seilwaith Cymunedol 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£350,000 £329,096 £225,000 £500,000 £1,725,000 £1,250,000 

 

 

 

Ymyriadau 
W2: Cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith cymunedau a chymdogaethau newydd, neu welliannau i 
rai sy’n bodoli eisoes, gan gynnwys y rheiny sy’n cynyddu gwydnwch cymunedau i beryglon 
naturiol, fel llifogydd, a buddsoddi mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a rheoli gwastraff a 
berchnogir yn lleol i wella’r pontio i fywyd sy’n isel o ran carbon. Gallai hyn gwmpasu gwariant 
cyfalaf a chostau rhedeg. 
W3: Creu a gwella mannau gwyrdd, gerddi cymunedol, cyrsiau dŵr ac argloddiau lleol, ynghyd ag 
ymgorffori nodweddion naturiol a gwelliannau i fioamrywiaeth mewn mannau cyhoeddus 
ehangach. 
W13: Mesurau cymunedol i leihau costau byw, gan gynnwys drwy fesurau i wella effeithlonrwydd 
ynni, a brwydro yn erbyn tlodi tanwydd a newid yn yr hinsawdd. 
W15: Buddsoddiad a chefnogaeth ar gyfer seilwaith digidol ar gyfer cyfleusterau cymunedol lleol. 
W29: Cefnogi datgarboneiddio a gwella’r amgylchedd naturiol wrth dyfu’r economi leol. 
Mabwysiadu dull systemau cyfan o fuddsoddi mewn seilwaith i gyflawni datgarboneiddio 
effeithiol ar draws ynni, adeiladau a thrafnidiaeth a thu hwnt, yn unol â’n targed hinsawdd sy’n 
rhwymo’n gyfreithiol. Cynyddu cryfderau lleol presennol neu ddatblygol mewn technolegau, 
nwyddau a gwasanaethau carbon isel i fanteisio ar y cyfle byd-eang cynyddol. 

Allbynnau 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth ariannol heblaw grantiau (gwerth rhifiadol) 
Maint y tir cyhoeddus a grëwyd neu a wellwyd (m2) 
Nifer y gwelliannau cymdogaeth a gyflawnwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleusterau a gefnogir / a grëwyd (gwerth rhifiadol) 
Faint o fannau gwyrdd neu las a grëwyd o wella (m2) 
Nifer y llwybrau beicio neu lwybrau newydd neu well (m2) 
Nifer y coed a blannwyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y sefydliadau sy'n derbyn cymorth anariannol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy'n cael cymorth anariannol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y busnesau sy'n derbyn grantiau (gwerth rhifiadol) 
Swm y seilwaith ynni carbon isel neu ddi-garbon a osodwyd (m2) 
Nifer y cynlluniau datgarboneiddio a ddatblygwyd (gwerth rhifiadol) 

Canlyniadau 
Swyddi wedi’u creu (gwerth rhifol) 
Swyddi wedi’u diogelu (gwerth rhifol)  
Gostyngiad mewn nwyon tŷ gwydr (% gostyngiad)  
Gwella canfyddiad o gyfleusterau / amwynderau (% cynnydd)  
Cynnydd yn niferoedd defnyddwyr cyfleusterau / amwynderau (% cynnydd)   
Gwell canfyddiad o gyfleusterau / prosiect isadeiledd (% cynnydd)  
Cynnydd yn y defnydd o lwybrau beicio (% cynnydd)  
Nifer y cyfleusterau cymunedol newydd neu wedi’u gwella o ganlyniad i gefnogaeth (gwerth rhifol)  



THEMA 

Dysgu a Thyfu: Pobl a Sgiliau 

Blwyddyn 1 Blwyddyn 2 Blwyddyn 3 
Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf  Refeniw Cyfalaf Refeniw 
£0 £958,000 £0 £2,775,000 £0 £2,952,000 

 

Ymyriadau 
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 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, cyndroseddwyr, 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 
 
W35: Mae'r cyrsiau'n cynnwys 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. 
W36: Gweithgareddau megis gweithgareddau cyfoethogi a gwirfoddoli i wella cyfleoedd a 
hyrwyddo llesiant. 
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. 
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. 
W43: Cyllid i gefnogi trefniadau ymgysylltu ac i ddatblygu sgiliau meddalach pobl ifanc, gan 
ystyried gwaith Gyrfa Cymru/Cymru'n Gweithio. 

 



Allbynnau 
Nifer y bobl economaidd anweithgar sy'n ymgysylltu â chymorth gweithiwr allweddol gwasanaethau 
(gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl economaidd anweithgar a gefnogir i ymgysylltu â'r 
system budd-daliadau (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol sy'n cyrchu cymorth (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i gael mynediad at sgiliau sylfaenol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sy'n cyrchu cymorth iechyd meddwl a chorfforol yn arwain at 
cyflogaeth (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i chwilio am swydd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sy'n cael cymorth i gael gwaith (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sy'n cael cymorth i gynnal cyflogaeth (gwerth rhifiadol) 
Gweithio effeithiol rhwng gweithwyr allweddol a gwasanaethau ychwanegol (nifer o ymrwymiadau) 
Nifer y bobl a gefnogir i ennill cymhwyster neu gwblhau cwrs (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i ymgysylltu â sgiliau bywyd (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir ar gwrs trwy ddarparu cyllid cefnogaeth (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i gymryd rhan mewn addysg (gwerth rhifiadol) 
Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogir (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni profiad gwaith (rhif gwerth) 
Nifer y bobl sy'n ailhyfforddi (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl mewn cyflogaeth sy'n ymgysylltu â'r system sgiliau (rhifol gwerth) 
Nifer y bobl sy'n cael cymorth i ennill trwydded alwedigaethol (gwerth rhifiadol) 
Nifer y bobl a gefnogir i ennill cymhwyster neu gwblhau cwrs (gwerth rhifiadol) 

 

Canlyniadau 
Nifer yr unigolion sy’n economaidd anweithgar sy’n derbyn budd-daliadau y maent  
yn gymwys iddynt yn dilyn cefnogaeth (gwerth rhifol)  
Nifer y cyfranogwyr gweithredol neu’n parhau mewn grwpiau cymunedol o ganlyniad  
i gefnogaeth (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai sy’n adrodd mwy o gyflogadwyedd drwy ddatblygu  
sgiliau rhyngbersonol wedi’i ariannu gan UKSPF (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai gyda sgiliau sylfaenol (Saesneg, Mathemateg, Digidol ac ESOL)  
(gwerth rhifol)  
Nifer y rhai mewn cyflogaeth a gefnogir (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai sy’n cynnal ymgysylltiad gyda chefnogaeth gweithiwr allweddol a 
gwasanaethau ychwanegol (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai sy’n ymgysylltu â chwilio am swyddi yn dilyn cefnogaeth (gwerth  
rhifol) 
Nifer y rhai mewn cyflogaeth, gan gynnwys hunangyflogaeth yn dilyn  
cefnogaeth (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai sy’n parhau yn eu cyflogaeth am 6 mis (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai mewn addysg / hyfforddiant (gwerth rhifol) 
Nifer y rhai sy’n profi llai o rwystrau strwythurol i gyflogaeth  
ac i dderbyn sgiliau (gwerth rhifol)  
Nifer y rhai sy’n gyfarwydd â disgwyliadau cyflogwyr, gan gynnwys,  
safonau ymddygiad yn y gweithle  
Nifer y rhai sy’n derbyn cymwysterau, trwyddedau a sgiliau (gwerth rhifol)  
Nifer yr unigolion sy’n economaidd weithgar sy’n ymgysylltu â sgiliau  
addysg a hyfforddiant prif ffrwd (gwerth rhifol)  



Nifer y rhai sy’n ymgysylltu â chefnogaeth sgiliau bywyd yn dilyn ymyraethau  
(gwerth rhifol)  
Cynnydd yn nifer y rhai sy’n derbyn cymwysterau, trwyddedau a sgiliau (% 
y cynnydd) 
Cynnydd yn nifer y rhai sy’n ymgysylltu â chefnogaeth sgiliau bywyd yn dilyn ymyraethau  
(% cynnydd)  

 

 

 

 

 


	Ymyriadau Llywodraeth y DU yn ôl thema



