
Bydd datblygu trafnidiaeth a 
gwella cysylltiadau digidol yn 
helpu i feithrin busnesau a 
chymunedau ffyniannus, a 
hybu cyflogaeth ledled Cymru. 
Mae cronfeydd yr UE yn mynd 
i’r afael â mannau penodol lle 
ceir tagfeydd trafnidiaeth, yn 
gwella trafnidiaeth gyhoeddus 
mewn ardaloedd trefol, ac yn 
helpu i gwblhau rhwydweithiau 
digidol cyflym iawn yng 
Nghymru. Bydd mwy o 
fuddsoddiad mewn seilwaith 
yng Ngorllewin Cymru a’r 
Cymoedd lle gall hyn gael yr 
effaith fwyaf ar swyddi lleol a 
chefnogi cyfleoedd rhanbarthol 
ehangach i annog 
buddsoddiad preifat. 
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Mae rhan 7.8 cilometr o'r A465 wedi'i uwchraddio o fod 

yn ffordd tair lôn i ffordd ddeuol er mwyn lleddfu'r 
materion sy'n achosi trafferth sef nad oes modd gweld 
yn glir, tagfeydd, diffyg cyfleoedd i oddiweddyd a 
mannau lle mae llawer iawn o ddamweiniau'n digwydd.  
 
 
Mae Cynllun Deuoli yr A465 yn rhan o brosiect 
Blaenau'r Cymoedd sy'n werth £800m i ddeuoli'r A465 
o'r Fenni i Hirwaun. Bydd hyn yn rhoi hwb i'r economi 
leol ac yn helpu i adfer Cymoedd y De. 
 
Mae'r ffordd, sy'n cael cefnogaeth ariannol gwerth 
£82m gan yr UE, yn ymestyn o'r gogledd i gylchfan yr 
A465 ym Mrynmawr ac yn ymuno â'r rhan o'r A465 a 
gafodd ei gwella'n flaenorol i'r Gorllewin o gyffordd 
Nant-y-bwch yn Nhredegar. Mae'r prosiect hefyd yn 
cynnwys llwybr beicio â wyneb caled 5 cilometr a man 
gorffwys yng Ngharn Lydan gydag ardal barcio fwy, 
gwybodaeth i dwristiaid a golygfannau tuag at Barc 
Rhanbarthol y Cymoedd a Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. 
 
Mae adran 3 (Brynmawr i Dredegar) yn ymuno ag 
adran 1 (y Fenni i Gilwern) ac adran 4 (Tredegar i 
Dowlais Top) sydd eisoes wedi'u deuoli. Mae disgwyl i 
adran 2 (Gilwern i Frynmawr) gael ei chwblhau yn 
2018 a'r bwriad yw i'r ddwy adran olaf, sef adran 5 
(Dowlais i'r A470) ac adran 6 (yr A470 i Hirwaun) gael 
eu cwblhau erbyn 2020. 
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Bydd gwella sgiliau a 
hyfforddiant yn helpu i greu 
gweithlu cryf ac amrywiol a all 
fynd i’r afael â heriau’r 
farchnad lafur ac annog 
cynhyrchiant economaidd a 
thwf busnes. Mae cronfeydd 
yr UE yn helpu i wella sgiliau 
galwedigaethol a sgiliau lefel 
uwch, gan gynnwys y rheini 
sy’n ymwneud ag ymchwil ac 
arloesi. Mae cronfeydd yr UE 
hefyd yn helpu i leihau 
anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod, yn 
gwneud y gweithlu’n fwy 
amrywiol, ac yn helpu 
menywod i symud ymlaen yn 
y gweithlu. 
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Mae'r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol sy'n werth £16 
miliwn ac sy'n cael cefnogaeth ariannol gwerth £11.5 miliwn 
gan yr UE, yn cefnogi pobl sy'n ddi-waith ers cyfnod hir ac 

sy'n economaidd anweithgar dros 25 oed yn y Gogledd a'r 
Gorllewin, a Chymoedd y De.  
 
Caiff y gronfa hon ei rheoli gan Gyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae'n cefnogi sefydliadau i 
ddarparu rhaglenni sgiliau a chyfleoedd cyflogaeth drosiannol 
mewn ardaloedd lleol.  
 
Mae Cynhwysiant Gweithredol yn helpu i wella cyfleoedd 
cyflogaeth pobl sy'n ddi-waith ers cyfnod hir, yn ogystal â 
phobl sy'n wynebu rhwystrau sy'n eu hatal pobl rhag cael 
gwaith, fel anableddau, lefel isel o sgiliau neu broblemau 
camddefnyddio sylweddau. Mae dros 2,000 o leoliadau 
gwaith chwe mis yn cael eu creu i'w cefnogi i gael gwaith 
cynaliadwy.  
 
Erbyn 2018, bydd y prosiect yn helpu pobl i gyflawni dros 
4,000 o gymwysterau newydd seiliedig ar waith, yn helpu 
dros 3,500 o bobl i gael gwaith ac yn helpu eraill i gael 
addysg bellach a hyfforddiant.  
 
Fe wnaeth Janine Downing o'r Rhyl elwa ar brosiect 
cyflogaeth blaenorol a oedd yn cael ei ariannu gan yr UE dan 
arweiniad CGGC. Trwy leoliad gwaith dros dro fel 
cynorthwyydd gweinyddol gyda chwmni Conwy Furniture 
Reclaim, cafodd Janine y sgiliau a'r profiad i ymgeisio'n 
llwyddiannus am swydd barhaol gyda CGGC. Ers hynny, 
mae wedi symud ymlaen i rôl lle mae'n cynghori sefydliadau 
ar reoli prosiectau. 
 
Dywedodd Janine: "Cefais y cyfle gan CGGC i ddechrau 
mewn rôl lle roeddwn yn gallu profi fy hun a datblygu i'r 
swydd sydd gen i heddiw. Heb y sgiliau y gwnes i eu dysgu 
trwy'r lleoliad gyda chefnogaeth ariannol yr Undeb 
Ewropeaidd, ni fyddwn wedi gallu cyflawni hyn.  
 
"Mae fy amser gyda Conwy Furniture Reclaim wedi rhoi'r 
angerdd a'r ysgogiad i mi gan fod gen i bellach brofiad 
ymarferol o'r gwahaniaeth y mae'r prosiectau hyn gan yr 
Undeb Ewropeaidd yn gallu ei wneud i fywydau pobl." 
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EE, un o gwmnïau cyfathrebu digidol mwyaf y DU, ac 
sydd â chanolfan ym Merthyr Tudful, ddaeth i’r brig fel 
y Cyflogwr Macro gorau yng Ngwobrau Prentisiaid 
Cymru 2015. 

 
Cyflwynwyd y gwobrau drwy’r Cynllun Prentisiaeth a 

ariennir gan yr UE, ac sy’n helpu miloedd i ddatblygu 
eu gyrfaoedd.  

 
Mae EE, sy’n gwasanaethu dros 30 miliwn o 
gwsmeriaid, yn flaenllaw ym maes arloesi, ac yn cyflogi 
dros 750 o staff rheng flaen a staff cymorth yn eu 
canolfan ym Merthyr Tudful.    
 
Sefydlodd y cwmni ei raglen Prentisiaid dair blynedd yn 
ôl a hynny’n bennaf er mwyn lleihau’r nifer a oedd 
gadael y cwmni yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Ar hyn o 
bryd, mae’r cwmni’n cyflogi 251 o brentisiaid.    
 
Yn ôl Claire Litten-Price, Rheolwr Gweithrediadau yng 
Nghanolfan Gyswllt EE ym Merthyr Tudful, “Mae’n 
wobr hollol anhygoel ac mae’n haeddiannol iawn hefyd 
oherwydd yr holl waith caled y mae’r cwmni wedi’i 
wneud gyda’r prentisiaid ym Merthyr Tudful.  
 
“Byddwn yn ceisio sicrhau bod ein prentisiaid yn deall 
bod ganddynt ran bwysig iawn i’w chwarae ac y gallant 
wneud cymaint o wahaniaeth i’r cwmni.”  
 
Daeth  Coleg Merthyr Tudful ac EE at ei gilydd yn 
benodol i ddatblygu rhaglen i helpu busnesau i gadw 
staff ac i recriwtio pobl ifanc o’r ardal leol.  
 
“Mae’n well gennym recriwtio timau o brentisiaid yn 
hytrach na phobl sydd â phrofiad yn y maes. Mae 
lefelau ymgysylltu wedi codi ac mae absenoldeb 
oherwydd salwch wedi lleihau, ac mae hynny’n werth 
£300,000 bob blwyddyn, “ ychwanegodd Nicola.  
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Bydd cefnogi pobl ifanc nad 
ydynt mewn cyflogaeth, 
addysg na hyfforddiant 
(NEET) yn helpu i leihau 
diweithdra ymysg pobl ifanc 
ac yn gwella rhagolygon gyrfa 
a bywyd. Mae cronfeydd yr 
UE yn canolbwyntio ar godi 
lefelau cyflawniad, lleihau’r 
niferoedd sy’n gadael yr ysgol 
yn gynnar a chefnogi’r rheini 
sydd fwyaf mewn perygl o fod 
yn NEET. Mae cronfeydd yr 
UE hefyd yn helpu i wella 
sgiliau’r rheini sy’n gweithio 
yn y blynyddoedd cynnar a 
gofal plant fel bod plant yn 
cael cymorth o ansawdd i 
annog eu datblygiad a’u 
cyflawniad yn yr ysgol. 
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Mae Parth Dysgu Blaenau Gwent sy'n werth £33.5m 

yn gyfleuster addysg o'r radd flaenaf i Flaenau Gwent 
a Blaenau'r Cymoedd, a dyma gartref holl addysg 
Safon Uwch y sir.  
 
 
Agorwyd y Parth Dysgu yn 2012 ac mae wedi'i leoli ar 
hen safle'r gwaith dur. Bu modd ei adeiladu diolch i 
becyn ariannu a oedd yn cynnwys £8m o gronfeydd 
yr UE.  
 
 
Mae'r campws yn trawsnewid gwasanaethau addysg 
ym Mlaenau Gwent ac yn helpu i wella canlyniadau 
addysgol i bob dysgwr – drwy bynciau Safon Uwch a 
chyrsiau galwedigaethol sy'n berthnasol i amrywiaeth 
eang o ddiwydiannau. 
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Mae Joshua Lealand o Doc Penfro wedi dod o hyd i 
waith llawn amser diolch i raglan £25m Twf Swyddi 
Cymru, rhaglen a ariennir gan yr UE. 

 
Cynlluniwyd Twf Swyddi Cymru i helpu i fynd i’r afael â 
diweithdra ymhlith pobl ifanc drwy Gymru ac i atal yr 
effeithiau niweidiol posibl sy’n gysylltiedig â chyfnodau 
hir o ddiweithdra drwy greu cyfleoedd gwaith i bobl 
ifanc ddi-waith. 

 
Roedd Joshua yn chwilio drwy wefannau recriwtio am 
swydd llawn amser pan welodd wefan Twf Swyddi 
Cymru. 

 
Meddai Joshua, “Roeddwn yn  gweithio un diwrnod yr 
wythnos ym maes adwerthu. Roeddwn yn awyddus i 
weithio rhagor o oriau ond dim ond cytundeb wyth awr 
oedd gennyf gan fod y siop yn ceisio rhannu’r oriau 
gwaith ymhlith yr holl staff.   
 
“Ond mae gennyf ferch bedair oed a babi ar y ffordd. 
Roeddwn yn chwilio am swydd fwy sefydlog er mwyn 
medru gofalu am fy mhlant.  
 
“Roeddwn  yn chwilio am swydd lawn amser pan 
welais swydd yn cael ei hysbysebu ar Facebook gyda 
Building and Land Services. Roeddwn wedi gwneud 
ychydig o waith labro yn y gorffennol, yn helpu fy nhad 
a ffrindiau, felly roedd gennyf ychydig o brofiad. 
Cysylltais â’r cwmni ar unwaith.  
 
“Roeddwn yn ddigon ffodus i gael y swydd ac yn awr 
rwy’n cael tasgau newydd i’w cwblhau o hyd sy’n 
golygu fy mod yn dysgu llawer iawn. Rydym newydd 
adnewyddu tŷ, felly rwyf wedi bod yn llyfnu pren, yn 
peintio ac yn papuro, er enghraifft.   
 
“Roeddwn yn chwilio am swyddi ar wefannau fel 
Indeed a Monster. Nid oeddwn yn gwybod am raglen 
Twf Swyddi Cymru felly oni bai am Facebook, fyddwn i 
ddim wedi gweld y swydd hon. Mae’r ffaith fy mod yn 
cael hyfforddiant wrth ennill arian yn wych.” 
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Mae cronfeydd yr UE yn 
helpu pobl iach i fyw bywyd 
cynhyrchiol mewn economi 
fwy ffyniannus ac arloesol 
yng Nghymru. Maent yn 
helpu i sefydlu cymunedau 
mwy diogel a chydlynol, gyda 
lefelau is o dlodi a mwy o 
gydraddoldeb; amgylchedd 
cadarn gyda defnydd mwy 
cynaliadwy o'n hadnoddau 
naturiol a chymdeithas sydd 
ag ymdeimlad hanfodol o'i 
diwylliant a'i threftadaeth ei 
hun. 
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Cafodd Plas Llanelly - yr adeilad Sioraidd rhestredig 
Gradd 1 - ei adfywio ar gost o £7m, a hynny gyda 
chymorth cronfeydd o £2.5m gan yr UE. 
  
Plas Llanelly yw prif atyniad treftadaeth Llanelli i 
ymwelwyr o safbwynt archaeoleg, hanes, y gymuned, 
hel achau a chadwraeth. 
  
Mae Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir 
Gaerfyrddin wedi adfer yr adeilad i’w gyflwr gwreiddiol 
ar ddechrau’r 18fed ganrif. Cafodd Plas Llanelly ei 
ailagor fel Canolfan Treftadaeth Gymunedol i 
ymwelwyr gan ddarparu nifer o swyddi, treftadaeth 
gymunedol a chyfleusterau eraill ar gyfer ymwelwyr a'r 
gymuned leol.  
  
Cafodd y gwaith adfer ei gwblhau a’i agor i'r cyhoedd 
yn yr hydref 2013, ac fe'i dilynwyd gan gyfres 
Restoration y BBC gyda'r dylunydd mewnol o fri 
Laurence Llewelyn-Bowen. 
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Mae STEM CYMRU II, dan arweiniad Cynllun Addysg 
Beirianneg Cymru a chyda chefnogaeth gwerth £1.7m 
o gronfeydd yr UE, yn darparu amrywiaeth gyffrous o 

weithgareddau sy'n ymwneud â pheirianneg i filoedd o 
bobl ifanc yn y Gorllewin, y Cymoedd a'r Gogledd-
orllewin.  
 
Mae'r cynllun yn hyrwyddo pynciau STEM 
(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) i 
5,000 o bobl ifanc rhwng 11-19 oed ac yn helpu i wella 
eu cymwysterau, eu sgiliau a'u cyfleoedd gyrfa.  
 
Bwriad STEM CYMRU II yw cynyddu nifer y 
peirianwyr, y gwyddonwyr, y technolegwyr a'r 
mathemategwyr ifanc yn y gweithlu, ac mae'n cynnwys 
mentoriaid diwydiannol, fel Sony, er mwyn i bobl ifanc 
allu datblygu ffyrdd ymarferol o ddatrys yr heriau a 
wynebir trwy gydweithio â chwmnïau. 
 
Gwnaeth grŵp o bobl ifanc o Ysgol Gyfun Cynffig o 
Ben-y-bont ar Ogwr gymryd rhan ym mhrosiect cyntaf 
STEM Cymru gyda chefnogaeth yr UE a helpu Sony i 
ddatblygu ffordd o bacio'r Raspberry Pi, sy'n prysur 
gael ei gynhyrchu.  
 
Mae'r ffordd newydd hon bellach wedi'i rhoi ar waith yn 
y ffatri ac mae wedi arwain at arbedion effeithlonrwydd 

@wefocymru  
 



Bydd gwella sgiliau a 
hyfforddiant yn helpu i greu 
gweithlu cryf ac amrywiol a all 
fynd i’r afael â heriau’r 
farchnad lafur ac annog 
cynhyrchiant economaidd a 
thwf busnes. Mae cronfeydd 
yr UE yn helpu i wella sgiliau 
galwedigaethol a sgiliau lefel 
uwch, gan gynnwys y rheini 
sy’n ymwneud ag ymchwil ac 
arloesi. Mae cronfeydd yr UE 
hefyd yn helpu i leihau 
anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod, yn 
gwneud y gweithlu’n fwy 
amrywiol, ac yn helpu 
menywod i symud ymlaen yn 
y gweithlu. 

 
www.llyw.cymru/ue-ariannu 

Ffôn: 0845 010 3355 

 
 
 

 
 

 
Mae gan Bethan Gibbs ddiddordeb brwd mewn 

mathemateg erioed, felly ar ôl ennill gradd mewn 
Mathemateg a Rheoli, roedd yn awyddus i ddechrau 
gyrfa a oedd yn adlewyrchu ei diddordeb a’i sgiliau.  

 
Ar ôl llwyddo i ennill lle ar Raglen £1.4m  
Gwasanaethau Ariannol i Raddedigion Cymru, a 

gaiff gymorth ariannol gan yr UE, cafodd Bethan swydd 
barhaol fel gwarantwr gydag Atradius, y cwmni 
yswiriant credyd,  a hynny dim ar ôl treulio dim ond dau 
fis ar y cwrs. 

 
Meddai Bethan, “Rwyf wedi gwirioni ar fy swydd 
newydd a fydd yn caniatáu i mi ddatblygu fy ngyrfa yn y 
sector risg, yn dysgu sgiliau newydd, i gael fy herio, 
gweithio gyda thîm anhygoel mewn cwmni proffesiynol 
sy’n tyfu. Mae Rhaglen Gwasanaethau Ariannol i 
Raddedigion Cymru yn cynnig rhaglen strwythuredig a 
chymorth. Mae’n ffordd wych o’ch helpu i benderfynu 
ar yrfa drwy roi profiad o rolau gwahanol i chi, gan 
gynnwys Gwarantu, Cyllid, Marchnata a llawer rhagor.  

 
“Oherwydd y rhaglen, mae gennyf ddyfodol addawol 
mewn cwmni sy’n tyfu, ac rwy’n ddiolchgar i bawb sy’n 
helpu  i sicrhau llwyddiant y rhaglen. Os oes gennych 
radd, ac os ydych yn barod i weithio’n galed, ac yn 
awyddus i ddysgu, rwy’n eich cynghori’n bendant i 
ymuno â’r cynllun hwn.” 
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Mae helpu pobl i gael gwaith 
cynaliadwy yn allweddol er 
mwyn lleihau lefelau tlodi a 
gwella cynhwysiant 
cymdeithasol.  
 
Mae cronfeydd yr UE yn 
helpu i oresgyn y rhwystrau 
sy’n atal pobl rhag dod o hyd i 
waith ac maent yn 
canolbwyntio ar gynyddu 
cyflogaeth a gweithgarwch 
economaidd ledled Cymru. 
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Mae'r cynllun Gweithffyrdd+ sy'n werth £9.1m dan arweiniad 
Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnig cyfleoedd 
hyfforddiant a phrofiad gwaith am dâl i 4,000 o bobl sy'n ddi-
waith ers cyfnod hir i helpu i'w rhoi ar ben ffordd.  
 
Mae'r cymorth yn targedu pobl dan anfantais ac yn eu helpu i 
gymryd eu camau cyntaf tuag at ailymgysylltu neu gamu i 
mewn i'r farchnad lafur.  
 
Mae pobl o Gastell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir 
Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion i gyd yn elwa ar y 
cynllun tair blynedd, sy'n cael £7.5 miliwn o gefnogaeth o 
gronfeydd yr UE.  
 
Mae Gweithffyrdd+ hefyd yn cynnig mentora un-i-un, cymorth i 
geisio gwaith a sgiliau ar gyfer cyfweliad yn ogystal â'r cyfle i 
ennill cymwysterau newydd. Bydd y cymorth yn targedu 
unigolion sy'n cael eu heffeithio gan gyflyrau ar y galon ac 
anableddau sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, yn ogystal â 
phobl sydd â chyfrifoldebau gofalu a'r rheini sydd heb lawer o 
sgiliau, neu ddim o gwbl.  
 
Llwyddodd Dean Morgan o Lansawel i gael gwaith unwaith 
eto ar ôl bod yn ddi-waith am wyth mis, diolch i'r rhaglen 
Gweithffyrdd flaenorol a oedd yn cael ei hariannu gan yr UE. 
 
Cafodd Dean swydd gyda'r cwmni adeiladu Jistcourt ac ers 
hynny mae wedi cael dyrchafiad i fod yn rheolwr safle. 
Dywedodd, "Mae cael swydd wedi gwneud gwahaniaeth 
mawr. Roedd hi'n anodd iawn gwneud i'r arian bara gyda 
morgais a phlant. Rwy' bellach yn llawer hapusach yn fy 
mywyd teuluol a gwaith. Mae'n wych bod mewn gwaith."  
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