
Gwybodaeth Ychwanegol at Atebion Gweinidogion

Gwybodaeth ychwanegol at WAQ23251 a gyhoeddwyd gan Jane Davidson, y Gweinidog
dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, ar 2 Ebrill 2003

At Alun Cairns:

Cyfeiriaf at eich cwestiwn ysgrifenedig WAQ23251, a gyflwynwyd ar 3 Mawrth 2003, pan y
gofynnoch faint o bobl anweithgar ymysg grwpiau oedran hŷn, rhieni unigol a phobl anabl y
mae’r Fargen Newydd wedi eu helpu i fyw bywydau mwy gweithgar bob blwyddyn rhwng 1999
a 2002.

Nid oes amheuaeth fod miloedd lawer o bobl wedi elwa o gymryd rhan yn y Fargen Newydd.
Mae rhai o’r manteision hyn yn rhai amlwg, megis gallu manteisio ar ddysgu neu gael swydd, ac
felly yn fesuradwy. Mae canlyniadau eraill yn fwy anodd i’w mesur—yr un y sonnir amdano
amlaf yw cynnydd mewn hyder a chymhelliad.

Pan roddais fy ateb gwreiddiol ichi, nid oedd gan Gyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth
Cynulliad Cymru ddigon o ddata i’m galluogi i ateb eich cwestiwn, a dywedais wrthych fy mod
wedi gofyn i’m swyddogion geisio’r wybodaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae’r
wybodaeth wedi dod i law erbyn hyn a gallaf roi ffigurau ichi am y niferoedd sydd wedi cymryd
rhan yn y Fargen Newydd a’r canlyniadau o ran swyddi.

Yn y blynyddoedd o dan sylw, dyma’r nifer o bobl anweithgar ymysg y grwpiau oedran hŷn,
rhieni unigol a phobl anabl sydd wedi cael help drwy’r Fargen Newydd:

1999 10,057 (gyda 4,163 [41 y cant] yn cael swyddi)
2000 7,087 (gyda 4,577 [65 y cant] yn cael swyddi)
2001 8,618 (gyda 5,198 [60 y cant] yn cael swyddi)
2002* 15,080 (gyda 9,049 [60 y cant] yn cael swyddi)
(*dim ond o fis Ebrill 2002 y mae ffigurau ar gyfer bobl anabl ar gael am Gymru)

Ni ellir cynnwys ffigurau’r Fargen Newydd dros 50 oed yn yr uchod gan fod yr Adran Gwaith a
Phensiynau wedi dweud wrthym bod llawer o’r rhai y dyfarnwyd credyd cyflogaeth dros 50 y
Fargen Newydd iddynt wedi sicrhau eu swydd tra’n cymryd rhan yn y Fargen Newydd dros 25,
parthau cyflogaeth neu dimau gweithredu ar swyddi. Golyga hynny y gallai llwyddiannau swyddi
gael eu cyfrif ddwywaith.


