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Cyfle i weithio gyda ni 

Manyleb: Ymchwil i Incwm Sylfaenol ac wythnos waith fyrrach 

yng Nghymru 

Cyflwyniad 

Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda swyddfa Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar ddealltwriaeth o’r modd y gellid gweithredu Incwm Sylfaenol ac wythnos 

waith fyrrach yng Nghymru.  

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion neu gonsortia â diddoreb mewn un neu’r ddwy elfen 

o’r gwaith.  

Cyn cyflwyno cynnig, rydyn ni hefyd yn cynghori darparyddion â diddordeb i ymgyfarwyddo â:  

• Gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru); 

• ‘Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol’ statudol y Comisiynydd a gyhoeddwyd ym Mai 2020; 

• Datganiad y Comisiynydd ar ei meddyliau cynnar am gyfleoedd allweddol i Lywodraeth Cymru 

adeiladu nôl yn well yn ystod yr adferiad yn dilyn pandemig Covid-19. 

Dylid anfon cynigion at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru ‘At sylw Cathy Madge’ erbyn 5yp ar 

ddydd Gwener 18fed Medi. Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer, byddwch yn cael eich gwahodd i gyflwyno 

eich syniadau i sesiwn yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 28ain Medi, a disgwylir i chi gychwyn ar y gwaith 

yn gynnar ym mis Hydref.  

Am wybodaeth bellach, os gwelwch yn dda cysylltwch â Cathy Madge - 

Cathy.madge@futuregenerations.wales  

Cyd-destun 

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (“y Ddeddf”) yn ymwneud â gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Y nod yw peri i gyrff cyhoeddus feddwl 

mwy am yr hirdymor, gweithio’n well gyda phobl, gyda chymunedau a gyda’i gilydd a cheisio atal 

problemau rhag digwydd a mynd i’r afael â materion o bwys drwy fabwysiadu ymagwedd fwy cyd-

gysylltiedig.  

I wneud yn siŵr ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf yn rhestru saith nod 

llesiant: 

• Cymru lewyrchus 

• Cymru gydnerth 

• Cymru iachach 

https://www.legislation.gov.uk/anaw/2015/2/contents/enacted/welsh
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/adroddiad-cenedlaethaur-dyfodol-2020/
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/rhaid-i-gyllideb-llywodraeth-cymru-nodi-newid-cyfeiriad-i-ailosod-ein-heconomi/
mailto:cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru
mailto:Cathy.madge@futuregenerations.wales
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• Cymru fwy cyfartal 

• Cymru o gymunedau cydlynus 

• Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

• Cymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang 

Cyflwynodd y Ddeddf Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru newydd (“Y Comisiynydd) – 

gwarcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Ei rôl yw cynorthwyo’r 44 corff 

cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, i weithio tuag at gyflawni’r nodau llesiant a monitro ac adrodd 

ar eu cynnydd. Gallwch ddod o hyd i fwy am rôl y Comisiynydd yma. 

Mae’r Ddeddf yn gosod ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ sy’n dweud wrth sefydliadau sut i fynd ati i 

gyflawni eu dyletswydd o dan y Ddeddf. Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau eu bod, wrth wneud eu 

penderfyniadau, yn ystyried yr effaith y gallent ei gael ar y bobl a fydd yn byw eu bywydau yng Nghymru yn 

y dyfodol. Mae yna bum peth sydd angen i gyrff cyhoeddus feddwl amdanynt i ddangos eu bod wedi 

gweithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Bydd dilyn y dulliau hyn o weithio’n ein helpu i weithio gyda’n 

gilydd yn well, gan osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol a mynd i’r afael â rhai o’r heriau hirdymor 

yr ydym yn eu hwynebu. 

Pum dull o weithio  

Hirdymor - Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen i ddiogelu’r gallu i 

ddiwallu anghenion hirdymor hefyd. 

Atal - Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu 

hamcanion. 

Integreiddio - Ystyried sut y gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, 

ar bob un o’u hamcanion eraill, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 

Cydweithio - GallaI cydweithio gydag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y corff ei hunan) 

helpu’r corff i gwrdd â’i amcanion llesiant. 

Ymgyfrannu - Pwysigrwydd cynnwys pobl â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl 

hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal a wasanaethir gan y corff.  

 

“Mae bywyd bob amser yn aros i argyfwng ddigwydd cyn datgelu ei hun ar ei fwyaf disglair”. Paul Coelho 
  

Cyhoeddodd y Comisiynydd ei Hadroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol statudol cyntaf ym Mai 2020, gan nodi’r 

cynnydd a wnaethpwyd gan yr holl gyrff cyhoeddus sy’n dod o dan y Ddeddf drwy ystyried i ba raddau y 

maent wedi croesawu’r newid diwylliannol sy’n ofynnol o dan y Ddeddf, gan ystyried hefyd y cynnydd 

cyffredinol tuag at gyflawni’r nodau llesiant cenedlaethol. Mae’r ddeddfwriaeth yn fwriadol yn amseru 

cyhoeddiad yr adroddiad i ddigwydd flwyddyn cyn etholiad y Senedd, er mwyn dylanwadu ar faniffestos 

gwleidyddol. Mae’r adroddiad yn cynnwys dros 100 o argymhellion gyda’r nod o gyflymu newid yn y 

dyfodol. 

https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-generations-commissioner/
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Eleni mae gwaith y Comisiynydd yn ffocysu ar annog Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i 

fabwysiadu argymhellion yr adroddiad, ac archwilio rhai o’r syniadau allweddol yn yr adroddiad gyda’r 

bwriad o annog pleidiau gwleidyddol i’w hadlewyrchu yn eu maniffestos. 

Mae’r Comisiynydd yn gweld adferiad Cymru’n dilyn y pandemig fel cyfle i weithredu newid ac adeiladu nôl 

yn well: mae gennym gyfle sy’n digwydd unwaith mewn cenhedlaeth i gywiro methiannau’r gorffennol 

drwy wneud penderfyniadau sy’n herio anghydraddoldebau strwythurol ac sy’n gwella llesiant economaidd, 

cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. 

(A) Incwm Sylfaenol  

Mae incwm sylfaenol yn gysyniad poblogaidd mewn gwleidyddiaeth flaengar, gyda mwy a mwy o bobl yn 

dod i wybod am Incwm Sylfaenol Cyffredinol. Egwyddor incwm sylfaenol yw bod incwm gwarantedig yn 

cael ei dalu i unigolion i gwrdd â chostau sylfaenol bywyd.  Mae’r rhai sy’n hyrwyddo cynlluniau incwm 

sylfaenol yn dadlau y byddant yn lleddfu tlodi, yn rhoi amser i bobl ailhyfforddi ac addasu i weithleoedd sy’n 

newid, a bod yn fwy iach, creadigol ac ymgysylltiol.  

Mae’r Ffindir newydd ddatgan canlyniadau ei hastudiaeth dwy-flynedd ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol, lle 
derbyniodd 2,000 o bobl ddiwaith rhwng 25-27 mlwydd oed 560 Ewro y mis heb amodau a heb brawf 
modd. Canfu’r astudiaeth bod pobl yn hapusach, yn ymddiried mwy mewn eraill a bod ganddynt lefelau 
uwch o hyder yn y dyfodol. Gwnaethant hefyd weithio ychydig mwy na’r rhai ar fudd-daliadau diweithdra 
gan nodi gwell gweithrediad gwybyddol.  

(B) Wythnos waith fyrrach 

Mae wythnosau gwaith byrrach yn ystyried atal diweithdra uchel a gwneud arferion gwaith gweddus yn 
rhan annatod o’r farchnad lafur. Yng nghyd-destun argyfwng a dirwasgiad Covid-19, bu trafodaethau am 
gynnig cynllun gweithio byrrach â chymhorthdal i gyflogwyr mewn sectorau sydd wedi cael eu bwrw’n 
galed gan bellhau cymdeithasol a chyfyngiadau symud, er enghraifft manwerthu, lletygarwch a’r 
celfyddydau. Yn y pen draw nod cynlluniau o'r fath yw cefnogi cyflogwyr i fabwysiadu oriau gwaith byrrach, 
sy'n debygol o ddarparu ystod o fuddion gan gynnwys llai o straen, gwell iechyd meddwl a chorfforol a mwy 
o gydlyniant cymunedol.  
 
Un o’r enghreifftiau mwyaf adnabyddus o gynllun wythnos waith fyrrach yw cynllun Kurzabeit yn yr 
Almaen, a ddefnyddiwyd yn ystod chwalfa ariannol 2008 i atal diweithdra torfol drwy gymhorthdal i leihau 
ac ailddyrannu gwaith. Mae hefyd wedi cael ei ddefnyddio yn ystod yr argyfwng Covid-19.  
 

Pwrpas y fanyleb hon yw nodi gofynion ar gyfer prosiect a fydd yn datblygu dealltwriaeth y Comisiynydd  

o’r modd y gallai (A) Incwm Sylfaenol a (B) wythnos waith fyrrach gael eu gweithredu, eu gweinyddu a’u 

hariannu yng nghyd-destun Cymru.  
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Y Gwaith 

Mae dwy elfen i’r gwaith hwn 

A. Incwm Sylfaenol 

B. Wythnos waith fyrrach 

Rydym yn croesawu diddordeb y rhai sy’n medru darparu gwaith mewn perthynas â’r ddwy elfen neu’r naill 

elfen neu’r llall yn unigol. 

Pwrpas y gwaith yw cyflawni ymchwil a dadansoddiad am y modd y gellid gweithredu Incwm Sylfaenol neu 

wythnos waith fyrrach yng Nghymru, gan ateb y pwyntiau canlynol:  

A) Incwm Sylfaenol 

 

1. Sut y gellid gweithredu cynllun Incwm Sylfaenol yng Nghymru gan ystyried: 

 

o Goblygiadau gwahanol senarios gwleidyddol a newidiadau i bwerau datganoledig 

o Effaith ar feysydd polisi cyhoeddus datganoledig a’r rhai heb eu datganoli  

o Dewisiadau/senarios ar gyfer graddfa cynllun 

o Modelau ariannu cynllun  

o Modelau gweinyddu a gweithredu cynllun  

 

2. Beth fyddai manteision a risgiau Incwm Sylfaenol drwy lens y saith nod llesiant a nodir yn y Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?  

 

3. Beth yw potensial Incwm Sylfaenol i wella llesiant?  

(a) Yn y tymor byr fel rhan o’r adferiad yn dilyn pandemig Covid-19  

(b) Yn yr hirdymor, gan ystyried tueddiadau megis awtomatiaeth, marchnad lafur, 

anghydraddoldebau iechyd, poblogaeth sy’n heneiddio a’r newid yn yr hinsawdd.  

 

4. Beth fedrai Cymru ddysgu o fannau eraill sydd wedi mabwysiadu neu sy’n cynllunio i fabwysiadu 

Incwm Sylfaenol?  

 

B) Wythnos waith fyrrach  

 

1. Sut y gellid gweithredu cynllun wythnos waith fyrrach yng Nghymru gan ystyried: 

o Goblygiadau gwahanol senarios gwleidyddol a newidiadau i bwerau datganoledig  

o Effaith ar feysydd polisi cyhoeddus datganoledig a’r rhai heb eu datganoli  

o Dewisiadau/senarios ar gyfer graddfa cynllun 

o Modelau ariannu cynllun  

o Modelau gweinyddu a gweithredu cynllun  
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2. Beth fyddai manteision a risgiau wythnos waith fyrrach drwy lens y saith nod llesiant a nodir yn y 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?  

 

3. Beth yw potensial wythnos waith fyrrach i wella llesiant 

 

(c) Yn y tymor byr fel rhan o’r adferiad yn dilyn pandemig Covid-19  

(d) Yn yr hirdymor, gan ystyried tueddiadau megis awtomatiaeth, marchnad lafur, 

anghydraddoldebau iechyd, poblogaeth sy’n heneiddio a’r newid yn yr hinsawdd. 

 

4. Beth fedrai Cymru ddysgu o fannau eraill sydd wedi mabwysiadu neu sy’n cynllunio i fabwysiadu 

wythnos waith fyrrach?  

Bydd y Comisiynydd yn sefydlu gweithgor o arbenigwyr i weithredu fel ‘seinfwrdd’ a’i chynghori ar ei 

gwaith. 

Bydd angen i’r darparydd/yddion hyn:  

A) Weithio gyda swyddfa’r Comisiynydd i gytuno ar gynllun prosiect o fewn yr amserlen ar gyfer ei 

gyflawni (Hydref – Rhagfyr 2020). 

B) Cytuno ar ymagwedd tuag at y prosiect mewn ffordd sy’n defnyddio’r pum dull o weithio a nodir yn 

y Ddeddf (gweler uchod). 

C) Bod yn barod i gydweithio, mewn partneriaeth ag eraill. Os caiff dau ddarparydd gwahanol eu 

dethol i gyflawni elfen A (Incwm Sylfaenol) ac elfen B (wythnos waith fyrrach), disgwylir i chi 

gydweithio.  

D) Adeiladu ar argymhellion a disgwyliadau blaenorol a gyhoeddwyd gan y Comisiynydd, yn ogystal ag 

edrych ar arfer gorau o fannau eraill.  

E) Coladu tystiolaeth a gasglwyd i greu cyfres o allbynnau (ar gyfer defnydd mewnol ac allanol), wedi 

eu hysgrifennu mewn iaith hawdd ei deall a hygyrch.  

F) Cyflwyno unrhyw ddata a dadansoddiad crai i’r Comisiynydd ar gyfer eu defnyddio’n fewnol gan y 

swyddfa.  

Mae ein cyllideb ddangosol ar gyfer cwblhau elfen A (Incwm Sylfaenol) a B (wythnos waith fyrrach) yn 

£40,000 yn cynnwys TAW. 

Bydd y darparydd/ion yn gweithio gyda’r Comisiynydd rhwng Hydref a Rhagfyr 2020 gyda’r bwriad o 

gwblhau cynhyrchion erbyn diwedd Rhagfyr 2020. 

Bydd contract sy’n manylu ar delerau ac amodau’r gwaith yn cael ei gytuno rhwng y darparydd/ion a’r 

Comisiynydd cyn dechrau’r gwaith.  
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Y gofynion 

Mae’r gofynion canlynol yn orfodol: 

• Profiad o ddadansoddi llawer iawn o wybodaeth i ffurfio casgliadau ehangach; 

• Profiad o weithio ar (A) Incwm Sylfaenol a/neu (B) wythnos waith fyrrach; 

• Dealltwriaeth gynhwysfawr o’r hyn y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn anelu 

at ei gyflawni, trwy ofynion cyfreithiol a’i bwriadau ehangach; 

• Adnabyddiaeth fanwl o Lywodraeth Cymru a datganoli yng Nghymru; 

• Adnabyddiaeth fanwl o dirwedd polisi a chyflawni yng Nghymru; 

• Ymrwymiad amlwg i weithio mewn ffyrdd newydd sy’n cefnogi gweithredu’r Ddeddf, gan wneud y 

mwyaf o gyfleoedd ar gyfer dysgu a meithrin cysylltiadau â swyddfa’r Comisiynydd a chyfrannu at 

feysydd gwaith eraill sy’n cael eu datblygu.  

 

Eich cynnig 

Dylai eich cynnig gynnwys: 

1. Y dulliau y byddech yn eu mabwysiadu i gyflawni’r gwaith y manylir arno uchod. 

2. Sut y byddech yn gwireddu’r gofynion a amlinellir uchod i gyflawni’r gwaith mewn dull sy’n 

cynorthwyo pwyslais y Comisiynydd ar gydweithio, gweithio mewn partneriaeth a macsimeiddio 

dysgu.  

3. Syniadau am ymgymryd â’r gwaith hwn mewn dull arloesol a chynhwysol gan gyfeirio’n benodol at 

y modd y gall y Comisiynydd a chyrff cyhoeddus ddefnyddio’r dadansoddiad i hyrwyddo amcanion y 

Ddeddf. 

4. Dadansoddiad llawn o’r costau yn erbyn allbynnau.  

 

Amserlen 

Os gwelwch yn dda anfonwch eich cynigion at cysylltwchani@cenedlaethaudyfodol.cymru ‘At sylw Cathy 

Madge’ erbyn 5yp ar ddydd Gwener 18fed Medi 2020. Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer, byddwch yn cael 

eich gwahodd i gyflwyno eich syniadau i sesiwn yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 28ain Medi, a disgwylir i 

chi gychwyn ar y gwaith yn gynnar ym mis Hydref.  

Wedyn bydd angen cytuno ar gontract rhwng y darparydd/ion a’r Comisiynydd.  

 

mailto:cysylltwchani@cenedlaethaudyfodol.cymru

