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CRYNODEB 

Bydd sgiliau a chyflogadwyedd yn sail i adferiad Cymru’n dilyn argyfyngau deuol y 

pandemig COVID-19 a’r chwalfa yn yr hinsawdd. Mae'r briff hwn, a baratowyd 

mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, yn 

canolbwyntio ar: 

i. gyflwr creu sgiliau a chyflogadwyedd cyn-argyfwng yng Nghymru; 

ii. effaith y pandemig a'r chwalfa hinsawdd ar greu sgiliau a'r galw am sgiliau; 

iii. y sgiliau y bydd eu hangen os yw Cymru i ennill adferiad gwyrdd yn dilyn 

argyfwng COVID-19; a 

iv. digonolrwydd darpariaeth polisi cyfredol Cymru ar gyfer pontio’r bwlch 

sgiliau rhwng diwydiannau’r presennol a’r dyfodol. 

Mae'r briff hwn yn tynnu sylw at gyflwr gwael datblygiad sgiliau oedolion yng 

Nghymru cyn y pandemig byd-eang; cyd-destun y dylanwadwyd yn drwm arno 

gan benderfyniadau a wnaed yn San Steffan dros y degawd diwethaf. Edrychwn ar 

ystyr hyn a sut y gellir mynd i'r afael ag ef i gwrdd â heriau deuol diweithdra ac 

economi sy'n newid yn strwythurol. 

Dangosir bod gan sectorau fel adeiladu, gwresogi, gosodiadau trydanol, 

gweithgynhyrchu, peirianneg ac adferiad natur botensial sylweddol i greu swyddi 

ar gyfer “adferiad gwyrdd”. Yn y sectorau hyn mae'n debygol y bydd y galw yn y 

dyfodol yn medru cefnogi gweithlu llawer mwy na heddiw. 

Yr her sy'n wynebu'r llywodraeth a chyflogwyr fel ei gilydd felly yw: 

a) uwchsgilio’r gweithlu presennol;  

b) ehangu’r gweithlu’n gyflym mewn sectorau twf gwyrdd, a  

c) sicrhau hygyrchedd swyddi o ansawdd da i bawb, yn cynnwys cymunedau a 

demograffeg sy’n aml yn cael eu ‘gadael ar ôl’. 

Tra bo’r seilwaith polisi i gefnogi datblygu sgiliau mewn diwydiannau a dargedir 

wedi'i ddatblygu'n weddol dda, mae'r raddfa, y capasiti a'r ffocws strategol yn 

ddiffygiol. Nid yw'n eglur, er enghraifft, a fydd digon o gapasiti rhaglenni, a 

pholisïau wedi eu dylunio’n ddigonol i gefnogi pobl ifanc yn gyflym i gyflogaeth 

fedrus yn dilyn y cynnydd diweddar mewn colli swyddi a yrrwyd gan COVID-19; 
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ac, yn feirniadol, nid yw'n ymddangos bod systemau wedi'u datblygu'n ddigonol i 

yrru'r twf angenrheidiol mewn sectorau carbon isel a sectorau pontio gwyrdd. 

Mae'n ymddangos bod yna fylchau mawr mewn capasiti hefyd wrth ddarparu 

cymorth ailsgilio i weithwyr sy'n cael eu diswyddo, ac yn y gefnogaeth i weithwyr 

sy'n dal yn eu swydd neu sydd ar gyfnod ffyrlo. Mae dadansoddiad NEF yn 

awgrymu bod gwelliannau mewn ariannu a wnaed i sgiliau, cyflogadwyedd a 

chyllid dysgu yn y gwaith yng nghyllideb 2021-22 yn cyfateb i ychydig dros godiad 

o 10% yn y pecyn cyllido blynyddol. Efallai y bydd maint y codiad hwn yn 

annigonol o ystyried y rhagwelir y bydd y gyfradd ddiweithdra yn cyrraedd bron i 

ddwbwl ei lefel cyn-argyfwng erbyn diwedd 2021 a disgwylir i'r economi ddechrau 

ar gyfnod o newid strwythurol a olygir na fydd rhai diwydiannau fyth yr un fath eto 

yn dilyn y newidiadau sy'n cael eu gyrru neu eu cyflymu gan y pandemig, a allai 

gynyddu'r rhwystrau i waith i lawer o unigolion. 

Mae pryderon pellach yn codi mewn perthynas â dylunio polisi. Pobl ifanc, 

menywod a phobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig sydd wedi cael eu taro waethaf 

gan effaith economaidd y pandemig ond sydd hefyd ar hyn o bryd yn cael eu 

tangynrychioli yn y diwydiannau gwyrdd y disgwylir iddynt dyfu dros y 

blynyddoedd i ddod. Mae sicrhau bod y grwpiau hyn yn cael cefnogaeth ddigonol i 

gyflogaeth o ansawdd da, a bod polisïau'n mynd i'r afael â'r rhwystrau amrywiol 

sy'n wynebu'r grwpiau hyn, megis darparu sicrwydd incwm sylfaenol digonol yn 

her. 
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1.CYN-ARGYFWNG: SGILIAU AR 

GYFER CYFLOGAETH YNG 

NGHYMRU 

Y CYD-DESTUN CYFLOGAETH YNG NGHYMRU 

Gwelwyd twf sylweddol yng nghyfanswm y nifer o bobl mewn cyflogaeth yng 

Nghymru dros ddau ddegawd cyntaf yr 21ain ganrif, fel y disgwylid o ystyried 

poblogaeth gynyddol Cymru. Gostyngodd cyflogaeth yn sylweddol rhwng 2008 a 

2013 o ganlyniad i'r argyfwng ariannol byd-eang a'r polisïau a welwyd yn ei sgil. 

Cyrhaeddodd diweithdra uchafbwynt yn 2011 ac mae wedi gostwng yn gyson ers 

hynny (Ffigur 1). 

 

Ffigur 1: Data cyfres-amser Cymru ar gyfrif hawlwyr, pobl mewn cyflogaeth a phobl ddi-waith. 

Ffynhonnell: ONS 

 

Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae economi Cymru wedi gweld symudiad 

diwydiannol i ffwrdd oddi wrth ddiwydiannau cynhyrchu tuag at ddiwydiannau 

gwasanaethu. Gwelwyd y gostyngiadau mwyaf mewn cyfraniadau, seiliedig ar 

sectorau, i economi Cymru dros y cyfnod 2000-2018 mewn eiddo tirol a 
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gweithgynhyrchu, a gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn gweithgareddau iechyd 

pobl a gwaith cymdeithasol, a gweithgareddau ariannol ac yswiriant (gweler 

Atodiad A). 

ADDYSG OEDOLION 

Yn 2019 cofnododd Cymru ei chyfradd isaf erioed o gyfranogiad oedolion mewn 

dysgu yn Arolwg y Sefydliad Dysgu a Gwaith o Gyfranogiad Oedolion mewn 

Dysgu, gyda dim ond 30% o oedolion wedi cymryd rhan mewn unrhyw fath o 

ddysgu yn y 3 blynedd yn arwain at yr arolwg. Mae hyn yn cynnwys pob math o 

addysg bellach ac addysg uwch yr ymgymerwyd ag ef gan bobl ifanc dros 18 oed.1 

ADDYSG BELLACH 

Mae Cymru wedi gweld dirywiad sylweddol iawn mewn addysg bellach, er bod yn 

rhaid cymhwyso’r ffigurau hyn. Mae penderfyniadau polisi a chyllido a gymerir gan 

Lywodraeth y DU yn dylanwadu ar lawer o feysydd cyllid a darpariaeth addysg. Yn 

2012/13, amcangyfrifwyd bod 656,285 o bobl wedi cofrestru ar ryw fath o gwrs. 

Erbyn 2018/19 roedd hyn wedi gostwng i 372,595 o bobl. 

Gwelwyd y dirywiad hwn ar draws llawer o feysydd pwnc, ond cafodd ei yrru’n 

arbennig gan leihad mawr yn y myfyrwyr sy’n astudio cyrsiau ‘paratoi ar gyfer 

bywyd a gwaith’. Yn 2012/13 cofrestrwyd tua 289,525 o bobl ar gyrsiau’n ymwneud 

â ‘pharatoi ar gyfer bywyd a gwaith’. Erbyn 2018/19 roedd hyn wedi gostwng i 

172,655 o bobl. 

Mae’r dirywiad wedi effeithio ar bynciau sy'n berthnasol i bontio gwyrdd. Er 

enghraifft, yn 2012/13 cofrestrwyd tua 21,380 o bobl ar gyrsiau addysg bellach yn 

ymwneud ag adeiladu, cynllunio a'r amgylchedd adeiledig. Erbyn 2018/19 roedd 

hyn wedi gostwng i 14,355.2 

 
1Y Sefydliad Dysgu a Gwaith (2020). Cyfranogiad oedolion yn yr arolwg dysgu. Ar gael ar: 

https://learningandwork.org.uk/what-we-do/lifelong-learning/adult-participation-in-learning-survey/  
2Mae’r holl ddata o StatsCymru 

https://learningandwork.org.uk/what-we-do/lifelong-learning/adult-participation-in-learning-survey/
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ADDYSG GRADD 

Mae tueddiadau mewn addysg lefel gradd yng Nghymru ar y cyfan yn debyg i'r DU 

gyfan, gyda chyfraddau cofrestru gradd gyntaf a chofrestriad ôl-raddedig uchel a 

chynyddol. Mae cofrestriad gradd gyntaf wedi codi ar gyfartaledd o tua 1,000 o bobl 

y flwyddyn dros y deng mlynedd diwethaf, er bod amrywiad sylweddol o 

flwyddyn i flwyddyn. Gall twf yn y boblogaeth gyfrif am rywfaint o'r twf hwn. 

Fodd bynnag, fel yn y DU ehangach, bu lleihad sylweddol iawn yn nifer y bobl sy'n 

cwblhau ail radd. Yn 2008/09 roedd tua 36,000 o bobl yn astudio ar gyfer ail radd 

yng Nghymru, erbyn 2018/19 roedd hyn wedi gostwng 13,500 - mae hyn wedi'i 

yrru'n gyfan gwbl gan leihad mewn astudio rhan-amser. 

Mae nifer net y bobl sy'n astudio addysg lefel gradd wedi gostwng yng Nghymru 

dros y degawd diwethaf. Mae hyn er gwaethaf y twf ym mhoblogaeth Cymru o 

100,000 o bobl (3%). Sbardun allweddol y dirywiad hwn fu'r newidiadau a wnaed i 

system cyllid myfyrwyr gan Lywodraeth y DU, a gynyddodd ffioedd yn gyffredinol 

a lleihau mynediad i fenthyciadau i unigolion sy'n astudio am ail radd. Effeithiodd y 

newidiadau hyn yn arbennig ar gofrestriad grwpiau oedran hŷn.3 Arweiniodd hyn, 

er enghraifft, at ostyngiad sylweddol yn nifer y myfyrwyr sy'n dysgu o bell gyda'r 

Brifysgol Agored.4 

DYSGU YN Y GWAITH 

Gostyngodd cyfanswm y dechreuwyr newydd ar bob math o gynlluniau dysgu yn y 

gwaith5 rhwng 2012 a 2019. Gostyngodd cyfanswm y dechreuwyr newydd o 

 
3Geven, K. (2015). How Did the Latest Increase in Fees in England Affect Student Enrolment and 

Inequality? Yn A. Curaj, L. Matei, R. Pricopie, J. Salmi, & P. Scott (Eds.), The European Higher 

Education Area: Between Critical Reflections and Future Policies (pp. 479–500). Cham: Springer 

International Publishing.  
4HESA (2020) Rhifau cofrestru myfyrwyr AU yn ôl darparydd AU https://www.hesa.ac.uk/data-and-

analysis/students/table-1  
5Er y gall dysgu yn y gwaith gyfeirio at sawl math o addysg a hyfforddiant mewn gwaith a thu allan 

i'r gwaith, pan fydd Llywodraeth Cymru’n cyfeirio at ddysgu yn y gwaith, fel arfer mae’n golygu ei 

rhaglenni prentisiaeth a hyfforddeiaeth. 

https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/table-1
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/table-1
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oddeutu 43,000 yn 2012/13 i oddeutu 32,000 yn 2018/19, er y dylid nodi bod yna 

amrywiad sylweddol o flwyddyn i flwyddyn. 

 

Ffigur 2: Dysgu dechreuol yn y gwaith yng Nghymru yn ôl grŵp oed a blwyddyn. Ffynhonnell: 

StatsCymru 

Bu rhywfaint o newid yng nghyfansoddiad y sector dysgu yn y gwaith yng 

Nghymru. Mae dechreuwyr mewn gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus yn 

parhau i fod y grŵp mwyaf. Mae'r niferoedd uchel o ddechreuwyr yn y sector hwn 

(dros 9,000 y flwyddyn fel arfer), ac yn y sectorau rheoli a gweinyddu proffesiynol a 

busnes (y ddau dros 3,000 y flwyddyn fel arfer) yn adlewyrchu trywydd twf 

economi ehangach Cymru. 
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Ffigur 1: Dysgu dechreuol yn y gwaith yn ôl sector (lle mae data ar gael). Ffynhonnell: StatsCymru 

 

Gwelwyd lleihad sylweddol mewn gwasanaeth manwerthu a chwsmer, gwallt a 

harddwch a gweithgynhyrchu newydd. Gwelwyd cynnydd sylweddol mewn 

hamdden, chwaraeon a theithio, ochr yn ochr â chynnydd cymedrol mewn 

amaethyddiaeth, peirianneg ac adeiladu. 

 

Prentisiaethau 

Prentisiaethau yw mwyafrif y dysgu dechreuol yn y gwaith. Arhosodd y nifer o 

brentisiaethau yn weddol gyson dros y cyfnod 2012-2019, er bod amrywiad 

sylweddol o flwyddyn i flwyddyn. Mae cyfran y prentisiaethau ar y lefel sylfaen 

(lefel 2) wedi gostwng ac mae'r gyfran a ddechreuwyd ar y lefelau canol (lefel 3) ac 

uwch (lefel 4+) wedi cynyddu. Mae hyn yn golygu yn gymesur, bod nifer y bobl iau 

sy'n cychwyn ar brentisiaethau wedi bod yn gostwng, yn enwedig o'i gymharu â'i 

lefel yn y cyfnod 2012-2014. 
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Ffigur 4: Prentisiaethau dechreuol yng Nghymru yn ôl blwyddyn a lefel. Ffynhonnell: StatsCymru 

 

Hyfforddeiaethau 

Gostyngodd nifer y bobl sy'n cychwyn hyfforddeiaethau bob blwyddyn rhwng 2013 

a 2019, o uchafswm o 9,040 yn 2013/14 i 5,520 yn 2018/19. O ystyried mai pobl 18 oed 

neu iau sy’n ymgymryd mwy neu lai â phob hyfforddeiaeth, mae'r gostyngiad 

sylweddol hwn yn atgyfnerthu ymhellach y gostyngiad mewn dysgu yn y gwaith 

ymhlith pobl iau. 
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Ffigur 5: Hyfforddeiaethau dechreuol yng Nghymru yn ôl oed a blwyddyn. Ffynhonnell: StatsCymru 
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2.  ARGYFYNGAU DEUOL: 

GOBLYGIADAU PANDEMIG 

COVID-19 AC ARGYFYNGAU 

HINSAWDD I SGILIAU YNG 

NGHYMRU 

EFFAITH PANDEMIG COVID-19 AR SGILIAU 

CYFLOGAETH 

Mae'r pandemig wedi effeithio ar sgiliau yng Nghymru mewn sawl ffordd. Mae 

effaith tymor byr uniongyrchol y cyfnod clo, cyfyngiadau cysylltiedig ag iechyd, a 

llai o alw wedi arwain at ostyngiadau dros dro mewn cyflogaeth (gweithwyr ar 

gyfnod ffyrlo) a phobl yn colli eu gwaith yn barhaol. Mae'r pandemig a'i effaith 

negyddol ar gyflogaeth hefyd wedi effeithio ar y prif lwybrau a ddefnyddir gan bobl 

i ennill sgiliau, gan gynnwys prentisiaethau a phrifysgolion. 

Gallai'r pandemig hefyd adael ei ôl ar gyfansoddiad economi Cymru am 

ddegawdau i ddod. Mae dosbarthiad swyddi yn yr economi yn ôl sector yn debygol 

o newid, a gallai hyn arwain at ddiffyg cydweddu yn y sgiliau cyfredol a gofynnol 

yn y gweithlu. Disgwylir i rywfaint o ail-gydbwyso ddigwydd waeth beth fo'r 

polisïau ail-lunio a ddilynir gan lywodraethau. Ond trwy bolisi adfer, mae gan y 

llywodraeth gyfle i lunio'r sgiliau a'r amgylchedd gwaith yng Nghymru er gwell. 

Effaith y pandemig COVID-19 ar gyflogaeth 

Ar ddechrau'r argyfwng cysylltiedig â COVID roedd tua 1.4 miliwn o swyddi yng 

Nghymru ac roedd tua 55,000 o bobl yn ddi-waith (3.9%). Pan darodd yr argyfwng, 

ni ddefnyddiwyd nifer sylweddol iawn o oriau gwaith. Yn wir, mae dadansoddiad 

NEF yn awgrymu i ryw 6.9 miliwn o oriau gwaith gael eu colli bob wythnos yng 

Nghymru pan roedd yr argyfwng yn ei anterth. Llwyddodd y cynllun ffyrlo i atal yr 

oriau coll hyn rhag cael eu troi’n uniongyrchol yn swyddi coll, ac rydyn ni’n 

amcangyfrif bod tua 75% o'r oriau gwaith a gollwyd wedi'u cadw gan y cynllun 

ffyrlo. Collwyd y 25% arall gan weithwyr nad oeddent ar y cynllun ffyrlo - felly 
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trodd llawer o'r gweithwyr hyn at Gredyd Cynhwysol. Dyblodd nifer y preswylwyr 

o Gymru oedd yn hawlio Credyd Cynhwysol / Lwfans Ceisio Gwaith yn ystod 

misoedd cynnar yr argyfwng ac arhosodd ar y lefel hon (tua 110,000 o bobl) hyd at o 

leiaf Chwefror 2021. 

Mae'r cynnydd yn nifer yr hawlwyr wedi effeithio ar bob grŵp oedran yng 

Nghymru. Dyblodd nifer hawlwyr rhwng Mawrth ac Awst 2020 ym mhob band 

oedran ac eithrio pobl ifanc 16-17 oed a phobl 60-65 oed yr oedd y codiad yn gryfach 

ar eu cyfer, sef 68% ac 84%, yn y drefn honno. 

Ddiwedd mis Chwefror 2021, roedd 175,000 o bobl yn dal o dan Gynllun Cadw 

Swyddi Coronafeirws ('ffyrlo') yng Nghymru, gan gynnwys 125,000 ar ffyrlo llawn a 

50,000 ar ffyrlo rhannol (h.y. buont yn gweithio rhai oriau yn ystod mis Chwefror 

2021).6 Mae nifer y gweithwyr ar gyfnod ffyrlo wedi aros yn uwch na 100,000 trwy 

gydol yr argyfwng yng Nghymru, ac mae'n bosibl na fydd cyfran o'r rhai sy'n dal ar 

ffyrlo byth yn dychwelyd i'w swyddi blaenorol. 

Er bod y data'n brin, credir hefyd bod nifer sylweddol o swyddi wedi'u colli, ac y 

byddant yn parhau felly, tra bod y cynllun ffyrlo’n weithredol. Ymddengys bod 

cyfraddau diswyddo ynghlwm wrth haelioni’r cynllun ffyrlo. Er enghraifft, dros y 

cyfnod rhwng Gorffennaf a Thachwedd 2020, cynyddodd cyfraddau diswyddo yng 

Nghymru, gan gyrraedd teirgwaith eu cyfartaledd cyn-argyfwng.7  Roedd hwn yn 

gyfnod pan roedd y cynllun ffyrlo yn mynnu cyfraniad mwy gan gyflogwyr tuag at 

gyflogau am oriau heb waith ac roedd i fod i ddod i ben. Unwaith yr estynnwyd y 

cynllun ffyrlo a'i ddychwelyd i'w gyflwr gwreiddiol, wedi ei ddylunio’n fwy hael, 

gostyngodd cyfraddau diswyddo yng Nghymru yn ôl i'w cyfartaledd cyn-argyfwng. 

Fodd bynnag, gyda'r cynllun i fod i ddod yn llai hael o Orffennaf 2021, gan ofyn yn 

y lle cyntaf am gyfraniad o 10% ac yna 20% gan gyflogwyr i oriau heb waith, ac 

wedyn oherwydd ei fod i fod i ddod i ben yn llwyr ym mis Medi 2021, mae potensial 

amlwg i gyfraddau diswyddo dyfu eto. 

Mae adroddiad Prif Economegydd Cymru ochr yn ochr â chyllideb 2021-22 yn 

awgrymu y gallai diweithdra yng Nghymru a yrrir gan argyfwng COVID-19 

 
6https://www.gov.uk/government/statistics/coronavirus-job-retention-scheme-statistics-march-2021  
7https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/redundancies/datasets/red

undanciesbyindustryagesexandreemploymentratesred02 

https://www.gov.uk/government/statistics/coronavirus-job-retention-scheme-statistics-march-2021
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/redundancies/datasets/redundanciesbyindustryagesexandreemploymentratesred02
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/redundancies/datasets/redundanciesbyindustryagesexandreemploymentratesred02
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gyrraedd cyfanswm o oddeutu 114,000 o bobl yn 2021. Byddai hyn yn ddwbwl ei 

lefel cyn-argyfwng o 55,000.8 

Un mesur o hyn yw nifer y gweithwyr sydd wedi'u tynnu o gyflogresi cwmnïau 

dros gyfnod yr argyfwng. Ym mis Mawrth 2021, roedd 30,000 yn llai o weithwyr ar 

gyflogres nag oedd yn y cyfnod cyn-argyfwng Rhagfyr-Chwefror 2020 yng 

Nghymru.9 

Mae'r tabl isod yn dangos trosiant coll busnesau ym mhob un o brif sectorau'r DU ar 

ddechrau mis Medi 2020, gan roi syniad o ble mae colli swyddi yn debygol o 

ddigwydd. Mae'n werth nodi mai'r sectorau yr effeithir arnynt fwyaf yw’r sectorau 

sydd hefyd â'r nifer uchaf o weithwyr heb unrhyw gymwysterau ffurfiol. Yn 

benodol, mae gan ‘Gwasanaethau Llety a Bwyd’ (ar 11%) a’r Gwasanaethau 

Gweinyddol a Chefnogol (ar 8.7%) gyfraddau sy’n sylweddol uwch na chyfartaledd 

y DU (ar 5.6%). 

 

Ffigur 6: Newid net mewn trosiant busnes rhwng Medi 2020 a Medi 2019. Ffynhonnell: ONS (BICS) 

 

 
8https://llyw.cymru/cyllideb-cymru-2020-adroddiad-y-prif-economegydd  
9https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/da

tasets/realtimeinformationstatisticsreferencetableseasonallyadjusted  
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https://llyw.cymru/cyllideb-cymru-2020-adroddiad-y-prif-economegydd
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/realtimeinformationstatisticsreferencetableseasonallyadjusted
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/realtimeinformationstatisticsreferencetableseasonallyadjusted
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Un o'r tueddiadau mwyaf trawiadol yn y farchnad lafur ers dyfodiad y pandemig 

ym mis Mawrth 2020 fu'r gwahaniaeth mewn colli swyddi rhwng gwahanol 

grwpiau oedran yn y gweithlu, gyda'r grwpiau iau wedi'u heffeithio waethaf.  

Mae data o Arolwg Llafurlu’r ONS yn cadarnhau'r duedd hon yng Nghymru. Mae'r 

grŵp oedran ieuengaf (16-24) wedi gweld dirywiad mewn cyflogaeth dros y 

flwyddyn o Ragfyr-Chwefror 2020 i Ragfyr-Chwefror 2021 o oddeutu 12,000 o 

weithwyr (-6.7%). Awgryma’r set ddata hon bod dirywiad mewn cyflogaeth wedi 

digwydd yn unig ymhlith gweithwyr benywaidd (-14%) heb ddim newid amlwg 

ymhlith gweithwyr gwrywaidd. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod yr 

amcangyfrifon hyn yn deillio o sampl gymharol fechan ac mae'r ONS yn rhybuddio 

eu bod yn agored i newid pan fydd data pellach ar gael.10 Mae grwpiau oedran eraill 

wedi gweld newidiadau mwy cymedrol dros y flwyddyn, gan ddangos bod y 

cynllun ffyrlo wedi llwyddo i amddiffyn cyflogaeth hyd yn hyn. 

 

Effaith tymor byr COVID-19 ar ddatblygu sgiliau 

Mae data Llywodraeth Cymru yn dangos bod cyfran y prentisiaid ar gyfnod ffyrlo 

wedi cyrraedd uchafbwynt ddiwedd mis Mai 2020 ar ychydig dros 20% o’r garfan 

gyfan, sy'n cyfateb i 7,770 o brentisiaid ar gyfnod ffyrlo; erbyn mis Mawrth 2021 

roedd y gyfran hon wedi gostwng i oddeutu 1,700 o brentisiaid. Daeth llai nag 1% o 

brentisiaethau i ben yn barhaol trwy ddiswyddo yng Nghymru yn ystod blwyddyn 

gyntaf y pandemig.11 

Roedd effeithiau'r argyfwng ar addysg uwch yn fwy amrywiol. Mae myfyrwyr wedi 

wynebu colli swyddi rhan-amser tra’n astudio, colli cynigion swyddi a swyddi ar ôl 

cwblhau astudiaethau, ac yn ei cael hi’n anodd talu eu rhent (mewn sawl achos ar 

eiddo nad ydyn nhw mewn gwirionedd wedi bod yn byw ynddo).12 Mae'n debygol 

 
10https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetyp

es/datasets/regionalemploymentbyagex01/current   
11https://llyw.cymru/prentisiaid-roddeyd-ar-ffyrlo-neu-ddiswyddwyd-yn-ystod-pandemig-

coronafeirws-covid-19-hyd-26-mawrth-2021?_ga=2.165041791.1190032650.1620329233-

309466817.1591101668  
12https://www.nusconnect.org.uk/resources/covid-19-and-students-survey-report-wales  

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/regionalemploymentbyagex01/current
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/regionalemploymentbyagex01/current
https://llyw.cymru/prentisiaid-roddeyd-ar-ffyrlo-neu-ddiswyddwyd-yn-ystod-pandemig-coronafeirws-covid-19-hyd-26-mawrth-2021?_ga=2.165041791.1190032650.1620329233-309466817.1591101668
https://llyw.cymru/prentisiaid-roddeyd-ar-ffyrlo-neu-ddiswyddwyd-yn-ystod-pandemig-coronafeirws-covid-19-hyd-26-mawrth-2021?_ga=2.165041791.1190032650.1620329233-309466817.1591101668
https://llyw.cymru/prentisiaid-roddeyd-ar-ffyrlo-neu-ddiswyddwyd-yn-ystod-pandemig-coronafeirws-covid-19-hyd-26-mawrth-2021?_ga=2.165041791.1190032650.1620329233-309466817.1591101668
https://www.nusconnect.org.uk/resources/covid-19-and-students-survey-report-wales
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bod rhai o'r materion hyn yn esbonio'n rhannol y dirywiad mewn cyflogaeth a 

welwyd yn y garfan 16-24 oed. 

Effaith hirdymor COVID-19 ar ddatblygu sgiliau 

Mae effeithiau hirdymor y pandemig ar y galw am sgiliau a’u datblygiad yn parhau 

i fod yn aneglur. Fodd bynnag, mae yna resymau cryf dros gredu efallai na fydd 

nifer y swyddi mewn rhai sectorau yn dychwelyd i lefelau cyn-bandemig am gyfnod 

o fisoedd, blynyddoedd, neu byth. Mae swyddi sector trafnidiaeth (yn enwedig 

swyddi yn y diwydiant awyrennu), swyddi manwerthu ar y stryd fawr, a swyddi 

sy'n ddibynnol ar, neu wedi eu lleoli mewn swyddfa yn ymddangos yn arbennig o 

agored i newid economaidd strwythurol hirdymor. Mewn rhai achosion efallai y 

bydd angen i weithwyr mewn sectorau sydd â gorgyflenwad llafur ailhyfforddi er 

mwyn mynd i mewn i wahanol farchnadoedd swyddi. 

Er y gall peth o'r galw coll am weithwyr ddychwelyd wrth i'r economi wella o'r 

pandemig, mae disgwyl i'r economi fynd trwy broses o ailstrwythuro. O fewn 

sectorau a rhwng sectorau, disgwylir i gyfansoddiad economi'r DU newid 

oherwydd newidiadau parhaol yn ymddygiad y boblogaeth. Awgrymodd 

amcangyfrifon cynnar a wnaed ar lefel y DU y gallai oddeutu 500,000 o bobl ddod 

yn ‘strwythurol ddi-waith’, lle nad oes galw digonol bellach am waith mewn is-

sector blaenorol gweithwyr.13 Yn y cyd-destun hwn mae uwchsgilio ac ailsgilio yn 

dod yn ffocws allweddol, gan fod angen cefnogaeth ar weithwyr i gael mynediad i 

swyddi y tu allan i'w maes gwaith arferol. 

EFFAITH NEWID HINSAWDD AR SGILIAU 

CYFLOGAETH 

Mae'r argyfwng hinsawdd, yr angen i ddatgarboneiddio economi Cymru yn gyflym, 

a'r angen o ganlyniad i drawsnewid gweithgaredd diwydiannol, swyddi a ffyrdd o 

fyw i gyd bellach wedi ei sefydlu. Mae ymchwil gan y London School of Economics 

yn awgrymu bod tua 20% o swyddi yng Nghymru’n uniongyrchol gysylltiedig â'r 

newid i economi gwyrdd, di-garbon. O'r grŵp hwn, amcangyfrifir bod 150,000 o 

swyddi (10.3%) wedi'u ‘halinio â phontio’ ac o’r herwydd eisoes mewn sefyllfa dda i 

 
13 https://neweconomics.org/2021/03/some-jobs-wont-come-back  

https://neweconomics.org/2021/03/some-jobs-wont-come-back
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fanteisio ar y pontio gwyrdd. Credir bod angen rhyw fath o ailsgilio ar 140,000 

(9.6%). Nid yw hyn o reidrwydd yn awgrymu newid sector neu ddiswyddiad, dim 

ond yr angen i addasu i ofynion gweithio newydd ac anghyfarwydd.14 

Mae'r sectorau yr effeithir arnynt fwyaf gan y pontio gwyrdd yn cynnwys adeiladu 

(30%), trafnidiaeth (26%) a gweithgynhyrchu (17%), sydd gyda'i gilydd yn cyfrif am 

73% o'r swyddi y mae angen eu hailsgilio. Mae’r cyfnod amser sy’n ofynnol ar gyfer 

yr ailsgilio hwn yn dibynnu ar lefel yr uchelgais genedlaethol a ddangosir ar gyfer 

lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. Fodd bynnag, o ystyried brys yr argyfwng 

hinsawdd, a'r oedi rhwng cychwyn polisi sgiliau a gweld newidiadau arwyddocaol i 

weithlu, mae achos cryf dros ddechrau gweithio ar y pontio hwn yn ddiymdroi. 

  

 
14 Grantham Research Institute on Climate Change and Environment, London School of Economics 

(2019) ‘Policy brief: Investing in a just transition for the UK’.  
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3. SGILIAU AR GYFER ADFERIAD 

GWYRDD YNG NGHYMRU 

Mae llawer o randdeiliaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, wedi cydnabod 

pwysigrwydd sicrhau bod yr adferiad economaidd yn dilyn y pandemig yn 

“adferiad gwyrdd.” Mae adferiad gwyrdd yn un sy'n darparu bywoliaethau o 

ansawdd da tra’n cefnogi datgarboneiddio cyflym a gwella bioamrywiaeth yng 

Nghymru. 

Mae'r rhan hon o'r papur yn cychwyn gyda’r pecyn o fuddsoddiadau gwyrdd a 

gynigiwyd gan TUC Cymru mewn ymchwil a gynhaliwyd gan Transition 

Economics ym mis Awst 2020.15 Mae NEF o'r farn bod hyn yn rhoi darlun 

cyffredinol da o'r mathau o fuddsoddiadau a swyddi mewn seilwaith a fyddai’n 

ofynnol ar gyfer adferiad gwyrdd sy'n rhoi llwybr at ddatgarboneiddio cyflym i 

Gymru. Gellir gweld tebygrwydd rhwng hyn â chyhoeddiadau eraill, gan gynnwys 

cyhoeddiad diweddar NEF ar becyn ysgogiad gwyrdd posibl yng nghyd-destun y 

pandemig16 (a ddylanwadodd yn ei dro ar becyn polisi Adferiad Economaidd 

Gwyrdd y Blaid Lafur),17 a chyhoeddiad diweddar RSPB Cymru ar swyddi ym maes 

adfer natur yng Nghymru.18 

Er bod pecyn y TUC yn canolbwyntio ar y seilwaith newydd ac ar adfer natur a 

fyddai’n gwella canlyniadau amgylcheddol yn uniongyrchol, mae’n bwysig nodi 

nad yw’n gwbl drwyadl yn nhermau’r sectorau y byddai eu hangen mewn economi 

carbon isel. O bosib mae yna nifer o sectorau sylfaenol carbon isel a fyddai'n dal i 

gyfrif am y mwyafrif o swyddi mewn economi sero-net, fel iechyd, addysg a gofal. 

 
15https://www.tuc.org.uk/cy/news/gallai-buddsoddi-mewn-seilwaith-greu-59000-o-swyddi-hybu-

adferiad-economaidd-0 
16https://neweconomics.org/uploads/files/green-stimulus-covid.pdf; 

https://www.greenpeace.org.uk/news/green-jobs-government-green-recovery/ ; 

https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-06/UK_investment_strategy_resilient_economy.pdf 
17https://labour.org.uk/page/green-recovery-report/  
18 RSPB Cymru (2020) Datblygu Gweithlu Gwyrdd yng Nghymru - Amcangyfrif Graddfa'r Angen a'r 

Cyfle. 

https://www.tuc.org.uk/cy/news/gallai-buddsoddi-mewn-seilwaith-greu-59000-o-swyddi-hybu-adferiad-economaidd-0
https://www.tuc.org.uk/cy/news/gallai-buddsoddi-mewn-seilwaith-greu-59000-o-swyddi-hybu-adferiad-economaidd-0
https://neweconomics.org/uploads/files/green-stimulus-covid.pdf
https://www.greenpeace.org.uk/news/green-jobs-government-green-recovery/
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-06/UK_investment_strategy_resilient_economy.pdf
https://labour.org.uk/page/green-recovery-report/
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CREU SWYDDI DRWY ADFERIAD GWYRDD 

Byddai'r pecyn TUC yn creu cyfanswm o 45,519 o swyddi uniongyrchol mewn wyth 

categori eang. Yn ddamcaniaethol, mae hyn yn debygol o fod yn ddigonol i wneud 

iawn am golledion argyfwng COVID-19. Fodd bynnag, mae’r sectorau lle caiff y 

swyddi eu creu yn wahanol iawn, ac o bosib mewn lleoliadau a allai fod yn wahanol 

i'r sectorau yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr argyfwng. 

Dangosir y buddsoddiadau a gynigir o dan y pecyn yn Nhabl 1. Mae RSPB Cymru 

wedi cynnal modelu manylach ar swyddi yn benodol yn yr is-gydran adfer natur, ac 

yn awgrymu potensial uwch i greu swyddi (7,000 o swyddi uniongyrchol o 

gymharu â 4,000 yn y pecyn TUC), er dros orwel amser hirach (deng mlynedd o'i 

gymharu â dwy flynedd ym mhecyn y TUC). Dangosir dadansoddiad RSPB Cymru 

yn Nhabl 3. 
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Tabl 1: Manylion y prosiectau a gynigir fel rhan o becyn buddsoddi mewn adferiad gwyrdd gan y 

TUC (2020)  

Sector Prosiect Buddsoddiad 

cyhoeddus (£ 

biliwn)) 

Creu swyddi 

uniongyrchol tymor 

byr yng Nghymru  

Digidol Uwchraddio band eang 0.17 1,014 

Gweithgynhyrchu Ymchwil a Datblygu ar gyfer 

datgarboneiddio diwydiant trwm - 

technoleg arbrofol (e.e. sment, 

petrocemegol, arddangos Dal a Storio 

Carbon (CCS), hydrogen)  

0.5 3,426 

Trafnidiaeth Ehangu ac uwchraddio'r rhwydwaith 

rheilffyrdd  

1.37 5,870 

Trafnidiaeth Adeiladu ffatrïoedd batris ar gyfer 

Cerbydau Trydan  

0.33 3,960 

Trafnidiaeth Pwyntiau gwefru ceir trydan (gwledig)  0.18 1,077 

Trafnidiaeth Adeiladu lonydd beicio a cherdded  0.41 2,725 

Adeiladau Adeiladu tai cymdeithasol (gan ddefnyddio 

gweithgynhyrchu domestig oddi ar y safle)  

0.66 9,370 

Adeiladau Ôl-osod tai cymdeithasol   1.16 7,882 

Adeiladau Asesiadau effeithlon mewn ynni  0.3 2,731 

Adeiladau Ôl-osod adeiladau cyhoeddus 0.09 572 

Ynni Uwchraddio porthladdoedd a safleoedd 

llongau ar gyfer cadwyn gyflenwi gwynt 

0.15 1,668 

Ynni Adeiladu cyfleusterau gweithgynhyrchu 

oddi ar y tir (yn cynnwys fflotio) tyrbinau 

gwynt.  

0.03 240 

Ynni Gwresogi Ardal 0.1 1,051 

Tir Cynlluniau ailgoedwigo  0.39 2,895 

Tir Adferiad amgylcheddol (yn cynnwys 

amddiffynfeydd llifogydd) 

0.12 709 

Tir  Cynorthwyo ffermwyr i newid i 

Amaethyddiaeth Organig  

0.06 327 

Cyfanswm Cyfanswm 6.02 45,519 

 

Rydym yn amcangyfrif y byddai 60% o'r holl swyddi a grëwyd yn ymwneud ag 

adeiladu (tua 27,300 o swyddi), gyda 14% arall mewn gweithgynhyrchu tai oddi ar y 

safle, 7.5% mewn Ymchwil a Datblygu, 7% mewn coedwigaeth a 6% mewn 

effeithlonrwydd ynni. Mae'r swyddi sy'n weddill ym maes peirianneg, adfer yr 

amgylchedd ac ymgynghori agronomeg. Mae'r sectorau a nodir yma yn debyg i'r 

rhai a nodwyd gan y London School of Economics.14 Dangosir mwy o fanylion yn y 

tabl isod.
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Tabl 2: Swyddi presennol mewn meysydd adfer gwyrdd allweddol, a nodiadau ar greu sgiliau mewn sectorau perthnasol, mae manylion ychwanegol ar gael 

yn Atodiad B. 

Categori swydd Is-gategori Amcangyfrif o’r 

swyddi presennol 

(2018) 

Prentisiaethau 

dechreuol 

blynyddol 

cyfredol 

Capasiti ar 

gyfer 

addysg 

bellach  

Swyddi a 

grëwyd 

Nodiadau ar y bylchau mewn sgiliau 

 

Gosodiadau 

trydanol  

Gosodiadau Band 

Eang 

6,000 360-490 

(fframweithiau 

electrotechnegol) 

 

Anhysbys 1,014 Mae angen cynyddu'n gyflym ac yn sylweddol. Gall 

amser-i-hyfforddi fod yn gymharol fyr ar gyfer rolau 

ategol ond yn hirach ar gyfer hyfforddi trydanwyr cwbl 

gymwys. Bydd yn ofynnol i gael gwaith i sicrhau bod y 

setiau sgiliau arbenigol sydd eu hangen yn cael eu 

datblygu, gan gynnwys trwy uwchsgilio’r gweithlu 

presennol. Gallai ymgyrch hyfforddi fawr yn y sector hwn 

dargedu'r rhai a ddiswyddwyd yn ddiweddar mewn 

sectorau a gafodd eu taro galetaf gan y pandemig, ar yr 

amod bod cyllid digonol ar gael i annog y nifer gofynnol o 

hyfforddwyr a hyfforddeion. Mae buddsoddiad y 

llywodraeth yn y seilwaith cysylltiedig hefyd yn ofynnol. 

Gwefru cerbydau 

trydan 

1,077 

Gosodiadau 

paneli solar 

845 

Ymchwil a 

datblygu 

Ymchwil a 

Datblygu mewn 

diwydiant  

2,250  

(dim ond cyfran 

fach sy’n debygol 

o fod yn 

berthnasol i 

ddatgarboneiddio)  

Addysg uwch gofynnol 3,426 Mae'n anodd mesur y capasiti presennol yn fanwl gywir, 

ond mae'r bwlch sgiliau yn debygol o fod yn sylweddol. 

Mae'r amser-i-hyfforddi yn cyflwyno heriau. Ym mhob 

senario mae angen mewnlifiad sylweddol o sgiliau a 

phersonél yn y maes hwn. 

Adeiladu a 

Gwresogi  

Adeiladu 

Rheilffyrdd 

1,000 Anhysbys Cofrestrodd 

14,325 o 

bobl yn 

2018/19  

i lawr o 

20,950 yn 

2012/13 

5,283 Gallai llenwi'r lefel hwn o fwlch sgiliau yn y sector 

adeiladu rheilffyrdd ar ffrâm amser byr fod yn her 

oherwydd maint y swyddi newydd o'i gymharu â'r 

niferoedd swyddi presennol, ynghyd â'r amser arweiniol 

cymharol hir ar gyfer rhai rolau. Dim ond 1,000 o swyddi 

oedd ar gael yng Nghymru yn 2018 o dan y sector hwn ac 

mae llawer o’r cymwysterau perthnasol yn ei gwneud yn 

ofynnol i gael 200 - 300 o oriau hyfforddi. 

Lonydd beiciau, 

llwybrau cerdded 

3,000 2,200-2,500 

(adeiladu 

cyffredinol) 

2,725 Ym maes adeiladu tai cymdeithasol, amcangyfrifir y bydd 

cynnydd o 22% ym maint y gweithlu’n ofynnol - yn 

ychwanegol at dwf yn y gweithlu gweithgynhyrchu oddi 

ar y safle (gweler isod). Gellir dod o hyd i weithwyr drwy 
Adeiladu tai 

cymdeithasol 

13,000 2,811 
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Ôl-osod: 

insiwleiddio 

1,000 20-40 (gwresogi ac 

awyru) 

4,256 gynyddu llwybrau adeiladu’n gyffredinol ond gall y bydd 

angen ‘sgiliau ychwanegol’ mewn meysydd arbenigol. 

Mae'n ymddangos bod yna ddiffygion sgiliau sylweddol 

hefyd mewn meysydd fel gosodiadau inswleiddio ac 

agweddau eraill ar ôl-osod. Gyda galw a chydlynu 

digonol yn cael eu creu trwy'r pecyn buddsoddi, gellid 

hwyluso symud i'r sector ôl-osod yn gymharol gyflym 

trwy hyfforddiant yn y gwaith, gan nad yw cymwysterau 

o reidrwydd yn rhagofyniad. 

Ôl-osod: 

ffenestri/drysau 

3,000 1,719 

Ôl-osod: bwyleri 

a gwresogi 

5,530 400-500 (heating 

and plumbing) 

1,634 Mae yna botensial i gynyddu’r rhaglen brentisiaeth yn y 

meysydd hyn. Gellir hyfforddi aseswyr ynni’n gymharol 

fuan ond rhaid gwarantu piblinell prosiectau hirdymor. Ôl-osod: aseswyr 

ynni 

3,083 2,731 

Rhwydweithiau 

gwresogi ardal 

3,500 946 

Uwchraddio 

porthladdoedd ar 

gyfer datblygu 

gwynt 

64,000 (adeiladu 

cyffredinol) 

 

2,200-2,500 

(adeiladu 

cyffredinol) 

 

1,668 Mae lefel y broses o greu swyddi mewn adeiladu seilwaith 

ynni adnewyddadwy yn dal i fod yn sylweddol o 

gymharu â'r sector adeiladu yn ei gyfanrwydd ac, oni bai 

bod diffyg sylweddol iawn mewn buddsoddiad seilwaith 

arall, byddai hyn yn gofyn am newydd-ddyfodiaid i'r 

sector i lenwi'r swyddi gwag. 

 

Cyfleusterau ar 

gyfer cynhyrchu 

gwynt a batris 

4,200 

Peirianneg Peirianneg 

Rheilffyrdd 

Anhysbys (cyfyng 

iawn) 

150 (peirianneg 

rheilffyrdd) 

Cofrestrodd 

4,220 o bobl 

yn 2018/19  

i lawr o 

6,880 yn 

2012/13 

587 

 

Mae adeiladu rheilffyrdd yn y DU wedi wynebu prinder 

sgiliau sydd wedi'i gofnodi'n dda yn ystod y blynyddoedd 

diwethaf.19 Mae'r Grŵp Cyflenwi Rheilffyrdd yn 

amcangyfrif ei bod yn cymryd amser arweiniol o dair 

blynedd i hyfforddi peiriannydd rheilffordd trwy 

gynlluniau prentisiaeth. 

 

 

Peirianneg 

gwresogi ardal 

Anhysbys (cyfyng 

iawn) 

<10 anhysbys 105 Mae’r data sydd ar gael yn brin. 

 

 
19 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495900/transport-infrastructure-strategy-building-

sustainable-skills.pdf pp. 16-18 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495900/transport-infrastructure-strategy-building-sustainable-skills.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/495900/transport-infrastructure-strategy-building-sustainable-skills.pdf
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Gweithgynhyrchu Gweithgynhyrchu 

tai oddi ar y safle 

 

8,300 400-600 

(gweithgynhyrchu 

cyffredinol – 

llawer llai yn 

debygol o fod yn 

uniongyrchol 

berthnasol) 

Cofrestrodd 

2,415 o bobl 

yn 2018/19  

i lawr o 

7,830 yn 

2012/13 

6,559 Mae swyddi ar hyn o bryd mewn gwaith saer, concrit, 

plastr a metel i gyd yn berthnasol. 

Canfu ymchwiliad i’r sector yn Nhŷ’r Arglwyddi bod yna 

weithgynhyrchwyr yn barod i gynyddu cynhyrchu yn y 

maes hwn, ar yr amod bod piblinell hirdymor o brosiectau 

ar gael i greu galw cyson am gydrannau.20 

Amaethyddiaeth 

a rheoli tir 

Ailgoedwigo ac 

amddiffyn 

llifogydd naturiol 

 

2,000 50-120 

(fframweithiau 

amaethyddol 

eraill) 

Cofrestrodd 

4,500 o bobl 

yn 2018/19  

i lawr o 

8,065 yn 

2012/13 

3,604 Mae'n debyg bod angen cynnydd sylweddol iawn mewn 

swyddi yn y maes rheoli amgylcheddol. Gall fod potensial 

i gynyddu cyfraniad y cynllun prentisiaeth yn y maes 

hwn. Mae lefelau prentisiaeth a hyfforddeiaeth yn isel, 

sy'n golygu y byddai'r buddsoddiad a ragwelir yn gofyn 

am fewnlifiad mawr o newydd-ddyfodiaid i'r sector 

coedwigaeth. 

 

Rheoli tir 

amaethyddol 

Anhysbys 200-350 

(amaethyddiaeth, 

amaethyddiaeth 

arall 

garddwriaeth) 

327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldsctech/169/16908.htm#_idTextAnchor057  

https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldsctech/169/16908.htm#_idTextAnchor057
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Tabl 2: Amcangyfrif amgen o swyddi ym maes adfer natur gyda dadansoddiad pellach yn ôl is-gategori. Ffynhonnell: RSPB Cymru 

 

Math o fuddsoddiad Cyflogaeth (FTE) 

Adfer a chreu cynefinoedd blaenoriaethol 1,000 

Adfer a chreu nodweddion ffiniau 1,151 

Cyngor ar reoli tir amgylcheddol  87 

Gwella a chreu mannau gwyrdd trefol  500 

Plannu coetiroedd ychwanegol mewn mannau gwyrdd ar gyfer carbonad sero-net  167 

Enillion net bioamrywiaeth 114 

Rheoli rhywogaethau anfrodorol ymledol 20 

Arolygon, monitro a gwerthuso cadwraeth natur 20 

Cynllun datblygu twristiaeth seiliedig ar natur 3,875 

Cyfanswm 6,934 
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BWLCH SGILIAU’R ADFERIAD GWYRDD 

Mae’r tabl uchod yn crynhoi canfyddiadau ein hymchwil i’r ddarpariaeth sgiliau 

cyfredol mewn meysydd allweddol sy’n berthnasol i becyn adferiad gwyrdd. Gellir 

gweld manylion llawn am ein methodoleg yn Atodiad B. Mae’r arfer hwn yn cael ei 

ddylanwadu gan gyfyngiadau sylweddol sy’n berthnasol i argaeledd data ar 

niferoedd swyddi mewn gwahanol is-sectorau yng Nghymru. Mae’n debygol y 

bydd gan Lywodraeth Cymru ei data mewnol ei hunan a allai ganiatáu asesiad mwy 

cywir a manwl nag oedd yn bosibl yma. 

Mae ein dadansoddiad yn archwilio'r niferoedd swyddi cyfredol mewn is-sectorau 

adferiad gwyrdd allweddol ac yn eu cydbwyso â'r potensial i greu swyddi a 

ddisgwylir. Ystyriaeth allweddol yw, a yw'r swyddi a grëir gan y pecyn buddsoddi 

gwyrdd yn ychwanegol, neu wedi'u dadleoli. Byddai swyddi ychwanegol yn cael eu 

creu pe bai holl alw hanesyddol y llywodraeth a'r sector preifat yn dychwelyd i 

lefelau cyn-argyfwng, a gwariant newydd yn cael ei ysgogi mewn sectorau gwyrdd. 

Gan fod y sectorau dan sylw heb ddioddef sioc sylweddol mewn galw o ganlyniad i 

argyfwng COVID-19, (e.e. ym maes gosodiadau trydanol ac adeiladu), mae'n 

debygol y byddai'r rhan fwyaf o fuddsoddiad gwyrdd newydd yn creu swyddi 

ychwanegol gwirioneddol. Fodd bynnag, pe bai'r llywodraeth yn ariannu'r pecyn 

buddsoddi o'r cronfeydd refeniw presennol, neu'n ailddyrannu gwariant cyfalaf, 

mae'n bosibl y gellid gweld rhywfaint o 'ddadleoli' swyddi, h.y. ni fyddai swyddi'n 

cael eu creu o'r newydd, ond yn hytrach yn cael eu hadleoli o un maes gwariant y 

llywodraeth i un arall. I gael yr effaith fwyaf ar gyfanswm y swyddi cyfanredol, 

byddai’r pecyn yn cael ei ariannu trwy arian ‘newydd’ e.e. wedi'i fenthyg a / neu ei 

argraffu gan Fanc Lloegr. 

Yn olaf, gwnaethom edrych ar y broses ‘creu sgiliau’ ym mhob un o’r is-sectorau 

oedd yn cynnwys creu swyddi arfaethedig. I grynhoi, mae ein canfyddiadau 

allweddol yn cynnwys: 

- Mewn sawl maes gallai’r lefel creu swyddi newydd fod yn arwyddocaol iawn 

o’i gymharu â nifer presennol swyddi. Mewn rhai is-sectorau gallai nifer y 

swyddi fwy na dyblu. 
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- Ym mhob un o'r is-sectorau a aseswyd, ymddengys bod cyfanswm nifer y 

prentisiaethau dechreuol yn isel o'i gymharu â'r twf swyddi newydd posibl. 

- Mae cofrestru ar gyfer addysg bellach wedi gostwng yn sylweddol rhwng 

2012/13 a 2018/19 ym mhob un o'r meysydd pwnc sy'n ymwneud ag is-

sectorau buddsoddi gwyrdd. 

- Mae amrywiad rhwng is-sectorau yn y potensial i uwchsgilio gweithlu yn 

gyflym oherwydd bod y cyfnodau amser sy'n ofynnol ar gyfer ennill 

hyfforddiant / cymhwyster yn amrywio. 

Mae ein dadansoddiad yn ddefnyddiol fel asesiad dangosol o ble y gallai'r prinder 

sgiliau mwyaf arwyddocaol fod ar gyfer pecyn buddsoddi adferiad gwyrdd. Os na 

ddatblygir sgiliau wedi'u targedu yn y meysydd hyn cyn i brosiect gael ei gychwyn, 

mae'n debygol y byddai sgiliau'n dod oddi wrth gontractwyr y tu allan i Gymru. 

Mae mwyafrif y prinder sgiliau a nodwyd yn bodoli mewn meysydd sy'n ymwneud 

ag adeiladu, gwresogi a gosodiadau trydanol. Tra gall rhai rolau yn y diwydiannau 

hyn ofyn am gyfnod hyfforddi o sawl blwyddyn, mae eraill angen llai o amser a 

gellid mobileiddio gweithwyr yn gymharol gyflym. Mae'n werth nodi hefyd bod 

sectorau perthnasol, yn benodol - adeiladu, gweithgynhyrchu, y sector proffesiynol 

a gwyddonol, cludo a storio - i gyd wedi bod yn destun cyfraddau diswyddo uchel 

iawn yn ddiweddar, ar gyfartaledd oddeutu deirgwaith cyfradd gyfartalog 2019 

dros y cyfnod Gorffennaf-Medi 2020.21 Dylid defnyddio’r nodweddion hyn wrth 

ystyried y cyfnod cyflwyno priodol ar gyfer gwahanol gydrannau'r pecyn adfer 

gwyrdd. 

CYDRADDOLDEB MEWN ADFERIAD 

Mae gan Gymru uchelgais i leihau anghydraddoldebau cymdeithasol amlffurf, sy’n 

cynnwys, (ond heb fod yn gyfyngedig i) hil, crefydd, rhyw, oedran, rhanbarth, 

cyfeiriadedd rhywiol ac iaith. Felly, wrth ddatblygu strategaeth ddiwydiannol ddi-

garbon newydd sy'n cynnwys meysydd gwaith newydd arwyddocaol, ac 

ailddosbarthu sgiliau a gwaith o amgylch yr economi, mae'n bwysig i ystyried sut y 

gall rhaglen o'r fath leihau, yn hytrach na dwysau, yr anghydraddoldebau 

 
21https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/redundancies/datasets/red

undanciesbyindustryagesexandreemploymentratesred02 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/redundancies/datasets/redundanciesbyindustryagesexandreemploymentratesred02
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/redundancies/datasets/redundanciesbyindustryagesexandreemploymentratesred02
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presennol. Yn ddrwg-enwog, mae pontio diwydiannol yn llawn risgiau 

cymdeithasol, fel y dangosir gan ddad-ddiwydiannu'r DU yn y 1970au a'r 1980au. 

Mae NEF wedi trafod y cysyniad o ‘Trust in Transition’ mewn man arall,22 ac maent 

yn gweithio’n barhaus yn y maes hwn. 

Wrth i'r pontio gwyrdd ddatblygu, bydd nodweddion demograffig yn torri ar draws 

y rhwyd ddiogelwch gymdeithasol a darpariaeth swyddi mewn ffyrdd cymhleth. 

Enghraifft syml yw’r modd y mae menywod (Tabl 4) a phobl o ethnigrwydd nad 

yw'n wyn (Tabl 5) yn cael eu tangynrychioli i raddau helaeth iawn yng 

ngweithluoedd presennol yr is-sectorau a'r galwedigaethau sy'n debygol o brofi twf 

gwyrdd. Fel y dangosir yn Nhabl 4, mae menywod yn cael eu tangynrychioli'n 

arbennig o gryf mewn sectorau twf gwyrdd allweddol yn y data prentisiaeth 

ddiweddaraf (2019/20). Mae hyn yn arbennig o berthnasol o ystyried y dystiolaeth a 

nodwyd uchod bod yr argyfwng wedi effeithio fwyaf ar ragolygon cyflogaeth 

menywod ifanc, a byddant o'r herwydd â mwy o angen y cyfleoedd a ddarperir gan 

adferiad gwyrdd. 

Yn ogystal â sicrhau bod swyddi newydd yn hygyrch i bob demograffeg, mae heriau 

gofodol yn debygol o fod yn arwyddocaol. Mae gwaith yng Nghymru wedi'i 

glymu'n sownd wrth ardaloedd a diwydiannau allweddol, ac ni ddylid cymryd 

symudedd gweithlu’n ganiataol, gan ei fod wedi ei gyfyngu gan faterion fel incwm, 

prisiau tai, a'i ddylanwadu gan werthoedd diwylliannol a chymdeithasol. Mae 

angen ymchwil pellach i ddeall llwybrau a daearyddiaeth gwaith newydd yn well, a 

sut y gall buddsoddiad gwyrdd leihau anghydraddoldebau cymdeithasol ar yr un 

pryd. 

 

 

 

 

 

 

 
22https://neweconomics.org/2019/11/trust-in-transition 

https://neweconomics.org/2019/11/trust-in-transition
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Tabl 4: Rhywedd gweithlu presennol mewn diwydiannau pontio allweddol 

Categori swydd Is-gategori Dosbarthiad 

Diwydiannol Safonol 

(SIC) 2-sector 

cyfwerth â dau ddigid 

Cyfran o 

weithlu’r 

DU sy’n 

fenywod 

(Mehefin 

2020) 23 

Cyfran o 

brentisiaethau’r DU 

sy’n fenywod 

(19/20)24 

Gosodiadau 

trydanol  

Gosodiadau band 

eang 

Trydan, nwy, stêm a 

chyflenwad trin 

aerdymheru 

 

29% 2% 

(electrodechnegol) 

Gwefru cerbydau 

trydan  

Gosodiadau paneli 

solar 

Ymchwil a 

Datblygu  

Ymchwil a Datblygu 

diwydiant trwm 

Ymchwil a datblygu 

gwyddonol  

47% Ddim yn berthnasol 

Adeiladu a 

gwresogi 

Adeiladu 

rheilffyrdd 

Gweithgareddau 

adeiladu arbenigol 

18% 0% (adeiladu – 

arbenigol) 

Lonydd beiciau 

llwybrau cerdded 

Adeiladu tai 

cymdeithasol 

Adeiladu adeiladau 27% 3% (adeiladu – 

adeiladu ac eithrio 

adeiladau arbenigol)  

 

Ôl-osod: 

insiwleiddio 

Ôl-osod: 

ffenestri/drysau 

Ôl-osod: bwyleri a 

gwresogi  

Ôl-osod: aseswyr 

ynni 

Rhwydweithiau 

gwresogi ardal 

Uwchraddio 

porthladdoedd ar 

gyfer datblygu 

gwynt 

Cyfleusterau ar 

gyfer 

gweithgynhyrchu 

gwynt a batris 

Peirianneg Peirianneg 

rheilffyrdd 

Peirianneg sifil 21% 0% (Peirianneg 

rheilffyrdd (trac) 

Peirianneg gwresogi 

ardal 

Gweithgareddau 

pensaernïol a 

pheirianneg; profi a 

dadansoddi technegol 

 

29% Anhysbys 

 
23https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetyp

es/datasets/employeejobsbyindustryjobs03 
24StatsCymru (2020) Rhaglenni dysgu prentisiaeth a gychwynnwyd yn ôl chwarter, sector a math o 

raglen 

 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/employeejobsbyindustryjobs03
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/employeejobsbyindustryjobs03
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Gweithgynhyrchu Gweithgynhyrchu 

tai oddi ar y safle 

Gweithgynhyrchu 

arall 

38% 3% 

(gweithgynhyrchu 

peirianyddol 

Amaethyddiaeth a 

rheoli tir 

Ailgoedwigo ac 

amddiffynfeydd 

llifogydd naturiol 

Coedwigaeth a logio 25% <10% (fframweithiau 

sectorau eraill – 

amaethyddiaeth) 

Rheoli tir 

amaethyddol 

Cynhyrchu cnydau ac 

anifeiliaid, hela a 

gweithgareddau 

gwasanaeth 

perthnasol 

41% <5% 

(amaethyddiaeth a 

garddwriaeth) 

 

Tabl 3: Ethnigrwydd y gweithlu presennol mewn galwedigaethau pontio allweddol25 

Categori swydd Is-gategori Grwpio Dosbarthiad 

Galwedigaethol 

Safonol (SOC)  

Cyfran 

ethnigrwydd 

nad yw’n wyn 

Cyfeirnod, cyfran o boblogaeth y DU yn adrodd ar ethnigwyr nad yw’n wyn 12.36% 

Gosodiadau trydanol Gosodiadau band eang 52 Crefftau Metel, 

Trydanol, Electronig 

Medrus 

5.84% 

Gwefru cerbydau trydan 

Gosodiadau paneli solar 

Ymchwil a Datblygu Ymchwil a Datblygu diwydiant trwm 21 Gweithwyr 

Proffesiynol mewn  

Gwyddoniaeth, 

Peirianneg a 

Thechnoleg 

31 Gweithwyr 

Cyswllt Proffesiynol 

mewn 

Gwyddoniaeth, 

Peirianneg a 

Thechnoleg. 

14.93%  

 

 

11.30% 

Adeiladu a gwresogi Adeiladu rheilffyrdd 53 Crefftau 

Adeiladu  Medrus 

5.33% 

Lonydd beiciau, llwybrau cerdded 

Adeiladu tai cymdeithasol 

Ôl-osod: insiwleiddio 

Ôl-osod: ffenestri/drysau 

Ôl-osod: bwyleri a gwresogi  

Ôl-osod: aseswyr ynni 

Rhwydweithiau gwresogi ardal 

Uwchraddio porthladdoedd ar gyfer 

datblygu gwynt 

Cyfleusterau ar gyfer 

gweithgynhyrchu gwynt a batris 

Peirianneg Peirianneg rheilffyrdd 21 Gweithwyr 

Proffesiynol mewn  

Gwyddoniaeth, 

Peirianneg a 

Thechnoleg 

14.93% 

 

 

11.30% 

Peirianneg gwresogi ardal 

 
25https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetyp

es/adhocs/10663occupationatuklevelbysectorindustryageandethnicity  

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/adhocs/10663occupationatuklevelbysectorindustryageandethnicity
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/adhocs/10663occupationatuklevelbysectorindustryageandethnicity
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31 Gweithwyr 

Cyswllt Proffesiynol 

mewn 

Gwyddoniaeth, 

Peirianneg a 

Thechnoleg. 

Gweithgynhyrchu Gweithgynhyrchu tai oddi ar y safle 81 Gweithwyr, 

proses, offer a 

pheiriannau  

 

10.18% 

Amaethyddiaeth a rheoli 

tir 

Ailgoedwigo ac amddiffynfeydd 

llifogydd naturiol 

51 Amaethyddiaeth  

Medrus a Chrefftau 

Cysylltiedig 

0.76% 

Rheoli tir amaethyddol 
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4.POLISÏAU AR GYFER CHWYLDRO 

SGILIAU YNG NGHYMRU 

Roedd gan Lywodraeth Cymru gyllideb addysg o oddeutu £1.8 biliwn ar gyfer y 

cyfnod 2020-21. Mae'r gyllideb hon yn talu am swyddogaethau craidd system 

addysg Cymru, yn fwyaf arbennig gyfraniadau'r llywodraeth i addysg uwch ac 

addysg bellach. Fodd bynnag, o 2020-21, symudwyd rhaglenni'r llywodraeth, oedd 

yn ffocysu’n benodol ar uwchsgilio, ailsgilio, a strategaeth cyflogadwyedd i gyllideb 

yr Economi a Thrafnidiaeth. Fel arfer mae tua £190 miliwn yn cael ei ddyrannu i 

raglenni dysgu yn y gwaith, cyflogadwyedd a sgiliau, ymgysylltiad â chyflogaeth, a 

Chymunedau am Waith bob blwyddyn. Yn 2020-21 cafodd y gyllideb hon godiad 

untro canol-blwyddyn gwerth oddeutu £40 miliwn. Ar yr adeg hon o ysgrifennu, 

roedd codiadau i gyllidebau dysgu yn y gwaith a Chymunedau am Waith gwerth 

oddeutu £23 miliwn wedi'u cyhoeddi ar gyfer y cyfnod 2021-22. Gwneir 

buddsoddiad pellach drwy’r cyllidebau addysg bellach ac uwch, a chafodd y ddau 

hefyd godiadau argyfwng untro yn 2020-21. 

Rhaglenni sgiliau a chyflogadwyedd 
 
Mae'r tabl isod yn amlygu rhai o'r rhaglenni sgiliau a chyflogadwyedd allweddol y 

mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi ynddynt. Mae defnyddwyr blynyddol 

amcangyfrifedig (y drydedd golofn) yn cael eu cyfrif o ddogfennau gwerthuso sydd 

ar gael i'r cyhoedd sy'n ymwneud â phob cynllun - fel y cyfryw, mae'r 

amcangyfrifon hyn yn dyddio cyn unrhyw newidiadau a wnaed yn ystod argyfwng 

COVID-19. Yn y bedwaredd golofn nodwn lle gwnaed codiadau cyllid argyfwng i 

raglenni unigol a allai gynyddu’r nifer a fedrai eu defnyddio. 

Tabl 6:  Polisïau sgiliau a chyflogadwyedd a defnyddwyr blynyddol yng Nghymru 

Cyflogadwyedd a Sgiliau (di-
waith) 

Swyddogaeth Amcangyfrif o 
ddefnyddwyr 

blynyddol  

Codiad 
argyfwng 

Rhaglen cyflogadwyedd a 
sgiliau 

Cyflogadwyedd oedolion 2,000-3,000  
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Rhaglen mynediad Cyflogadwyedd oedolion - 
Cymoedd 

1,000-1,500  

Cymunedau am Waith Cyflogadwyedd oedolion 8,000-9,000 +anhysbus 

Cymunedau am Waith Cyflogadwyedd pobl ifanc 1,000-1,500  

Twf swyddi yng Nghymru Cyflogadwyedd pobl ifanc 2,000-3,000  

ReACT Cefnogaeth diswyddo / 
ailhyfforddi 

3,000-4,000 +anhysbus 

PACE Cyflogadwyedd rhieni 600-1,000  

Cronfa Ddysgu’r Undebau Uwchsgilio oedolion 3,000-7,000 +anhysbus 

Cyllid rhwystrau Hunangyflogaeth  +anhysbus 

 Cyfanswm: 21,000-30,000  

Dysgu yn y gwaith Swyddogaeth Amcangyfrif o 
ddefnyddwyr 

blynyddol 

Codiad 
argyfwng 

Rhaglen brentisiaeth Uwchsgilio 24,000-32,000 +5,000 

Rhaglen hyfforddeiaeth Paratoi ar gyfer gwaith 5,000-6,000 +anhysbus 

Cyfrifon dysgu personol Uwchsgilio oedolion  +2,000 

 Cyfanswm: 29,000-38,000 36,000+ 

 

Mae ein hamcangyfrifon yn awgrymu bod gan Lywodraeth Cymru becyn cymorth a 

fedr gynorthwyo 21,000-30,000 o bobl sy’n ddi-waith i ddatblygu eu sgiliau a'u 

cyflogadwyedd. Rydyn ni hefyd yn amcangyfrif bod yna gapasiti i gefnogi 29,000-

38,000 o bobl i ddysgu yn y gwaith - er ei bod yn bwysig nodi bod mwyafrif 

sylweddol y grŵp hwn o dan 25 oed. Mae'n bwysig nodi bod y ffigurau hyn yn 

cyfeirio at gefnogaeth neilltuol, yn hytrach na chynnig safonol addysg coleg a 

phrifysgol Cymru. 

Cyllid argyfwng ychwanegol  

Mewn ymateb i argyfwng COVID-19, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynnydd o 

£40 miliwn ar gyfer ei rhaglenni sgiliau a chyflogadwyedd ym mlwyddyn ariannol 

2020-21 - “yr Ymrwymiad COVID”. Roedd hyn yn cynrychioli cynnydd o 18% ar 

gyfanswm y gyllideb berthnasol ar gyfer y flwyddyn. Dangosir yng ngholofn olaf y 

tabl uchod y codiad amcangyfrifedig yng nghyrhaeddiad posibl y rhaglen. Fodd 

bynnag, nid yw'n glir a wireddwyd y codiad hwn, yn arbennig o ystyried y newid ar 

fyr rybudd a'r flwyddyn yr amharwyd arni gan yr argyfwng. Cyhoeddwyd 

codiadau pellach gwerth oddeutu £23 miliwn yng nghyllideb 2021-22; mae'r rhain 

yn debygol o fod wedi cynnal y cynnydd yng nghapasiti Cymunedau am Waith a 

rhaglenni dysgu yn y gwaith. 
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Y bwlch capasiti polisi  

I roi'r ffigurau hyn yn eu cyd-destun, ar y cyfan bu yna tua 55,000-65,000 o bobl ddi-

waith ar unrhyw adeg benodol yng Nghymru dros y pum mlynedd diwethaf. Felly 

bu digon o gapasiti i gefnogi ychydig llai na hanner poblogaeth ddi-waith Cymru 

drwy raglenni sgiliau a chyflogadwyedd. 

Fodd bynnag, yng Nghymru, mae’n nodweddiadol i weld tua 450,000 o bobl sy’n 

cael eu hystyried yn ‘economaidd anactif’ (h.y. ddim yn chwilio am waith) - y gellid 

ystyried rhai ohonynt hefyd fel targedau rhaglen cyflogadwyedd (h.y. trawsnewid 

anweithgarwch yn weithgarwch).26 Credir hefyd fod y ffigur hwn wedi bod yn codi 

yn ddiweddar.27 Fel y cyfryw mae’n debygol bod yna gapasiti yng Nghymru i 

gefnogi cryn dipyn llai na hanner y bobl sydd mewn gwirionedd allan o waith, sef y 

‘boblogaeth darged’. 

Mae'r codiad yn y cyllid a ddarperir hyd yn hyn i'r gyllideb sgiliau a 

chyflogadwyedd yng nghyllideb 2021-22 oddeutu 10%. Mae hyn yn cymharu 

rhagolwg y gallai cyfradd diweithdra yng Nghymru fod ddwywaith ei lefel cyn-

argyfwng erbyn diwedd 2021, â'r cyfanswm sy’n debygol o gyd-daro â diwedd y 

cynllun ffyrlo. Hyd yn oed pe bai adferiad cyflym, gallai newidiadau yng 

nghyfansoddiad sectoraidd economi'r DU arwain at golli swyddi pellach a cham-

gymharu sgiliau wrth i’r cyfnod cythryblus hwn ddirwyn i ben. 

Pobl ifanc 

Cwestiwn allweddol pellach yw, a yw'r cyllid hwn wedi'i dargedu'n ddigonol. Mae'r 

dystiolaeth yn awgrymu mai'r grŵp o weithwyr yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan yr 

argyfwng economaidd fu'r rhai 18-25 oed. Felly mae'n ymddangos yn briodol bod y 

Llywodraeth wedi targedu llawer o'u cyllid ychwanegol at brentisiaethau a 

hyfforddeiaethau - ill dau yn cefnogi gweithwyr iau. Fodd bynnag, ymddengys bod 

y cyllid a ddarparwyd yn ddigonol yn unig ar gyfer dychwelyd y cynnig 

prentisiaeth a hyfforddeiaeth i'r un lefel ag yr oedd yn 2012/13. 

 
26https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-

Work/Economic-Inactivity/chart-economicinactivityratesexcludingstudents-by-welsheconomicregion-

year  
27https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/economicinactivity/timese

ries/lf93/lms  

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Economic-Inactivity/chart-economicinactivityratesexcludingstudents-by-welsheconomicregion-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Economic-Inactivity/chart-economicinactivityratesexcludingstudents-by-welsheconomicregion-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Economic-Inactivity/chart-economicinactivityratesexcludingstudents-by-welsheconomicregion-year
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/economicinactivity/timeseries/lf93/lms
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/economicinactivity/timeseries/lf93/lms
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Mae hefyd yn bwysig i fynd i’r afael â’r achosion sydd wrth wraidd y gostyngiad 

mewn prentisiaethau dechreuol ymhlith pobl ifanc. Nid yw rôl cynllun newydd 

‘Kickstart” Llywodraeth y DU, a sut y bydd yn gweithio ochr yn ochr â mentrau a 

blaenoriaethau strategol Cymru yn glir. Bydd gan gyflogwyr fwy o gymhelliant i 

logi pobl ifanc, ond ni fyddant yn gwneud hynny oni bai bod galw am lafur 

ychwanegol, a’r llafur hwnnw’n medru cyflawni'r sgiliau a fynnir. 

Hyfforddiant mewn gwaith 

Mae cynnig Cymru i gefnogi hyfforddiant mewn gwaith, heblaw am ei chynnig i 

bobl ifanc, yn gyfyngedig iawn (er bod rhai o’r cyfyngiadau yn deillio o 

benderfyniadau llywodraeth y DU). Mae cyflwyniad diweddar y rhaglen Cyfrif 

Dysgu Personol yn gam cadarnhaol ymlaen. Amcangyfrifir y cyrhaeddir 10,000 o 

bobl drwy Gronfa Ddysgu'r Undebau. Mae hyn yn cymharu â dros 100,000 o 

weithwyr sydd ar hyn o bryd ar gyfnod ffyrlo, y gallent ddefnyddio’u hamser i 

uwchsgilio, ac mae hefyd yn cymharu â'r dirywiad mewn astudiaeth lefel-gradd 

rhan-amser sydd wedi gostwng o 13,500 dros y degawd diwethaf. Mae angen 

ymdrech o hyd i gynnig uwchsgilio ac ailhyfforddi i weithwyr sydd ar hyn o bryd ar 

gyfnod ffyrlo, llawer ohonynt efallai’n dal mewn perygl o gael eu diswyddo. 

Cymorth diswyddo 

Mae gan Gymru gynnig ailsgilio ac uwchsgilio cryfach i weithwyr sy'n cael eu 

diswyddo nag sydd ar gael yn Lloegr. Trwy’r rhaglen ReACT, mae Llywodraeth 

Cymru’n estyn cymorth ariannol i weithwyr sy'n cael eu diswyddo, a’u helpu i 

uwchsgilio, a hefyd yn darparu cyllid i'w cyflogwr yn y dyfodol er mwyn annog eu 

recriwtio. Nid yw'n ymddangos bod capasiti’r rhaglen ReACT wedi cynyddu a 

hynny oherwydd cyhoeddiadau cyllido Llywodraeth Cymru yng nghyllideb 2021-

22. Mae hefyd yn ymddangos yn annhebygol bod gan y cynllun ddigon o gapasiti i 

gefnogi'r ymchwydd mewn diswyddiadau y rhagwelir y bydd yn digwydd eleni. 

Cwestiwn arall yw, a yw'r cynllun yn darparu cefnogaeth ariannol ddigonol i gymell 

hyfforddiant, o ystyried dirywiad cyffredinol yn y gefnogaeth ariannol i addysg sy'n 

cael ei yrru gan benderfyniadau Llywodraeth y DU, a'r argyfwng ehangach yn 

lefelau incwm cartrefi sydd wedi datblygu dros y degawd diwethaf ac wedi dwysáu 

trwy'r argyfwng. 
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Gwireddu cyfleoedd pontio 

Blaenoriaeth allweddol ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd a sgiliau Llywodraeth 

Cymru yw sicrhau eu bod yn paratoi gweithwyr ar gyfer diwydiannau'r dyfodol. Fel 

y dangosir uchod, mae gan feysydd fel adeiladu, gwresogi, gosodiadau trydanol, 

peirianneg, ac adfer tir a natur botensial sylweddol i dyfu yn y dyfodol. Bydd 

hirhoedledd swyddi yn ystyriaeth bwysig mewn unrhyw becyn adfer, ac er y gall y 

galw am rai swyddi mewn diwydiannau pontio gwyrdd brofi uchafbwynt tymor-

canolig, bydd llawer o swyddi'n cael eu cynnal dros gyfnod o ddegawdau. Er bod 

data'n gyfyngedig o ran manylder a chywirdeb, byddai'r dadansoddiad hwn yn 

awgrymu bod potensial sylweddol i gynyddu cyfradd derbyn prentisiaethau a 

mathau eraill o ddatblygu sgiliau yn y sectorau hyn. 

Er bod risgiau anochel i fod yn fuddsoddwr cynnar mewn technolegau pontio 

gwyrdd, mae'r gwobrau posibl yn wych. Blaenoriaeth allweddol yng Nghymru yw 

sicrhau bod swyddi o ansawdd da, cynhyrchu a chyfoeth yn aros ac yn tyfu yng 

Nghymru. Gan fod y pontio i sefyllfa ddi-garbon bellach yn anochel, a 

llywodraethau o amgylch y byd a busnesau yn ysgogi buddsoddiad, ymchwil a 

datblygu, dim ond trwy weithredu'n gynnar a gydag argyhoeddiad y gellir cyflawni 

hyn. 

Blaenoriaeth allweddol yw rhoi sicrwydd i unigolion a busnesau Cymru fel y gallant 

fuddsoddi mewn sgiliau a chyfleusterau ar gyfer economi gwyrdd y dyfodol gan 

wybod y bydd yna swyddi da a’r galwadau ar fusnesau yn barod ac yn aros. Mae’r 

gofidiau posibl sy’n gysylltiedig ag uwchraddio buddsoddi a thanysgrifennu risgiau 

pontio’n cael eu lleihau’n sylweddol gan y nifer o ‘gyd-fuddion’ a gyflwynir gan 

fuddsoddiadau pontio gwyrdd. Ymhlith llawer o fuddion gall y rhain gynnwys 

cydnerthedd ecolegol a chymdeithasol a chynaliadwyedd, llai o dlodi tanwydd, 

cadw cyfoeth, ysgogiad cyllidol a llai o anghydraddoldebau. 


