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Crynodeb

Rwy’n croesawu ffocws cynyddol meddwl
tymor hir ar draws holl faniffestos y prif
pleidiau yn etholiad y Senedd eleni. Mae
cynnydd o 75% yn y defnydd o'r gair
'dyfodol' ar draws eu maniffestos (o'i
gymharu â 2016) yn ymrwymiad clir ar
draws yr holl bleidiau gwleidyddol i fynd i'r
afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur, i
wella ansawdd cartrefi Cymru, i ddarparu
sgiliau a chyfleoedd gwaith i bobl ifanc,
gwella cysylltedd digidol a mynediad at
natur, adfywio ein trefi a'n dinasoedd a
mynd i'r afael ag iechyd meddwl. 

Rydym wedi gweld ymdrechion
gwirioneddol i nodi polisi sy'n
canolbwyntio ar y dyfodol ac i gyflwyno
syniadau arloesol newydd fel incwm
sylfaenol a amlygwyd gan dair o'r prif
bleidiau gwleidyddol fel ateb newydd
posibl i'r busnes anorffenedig o fynd i'r
afael â thlodi.

“… Byddwn yn llywodraethu mewn ffordd
sy'n ceisio consensws ac yn ystyried
syniadau newydd a blaengar - o ble
bynnag y dônt. Syniadau a all diwygio a
gwella'r hyn yr ydym yn ei drafod yn y
siambr hon. O coronafeirws i aer glân; o
incwm sylfaenol cyffredinol i sicrhau nad
yw pobl ifanc yn cael eu prisio allan o
gymunedau Cymraeg eu hiaith. Bydd hon
yn llywodraeth sy'n gwrando ac yn
gweithio ar y cyd ag eraill lle mae er budd
Cymru. Mae fy nghynnig i weithio gydag
eraill yn ymestyn y tu hwnt i'r Siambr hon.
I'n partneriaid yn y sectorau cyhoeddus,
preifat a thrydydd sectorau ledled Cymru. I
gymunedau ac i bobl ar hyd a lled Cymru.”
Mark Drakeford AS, 2021.
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Wedi'i enwi fel y genedl sydd wrth wraidd
y Chwyldro Diwydiannol - mae'n bryd
bellach i Gymru nodi ei harweinyddiaeth
nid yn unig trwy 'Chwyldro Gwyrdd' ond
trwy ddull newydd o ymdrin ag economeg
llesiant, a thrwy arddangos Llywodraeth
sy'n canolbwyntio ar lunio polisi
cydgysylltiedig hir dymor. Gall Cymru
barhau i ddangos y gall cenhedloedd
bach fod ar y blaen i gyflawni'r syniadau
mwyaf blaengar.

Mae datgarboneiddio tai, adfer natur a
phrosiectau seilwaith allweddol mewn
diwydiannau gwyrdd yn darparu
cyfleoedd sylweddol i greu swyddi ond
hefyd i adfer natur i gyrraedd ein
targedau allyriadau carbon ac i adfywio
cymunedau. Mae Rhaglen Lywodraethol
sy'n canolbwyntio ar adferiad hefyd yn
rhoi cyfle i ail-ddychmygu ac amryfalu
sectorau a blaenoriaethau. Mae
ailhyfforddi, ailsgilio ar gyfer trawsnewid
gwyrdd yn feysydd hanfodol i Lywodraeth
Cymru ac eraill fynd i'r afael â nhw.

Mae 63% o'r rhai sydd newydd fynd yn ddi-
waith yn y DU yn 2020-21 o dan 25 oed.
Roedd tua 26,802 o bobl ifanc yn ddi-waith
yng Nghymru o Ragfyr 2020.

Mae bron i hanner yr oedolion yng Nghymru
yn nodi bod ganddyn nhw salwch
hirsefydlog, gyda 21% yn nodi dau salwch
neu fwy.

Mae 14% o boblogaeth oedolion Cymru wedi
profi pedwar neu fwy o ddigwyddiadau
niweidiol yn ystod plentyndod ac yn ystod y
pandemig mae atgyfeiriadau cam-drin plant
wedi codi bron i 80% (NSPCC).

Ym mis Chwefror 2021, roedd rhestrau aros
wedi cyrraedd y lefelau uchaf erioed gyda
549,353 yn aros am driniaeth neu
lawdriniaeth - cynnydd o 19% mewn
blwyddyn.

Mae bioamrywiaeth yn dirywio. Canfu
adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2019 fod 1 o
bob 6 rhywogaeth mewn perygl o ddiflannu.

Nododd Iechyd Cyhoeddus Cymru mai dim
ond 50% o bobl a nododd fod eu lefel
hapusrwydd gyfredol yn uchel (Tach 2020).

Cynyddodd troseddau casineb a gofnodwyd
2% yn 2019-20.

Nododd 61% o oedolion eu bod dros bwysau
neu'n ordew, gan gynnwys 25% yn ordew.

Yn 2008, roedd 18% o'r boblogaeth dros 65
oed. Erbyn 2033 disgwylir i hyn godi i bron i
26%.

Ond ‘nid yw adeiladu’n ôl yn well yn ddigon’.
Mae Covid wedi datgelu a gwaethygu
anghydraddoldebau parhaus, mynediad
digidol gwael a heriau sylweddol i
ddiweithdra ymhlith pobl ifanc. Mae hefyd
wedi'i osod yn erbyn cefndir o argyfyngau
hinsawdd a natur ac ati.
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Er bod y pandemig wedi cyflwyno math
penodol o her iechyd cyhoeddus ni ddylai
hyn guddio'r heriau iechyd cyhoeddus
parhaus sy'n gysylltiedig â thlodi,
ffactorau amgylcheddol, tai o ansawdd
gwael ac arwahanrwydd cymdeithasol.
Felly er nad yw'r cynllun hwn yn
canolbwyntio ar 'fodloni'r ôl-groniad o
driniaeth', mae'n canolbwyntio ar fynd i'r
afael â'r amodau sylfaenol sydd wedi
gweld rhai cymunedau yng Nghymru ar
eu gwaethaf nid yn unig mewn
canlyniadau iechyd yn ystod y pandemig
ond yn barhaus dros ddegawdau, cyn i
COVID-19 ddod i’r amlwg hyd yn oed.

Mae'r cynllun hwn yn nodi'r hyn y credaf
yw'r camau polisi angenrheidiol a fydd yn
mynd â ni tuag at Gymru ffyniannus,
gwyrdd a chyfartal. Mae hefyd yn nodi
cyfleoedd i ddefnyddio a gwerthfawrogi'r
sgiliau a'r profiadau sydd eisoes yn ein
cymunedau; gan wirfoddolwyr, busnesau,
artistiaid a phobl greadigol sy'n awyddus i
ychwanegu eu lleisiau a'u harbenigedd at
yr ymdrechion adfer ac adnewyddu
Cymru gwell.

Mae’r Llywodraeth wedi nodi’r hyn y bydd
yn ei wneud yn ei maniffesto ond rhaid
iddi fod yn glir yn awr ar ‘sut’ y bydd yn ei
gyflawni yn unol â Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol.

sut y bydd ei raglen yn paratoi Cymru
ar gyfer sioc y dyfodol a heriau tymor
hir ac yn bachu cyfleoedd yn y
dyfodol,
sut y bydd materion trawsbynciol yn
cael eu deall a'u taclo'n fwy effeithiol
ar draws y Llywodraeth,
sut y bydd yn cynyddu gwerth llesiant
pob polisi a rhaglen, gan weithio y tu
hwnt i gyllidebau adrannau a seilos
sut y bydd yn adeiladu ar y gwaith da
a ddechreuwyd eisoes wrth
gydweithio â phartneriaid allweddol a;
sut y bydd yn dod â lleisiau newydd i'r
bwrdd. 

Rhaid i'r Llywodraeth ddangos:

Byddai adferiad ffyniannus, gwyrdd a chyfartal yn
anelu at ddarparu bywoliaethau o ansawdd da wrth
gefnogi datgarboneiddio cyflym a gwella
bioamrywiaeth yng Nghymru. Byddai hyn yn golygu
buddsoddi mewn diwydiannau a sectorau sy'n ein
helpu i gyrraedd ein targedau di-garbon, cynyddu
cydraddoldeb a gwella ein llesiant. Mae hefyd yn
dibynnu ar gael y sgiliau a'r hyfforddiant cywir i helpu
pobl i fanteisio ar y cyfleoedd hyn.
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Camau Blaenoriaeth Allweddol

Sicrhau bod buddsoddiad yn ceisio
arallgyfeirio sectorau allweddol ar gyfer y
dyfodol trwy dargedu rhaglenni sgiliau
mewn diwydiannau sy'n canolbwyntio ar y
dyfodol, tuag at fenywod, pobl anabl, Pobl
Dduon Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a'r
rhai sydd bellaf o'r farchnad lafur.

Blaenoriaethu buddsoddiad a chreu swyddi
mewn adferiad gwyrdd a arweinir gan ofal.
Rhaid iddo ailgyfeirio rhaglenni sgiliau a
chyflogaeth i gynorthwyo gweithwyr i
mewn i sectorau ar gyfer adferiad
ffyniannus, gwyrdd a chyfartal. Trwy
fuddsoddi mewn diwydiannau ar gyfer
adferiad, megis datgarboneiddio tai,
trafnidiaeth, gofal, Gwasanaeth Natur
Cenedlaethol, dylai Llywodraeth Cymru
greu galw am lafur, cefnogi gweithwyr
newydd a phresennol i ailsgilio ac
uwchsgilio, ochr yn ochr â chreu gwaith
tymor hir, teg a theilwng.

Gosod cynllun buddsoddi tymor hir i
ariannu datgarboneiddio cartrefi.
Defnyddiwch y momentwm a’r
buddsoddiad yn y Rhaglen Ôl-osod er
mwyn Optimeiddio i greu cynllun tymor hir,
gydag ymrwymiad ar y cyd rhwng
Llywodraethau, cymdeithasau tai a
chwaraewyr eraill, gan ddarparu eglurder
ynghylch cyllid, creu swyddi a ragwelir a
sgiliau sydd ar waith.

Adeiladu pŵer diwylliant a chreadigrwydd
yn null adferiad Covid.

Creu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol. Dull
newydd sy’n canolbwyntio ar y dyfodol ac
yn darparu cyfleoedd o amgylch sgiliau,
swyddi ac adfer amgylchedd naturiol
Cymru, ac alinio’r mecanweithiau presennol
sydd ar waith yn well.

Sicrhau bod gan bobl y modd a'r
llwybrau i barhau i ddysgu trwy fywyd
(gan gynnwys mynediad digidol at
wybodaeth) Bydd hyn yn helpu i
ymateb i'r ailstrwythuro economaidd a
ragwelir, effeithiau awtomeiddio,
argyfyngau hinsawdd a natur a
chynyddu cydraddoldeb.

Cyflawni adferiad dan arweiniad gofal -
Cynyddu'r gweithlu gofal, talu'r cyflog
byw go iawn i bawb yn y gweithlu gofal
a darparu hyfforddiant a chymwysterau
cydnabyddedig. Dylai cyfran fwy o'r
boblogaeth gael eu cyflogi mewn gofal
(mae Sweden a Denmarc yn cyflogi
10% o'r boblogaeth yn y diwydiant).
Yng Nghymru, dim ond tua 3.8% o'r
boblogaeth sy'n gweithio ym maes
gofal cymdeithasol a 0.4% ym maes
gofal plant. Dylai gweithredu fframwaith
comisiynu gofal newydd fod yn
flaenoriaeth i gefnogi gwell tâl ac
amodau yn y sector gofal cymdeithasol.

Buddsoddi a chynyddu gallu rhaglenni
cyflogadwyedd. Mae fy nadansoddiad
yn awgrymu y bydd angen uwchraddio
sgiliau yn gyflym ac ehangu sgiliau a
chyflogadwyedd i ateb y galw sgiliau a
chyflogadwyedd tebygol.

Cymhwyso economeg llesiant ym
mhob penderfyniad polisi, trefniadau
cyllido a rhyngweithio â'r sector
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol -
dangoswch eich gwaith ar sut y bydd
eich gwariant yn cynyddu llesiant yn
unol â'r nodau llesiant cenedlaethol.

Harneisio potensial busnes i sicrhau
adferiad gwyrdd a chyfiawn trwy fynd
i'r afael â'r diffyg trefniadaeth busnes o
amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol, ac adeiladu ar y Contract
Economaidd.

Dylai Llywodraeth Cymru…
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Yr Heriau o’n Blaenau

Sgiliau

Mae Prif Economegydd Cymru yn

amcangyfrif y gallai diweithdra yng

Nghymru a yrrir gan argyfwng

COVID-19 gyrraedd 114,000 o bobl

yn 2021 yn dilyn diwedd y cynllun

ffyrlo ym mis Hydref - dyblu'r lefel

cyn-argyfwng ar 55,000.

Ym mis Chwefror 2021, roedd

175,000 o bobl yn dal ar ffyrlo yng

Nghymru. Mae'r nifer hwn wedi aros

yn uwch na 100,000 trwy gydol yr

argyfwng. Efallai na fydd cyfran o'r

rhai sy'n aros ar ffyrlo yn dychwelyd

i'w swyddi blaenorol.

Disgwylir i'r economi fynd trwy newid

sylweddol o ganlyniad i'r pandemig -

ailstrwythuro parhaol - yn seiliedig ar

newidiadau ymddygiad poblogaeth yn

fyd-eang, ar hyd a lled y DU ac yma yng

Nghymru. Mae amcangyfrifon cynnar ar

lefel y DU yn awgrymu y gallai 500,000 o

bobl ddod yn “ddi-waith yn strwythurol”

o ganlyniad - lle nad yw'r galw am eu

sgiliau yno bellach a'u diwydiannau'n dra

gwahanol. Er enghraifft, mae awyrennu a

lletygarwch yn ddau ddiwydiant o'r fath

a fydd yn cymryd peth amser i wella ac

efallai na fyddant yr un peth eto.

Ar yr un pryd, mae'n ofynnol yn

gynyddol i ddiwydiannau carbon trwm

addasu i gyrraedd targedau allyriadau

hinsawdd byd-eang. Mae Cymru wedi

profi sifftiau diwydiannol yn y gorffennol

sydd wedi creithio cenedlaethau. Mae

angen ‘pontio cyfiawn’ i’r gweithwyr, eu

teuluoedd a’u cymunedau i

ddiwydiannau’r dyfodol er mwyn sicrhau

llesiant hirdymor.

Mae cyllid mewn addysg oedolion gan

Lywodraeth y DU wedi gostwng ac yn

2019, cofnododd Cymru ei chyfraddau

isaf erioed o ddysgu oedolion. Dros y

degawd diwethaf, mae nifer y bobl sy'n

astudio ar gyfer ail radd wedi gostwng o

36,000 i 13,500 ac mae nifer y bobl sydd

wedi cofrestru mewn Addysg Bellach

wedi gostwng 43%.

Mae pobl hefyd yn wynebu rhwystrau

ariannol ac ymarferol personol i

uwchsgilio ac ailhyfforddi - Nid yw

benthyciadau yn ddigon i rai ar yr incwm

isaf ddychwelyd i addysg a hyfforddiant.

Mae gofal plant a gofalu am berthnasau

oedrannus yn effeithio ar fenywod yn

benodol. Mae rhwystrau strwythurol

ychwanegol yn bodoli i bobl anabl a

chymunedau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd

ethnig (BAME) sy'n ceisio mynd i mewn

i'r farchnad swyddi neu ddringo’r ysgol.

Mae'r pandemig wedi effeithio ar bobl a

menywod BAME yn fwy na grwpiau

poblogaeth eraill. Yn genedlaethol,

cyrhaeddodd y gyfradd ddiweithdra 8.5%

ar gyfer gweithwyr BAME o gymharu â

4.5% ar gyfer gweithwyr gwyn.

Mae pobl ifanc 16-24 oed wedi gweld

gostyngiad mewn cyflogaeth o tua

12,000 o weithwyr (-6.7%). Mae'r

dirywiad hwn o 6.7% yn cael ei gyfrif gan

ddirywiad mewn cyflogaeth ymhlith

gweithwyr benywaidd, heb unrhyw newid

sylweddol ymhlith dynion. Mae'r lefel

ariannu ar gyfer uwchsgilio ac ailsgilio

pobl yn annigonol i ymdopi â hyn.

Nid yw'r rhaglenni sgiliau a

chyflogadwyedd cyfredol yn

canolbwyntio ar y dyfodol.
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Mynd i’r afael â’r Bwlch Sgiliau

Sgiliau

Dylai'r ddarpariaeth sgiliau gael ei

thargedu at ddiwydiannau a fydd yn helpu

Cymru i gyrraedd ei thargedau allyriadau

hinsawdd; ymateb i'r argyfwng natur;

darparu sgiliau mewn digidol,

creadigrwydd a chyfathrebu; lefelu

anghydraddoldebau rhwng grwpiau

poblogaeth a rhwng ardaloedd gwledig a

threfol. Hyd yn hyn nid yw hyn wedi bod

yn wir. O ganlyniad, mae Cymru yn colli

cyfleoedd sylweddol i ddarparu rolau

teilwng, teg a chynaliadwy mewn

diwydiannau a fydd yn aros ac yn parhau i

dyfu i'r cenedlaethau i ddod.

Sectorau fel adeiladu; gwresogi; gosodiad

trydanol; gweithgynhyrchu; peirianneg; yr

economi sylfaenol (megis rolau mewn

gofal plant a gofal cymdeithasol); a

dangosir bod gan adfer natur botensial

sylweddol i greu swyddi a bod ganddo

fuddion ehangach ar gyfer adferiad

ffyniannus, gwyrdd a chyfartal.

Ond ar hyn o bryd mae diffyg sylweddol

yn y biblinell sgiliau ar gyfer y

diwydiannau hyn - heb weithredu’n gyflym

i ailsgilio a hyfforddi ein poblogaeth, nid

oes digon o bobl â’r sgiliau cywir i lenwi’r

swyddi hyn ar hyn o bryd. Yn ogystal â

diffyg yn y niferoedd sy'n dod drwodd,

mae'r piblinellau sgiliau a'r gweithlu

presennol yn y diwydiannau hyn yn

ddynion gwyn yn bennaf. Er enghraifft:

1. Gallai buddsoddi mewn adeiladu a

pheirianneg rheilffyrdd greu dros 5,000 o

swyddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus a

datgarboneiddio sut rydyn ni'n teithio.

Dim ond 20-30% o'r gweithwyr cyfredol

sy'n fenywod; mae rhwng 11-15% yn

ethnigrwydd nad yw'n wyn. Y llynedd,

roedd 150 o brentisiaid yn cychwyn ym

maes peirianneg rheilffyrdd; Roedd 0% yn

fenywod. Mae'r bwlch sgiliau yn her,

oherwydd graddfa'r swyddi newydd sy'n

ofynnol. Mae'n cymryd o leiaf 3 blynedd i

hyfforddi peiriannydd rheilffordd trwy

gynlluniau prentisiaeth. Mae angen 200 -

300 awr o hyfforddiant ar gyfer

cymwysterau perthnasol.

2. Byddai buddsoddi mewn adfer natur,

amaethyddiaeth, coedwigaeth, amddiffyn

rhag llifogydd a masnachau cysylltiedig

yn creu swyddi teilwng ar gyfer

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol

mewn diwydiannau sy'n ein helpu i

gyrraedd ein targedau allyriadau carbon.

Ar hyn o bryd, dim ond tua 25% o'r

gweithlu sy'n fenywod a 0.76% o

ethnigrwydd nad yw'n wyn. Ar hyn o bryd

mae lefelau prentisiaid yn isel iawn ar 50-

120 y flwyddyn. Mae nifer y bobl sydd

wedi cofrestru ar gyrsiau addysg

perthnasol hefyd bron wedi haneru yn

ystod y 6 blynedd diwethaf (4,500 o'i

gymharu ag 8,065 yn flaenorol).

Yn 2020/21, buddsoddodd Llywodraeth

Cymru £40m yn 'Ymrwymiad COVID i

Gyflogadwyedd a Sgiliau'. O ystyried y

rhagfynegiadau cyfredol ar gynyddu

cyfraddau diweithdra mae'n debygol y

byddai angen i raglenni yng Nghymru

gynyddu o leiaf 50% er mwyn ateb y galw.

09

Mae prentisiaethau, addysg, hyfforddiant

a buddsoddiad yn aml yn cael eu modelu

ar hen dueddiadau diwydiannol yng

Nghymru y bydd angen eu hailffocysu'n

llwyr ar gyfer model adfer gwyrdd. Ni

ddylem fod yn parhau i baratoi pobl ifanc

ar gyfer swyddi na fyddant yn bodoli nac

sydd ag unrhyw alw ymhen pump, deg,

pymtheng mlynedd.
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Mae consensws gwleidyddol mai

buddsoddi mewn ôl-osod tai yw'r

ffordd iawn i fynd ond heb

weithredu'n gyflym ar gynyddu ac

amryfalu’r biblinell sgiliau ar gyfer y

swyddi a fydd yn cael ei chreu, rydym

mewn perygl o gael adferiad gwyrdd

ffug ar sail rhyw. Dim ond 27% o'r

gweithlu sy'n fenywod a thua 5% o

ethnigrwydd heb fod yn wyn, roedd

3% o'r prentisiaethau a ddechreuwyd

mewn adeiladu cyffredinol yn

fenywod. Mae'r dechreuadau

prentisiaethau cyfredol yn y sector ôl-

osod yn isel - rhwng 20-40 y

flwyddyn.

Mewn adeiladu tai cymdeithasol,

amcangyfrifir bod angen cynnydd o

22% ym maint y gweithlu - yn

ychwanegol at y twf a ragwelir mewn

gweithgynhyrchu oddi ar y safle.

Mae'n ymddangos bod diffyg sgiliau

sylweddol mewn inswleiddio,

gwresogi ac ôl-ffitio. Ond gyda

phrosiectau gwarantedig a

buddsoddiad, gallai pobl gael eu

hailsgilio yn gymharol gyflym gan nad

oes angen cymwysterau o reidrwydd.

3. Gallai buddsoddi mewn adeiladu tai

cymdeithasol, gweithgynhyrchu oddi ar y

safle ac ôl-osod tai (gan gynnwys

inswleiddio, ffenestri / drysau, boeler /

gwresogi) greu dros 15,000 o swyddi

uniongyrchol dros y ddwy flynedd nesaf.

Byddai ôl-osod cartrefi yn cael effaith

sylweddol ar ein targedau allyriadau

carbon, tlodi tanwydd ac wrth ymateb i'r

argyfwng iechyd. Mae byw mewn tai llaith,

anaddas yn cael effeithiau sylweddol ar

iechyd anadlol - ffactor risg blaenllaw o

COVID-19. Ar hyn o bryd yn y diwydiant

hwn:

4. Mae buddsoddi yn y diwydiant gofal

yn wyrddach ac yn fwy cyfartal na rhai

prosiectau ‘sy'n barod i dorri'r

dywarchen gyntaf’, gan gynhyrchu

30% yn llai o nwyon tŷ gwydr na’r un

lefel o fuddsoddiad mewn adeiladu, yn

ôl y Women’s Budget Group. Gallai

buddsoddiad greu 713,000 o swyddi

ar hyd a lled y DU - 2.7 gwaith cymaint

â'r un buddsoddiad mewn adeiladu.

Gallai hyn hefyd gulhau'r bwlch

cyflogaeth rhwng y rhywiau - gan greu

6.3 gwaith yn fwy o swyddi i fenywod

mewn gofal a 10% yn fwy i ddynion

nag mewn diwydiannau adeiladu. Gall

y Trysorlys adennill 50% yn fwy mewn

refeniw treth uniongyrchol ac

anuniongyrchol o fuddsoddi mewn

gofal nag mewn adeiladu.

 
“Bu llawer o sôn am swyddi gwyrdd ac
adferiad gwyrdd ac mae gan Lywodraeth
Cymru rai uchelgeisiau da, ond mae’r llwybr
rhwng rhywun allan o waith a swydd werdd yn
parhau i fod yn llawn heriau, yn enwedig i bobl
o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol
yn y sectorau y dyfodol.

“Hyd nes y bydd y llwybr at gyflogaeth werdd
wedi’i glirio, bydd cymunedau’n ei chael yn
anodd ymddiried mewn addewidion gwyrdd
mawr. Mae hyn yn golygu cael gafael llawer
gwell ar ble mae swyddi'n mynd i gael eu creu,
sut y gellir cyrchu'r sgiliau a'r hyfforddiant
perthnasol, a sut mae gweithwyr gwyrdd yn y
dyfodol yn mynd i gynnal eu hincwm wrth
hyfforddi ac uwchsgilio. Mae llawer o weithwyr,
yn enwedig y rhai o gefndiroedd difreintiedig
yn parhau i fod yn gaeth mewn economi o
gyflogau isel, gwaith ansicr, swyddi lluosog,
rhent uchel a phrisiau tai y tu hwnt i gyrraedd. ”

Alex Chapman, Uwch Ymchwilydd yn y 

New Economics Foundation
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Addunedau Maniffesto

Sgiliau
Cefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu
heffeithio gan Brexit a'r pandemig
trwy ddatblygu Gwarant Pobl Ifanc
newydd, gan roi'r cynnig o waith,
addysg, hyfforddiant neu
hunangyflogaeth i bawb dan 25 oed.

Symud ymlaen ein Cenhadaeth
Cadernid Economaidd ac Ad-drefnu
ar gyfer Cymru a hyrwyddo sgiliau o
ansawdd da yn y meysydd lle rydyn
ni'n gwybod y bydd yr economi'n tyfu.
Byddwn yn cryfhau Partneriaethau
Sgiliau Rhanbarthol i sicrhau bod y
cyflenwad yn diwallu anghenion
economaidd cyfnewidiol Cymru.

Creu 125,000 o brentisiaethau pob
oed yn ystod tymor nesaf y Senedd.
Byddwn yn gweithio gydag undebau
a chyflogwyr i ehangu'r defnydd o
brentisiaethau gradd a rennir i roi
llwybrau mwy hyblyg i bobl i
hyfforddiant a gyrfa.

Yn wyneb pandemig byd-eang, mae
ymroddiad y gweithlu gofal
cymdeithasol wedi ysbrydoli cenedl.
Bydd Llafur Cymru yn cyflwyno'r
Cyflog Byw Go Iawn i'n holl staff
gofal cymdeithasol. 

Gweithredu ac ariannu ymrwymiadau
yn y Cynllun Gweithredu
Cydraddoldeb Hiliol yn ogystal â
gweithredu targedau o amgylch
Cyllidebu ar sail Rhyw fel bod pob
penderfyniad gan Lywodraeth Cymru
yn cael ei weld trwy lens rhyw, yn
ogystal â defnyddio'r rhwydwaith o
Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl i
gulhau'r bwlch cyflogadwyedd.

Creu Uned Gwahaniaeth Hil ac Uned
Data Cydraddoldeb i lywio'r broses o
wneud penderfyniadau.

Yr ailstrwythuro economaidd a'r
argyfwng cyflogaeth posibl sy'n
deillio o effeithiau COVID-19 a'r
argyfyngau hinsawdd a natur.

Y bwlch rhwng sgiliau cyfredol o
fewn y gweithlu; y niferoedd sy'n
dod trwy brentisiaethau, piblinell
hyfforddiant ac addysg a'r angen
sgiliau a chyflogaeth a ragwelir ar
gyfer adferiad ffyniannus, gwyrdd
a chyfartal.

Diffyg amrywiaeth yn y sectorau
hyn.

Y dirywiad mewn addysg
oedolion a dysgu gydol oes.

Y rhwystrau (megis cyfrifoldebau
gofalu, incwm) i alluogi pobl i
gyrchu a chymryd rhan mewn
rhaglenni sgiliau, dysgu a
chyflogadwyedd.

Mae'r addewidion Maniffesto Llafur
sydd wedi'u hystyried yn yr adran hon
yn cynnwys:

Er mwyn gweithredu’r addewidion hyn,
rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael
â'r canlynol:

Gweithredu
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Camau Blaenoriaeth

Sgiliau

Buddsoddi mewn prosiectau
seilwaith allweddol mewn
diwydiannau gwyrdd ac adfer natur.

Buddsoddi a chynyddu cyfleoedd ar
gyfer ailhyfforddi, ailsgilio a phontio
i ddiwydiannau sy'n newid.

Yn ôl dadansoddiad a wnaed mewn
partneriaeth â TUC Cymru a’r New
Economics Foundation (2020/21) gallai
hyn greu o leiaf 45,000 o swyddi
uniongyrchol a dros 60,000 o swyddi
anuniongyrchol yn y ddwy flynedd nesaf.
Dylai twf yn y sectorau hyn fod yn
gysylltiedig â chyfleoedd gwaith teg a
theilwng i'r rheini y mae ailstrwythuro
economaidd yn effeithio arnynt nawr ac
ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Yn ogystal â'r angen i fuddsoddi mewn
bywoliaethau cynyddol yn y sectorau hyn,
mae angen cefnogaeth ar bobl hefyd i
ailhyfforddi, ailsgilio a phontio i sectorau
newydd, os ydym am fynd i'r afael ag
anghydraddoldebau a chreu Cymru fwy
ffyniannus. Mae pobl yn wynebu
rhwystrau fel anghydnawsedd â chymorth
incwm, diffyg incwm sylfaenol, diffyg gofal
plant a diffyg amser i ailhyfforddi ac
ailsgilio.

Buddsoddi mewn Adferiad dan
Arweiniad Gofal.

Byddai buddsoddi yn y diwydiant gofal
yn cynyddu cydraddoldeb rhyw o
fewn y gweithlu gofal a'r boblogaeth
ehangach. Byddai cynyddu nifer y
bobl sy'n gweithio mewn gofal yn creu
ysgogiad economaidd. Mae gan
wledydd fel Sweden a Denmarc
fodelau llwyddiannus gydag o leiaf
10% o'r boblogaeth gyflogedig yn
gweithio mewn gofal - yng Nghymru,
mae tua 3.8% o'r boblogaeth yn
gweithio ym maes gofal cymdeithasol
a dim ond 0.4% mewn gofal plant. Yn
Nenmarc, mae yna hefyd enghreifftiau
o integreiddio rolau gofal â
chyfrifoldebau eraill, gan ddarparu
cymwysterau. Mae hyn wedi dangos ei
fod yn gwella profiad cleifion ac yn
golygu bod gweithwyr yn ei chael hi'n
haws trosglwyddo i rolau â chyflog
uwch a diwydiannau eraill. Mae
ganddo hefyd y potensial i ddarparu
ffocws mawr ei angen ar
benderfynyddion ehangach iechyd a
symud tuag at ddull ataliol.

Mae'r pandemig wedi datgelu
argyfwng gofal. Er mwyn denu mwy o
bobl i broffesiwn gofalu, dylid talu’r
Cyflog Byw Go Iawn i ofalwyr. Ar hyn
o bryd, mae 56% o'r gweithlu gofal
cymdeithasol yng Nghymru yn ennill
llai na'r Cyflog Byw Go Iawn.

Gallai defnyddio'r dull hwn ledled y
DU greu 2m o swyddi a chynyddu
cyflogaeth gyffredinol 5% a lleihau'r
bwlch cyflogaeth rhwng y rhywiau 4%.

Buddsoddi mewn prosiectau seilwaith
allweddol mewn diwydiannau gwyrdd ac
adfer natur.
Buddsoddi a chynyddu cyfleoedd ar gyfer
ailhyfforddi, ailsgilio a phontio i
ddiwydiannau sy'n newid.
Buddsoddi mewn Adferiad dan Arweiniad
Gofal.
Ymdrechu'n uniongyrchol tuag at adferiad
cyfartal.

Dylai’r Rhaglen Lywodraethu Newydd:
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Ymdrechu'n uniongyrchol tuag at
adferiad cyfartal.

Adeiladu ar y nodau, y camau
gweithredu, y llinellau amser a'r
canlyniadau a amlinellir yn y cynllun
Gweithredu Cydraddoldeb Hil gan
gydnabod pwysigrwydd deall y ffordd
y gall nodweddion, fel rhyw, hil neu
ddosbarth, ryngweithio a chynhyrchu
profiadau ac anfantais unigryw ac yn
aml lluosog mewn sefyllfaoedd
penodol (cyfeirir ato weithiau fel
croestoriadoldeb).

Gosod targedau heriol ar gyfer
recriwtio, cadw a dilyniant menywod,
grwpiau Du, Asiaidd a lleiafrifoedd
ethnig a phobl anabl; sicrhau eu bod
yn weladwy ac yn cael eu cynrychioli
ar bob lefel o sefydliadau ac o fewn
prentisiaethau a hyfforddeiaethau.

Galwodd yr adolygiad Cydraddoldeb
Rhyw am “newidiadau i’n
gweithleoedd, her fwy effeithiol i
ystrydebau parhaus a gwasanaeth
gofal plant o’r radd flaenaf sy’n
darparu ar gyfer plant wrth gefnogi
rhieni i weithio.” Nododd yr adolygiad
dri phrif faes i ganolbwyntio arnynt
wrth fynd i'r afael ag
anghydraddoldebau yn y sector
cyflogaeth:

- cofleidio gwahanol ffyrdd o weithio -
gan gynnwys gweithio hyblyg;
- ehangu'r adroddiadau am fylchau
cyflog rhwng y rhywiau i gynnwys
busnesau bach a chanolig a;
- mynd i'r afael â gwahaniaethu mewn
cyflogaeth sy'n effeithio'n anghymesur
ar BAME a menywod anabl.

Nodwyd gofal plant hefyd fel thema
allweddol yn yr adolygiad. “Amlygwyd
mynediad at ofal plant fforddiadwy o
ansawdd da yn rheolaidd fel rhwystr
allweddol i fenywod ddod i mewn,
aros a dringo’r ysgol yn y gwaith. Mae
nifer o ffactorau yn cael eu heffeithio
gan y cyfrifoldebau gofal plant
anghymesur y dylai menywod eu
hysgogi, megis iechyd, tlodi a gallu
menywod i fynd i mewn a dringo’r
ysgol yn y gwaith.”

Mae hwn yn fater byw i'r Llywodraeth
gan fod gwrywod gwyn yn dominyddu
llwybrau swyddi a sgiliau mewn
diwydiannau sy'n canolbwyntio ar y
dyfodol fel TG, peirianneg, adeiladu a
rheoli tir. Heb ymyrraeth sylweddol,
mae'r anghydraddoldeb presennol yn
debygol o gael ei waethygu wrth i'r
galw am sgiliau yn y diwydiannau hyn
dyfu.
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“Rhaid i adferiad gwyrdd hefyd fod yn

adferiad teg a chynhwysol. Rydym i gyd yn

cytuno bod angen i ni adeiladu'n ôl yn well, a

dyna pam mae cael darlun clir o'n man

cychwyn a'r bwlch sgiliau yn hynod bwysig.

“Nawr mae angen i ni weithio gyda

chyflogwyr a’r llywodraeth ar gynllunio’r

gweithlu, fel bod unrhyw fuddsoddiad i

uwchsgilio ein gweithlu a datgarboneiddio

ein cartrefi hefyd yn arwain at waith o

ansawdd da a sector adeiladu llawer mwy

amrywiol. Ni fyddem yn adeiladu'n ôl yn well

oni bai ein bod yn cynllunio'r manylion mewn

partneriaeth, yn enwedig o ran amrywiaeth.

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC
Cymru.
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Yr Heriau o’n Blaenau

Ariannu Datgarboneiddio Cartrefi   

Mae goresgyn lefelau tlodi tanwydd sy’n
parhau i fod yn ystyfnig o uchel (12%)

wrth wraidd amcanion datgarboneiddio
a chyfiawnder cymdeithasol Cymru, a
rhaid ystyried datgarboneiddio cartrefi
fel rhan sylfaenol o adferiad gwyrdd a
chyfiawn o’r pandemig yng Nghymru. Yn
2020, tynnais sylw y dylai datblygu
pecyn ysgogi economaidd sy'n arwain at
greu swyddi ac yn cefnogi
datgarboneiddio cartrefi, fod yn
flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru fel rhan
o Adferiad Gwyrdd i'r pandemig. 

O'i reoli'n dda, gallai rhaglen ôl-osod fod
yn newidiwr i economi Cymru - nid yn
unig cwrdd ag amcanion
datgarboneiddio a thlodi tanwydd wrth
leihau costau ynni diangen, ond creu
diwydiannau, sgiliau a swyddi newydd,
yn seiliedig ar gadwyni cyflenwi lleol a
chefnogi'r economi sylfaen.

Rhaid blaenoriaethu cynyddu
datgarboneiddio cartrefi os yw'r
Llywodraeth o ddifrif ynglŷn â chyrraedd
eu targedau newid hinsawdd sy'n
rhwymo'n gyfreithiol. Byddai rhaglen
genedlaethol hefyd yn creu buddion
economaidd ac amgylcheddol
sylweddol: byddai rhaglen
datgarboneiddio tai yng Nghymru yn
creu £19.32bn mewn CMC ychwanegol
a byddai £3.54bn o elw treth net, 26,500
o swyddi newydd erbyn 2030, yn arwain
at £8.3bn o arbedion biliau ynni a chreu
£4.4bn mewn buddion iechyd ac
amgylcheddol erbyn 2040.

Yn ddiweddar, rwyf wedi gweithio gydag
arbenigwyr allanol a rhanddeiliaid
allweddol i amcangyfrif cyfanswm y 

cyllid sydd ei angen i ddatgarboneiddio
cartrefi yng Nghymru, nodi bylchau
cyllido ac awgrymu dulliau o fynd i'r afael
â'r bylchau hyn. Mae'r adran hon yn
cynnwys ein canfyddiadau a'n
hargymhellion sy'n dod i'r amlwg.

Yn 2019, dadleuodd Grŵp Cynghori
Datgarboneiddio Cartrefi yng Nghymru
bod sicrhau ymrwymiad strategol
trawsbleidiol i ddatgarboneiddio’r stoc
dai yn llwyr erbyn 2050 er mwyn sicrhau
bod Cymru’n cyflawni ei haddewidion
newid hinsawdd gyda chamau sylweddol
i’w gwneud mewn tai cymdeithasol a
chartrefi mewn tlodi tanwydd erbyn
2030. Mae’r ymrwymiadau hyn yn
cydnabod y bydd dros 80% o dai
cyfredol Cymru yn debygol o fod yn sefyll
yn 2050 o hyd.

Hyd yma, mae allyriadau o stoc dai
Cymru wedi gostwng mwy na 40% er
1990. Fodd bynnag, mae tri chwarter y
gwelliant hwn wedi dod o gyflenwad
trydan glanach, yn hytrach na
gwelliannau i gartrefi eu hunain.

Mae'r cartref cyffredin yng Nghymru yn
parhau i fod yn radd Tystysgrif
Perfformiad Ynni (EPC) o “D”, ac mae'r
defnydd o wres carbon isel yn parhau i
fod yn llai na 5%.

Er bod rhaglenni Safon Ansawdd Tai
Cymru, rhaglenni Arbed a Nyth wedi
gwneud cynnydd sylweddol wrth ei
leihau, mae 155,000 (12%) o gartrefi
Cymru yn parhau i fod mewn tlodi
tanwydd - 20% o'r Sector Rhent Preifat,
11% o berchnogion preswyl a 9% o rai
cymdeithasol mae tenantiaid tai yn byw
mewn tlodi tanwydd.
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Addunedau Maniffesto

Ariannu Datgarboneiddio Cartrefi 

Byddwn yn parhau i wella cartrefi
presennol, gan ein helpu i fynd i'r
afael â thlodi tanwydd, creu swyddi
mawr eu hangen, cyfleoedd hyfforddi
a chadwyni cyflenwi.

Swyddi Newydd i Gymru: Creu
miloedd o swyddi mewn chwyldro
adeiladu tai carbon isel.

Cefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu
heffeithio gan Brexit a'r pandemig
trwy ddatblygu Gwarant Pobl Ifanc
newydd, gan roi'r cynnig o waith,
addysg, hyfforddiant neu
hunangyflogaeth i bawb dan 25 oed.

Symud ymlaen ein Cenhadaeth
Cadernid Economaidd ac Ad-drefnu
ar gyfer Cymru a hyrwyddo sgiliau o
ansawdd da yn y meysydd lle rydyn
ni'n gwybod y bydd yr economi'n tyfu.
Byddwn yn cryfhau Partneriaethau
Sgiliau Rhanbarthol i sicrhau bod y
cyflenwad yn diwallu anghenion
economaidd cyfnewidiol Cymru.

Creu 125,000 o brentisiaethau pob
oed yn ystod tymor nesaf y Senedd.
Byddwn yn gweithio gydag undebau
a chyflogwyr i ehangu'r defnydd o
brentisiaethau gradd a rennir i roi
llwybrau mwy hyblyg i bobl i
hyfforddiant a gyrfa.

Mae'r addewidion Maniffesto Llafur
sydd wedi'u hystyried yn yr adran hon
yn cynnwys:
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Ariannu Datgarboneiddio Cartrefi 

Dangos arweiniad wrth ddod â phob
sector at ei gilydd mewn cenhadaeth
a rennir.

Targedu'r cartrefi gwaethaf yn
gyntaf er mwyn sicrhau'r buddion
mwyaf posibl o leihau tlodi tanwydd
a gwella datgarboneiddio.

Mynd i'r afael â'r bylchau sgiliau sy'n
bodoli ar gyfer swyddi ôl-ffitio.

Dylai Llywodraeth Cymru chwarae rôl
arwain a chydlynu allweddol gyda
chefnogaeth a chydweithrediad yn
ofynnol gan Lywodraeth y DU,
awdurdodau lleol, cymdeithasau tai yn
ogystal ag addysg a sectorau preifat i
sicrhau gweithredu ar y cyd ar draws tai
cymdeithasol, cartrefi mewn tlodi
tanwydd a'r rheini yn y preifat sectorau
rhent a pherchen-feddiannaeth.

Mae llawer o gartrefi Cymru yn aros
mewn cyflwr enbyd ac mae miloedd o
aelwydydd yn byw mewn ‘tlodi tanwydd
difrifol‘ gan ei gwneud yn ofynnol i dros
20% o’u hincwm gynnal trefn wresogi
foddhaol. Rhaid i unrhyw raglen
datgarboneiddio dargedu'r cartrefi hyn
sy'n perfformio waethaf yn gyntaf fel
mater o frys.

Ar hyn o bryd mae risg y bydd Cymru yn
colli buddion creu swyddi oherwydd nad
oes digon o bobl sy'n gymwys i wneud
gwaith ôl-ffitio. Mae angen mynd i'r afael
â hyn ar frys os ydym am sicrhau'r budd
mwyaf posibl o fuddsoddi mewn
datgarboneiddio tai.

Cryfhau uchelgais Cymru i

ddatgarboneiddio cartrefi trwy osod

Safonau Isafswm Effeithlonrwydd

Ynni (MEES) ar draws yr holl stoc.

Cydnabod bod maint yr her yn
golygu bod angen sefydliadau
newydd a bydd rolau newydd i'r
sefydliadau presennol.

Ar hyn o bryd mae’r Llywodraeth yn
annog y sector tai cymdeithasol i
weithio tuag at y targedau
datgarboneiddio a nodir yn yr
adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru Well,
Byd Gwell’. Fodd bynnag, mae 1.1
miliwn (neu 70%) o stoc dai Cymru yn
dod o dan y sectorau Perchennog
Meddianedig neu Rhent Preifat sydd
ar hyn o bryd yn brin o dargedau (neu
sydd â gwan iawn), ac o ystyried yr
her enfawr o ddatgarboneiddio
cartrefi mae angen i ni sicrhau eu bod
yn cael eu cyflenwi ar raddfa. Os yw
gweithredu ar y cyd traws-sector yn
mynd i gyflawni'r targedau hyn, mae
angen iddynt fod yn statudol a'u
gorfodi trwy'r safonau effeithlonrwydd
ynni gofynnol (MEES).

Wrth i raddfa'r heriau a'r cyfleoedd
sy'n gysylltiedig â datgarboneiddio
cartrefi gael eu gwireddu, bydd angen
rolau ac ymagweddau newydd. Rydym
yn awgrymu rôl allweddol i Fanc
Datblygu Cymru (DBW) wrth gydlynu
cyllid ar gyfer y sectorau rhent preifat
a pherchen-feddiannaeth, a datblygu
Cwmni Gwasanaeth Ynni Cymru
(WESCO) i reoli cyllid contract
perfformiad ynni ar gyfer y sector tai
cymdeithasol. 

Gweithredu

Er mwyn gweithredu’r addewidion hyn,
rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â'r
canlynol:
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Camau Blaenoriaeth

Ariannu Datgarboneiddio Cartrefi 

Rhoi cynllun tymor hwy ar waith ar
gyfer ariannu datgarboneiddio
cartrefi.

Gan adeiladu ar waith sefydliadau
allweddol fel Ysgol Pensaernïaeth Cymru
a Thai Cymunedol Cymru, dylai
Llywodraeth Cymru ddatblygu llwybr
tymor hir i ddatgarboneiddio cartrefi, gan
ddarparu eglurder ynghylch trefniadau
cyllido, creu swyddi a ragwelir a
phiblinellau sgiliau.

Rhoi cynllun tymor hwy ar waith ar
gyfer ariannu datgarboneiddio cartrefi.
Gweithio gyda Llywodraeth y DU i
sicrhau arian ychwanegol.
Dyblu cyllid ar dlodi tanwydd i ddileu
tlodi tanwydd erbyn 2030 a bachu ar y
fantais o greu swyddi a chynhyrchu
cyfoeth lleol.
Mabwysiadu Rhaglen Ôl-osod.
Gosod Safon Isafswm Effeithlonrwydd
Ynni (MEES) uchelgeisiol EPC “C” neu
darged datgarboneiddio cyfatebol.
Sefydlu rôl ganolog i Fanc Datblygu
Cymru (DBW) neu actor cydgysylltu
tebyg i hwyluso benthyca o oddeutu
£1bn y flwyddyn.
Datblygu piblinell sgiliau ar frys.
Archwilio sefydlu Cwmni Gwasanaeth
Ynni Cymru newydd (WESCO).

Adeiladu ar waith y Rhaglen Ôl-osod
er mwyn optimeiddio i ddatblygu
model cost ar gyfer holl stoc dai
Cymru.

Dylai’r Rhaglen Lywodraethu newydd:
Dyblu cyllid ar dlodi tanwydd i
ddileu tlodi tanwydd erbyn 2030 a
bachu ar y fantais o greu swyddi a
chynhyrchu cyfoeth lleol.

Mabwysiadu rhaglen Ôl-osod i
gefnogi cyfranogiad cymunedol ac
adfywio cymdogaethau.

Dylai Llywodraeth Cymru anelu at ddileu
tlodi tanwydd yn y degawd nesaf, trwy
ddyblu cyllid tlodi tanwydd i £73m y
flwyddyn ac ategu gyda grantiau incwm
isel o gyllid seilwaith cenedlaethol
Llywodraeth y DU. Dylent sicrhau bod y
llwybr cyllido tymor hir yn adlewyrchu'r
graddoli sydd eu hangen a fydd yn
blaenoriaethu cyllid a chefnogaeth ar
gyfer datgarboneiddio tai cymdeithasol a
chartrefi mewn tlodi tanwydd yn gyntaf,
gan ystyried pa reoliad pellach y gallai
fod ei angen ar gyfer cartrefi yn y
sectorau rhent preifat a pherchen-
feddianwyr.

Dylai buddsoddiad ar raddfa yng
nghartrefi Cymru edrych y tu hwnt i
foeleri newydd a thuag at atebion
arloesol i wella cymunedau. Dylid ceisio
cyfleoedd i ehangu'r rhaglenni
datgarboneiddio trwy wyrddio
cymunedau, gan greu lleoedd ar gyfer
tyfu a diwylliant bwyd lleol. Dylai hyn fod
yn gysylltiedig â'r Gwasanaeth Natur
Cenedlaethol a chefnogaeth i weithwyr
proffesiynol creadigol sy'n gweithio gyda
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau
a amlinellir mewn man arall yn yr
adroddiad hwn.
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Gosod Safon Isafswm
Effeithlonrwydd Ynni (MEES)
uchelgeisiol EPC “C” neu darged
datgarboneiddio cyfatebol ar gyfer
pob cartref erbyn 2030 fan bellaf.

Adeiladu ar waith y Rhaglen Ôl-
osod er mwyn optimeiddio i
ddatblygu model cost a ‘phasbortau
adnewyddu adeiladau’ ar gyfer holl
stoc dai Cymru.

Gweithio gyda Llywodraeth y DU i
sicrhau arian ychwanegol.

Yn seiliedig ar ddysgu o'r Rhaglen Ôl-
osod er mwyn Optimeiddio, dylai
Llywodraeth Cymru bennu targed
datgarboneiddio Safon Isafswm
Effeithlonrwydd Ynni (MEES) uchelgeisiol
ar gyfer y sector tai cymdeithasol ac yna
deddfu ar gyfer y targed hwn os oes
angen. Dylid cytuno ar darged tebyg ar
gyfer pob cartref yn y sector Rhentu
Preifat ynghyd â gwaharddiad ar osod
gwres tanwydd ffosil newydd ar gyfer
pob cartref erbyn 2030 fan bellaf.

Bydd angen gwella eiddo, cyn belled ag y
bo modd, gan ystyried yr atebion cyfredol
sydd ar gael a chostau tebygol y gwaith.
Bydd pasbortau adnewyddu adeiladau yn
darparu dealltwriaeth fanylach o gostau
cymharol a graddfa'r gwaith sydd ei
angen ar gyfer gwahanol fathau o
gartrefi.

(gan gynnwys y buddsoddiad seilwaith
ychwanegol o £2.6bn a dyraniad £1bn o'r
Gronfa Ffyniant Gyffredin) i fynd i'r afael
â datgarboneiddio cartrefi incwm isel a
thlodi tanwydd yng Nghymru.

Sefydlu rôl ganolog i Fanc Datblygu
Cymru (DBW) neu actor cydgysylltu
tebyg i hwyluso benthyca o
oddeutu £1bn y flwyddyn.

Archwilio sefydlu Cwmni
Gwasanaeth Ynni Cymru newydd
(WESCO) i gydlynu a chefnogi
datgarboneiddio yn y sector tai
cymdeithasol.

Datblygu piblinell sgiliau ar frys ar
gyfer gweithlu Ôl-osod Cymreig.

Byddai angen paru hyn â gwasanaeth
cyngor ac ôl-osod priodol ar sail ardal i
gynnig ‘siop un stop’ i aelwydydd.

Byddai hyn yn cyfuno grantiau a
benthyciadau i mewn i gontract
perfformiad sengl gydag arbedion
gwarantedig yn cael eu had-dalu ar y bil
ynni.

Bydd buddsoddi mewn, a datblygu llwybr
tymor hir, i ddatgarboneiddio pob cartref
yng Nghymru yn darparu ymrwymiad a
diogelwch tymor hir i alluogi datblygu
llwybrau sgiliau a fydd yn cefnogi swyddi
newydd y gellid eu creu yn ein heconomi
sylfaenol. Dylai cynigion fel Academi Ôl-
osod Cymru gael eu cefnogi a'u cynyddu
ar hyd a lled Cymru.
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Creu sgiliau a swyddi ar gyfer y dyfodol trwy fuddsoddi mewn rhaglen ôl-
osod genedlaethol.

Gallai diweithdra yng Nghymru, a yrrir gan argyfwng COVID-19, ddyblu gan
gyrraedd uchafbwynt ar oddeutu 114,000 o bobl yn 2021 (o'i gymharu â lefelau
cyn-argyfwng o 55,000).

Gallai buddsoddi mewn prosiectau seilwaith allweddol mewn diwydiannau
gwyrdd ac adfer natur greu o leiaf 45,000 o swyddi uniongyrchol a dros 60,000 o
swyddi anuniongyrchol yn ystod y ddwy flynedd nesaf: amcangyfrif o 2,730 o
swyddi mewn aseswyr ynni ôl-osod, 4,260 o swyddi mewn inswleiddio ôl-osod tai,
2,810 o swyddi mewn adeiladu tai cymdeithasol.

Gallai rhaglen datgarboneiddio tai yng Nghymru yn unig greu 26,500 o swyddi
newydd yng Nghymru erbyn 2030.

Fodd bynnag, mae yna fwlch sylweddol o ran niferoedd sy'n gymwys i gyflawni'r
gwaith hwn a rhaglenni i hyfforddi ac uwchsgilio gweithlu yn y dyfodol, gan fod
niferoedd cyfredol y prentisiaethau/cyfleoedd hyfforddi yn llawer is na'r hyn sydd
ei angen.

Bydd buddsoddi mewn, a datblygu llwybr tymor hir, i ddatgarboneiddio pob
cartref yng Nghymru yn darparu ymrwymiad a diogelwch tymor hir i alluogi
datblygu llwybrau sgiliau a fydd yn cefnogi swyddi newydd y gellid eu creu yn ein
heconomi sylfaenol. Dylai cynigion fel Academi Ôl-osod Cymru gael eu cefnogi
a'u cynyddu ledled Cymru.

Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r momentwm a'r buddsoddiad yn y Rhaglen
Ôl-osod ar gyfer Optimeiddio i greu piblinell o sgiliau a chyfleoedd
cyflogadwyedd i gefnogi rhaglen ddatgarboneiddio tai genedlaethol.
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“Rydym yn cefnogi’r adroddiad a’i

argymhellion ar gyfer mynd i’r afael â

datgarboneiddio’r stoc dai” 

Banc Datblygu Cymru

“Rydym yn cytuno a byddem yn croesawu

creu Cwmni Gwasanaeth Ynni Cymru ac yn

cymeradwyo'r dull contractau perfformiad

ynni yn enwedig o ystyried y gwaith diweddar

gan y Green Finance Institute.” 

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a

Chymdeithasau Tai

“Mae cymysgedd o opsiynau cyllido yn

hanfodol. Nid yn unig faint o gyllid sy'n

bwysig ond sicrwydd y meini prawf cyllido ac

argaeledd er mwyn cyflawni cynllunio a

chynaliadwyedd tymor hir.”

Cyfarwyddwr Cyllid, Cymdeithas Tai
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Diwylliant
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Cyflwyniad

Diwylliant

Gall cymryd rhan mewn chwaraeon, y

celfyddydau a diwylliant ddod â buddion

enfawr i unigolion a chymunedau - wrth

hybu sgiliau, hyder, hunan-barch a

dyhead. Ni ddylid cadw hyn yn ôl i'r

rheini ar incwm penodol neu mewn rhai

cymunedau. Felly, dylai cynhwysiant

cymdeithasol ac ymgysylltu â'r gymuned

ffurfio elfennau allweddol yng

nghynlluniau sefydliad diwylliannol ar

gyfer y dyfodol. Gydag effeithiau

trawmatig y pandemig Covid-19 yn

effeithio mor ddifrifol ar unigolion,

teuluoedd a chymunedau, bydd angen i

sefydliadau celf, chwaraeon a

diwylliannol adeiladu ar y gwaith y

maent wedi'i wneud yn ystod y

pandemig ac arwain ymdrech ar y cyd i

gydweithredu'n fwy effeithiol er mwyn

cynorthwyo gyda phrosesau adfer trwy

sicrhau'r budd mwyaf o gyfranogiad

diwylliannol ac yn enwedig yn ein

cymunedau mwyaf difreintiedig.

Yn ystod y pandemig, profodd

sefydliadau diwylliannol ac ymarferwyr

ymchwydd sylweddol yn y defnydd o'u

hadnoddau a'u gwasanaethau digidol,

ac yn y celfyddydau trodd llawer o bobl

at, neu ailddarganfod, werth

gweithgaredd creadigol i helpu i ymdopi

ag anawsterau’r cyfnod clo. Mae'n

amlwg, yn ystod yr amseroedd anoddaf,

bod rhyngweithio digidol â diwylliant a

bod yn greadigol yn hanfodol bwysig fel

mecanweithiau ymdopi, yn ffordd o

gadw ymdeimlad o normalrwydd a

chynnal rhywfaint o gysylltiad ag eraill yn

y gymuned, a gweithgareddau ystyrlon a

buddiol i'w dilyn.

Ond ochr yn ochr mae'r gweithwyr

proffesiynol diwylliannol a chreadigol

wedi bod ymhlith y rhai a gafodd eu taro

galetaf yn ystod y pandemig, gan

ddisgyn trwy'r bylchau ar fynediad i'r

cynllun ffyrlo a phrofi effeithiau

gwaethaf natur ansicr eu gwaith.

Dylid canmol Llywodraeth Cymru am

gamu i mewn gyda chynllun cyllid ar ei

liwt ei hun ynghlwm wrth addewid

gweithwyr llawrydd - rhaglen a

ddyluniwyd i baru gweithwyr proffesiynol

creadigol â gwasanaethau cyhoeddus i

ddefnyddio eu sgiliau i adfywio canol

trefi a dinasoedd, i ymgysylltu â'r

cyhoedd yn greadigol, i gefnogi

rhagnodi cymdeithasol a llawer mwy.

Bellach mae gennym gyfle i adeiladu ar y

dull hwn - diwylliant cyntaf y DU - ac

ymgorffori diwylliant trwy bolisïau a

rhaglenni Llywodraeth Cymru a gweddill

sector cyhoeddus Cymru, fel sy'n

ofynnol yn ôl Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.

Er bod angen a chroesawu mentrau

polisi a lansiwyd gan lywodraethau yn

ystod pandemig COVID-19, mae angen

ateb cwestiynau ehangach polisi

cyhoeddus ac ymarfer creadigol.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol yn rhoi pwysigrwydd unigryw i

lesiant diwylliannol fel dimensiwn

cyfartal o'r diffiniad statudol o'r

egwyddor datblygu cynaliadwy.

Hyrwyddir yr egwyddor hon gan bob

corff cyhoeddus ac mae'n berthnasol i

holl Weinidogion Llywodraeth Cymru.
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Yr Heriau o’n Blaenau

Diwylliant

Ym mis Mehefin 2020, rhybuddiodd

Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol

fod y DU yn wynebu “trychineb

diwylliannol”. Yn ôl dadansoddiad a

gomisiynwyd ganddo gan Oxford

Economics, rhagwelir y bydd Cymru’n

colli 26% (15,000) o’i swyddi creadigol

ac yn gweld cwymp o 10% (£100 miliwn)

yn y diwydiannau creadigol GVA.

Dywedodd Pwyllgor Diwylliant, Iaith a

Chyfathrebu Cymraeg y Senedd yn 2018

ei fod ‘eisiau gweld dechrau sgyrsiau

rhwng Llywodraeth Cymru a sefydliadau

celfyddydol i osod cyfeiriad polisi tymor

hir sy’n gynaliadwy, yn gynhwysol ac yn

hygyrch’.

Mae 38,000 yn llai o weithwyr llawrydd

yn gweithio mewn galwedigaethau

creadigol ers dechrau 2020ar hyd a lled

y DU.

Mae 13% o holl fusnesau'r DU wedi'u

lleoli yng nghyffiniau stryd fawr ac mae

llawer mwy i'w cael yng nghanol

dinasoedd a threfi sy'n dibynnu ar y

siopau a'r gwasanaethau sy'n bresennol.

Yn 2020, mae nifer y siopau gwag ar

strydoedd mawr y DU wedi codi i'w lefel

uchaf mewn chwe blynedd. Mae ymchwil

gan werthwr tai Savills yn awgrymu y

gallai fod gan y DU eisoes 40% o ofod

manwerthu dros ben.

Yn ôl adroddiad Dyfodol Swyddi 2020

gan Fforwm Economaidd y Byd, bydd

galw cynyddol am sgiliau sy’n gysylltiedig

ag Arloesi a Chreadigrwydd rhwng nawr

a 2025.

Canfu data o Arolwg Chwarterol

Cenedlaethol Cymru rhwng Hydref a

Rhagfyr 2020 fod tua 12% o bobl yn nodi

eu bod yn unig yng Nghymru.

Dangosodd Arolwg Cenedlaethol 2019/20

mai pobl hŷn (65-74 a 75+) a oedd leiaf

tebygol o fod wedi mynychu neu gymryd

rhan mewn gweithgaredd celf, diwylliant

neu dreftadaeth o leiaf 3 gwaith y flwyddyn.

Roedd 18% o bensiynwyr yng Nghymru yn

byw mewn tlodi incwm cymharol rhwng

2017 a 2020.

Ym mis Chwefror 2021, roedd rhestrau

aros wedi cyrraedd y lefelau uchaf erioed

gyda 549,353 yn aros am driniaeth neu

lawdriniaeth - cynnydd o 19% mewn

blwyddyn.

Ym mis Hydref 2020, canfu Senedd

Ieuenctid Cymru fod mwy na 60% o blant a

phobl ifanc yn profi emosiynau anodd neu

faterion iechyd meddwl o leiaf unwaith yr

wythnos yng Nghymru.

Mae strategaeth Gymraeg 2050 yn

cydnabod mai addysg a hyfforddiant yw'r

prif fodd o greu siaradwyr Cymraeg ac o

gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr.

Mae'n gosod targed ar gyfer cynyddu

cyfran y dysgwyr sy'n gadael addysg

statudol sy'n gallu siarad Cymraeg i 70%

(25,000) erbyn 2050.
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“Dylai’r diwydiannau celfyddydau a chreadigol

fod wrth wraidd polisi’r llywodraeth i adfywio ac

ail-fywiogi yn y byd newydd ar ôl Covid-19. Ac ar

adegau o argyfwng a chaledi, dylai mynediad i'r

celfyddydau i bawb fod yn ganolog i bolisi'r

llywodraeth. Ond mae’n amlwg mai dim ond

gyda buddsoddiad parhaus gan y llywodraeth ac

adnoddau ariannol digonol y gall y celfyddydau

esblygu, sy’n bwysicach nawr nag erioed.”

Llenyddiaeth Cymru
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Addunedau Maniffesto

Diwylliant

Gweithio gyda phartneriaid allweddol

ym maes teledu, ffilm ac mewn

addysg i sefydlu Corff Sgiliau

Creadigol i feithrin rhagoriaeth a dyfir

gartref yn enwedig ymhlith ein pobl

ifanc. Byddwn hefyd yn ystyried

sefydlu Cronfa Ymchwil a Datblygu'r

Diwydiant Creadigol fel bod Cymru

bob amser ar flaen y gad o ran sgiliau

a thechnoleg.

Cefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu

heffeithio gan Brexit a'r pandemig

trwy ddatblygu Gwarant Pobl Ifanc

newydd, gan roi'r cynnig o waith,

addysg, hyfforddiant neu

hunangyflogaeth i bawb dan 25 oed.

Creu 125,000 o brentisiaethau pob

oed yn ystod tymor nesaf y Senedd.

Byddwn yn gweithio gydag undebau

a chyflogwyr i ehangu'r defnydd o

brentisiaethau gradd a rennir i roi

llwybrau mwy hyblyg i bobl i

hyfforddiant a gyrfa.

Mae'r addewidion Maniffesto Llafur

sydd wedi'u hystyried yn yr adran hon

yn cynnwys:

Gyda phartneriaid lleol, byddwn yn

datblygu uwchgynlluniau ar gyfer trefi

a’r stryd fawr i gydlynu a

chanolbwyntio cyfleoedd a

gwasanaethau economaidd, fel bod

mwy o bobl yn gweithio ac yn treulio

amser yn y canolfannau bywiog hyn.

Byddwn yn grymuso cymunedau i fod

â mwy o ran mewn adfywio lleol.

Byddwn yn cyflwyno fframwaith

Cymru gyfan i gyflwyno rhagnodi

cymdeithasol i fynd i'r afael ag

unigedd.

Ariannu gwasanaethau'r GIG i adfer a

darparu'r triniaethau oedi y mae pobl

yn aros amdanynt.
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Gweithredu

Diwylliant

Sicrhau bod gwerthoedd a chyfleoedd

adferiad diwylliant wedi'u hymgorffori

ar draws holl raglenni'r llywodraeth.

Edrych y tu hwnt i'r sector iechyd a

chofleidio pŵer diwylliant,

gweithgaredd corfforol a mynediad at

natur i gefnogi cleifion a chadw pobl yn

iach trwy fuddsoddi mewn dulliau atal a

rhagnodi cymdeithasol*.

Mynd i'r afael â'r bwlch sgiliau

creadigol ar draws yr holl sector

diwylliant i sicrhau bod y gweithlu'n

amrywiol, yn hygyrch, yn gynaliadwy a

bod yr holl rwystrau'n cael eu dileu.

Sicrhau bod creadigrwydd yn ganolog i

adferiad addysg COVID-19.

*Mae rhagnodi cymdeithasol yn ffordd o

ddiwallu anghenion cymdeithasol,

emosiynol ac ymarferol pobl trwy

wasanaethau yn y sector gwirfoddol a

chymunedol, yn hytrach na dibynnu ar

wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i

ddarparu datrysiad.

Er mwyn gweithredu’r addewidion hyn,

rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â'r

canlynol:

Mabwysiadu a gweithredu ar

argymhellion ‘Gwrth-hiliaeth Cymru:

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb

Hiliol Cymru’, sy’n cynnwys:

Gweithio gyda chyrff cyhoeddus i

gydnabod yn llawn eu cyfrifoldeb

am osod y naratif hanesyddol,

hyrwyddo a darparu cyfrif

cytbwys, dilys a datganoledig o'r

gorffennol - un sy'n cydnabod

anghyfiawnderau hanesyddol ac

effaith gadarnhaol cymunedau

lleiafrifoedd ethnig.

Cefnogi pob rhan o'r gymdeithas

yng Nghymru i gofleidio a dathlu

ei threftadaeth ddiwylliannol

amrywiol wrth ddeall, a

chydnabod yr hawl i ryddid

mynegiant diwylliannol.

Rhoi ymrwymiadau cyllido cynaliadwy

tymor hir ar waith i gefnogi

datblygiad diwylliannol, prosiectau

cymunedol a'r diwydiannau creadigol

ar hyd a lled Cymru.
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“Mae ein meddylfryd cyfredol ar gyfiawnder

cymdeithasol yn cyd-fynd yn berffaith ag

adroddiad y Farwnes Kay Andrews ar

ddiwylliant a thlodi a gyhoeddwyd yn 2014 a

ddaeth i’r casgliad y dylem sylweddoli

pwysigrwydd y celfyddydau a diwylliant wrth

frwydro yn erbyn tlodi a hyrwyddo cyfiawnder

cymdeithasol yng Nghymru. Dylai buddion

mynediad at a chymryd rhan ym mhob math

o gelf a diwylliant fod ar gael i bawb, a bod

angen ymdrechion penodol i sicrhau bod y

rhai yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yn

gallu mwynhau ac elwa o'r cyfleoedd hyn."

Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

Cenedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
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Camau Blaenoriaeth

Diwylliant

Cynnwys diwylliant yn Adferiad
COVID.

Cyhoeddi strategaeth Diwylliant
a Chreadigrwydd genedlaethol
ddiwygiedig.

Ymdriniaeth dan arweiniad
sector tuag at degwch digidol a
chynhwysiant o fewn y gweithlu
diwylliannol i sicrhau ei fod yn
gynrychioliadol ac amrywiol.

Bydd y dull hwn yn sicrhau prif ffrydio

diwylliant ar draws yr holl

benderfyniadau polisi.

Gallai Llywodraeth Cymru ddysgu o

Greater Manchester a Llundain sydd

wedi mabwysiadu dulliau arloesol fel

CARE (Creative Activation, Creative

Re-imagination and Creative

Exchange). Mae'n ei gwneud yn

ofynnol i'r Llywodraeth ail-feddwl sut

mae mynediad at ddiwylliant, pwy sy'n

cymryd rhan a sut y gellir defnyddio

diwylliant i gefnogi gwasanaethau

cyhoeddus a mynd i'r afael â

thueddiadau'r dyfodol. Rhaid arwain y

gwaith hwn mewn partneriaeth.  

Dylid datblygu hyn mewn partneriaeth

â'r sector preifat, gwirfoddol,

cyhoeddus a diwylliannol a dylai

gynnwys gweledigaeth o'r newydd ar

gyfer cyfranogiad diwylliannol,

cynrychiolaeth ac asiantaeth. Dylai

hefyd nodi sut y gall sectorau weithio

gyda'i gilydd i fynd i'r afael â

thueddiadau'r dyfodol fel argyfyngau

hinsawdd a natur.

Cynnwys diwylliant yn Adferiad COVID.

Cyhoeddi strategaeth Diwylliant a

Chreadigrwydd genedlaethol

ddiwygiedig. 

Lansio a chymell Addewid Gweithwyr

Llawrydd a Chyrff Cyhoeddus.

Cymhwyso dull sy'n seiliedig ar

ddiwylliant ar gyfer adfywio dinas a thref

a chymuned.

Ymdriniaeth dan arweiniad sector tuag

at degwch digidol a chynhwysiant o

fewn y gweithlu diwylliannol i sicrhau ei

fod yn gynrychioliadol ac amrywiol.

Cefnogi pobl ifanc i brofi a gweithio yn y

diwydiant creadigol a diwylliannol.

Cefnogi gweithgaredd rhwng

cenedlaethau a arweinir gan ddiwylliant i

fynd i'r afael ag unigrwydd ac

arwahanrwydd, hybu iaith Gymraeg,

iechyd meddwl a chydlyniant

cymunedol.

Sefydlu Rhaglen Llesol a Chreadigol i

gefnogi plant a phobl ifanc.

Nodi cyfleoedd i hyrwyddo a defnyddio'r

Gymraeg yn ei dull Adfer COVID.

Wrth i Gymru ail-agor, ystyried Cynllun

‘Eistedd Allan i Helpu Allan’.

Sefydlu cyfleoedd parhaol i roi llais i bobl

wrth gynllunio dyfodol y sector diwylliant

a chreadigol.

Cydnabod a gwella'r rhwydwaith o

leoliadau diwylliannol ledled Cymru fel

lleoedd, asedau ac adnoddau i gefnogi

llesiant diwylliannol a chymunedol.

Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys y canlynol

yn ei Rhaglen Lywodraethu:
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Lansio a chymell Addewid
Gweithwyr Llawrydd a Chyrff
Cyhoeddus.

Cefnogi gweithgaredd rhwng
cenedlaethau a arweinir gan
ddiwylliant i fynd i'r afael ag
unigrwydd ac arwahanrwydd,
hybu iaith Gymraeg, iechyd
meddwl a chydlyniant
cymunedol.

Sefydlu Rhaglen Llesol a
Chreadigol i gefnogi plant a
phobl ifanc

Byddai hyn yn annog atebion

creadigol a mewnwelediad i fynd i'r

afael â materion cymdeithasol gan

gynnwys adfywio canol tref a dinas,

unigrwydd ac arwahanrwydd, iechyd

meddwl a chydlyniant cymunedol.

Mae'r Addewid Gweithwyr Llawrydd a

Chyrff Cyhoeddus yn ceisio partneru

gweithwyr llawrydd diwylliannol â

chyrff cyhoeddus i gefnogi cyflwyno a

datblygu gwasanaethau cyhoeddus yn

greadigol ar hyd a lled Cymru.

Gweithio gyda gweithwyr llawrydd, y

sector preifat, sefydliadau gwirfoddol,

cyrff diwylliannol a chwaraeon

cenedlaethol a grwpiau crefyddol,

cred a chymunedol i gydweithio ochr

yn ochr â darparwyr addysg, gan

sicrhau bod plant a phobl ifanc yn

cael eu cefnogi i ddatblygu ac

archwilio eu creadigrwydd, iechyd

corfforol a meddyliol a'u llesiant yn y

cyfnod adfer ôl-bandemig. Dylai'r

gwaith hwn adeiladu ar bwysigrwydd

creadigrwydd yn y Cwricwlwm

Newydd.

Cymhwyso dull sy'n seiliedig ar
ddiwylliant ar gyfer adfywio
dinas a thref a chymuned.

Adeiladu ar enghreifftiau fel Tŷ

Pawb, Wrecsam a Urban

Village, Abertawe i ail-bwrpasu

ac ailddatblygu gofod.

Mae'r gwaith hwn yn gofyn am

gyflogi artistiaid a phobl

greadigol i helpu i ddatblygu

rhaglenni adnewyddu trefol,

llenwi strydoedd, ffenestri

siopau ac ati gyda

gweithgaredd creadigol i

ddenu gweithwyr, ymwelwyr a

thrigolion yn ôl i'r stryd fawr.

Mae amddiffyn a hyrwyddo

lleoedd dinesig fel lleoliadau

celfyddydau a chwaraeon,

canolfannau crefyddol, ffydd a

chymunedol, amgueddfeydd,

orielau, parciau a llyfrgelloedd

ar gyfer gweithgaredd

creadigol gwirfoddol yn

hanfodol i sicrhau y gall pobl

gymryd rhan ym mywyd

diwylliannol eu cymunedau.

Gellid ffurfio partneriaethau â

chymdeithasau tai i wella

gweithgaredd adfywio sy'n

gysylltiedig â datgarboneiddio

trwy gynnwys seilwaith gwyrdd

a meddwl a syniadau creadigol

mewn adfywio cymunedol.

Dylid ystyried cyfleoedd o ran

buddsoddi mewn

datgarboneiddio y tu hwnt i

osod boeleri newydd yn unig a

dylid eu hystyried fel dull

cyfannol o ddatblygu

cymunedau creadigol a

gweithgar glanach a

gwyrddach.
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Cefnogi pobl ifanc i brofi a
gweithio yn y diwydiant
creadigol a diwylliannol.

Cynnig micro-grantiau i bobl

ifanc 16-24 oed i ddatblygu

mentrau creadigol ochr yn

ochr â'u cyflogaeth neu eu

hastudiaeth.

Adeiladu ar lwyddiant y

rhaglen Uchelgais Diwylliant

sy'n cefnogi pobl ifanc i ennill

profiad a sgiliau yn y sector

diwylliannol.

Buddsoddi mewn rhaglenni

rhagnodi cymdeithasol

diwylliannol i gefnogi ôl-

groniad triniaeth y GIG ac atal

cleifion newydd rhag dod i

mewn i'r system.

Sefydlu Rhaglen Llysgennad

Diwylliannol Ysgol mewn

ysgolion cynradd ac

uwchradd.

Mabwysiadu Llwybr Carlam

Bywyd Go Iawn, gan

ymgorffori pobl greadigol wrth

lunio polisïau yn y Llywodraeth

i ddod â'u sgiliau a'u profiadau

i lunio datblygiad polisi

Cydnabod a gwella'r rhwydwaith
o leoliadau diwylliannol ledled
Cymru fel lleoedd, asedau ac
adnoddau i gefnogi llesiant
diwylliannol a chymunedol.

Sefydlu cyfleoedd parhaol i roi
llais i bobl wrth gynllunio dyfodol
y sector diwylliant a chreadigol.

Nodi cyfleoedd i hyrwyddo a
defnyddio'r Gymraeg yn ei dull
Adfer COVID.

Wrth i Gymru ail-agor, ystyried
Cynllun ‘Eistedd Allan i Helpu
Allan’.

Gweithio gydag ysgolion, colegau,

prifysgolion, teuluoedd, gwasanaethau

ieuenctid, busnesau, gweithwyr

llawrydd, sefydliadau gwirfoddol, cyrff

cyhoeddus, cyrff diwylliannol

cenedlaethol a chymunedau i sicrhau

bod y Gymraeg yn cael ei

hintegreiddio ar draws yr holl

ddatblygu a darparu polisi. Dylid

ystyried hyn yn arbennig ochr yn ochr

â sefydlu rhaglen weithredol a

chreadigol i gefnogi plant a phobl

ifanc ac wrth fynd i'r afael â sgiliau a

swyddi ar gyfer y dyfodol.

Cynllun ysgogi galw i sybsideiddio

prisiau tocynnau - cynllun diwylliannol

‘Bwyta Allan i Helpu Allan’ os

mynnwch chi - i ddenu pobl yn ôl i’r

stryd fawr, canol trefi a dinasoedd,

wedi’i dargedu at grwpiau sydd â’r

mynediad lleiaf at brofiadau

diwylliannol. Dylai hyn fod ar gael i'r

rhai sy'n cynhyrchu neu'n cyflwyno

mewn lleoliadau a thu allan i

adeiladau e.e. llefydd gwib, teithiol ac

ati. Dylai Llywodraeth Cymru hefyd

fynd i'r afael â'r rhwystrau trafnidiaeth

ariannol a symudedd rhag cyrchu a

chymryd rhan mewn diwylliant.
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“Credwn fod plethu ymgysylltiad

diwylliannol â gwead y genedl, fel ymdrech

uno, yn hanfodol os yw’r genedl i wella, ac i

adnewyddu.” 

Amgueddfa Cymru
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Cyflwyniad

Y Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol

Cyflawnwyd ein model economaidd ac

ariannol cyfredol o ganlyniad i

ecsbloetio adnoddau naturiol a difrod

amgylcheddol, ynghyd â lefelau

cynyddol o anghydraddoldeb incwm, a

fydd yn arwain at ganlyniadau cynyddol

negyddol i genedlaethau iau a

chenedlaethau'r dyfodol.

O ganlyniad, rydym yn dechrau taro

terfynau amgylcheddol i dwf

economaidd, gan achosi costau

cymdeithasol ac economaidd sylweddol.

Fodd bynnag, gall sgiliau a

chyflogadwyedd fod yn sail i adferiad

Cymru o argyfyngau deuol COVID-19 a’r

argyfyngau hinsawdd a natur. Ac mae

dadansoddiad yn dangos bod angen

gweithlu estynedig a chynnydd

sylweddol mewn swyddi ym maes rheoli

amgylcheddol.

Mae'r cysyniad o Wasanaeth Natur

Cenedlaethol wedi'i ddatblygu yng

Nghymru yn dilyn mwy na 6 mis o gyd-

ddylunio gydag ystod eang o unigolion,

sefydliadau a rhwydweithiau ar draws pob

sector. Mae'n fframwaith i sefydlu

cyfleoedd newydd sy'n canolbwyntio ar y

dyfodol yn gyflym yn ymwneud â sgiliau,

swyddi ac adfer amgylchedd naturiol

Cymru, gan alinio'r mecanweithiau

presennol sydd ar waith yn well. Mae'n

ceisio ymateb i argyfyngau natur a

hinsawdd a helpu i fynd i'r afael â

chanlyniadau economaidd a

chymdeithasol (cyfiawnder) y pandemig.

Byddai'n gwneud hyn trwy uwchsgilio ac

ehangu'r gweithlu gyda bywoliaethau o

ansawdd da mewn sector y dangosir bod

ganddo botensial sylweddol i greu swyddi

fel rhan o adferiad gwyrdd a chyfiawn.

Beth yw Gwasanaeth Natur Cenedlaethol?

Cefnogi cyflwyno miloedd o swyddi

newydd o ansawdd da a all fod yn sail i

adferiad Cymru o’r pandemig a helpu i

fynd i’r afael ag argyfyngau natur a

hinsawdd.

Darparu bywoliaethau o ansawdd da.

Helpu i amddiffyn ac adfer amgylchedd

naturiol Cymru gyda dull cydgysylltiedig

hirdymor.

Sicrhau bod pobl ifanc (ac oedolion) yn

dysgu am y systemau naturiol sy'n

gwneud bywyd ar y ddaear yn bosibl

(eco-lythrennedd), yn ei dro, gan

ddarparu'r sylfaen y gall pobl weithio

gyda'i gilydd i gymryd agwedd

integredig i fynd i'r afael â heriau byd-

eang.

Cyflwyno model traws-sector mwy

integredig sy'n alinio gwirfoddolwyr,

prentisiaethau, lleoliadau, cyfleoedd

rhag rhagnodi cymdeithasol yn well, a

chyfleoedd swyddi presennol / newydd

yng Nghymru.

Darparu swyddi ar lefel mynediad a

graddedig, gan alluogi pobl ddi-waith a

than-gyflogedig i ddod o hyd i

hyfforddiant a gwaith â thâl ym maes

cadwraeth natur, ar yr un pryd â rhoi

mwy o gyfalaf ac adnoddau pobl i wella

adnoddau naturiol disbyddedig Cymru

yn ystyrlon.

Gweithio mewn partneriaeth â

sefydliadau diwylliannol a chwaraeon i

helpu i hyrwyddo ymarfer corff ac

ymgysylltu â'r awyr agored, treftadaeth

leol, iaith Gymraeg, iechyd meddwl a

thwristiaeth.

Grymuso gweithredu lleol a gwneud y

gorau o’r gweithwyr llawrydd a chyrff

cyhoeddus yn addo ail-drefnu trefi a

dinasoedd Cymru, gan eu trawsnewid yn

lleoedd sy’n annog ffyrdd iach o fyw, yn

creu mannau gwyrdd newydd, yn

cysylltu cymunedau ac yn darparu gwell

cyfleoedd i fusnesau lleol.

Arddangos Cymru fel cenedl sy'n gyfrifol

yn fyd-eang.

Mae'n ceisio:
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Mae'r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol

yn uchelgeisiol, yn y tymor hir, yn

gynhwysol a'r bwriad yw ei

integreiddio'n ddwfn i wead ein bywyd

cenedlaethol. Fe’i cefnogir gan y Grŵp

Tasg a Gorchwyl Adferiad Gwyrdd, a

sefydlwyd yn 2020 gan Lesley Griffiths

AS, ac mae’r un cysyniad â’r

‘Conservation Corps’, a gynigiwyd gan

fwrdd cynghori Ffenics i Lywodraeth

Cymru.

Mae adroddiad Sefyllfa Byd Natur

(2019) yn disgrifio’r DU fel “ymhlith y

gwledydd sydd wedi disbyddu natur

fwyaf yn y byd”. Yng Nghymru, nid oes

unrhyw ecosystem ar hyn o bryd yn

dangos holl briodoleddau gwytnwch, ac

mae’r rhan fwyaf o rwydwaith safleoedd

gwarchodedig Cymru mewn cyflwr

anffafriol.

 

Mewn diwydiannau gwyrdd, mae diffyg

amrywiaeth cronig yn y gweithlu. Er

enghraifft, cyfanswm cyfran

ethnigrwydd nad yw’n wyn y gweithlu o

dan ‘Ailgoedwigo ac amddiffyn rhag

llifogydd naturiol’ a ‘Rheoli tir

amaethyddol’ yw 0.76%. Roedd llai na

5% o brentisiaethau yn cychwyn yn

‘Rheoli tir amaethyddol’ yn 2019-20 yn

fenywod.

 

Mae 63% o'r rhai sydd newydd fynd yn

ddi-waith yn y DU yn 2020-21 o dan 25.

Ac roedd tua 26,802 o bobl ifanc yn

ddi-waith yng Nghymru o Ragfyr 2020.

Yr Heriau o’n Blaenau

Y Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol

Mae bron i hanner yr oedolion yng

Nghymru yn nodi bod ganddyn nhw

salwch hirsefydlog, gyda 21% yn nodi

dau salwch neu fwy. Mae'r gyfran uchel

o'n poblogaeth mewn afiechyd wedi

cael ffocws craff gan y pandemig.

Mae dadansoddiad gan y Gynghrair

Werdd yn dangos mai'r trefi a'r

dinasoedd llai sy'n ei chael hi'n anodd

fwyaf gyda diweithdra cyn i'r pandemig

gael y potensial uchaf ar gyfer

gwelliannau amgylcheddol ac, felly, y

cyfle mwyaf i dyfu swyddi gwyrdd.
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“Gallai’r Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol adeiladu ar lawer o

brosiectau blaenorol a chynlluniau ar

raddfa lai sydd wedi helpu pobl yn

llwyddiannus i weithio trwy roi

hyfforddiant galwedigaethol iddynt

mewn gweithgareddau amgylcheddol. Yr

hyn sy'n gyffrous yw'r cyfle i fynd â hyn i

raddfa genedlaethol a'i wneud yn

hygyrch i bawb, gan ei gysylltu â'r dull

arian cyhoeddus newydd ar gyfer

nwyddau cyhoeddus fel y nodir ym

mhapur gwyn y Llywodraeth ar

amaethyddiaeth."

Dwr Cymru / Welsh Water (DCWW)

“Mae WCVA wedi bod yn rhan o drafod

a datblygu Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol Cymru. Mae llawer

ohono'n cyd-fynd â'r gwaith rydyn ni

wedi bod yn ei wneud ar ein rhaglenni

ac mae'n faes y mae gennym ni

arbenigedd, cysylltiadau a

mecanweithiau helaeth ynddo i dynnu

arno."

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
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Addunedau Maniffesto

Y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol

Creu Coedwig Genedlaethol i

hyrwyddo tirwedd Cymru, hybu

twristiaeth gynaliadwy a chefnogi

economi werdd Cymru.

Cyflawni rheolaeth llifogydd ar sail

natur ym mhob dalgylch afonydd

mawr i ehangu cynefinoedd gwlyptir

a choetir a lleddfu pwysau ar

amddiffynfeydd caled.

Creu system fferm newydd o gymorth

fferm a fydd yn cynyddu pŵer

amddiffynnol natur trwy ffermio.

Datblygu Strategaeth Bwyd

Cymunedol Cymru i annog cyflenwi

bwyd o ffynonellau lleol yng

Nghymru.

Sefydlu cynllun wedi'i dargedu i

gefnogi adfer cynefinoedd morwellt a

morfa heli ar hyd ein harfordir.

Defnyddio deunyddiau sydd â lefelau

isel o garbon wedi'i ymgorffori, fel

pren Cymreig.

Hyrwyddo sgiliau o ansawdd da yn y

meysydd lle bydd yr economi'n tyfu.

Mae'r addewidion Maniffesto Llafur

sydd wedi'u hystyried yn yr adran hon

yn cynnwys:

Bwrw ymlaen â'ch Cenhadaeth i

gryfhau ac ailadeiladu’r economi ar

gyfer Cymru.

Buddsoddi yn y tymor hir yn y

seilwaith gwyrdd a modern mae

angen i Gymru ffynnu.

Cefnogi pobl ifanc y mae Brexit a'r

pandemig yn effeithio arnynt trwy

ddatblygu gwarant person ifanc, gan

roi'r cynnig o waith, addysg,

hyfforddiant neu hunangyflogaeth i

bawb dan 25 oed.

Creu 125,000 o brentisiaethau pob

oed yn ystod tymor nesaf y Senedd.

Cyflwyno fframwaith Cymru gyfan i

gyflwyno rhagnodi cymdeithasol i

fynd i'r afael ag unigedd.

Mynd i'r afael â bylchau cyflog yn

seiliedig ar ryw, cyfeiriadedd rhywiol,

ethnigrwydd, anabledd a mathau

eraill o wahaniaethu.

Helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn

ariannol yn ein cymunedau.

Ehangu'r cynllun llwyddiannus yn

cefnogi grwpiau cymunedol ledled

Cymru i greu neu wella mannau

gwyrdd yn sylweddol.

Ardoll dwristiaeth, wedi'i ffensio i

wella profiadau ymwelwyr a rhoi hwb

i economïau lleol.

Byddai hefyd yn gwneud cyfraniad

sylweddol tuag at addewidion

maniffesto eraill gan gynnwys:
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Gweithredu

Y Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol

Nodi sut y gall gyflawni miloedd o

swyddi newydd o ansawdd da a fydd

yn sail i adferiad Cymru o’r pandemig,

ac ar yr un pryd, yn helpu i fynd i’r

afael â natur ac argyfyngau hinsawdd.

Mynd i'r afael â'r bwlch sgiliau mewn

diwydiannau gwyrdd lle mae angen

brys am weithlu estynedig.

Datblygu gweithlu gyda'r sgiliau cywir

ar gyfer y dyfodol.

Sicrhau hygyrchedd swyddi o

ansawdd da i bawb, gan gynnwys

pobl ifanc ac yn aml cymunedau a

demograffeg sy’n cael eu ‘gadael ar

ôl’.

Blaenoriaethu cyfleoedd gwaith yn y

dyfodol sy'n gwella canlyniadau

iechyd ar bob oedran, gan gyfrannu

at ostyngiadau posibl mewn

meddyginiaethau ar bresgripsiwn

trwy ymarfer corff ac ymgysylltu â'r

awyr agored a chyflawni llesiant yn y

tymor hir.

Er mwyn gweithredu'r addewidion hyn,

rhaid i Lywodraeth Cymru:
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“Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd (VRP) yn

gyfle delfrydol i dreialu’r Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol ar raddfa ranbarthol, gan

ddangos sut y gallai gael ei ddarparu’n

ymarferol mewn man penodol. Byddai hyn yn

caniatáu i'r cysyniad gael ei brofi a'i

ddatblygu mewn ffordd sydd hefyd yn

galluogi'r VRP i gynyddu ei gyfraniad i

gymunedau De Cymru i'r eithaf.

Mae pwysigrwydd posibl safleoedd o'r fath

wrth hwyluso cyflogaeth ar sail natur yn

llawer ehangach na'r cyfleoedd gwaith ar y

safle ar unwaith. Gallai'r rhwydwaith VRP a

Discovery Gateway dreialu'r dull a ddaw'n

fframwaith posibl ar gyfer y mudiad ledled y

wlad.

Os cydnabyddir bod y dull yn bwerdy posib

sy'n gyrru curiad calon cynaliadwy i'r

Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn y

Cymoedd, yna mae'n darparu cymhelliant

pellach ar gyfer buddsoddiad parhaus fel

rhan o fodel gweithredu parhaol."

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

"Yn ogystal â buddion uniongyrchol i

RSPB Cymru ei hun, mae'r sefydliad yn

gweld y Gwasanaeth Natur

Cenedlaethol fel ffordd o gynyddu nifer y

bobl yng ngweithlu Cymru sydd â'r

sgiliau a'r profiad i ymateb i'r argyfwng

natur, a gwella dealltwriaeth y genedl o

sut rheoli adnoddau naturiol yn

gynaliadwy yn y tymor hir."

RSPB Cymru
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Camau Blaenoriaeth

Y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol

Gellid cyflwyno 4,000 o swyddi

uniongyrchol o fewn y 2 flynedd

gyntaf (Ffynhonnell: Economeg

Trawsnewid i TUC Cymru - ‘Creu

Swyddi yng Nghymru o Fuddsoddi

mewn Seilwaith')

Tua 7,000 o swyddi cyfwerth ag

amser llawn o fewn cyfnod o 10

mlynedd (Ffynhonnell: RSPB

Cymru - ‘Datblygu Gweithlu

Gwyrdd yng Nghymru:

Amcangyfrif Graddfa Angen a

Chyfle’, Rayment 2020).

Darparu fframwaith ar gyfer

cefnogi cynyddu a chwblhau

prentisiaethau gwyrdd fel rhan o

addewid prentisiaethau pob oed

125,000 Llywodraeth Cymru yn

ystod tymor newydd y Senedd.

Mae Transition Economics wedi

argymell y dylai Llywodraeth

Cymru ‘geisio neilltuo 33% o’r

cyllid prentisiaeth presennol tuag

at Brentisiaethau Gwyrdd.’

Y potensial i swyddi ychwanegol

gael eu creu trwy effeithiau

cadwyn gyflenwi a lluosydd, ac

mewn meysydd fel ffermio a

systemau bwyd y dyfodol, lle mae

bylchau mewn data a

dadansoddiad ar hyn o bryd.

Byddai hyn yn adeiladu ar y cyd-

ddylunio traws-sector helaeth sydd

wedi digwydd gydag unigolion,

sefydliadau a rhwydweithiau ar hyd a

lled Cymru i ddatblygu'r cysyniad.

Gallai ddarparu miloedd o swyddi

newydd o ansawdd da. Er enghraifft:

Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys y

canlynol yn ei Rhaglen Lywodraethu:

Sefydlu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol

i Gymru i ymateb i argyfyngau natur a

hinsawdd a helpu i fynd i'r afael â

chanlyniadau economaidd a

chymdeithasol (cyfiawnder) y pandemig.

Cyflwyno cynlluniau peilot ymchwil

weithredol.

Nodi piblinell o brosiectau

amgylcheddol sy'n barod i fynd.

Alinio cynlluniau a llwybrau presennol

mewn perthynas ag addysg,

gwirfoddoli, prentisiaethau a

chyfleoedd cyflogaeth.

Nodi lle y gellid gwneud

prentisiaethau presennol yn

wyrddach a lle mae gennym fylchau y

gallai prentisiaethau gwyrdd newydd

eu llenwi.

Nodi lefel y buddsoddiad sydd ei

angen.

Dylai'r ffocws cychwynnol fod ar sefydlu

tîm datblygu rhaglenni i wneud y canlynol

yn gyflym:
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Mae incwm sylfaenol cyffredinol yn daliad rheolaidd, diamod i bob

unigolyn, wedi'i gynllunio i ddiwallu ei anghenion sylfaenol.

Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol

Incwm Sylfaenol Cyffredinol
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Cyflwyniad

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

Mae Cymru yn cael ei lethu gyda nifer o

broblemau economaidd a

chymdeithasol sy'n ymwneud ag iechyd,

incwm, y system nawdd cymdeithasol a'r

farchnad lafur. Mae'r system lesiant yn

methu ac nid yw'n ffit ar gyfer y dyfodol.

Condemniodd ymchwiliad tlodi a

hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig

2018 i system fudd-daliadau’r DU y

‘cyfyngiadau mawr ar gefnogaeth y

llywodraeth’, ynghyd â ffocws ‘syml ei

feddwl ar gael pobl i gyflogaeth ar bob

cyfrif’.

Yn ôl Sefydliad Iechyd y Byd, tlodi yw

penderfynydd unigol mwyaf iechyd, ac

mae afiechyd yn rhwystr i ddatblygiad

cymdeithasol ac economaidd. Mae pobl

dlotach yn byw bywydau byrrach ac mae

ganddynt iechyd gwaeth na phobl

gefnog. Nid yw'r ffyrdd cyfredol o

weithio a chyllid yn ddigonol. Mae

Cymru wedi cael y gwelliannau lleiaf o

ran disgwyliad oes cyfartalog yr holl

wledydd rhestredig. Dim ond dynion yn

UDA sydd wedi cael gwelliannau

cyfartalog is. Mae pandemig COVID

wedi dinoethi'r anghydraddoldebau

iechyd sy'n gysylltiedig â thlodi mewn

cymunedau ledled Cymru.

Cymru sydd â'r gyfradd dlodi plant

waethaf o holl genhedloedd y DU, gyda

31% o blant yn byw o dan y llinell dlodi

yn ôl ymchwil a wnaed gan Brifysgol

Loughborough ar gyfer Cynghrair Tlodi

Plant Diwedd y DU.
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“Y materion a arweiniodd at y broblem "rydyn

ni wedi gwybod amdanyn nhw ers

blynyddoedd" a gellid bod wedi rhagweld y

canlyniad hwn. "Mae'n ymwneud yn sylfaenol

â thlodi ac anghydraddoldebau iechyd. Pe bai

rhywun wedi dweud wrth un ohonom ym mis

Chwefror 2020 a dweud, 'Mae pandemig yn

dod, a allwch chi gyflymu ymlaen flwyddyn ac

asesu pa gymunedau fyddai'n cael eu taro

mwyaf difrifol o'r pandemig hwn?', fe allech

chi bron ragweld y llun rydyn ni'n ei weld

nawr gyda chywirdeb rhesymol."

Dywedodd Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr

Iechyd y Cyhoedd yn Cwm Taf Morgannwg

(mewn ymateb i argyfwng COVID).
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Rhwng Ebrill a Medi 2020, dosbarthodd

rhwydwaith Ymddiriedolaeth Trussell

dros 70,000 o barseli bwyd i drigolion

Cymru. Mae yna hefyd nifer fawr o

fanciau bwyd annibynnol, llawer wedi'u

sefydlu yn ystod COVID-19, nad yw eu

parseli bwyd wedi'u cynnwys yn y

ffigurau hyn.

Mae’r defnydd o gontractau ‘dim oriau’

yn arbennig o ddifrifol yng Nghymru.

Dangosodd ymchwil a gynhaliwyd gan

TUC Cymru fod nifer y bobl ar

gontractau dim oriau yng Nghymru wedi

codi 35% rhwng Mehefin 2018 a

Mehefin 2019.

Fel y rhai mewn sawl gwlad, mae pobl

yng Nghymru wedi troi at waith

platfform ar-lein (a elwir weithiau yn

‘economi gig’) ar gyfer ffynonellau

incwm. Rhwng 2016 a 2019, mae nifer y

bobl yn y DU sy'n gweithio i lwyfannau

ar-lein o leiaf unwaith yr wythnos wedi

dyblu o 4.7% o'r boblogaeth oedolion i

9.6%. Canfu astudiaeth gan y TUC fod

1.4 miliwn o bobl bellach yn cyrchu

llwyfannau llafur ar-lein fel eu prif

ffynhonnell incwm. Yn union fel

contractau dim oriau, nid yw'r math hwn

o waith yn cynnwys unrhyw oriau dan

gontract, ychydig o hawliau a chyflog

isel yn gyffredinol. Heddiw, mae tua 15%

o boblogaeth oedran gweithio Cymru yn

‘weithwyr platfform’ o un streipen neu’r

llall, gan gynrychioli arwydd arall eto

bod bywyd gwaith traddodiadol yn

newid mewn ffyrdd anffafriol i raddau

helaeth i’r rhai yn y farchnad lafur.
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Ar hyn o bryd mae gan Gymru ymhlith

y lefelau uchaf o blant, oedolion o

oedran gweithio a phensiynwyr sy'n

byw mewn tlodi incwm cymharol yn y

DU. Yn ei hadroddiad diweddaraf o

gyflwr y genedl, Tlodi yng Nghymru

2020, mae Sefydliad Joseph Rowntree

yn dangos bod cyfuniad o dâl isel, tai

anfforddiadwy a diffyg gofal plant yn

dal 700,000 o bobl mewn tlodi. Mae

hynny'n cynnwys 180,000 o blant, y

mae 140,000 ohonynt yn byw mewn

teuluoedd sydd eisoes yn derbyn

budd-daliadau cysylltiedig ag incwm -

mae'r system nawdd cymdeithasol yn

methu â helpu llawer o deuluoedd i

gadw eu pennau uwchben y dŵr.

Mae argyfwng COVID-19 hefyd wedi

gwaethygu pethau i rai. Yn ei

adroddiad cysylltiedig i gyllideb ddrafft

Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21,

noda’r Prif Economegydd Jonathan

Price:

“Mae grwpiau difreintiedig yn y

farchnad lafur yn cael eu heffeithio

fwyaf, gydag effeithiau arbennig o

niweidiol ar y rhai ar gyflog isel ac ar

bobl ifanc sy'n dod i mewn i'r farchnad

lafur. Bydd tlodi wedi cynyddu. Un o

effeithiau'r argyfwng felly fydd cynyddu

anghydraddoldeb, ac

o ganlyniad i effeithiau “creithio” ar

bobl iau ym maes addysg a'r farchnad

lafur, bydd yr effaith hon yn parhau.”

Yr Heriau o’n Blaenau

Incwm Sylfaenol Cyffredinol
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Peilot Incwm Sylfaenol

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

Adeiladu cefnogaeth ac

ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch

incwm sylfaenol.

Cynhyrchu dadl ymhlith rhanddeiliaid

allweddol Cymru, gan arwain at

ddealltwriaeth gryfach o gryfderau a

gwendidau dyluniadau incwm

sylfaenol.

Adeiladu ar yr achos moesegol dros

incwm sylfaenol trwy adeiladu sylfaen

dystiolaeth o'i effeithiau cymdeithasol

a seicolegol gweladwy.

Helpu i nodi a dileu unrhyw

anawsterau ymarferol sy'n gysylltiedig

â gweithredu a gweinyddu incwm

sylfaenol, yn enwedig gan adlewyrchu

pryderon rhai demograffeg, cyn iddo

gael ei ehangu'n genedlaethol.

Casglu data arbrofol ar effeithiau

incwm sylfaenol yng Nghymru y gellir

eu defnyddio i lywio dyluniad model

cenedlaethol ymhellach.

Bydd rhagflaenydd allweddol i

weithredu incwm sylfaenol yng

Nghymru yn dreial llwyddiannus a

fyddai’n:

Mae pleidleisio diweddar yn dangos bod

69% o'r cyhoedd yn cefnogi Llywodraeth

Cymru i dreialu cynllun incwm sylfaenol

(dim ond 11% sy'n gwrthwynebu). Mae

67% yn cefnogi Llywodraeth Cymru i

gynyddu trethi ar y cyfoethog iawn er

mwyn darparu ‘safon byw sylfaenol i

bawb yng Nghymru’.

Cynhaliodd y Ffindir dreial dwy flynedd o

incwm sylfaenol rhwng 1 Ionawr 2017 a

31 Rhagfyr 2018, gan ddarparu taliad

diamod o €560 y mis i 2,000 o bobl ddi-

waith a samplwyd ar hap, rhwng 25 a 58

oed. 

Canfuwyd bod y rhai a dderbyniodd yr

incwm sylfaenol yn gweithio chwe

diwrnod yn fwy ar gyfartaledd na'r rhai

sy'n derbyn budd-daliadau diweithdra

rheolaidd. Gwelwyd gwelliannau

sylweddol mewn perthynas â boddhad

bywyd, ymddiriedaeth mewn pobl a

sefydliadau eraill, iechyd meddwl a

chorfforol, profiad o iselder, hyder yn

eich dyfodol eich hun, a'ch sefyllfa

ariannol. 

Roedd hyn yn cynnwys mynychder o 17%

o well iechyd corfforol a meddyliol, a

gostyngiad o 37% yn nifer yr achosion o

iselder.
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Beth sy'n bosibl gydag UBI i Gymru?

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

 Gwella llesiant unigolion a

chymunedau trwy wella diogelwch

economaidd a darparu'r sylfaen

ariannol sydd ei hangen i gynllunio a

gwneud dewisiadau mewn bywyd.         

 Helpu ein symud tuag at Gymru fwy

llewyrchus trwy ddarparu clustog

hanfodol i'r rhai mewn

galwedigaethau yr effeithir arnynt

fwyaf gan COVID a / neu

awtomeiddio, wrth iddynt symud i

fathau eraill o waith.                            

 Darparu math cadarn o gefnogaeth i

bobl hŷn, yn ogystal ag adnodd

gwerthfawr i bobl sy'n ysgwyddo

cyfrifoldebau gofalu.                             

 Cyfrannu at Gymru fwy cyfartal trwy

roi'r adnoddau i fwy o bobl ymgymryd

ag addysg.                                               

 Rhoi cyfleoedd i dderbynwyr

ddatblygu eu creadigrwydd trwy

wirfoddoli neu leoliadau creadigol,

gyda llwybrau creadigol i bobl barhau

i ddysgu a datblygu eu sgiliau

creadigol fel rhan o'r Adferiad a

Arweinir gan Ofal.                                 

 Cyfrannu at liniaru yn erbyn natur

gynyddol ansicr y gwaith.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A llawer mwy ...

Gallai Incwm Sylfaenol:
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Camau Blaenoriaeth

Incwm Sylfaenol Cyffredinol

www.futuregenerations.wales/cy

1. Seilio yn ddaearyddol a chynnwys
cyfranogwyr wedi'u rhannu ar draws
dwy gymuned benodol - mewn un
rhanbarth trefol ac un rhanbarth
gwledig yng Nghymru.

Yn ychwanegol at y ddwy boblogaeth

brawf, byddai'r peilot yn cynnwys

grwpiau rheoli haenedig a dewiswyd

ar hap, y gellir eu cymharu'n

ddemograffig â'r safleoedd peilot a

phoblogaeth Cymru gyfan.

3. Cael ei rhedeg am gyfnod o 24
mis.
 
Efallai y bydd treial hirach yn creu

ymdeimlad o flinder cyhoeddus wrth

asesu rhinweddau'r cynllun, a

byddai'n gohirio'r posibilrwydd o

weithredu incwm sylfaenol llawn yng

Nghymru. Dylai'r peilot gael ei fonitro

a'i werthuso gan grŵp ymchwil

annibynnol a defnyddio amrywiaeth o

ddulliau gwerthuso i ymchwilio i ystod

o effeithiau personol a

chymdeithasol, sy'n gyson ag

uchelgeisiau Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.

Dylai Llywodraeth Cymru sefydlu peilot o

Incwm Sylfaenol Cyffredinol a ddylai:

2. Darparu taliad misol na ellir ei
dynnu'n ôl heb brawf modd.

Byddai’n cael ei gyflwyno’n

uniongyrchol i gyfrifon banc personol

unigolion. Ni fyddai unrhyw amodau

ymddygiad i'w bodloni er mwyn

derbyn y taliad. Byddai'r swm yn cael

ei bennu ar gyfraddau gwahanol ar

gyfer plant (0-17), oedolion (18-64)

ac oedolion 65 oed a hŷn. Byddai'r

incwm sylfaenol yn cael ei dalu yn

ychwanegol at fudd-daliadau

presennol i bobl ag anghenion

ychwanegol, fel budd-daliadau

anabledd.
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Busnes fel grym er daioni
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Cyflwyniad

Busnes fel grym er daioni

Dim ond os yw busnesau yng Nghymru

yn chwarae eu rhan wrth gyflawni Deddf

Llesiant Cenhedlaethau'r Dyfodol y gellir

sicrhau adferiad ffyniannus, gwyrdd a

chyfartal. Mae sgiliau a swyddi gwyrdd,

cyflawni Sero Net, dim gwastraff, gwella

a hyrwyddo natur, yr economi sylfaenol

a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb i

gyd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau

gyflawni llesiant a chynaliadwyedd wrth

graidd eu model busnes. 

Mae'r pum mlynedd nesaf yn cynnig

cyfle i Lywodraeth Cymru harneisio

arloesedd a buddsoddiad sector preifat

Cymru - trwy adeiladu ar y Contract

Economaidd a hyrwyddo'r defnydd o

ysgogiadau polisi, caffael, partneriaeth a

chyllid i fynnu bod busnesau'n

mabwysiadu gweithrediadau mwy

cyfrifol a chynaliadwy a chymell

buddsoddiadau mewn llesiant.

 

Gall, a rhaid, i fusnesau Cymru (ac eraill)

chwarae eu rôl wrth ddarparu economi

llesiant i bobl Cymru. I wneud hyn, dylai

Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r

angen i drefnu busnes yng Nghymru o

amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau’r

Dyfodol ac adolygu sut y gall offerynnau

cyllid a safonau polisi presennol ac yn y

dyfodol orfodi busnesau ymhellach i

alinio â’r Ddeddf.

Daeth adolygiad Pwyllgor Cyfrifon

Cyhoeddus y Senedd i'r Ddeddf

(Mawrth 2021) i'r casgliad:

"Nid yw cyrff cyhoeddus eto wedi

manteisio’n llawn ar yr arbenigedd a’r gallu

o fewn y trydydd sector a’r sector preifat i

gefnogi eu gwaith o dan y Ddeddf. Felly,

gallai cyrff cyhoeddus wireddu buddion

ychwanegol o weithio ochr yn ochr â

sefydliadau’r trydydd sector a phreifat i

fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf pan

fyddant yn darparu gwasanaethau ar gyfer

ac ar ran y gwasanaeth cyhoeddus."

Rwyf wedi cynghori 60 o gwmnïau yng

Nghymru ynghylch mabwysiadu’r nodau

llesiant cenedlaethol yn eu modelau busnes,

ond mae cyfres o drafodaethau bord gron

gyda dros 180 o fusnesau wedi datgelu bod

y diffyg ymwybyddiaeth yn sector preifat

Cymru ar sut y gallant gyfrannu at gwrdd â

nodau llesiant Cymru - a'r diffyg cydgysylltu

cenedlaethol yn y sector preifat yng

Nghymru ynghylch Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol - yn atal cymryd

mwy o gamau.

Er gwaethaf y diffyg trefniadaeth fusnes

genedlaethol o amgylch y Ddeddf, mae

clytwaith o gynnydd yn dod i'r amlwg yn y

gymuned fusnes. Nod Cymdeithas Bwyd a

Diod Cymru yw datblygu'r safonau cadwyn

gyflenwi cynaliadwy a moesegol uchaf yn

fyd-eang, mae Rhagoriaeth Adeiladu yng

Nghymru yn creu canllawiau i'w haelodau ar

y Ddeddf - ac mae cyfres o fodelau busnes

arloesol a chynaliadwy yn y sector busnesau

bach a chanolig wedi'u nodi. Yn 2021, mae

nifer o ysgolion busnes, rhwydweithiau

busnes gwasanaethau datblygu busnes

wedi gofyn am gefnogaeth gennyf i ddylunio

canllawiau ar gyfer busnesau ar sut i alinio

â'r Ddeddf.

42

Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol                                                                                               Busnes

www.futuregenerations.wales/cy



Addunedau Maniffesto

Busnes fel grym er daioni

Bwrw ymlaen â'n Cenhadaeth i

gryfhau ac ailadeiladu’r economi

Cymru a hyrwyddo sgiliau o ansawdd

da yn y meysydd lle rydyn ni'n

gwybod y bydd yr economi yn tyfu ac

yn cefnogi busnesau o amgylch yr

economi sylfaenol a chylchol.

Targed Cymru Sero Net 2050 a'r

newid i economi carbon isel.

Cefnogi 80 o ganolfannau ail-

ddefnyddio ac atgyweirio yng

nghanol trefi a dwyn ynghyd

rwydwaith her sero gwastraff yn

seiliedig ar le i gefnogi newid

diwylliannol mewn busnesau a

chymunedau.

Bwrw ymlaen â'n Strategaeth

Ddigidol newydd ar gyfer Cymru ac

uwchraddio ein seilwaith digidol a

chyfathrebu.

Mae'r Maniffesto Llafur a strategaethau

cyfredol Llywodraeth Cymru yn

cynnwys sawl addewid sy'n cydnabod

yr angen i gefnogi ac annog busnes a

chydweithio cynaliadwy. Maent yn

cynnwys:
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Gweithredu

Busnes fel grym er daioni

Galw rhanddeiliaid busnes ac

undebau llafur blaenllaw yng

Nghymru i asesu cyfraniad presennol

a phosibl y sector preifat i'r Ddeddf a

datblygu strategaeth i hyrwyddo ac

ymgorffori'r Ddeddf ym musnes

Cymru. Dylai'r strategaeth hon anelu

at sicrhau bod busnesau Cymru yn

gallu partneru'n effeithiol â sector

cyhoeddus Cymru, ac undebau llafur i

gyflawni'r Genhadaeth i gryfhau ac

ailadeiladu’r economi Cymru a

Chymru Sero Net.

Sefydlu Uwchgynhadledd Buddsoddi

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar

gyfer busnesau yng Nghymru a'r tu

allan iddo i nodi cyfleoedd i fusnesau

fuddsoddi yn y sector cyhoeddus a

phartneru â'r sector cyhoeddus i

gyflawni hynny. Dylai'r

uwchgynhadledd nodi 100 Busnes

Cenedlaethau'r Dyfodol gorau Cymru

ac annog datblygu rhwydwaith o

fusnesau Cenedlaethau'r Dyfodol i

rannu a mabwysiadu arfer busnes da

o amgylch y Ddeddf. Ochr yn ochr â

hyn, bydd yr uwchgynhadledd yn

nodi sut i greu piblinell o fusnesau

Cenedlaethau'r Dyfodol a fydd yn

cyflenwi arloesiadau busnes

cynaliadwy i sector cyhoeddus Cymru

ar gyfer contractau caffael, cronfeydd

her, strategaethau masnach a'r

economi sylfaenol.

Gallai'r camau blaenoriaeth isod helpu i

gefnogi gweithredu'r addewidion hyn

trwy:

Adolygu'r cydlyniad polisi o fewn

Llywodraeth Cymru i hyrwyddo'r

Ddeddf i'r sector preifat - a sicrhau

aliniad a synergedd rhwng Contract

Economaidd Llywodraeth Cymru,

cronfeydd Arloesi, Cronfeydd Her,

Busnes Cymru a strategaethau

masnach ryngwladol - gan sicrhau

bod Llywodraeth Cymru yn

hyrwyddo'r mabwysiadu.

gweithredoedd a buddsoddiad

llesiant a chenedlaethau'r dyfodol

gan sector preifat Cymru trwy ddull

llywodraeth gyfan.

Nodi'r anghenion cymorth sy'n

wynebu busnesau a arweinir gan

fenywod a busnesau a arweinir gan

leiafrifoedd du ac ethnig wrth iddynt

wella o'r pandemig.
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Camau Blaenoriaeth

Busnes fel grym er daioni

Galw rhanddeiliaid ac undebau

llafur blaenllaw yn y sector preifat i

asesu sut i greu Mudiad dros

Newid o fewn sector Preifat

Cymru o amgylch Deddf LLCD a

nodi opsiynau ar gyfer creu a

chynnal rhwydwaith o fusnesau

Cenedlaethau'r Dyfodol ac ar gyfer

Uwchgynhadledd Buddsoddi

Llesiant a Chenedlaethau'r

Dyfodol.

Adolygu sut i adeiladu ar y

Contract Economaidd a defnyddio

ysgogiadau polisi a chyllid Busnes

Cymru a Llywodraeth Cymru i

annog mwy o fusnesau yng

Nghymru i addo ymrwymiadau a

buddsoddiadau i alinio â Deddf

Llesiant Cenhedlaethau’r Dyfodol.

Dylai Llywodraeth Cymru:
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