
Mae adferiad llewyrchus, gwyrdd a chyfartal yn dilyn effeithiau COVID-19 yn dibynnu ar sgiliau

a hyfforddiant sy’n ymateb i’r argyfyngau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Gellid creu dros 60,000 o swyddi yn yr economi gwyrdd erbyn 2022 gyda buddsoddiad mewn

seilwaith.

Fodd bynnag, nid yw’r sgiliau presennol sydd yn y fei yn barod i ateb y galw hwn, gyda’n

dadansoddiad yn awgrymu niferoedd prentisiaethau a hyfforddi isel mewn sectorau allweddol

o’i gymharu â’r potensial ar gyfer twf.

Mae yna ddiffyg cydweddu rhwng lefelau cyflogaeth presennol a photensial; mae’r lefel creu

swyddi’n sylweddol o’i gymharu â niferoedd presennol.

Mae’r cyllid ar gyfer mynd i’r afael â’r diffyg hwn yn annigonol i ymdopi â’r galw a’r raddfa. Bu

yna gynnydd o 10% mewn cyllid, er y disgwylir gweld dwbl gymaint o gyfraddau diweithdra

erbyn diwedd 2021 o’i gymharu â lefelau cyn-argyfwng.

Mae angen gweithredu cyson wedi ei dargedu i sicrhau bod diwydiannau twf gwyrdd yn rhoi

mynediad i bobl Dduon, Asiaidd ac o gefndiroedd ethnig eraill; menywod; pobl anabl a’r rhai

sydd bellaf o’r farchnad lafur.

Negeseuon Allweddol: 

Sgiliau & (Ail)Hyfforddi ar gyfer 

Adferiad Llewyrchus, Gwyrdd a Chyfartal

Mae hyn yn golygu buddsoddi mewn

diwydiannau a sectorau sy’n ein helpu i

wireddu ein targedau di-garbon, cynyddu

cydraddoldeb a gwella’n llesiant.

Bydd buddsoddi ac ymdrech strategol tuag at

sgiliau gwyrdd, hyfforddiant a sectorau’n

hanfodol bwysig ar gyfer sicrhau bod Cymru’n

ymateb yn gadarnhaol i argyfyngau deuol y

pandemig COVID-19 a’r dirywiad yn yr

hinsawdd, gan greu gweithlu ac economi sy’n

fwy cyfartal ac yn addas ar gyfer y dyfodol.

Mae’r pandemig COVID-19 wedi cael effaith

arwyddocaol ar gyflogaeth a’r economi. Er ei

bod yn heriol, mae’r sefyllfa’n cynnig cyfle i

adeiladu nôl yn wahanol a chwilio am ddulliau

o wella heriau hirsefydlog yng Nghymru.

Byddai ‘adferiad gwyrdd a chyfiawn’ yn ymroi i

ddarparu bywoliaethau o ansawdd da tra’n

cynorthwyo datgarboneiddio cyflym a gwella

bioamrywiaeth yng Nghymru. Mae hyn yn

dibynnu ar roi’r sgiliau a’r hyfforddiant iawn ar

waith.

Adferiad llewyrchus, gwyrdd a chyfartal i Gymru:
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Dywed y Prif Economegydd y gallai diweithdra yng Nghymru gyrraedd

uchafbwynt o oddeutu 114,000 o bobl yn 2021 - dwbl y lefelau cyn-

argyfwng o 55,000. Cydnabyddir hefyd bod ‘trydedd don’ y pandemig

wedi bod yn fwy difrifol nag a ddisgwylid. Fel y cyfryw, gallai

uchafbwynt diweithdra eleni fod hyd yn oed yn uwch.

Mae’r pandemig wedi effeithio ar rannau penodol o’r boblogaeth yn

fwy nag eraill, yn cynnwys pobl Dduon, Asiaidd a phobl o gefndiroedd

ethnig (BAME) a menywod. Yn genedlaethol, mae’r gyfradd

ddiweithdra wedi cyrraedd 8.5% ymhlith gweithwyr BAME o’i

gymharu â 4.5% ymhlith gweithwyr gwyn.

Mae’r cynllun ffyrlo wedi bod yn gynorthwyol, ond disgwylir iddo ddod

i ben yn Hydref 2021 a rhagwelir y bydd diweithdra’n cyrraedd

uchafbwynt yn fuan ar ôl hynny. Mae anghysondeb rhwng rhaglenni

cenedlaethol fel Credyd Cynhwysol a chyfleoedd sgiliau / hyfforddi yn

cyflwyno risg sylweddol.

Gallai buddsoddi mewn prosiectau seilwaith allweddol mewn diwydiannau gwyrdd

ac adferiad natur greu o leiaf 45,000 o swyddi uniongyrchol a dros 60,000 o swyddi

anuniongyrchol erbyn 2022*

Effaith hysbys COVID-19 ar gyflogaeth:

Dadansoddiad a wnaed mewn partneriaeth â TUC Cymru a’r New Economics Foundation (2020/21). Brasamcan yw’r rhifau ac nid ydynt yn

hollgynhwysfawr yn nhermau diwydiannau carbon-isel neu ‘wyrdd’.

Mae llawer yn galw am

i’r adferiad yn dilyn

COVID-19 fynd i’r afael

hefyd â materion

hirsefydlog - adferiad

llewyrchus, gwyrdd,

cyfiawn a chyfartal.

Gan gynnwys:
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Cafodd hyfforddi ei ffocysu mewn gwahanol

bynciau a sectorau. 

Mae prentisiaethau wedi eu modelu ar dueddiadau

diwydiannol yng Nghymru y bydd angen eu hail-ffocysu

ar gyfer adferiad gwyrdd. Mae angen niferoedd llawer

uwch mewn diwydiannau gwyrdd i sicrhau ‘adferiad

gwyrdd a chyfiawn’.

Fodd bynnag nid yw’r sgiliau a’r hyfforddiant sydd yn y fei yng Nghymru ar hyn o bryd yn

gweithredu yn y ffordd hon ac mae’n creu bwlch sgiliau. 

Hyd yn oed gyda buddsoddiad sylweddol yn y diwydiannau hyn, heb weithredu ar frys, nid oes

digon o bobl â’r sgiliau iawn i lenwi’r swyddi hyn ar hyn o bryd. Mae’r rhesymau’n cynnwys:

Mae addysg oedolion yn lleihau. 

Yn 2019, cofnododd Cymru ei chyfraddau isaf erioed o

gyfranogiad oedolion mewn dysgu. Dros y degawd

diwethaf mae’r nifer o bobl sy’n astudio ar gyfer ail radd 

wedi gostwng o 36,000 i 13,500. 

Mae’r nifer o bobl a gofrestrodd ar gyfer Addysg Bellach 

wedi gostwng o 43% yng Nghymru ers 2012.

Mae rhaglenni cyflogadwyedd a sgiliau wedi profi

lleihad mewn ariannu. Yn unol â thueddiadau

diwydiannol, maent wedi eu targedu tuag at

sectorau heddiw yn hytrach na sectorau yfory.

Mae economi Cymru wedi bod yn symud i

ffwrdd oddi wrth ‘ddiwydiannau gwyrdd’, o

gynhyrchu tuag at ddiwydiannau gwasanaeth.

Mewn eiddo tirol a gweithgynhyrchu y gwelwyd y

dirywiad mwyaf mewn cyfraniadau seiliedig ar sector

rhwng 2000-18. Gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn

gweithgareddau’n ymwneud â iechyd dynol a gwaith

cymdeithasol, gweithgareddau ariannol ac yswiriant.

Mae cyllid yn annigonol i ymdopi â galw a graddfa.  

Nid oes digon o fuddsoddi mewn rhaglenni a fydd yn gwella sgiliau pobl i’r graddau sydd ei

angen nac ar ffocysu ar ddiwydiannau’r dyfodol.

Ar adeg ysgrifennu, cyhoeddwyd cynnydd o £23m yng

nghyfnod cyllideb 2021-22 ar gyfer dysgu yn y gwaith a

Chymunedau am Waith. 

Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 10% er y disgwylir gweld

dwbl gymaint o gyfraddau diweithdra erbyn diwedd 2021 o’i

gymharu â lefelau cyn-argyfwng.

eisoes wedi ei fuddsoddi

gan Lywodraeth Cymru

2020 yn ‘Ymrwymiad COVID

i Gyflogadwyedd a Sgiliau’. 

 

Ariannu ychwanegol untro

oedd hwn.

£40m
Nid yw lefelau ariannu presennol yn cydnabod graddfa’r her i

uwchsgilio ac ailhyfforddi oherwydd effaith y pandemig nac

ychwaith y cyfle i ddatblygu sgiliau mewn sectorau sydd mewn

sefyllfa dda ar gyfer hybu adferiad gwyrdd.

Dyblu'r gyfradd ddiweithdra?

Sgiliau & (Ail)Hyfforddi ar gyfer 
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Mewn adeiladu tai cymdeithasol ac ôl-osod tai (gan gynnwys inswleiddio, ffenestri / drysau,

bwyler / gwresogi), mae 27% o'r gweithlu yn fenywod, tua 5% o ethnigrwydd nad yw'n wyn.

Roedd 3% o brentisiaethau cychwynnol mewn adeiladu cyffredinol yn fenywod.

Mae prentisiaethau cychwynnol presennol yn y sectorau ôl-osod rhwng 20-40 y flwyddyn. Ym

maes 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 diffygion sgiliau sylweddol yn bodoli mewn inswleiddio, gwresogi ac ôl-

osod. Drwy greu digon o alw a chydlynu drwy fuddsoddi, gellid hwyluso symud i'r sector ôl-

osod yn gymharol gyflym trwy hyfforddiant yn y gwaith, gan nad yw cymwysterau o reidrwydd

yn rhagofyniad. Rhaid gwarantu bod prosiectau hirdymor ar y ffordd.

Ym maes adeiladu a pheirianneg rheilffyrdd, mae 20-30% o weithwyr yn fenywod; rhwng 11-

15% o ethnigrwydd nad yw'n wyn. Roedd 150 o brentisiaid blynyddol cychwynnol mewn

peirianneg rheilffyrdd; roedd 0% yn fenywod.

Mae’r bwlch sgiliau’n her, oherwydd graddfa’r swyddi newydd sy’n ofynnol mewn perhynas â’r

prinder a ddogfennir. Mae yna 1,000 o swyddi ar hyn o bryd mewn adeiladu rheilffyrdd yng

Nghymru. Mae’n cymryd o leiaf 3 blynedd i hyfforddi peiriannydd rheilffordd drwy gynlluniau

prentisiaeth. Mae cymwysterau perthnasol yn gofyn am 200-300 awr o hyfforddiant.

Mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth, adfer natur a chrefftau cysylltiedig, mae tua 25% o'r

gweithlu yn 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). Mae'n debygol bod angen cynnydd

sylweddol iawn mewn hyfforddiant ar gyfer swyddi mewn rheolaeth amgylcheddol.

Ar hyn o bryd ni fyddai buddsoddi yn y diwydiannau hyn yn dod ag ‘adferiad cyfartal’ ychwaith. 

 Ar gyfer nawr, nid yw’r sectorau na’r hyfforddiant sydd yn y fei yn amrywiol eu natur; gyda dynion

gwyn, yn gymesuradwy, yn cael eu gorgynrychioli mewn llawer o ddiwydiannau.

Yr her i Adferiad Llewyrchus, Gwyrdd a Chyfartal:

Ym maes gosodiadau trydan, gan gynnwys band eang, cerbydau trydan a phaneli solar,

mae 29% o'r gweithlu yn fenywod a 6% o ethnigrwydd nad yw'n wyn. Mae rhwng 360-490

o brentisiaethau cychwynnol blynyddol mewn electrotechnegol, mae 2% yn fenywod. 

Mae angen cynyddu’r graddfeydd hyn yn gyflym a sylweddol a bydd angen gweithio i

sicrhau bod sgiliau arbenigol yn cael eu caffael yn y gweithlu newydd a phresennol ond gall

amser i hyfforddi fod yn gymharol fyr. Mae angen buddsoddi yn y seilwaith cysylltiedig

hefyd.

Dadansoddiad a wnaed mewn partneriaeth â TUC Cymru a’r New Economics Foundation (2020/21). Brasamcan yw’r rhifau, wedi eu seilio ar ddata

sydd ar gael yn gyhoeddus, ac nid ydynt yn hollgynhwysfawr yn nhermau diwydiannau carbon-isel neu ‘wyrdd’. Mae dadansoddiad pellach ar gael yn y

briffio llawn.
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a) Sicrhau bod capasiti yn cwrdd â'r galw ar

raglenni cyflogadwyedd fel ReAct a

Cymunedau am Waith a Mwy, a mynd ati i

feithrin mwy o alw i adeiladu sylfaen sgiliau

Cymru yn y diwydiannau adfer gwyrdd a

dargedwyd.

b) Cynyddu gallu rhaglenni fel

hyfforddeiaethau, prentisiaethau, a Chronfa

Ddysgu Undebau i gyflawni mewn

diwydiannau adfer gwyrdd a dargedwyd.

c) Adolygu pob rhaglen i sicrhau eu bod

wedi'u cynllunio ar gyfer y cyd-destun

presennol, h.y. i gynorthwyo gweithwyr i

mewn i sectorau fel gofal a'r pontio di-

garbon y disgwylir eu gweld yn tyfu’n

sylweddol.

d) Sicrhau bod buddsoddiad yn ymroi i

gynyddu grwpiau o'r boblogaeth sydd heb

gynrychiolaeth ddigonol mewn sectorau

allweddol ar gyfer y dyfodol.

e) Cynyddu buddsoddiad mewn

hyfforddeiaethau a phrentisiaethau i bobl

ifanc, yn benodol (gan fod tystiolaeth yn

awgrymu mai'r grŵp o weithwyr yr

effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig

yw'r rhai 18-25 oed).

Yn y cyd-destun hwn, fel Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, rwyf

wedi argymell y dylai’r Llywodraeth gymryd camau ar unwaith i wneud ein

rhaglenni cyfredol yn addas at y diben.

Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau'r

Dyfodol Cymru

f) Sicrhau bod digon o gyfleoedd ailsgilio i

bobl mewn gwaith, ac yn enwedig y rhai

sy'n rhan o’r cynllun ffyrlo / neu wedi bod

yn rhan ohono.

g) Sicrhau bod rhaglenni Cymru fel ReAct

yn cael eu hariannu'n ddigonol, nid yn unig

i gefnogi costau addysg a hyfforddiant ond

hefyd i ddarparu cefnogaeth ariannol

ddigonol i sicrhau y gall gweithwyr di-

waith gynnal safon byw da.

I sicrhau adferiad llewyrchus, gwyrdd

a chyfartal, yn yr oes sydd ohoni,

dylai Llywodraeth Cymru:

Sgiliau & (Ail)Hyfforddi ar gyfer 

Adferiad Llewyrchus, Gwyrdd a Chyfartal

 

5



Gwella aliniad a gweithredu tuag at yr

argyfyngau hinsawdd a natur gyda'u

buddsoddiad mewn sgiliau, hyfforddiant a

sectorau a fydd yn cyflawni adferiad

gwyrdd a chyfiawn.

Buddsoddi yn niwydiannau a

thechnolegau'r dyfodol, a chynorthwyo

busnesau a fydd yn helpu Cymru i arwain y

chwyldro carbon isel a chloi cyfoeth a

swyddi mewn ardaloedd lleol gyda

buddsoddiad yn yr economi sylfaenol.

Llunio cynllun ar gyfer ymateb i argyfyngau

presennol a thueddiadau'r dyfodol mewn

ffyrdd sy'n lleihau anghydraddoldebau yn

hytrach na'u dwysáu.

Sefydlu ac ariannu cyd-genhadaeth

genedlaethol ar gyfer addysg a hyfforddiant

gan sicrhau mynediad i sgiliau busnes, y

trydydd sector, gweithredwyr cymunedol,

pobl hŷn a'r sector gwasanaethau ieuenctid.

Sefydlu gweledigaeth genedlaethol ar gyfer

dysgu gydol oes.

Creu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol.

I gael adferiad gwirioneddol lewyrchus, gwyrdd a chyfartal, fel Comisiynydd

Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, rwy'n argymell y dylai Senedd Cymru a Llywodraeth

Cymru:

Gyda diolch arbennig i'r New Economics Foundation a TUC Cymru
 

Gweler www.cenedlaethaurdyfodol.cymru am fwy o wybodaeth. 

Cyswllt: cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru

Cynnal Prosiect Peilot ar Incwm Sylfaenol.

Datblygu pecyn ysgogiad economaidd sy'n
arwain at greu swyddi ac sy’n cynorthwyo
datgarboneiddio cartrefi.

Sefydlu gweledigaeth genedlaethol i
Gymru ddod y genedl fwyaf eco-
lythrennog a chyfrifol ar lefel byd-eang yn
y byd.

Gweithredu'r Strategaeth Cydraddoldeb
Hiliol i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau
a brofir gan gymunedau Du, Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru.

Blaenoriaethau ar gyfer adferiad

llewyrchus, gwyrdd a chyfartal:
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