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Cynnwys

Cyflwyniad

Crynodeb Gweithredol

1. Cyd-destun

a. Gweithio yng Nghymru
b. Gwladwriaethau gwariant uwch

2. Wythnos waith fyrrach i Gymru: gwella llesiant

a. Beth yw wythnos waith fyrrach?
b. Beth allai wythnos waith fyrrach ei chyflawni i Gymru?
c. Cyd-destun Cymru: hinsawdd ffafriol
d. Cyd-destun Cymru: rhwystrau presennol
e. Cyd-destun Cymru: edrych tua’r dyfodol

3. Dysgu o brofiadau’r gorffennol

a. Gwlad yr Ia
b. Yr Almaen
c. Y Deyrnas Unedig (Cwmnïau ac Undebau Llafur)
d. Elusen
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4. Safbwyntiau lleol: Beth yw barn rhanddeiliaid 
Cymru?

a. Sut allai cael wythnos waith fyrrach effeithio ar Gymru?
b. Cwestiwn o weithredu
c. Gwersi allweddol

5. Strategaeth weithredu: sector cyhoeddus yn gyntaf

a. Sector cyhoeddus Cymru fel arloeswr
b. Caffael yn y sector cyhoeddus
c. Treial sector cyhoeddus
d. Gwyliau Banc newydd

6. Edrych tuag at y sector preifat

a. Dichonolrwydd y sector preifat: prawf straen
b.  Yr achos busnes: dysgu oddi wrth arferion wythnosau 

gwaith byrrach presennol
c.  Gosod safonau ar gyfer busnesau wythnos 4 diwrnod 

Cymru
d. Safon aur newydd

7. Grymuso undebau llafur

8. Sylwadau ac argymhellion i gloi

9. Atodiad A: Gwrthwynebiadau cyffredin i wythnos 
waith fyrrach

Byddai’n costio gormod
Byddai’n lleihau cynhyrchiant
Bydd pum diwrnod o waith yn cael ei wasgu i bedwar 
diwrnod yn y pen draw
Dim ond gweithwyr traddodiadol fydd yn elwa o wythnos 
waith fyrrach (h.y. gweithwyr cyflogedig mewn swyddi llawn 
amser)
Mae’r wythnos waith fyrrach yn bolisi ‘moethus’
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Atodiad B: Dulliau ymgysylltu Autonomy

a. Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid
b. Ymgynghoriadau busnes
c. Seinfwrdd prosiect

Atodiad C: Sut wnaeth Autonomy brisio’r wythnos waith 
fyrrach yn sector cyhoeddus Cymru a sut y bu iddo 
gyfrifo’r ‘prawf straen’ ar gyfer sector preifat Cymru?

a. Sector cyhoeddus
b. Costau sector preifat
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Cyflwyniad
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Cyflwyniad

Dyma ddogfen ymchwil sy’n trafod y cysyniad o gael wythnos 
waith fyrrach yng Nghymru. Rydyn ni’n ystyried dichonolrwydd 
hyn yn y tymor byr a’r hirdymor gan fanylu ar gamau a all 
ddigwydd ar unwaith – fel rhan o fap ffordd – y gall llunwyr 
polisi yng Nghymru ei ddilyn er mwyn symud i gyfeiriad 
economi ble mae gwell cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd i 
boblogaeth Cymru.

David Frayne a Will Stronge (golygyddion) 
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Crynodeb 
Gweithredol 
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Crynodeb gweithredol 

Mae nifer o broblemau economaidd a 
chymdeithasol yn rhemp yng Nghymru sy’n 
ymwneud ag iechyd, incwm, y system nawdd 
cymdeithasol a’r farchnad lafur.

Byddai wythnos bedwar diwrnod yn sector 
cyhoeddus Cymru yn:

• Creu 37,859 o swyddi yng Nghymru (26,951 safle llawn amser 
a 10,908 safle rhan amser).

• Costio tua £1 biliwn.

• Yn gyfwerth â 10.5% o fil cyflogaeth y sector cyhoeddus – 
neu 6.7% pe bai ond yn cael ei gyflwyno i weithwyr llawn amser.

• Yn gyfwerth â 2.5% o wariant presennol sector cyhoeddus 
Cymru.

• Yn rhyw 0.1% o gyllideb gwariant cyhoeddus flynyddol y 
DU

• Arbennig o effeithlon yng Nghymru. Ymhlith staff GIG Cymru, 
mae absenoldebau salwch yn arbennig o uchel ymhlith 
gwledydd y DU.
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Argymhellir cynnal peilot yn y sector cyhoeddus

• Byddai hyn yn creu cyflogaeth, yn taclo’r straen iechyd meddwl 
parhaus sy’n wynebu gweithwyr y sector cyhoeddus yng 
Nghymru, a dod yn esiampl dda ymysg cyflogwyr Cymru.

Dylid annog arfer da adeg oriau gwaith ymysg 
y sector preifat

• Dylid defnyddio strategaethau caffael y sector cyhoeddus – yn 
unol â’r Comisiwn Gwaith Teg a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol – i annog lleihau amser gwaith gyda phartneriaid y 
sector preifat.

• Dylid sefydlu Pwyllgor Oriau Gwaith er mwyn dod ag undebau 
llafur, gwleidyddion a busnesau at ei gilydd i weithio tuag at y 
nod o wythnosau gwaith byrrach.

Dylid cryfhau llais y gweithiwr yn y gweithle i 
alluogi bargeinio ar y cyd yn fwy effeithiol ar 
fater oriau gwaith

• Mae undebau llafur wedi arwain y gad yn hanesyddol o 
blaid lleihau oriau gwaith, ac mae angen iddyn nhw fod yn 
ganolbwynt y sgwrs yng Nghymru.
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Gall y rhan fwyaf o gwmnïau canolig a mawr 
yng Nghymru fforddio symud i oriau gwaith 
byrrach yn yr hirdymor.

• Gan ddefnyddio efelychiad ‘prawf straen’, gyda thybiaethau 
cymedrol, rydyn ni’n casglu fod lleihau oriau gwaith yn nod 
dichonadwy i’r rhan fwyaf o’r sector preifat yng Nghymru.

Dengys arolygon barn fod archwaeth fawr am 
leihau oriau gwaith yng Nghymru

• Byddai 76% o’r cyhoedd yng Nghymru’n cefnogi rhannu 
gwaith er mwyn i bawb allu cael cydbwysedd da rhwng gwaith 
a bywyd.

• Byddai 57% o’r cyhoedd yng Nghymru’n cefnogi gweld 
Llywodraeth Cymru’n cynnal cynllun peilot i symud i gyfeiriad 
wythnos waith bedwar diwrnod o hyd.

• Byddai 62% o’r cyhoedd yng Nghymru’n dewis gweithio 
wythnos waith bedwar diwrnod neu lai yn ddelfrydol.
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1
Cyd-destun
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1. Cyd-destun

“Wrth i gymdeithas ddod allan o’r pandemig, mae yma gyfle, ac 
angen, i ailymweld â phatrymau gwaith” (Adolygiad Marmot)1

a. Gweithio yng Nghymru
Gwaith a’i amhleserau

Fel mewn sawl rhan o’r DU, nid yw gweithio’n sicrhau ffyniant 
– gan danlinellu problem fawr ar gyfer llunwyr polisi sy’n ceisio 
adeiladu dyfodol tecach i’r wlad. Roedd cyflogau cyfartalog 
yng Nghymru yn union cyn pandemig Covid yn dal i fod yn is 
na’r lefel cyn y chwalfa ariannol yn 2008.2 Amcangyfrifir fod 
dros un o bob pum gweithiwr yng Nghymru’n derbyn tâl sy’n 
is na’r Gwir Gyflog Byw, ac mae’r farchnad lafur yn frith o 
anghydraddoldebau eraill yn ogystal.3

Er mai cytundebau cyflogaeth safonol yw’r trefniadau mwyaf 
cyffredin o hyd ym marchnad lafur Cymru, mae’r cynnydd 
mewn modelau ‘ansafonol’ mwy ansicr yn destun pryder. Mae’r 
defnydd o gytundebau ‘oriau sero’ yn arbennig o ddifrifol 
yng Nghymru. Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan TUC Cymru, 

1  Institute for Health Equity (2020), ‘Build Back Fairer: The Covid-19 Marmot 
Review’ Ar gael yma: http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/
build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-
review-full-report.pdf 
2  Resolution Foundation (2019) ‘The RF Earnings Outlook | Q2 2019’. 
Resolution Foundation. Ar gael yma: https://www.resolutionfoundation.org/app/
uploads/2019/11/Earnings-Outlook-Q2-2019.pdf 
3  TUC (2019) ‘Pay, Work and Poverty in Wales: The facts that all Welsh voters 
need to know’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/blogs/pay-work-and-poverty-
wales-facts-all-welsh-voters-need-know 

http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/11/Earnings-Outlook-Q2-2019.pdf
https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2019/11/Earnings-Outlook-Q2-2019.pdf
https://www.tuc.org.uk/blogs/pay-work-and-poverty-wales-facts-all-welsh-voters-need-know
https://www.tuc.org.uk/blogs/pay-work-and-poverty-wales-facts-all-welsh-voters-need-know
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dangoswyd fod y nifer o bobl ar gytundebau oriau sero yng 
Nghymru rhwng Mehefin 2018 a Mehefin 2019 wedi codi o gan 
35%.4 Bellach mae o leiaf 50,000 o unigolion ledled Cymru ar 
gytundebau o’r fath – gan gynrychioli 3.4% o gyflogeion. Canfu 
un arolwg o weithwyr ar gytundebau o’r fath fod:5

• Dros hanner (51%) wedi gweld shifftiau’n cael eu canslo lai 
na 24 awr cyn y dylid eu gweithio

• Bron i dri chwarter (73%) wedi cael cynnig gwaith gyda llai 
na 24 awr o rybudd.

• Dros un rhan o dair (35%) wedi derbyn bygythiad na 
fydden nhw’n cael shifftiau yn y dyfodol pe baen nhw’n 
gwrthod gwaith.

• Dim ond chwarter (25%) sy’n mwynhau bod ar gytundebau 
oriau sero yn well.

Fel llawer o wledydd, mae pobl Cymru wedi troi at ffynonellau 
incwm ar lein. Rhwng 2016 a 2019, roedd niferoedd y bobl yn 
y DU oedd yn gweithio i lwyfannau ar lein o leiaf unwaith yr 
wythnos wedi dyblu o 4.7% o’r oedolion yn y boblogaeth i 9.6%.6 
Canfu astudiaeth gan y TUC fod 1.4 miliwn o bobl bellach yn 
cael mynediad i lwyfannau llafur ar lein fel prif ffynhonnell 
incwm. Yn yr un modd â chytundebau oriau sero, nid yw’r math 
hwn o waith yn cynnwys oriau wedi’u cytundebu, fawr ddim 
hawliau a chyflog isel yn gyffredinol. Heddiw, mae rhyw 15% o 
boblogaeth oedran gwaith Cymru yn ‘weithwyr llwyfan’ o un 
math neu’i gilydd, gan gynrychioli arwydd arall eto fod byd 
gwaith traddodiadol yn newid mewn ffyrdd sy’n gyffredinol 
anffafriol i bobl yn y farchnad lafur.7

4  TUC (2019), ‘The use of zero-hours contracts in Wales is out of control. 
It’s time to ban them’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/blogs/use-zero-hours-
contracts-wales-out-control-its-time-ban-them 
5  TUC (2019), ‘Great Jobs with Guaranteed Hours What do workers really 
think about ‘flexible’ zero-hours contracts?’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/sites/
default/files/great-jobs-with-guaranteed-hours_0.pdf 
6  TUC (2019), ‘Platform work in the UK 2016-2019’. TUC and The University of 
Hertfordshire. 2019. Ar gael yma https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/
platform%20work%20in%20the%20uk%202016-2019%20v3-converted.pdf
7  Ibid. 

https://www.tuc.org.uk/blogs/use-zero-hours-contracts-wales-out-control-its-time-ban-them
https://www.tuc.org.uk/blogs/use-zero-hours-contracts-wales-out-control-its-time-ban-them
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/great-jobs-with-guaranteed-hours_0.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/great-jobs-with-guaranteed-hours_0.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/platform%20work%20in%20the%20uk%202016-2019%20v3-converted.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/platform%20work%20in%20the%20uk%202016-2019%20v3-converted.pdf
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Mae effaith COVID a mesurau cloi ar gyflogaeth wedi bod 
yn ddifrifol. Yn Ch3 yn 2021 cynyddodd cyfanswm ansolfedd 
cwmnïau 43% o’r un chwarter yn y flwyddyn flaenorol.8 Ar yr 
un pryd, mae’r pandemig hefyd wedi cynyddu oriau gwaith 
nifer o’r rhai sydd mewn gwaith, gyda chanlyniadau rhyweddol. 
Dangosodd astudiaethau ledled y DU fod 86% o fenywod oedd 
yn gweithio wythnos waith safonol law yn llaw â chyfrifoldebau 
gofal plant yn ystod rhan gyntaf y pandemig wedi profi rhyw 
fath o broblem iechyd meddwl.9 Canfu adroddiad a gynhaliwyd 
gan Compass, Autonomy a’r Ymgyrch Wythnos 4 Diwrnod fod 
menywod 43% yn fwy tebygol na dynion o fod wedi cynyddu’u 
horiau y tu hwnt i wythnos waith safonol yn ystod Covid.10

Mae dychwelyd i ‘normal’, o ystyried cyflwr bywyd gwaith 
yng Nghymru cyn yr argyfwng, yn llai na delfrydol, a chreu 
marchnad lafur newydd a gynlluniwyd yn unol â metrigau 
diogelwch, hunaniaeth amser a chyflog teilwng fydd gorchwyl 
llunwyr polisi blaengar wrth symud ymlaen.

Dyfodiad awtomeiddio

Mae’n bwysig nodi fod dyfodol awtomeiddio’n cael ei 
benderfynu gan gyfuniad o rymoedd, gan gynnwys strategaeth 
ddiwydiannol, digwyddiadau byd-eang, llais yr undeb llafur a, 
law yn llaw â hynny – pris llafur. Fel y nodwyd uchod, mae gan 
y DU ar y cyfan farchnad lafur cyflog isel a nodweddir gan 
ansefydlogrwydd llafur cymharol uchel ac ansicrwydd swyddi. 
Mae hyn yn awgrymu y gallai buddsoddi mewn technolegau 
arbed llafur, ar sail dadansoddiad cost sylfaenol, fod yn llai 

8  ONS (2020), ‘Employment in the UK: December 2020’. 
Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/
peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/
december2020#coronavirus-and-measuring-the-labour-market 
9  Murray, N. (2020) Burnout Britain Overwork in an Age of Unemployment. 
London: Autonomy, Compass and the 4 Day Week Campaign. Ar gael yma: 
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/10/4DW-mentalhealth_
cumpass_4dwcORANGE_C-v2.pdf 
10  Ibid.

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/december2020#coronavirus-and-measuring-the-labour-market
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/december2020#coronavirus-and-measuring-the-labour-market
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/december2020#coronavirus-and-measuring-the-labour-market
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/10/4DW-mentalhealth_cumpass_4dwcORANGE_C-v2.pdf
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/10/4DW-mentalhealth_cumpass_4dwcORANGE_C-v2.pdf
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amlwg o ystyried argaeledd llafur dynol rhad. Yn yr un modd, 
mae economi’r DU yn gweld lefelau isel o fuddsoddi mewn 
ymchwil a datblygu ar hyn o bryd, nid y lleiaf oherwydd 
bod rhannau mawr o ddiwydiant yn cael eu dominyddu gan 
gwmnïau ‘rentier’ sy’n dilyn model busnes o chwysu asedau sy’n 
naturiol neu’n artiffisial brin ar y farchnad.11 NNid yw safleoedd 
monopolistaidd neu oligopolistaidd yn ffafriol i fuddsoddi 
mewn technolegau newydd i arbed llafur (a’u henillion 
cynhyrchiant cydredol) – yn syml am mai bach yw’r fantais 
gystadleuol (ychwanegol) y gellir ei hennill.

Serch hynny, mae hanes wedi dangos fod cyflwyno technolegau 
arbed llafur yn y gweithle’n gallu tarfu ar fywydau gweithwyr 
ac ar gyfansoddiad diwydiannau. Bydd angen i lunwyr polisi 
fod mewn cytgord cyson â datblygiad dyfeisiadau arbed llafur 
a strategaethau busnes y rheiny sy’n bwriadu’u mabwysiadu. 
Bydd hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y duedd hirdymor i 
weld llai a llai o’r incwm cenedlaethol yn mynd i bocedi’r rhai 
sy’n llafurio o’i gymharu â’r rhai sy’n berchen ar gyfalaf.12

Yn ei dadansoddiad o’r berthynas rhwng cyfraddau ffyrlo a 
dichonolrwydd awtomeiddio, mae Cymdeithas Fabian wedi 
dangos darpar ‘ergyd ddeublyg’ Covid-awtwomeiddio. Mae’r 
swyddi hynny yn y sectorau llety, gwasanaethau bwyd a 
manwerthu wedi gweld lefelau uchel o ffyrlo a diswyddiadau 
sy’n gysylltiedig â Covid ac yn aml maen nhw’n cynnwys tasgau 
a allai gael eu gwneud yn fwy dichonadwy gan dechnolegau 
awtomataidd, o’u cymharu â galwedigaethau eraill.13

Yn ein dadansoddiad rydyn ni wedi cyfuno data ar gynnwys y 

11  Christophers, B. (2020) Rentier Capitalism. London: Verso.
12  ILO (2019) ‘The Global Labour Income Share and Distribution’. Ar gael 
yma: https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20
and%20distribution.pdf 
13  Fabian Society (2020), ‘Sharing the Future’. Ar gael yma: 
https://fabians.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-
WEB-201214v1.pdf 

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20and%20distribution.pdf
https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20and%20distribution.pdf
https://fabians.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-WEB-201214v1.pdf
https://fabians.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-WEB-201214v1.pdf
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farchnad swyddi yng Nghymru gyda dadansoddiad ONS o’r 
nifer o swyddi sydd dan ddarpar ‘berygl awtomeiddio’ ar draws 
diwydiannau. Yn Ffigwr 1, rydyn ni wedi rhestru’r categorïau 
galwedigaethol sydd fwyaf amlwg yng Nghymru. Rydyn ni 
wedi amlygu mewn coch y categorïau hynny y mae’r ONS yn 
amcanu sydd mewn perygl uwch o gael eu hawtomeiddio. Gan 
fod y rheiny’n chwech o blith y naw categori a restrir yma, 
gallwn ddehongli’r canlyniad hwn fel un sy’n rhagweld y gallai 
tarfu ddigwydd.
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Ffigwr 2. Nifer o weithwyr ar draws gwahanol ddiwydiannau yng Nghymru. 
Ffynhonnell: ONS
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Gwasanaethau cwsmeriaid
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Ffigwr 1. Lefelau categorïau galwedigaethau dethol ym marchnad lafur Cymru fel % o  
alwedigaethau cyffredinol yng Nghymru. Mae’r galwedigaethau hynny a amlygwyd  
mewn goch yn rhai ble dosberthir 50% neu ragor o swyddi yn y categori hwn fel rhai ‘ 
mewn perygl o gael eu hawtomeiddio’ gan yr ONS. Ffynhonnell: Dadansoddiad Autonomy  
o ddata ONS ar alwedigaethau yng Nghymru a dadansoddiad ONS o berygl 
awtomeiddio. Setiau data: Arolwg Gweithlu:
https://www.nomisweb.co.uk/articles/1036.aspx 
Astudiaeth awtomeiddio ONS: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/
peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/
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https://www.nomisweb.co.uk/articles/1036.aspx
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whichoccupationsareathighestriskofbeingautomated/2019-03-25
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whichoccupationsareathighestriskofbeingautomated/2019-03-25
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b. Gwladwriaethau gwariant uwch
Gan gadw’r tueddiadau hyn mewn cof, rydyn ni’n debygol o 
weld – a bydd sefyllfaoedd yn gofyn amdano – ymddangosaid 
‘gwladwriaethau gwariant uwch’ wrth i ni symud ymhellach 
i mewn i’r unfed ganrif ar hugain. Mae Comisiwn IPPR ar 
Gyfiawnder Economaidd wedi nodi y bydd heriau gwariant 
cyhoeddus y dyfodol yn ‘debygol o gynyddu dros amser’, 
wrth i argyfyngau lluosog economaidd, demograffig ac / neu 
epidemiolegol groestorri â galwadau ar yr economi.14

Mae pandemig Covid wedi bod yn ‘beilot’ yn yr ystyr 
hwn, ble defnyddiwyd adnoddau’r wladwriaeth gan 
lywodraethau cenedlaethol ar raddfa fawr er mwyn (ceisio) 
rheoli amgylchiadau economaidd difrifol. Mae’r Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol yn amcanu y bydd Llywodraeth y 
DU yn gwario oddeutu £370 biliwn ar ei pholisïau Covid, 
gan gynnwys y cynllun ffyrlo, y Cynllun Cefnogi Swyddi, 
system Profi ac Olrhain y GIG a’r Cynllun Cymorth Incwm 
i’r Hunangyflogedig.15 Mae ymyrraeth llywodraethau yn y 
farchnad lafur yn debygol o ddod yn nodwedd reolaidd dros y 
blynyddoedd a’r degawdau nesaf: y cwestiwn fydd i ba bwrpas 
ac er budd pwy y bydd hyn yn digwydd? 

14  Nanda, S. and Parkers, H.(2019) ‘Just Tax’. London: IPPR. Ar gael yma: 
https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.pdf 
15  National Audit Office (2021) ‘COVID-19 cost tracker’. Ar gael yma:
https://www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/ 

https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.pdf
https://www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/
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2. Wythnos waith fyrrach i 
Gymru: gwella llesiant 

a. Beth yw wythnos waith fyrrach?
Wythnos waith fyrrach yw lleihad yn yr oriau wythnosol a 
dreulir yn gweithio, heb ddim colled gysylltiol mewn cyflog. 
Mae’n gweithredu ar egwyddor y dylai pobl fod yn gallu treulio 
llai o amser yn gwneud beth sy’n rhaid ei wneud i gael dau ben 
llinyn ynghyd a mwy o amser ar gyfer gweithgareddau eraill – 
boed rheiny’n gyfrifoldebau teuluol a rennir, gwaith gwirfoddol 
di-dâl, neu ddilyn dyheadau personol.

Yn ystod dechrau a chanol yr ugeinfed ganrif, hyrwyddwyd 
y nod hwn drwy fargeinio ar y cyd, twf mewn cynhyrchiant 
a deddfu blaengar, ond wrth i oriau gweithwyr ledled y DU 
barhau i gynyddu dros y degawdau diweddar, gwelsom ddad-
wneud y nod hwn, gyda holl ganlyniadau negyddol cysylltiol 
gorweithio, llai o amser hamdden ac iechyd meddwl gwael.16

Yn y blynyddoedd diwethaf, serch hynny, gwelwyd 
ailymddangosiad lleihad mewn oriau gwaith fel nod polisi 
allweddol. Cynigir rhoi hwn ar waith yn aml fel wythnos 
bedwar diwrnod (lleihau oriau wythnosol, er enghraifft, o 
ryw 40 awr i 32), a dengys nifer gynyddol o astudiaethau a 
threialon fod lleihau oriau gwaith yn sylweddol yn dod â llu 
o fanteision yn ei sgil, fel mwy o amser ar gyfer hamdden, 

16  TUC (2019), ‘British workers putting in longest hours in the EU, TUC analysis 
finds’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/news/british-workers-putting-longest-hours-
eu-tuc-analysis-finds#:~:text=Workers%20in%20the%20UK%20are,a%20half%20
weeks%20a%20year.

https://www.tuc.org.uk/news/british-workers-putting-longest-hours-eu-tuc-analysis-finds#:~:text=Workers%20in%20the%20UK%20are,a%20half%20weeks%20a%20year
https://www.tuc.org.uk/news/british-workers-putting-longest-hours-eu-tuc-analysis-finds#:~:text=Workers%20in%20the%20UK%20are,a%20half%20weeks%20a%20year
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cymdeithasu a gweithgareddau cymunedol, yn ogystal â gwell 
iechyd corfforol a meddyliol.17 O’r sector gweithgynhyrchu yn yr 
Almaen a gwasanaeth post y DU i gwmnïau technoleg mawr 
fel Microsoft, mae lleihau oriau gwaith wedi ailymddangos 
fel nod allweddol ar gyfer gweithle’r unfed ganrif ar mae 
undebau, cyflogwyr a phleidiau gwleidyddol fel ei gilydd yn 
galw amdano.18 

Bydden ni’n hapus am… y syniad o fesur oriau gwaith a mabwysiadu pethau 
fel polisi wythnos 4 diwrnod fel mesur o iechyd yr economi (TUC Cymru)

Gellir dychmygu neu gyflawni’r wythnos waith fyrrach mewn 
sawl ffordd wahanol: 

• Mewn meysydd o’r farchnad lafur sy’n elwa’n fawr o 
awtomeiddio ac enillion cynhyrchiant, mae mentrau 
sectoraidd dan arweiniad gweithwyr wedi mynnu bod gan 
gyflogeion yr hawl i fwynhau rhan o’r manteision, ar ar 
ffurf mwy o amser rhydd.

• Ar lefel y cwmni, mae busnesau blaengar wedi bod yn 
rhoi wythnosau gwaith byrrach ar y gweill, gan weld yn 
aml fod y fenter yn dod â gwelliannau sylweddol yn ei sgil 
o ran cynhyrchiant, enw da a llesiant staff.

• Ar lefel y wladwriaeth, cafwyd galwadau am fesurau 
statudol a gwariant cyhoeddus i alluogi wythnosau gwaith 
byrrach i ddigwydd drwy gynyddu nifer y gweithwyr mewn 
meysydd o’r sector cyhoeddus a orestynnwyd.

17  Autonomy (2019), ‘The shorter working week: a radical and pragmatic 
proposal’. Ar gael yma: https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-
report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
18  The Irish Times (2020), ‘Leading German unions propose four-day working 
week to save jobs’. Ar gael yma: https://www.irishtimes.com/business/economy/
leading-german-unions-propose-four-day-working-week-to-save-jobs-1.4344040 ; CWU 
(2020), ‘Four-day week opportunities agreed at South Midlands Mail Centre’. Ar 
gael yma: https://www.cwu.org/news/four-day-week-opportunities-agreed-at-south-
midlands-mail-centre/ ; The Guardian (2019), ‘Microsoft Japan tested a four-day work 
week and productivity jumped by 40%’. Ar gael yma: https://www.theguardian.com/
technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity; 

https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
https://www.irishtimes.com/business/economy/leading-german-unions-propose-four-day-working-week-to-save-jobs-1.4344040
https://www.irishtimes.com/business/economy/leading-german-unions-propose-four-day-working-week-to-save-jobs-1.4344040
https://www.cwu.org/news/four-day-week-opportunities-agreed-at-south-midlands-mail-centre/
https://www.cwu.org/news/four-day-week-opportunities-agreed-at-south-midlands-mail-centre/
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity
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Yn gyffredinol nid oes un dull o gyflawni wythnos waith fyrrach, 
ac mae’n glir nad oes un ateb a fydd yn addas i bawb. Yn 
hytrach, mae’r adroddiad hwn yn cynnig cyfres o fentrau a 
allai ffurfio map ffordd i gyfeiriad normal newydd i Gymru, 
gan sefydlu’n raddol safonau newydd ar gyfer oriau gwaith. 
Gan ystyried nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
a’r setliad datganoli presennol, rydyn ni’n dangos sut a pham 
y gallai’r wythnos waith fyrrach ddod yn safon aur newydd ar 
gyfer y sector cyhoeddus a’r sector preifat fel ei gilydd.

b. Beth allai wythnos waith fyrrach ei 
chyflawni i Gymru? 
Mae wythnos waith fyrrach yn cynnig ystod o fanteision, ond 
ei nod pennaf yw gwella llesiant unigolion drwy ddarparu mwy 
o amser hamdden a gwella iechyd meddyliol a chorfforol, yn 
ogystal â helpu i ddelio ag argyfyngau mwyaf amlwg ein hoes, 
yn enwedig awtomeiddio a’r argyfwng hinsawdd. Mae ymchwil 
sydd ar gael yn dangos y gallai’r polisi ddarparu manteision 
sylweddol, a fyddai’n cyd-fynd â nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru. 

Ymladd anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig â gwaith 

Gallai wythnos waith fyrrach helpu tuag at gyflawni’r nod o 
gael Cymru fwy llewyrchus gan greu byd gwaith mwycyfartal 
drwy ailddosbarthu swyddi ac oriau mewn modd teg a 
rhesymegol. Drwy helpu i wastadäu anghydraddoldebau 
presennol ar draws y farchnad lafur, gall lleihau oriau gwaith 
leddfu patrymau niweidiol o or-weithio a thangyflogaeth, yn 
ogystal â chyfraddau diweithdra

Yn ystod argyfwng ariannol 2008 a phandemig Covid, 
defnyddiwyd cynlluniau cymhorthdal oriau gwaith byrrach 
ledled Ewrop i gadw swyddi ar draws sectorau ac i leddfu 



25

darpar ddiweithdra.19 Mae’r Almaen wedi cyflwyno’r cynllun 
llawnaf o’r rhain, Kurzarbeit, sydd wedi golygu – yn wahanol 
i sawl gwlad Ewropeaidd arall – nad oes lefelau uchel o 
ddiweithdra wedi ymddangos yn ystod yr argyfwng nac wedi 
hynny.20

Gall lleihau oriau gwaith hefyd helpu tuag at gyflawni’r nod 
o Gymru fwy cyfartal. Dangoswyd fod y polisi’n creu mwy o 
gydraddoldeb rhwng y rhywiau o ran rhannu cyfrifoldebau 
gofalu. Canfu treial wythnos waith fyrrach y sector cyhoeddus 
yn Reykjavik fod gwelliant nodedig yn faint roedd cyfranogwyr 
gwrywaidd yn helpu o gwmpas y tŷ ac yn cynorthwyo gyda 
gofal plant.21

Gwella cydlyniant cymunedol 

Gall wythnos waith fyrrach gyfrannu at Gymru o gymunedau 
cydlynus. Un fantais allweddol o ostwng oriau gwaith yw bod 
mwy o amser rhydd ar gael. Gellid treulio’r amser hwn yn creu 
neu’n cyfrannu at grwpiau a phrosiectau lleol, ymwneud â’r 
celfyddydau neu gymryd rhan mewn chwaraeon.

Dangoswyd ar draws nifer o astudiaethau fod cael wythnos 
waith fyrrach hefyd yn lleihau blinder a straen, cam hanfodol 
mewn rhoi egni a hyder i bobl ymgysylltu â’u cymunedau a 
democratiaeth.22

19  IMF (2020) ‘Kurzarbeit: Germany’s Short-Time Work Benefit’. Ar gael yma: 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120-kurzarbeit-germanys-
short-time-work-benefit 
20  IZA (2011), ‘Short-Time Work: The German Answer to the Great Depression’, 
Ar gael yma: http://ftp.iza.org/dp5780.pdf 
21  Cyhoeddir canlyniadau llawn y treial hwn gan Autonomy, Alda a BSRB yn 
2021. Gellir gweld canfyddiadau cryno yn Adran 3. 
22  Autonomy (2019), ‘The shorter working week: A Radical and Pragmatic 
Proposal’. Ar gael yma: https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-
report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/ 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120-kurzarbeit-germanys-short-time-work-benefit
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/11/na061120-kurzarbeit-germanys-short-time-work-benefit
http://ftp.iza.org/dp5780.pdf
https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
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Gwella iechyd

Gall gwella iechyd fod yn gam cadarn, ataliol tuag at Gymru 
iachach. Dangoswyd dro ar ôl tro fod lleihau oriau gwaith yn 
lleihau lefelau straen ac yn darparu ystod o fanteision iechyd 
corfforol a meddyliol. Gallai’r rhain wrthbwyso cost gychwynnol 
rhoi’r polisi ar waith drwy lacio’r pwysau ar y system iechyd 
gyhoeddus.

Archwiliodd astudiaeth gymharol o weithwyr gofal plant ac 
iechyd yn Sweden effeithiau lleihau i ddiwrnod chwe awr, 
neu wythnos waith 30 awr (i lawr o 39 awr) ar eu hiechyd 
a’u llesiant.23 Cymharodd yr astudiaeth grŵp arbrofol – oedd 
wedi gweld gostyngiad o naw awr yn eu hwythnos waith – â 
grŵp rheoli arall oedd wedi cadw’u horiau gwaith arferol. Bu 
i’r rhan fwyaf o amrywiadau oedd yn gysylltiedig ag iechyd – 
gan gynnwys ansawdd cwsg, blinder meddyliol a symptomau 
cardiorespiradaidd – wella i raddau llawer mwy yn y grŵp 
arbrofol nag yn y grŵp rheoli.

23  Åkerstedt, T., Olsson, B., Ingre, M., Holmgren, M. & Kecklund, G. (2001), 
‘A 6-Hour Working Day-Effects on Health and Well-Being’, Journal of Human 
Ergology, vol. 30, no. 1/2, pp. 197-202.
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Cymru iachach: oriau gwaith a llesiant

Mewn cydweithrediad â’r Sgwrs Incwm Sylfaenol, creodd 
Autonomy arolwg ar lein ar gyfer preswylwyr Cymru, gan 
ofyn iddyn nhw feddwl am y berthynas rhwng oriau gwaith 
a llesiant.24 O blith y 164 a ymatebodd, awgrymodd llawer 
fod pwysau gwaith am dâl ynghyd â gwaith di-dâl yn 
gadael prin ddigon o amser ar gyfer hunan-ofal, gan wthio 
i’r neilltu gyfleoedd i ymlacio, ymarfer neu baratoi bwyd 
iachus. Roedd nifer oriau gwaith yn ofid arbennig i bobl 
oedd yn dioddef o gyflyrau iechyd yn barod.

Am fy mod i’n gweithio’n llawn amser, ac mae gen i blant, does 
gen i ddim amser i mi fy un, does gen i ddim amser i fynd i’r 
gampfa, na choginio prydau iach bob tro, Yn aml, rhaid i fi wneud 
beth sy’n gyfleus, a bydd fy llesiant i’n mynd i waelod y rhestr 
flaenoriaethau. (Preswylydd o Lantrisant) 

24  Gofynnwyd i ymatebwyr: ‘Sut mae eich oriau gwaith presennol yn 
effeithio ar eich llesiant?’ a ‘Sut fyddai hi pe baech chi’n gwneud llai o oriau o 
gwaith am dâl?’ 
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Ar hyn o bryd dwi’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith tŷ yn ystod y 
diwrnod neu ddau fydda i’n cael i ffwrdd, os yw fy iechyd meddwl 
yn caniatâu. Byddai cael diwrnod ychwanegol i ddadflino ar ôl 
gweithio mor galed yn newid fy mywyd yn gyfangwbl. (Preswylydd 
o Gaerdydd)

Mae rheoli baich gwaith gyda theulu o blant bach yn golygu 
mod i prin yn gallu dod i ben gyda gwaith tŷ sylfaenol, heb sôn 
am hunan-ofal ac amser i roi sylw i deimladau fy mhlant. Mae 
gorflinder yn peri fod penwythnosau’n llawn tyndra, yn hytrach na 
bod yn gyfle i ymlacio ac adfer. (Preswylydd o Gaerdydd)

Mae’n weladwy mod i wedi ymlacio mwy ac yn llai dan straen pan 
fydda i’n cael amser i ffwrdd. Fel arall, dwi’n meddwl am y gwaith 
hyd yn oed pan nad ydw i yno, gyda’r nos ac ar benwythnos. 
(Preswylydd o Lanelwedd)

Byddai yna amser i’w roi i fy iechyd, iechyd fy nghymar anabl, 
a’r holl hanfodion domestig sy’n cael eu gohirio ar hyn o bryd 
oherwydd prinder amser / egni. (Preswylydd o Aberffraw) 
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Yn nhermau adfer yn dilyn treialon gwaith, mae wythnos 
waith fyrrach yn rhagori ar gyfnodau gwyliau unigol: mae 
datgysylltiad iach yn gofyn am amser rheolaidd o’r gwaith a 
diwylliant ble gallwn ‘anghofio’ yn feddyliol o’r gwaith. Awgryma 
astudiaethau empirig fod pobl sy’n profi cyfnodau gwyliau fel 
digwyddiad cadarnhaol a boddhaus yn mwynhau lefel uwch 
o adferiad nag unigolion nad ydynt yn eu gweld felly.25 Yn eu 
hastudiaeth o bedwar ugain o weithwyr (o sectorau gwasanaeth 
a gofal iechyd yn bennaf), canfu de Bloom et al. fod gan wyliau 
byrion ‘effaith cadarnhaol ar [iechyd a llesiant]’, ond nodwyd 
fod yr effaith hwn ‘yn pylu dridiau ar ôl dod adref’.26 Canfu 
Westman ac Eden ganlyniadau tebyg gyda’u 76 cyfranogwr 
nhw: roedd lludded y gweithwyr ‘wedi dychwelyd i’w lefel 
cyn y gwyliau 3 wythnos ar ôl y gwyliau’.27 27 Daethant â’u 
hastudiaeth i ben drwy ddatgan: “Bydd effeithiau seibiannau’n 
pylu. Mae angen i ymchwilwyr ddod o hyd i ffyrdd ymarferol o 
ymestyn rhyddhad seibiannau’.28

Byddai wythnos waith fyrrach yn cynyddu’r posibilrwydd y 
gallai gweithwyr brofi effeithiau cadarnhaol sy’n deillio o gael 
cyfnodau i ffwrdd o’r gwaith, ac yn yr un modd yn lleihau’r 
amser yn y gwaith sy’n gwneud yr adferiad hwn mor bwysig 
yn y lle cyntaf. Yn wahanol i wyliau blynyddol sy’n brin ac 
anaml, byddai wythnos waith fyrrach yn darparu cyfnod adfer 
rheolaidd er mwyn elwa o effeithiau cadarnhaol y seibiant.

Ymateb i’r argyfwng hinsawdd 

Gall wythnos waith fyrrach gyfrannu at y nod o gael Cymru 
gydnerth, a hefyd Gymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang. 
25  Lounsbury, J. W., & Hoopes, L. L. (1986). ‘A vacation from work: Chances in 
work and nonwork outcomes.’ Journal of Applied Psychology, 71, 392–401. Westman, 
M., & Eden, D. (1997). ‘Effects of a respite from work on burnout: Vacation relief 
and fade-out’. Journal of Applied Psychology, 82, pp. 516–527.
26  De Bloom, J., et al., (2012) ‘Effects of Short Vacations, Vacation Activities 
and Experiences on Employee Health and Well-Being’, Stress and Health, Volume
28, Issue 4, pp. 305 - 318.
27  Westman, M., & Eden, D. (1997), p. 524.
28  Ibid., p.526
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Mae angen cydnabod na ellir cyflawni cynaliadwyedd drwy 
gyfrwng atebion technolegol, ond bod angen rhythmau 
newydd mewn gwaith, y dull o ddefnyddio nwyddau a bywyd 
beunyddiol yn gyffredinol.

Dangoswyd fod lleihau oriau gwaith yn lleihau allyriadau carbon 
yn sylweddol. Drwy leihau’r niferoedd o oriau a dreulir yn gwneud 
gweithgareddau carbon-ddwys fel teithio i’r gwaith a gweithio, 
mae lleihau oriau gwaith yn cynrychioli un o’r dulliau mwyaf 
uniongyrchol ac effeithiol o leihau allyriadau yng Nghymru.

Daeth briff ymchwil y Senedd i’r casgliad fod gan Gymru beth 
o’r ansawdd awyr gwaethaf yn y DU, er gwaethaf dwysedd 
poblogaeth isel a dinasoedd cymharol fach. Mae gan Gaerdydd 
a Phort Talbot lefelau PM10 (deunydd gronynnol) uwch na naill ai 
Birmingham na Manceinion. Hafod-yr-ynys, heol yng Nghaerffili, 
yw’r ffordd fwyaf llygredig yn y DU tu allan i Lundain.29 

Dangosodd astudiaeth gan Autonomy y byddai cael wythnos 
waith bedwar diwrnod ar draws yr economi’n lleihau allyriadau 
carbon y DU o 117,000 tunnell fetrig yr wythnos (sy’n gyfystyr 
â thynnu 1.3 miliwn o geir oddi ar yr heol yn flynyddol).30 O 
ran cynhyrchu trydan, gallai’r DU ddisgwyl lleihau’i hallyriadau 
carbon gan hyd at 24% – gan leihau allyriadau’r holl sector ynni 
gan 5%. Nid yw’r ffigurau hyn yn dechrau cymryd i ystyriaeth y 
lleihad mewn allyriadau a gynhyrchir drwy deithio i’r gwaith.

Dangoswyd hefyd fod oriau gwaith hirach yn gysylltiedig â 
chyfradd uwch o ddefnyddio nwyddau ‘cyfleustra’: pethau fel 
prydau bwyd a becynnwyd yn barod, dyfeisiadau arbed llafur, 
a dewisiadau teithio mwy chwim, sy’n dod yn fwy deniadol pan 
fydd gan bobl lai o amser rhydd.31 

29  Abernethy, R. (2018) ‘Research Briefing: Air Quality’. Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru. Ar gael yma:
https://senedd.wales/research%20documents/18-009/18-009-web-english.pdf 
30  Autonomy (2020), ‘Sparking change: electricity consumption, carbon 
emissions and working time’.
31  Devetter, F. and Rousseau, S. (2011) ‘Working Hours and Sustainable 

https://senedd.wales/research%20documents/18-009/18-009-web-english.pdf
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Gellid lleihau defnyddio’r nwyddau hyn sy’n ddwys mewn 
adnoddau ochr yn ochr â lleihau amser gweithio.

Addasu i awtomeiddio

Gallai wythnos waith fyrrach gyfrannu at Gymru fwy 
ffyniannus drwy leihau diweithdra a thangyflogaeth a 
gymhellwyd gan dechnoleg. Drwy daenu’r cyfanswm oriau 
gwaith sydd ar gael yn fwy cyfartal ar draws cymdeithas, 
gall wythnos waith fyrrach leihau effeithiau mwy aciwt 
awtomeiddio, fel polareiddio swyddi a’u natur dros-dro. 

[Mae wythnos waith fyrrach] yn gyfle i gyflwyno awtomeiddio mewn 
rhyw ddull gam wrth gam, gan sicrhau fod manteision y dechnoleg 
honno’n cyrraedd y cyflogwr a’r cyflogai, yn hytrach na dim ond 
cael ei weld fel peth negyddol ar gyfer cyflogaeth. (Bethan Thomas, 
UNISON Cymru)

Er nad oes dim astudiaethau empirig ynghylch sut y byddai 
treialu wythnos waith fyrrach yn ymgysylltu’n uniongyrchol 
â gweithredu awtomeiddio, mae’n bosib cyfeirio at achosion 
ble mae wythnosau gwaith byrrach wedi lleihau’r oblygiadau 
y tueddwn i’w cysylltu ag awtomeiddio, fel diweithdra. Er 
enghraifft, fel y nodwyd uchod, defnyddiwyd cynlluniau 
cymhorthdal byrdymor i gadw swyddi a chynnal cyflogaeth yn 
ystod argyfwng Covid, a chyn hynny, yn argyfwng diweithdra 
dechrau’r 1980au.32 Mae academyddion a sefydliadau ymchwil 
eraill wedi awgrymu y dylai cyswllt tebyg gael ei wneud rhwng 
lleihau oriau gwaith a thechnolegau arbed llafur.33

Development’. Review of Social Economy, 69:3, 333-355
32  Autonomy (2020), ‘Time for Change’. Autonomy. Ar gael yma:: https://
autonomy.work/portfolio/timeforchange/ 
33  Gweler allbwn IPPR, gan gynnwys ‘Managing Automation’ (Ar gael yma: 
https://www.ippr.org/publications/managing-automation) a ‘The future is ours: 
Women, automation and equality in the digital age’ (ar gael yma: https://www.
ippr.org/research/publications/women-automation-and-equality). I gael mwy o 
gysylltiadau theoretig, gweler Srnicek, N. a Williams, A. (2015), Inventing the Future. 

https://autonomy.work/portfolio/timeforchange/
https://autonomy.work/portfolio/timeforchange/
https://www.ippr.org/publications/managing-automation
https://www.ippr.org/research/publications/women-automation-and-equality
https://www.ippr.org/research/publications/women-automation-and-equality
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Lleihau gwaith ansicr 

Yn unol â’r nod i gael Cymru fwy llewyrchus a’i bwyslais ar 
waith gweddus, amcan canolog unrhyw bolisi wythnos waith 
fyrrach ddylai fod i effeithio nid yn unig ar faint o waith a 
wneir ond hefyd ar ei ansawdd. Er nad oes ymchwil cyfredol 
ar gael ynghylch effeithiau uniongyrchol oriau gwaith byrrach 
ar waith ansicr, ein dadl ni yw y byddai wythnos waith fyrrach 
yn ddull effeithiol o leihau gwaith ansicr a gwaith gwael o ran 
cyflog. Fel y nodwyd uchod, mae Cymru’n dioddef o ystod o 
drefniadau cyflogaeth ansafonol, ansicr: trwy dyfu a gwella’r 
farchnad swyddi ‘safonol’, gellir cynnig gwell opsiynau i’r rhai 
sydd eisiau gwaith mwy sicr.

Covid a thu hwnt

Dros gyfnod argyfwng Covid, mabwysiadwyd cynlluniau i 
leihau oriau gwaith yn llwyddiannus gan lywodraethau ledled 
Ewrop fel mesur dros dro i warchod swyddi. Y tu hwnt i’r 
datrysiadau byrdymor hyn, byddai lleihau oriau gwaith yn yr 
hirdymor yn galluogi economïau i adeiladu’n ôl yn well, gyda 
gwaith da, llai o ansicrwydd a chyflogaeth fwy sicr. Drwy 
wneud hyn, gallai helpu i ailsefydlu cynnydd economaidd ar 
hyd llinellau newydd. Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, gallai roi mwy o ffocws ar ddiffiniad mwy crwn o 
gynnydd, yn seiliedig ar lesiant cymdeithas ac unigolion.

Bu i adolygiad ‘Tegwch Iechyd Cynaliadwy’ Marmot yn 2020 
grynhoi natur ‘aml-ddifidend’ wythnosau gwaith byrrach, a allai 
ffurfio diwygiad grymus ôl-Covid:

Er bod pandemig COVID-19 wedi arwain at leihad dros dro mewn 
allyriadau nwyon tŷ gwydr (GHG) byd-eang, nid yw’r gostyngiadau 
hyn yn gynaliadwy, ac maen nhw’n debygol o fynd law yn llaw â 
diweithdra sylweddol arwyddocaol. Byddai ailddosbarthu oriau 
gwaith, lleihau’r wythnos waith i bedwar diwrnod, ac annog pawb 
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sydd eisiau gweithio i fedru gwneud hynny yn lleihau diweithdra, 
lleihau afiechyd a diffyg llesiant sy’n ganlyniad i ddiweithdra, yn 
cynyddu cynhyrchedd a lleihau allyriadau GHG.34

Gweithio law yn llaw â mesurau eraill

Mae llawer y gellir ei gyflawni gydag wythnos waith fyrrach, 
ond i wneud yr argraff fwyaf, dylai wythnos waith fyrrach gyd- 
fynd ag agenda flaengar ehangach i Gymru, gan fynd i’r afael 
â materion cysylltiedig fel gofal cymdeithasol, diwygio nawdd, 
cyflogau, llywodraethu yn y gweithle a chynaliadwyedd.

Rydyn ni’n gweld cyfle arbennig i asio’r polisi gydag incwm 
sylfaenol i Gymru (gweler chwaer-adroddiad Autonomy ar 
incwm sylfaenol i Gymru ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol). Drwy fynd i’r afael â’r dimensiynau ariannol a 
rheolaethol sy’n dylanwadu ar ddewisiadau ynghylch gwaith, 
byddai’r ddau bolisi’n galluogi pobl i weithio llai o oriau, mewn 
awyrgylch mwy sicr, a hyblyg. Gallai hyn yn y pen draw ddod 
â newidiadau dramatig yn ei sgil i ddiwylliant Cymru, gan roi 
amser i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol, 
hamdden ac awtonomaidd.

Datblygiadau diweddar

Gwelodd blynyddoedd diweddar ystod o gynigion yn cael eu 
gwneud o blaid wythnos waith fyrrach, gyda phleidiau etholedig a 
gwrthbleidiau ledled y byd yn ystyried y polisi. Mae’r cynigion hyn 
yn cynnig sawl ffordd wahanol o weithredu, ariannu a throslwyddo 
gwybodaeth am yr wythnos waith fyrrach, gan amrywio o 
weinyddiaeth ganolog y wladwriaeth, i gymelliadau sector preifat 
fwy meddal. Mae strategaethau amrywiol yn cynnig ystod o 
ddewisiadau sy’n berthnasol i gyd-destun Cymru. Mae cynigion yn 
amrywio yn nhermau:

34  Institute for Health Equity (2020) ‘Sustainable Health Equity: Achieving a 
Net-Zero UK’. Ar gael yma: http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/
sustainable-health-equity-achieving-a-net-zero-uk/main-report.pdf 

http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/sustainable-health-equity-achieving-a-net-zero-uk/main-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/sustainable-health-equity-achieving-a-net-zero-uk/main-report.pdf
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• Sut y dylid rhoi wythnos waith fyrrach ar waith

• Sut y dylid ei ariannu

• Pa mor sydyn y dylid gweithredu’r polisi

• Pwy ddylai’i weithredu

• Pa weithwyr sy’n gymwys i gael lleihad mewn oriau gwaith

• Pa gyrff ddylai archwilio cynlluniau lleihau oriau gwaith

Mae cynigion diweddar gan y llywodraeth a’r undebau ar 
gyfer wythnos waith fyrrach yn cynnwys y canlynol: 

Gwnaeth Plaid Lafur y DU leihad mewn oriau gwaith yn 
addewid canolog ym maniffesto etholiad 2019.35 Bwriad y blaid 
oedd lleihau’r wythnos waith lawn amser yn raddol i lawr i 32 
awr dros gyfnod o ddegawd. Roedd cynigion yn argymell cael 
Pwyllgor Oriau Gwaith annibynnol i lywio’r broses, ochr yn ochr 
â chryfhau bargeinio ar y cyd i helpu undebau a chyflogwyr i 
negydu’r gweithrediad fesul sector.

Mae Llywodraeth yr Alban yn ystyried gweithredu wythnos 
bedwar diwrnod pe bai’r wlad yn mynd yn annibynnol, ac ym 
mis Medi 2021 cyhoeddodd ei chynlluniau i dreialu amser 
gweithio byrrach gyda chronfa o £10 miliwn. Mae adrannau 
helaeth o sector cyhoeddus yr Alban, fel y GIG, eisoes wedi 
datganoli’n llwyr, a gallent ymgymryd â threialon wythnos 
waith bedwar diwrnod ar unwaith. Canfu astudiaeth gan 
Autonomy y byddai cael wythnos waith fyrrach yn sector 
cyhoeddus yr Alban yn costio rhwng £1.4 biliwn a £2 biliwn.36

35  Gweler Y Blaid Lafur (2019), ‘Manifesto 2019: Tackle Poverty and 
Inequality’. Ar gael yma: https://labour.org.uk/manifesto-2019/tackle-poverty-and-
inequality/ 
36  Autonomy (2020), ‘A four-day week in Scotland: initial costings for 
implementation in the public sector’. Ar gael yma: https://autonomy.work/portfolio/
scottish4day/ 

https://labour.org.uk/manifesto-2019/tackle-poverty-and-inequality/
https://labour.org.uk/manifesto-2019/tackle-poverty-and-inequality/
https://autonomy.work/portfolio/scottish4day/ 
https://autonomy.work/portfolio/scottish4day/ 
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Mae llywodraeth ranbarthol Valencia’n bwriadu gweithredu 
wythnos waith fyrrach ar draws yr economi lleol, gan roi 
wythnos bedwar diwrnod i bob gweithiwr llawn amser heb 
ddim gostyngiad cysylltiol mewn cyflog.37 Y cynllun yw y bydd 
y llywodraeth yn sybsideiddio’r cynllun i ddechrau, a thros 
amser yn lleihau’r cymhorthdal. Mae’r Weinyddiaeth Economi, 
Masnach a Llafur Cynaliadwy wedi cynnwys rhyw €4miliwn yng 
nghyllideb y Generalitat ar gyfer 2021 i sybsideiddio cwmnïau 
fydd yn lleihau’r wythnos waith i 32 awr.38 Cafodd y cynllun ei 
drafod gyntaf mewn adroddiad gan Autonomy o ddechrau 
2019.39 Mae Llywodraeth Sbaen bellach yn dadansoddi’r 
posibilrwydd o weithredu wythnos bedwar diwrnod ar draws yr 
holl economi, yn bennaf fel strategaeth i leihau diweithdra. Yn 
dilyn cytundeb gyda phlaid Más País, derbyniodd Llywodraeth 
Sbaen ei chynnig i dreialu wythnos 32 awr, gan ymrwymo €10 
miliwn o’i chyllideb 2022 i’r perwyl hwn.40

Soniodd prif weinidog y Ffindir, Sanna Marin, am y 
posibilrwydd o gyflwyno wythnos waith fyrrach.41 Yn 2019, 
awgrymodd Llywodraeth Rwsia y gallai hwn fod yn syniad ar 
gyfer lleihau diweithdra hefyd.42

Mewn ymateb i bandemig Covid, ystyriodd Prif Weinidog 

37  Autonomy (2020), ‘The Future of Work and Employment Policies in 
the Comunitat Valenciana’. Ar gael yma: https://autonomy.work/wp-content/
uploads/2020/01/FutureOfWorkComVal_Eng_DGTL.pdf
38  Valencia Plaza (2020), ‘Labor puts in the budget a subsidy to companies 
that implement the 4-day shift’. Ar gael yma: https://valenciaplaza.com/trabajo-
ayudas-empresas-con-jornada-laboral-4-dias
39  Autonomy (2020) ‘The Future of Work and Employment Policies in the 
Communiat Valenciana’. Ar gael yma: https://autonomy.work/portfolio/valencia/ 
40  20Minutos (2021), ‘El plan piloto para la semana laboral de 4 días en 
España recibirá 10 millones en 2022’. Ar gael yma: https://www.20minutos.es/
noticia/4850165/0/plan-piloto-semana-laboral-cuatro-dias-recibira-millones-2022/
41  The Guardian (2020), ‘Will Finland introduce a four-day week? Is it the secret 
of happiness?’ Ar gael yma: https://www.theguardian.com/money/shortcuts/2020/
jan/06/finland-is-planning-a-four-day-week-is-this-the-secret-of-happiness
42  The Moscow Times (2019), ‘Russia’s Labour Ministry says 4-day week would 
improve employees’ lives despite cost’. Ar gael yma: https://www.themoscowtimes.
com/2019/10/01/russias-labor-ministry-says-4-day-work-week-would-improve-
employees-lives-despite-costs-a67536

https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/01/FutureOfWorkComVal_Eng_DGTL.pdf
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/01/FutureOfWorkComVal_Eng_DGTL.pdf
https://valenciaplaza.com/trabajo-ayudas-empresas-con-jornada-laboral-4-dias
https://valenciaplaza.com/trabajo-ayudas-empresas-con-jornada-laboral-4-dias
https://autonomy.work/portfolio/valencia/
https://www.20minutos.es/noticia/4850165/0/plan-piloto-semana-laboral-cuatro-dias-recibira-millones-
https://www.20minutos.es/noticia/4850165/0/plan-piloto-semana-laboral-cuatro-dias-recibira-millones-
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/01/russias-labor-ministry-says-4-day-work-week-would-improve-employees-lives-despite-costs-a67536
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/01/russias-labor-ministry-says-4-day-work-week-would-improve-employees-lives-despite-costs-a67536
https://www.themoscowtimes.com/2019/10/01/russias-labor-ministry-says-4-day-work-week-would-improve-employees-lives-despite-costs-a67536
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Seland Newydd Jacinda Ardern y polisi ac anogodd gyflogwyr 
i ystyried ei fanteision.43 Pwysleisiodd Ardern botensial y polisi 
i roi mwy o amser hamdden i ddinasyddion deithio o gwmpas 
Seland Newydd a hybu sector dwristiaeth wanllyd y wlad. 

Mae’r blaid Almaenaidd Die Linke wedi galw am wythnos 
bedwar diwrnod i arbed swyddi yn ystod y pandemig, yn dilyn 
galwadau tebyg oddi wrth undeb mwyaf yr Almaen IG Metall.44 
Mae’r blaid a’r undeb fel ei gilydd yn honni fod wythnos waith 
fyrrach yn hanfodol hyd yn oed cyn i’r pandemig daro, i fynd 
i’r afael ag awtomeiddio, yr argyfwng hinsawdd a diswyddo ar 
raddfa eang.

Mae undeb y sector cyhoeddus yn Iwerddon, Forsa, wedi 
ymuno â’r ymgyrch Four-day week for Ireland i wthio am 
wythnos waith fyrrach er mwyn gwella bywydau gweithwyr yn 
yr economi ôl-Covid.45 Cynigiodd yr undeb y dylid cyflwyno’r 
polisi ochr yn ochr â Hawl Datgysylltu, i sicrhau fod pobl sy’n 
gweithio o hirbell yn elwa o’r polisi hefyd. 

c. Cyd-destun Cymru: Hinsawdd ffafriol 
Drwy gyfrwng Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015, 
mae Cymru wedi arddangos ymrwymiad deddfwriaethol 
unigryw i gael diffiniad mwy crwn a chynaliadwy o gynnydd. 
Mae’i gweledigaeth ar gyfer Cymru yn 2050 yn cynnwys 
gwelliannau dramatig mewn llesiant, a gallai cael polisïau 
oriau gwaith newydd fod yn rhan bwysig o’r ateb. 

43  The Guardian (2020), ‘Jacinda Ardern flags four-day working week as way 
to rebuild New Zealand after Covid-19’. Ar gael yma: https://www.theguardian.com/
world/2020/may/20/jacinda-ardern-flags-four-day-working-week-as-way-to-rebuild-
new-zealand-after-covid-19
44  The Times (2020), ‘German Ministers Raise Hopes of Four-Day Week’. Ar 
gael yma: https://www.thetimes.co.uk/article/german-minister-raises-hopes-of-four-
day-week-px6jjtm0r
45  Forsa (2020), ‘A Four-day week is an essential step forward’. Ar gael yma: 
https://www.forsa.ie/blog/a-four-day-week-is-an-essential-step-forward/

https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/jacinda-ardern-flags-four-day-working-week-as-way-to-rebuild-new-zealand-after-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/jacinda-ardern-flags-four-day-working-week-as-way-to-rebuild-new-zealand-after-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/jacinda-ardern-flags-four-day-working-week-as-way-to-rebuild-new-zealand-after-covid-19
https://www.thetimes.co.uk/article/german-minister-raises-hopes-of-four-day-week-px6jjtm0r
https://www.thetimes.co.uk/article/german-minister-raises-hopes-of-four-day-week-px6jjtm0r
https://www.forsa.ie/blog/a-four-day-week-is-an-essential-step-forward/
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Ym mis Mehefin 2020, roedd yr aelod Annibynnol, cyn 
AS Plaid Cymru, Jonathan Edwards, ymhlith y chwe aelod 
cyntaf yn San Steffan i arwyddo Cynnig Cynnar yn y Dydd 
yn galw ar Lywodraeth y DU i sefydlu comisiwn i ystyried 
cyflwyno wythnos bedwar diwrnod fel ymateb i’r pandemig.46 
Pwysleisiodd y mesur y cyhoeddiad gan Lywodraeth yr Alban 
ym mis Mai fod ei Gomisiwn Dyfodol Ôl-Covid-19 yn bwriadu 
archwilio’r potensial i gael wythnos bedwar diwrnod yn yr 
Alban, a galwodd ar y Llywodraeth Geidwadol i ystyried 
cynlluniau tebyg ar gyfer y DU i gyd.

Ddyddiau’n unig cyn y mesur, roedd yr Aelod o’r Senedd Jack 
Sargeant wedi galw yn yr un modd ar i Lafur Cymru wthio 
i gyfeiriad wythnos bedwar diwrnod ochr yn ochr ag incwm 
sylfaenol wrth arwain at etholiadau’r Senedd yn 2021.47 Roedd 
Sargeant yn cynnig y polisi fel modd o daclo argyfyngau 
lluosog Covid, newid hinsawdd ac awtomeiddio, oedd yn 
trawsdorri’i gilydd. Y tu hwnt i’r argyfyngau hyn, pwysleisiodd 
Sargeant y byddai wythnos waith fyrrach yn gwella llesiant ei 
etholwyr a’r cyhoedd yng Nghymru’n gyffredinol.48 Mynegodd 
ei obaith y byddai’r polisi’n galluogi cymunedau i adeiladu ar 
rai o’r newidiadau cadarnhaol a ddaeth yn sgil y pandemig: 

Mae wythnos bedwar diwrnod yn rhoi amser i ni weithio dros ein 
cymuned, ac un o’r pethau cadarnhaol i godi o argyfwng coronafeirws 
yw’r ffordd y mae pobl wedi cefnogi’i gilydd.49

Mae’r datblygiadau seneddol hyn yn adlewyrchu 
argymhellion a wnaed eisoes gan y Comisiwn Gwaith Teg 

46  UK Parliament (2020), ‘Four Day Week in the UK: EDM 636 tabled on 18 
June 2020’. Ar gael yma: https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57154/fourday-
week-in-the-uk
47  IWA (2020), ‘The bold policies we need from Welsh Labour’s next 
manifesto’. Ar gael yma: https://www.iwa.wales/agenda/2020/06/the-bold-policies-
we-need-from-welsh-labours-next-manifesto/
48  Ibid.
49  Ibid.

https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57154/fourday-week-in-the-uk
https://edm.parliament.uk/early-day-motion/57154/fourday-week-in-the-uk
https://www.iwa.wales/agenda/2020/06/the-bold-policies-we-need-from-welsh-labours-next-manifesto/
https://www.iwa.wales/agenda/2020/06/the-bold-policies-we-need-from-welsh-labours-next-manifesto/
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a chan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru dros y 
blynyddoedd diweddar. Yn eu hadroddiad i Lywodraeth Cymru, 
awgrymodd y Comisiwn Gwaith Teg Cymru fod gan Gymru’r 
potensial i ddod yn arweinydd ym maes hybu arferion gwaith 
teg, gan ychwanegu y dylai unrhyw ddiffiniad o ‘waith teg’ 
gynnwys amgylchedd iach, hyblygrwydd sy’n gweithio er budd 
y cyflogai, a ‘phatrymau ac oriau gwaith… sy’n llesol i lesiant’’.50 
Gwnaeth Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol pellgyrhaeddol 
alwad fwy eglur hyd yn oed ar i Lywodraeth Cymru dreialu 
wythnos waith bedwar diwrnod i wella llesiant pobl a lleihau ôl 
troed carbon Cymru.51

Buaswn i’n gweld cyfarwyddiaeth Gwaith Teg, a’r ddeddfwriaeth o 
gwmpas Gwaith Teg, fel dulliau allweddol ar gyfer symud a hybu 
rhywfaint o’r gwaith hwn yn ei flaen. (Bethan Thomas, UNISON Cymru)

d Cyd-destun Cymru: rhwystrau presennol
Er gwaetha’r arwyddion hyn o gefnogaeth gynyddol o blaid 
wythnos waith fyrrach, mae galluoedd deddfwriaethol ac 
ariannol Llywodraeth Cymru dan y setliad datganoli presennol 
yn gosod rhwystrau ar ddichonolrwydd rhai ffurfiau ar bolisi 
wythnos waith fyrrach.

Grymoedd deddfu

Byddai gweithredu wythnos waith fyrrach i holl weithwyr 
Cymru’n dod y tu allan i alluoedd deddfu presennol 
Llywodraeth Cymru. Dim ond Llywodraeth y DU all wneud 
gwelliannau i’r Ddeddf Rheoliadau Oriau Gwaith (WTR), sy’n 
golygu nad yw capio oriau gwaith cyflogeion yn genedlaethol 
yn dod o dan gymhwysedd datganoledig ar hyn o bryd. Yr 

50 Gwaith Teg Cymru (2019), ‘Adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg. Ar gael yma: 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/fair-work-wales.pdf
51  Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2020), ‘Adroddiad 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2020’. Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/
wp-content/uploads/2020/05/FInal-Welsh-FG-Report.pdf

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/fair-work-wales.pdf
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WTR yw gweithrediad domestig y Gyfarwyddeb Oriau Gwaith 
a amlinellwyd yng nghyfraith yr Undeb Ewropeaidd, sy’n 
deddfu fod gan bob dinesydd yn yr UE hawl i weithio nid mwy 
na 48 awr mewn unrhyw wythnos arferol, a bod ganddynt hawl 
i seibiau a gwyliau â thâl. Serch hynny, mae’r gyfarwyddeb 
yn cynnwys hawlildiad, a gynhwyswyd gan y DU wrth iddi 
weithredu’r WTR, sy’n galluogi cyflogwyr i optio allan o’r 
ddeddfwriaeth ar sail achos unigol. Mae hyn wedi golygu fod 
llawer o weithwyr, yn enwedig rai ar gytundebau ansafonol, 
wedi bod yn gweithio oriau sy’n dod ymhell y tu allan i 
derfynau’r gyfarwyddeb.

Er, yn dilyn Brexit, nad yw’r DU bellach yn rhwym i Gyfarwyddeb 
Oriau Gwaith yr UE, mae hyn yn annhebygol o roi cyfle i 
Lywodraeth Cymru ddiwygio deddfwriaeth oriau gwaith ar lefel 
ddatganoledig, am fod rheoli amodau gwaith yn debygol o gael ei 
gadw gan San Steffan.

Er bod y cyfyngiadau cyfreithiol presennol hyn yn atal 
gweithredu wythnos waith fyrrach ar draws yr economi 
genedlaethol yn llawn, erys sawl llwybr deddfwriaethol 
credadwy’n agored ar lefel sectoraidd. Mae Llywodraeth 
Cymru’n ymarfer cymhwysedd datganoledig dros adran 
helaeth o wasanaethau sector cyhoeddus, le gallai’r polisi 
gael ei dreialu’n rhwydd a gweithio fel enghraifft ar gyfer yr 
economi’n gyffredinol (gweler Adran 5 yr adroddiad hwn). 
Byddai hwn yn cynnig mantais ychwanegol o beidio â dibynnu 
ar gydweithrediad Llywodraeth y DU ar gyfer cefnogaeth 
ariannol na gweinyddol. 

Yn yr un modd, gallai Llywodraeth Cymru edrych ar ganlyn y 
polisi y tu hwnt i’r sector cyhoeddus drwy ymgorffori’r nod o 
leihau oriau gwaith yn ei strategaeth caffael cyhoeddus. Mae 
caffael yn y sector cyhoeddus yn elfen sylweddol o economi 
Cymru, a chydnabuwyd eisoes ei fod yn offeryn i newid polisi 
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o fewn Llywodraeth Cymru (gweler Adran 5 yr adrodiad hwn). 
Yn wir, yn ei adroddiad, ailbwysleisiodd Comisiwn Gwaith Teg 
Cymru botensial y strategaeth gaffael i gynnig dull amgen o 
ddilyn amcanion polisi mewn meysydd y tu hwnt i gymhwysedd 
datganoledig, gan gynnig llwybr arall ble gellid ‘gwthio’ y 
sector preifat i gyfeiriad y nodau llesiant.

Cyllido

Byddai rhoi wythnos waith fyrrach ar waith yn llawn ar draws 
economi Cymru’n rhoi gwasgfa ar allu presennol cyllideb 
Llywodraeth Cymru.52 Mae hyn oherwydd y byddai unrhyw 
weithredu ar fyrder ac ar raddfa eang yn gofyn am gynllun 
cymhorthdal gan y llywodraeth i dalu costau’r cyflogwyr hynny 
fyddai angen cael staff newydd i leihau unrhyw effeithiau 
negyddol ar allbwn o gael llai o oriau llafur. Hyd yn oed ar 
raddfa lai na’r economi gyfan, fel mewn nifer cyfyngedig o 
sectorau, byddai cynnal cynllun cymhorthdal dros unrhyw 
gyfnod estynedig o amser yn rhy ddrud.

Cyfyng yw’r grymoedd codi incwm y gallai Llywodraeth 
Cymru’u defnyddio i ariannu cynlluniau wythnos waith fyrrach 
ar raddfa fawr yn bresennol, ond dydyn nhw ddim yn llwyr 
absennol. Mae datganoli ariannol yng Nghymru’n dal yn ei 
fabolaeth o’i gymharu â gweinyddiaeth ddatganoledig yr 
Alban, a grym benthyca’r llywodraeth wedi’i gyfyngu i £1 biliwn 
(wedi’i neilltuo ar gyfer gwariant cyfalaf). Serch hynny, yn 
ogystal â rheoli trethi lleol fel treth y cyngor a threthi busnes, 
dros y blynyddoedd diwethaf ysgwyddodd Llywodraeth Cymru 
gyfrifoldeb dros osod trethi Trafodiad Tir a Gwaredu Tirlenwi, 
ac ers 2019, mae ganddi’r gallu i amrywio’r 10c olaf ymhob 
punt o fewn pob band treth incwm.

52 Llywodraeth Cymru (2020), ‘Cyllideb Derfynol 2020 i 2021’. Ar gael yma: 
https://gov.wales/final-budget-2020-to-2021 

https://gov.wales/final-budget-2020-to-2021
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Fe wnaeth Deddf Cymru 2014 hefyd ddarparu llwybr clir 
ar gyfer datganolai trethi newydd, ac yn y blynyddoedd 
ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi archwilio cyfres 
o gynigion, gan gynnwys y dreth ‘Gofal Cymdeithasol’ 
ddamcaniaethol, treth Gwerth Tir a threth Twristiaeth.53 Tra 
bo gallu Llywodraeth Cymru i godi refeniw yn parhau i fod yn 
gyfyng felly - ac o ran amrywio treth incwm, yn dal heb ei brofi 
– gosodwyd cyfeiriad y siwrne’n bendant i gyfeiriad datganoli 
mwy o rymoedd ariannol.54 Wedi ei paru â diddordeb mewn 
diwygio ariannol arloesol, ni ddylai cymorthdaliadau posibl 
ar gyfer sylfeini ariannu creadigol ar gyfer wythnos waith 
fyrrach gael eu diystyru, hyd yn oed os yw’r gallu presennol yn 
gyfyngedig.55

Y tu hwnt i gynlluniau cymhorthdal mawr, serch hynny, mae 
dulliau eraill o allu arbed ar gostau sy’n dod yn sgil wythnos 
waith fyrrach, fel archwilio gweithgareddau gweithleoedd 
a datblygu nifer o oriau llai gwastraffus a manwl gywir ar 
gyfer pob gweithiwr er mwyn i gyflogwyr barhau i dderbyn 
yr un maint o waith ond dros lai o ddyddiau. Serch hynny, 
nid yw’r dull hwn o weithredu’n ddymunol ymhob sector, ac 
nid yw’n benthyca’i hun yn hawdd i gael ei weithredu ar 
raddfa genedlaethol. Byddai angen i unrhyw fesurau gael 
eu penderfynu a’u gweithredu ar sail cwmnïau unigol, neu o 
fewn paramedrau meysydd ble mae gan Lywodraeth Cymru 

53  Llywodraeth Cymru (2018), ‘Datblygu trethi newydd i Gymru. Ar gael yma: 
https://gov.wales/developing-new-welsh-taxes 
54  Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2018), ‘The Welsh Tax Base: Risks and 
Opportunities after Fiscal Devolution’. Ar gael yma: https://www.wcpp.org.uk/
publication/the-welsh-tax-base-risks-and-opportunities-after-fiscal-devolution/ 
55  Gweler y papur sgopio diweddar ar gyfer Llywodraeth Cymru gan Bunt, J. 
(2020) ‘An assessment of the feasibility of a local income tax to replace council tax 
in Wales’. Ar gael yma: https://gov.wales/local-income-tax-scoping-feasibility 

https://gov.wales/developing-new-welsh-taxes
https://www.wcpp.org.uk/publication/the-welsh-tax-base-risks-and-opportunities-after-fiscal-devolution/
https://www.wcpp.org.uk/publication/the-welsh-tax-base-risks-and-opportunities-after-fiscal-devolution/
https://gov.wales/local-income-tax-scoping-feasibility
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gymhwysiant, fel y sector cyhoeddus.

e. Cyd-destun Cymru: edrych i’r dyfodol

Er bod galluoedd deddfwriaethol ac ariannol Llywodraeth 
Cymru’n gyfyng ar hyn o bryd, gan gyfyngu ar ei gallu i 
weithredu a sybsideiddio, i ddechrau, wythnos waith fyrrach 
ar draws economi Cymru, gall serch hynny ganolbwyntio ar 
gynnal treialau mewn rhannau o’r sector cyhoeddus. Dylai’r 
rhain fod yn llwyr fforddiadwy, yn gymharol hawdd eu 
gweinyddu, a dylent ddod o dan rymoedd deddfwriaethol y 
Llywodraeth (gweler Adran 5).

Y tu hwnt i unrhyw dreialon o’r fath, gallai Llywodraeth Cymru 
hefyd ymgorffori nodau oriau gwaith byrrach yn ei meini prawf 
caffael cyhoeddus, gan wthio’r sector preifat i gyfeiriad y polisi, 
cyn i unrhyw ddarpar ddatganoli ddigwydd i ddeddfwriaeth 
cyflogaeth.
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3. Dysgu o Brofiadau’r 
Gorffennol 

Yn yr adran hon rydyn ni’n nodi cynseiliau a phrofiadau 
ymarferol o oriau gwaith byrrach, y gall llunwyr polisi Cymru 
ddysgu oddi wrthynt. Mae’r rhain yn cynnwys arbrofion sector 
cyhoeddus, polisïau economaidd cenedlaethol sy’n addas i 
strategaethau diweithdra yn ogystal ag astudiaethau achos 
penodol o gwmnïau sector preifat sydd wedi lleihau’u horiau 
gwaith. Ar y cyd, gellir dysgu gwersi gwerthfawr ar gyfer 
dichonolrwydd wythnosau gwaith byrrach i Gymru, boed hynny 
ar lefel cwmni unigol, sector neu ar raddfa genedlaethol.

a. Gwlad yr Iâ
Rhwng mis Mawrth 2015 a 2016, bu i ddinas Reykjavík dreialu 
oriau gwaith byrrach yng nghyngor y ddinas gyda rhyw 70 
o gyflogeion yn cymryd rhan. Gweithredwyd y cynllun yng 
Nghanolfan Gwasanaeth Árbæjar a Grafarholt, a’r adran 
diogelu plant.56 Dewiswyd yr adrannau hyn yn benodol 
oherwydd llwyth gwaith uchel y staff.

Amrywiodd y lleihad wythnosol mewn oriau o weithle i weithle. 
Yn y sefydliad diogelu plant, byrhawyd yr wythnos waith o 40 
awr i 36. Caeodd y ganolfan wasanaeth am dri yn hytrach na 
phedwar bob prynhawn gwaith, gan leihau’r wythnos waith o 

56  Cyhoeddir canlyniadau llawn y treial hwn gan Autonomy, Alda, a’r BSRB ar 
wahân ar autonomy.work/research . Rydyn ni’n rhoi crynodeb yma. 
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bum awr, i lawr o 40 i 35. Ymhob achos, ni chafwyd gostyngiad 
cyfatebol mewn cyflog. 

Canfu adroddiadau fod perfformiad cyfranogwyr a 
chynhyrchiant y sefydliad wedi cynyddu, ond yn ogystal roedd 
cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd wedi gwella a lefelau 
straen wedi gostwng.

Arweiniodd llwyddiant y treialau hyn i dreial llawer mwy 
oedd yn cynnwys 2000 o weithwyr cyngor y ddinas, yn 
gweithio mewn cartrefi gofal, meithrinfeydd, amgueddfeydd, 
canolfannau cymunedol ac ysbytai. Estynnodd y treialau hyn 
eu nodau i weld a fyddai gweithwyr ar oriau ansafonol, fel 
gweithwyr shifftiau, hefyd yn gallu elwa o’r un lleihad mewn 
oriau gwaith. Canfuwyd yr un canlyniadau cadarnhaol ar 
draws y sampl ehangach hwn o gyfranogwyr.

Effaith Cymdeithasol

Roedd yr effaith ar lesiant gweithwyr yn sylweddol. Dangosodd 
astudiaethau amrywiol fod gweithwyr yn profi llai o straen, yn 
mwynhau gwell cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd, a bod eu 
bywyd cartref wedi gwella. 

Cydbwysedd gwaith a bywyd

Profodd cyfranogwyr ar draws astudiaethau’r treialau welliant 
arwyddocaol mewn cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd. 
Profodd y rhan fwyaf o gyfranogwyr:

• Well amser hamdden 

• Mwy o amser ac egni ar gyfer ymarfer corff

• Gwell perthynas â’u swyddi o ran gorweithio a straen

• Gwell bywyd domestig

• Gwelliant mewn bywyd teuluol, yn enwedig i deuluoedd un 
rhiant
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• Gwell cyfathrebu rhwng cymheiriaid / partneriaid

• Cynnydd sylweddol yng nghyfranogiad dynion mewn 
dyletswyddau domestig

• Gwell perthynas rhwng rhieni a phlant.

Roedd y manteision hyn yn cael eu mwynhau’n gyfartal gan 
bobl ar gytundebau cyflogi safonol ac ansafonol. 

Ni syrthiodd allbwn cynhyrchiol yn yr un o’r treialon hyn. 
Roedd gweithwyr yn llwyddo i gyflawni’r un nifer o dasgau 
angenrheidiol i’w swyddi mewn llai o oriau. Mae’r manteision 
o ran llesiant ac iechyd yn awgrymu nad oedd cynhyrchu’r un 
allbwn mewn llai o oriau’n broses niweidiol i lesiant y gweithwyr. 

Gwersi i Gymru o Wlad yr Iâ

Sector cyhoeddus fel catalydd

Bu i’r treial bach cychwynnol ysbrydoli cefnogaeth ehangach 
ac ymgorffori wythnos waith fyrrach ar draws Gwlad yr Iâ. 
Ar ôl y llwyddiant hwn, dechreuodd sawl adran wladwriaeth 
yng Ngwlad yr Iâ y tu allan i Reykjavík gynnal eu treialon 
eu hunain. O ganlyniad i sylw cadarnhaol parhaus ar y 
newyddion, daeth y syniad o gael wythnos waith fyrrach i sylw’r 
cyhoedd.57 Mae hyn wedi golygu fod lleihau oriau gwaith wedi 
aros ar yr agenda ers hynny. 

Cyfranogwyr y treial

Bu i gyngor Reykjavík ddethol adrannau penodol ble barnwyd 
fod gan weithwyr lwyth gwaith uchel, a’u bod, o ganlyniad yn 
dioddef straen. Yn yr un modd, mewn cyd-destun Cymreig, mae 
cyflogeion yn fwy tebygol o elwa fwyaf o dreial wythnos waith 
fyrrach. 

57  NEF (2019), ‘Achieving a shorter working week across Europe’. Ar gael yma: 
https://neweconomics.org/uploads/files/workingtime-newsletter1.pdf

https://neweconomics.org/uploads/files/workingtime-newsletter1.pdf
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Pwyllgorau amser byr

Sefydlwyd pwyllgorau i reoli’r treial a mesur ei lwyddiant. Roedd 
y pwyllgorau hyn yn allweddol yn y dasg o helpu i gynllunio 
a mesur dangosyddion perfformiad ar gyfer cynhyrchiant a 
llesiant gweithwyr, yn ogystal â chydbwysedd rhwng gwaith a 
bywyd. Roedd y dangosyddion hyn yn amlygu canlyniadau’r 
treial, er mwyn gallu’u cyfleu yn hawdd i’r cyhoedd.

Cefnogaeth undebau llafur

Chwaraeodd undebau llafur rôl sylweddol yn y dasg o sefydlu’r 
treialon. Roedden nhw wedi bod yn dadlau’r achos dros oriau 
byrrach ers rhyw ddegawd, a bu iddyn nhw helpu i wthio’r polisi 
drwy drafodaethau â’r llywodraeth.58 Chwaraeodd undebau ran 
arwyddocaol hefyd mewn llywio’r treialon eu hunain, gan helpu 
i drefnu sut y byddai’r treialon yn cael eu gweithredu, a rheoli 
a goruchwylio’r broses wrth i’r treialon ddatblygu. Arweiniodd 
hyn at gytundeb newydd ar y cyd rhwng undebau llafur a 
Chonffederasiwn Menter Gwlad yr Iâ yn 2019, sy’n cadw’r drws 
yn agored i’r posibilrwydd o weithredu oriau llai yn ehangach ar 
draws yr economi cenedlaethol.59

b. Yr Almaen
Mae llywodraeth yr Almaen wedi defnyddio cynllun oriau 
gwaith byrrach o bryd i’w gilydd ers y 1980au i helpu i bontio 
cyfnodau o brinder dros dro yn y galw am lafur. Mae’r 
cynllun “Kurzarbeit“ (cynllun cymhorthdal oriau gwaith byr) 
yn galluogi’r llywodraeth i sybsideiddio dros dro leihad mewn 
oriau gwaith arferol mewn ymateb i gwymp sylweddol yn y 

58  Ibid.

59  Iceland Review (2019), ‘Collective agreement opens possibility for shorter 
work week’. Ar gael yma: https://www.icelandreview.com/news/collective-agreement-
opens-possibility-for-shorter-work-week/

https://www.icelandreview.com/news/collective-agreement-opens-possibility-for-shorter-work-week/
https://www.icelandreview.com/news/collective-agreement-opens-possibility-for-shorter-work-week/
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galw am lafur mewn sefydliad neu gwmni.60 Ei brif ddefnydd 
a’r mwyaf effeithiol fu brwydro yn erbyn diweithrdra torfol 
yn ystod argyfwng ariannol 2008 ac yn fwy diweddar yn 
ystod pandemig Covid. Mae Kurzarbeit yn galluogi cwmnïau 
i gadw’u cyflogeion yn ystod cyfnodau ble mae galw’n isel ac 
addasu’n gyflym i gynnydd mewn gweithgarwch economaidd 
pan fydd y galw’n ailymddangos. 

I dalu am oriau gwaith byrrach mae yr Asiantaeth Gyflogi 
Ffederal yn talu lefel o iawndal sy’n debyg i fudd-dal 
diweithdra, yn gyfwerth â 60% o’r incwm net a gollwyd. Bydd 
cyflogeion â phlant yn derbyn swm uwch o 67%. Yn ystod 
Covid, cynyddodd y budd-daliadau hyn i 70% (a 77% yn y 
drefn honno) o’r pedwerydd mis ymlaen, ac i fyny i 80% (87%) 
o’r chweched mis ymlaen, a’i dalu hyd at 21 mis.61

Effaith gymdeithasol polisïau’r Almaen

Diweithdra

Mae Kurzarbeit wedi profi’n strategaeth ragorol ar gyfer 
cadw swyddi mewn cyfnod argyfyngus, gan atal y lefelau 
diweithdra a welwyd mewn gwledydd Ewropeaidd eraill nad 
ydynt wedi mabwysiadu cynlluniau tebyg. Yn ystod cyfnodau 
o ddirwasgiad dwys, mae wedi gwarchod incwm gweithwyr 
a thrwy wneud hynny, mae wedi cefnogi’r galw cyfansymiol. 
Cafodd hyn effaith ataliol gwarchodol ar gyflogaeth a galw 
o du defnyddwyr. Am nad yw gweithwyr yn mynd i golli’u 
swyddi, nid ydynt yn teimlo’r angen i arbed arian mewn dull 
rhagofalus.

60  Autonomy (2020), ‘Time for Change: a four-day week as an unemployment 
strategy’. Ar gael yma: https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/07/Time-
for-Change-REPORT.pdf

61  BMAS (2020), ‘Kurzarbeitergeld’. Ar gael yma: https://www.bmas.de/DE/
Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html

https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/07/Time-for-Change-REPORT.pdf
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/07/Time-for-Change-REPORT.pdf
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/kug.html
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Mae Kurzabeit hefyd wedi bod o fantais i gwmnïau a 
sefydliadau, sy’n gallu osgoi proses ddrud gwahanu, ail-gyflogi 
a hyfforddi drwy fabwysiadu’r cynllun. Ar lefel fwy cyffredinol, 
mae cadw diweithdra’n isel wedi gwarchod y gymdeithas 
rhag effeithiau negyddol anghydraddoldeb a chwymp mewn 
cydlyniad cymunedol. 

Gwersi i Gymru o’r Almaen

Er y byddai setliad datganoli’n atal Llywodraeth Cymru rhag 
cyflwyno polisi ar y fath raddau, ac un a fyddai mor ddibynnol 
ar gefnogaeth gyfreithiol ac ariannol llywodraeth y DU, mae 
nifer o wersi pwysig i’w dysgu gan Kurzabeit serch hynny.

Rheoli argyfwng

Mae Kurzabeit yn dangos effeithiolrwydd oriau gwaith byrrach yn 
y dasg o leihau diweithdra, gyda’r cynllun yn cael ei ddefnyddio 
i atal diswyddiadau yn ystod sawl argyfwng gwahanol. Drwy 
gefnogi swyddi yn ystod argyfwng 2008 a phandemig diweddar 
Covid, mae Kurzabeit wedi helpu i gefnogi llesiant materol 
gweithwyr ar draws sectorau. Er na fyddai modd i Lywodraeth 
Cymru weithredu cynllun oriau gwaith byrrach i’r graddau hyn, 
byddai’r un egwyddor yn berthnasol, dyweder, i swyddi yn y sector 
cyhoeddus sy’n dod o dan orchwyl y setliad datganoli. Wrth i’r 
21ain ganrif fynd rhagddi, a mwy o argyfyngau’n amlygu’u hunain 
– boed y rhain yn rhai ecolegol, epidemiolegol neu economaidd – 
bydd mecanwaith ar gyfer rhannu’r oriau gwaith byrrach sydd ar 
gael yn gynyddol ddefnyddiol.

Bargeinio ar y cyd

Fe wnaeth bargeinio ar y cyd alluogi sectorau penodol i 
sicrhau estyniadau ac ychwanegiadau i iawndal. Enillodd 
yr undeb diwydiannol IG Metall ychwanegiad mewn budd-
daliadau hyd at 80% o incwm net a gollwyd i’w gweithwyr 
metel. Sicrhaodd yr NGG, sy’n trefnu gweithwyr yn y 
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diwydiant lletygarwch, ychwanegiad o 90% ar gyfer gweithwyr 
McDonald’s, Burger King a Starbucks ymysg cwmnïau eraill 
yn y diwydiant lletygarwch. Byddai cefnogaeth o’r fath gan 
undebau yr un mor fanteisiol ar gyfer unrhyw gynllun wythnos 
waith fyrrach a weithredwyd yng Nghymru.

c. Y DU (Cwmnïau ac undebau llafur)

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae ton o gwmnïau a 
sefydliadau wedi gweithredu oriau gwaith byrrach ar draws 
y DU. Ar y cyfan mae dros 50 gweithle y gwyddys amdanynt 
bellach wedi gweithredu, neu’n bwriadu gweithredu, oriau 
gwaith byrrach ar gyfer eu staff, gan ymestyn o elusennau 
bach a sefydliadau trydydd sector i gwmnïau mawr. Mae nifer 
sylweddol o’r gweithleoedd hyn wedi gweithredu’r polisi yn sgil 
y pandemig Covid.

Bydd y lleihad mwyaf mewn oriau gwaith yn cael ei 
weithredu gan y CWU. Bydd dros 120,000 o weithwyr y Post 
Brenhinol yn elwa o leihad mewn oriau gwaith o 39 i lawr i 
35; gweithredwyd cam cyntaf y lleihad arfaethedig yn 2018, 
a aeth ag oriau i lawr i 38, heb ddim cwymp cysylltiol mewn 
cyflog.62 Elfen allweddol yng nghytundeb cenedlaethol Pedwar 
Piler Diogelwch, yw lleihau oriau’n raddol mewn ymateb i 
dechnolegau newydd y rhagwelir y byddant yn effeithio’n 
andwyol ar oriau a swyddi.

Mae Autonomy wedi ymgynghori â nifer o gwmnïau yn y DU sy’n 
cynllunio i gyflwyno wythnosau gwaith byrrach, ac wedi’u helpu i 
weithredu treialon. O ran gwella llesiant gweithwyr, bu’r treialon 
yn llwyddiant digamsyniol, ac felly maent yn addysgiadol ar gyfer 
unrhyw dreialon arfaethedig yng Nghymru. Yma rydyn ni’n rhoi 
sylw penodol i ddwy astudiaeth achos:

62  CWU (2018), ‘Royal Mail ‘historic’ advance in work-life balance’. Ar gael 
yma: https://www.cwu.org/news/royal-mail-historic-advance-in-work-life-balance/

https://www.cwu.org/news/royal-mail-historic-advance-in-work-life-balance/
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Big Potato Games

Bu i’r cwmni gemau bwrdd annibynnol leihau oriau gwaith ei holl 
dîm staff i wythnos bedwar diwrnod am gyfnod arbrofol o ddau 
fis. Helpodd Autonomy’r cwmni i gynllunio a rheoli gweithredu 
treial wythnos waith fyrrach, yn ogystal â chofnodi canlyniadau’r 
treial drwy gyfrwng arolygon, cyfweliadau unigol a gweithdai.

Gwnaed penderfyniadau ynghylch sut i leihau oriau gwaith 
yn ystod gweithdai a chyfweliadau gyda staff. Felly, roedd 
fframwaith y treial wedi’i sefydlu gan ddefnyddio dull o’r 
gwaelod i fyny, ble roedd staff yn gallu mynegi eu teimladau a’u 
barn am y treial ei hun, a gweithredu newidiadau a ddiffiniwyd 
ganddyn nhw i brosesau gwaith oedd, yn eu barn nhw, yn 
cynyddu cynhyrchiant.63 Golygai hyn fod newid gwaith pum 
diwrnod i gyfnod o bedwar diwrnod yn broses oedd yn bennaf 
dan reolaeth gweithwyr. Roedd hyn yn cynnwys:

• Clustnodi tasgau dyddiol fel rhai ‘brys’, pwysig’, a ‘ddim yn 
rhai brys’ a’u cwblhau yn ôl y galw.

• Blocio amser mewn ystafelloedd tawel

• Cyfyngu ar gyfnod oriau cyfarfodydd. 

Effaith newidiadau mewn cwmnïau preifat

Mwy o gydbwysedd gwaith a bywyd

Dywedodd staff eu bod wedi gweld gwelliant sylweddol yng 
nghydbwysedd gwaith a bywyd. Soniodd sawl aelod o staff fod 
ganddynt fwy o amser i ymlacio, gorffwys ac adfer, gan adrodd 
fod y penwythnos yn teimlo’n fwy ‘dilys’, gyda gwaith tŷ a thasgau 
oedd fel arfer yn digwydd ar ddydd Sadwrn a Sul bellach yn 
digwydd ar y diwrnod rhydd ychwanegol. 

63  Autonomy (2019), ‘A Four-Day Week at Big Potato: trial results’. 
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Mwy o annibyniaeth

Profodd staff ymdeimlad cryfach o awtonomi a mwy o amser i 
ymgysylltu â gweithgareddau y tu allan i’r gwaith. Cofnododd 
gweithwyr fod y diwrnod rhydd ychwanegol yn cynnig amser 
i ddilyn diddordebau, gwneud gweithgareddau a gweinyddu 
bywydau.

Gwersi i Gymru o dreialon yn y sector preifat

Mwy yn cael ei gyflawni mewn llai o amser

Dywedodd staff fod cywasgu gwaith yr wythnos i bedwar diwrnod 
yn newid i’w groesawu yn eu patrymau gwaith. Nid oedd staff 
wedi sylwi fod cynnydd sylweddol mewn gwaith beunyddiol. Mewn 
gwirionedd, nodwyd ‘awydd’ newydd i gwblhau gwaith mewn llai o 
amser a mwynhau penwythnos hirach. Soniodd nifer ei fod yn peri 
iddynt fod yn fwy trefnus a chanolbwyntio’n well ar y dasg oedd 
o’u blaenau. Mae hyn yn dangos fod modd mireinio llwyth gwaith 
mewn rhai cwmnïau a sefydliadau heb fod hynny’n cael effaith 
niweidiol ar lesiant staff.

Cynnydd mewn llesiant

Bu i bron bob aelod o staff sôn eu bod yn teimlo’n well o ran 
llesiant meddyliol yn ystod y treial. Mewn cyfweliadau, soniodd 
staff dro ar ôl tro eu bod yn teimlo wedi ymlacio a gorffwyso’n 
well oherwydd y diwrnod rhydd ychwanegol,

Enw da’r cwmni

Noddodd aelodau staff fod cleientiaid a chwsmeriaid yn 
ymateb yn gadarnhaol i benderfyniad y cwmni i gyflwyno 
wythnos bedwar diwrnod, gyda’r posibilrwydd o hybu enw da’r 
cwmni fel cyflogwr. Dylid pwysleisio’r fantais bosibl o ennill enw 
da i fusnesau Cymru sy’n ystyried cynnal treialon tebyg. 
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d. Elusen
Helpodd Autonomy oruchwylio, dadansoddi a gwerthuso treial 
wythnos waith fyrrach mewn elusen.64 Roedd y treial yn golygu 
cael wythnos waith 28 awr i’r rhan fwyaf o staff dros gyfnod o 
chwe mis.

O ran gweinyddu gweithrediad oriau gwaith byrrach, gwnaeth 
Autonomy a rheolwyr y sefydliad:

• Ymgynghori gyda staff ynghylch sut orau i drafod llwyth 
gwaith; sut i newid llif gwaith y sefydliad; sut i ymdrin â 
chyfnodau o ‘orlif’.

• Galluogi staff i gynllunio ‘wythnos bedwar diwrnod’ 
personol, boed hynny ar ffurf diwrnod cyfan i ffwrdd neu 
oriau llai bob dydd ar draws yr wythnos gyfan.

O ran gwerthuso canlyniadau’r treial, defnyddiodd Autonomy:

• Gyfweliadau, arolygon, cyfweliadau personol, nodiadau 
amcanion personol a gwirio i asesu llwyddiant y treial wrth 
iddo ddatblygu. Bu’r dulliau hyn o gymorth i gymharu a 
gwrthgyferbynnu’r gwahaniaethau rhwng disgwyliadau 
staff (cyn y treial), eu hymatebion beirniadol (ynghanol 
y treial), ac yn olaf eu myfyrdodau a’u gwerthusiad (ar y 
diwedd).

• Data seiliedig ar gynhyrchiant a chanlyniadau’n deillio o 
feincnodau a dulliau gwerthuso’r elusen ei hun. 

   

64  Mae hyn yn cyfeirio’n fras at adroddiad mewnol ar gyfer yr elusen dan sylw, 
a gynhyrchwyd gan Autonomy. 
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Effaith

Bu i’r treial wella llesiant staff mewn sawl ffordd allweddol:

Llai o straen

Dangosodd arolygon cyn ac ar ôl y treial fod lefelau straen 
staff yn y gweithle wedi gostwng yn sylweddol yn ystod cyfnod 
y treial. Roedd hyn yn debygol o fod oherwydd manteision cael 
mwy o orffwys ac ymlacio.

Gweithio’n well

Dangosodd arolygon cyn ac ar ôl y treial fod staff yn ystyried eu 
hunain i fod yn gweithio’n well dros gyfnod y treial, i fod yn rhoi 
mwy i’w swydd ac yn cael mwy allan ohoni. Nododd y rhan fwyaf 
o staff fod gwelliant yn niwylliant y gwaith dros gyfnod y treial.

Mwy o amser rhydd, a hwnnw’n well

Dangosodd arolygon cyn ac ar ôl y treial fod staff yn llawer 
mwy bodlon gyda’u hamser rhydd yn ystod cyfnod y treial.

Gwersi i Gymru o’r sector elusennol

Dim dwysáu ar broses gweithio

Fel cyflogeion yn Big Potato, ni adroddodd staff yr elusen 
unrhyw ymdeimlad fod eu llwyth gwaith wedi tyfu’n sylweddol 
yn ystod y treial. Roedd y rhan fwyaf o staff yn hyderus y 
bydden nhw’n gallu addasu eu llwyth gwaith a’u prosesau yn 
yr hirdymor i gyd-fynd ag wythnos waith 28 awr. Does dim 
rheswm i gredu na fyddai hyn hefyd yn wir yn achos treial mwy 
o faint yng Nghymru. Yn y tymor byr, gall gweithwyr addasu’u 
harferion gwaith i oriau byrrach mewn ffyrdd sy’n gwneud 
gweithredu dros gyfnod hirach yn bosib. Dylid nodi na fydd
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pob sefydliad yn dilyn y patrwm hwn, ac fe all fod galw am 
gyflogi staff newydd mewn rhai achosion (e.e. rhai rolau sector 
cyhoeddus. Gweler Adran 5 isod).

Cynnydd mewn cynhyrchiant

Bu i’r treial gyd-daro gyda gwelliant mwy fesul awr mewn 
cynhyrchiant ar draws y sefydliad. Awgryma hyn nad yw cael 
mwy o amser hamdden a gwell llesiant yn anghydnaws â 
chynnydd mewn cynhyrchiant; i’r gwrthwyneb, awgryma’r treial 
fod y cyntaf mewn gwirionedd yn peri i’r ail ddigwydd.

Gweithio o hirbell ac oriau byrrach

Canfu gweithwyr a wnaeth barhau â threfniadau gweithio 
o hirbell yn ystod cyfnod y treial fod gweithio i ffwrdd o’r 
swyddfa ac oriau gwaith byrrach yn strategaethau cyflenwol ar 
gyfer gwneud gwaith yn fwy hyblyg. 
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4. Safbwyntiau 
lleol: beth yw barn 
rhanddeiliaid Cymru? 

Yn unol ag ymrwymiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
i gydweithio i wella llesiant yng Nghymru,65 mae Autonomy 
wedi ceisio dysgu gan farn a syniadau rhanddeiliaid allweddol. 
Cysylltwyd â rhanddeiliaid ar y sail fod eu gorchwyl yn llefaru 
ag un neu ragor o’r saith nod llesiant i Gymru.66 Roeddem ni’n 
arbennig o awyddus i glywed oddi wrth gynrychiolwyr oedd yn 
gallu darparu safbwynt cydraddoldeb, a chynnwys ymatebwyr 
oedd yn meddu ar wybodaeth o gyflogaeth yn y sector 
cyhoeddus, preifat a’r drydedd sector. 

Yn y cyfweliadau, gwnaethom holi rhanddeiliaid am heriau 
presennol eu sefydliadau, a fyddai wythnos waith fyrrach 
yn ddymunol, beth allai’r effeithiau fod, a’u barn ar sut y 
dylid ei weithredu. Gellir gweld mwy o fanylion am ddull ein 
hymgysylltu â rhanddeiliaid yn Atodiad B.

65  Gweler Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2020), ‘Y Pum Dull o 
Weithio’. Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/cy/faqs/
66  Gweler Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru (2020), ‘Saith Nod 
Llesiant’., Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/cy/about-us/future-
generations-act/
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a. Sut allai wythnos waith fyrrach effeithio 
ar Gymru? 
Ymysg y rhanddeiliaid a holwyd gennym, cymysg oedd 
ymwybyddiaeth flaenorol am wythnos waith fyrrach fel nod 
polisi. Dywedodd un cyfranogwr ei fod wedi ystyried yr wythnos 
waith fyrrach cyn hynny yn unig fel dewis personol: “Ro’n i’n 
ystyried y gallech chi weithio un dydd yn llai a chael eich talu 
ychydig yn llai” (Rhanddeiliaid Dienw).

Wrth i gyfranogwyr ystyried yr wythnos waith fyrrach, 
cynigiodd sawl un egwyddorion arweiniol sy’n cyd-fynd â hanes 
y polisi, sef na ddylai lleihad mewn oriau gwaith gael effaith 
andwyol ar gyflog, neu fod yn gyfystyr â gwasgu’r un llwyth 
gwaith i gyfnod byrrach:

dyw hyn ddim yn ymwneud â thrïo gwneud 40 awr mewn 4 diwrnod 
(Rhanddeiliaid Dienw).

Bu i un a gyfwelwyd ganmol yr wythnos waith fyrrach 
fel ffordd o sicrhau fod gweithwyr yn y diwydiannau 
gweithgynhyrchu’n derbyn mwy o ddifidendau o welliannau 
technolegol.

sicrhau fod manteision y dechnoleg honno’n cyrraedd y cyflogwr a’r 
cyflogai (Bethan Thomas, UNISON Cymru) 
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Er mai cymysg oedd ymwybyddiaeth flaenorol o’r polisi, 
siaradodd y rhan fwyaf o’r rhai a gyfwelwyd yn gadarnhaol iawn 
am ei ddarpar effeithiau. Credai cynrychiolwyr o Rwydwaith 
Cydraddoldeb Menywod a Chwarae Teg y gallai’r polisi fod yn 
arbennig o berthnasol i fenywod, y gwyddom sy’n profi llai o 
amser rhydd na dynion ar gyfartaledd, ac sy’n fwy tebygol o fod 
yn ysgwyddo ‘shifft ddwbl’ cyflogaeth a gwaith gofalu di-dâl.67

Mae’r cyfan yn dod yn ôl i’r un pwynt fod menywod yn dlawd o 
ran amser, felly byddai rhoi mwy o amser iddyn nhw’n gadarnhaol. 
(Natasha Davies, Chwarae Teg)

Dwi o blaid unrhyw beth sy’n cefnogi cydbwysedd bwyd a gwaith, ac 
sy’n rhoi bywyd mwy crwn, gwell i bobl. Diwrnod bob wythnos i ganlyn 
eich astudiaethau eich hun, dysgu rhywbeth newydd, treulio amser 
gyda’ch plentyn… Os gall weithio’n economaidd, pam lai? (Catherine 
Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod)

Gofynnwyd i’r rhai a gyfwelwyd sut y tybient y byddai 
aelodau’u sefydliadau (a’r cyhoedd oedd yn gysylltiedig ag 
ef) yn dewis treulio diwrnod rhydd ychwanegol bob wythnos. 
Denodd hyn amrywiaeth o ymatebion.

Mae staff wedi sôn am yr awydd i gael mwy o amser gartref, 
lleihau teithio i’r gwaith, a gallu treulio amser gyda theulu, dilyn 
diddordebau newydd, mynd i’r gampfa, fel bod eu bywyd yn fwy 
na nad dim ond gwaith. Cael amser rhydd, ymlacio gyda ffrindiau, 
gwneud gwaith gwirfoddol. (Rhanddeiliad Dienw)

Roedd Natasha Davies o Chwarae Teg o’r farn y gallai’r 
polisi fod yn ffordd dda o helpu i ariannu cyfrifoldebau 

67  Gweler cynnig Grŵp Cyllideb Menywod am oriau gwaith byrrach mewn 
ymateb i’r angen am fwy o ofal yn ein heconomïau. (2020) ‘Creating a Caring 
Economy: a call to action’. Ar gael yma: https://wbg.org.uk/analysis/creating-a-
caring-economy-a-call-to-action-2/ See also: Autonomy (2019), ‘The shorter working 
week: a radical and pragmatic proposal’. Ar gael yma: https://autonomy.work/
portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-
members-of-the-4-day-week-campaign/

https://wbg.org.uk/analysis/creating-a-caring-economy-a-call-to-action-2/
https://wbg.org.uk/analysis/creating-a-caring-economy-a-call-to-action-2/
https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
https://autonomy.work/portfolio/the-shorter-working-week-a-report-from-autonomy-in-collaboration-with-members-of-the-4-day-week-campaign/
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gofal, ond esboniodd hefyd ffocws ychwanegol y sefydliad ar 
bwysigrwydd rhyddid rhag gofalu. Credai Natasha y gallai 
cyfathrebu â’r cyhoedd o gwmpas wythnos waith fyrrach fod yn 
gyfyng pe bai ond yn canolbwyntio ar y gweithgareddau hynny 
a ystyriwyd yn ‘dda’ fel gofalu a gwneud cyfraniad dinesig. 

Dyma i fi ble mae’r ffocws ar lesiant yn bwysig. Mae’r rhan fwyaf 
o fenywod yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser naill ai’n gweithio 
neu’n gofalu, ac mae angen i ni gefnogi’r realiti hwnnw. Ond mae 
angen hefyd i ni ganolbwyntio ar symud a newid hynny… Y broblem 
go iawn yw cael amser i fenywod wneud beth bynnag maen nhw 
eisiau’i wneud. Os taw mynd mas am dro yw hynny, treulio’r diwrnod 
yn darllen, cael dydd ar y Playstation, sefydlu busnes newydd – 
mae hynny oll yn wych. Ddylai neb farnu… mae’n bwysig ehangu’r 
drafodaeth am amser i ffwrdd o’r gwaith heb ei gysylltu’n benodol â 
gofalu. (Natasha Davies, Chwarae Teg) 
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Beth fyddech chi’n ei wneud?

Gofynnodd ein harolwg ar lein i breswylwyr Cymru fyfyrio 
ar y gweithgareddau y gallen nhw gyfrannu mwy o amser 
iddyn nhw, pe bai ganddyn nhw wythnos waith fyrrach68. 
Dywedodd 36% o ymatebwyr y bydden nhw’n treulio mwy 
o amser yn gwneud ymarfer corff, 30% ar hyrwyddo achos 
cymdeithasol, 27% ar addysg, 26% ar hunan-ofal, 26% ar 
waith gwirfoddol a 24% ar waith creadigol ( y dewisiadau 
mwyaf poblogaidd o blith rhestr o 18 dewis). 

Yn eu hymatebion i gwestiynau agored,69 byddai ymatebwyr 
yn aml yn disgrifio pwysau bywyd gwaith, gan dynnu sylw 
at y ffaith y byddai amser rhydd yn dueddol o gael ei lyncu 
gan waith tŷ a dadflino ar ôl gweithio. Awgrymodd llawer 
y byddai cael wythnos waith fyrrach yn gwella’u gallu i 
gyfrannu amser a doniau i bethau eraill, gwneud gwaith 
gwirfoddol, dechrau ar fentrau busnes newydd, neu fod yn 
fwy ‘presennol’ ar gyfer bywyd teuluol.

Byddai’n rhoi mwy o amser i fi… efallai y byddwn ni’n gallu dysgu 
Cymraeg yn iawn o’r diwedd! Bod yn fwy presennol yn fy nghymuned 
a gwneud mwy o waith gwirfoddol. (Preswylydd o Gaerdydd)

Dwi’n teimlo fel pe bai fy mhenwythnosau’n ymgais wyllt i 
gyflawni’r gwaith tŷ… does gen i ddim cymaint o egni ar gyfer fy 
ngwaith gwirfoddol ag yr hoffwn. (Preswylydd o Gaerdydd)

68 Gofynnwyd i ymatebwyr ethol y tri phrif flaenoriaeth iddynt o ‘bethau 
y bydden nhw’n gwneud mwy ohonynt o blith rhestr o ddewisiadau: gweld 
ffrindiau, hamdden, gofal plant, addysg, siopa, datblygu busnes, hyrwyddo 
achos cymdeithasol, gofal henoed, hunan-ofal, ymarfer corff, gwaith gwirfoddol, 
coginio, chwaraeon, ymwneud â’r celfyddydau, gwaith creadigol, prosiectau 
cymunedol, a ‘faswn i ddim yn gwneud dim yn wahanol’. 
69 Gofynnwyd i ymatebwyr: ‘Sut mae eich oriau gwaith presennol yn effeithio 
ar eich llesiant?’ a ‘Sut fyddai hi pe gallech wneud llai o oriau o waith am dâl?’
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Yr unig wrthwynebydd cryf i’r wythnos waith fyrrach o blith ein 
hymatebwyr oedd Darren Williams, ar ran Undeb Amaethwyr 
Cymru. Meddai Darren ‘dyw’r wythnos waith fyrrach ddim 
yn bennawd Cymreig neis’, gan esbonio mai’r unig gysylltiad 
gafodd yr undeb â pholisi oriau gwaith oedd yng nghyd-destun 
cyfarwyddeb oriau gwaith yr UE. Fel polisi un-maint-i-bawb a 
orfodwyd oddi fri, awgrymodd Darren fod y gyfarwyddeb wedi 
anwybyddu heriau gwaith amaethyddol,

Hoffwn ddatblygu un o fy niddordebau eraill yn ail fusnes, ond does 
gen i ddim amser nag adnoddau. (Preswylydd o Fynachlog-ddu)

Hoffwn gael mwy o amser ar gyfer gweithgareddau hamdden go 
iawn, a gwneud yn fawr o’r ffaith mod i’n byw mewn ardal hardd, yn 
hytrach na gorffwyso a gwneud y gwaith tŷ. (Preswylydd o Fangor)

Byddai’n rhoi mwy o amser i fi wneud y pethau dwi angen eu 
gwneud nad oes tâl amdanyn nhw – gan gynnwys gweld fy 
nheulu, mwynhau’r cartref a’r ardd, datblygu prosiectau newydd 
gyda phobl. (Preswylydd o Gaerdydd)

Dwi’n caru fy swydd, ond byddai’n well gen i gael mwy o amser ar 
gyfer astudio, dysgu iaith, amser o safon gyda ffrindiau a mwy o 
amser ym myd natur. (Preswylydd o Gamros)

Ar hyn o bryd does dim digon o oriau yn y dydd, yn fy amser 
rhydd rhaid i fi ddewis rhwng astudio a’r teulu. Mae’n andwyol i 
bawb ohonon ni am nad ydyn ni’n treulio digon o amser gyda’n 
gilydd, ac mae’n niweidio fy iechyd meddwl oherwydd rwy’n 
teimlo’n euog drwy’r amser. Byddai gweithio ychydig yn llai o 
ddiwrnodau’n golygu na fyddai’n rhaid i fi wneud y dewis amhosib 
yna. (Preswylydd o Gaerdydd)



63

fel gwaith dwys gofalu am anifeiliaid, a’r pwysau ar ffermwyr i 
gyflenwi llawer iawn am bris isel.

Mynegodd ofid y gellid gorfodi polisi wythnos waith fyrrach 
ar weithwyr amaethyddol mewn ffordd debyg, a gweithredu 
o bosib fel cymhelliant i ffermwyr ffafrio contractwyr 
hunangyflogedig ar draul gweithwyr sicr, oedd â hawl i gael 
wythnos waith fyrrach.

Wrth egluro na allai ef siarad ar ran pawb, cwestiynodd 
Darren Williams hefyd faint o archwaeth fyddai gan weithwyr 
amaethyddol dros wythnos waith fyrrach. Awgrymodd fod 
llawer o’r gymuned ffermio’n teimlo hunaniaeth gadarnhaol â 
gwaith, gan ddisgrifio ffermio fel galwedigaeth. Mae hyn yn 
tanlinellu’r angen i sicrhau bod unrhyw bolisïau oriau gwaith yn 
cynnwys gofod ar gyfer agweddau lluosog at gyflogaeth.

b. Mater o weithredu
Pryd bynnag y bydd syniad polisi arwyddocaol yn dod i’r amlwg 
yn genedlaethol, bydd rhanddeiliaid o reidrwydd eisiau sicrhau 
nad yw cynigwyr yn ei weld fel moddion ar gyfer bopeth neu 
gyfnewidiad am nodau gwleidyddol neu ymrwymiadau gwario 
cyfredol. Nid oes ryfedd fod sawl un a gyfwelwyd wedi ffocysu 
ar berthnasedd parhaus blaenoriaethau presennol a allai gyd-
fynd ag unrhyw alw am wythnos waith fyrrach.

Pwysleisiodd sawl cyfranogwr bwysigrwydd hyblygrwydd oriau 
gwaith yn ogystal â’u maint, gan awgrymu y gall llwyddiant 
yr wythnos waith fyrrach ddibynnu ar ei gallu i gyfuno â 
phwyslais y gweithwyr ar hyblygrwydd.

Ydych chi’n cynnig pedwar diwrnod yn benodol, neu a fyddai yna 
hyblygrwydd? Mae hyn yn bwysig i amrywiol bobl, er enghraifft 
rhai pobl anabl, rhai a fyddai’n elwa o wneud oriau cywasgedig neu 
weithio’u horiau dros 5 neu 6 dydd (Ele Hicks, Diverse Cymru)
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I ni, wrth feddwl am weithleoedd (ac wrth gwrs mae’n amrywio o 
sector i sector), rydyn ni eisiau hyblygrwydd gwirioneddol nad yw’n 
dda yn unig i’r cyflogwr… Faswn i ddim eisiau gweld yr wythnos waith 
fyrrach yn symud y ffocws oddi wrth bwysigrwydd hyblygrwydd o ran 
sut a ble rydyn ni’n gweithio. Mae cadw’r pethau yna gyda’i gilydd yn 
wirioneddol bwysig. (Natasha Davies, Chwarae Teg)

Yn yr un ysbryd, nododd sawl cyfranogwr y byddai angen 
paru’r wythnos waith fyrrach gydag ymrwymiad parhaus i 
adeiladu seilwaith gofal effeithiol yng Nghymru os am leddfu 
o ddifrif dlodi amser menywod â chyfrifoldebau gofalu.70

Mae angen gwasanaethau cyhoeddus o hyd a gwasanaethau gofal 
o’u cwmpas, i sicrhau fod menywod o ddifri’n gallu defnyddio’r amser 
ychwanegol hwn i ffwrdd o’r gwaith ar gyfer eu llesiant. Mae gan [yr 
wythnos waith fyrrach] wir botensial o safbwynt cydraddoldeb rhyw 
ond mae manylion yr hyn sy’n ei amgylchynu yn bwysig. (Natasha 
Davies, Chwarae Teg)

Barn gyffredin ymysg y cynrychiolwyr undebau y bu i ni siarad 
â nhw (o TUC Cymru ac UNISON Cymru) oedd y byddai’n fwy 
anodd cyflawni wythnos waith fyrrach yn y sector preifat:

Mae perygl fod eich gweithredoedd polisi ddim ond yn cyrraedd y 
cyflogwyr hynny sydd eisoes yn gyfrifol ac na fydd yn gwneud dim i’r 
cyflogwyr gwael. (TUC Cymru) 

Mae hon yn broblem pan fydd gyda chi gyflogwyr sector preifat 
nad ydynt yn derbyn arian cyhoeddus – pa fath o ysgogiadau a 
mecanweithiau sydd gennych chi i ymgysylltu â’r cyflogwyr hynny, 
â ganddynt nodau polisi ehangach? Mae hon yn broblem anodd. 
(Bethan Thomas, UNISON Cymru)

70  Ar gyfer cynnig am isadeiledd gofal newydd, effeithiol, gweler Autonomy 
(2020), ‘Long Term Care Centres: Making space for ageing’.
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Gan gyfeirio at egwyddorion a amlinellir yn agenda Gwaith 
Teg presennol Cymru,71 cyfeiriodd cynrychiolydd TUC Cymru 
at y posibilrwydd o sefydlu arferion oriau gwaith newydd 
mewn strategaeth gaffael foesol i Gymru (dull a amlinellir 
gennym yn Adran 5), er eu bod yn dal yn ansicr am rychwant 
unrhyw ganlyniadau, a hefyd faint o bwysau y gellid ei roi ar 
sefydliadau oedd yn gweithio ar draws ffiniau.

Serch hynny, wrth fyfyrio ar y potensial ar gyfer wythnos 
waith fyrrach fwy cyffredinol yn y sector preifat, awgrymodd 
y cyfweleion o TUC Cymru y byddai cyrraedd y cyflogwyr 
mwyaf esgeulus yn galw am strategaeth sy’n mynd y tu hwnt 
i enghreifftiau arfer da ac ‘egwyddorion uchelgeisiol’. Yn eu 
barn nhw, dylai unrhyw fentrau oriau gwaith gwladwriaethol 
neu rai o dan arweiniad cwmnïau gyd-fynd â rhoi pwysau drwy 
gyfrwng bargeinio ar y cyd.

Os nad yw’n cael ei drafod fel rhan o sefyllfa bargeinio ar y cyd, yna 
mae llond trol o faterion na fydden nhw o reidrwydd yn cael eu datrys 
yn syml gan y ffaith fod cwmni’n cytuno i gyd-fynd ag ef. (TUC Cymru)

Yn bwysig, ychwanegwyd ganddynt fod penderfyniadau pobl 
ynglŷn ag oriau gwaith yn cael eu rheoli gan eu sefyllfa 
ariannol, yn ogystal â rheoleiddio ar lefel y gweithle. Wrth 
fyfyrio ar brofiadau gweithwyr ffatri cyflog isel yng Nghymru, 
roedden nhw’n amau y byddai llawer yng Nghymru, oni bai 
fod ymrwymiad cadarn i wella incwm pobl Cymru (a allai 
gynnwys cyflwyno incwm sylfaenol cenedlaethol a gyflwynwyd 
yn chwaer-adroddiad Autonomy ar gyfer Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol)72 yn defnyddio’r ‘diwrnod ychwanegol’ 
a gynigid gan wythnos waith fyrrach i geisio mwy o gyflogaeth 
am dâl.

71 ‘Comisiwn Gwaith Teg’ (2019), ‘Fair Work Wales’. Ar gael yma: https://gov.
wales/fair-work-wales 
72 Autonomy (2021), ‘Dyfodol addas i Gymru: incwm sylfaenol i bawb’.

https://gov.wales/fair-work-wales
https://gov.wales/fair-work-wales
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c. Gwersi allweddol
Roedd ymwybyddiaeth bresennol rhanddeiliaid o’r wythnos 
waith fyrrach fel nod polisi yn gymysg.

Ac eithrio un rhanddeiliad – oedd yn gofidio y byddai wythnos 
waith fyrrach yn bolisi un-maint-i-bawb, a fyddai’n cael ei 
orfodi dros nos ac oddi fry – roedd lefel gref o gefnogaeth ar 
gyfer wythnos waith fyrrach yng Nghymru.

Ym marn y sefydliadau cydraddoldeb rhyw a siaradodd 
gyda ni, gallai’r polisi gael effaith arbennig o gadarnhaol ar 
fenywod, y gwyddys fod ganddynt gyfran is o amser rhydd.

Mynegodd y rhan fwyaf o’r rhai a gyfwelwyd y byddai angen 
i’r wythnos waith fyrrach fodoli ochr yn ochr ag ymrwymiadau 
eraill i fod ar ei mwyaf effeithiol, fel hyblygrwydd o ran oriau 
gwaith, seilwaith gofal cadarn, a chynnydd mewn incwm yng 
Nghymru.

Awgrymodd cynrychiolwyr undebau y gallai gweithredu 
wythnos waith fyrrach ymysg cyflogwyr sector preifat ‘gwael’ 
fod yn fwy heriol. Ystyriwyd fod datblygu strategaeth gaffael 
gwaith teg ac adeiladu sail dystiolaethol o blaid achos 
busnes ill dau’n ysgogiadau posibl, yn ogystal ag integreiddio 
gofynion oriau gwaith i gytundebau bargeinio ar y cyd.
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To what extent would you support or oppose the 
following initiative? In order to provide security and 
financial stability, available work should be shared 
out across the population, ensuring everyone has 
access to a job with decent pay and a good work-life 
balance.

Survation.

Strongly support40.1%

Somewhat support

36.0%

Neither support nor oppose

Total respondents: 1049 Cyfanswm ymatebwyr: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Cyfanswm ymatebwyr: 1049 

14.1%

Somewhat oppose

5.0%

Strongly oppose

1.3%

Don't know

3.7%

Mae rhai pobl wedi dadlau y byddai cael wythnos 
waith bedwar diwrnod, gyda chyflog yn aros yr un 
faint i weithwyr, yn gallu bod yn ateb hirdymor i 
ddiweithdra drwy rannu gwaith yn fwy cyfartal ar 
draws yr economi. Ar y llaw arall, mae rhai 
busnesau’n dadlau y gallai’u bil cyflogau godi, gan 
dalu cyflogau presennol am lai o oriau.

I ba raddau fyddech chi’n cefnogi neu’n 
gwrthwynebu gweld llywodraeth Cymru’n cynnal 
cynllun peilot i symud i gyfeiriad wythnos waith 
bedwar diwrnod? 

Cefnogi’n gryf 
28.1%

Cefnogi i ryw raddau 

28.8%

Ddim yn cefnogi na’n 
gwrthwynebu 20.7%

Gwrthwynebu i 
ryw raddau 

8.7%

Gwrthwynebu’n gryf 

8.2%

Ddim yn gwybod 

5.5%

Survation.

Thinking about the financial impact of the 
Coronavirus pandemic, to what extent (if at all) 
would you support the Welsh government trialling 
a 'basic income' scheme, whereby residents in 
Wales receive a regular, guaranteed, support 
payment to ensure that livelihoods are protected?

Strongly support
34.1%

Somewhat support

34.9%

Neither support nor oppose 15.9%

Somewhat oppose
4.7%

Strongly oppose

6.1%

Don't know

4.5%

Survation.

Thinking about the financial impact of the 
Coronavirus pandemic, to what extent (if at all) 
would you support or oppose the Welsh 
government increasing the taxes on the very rich 
in order to provide a basic standard of living for 
everyone in Wales?

Strongly support
37.8%

Somewhat support

29.3%

Neither support nor oppose 15.0%

Somewhat oppose
8.1%

Strongly oppose

5.9%

Don't know

4.0%

Survation.

Thinking about the impact of a crisis like the 
Coronavirus pandemic, to what extent, if at all, 
would you support or oppose the Welsh 
Government being given more significant devolved 
powers regarding welfare and its tax raising powers 
to deliver policies specific to the needs of Wales?

Strongly support
25.6%

Somewhat support

30.0%

Neither support nor oppose
18.8%

Somewhat oppose 7.2%

Strongly oppose
12.8%

Don't know

5.5%

Survation.

Dychmygwch ddyfodol â chyfoeth a chyflogaeth 
yng Nghymru wedi’u taenu’n fwy cyfartal, lle gellid 
cyflawni anghenion drwy lai o waith i bob person.

Pe bai angen i chi ddewis pa mor hir y dylai’r 
wythnos waith fod, beth fyddech chi’n ei ddewis?

Ddim yn gwybod 

10.4%
Mwy na 5 dydd 

1.3%

5 dydd 26.2%

4 dydd 
46.6%

3 dydd 
8.4%

2 ddydd 
2.4%

Diwrnod neu lai 

4.8%

Survation.

Lor
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5. Strategaeth 
Weithredu: sector 
cyhoeddus yn gyntaf 

Er nad yw gweithredu wythnos waith fyrrach ar raddfa fawr 
ledled holl economi Cymru’n dod o fewn galluoedd y setliad 
datganoli presennol (am resymau a amlinellwyd yn Adran 
2). mae ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru symud i gyfeiriad 
wythnos waith fyrrach fel safon aur newydd arferion cyflogi. 
Byddai’r mentrau polisi hyn yn adeiladu ar strategaethau a 
threialon llwyddiannus a ganfuwyd mewn gwledydd eraill, ond 
fe’u haddasid i gwrdd â nodau llesiant penodol Cymru’r unfed 
ganrif ar hugain.

a. Sector cyhoeddus Cymru fel arloeswr 
Byddai cael dadleniad damaid ar y tro, ond llawn yn y pen 
draw, ar draws y sector cyhoeddus yn cynrychioli strategaeth 
ddichonadwy, fuddiol a chost-effeithiol ar gyfer gweithredu 
wythnos waith fyrrach yng Nghymru.

Mae’n cynrychioli’r sector fwyaf dichonadwy yn economi Cymru 
ar gyfer treialu wythnos waith fyrrach oherwydd mae oriau 
gwaith llawer o weithwyr sector cyhoeddus – fel pobl a gyflogir 
yn y GIG a chynghorau lleol – yn dod dan gymhwysedd 
datganoledig Llywodraeth Cymru.

Dyma feysydd ble cafwyd treialon llwyddiannus eisoes hefyd.
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Yn nhreial Reykjavik un o’r treialon mwyaf i gael ei gynnal 
ar wythnos waith fyrrach, symudodd cynghorau lleol a 
gwasanaethau gofal iechyd i wythnos waith fyrrach, gan weld 
enillion sylweddol o ran llesiant gweithwyr, heb ddim cost i 
gynhyrchiant (gweler Adran 3).

Mewn sawl rhanbarth o Gymru, mae’r sector cyhoeddus 
yn cyfrif am dros 25% o gyflogaeth gyffredinol. Ar raddfa 
genedlaethol, byddai hyn felly’n cynrychioli cyfran sylweddol o 
weithlu Cymru’n symud i wythnos waith fyrrach (gweler Ffigwr 
3 a Siart 1). 
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Rhanbarth Cyflogaeth sector cyhoeddus 
fel % o gyflogaeth gyffredinol

Merthyr 29%
Abertawe 28%
Conwy 25%
Sir Gaerfyrddin 23%

Siart 1. Detholiad o ranbarthau Cymru â chanrannau uchel o gyflogaeth sector 
cyhoeddus. Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion tabl 13 

Ffigwr 3. Rhanbarthau Cymru â chyfraddau amrywiol o gyflogaeth sector 
cyhoeddus fel % o gyflogaeth gyffredinol. Po ddyfnaf y lliw coch, uchaf y gyfradd o 
gyflogaeth sector cyhoeddus yn y rhanbarth honno.
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion tabl 13, ar gael yma: https://www.
ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/
datasets/publicandprivatesectorashetable13

Cyflogaeth sector cyhoeddus fel % o gyflogaeth gyffredinol

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/publicandprivatesectorashetable13
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/publicandprivatesectorashetable13
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/datasets/publicandprivatesectorashetable13
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Cymru iachach

Ceir dadl gref y gallai’r rheiny sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus 
elwa fwyaf o wythnos waith fyrrach. Mae cyfraddau asbenoldeb 
yn uchel ymysg gweithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru, yn 
aml oherwydd ffactorau llesiant gwael fel gorweithio, straen ac 
iechyd meddwl gwael: pob un yn ganlyniadau y gellir effeithio’n 
gadarnhaol arnynt gan wythnos waith fyrrach.

Ymysg staff GIG Cymru, mae absenoldebau salwch yn arbennig 
o uchel. Mae’r gyfradd absenoldeb o 5.9% yn parhau’n 
sylweddol uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y DU yn gyffredinol, 
sydd tua 2%.73 Mae hyn yn debygol o fod oherwydd gorweithio, 
shifftiau hir a beichiau gwaith mawr, sy’n deillio’n rhannol o dorri 
cyllidebau a thangyllido, ond hefyd oherwydd bod gwaith gofal 
iechyd a’i natur ymarferol yn hanfodol feichus. Dangosodd sawl 
astudiaeth hefyd fod gan orweithio dybryd ymysg staff ysbytai 
oblygidau i ddiogelwch cleifion.74

Mewn sawl awdurdod lleol yng Nghymru, erys absenoldebau 
salwch hefyd yn llawer uwch na rhai y rhan fwyaf o gyflogeion 
eraill yn y DU, gyda nifer yn cynnal cyfraddau sy’n gyson dros 
4% rhwng 2009 a 2017 - oddeutu 10 diwrnod y flwyddyn i bob 
gweithiwr llawn amser.75 Canfu adroddiad gan Wales Online a 
Gwasanaeth Adrodd Democratiaeth Lleol fod y nifer cyfartalog 

73  Llywodraeth Cymru (2020), ‘Absenoldeb salwch yn y GIG: Ebrill i Fehefin 
2020’. Ar gael yma: https://llyw.cymru/absenoldeb-oherwydd-salwch-y-gig-ebrill-
i-fehefin-2021-html. Ar gyfer cyfartaledd y DU, gweler: ONS (2019), ‘Sickness 
Absence in the UK Labour Market 2018’, Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/
employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/sicknessabsen
ceinthelabourmarket/2018 
74  Johnson, J., Louch, G., Dunning, A., et al. (2017), ‘Burnout mediates the 
association between depression and patient safety perceptions: a cross sectional 
study in hospital nurses.’ Journal of Advanced Nursing 73(7), 1667– 1680. Gweler 
hefyd: Hall, L., Johnson, J., Jane Heyhoe., et al. (2020), ‘Exploring the impact of 
primary care physician burnout and wellbeing on patient care: a focus group study’. 
Journal of Patient Safety 16(4), pp.278-283.
75  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (2017), ‘Adroddiad 
Monitro Absenoldeb Salwch’. Ar gael yma: https://democracy.npt.gov.uk/documents/
s27059/PRS-REP-060117-CX-SR.pdf 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/sicknessabsenceinthelabourmarket/2018
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/sicknessabsenceinthelabourmarket/2018
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/labourproductivity/articles/sicknessabsenceinthelabourmarket/2018
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s27059/PRS-REP-060117-CX-SR.pdf
https://democracy.npt.gov.uk/documents/s27059/PRS-REP-060117-CX-SR.pdf
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o ddiwrnodau gwaith a gollwyd ar draws y 22 awdurdod lleol yn 
2019 wedi codi i rhyw 10.5 diwrnod i bob gweithiwr llawn amser.76 
Mae awdurdodau Pen-y-bont ar Ogwr a Blaenau Gwent wedi 
ennill enw arbennig o ddrwg yn y wasg dros y blynyddoedd 
diweddar am gyfraddau absenodleb uchel o ganlyniad i 
orweithio, straen ac iechyd meddwl gwael, gyda’r olaf o’r ddau’n 
mesur 12.7 diwrnod ar gyfartaledd i bob gweithiwr llawn amser.77

Mae’r gwirioneddau hyn yn cyseinio ystadegau ehangach ar 
gyfer y DU gyfan. Yn aml bydd gweithwyr sector cyhoeddus 
yn profi lefelau uchel o broblemau iechyd meddwl o’u cymharu 
â gweithwyr mewn sectorau eraill. Datgelodd adroddiad gan 
y British Medical Journal eu bod (15%) yn llawer mwy tebyogl 
o adrodd am iechyd meddwl gwael na’u cyfoedion yn y sector 
preifat (9%).78 Mae adroddiad aral yn cysylltu graddau uchel o 
broblemau iechyd meddwl ymysg gweithwyr sector cyhoeddus 
â gorweithio a straen difrifol.79 Ailadroddir y canfyddiadau 
hyn mewn arolwg ar staen yn y sector cyhoeddus a gweifoddol 
gan The Guardian, a ganfu fod 93% o ymatebwyr yn dioddef 
straen yn y gwaith weithiau, gan amlaf neu drwy’r amser.80 
Roedd bron bob un a ddywedodd eu bod dan straen drwy’r 
amser yn y gwaith yn dweud hefyd eu bod yn gweithio mwy 
na’u horiau cytundebol yn rheolaidd.

76  Wales Online (2020), ‘Hike in council sick days due to work-related stress at 
same time as staffing cuts’. Ar gael yma: https://www.walesonline.co.uk/news/local-
news/neath-port-talbot-council-news-17502836
77  South Wales Argus (2019), ‘Blaenau Gwent Council has highest staff 
sickness rate in Wales’. Ar gael yma: https://www.southwalesargus.co.uk/
news/18038639.blaenau-gwent-council-highest-staff-sickness-rate-wales/
78  BMJ (2017), ‘Lack of Mental Health Support in the Public Sector’. Ar 
gael yma: https://www.bmj.com/content/357/bmj.j2731#:~:text=Public%20and%20
private,million
79  Johnson, J., Hall, L. H., Berzins, K., Baker, J., Melling, K., & Thompson, 
C. (2017), ‘Mental healthcare staff well‐being and burnout: A narrative review 
of trends, causes, implications, and recommendations for future interventions’. 
International Journal of Mental Health Nursing,(1):20-32.
80  The Guardian (2015), ‘Revealed: how the stress of working in public services 
is taking its toll on staff’. Ar gael yma: https://www.theguardian.com/society/2015/
jun/10/stress-working-public-services-survey 

https://www.walesonline.co.uk/news/local-news/neath-port-talbot-council-news-17502836
https://www.walesonline.co.uk/news/local-news/neath-port-talbot-council-news-17502836
https://www.southwalesargus.co.uk/news/18038639.blaenau-gwent-council-highest-staff-sickness-rate-wales/
https://www.southwalesargus.co.uk/news/18038639.blaenau-gwent-council-highest-staff-sickness-rate-wales/
https://www.bmj.com/content/357/bmj.j2731#:~:text=Public%20and%20private,million
https://www.bmj.com/content/357/bmj.j2731#:~:text=Public%20and%20private,million
https://www.theguardian.com/society/2015/jun/10/stress-working-public-services-survey
https://www.theguardian.com/society/2015/jun/10/stress-working-public-services-survey
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Wythnos waith fyrrach yn GIG Cymru?

Fel rhan o’n hymgysylltiad â rhanddeiliaid, bu i ni siarad 
â dau gynrychiolydd o Ffederasiwn GIG Cymru81. Roedden 
nhw’n gweld potensial mawr am gael wythnos waith fyrrach 
yn GIG Cymru, gydag un a gyfwelwyd yn awgrymu fod”.

“unrhyw beth yn bosib, cyhyd â’ch bod chi’n ei gynllunio a’i wneud 
yn dda”. 

Credai ein cyfweleion fod rhyw gymaint o sgôp eisoes 
i leihau baich gwaith yn y GIG drwy gyfrwng mesurau 
effeithlonrwydd: “Gwaredu camau diangen, gwaredu 
biwrocratiaeth. Roedd ymgyrch rai blynyddoedd yn ôl dros 
‘amser wrth erchwyn y gwely’ – rhyddhau mwy o amser i 
ofalu drwy waredu camau diangen.”

Roedden nhw’n awyddus i bwysleisio, serch hynny fod 
gwaith gofalu yn waith ymarferol ble nad oes modd torri 
corneli, ac y byddai’n rhaid cyflawni lleihad sylweddol mewn 
oriau gwaith yn y GIG drwy recriwtio. Roedd ein sgwrs yn 
gyfle i ystyried y newidiadau posib fyddai’n gorfod digwydd. 
Y mwyaf fyddai sicrhau cyflenwad llafur cywir.

Mae’r GIG yn bur wahanol i weddill y sector cyhoeddus hoerwydd 
gwyddom fod yno ystod ehangach o rolau a mwy o ystod o 
ofynion o ran gwybodaeth a sgiliau… I gynyddu’r nifer o swyddi, 
rhaid i chi dybio fod poblogaeth yno â’r sgiliau a’r wybodaeht 
gywir i lenwi’r swyddi hynny. Mae’r hyfforddi’n hir iawn – gallai 
mynd i’r afael â’r bylchau yna gymryd blynyddoedd. 

81 Gofynnodd y cyfweleion hyn am gael aros yn anhysbys.
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Gall gweithwyr nad ydynt yn broffesiynol gael eu hyfforddi 
yn y gweithle, ond ar gyfer swyddi proffesiynol mae angen 
cymwysterau ar lefel gradd ac uwch: “Addysg sy’n creu ein 
gweithlu. Mae rhywfaint ohono’n sgiliau a gwybodaeth, ond 
mae rhywfaint yn werthoedd hefyd – gan helpu i weld y 
sector cyhoeddus a gofal fel gyrfaoedd dewisol.” 

Mae’r GIG hefyd yn dibynnu ar yr un gronfa ddoniau â 
gofal cymdeithasol yng Nghymru: gallem ddad-sefydlogi 
gofal cymdeithasol yn anfwriadol oherwydd weithiau gwelir 
y GIG fel cyflogwr mwy deniadol, felly byddai’n rhaid cael 
newid system drwyddi draw.

Er eu bod yn gadarnhaol ynghylch gallu’r GIG i gyflogi a 
rheoli gweithlu mwy o faint, yn gweithio llai o oriau, roedd 
y rhai a gyfwelwyd gennym hefyd yn pwysleisio’r angen am 
‘gyfnod trawnsewid’ hirdymor: 

Byddai angen meithrin a chynefino staff newydd i ryw raddau, 
amser i sefydlu, dysgu sgiliau ac ati, felly rhaid i chi sicrhau bod 
strwythur cefnogi ar gael. 

Fe all fod rhai ‘costau cudd’ hefyd, ar gyfer pethau fel offer 
a llety. Wrth bwyso’r rhwystrau y byddai angen eu goresgyn, 
daeth un o’r rhai a gyfwelwyd gennym i’r casgliad hwn: er y 
gallai wythnos waith fyrrach yn y GIG fod rai blynyddoedd 
yn y dyfodol: ‘gellir gwneud unrhyw beth, gydag uchelgais a 
gweledigaeth”. 
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Mae gweithredu yn y sector cyhoeddus yn isel o ran cost

Yn yr adran hon rydyn ni’n dilyn adroddiad blaenorol 
Autonomy ‘Sector cyhoeddus fel Arloeswr’ wrth gyfrifo cost 
wythnos waith fyrrach heb golli cyflog yn sector cyhoeddus 
Cymru.82 Seilir y dadansoddi ar y dybiaeth fod yn rhaid i’r 
sector cyhoeddus ddarparu rhyw gymaint o ‘allbwn’ bob 
blwyddyn, ac mae lleihau oriau-person yn golygu y bydd yn 
rhaid cyflogi mwy o weithwyr os ydy’r sector cyhoeddus yn 
mynd i gyflawni’r un lefel ‘allbwn’ yma.

Yn yr adran ganlynol, rhoddir ystyriaeth i:

• yr achos ble gwelir gweithwyr llawn amser yn lleihau’u 
horiau gwaith wythnosol i 32, heb i’r polisi effeithio ar 
weithwyr rhan amser.

• yr achos ble bydd gweithwyr rhan amser yn deerbyn 
lleihad tebyg ar gyfartaledd 

Mae dadansoddiad mwy manwl o gyfrifon costio Autonomy ar 
gael hefyd yn Atodiad C.

Cyflogeion llawn amser 

Mae’r cyfrifon hyn yn defnyddio’r ffigurau canlynol o dablau 
Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion 2020:

• Roedd 260,000 o gyflogeion sector cyhoeddus llawn amser 
yng Nghymru yn 2020.

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus llawn 
amser yng Nghymru wythnos waith sylfaenol o 36.2 awr.

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus 
llawn amser yng Nghymru enillion blynyddol gros o £32,828 

82  Autonomy (2020), ‘Public Sector Pioneer: shorter working weeks as the new 
gold standard’. Ar gael yma: https://autonomy.work/portfolio/publicsectorpioneer/

https://autonomy.work/portfolio/publicsectorpioneer/
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• Oriau-person sylfaenol gweithwyr sector cyhoeddus llawn 
amser yng Nghymru dros wythnos arferol yn 2020 oedd 
9.412,000. Yn ôl y rhifau hyn, byddai symud i wythnos 
bedwar diwrnod, heb ddim enillion mewn cynhyrchiant 
yn galw am 294,125 o weithwyr sector cyhoeddus llawn 
amser yng Nghymru. Os rhagwelwn gynnydd bach mewn 
cynhyrchiant o ganlyniad i leihad mewn absenoldebau 
salwch a gwell iechyd ymysg staff (llai o straen, yn arwain 
at fwy o niferoedd staff a llai o oriau), byddai symud i 
wythnos bedwar diwrnod gyda chynnydd o 2.5% mewn 
cynhyrchiant yn lleihau’r nifer hwnnw i 286,951.

Felly, ochr yn ochr â’r 260,000 o weithwyr a gyflogir eisoes yn 
y sector cyhoeddus, byddai wythnos bedwar diwrnod gyda’n 
cynnydd cynhyrchiant tybiedig yn galw am 26,951 o weithwyr 
sector cyhoeddus llawn amser ychwanegol yng Nghymru. Pe bai 
pob un o’r cyflogeion ychwanegol hyn yn ennill y cyflog cyfartalog 
presennol, byddai’r gost flynyddol gros oddeutu £0.9 biliwn.
Mewn cymhariaeth, gan dybio y ceid cynnydd ychydig yn uwch 
mewn cynhyrchiant o 5%, dim ond ychydig dros 20,000 yn fwy o 
weithwyr llawn amser fyddai eu hangen ar gost flynyddol gros o 
£0.7 biliwn. A phe bai enillion cynhyrchiant yn cynyddu uwchlaw 
10%, byddai cost y polisi’n dod yn ddibwys yn fuan iawn.

Cynnwys cyflogeion rhan amser

Mae’r adran hon yn ystyried lleihad mewn amser gweithio i 
gyflogeion sector cyhoeddus rhan amser. Mae’n defnyddio’r 
ffigurau canlynol o dablau Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion 
2020:

• Roedd 115,000 o gyflogeion sector cyhoeddus rhan amser 
yng Nghymru yn 2020.

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus rhan 
amser yng Nghymru wythnos waith sylfaenol o 20.2 awr.

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus 
rhan amser yng Nghymru enillion blynyddol gros o £16,632. 
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• • Oriau-person sylfaenol gweithwyr sector cyhoeddus 
rhan amser yng Nghymru dros wythnos arferol yn 2020 
felly oedd 2,323,000 (h.y. 20.2 × 115,000). Gan dybio 
y byddai’r lleihad mewn oriau wythnosol gweithwyr 
rhan amser tua’r un fath â gweithwyr llawn amser, yna 
bydden nhw’n gweithio tua 18 awr yr wythnos yn dilyn 
gweithredu wythnos waith fyrrach. Heb ddim enillion 
mewn cynhyrchiant, nifer y gweithwyr sector cyhoeddus 
rhan amser fyddai’u hangen yng Nghymru fyddai 129,056. 
Gyda chynnydd o 2.5% mewn cynhyrchiant byddai’r nifer 
hwnnw’n lleihau i 125,908.

Felly, ochr yn ochr â’r 115,00 o weithwyr rhan amser a gyflogir 
eisoes yn y sector cyhoeddus, byddai wythnos bedwar diwrnod 
gyda’n cynnydd cynhyrchiant tybiedig yn galw am 10,908 
o weithwyr sector cyhoeddus rhan amser ychwanegol yng 
Nghymru. Pe bai pob un o’r cyflogeion ychwanegol hyn yn 
ennill y cyflog cyfartalog presennol, byddai’r gost flynyddol 
gros oddeutu £181 miliwn. Unwaoth eto, pe bai cynhyrchedd yn 
cynyddu, byddai’r gost yn disgyn i sero yn fuan iawn.

O’u hystyried ar y cyd, gallwn amcanu’n geidwadol felly y 
byddai symud yr holl staff llawn amser a rhan amser i wythnos 
waith 32 awr gan gynnal lefelau cyflog yn costio oddeutu 
£1.08bn.

Cyfrifir felly y byddai cyflawni wythnos bedwar diwrnod yn 
sector cyhoeddus Cymru:

• yn debygol o greu 37,859 o swyddi yng Nghymru yn y 
pen draw (26,951 safle llawn amser a 10,908 rhan amser).83 

• yn costio tua £1 biliwn. 

• Yn gyfwerth â 10.5% o fil cyflogau’r sector cyhoeddus.

83  Afraid dweud y byddai angen gwneud y gorau o brosesau recriwtio a 
chyflogi sefydliadau sector cyhoeddus. 
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• Pe bai hyn yn cael ei gyflwyno’n unig ar gyfer gweithwyr 
llawn amser yng Nghymru, yna byddai’r gost yn gyfwerth 
â 6.7%.

• Byddai’n cyfrif am 2.5% o wariant sector cyhoeddus 
bresennol Cymru.84

• Yn fras, byddai’n 0.1% o wariant cyhoeddus y DU. 

b. Caffael yn y sector cyhoeddus
Drwy weithredu wythnosau pedwar diwrnod, nod y sector 
cyhoeddus ddylai fod gosod esiampl ac annog mabwysiadu’r 
polisi ar draws economi Cymru. Y tu hwnt i’r newid mewn 
patrymau gwaith, dylai’r sector ddefnyddio strategaethau 
caffael sy’n seiliedig ar feini prawf dethol i annog contractwyr 
sector preifat i fabwysiadu wythnosau gwaith byrrach fel rhan o 
gytundebau tendro. Gallai defnyddio grym pwrcasu cyhoeddus 
i flaenoriaethu contractwyr preifat sy’n mabwysiadu’r nod o 
wythnos waith fyrrach (ochr yn ochr ag egwyddorion gwaith 
teg eraill fel talu cyflogau uwch na’r isafswm cyfreithiol) helpu 
i sefydlu lleihad mewn oriau gwaith fel y safon aur newydd ar 
draws economi Cymru.

Mae gwariant caffael blynyddol Llywodraeth Cymru’n dod i 
gyfanswm o £6.3bn ar hyn o bryd.85 Mae’r llywodraeth eisoes 
wedi ymrwymo i ddefnyddio’i gwariant caffael i roi contractau 
i gwmnïau sy’n blaenoriaethu tyfu gwaith cynaliadwy, teg, lle 
mae hyblygrwydd wedi ei ffocysu ar gyflogeion, yn ogystal ag 
oriau a phatrymau gwaith sy’n cydfynd â llesiant.86 

84  Prifysgol Caerdydd (2019) ‘Government Expenditure and Revenue Wales 
2019’. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd. Ar gael yma: https://www.cardiff.ac.uk/__data/
assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf 
85  85 Gwaith Teg Cymru (2019), ‘Adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg, Gwaith 
Teg Cymru (2019 Ar gael yma: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/
fair-work-wales.pdf 
86  ibid.

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/fair-work-wales.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/fair-work-wales.pdf
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Yn yr un ysbryd, dylid defnyddio arferion tendro i roi 
contractau i gwmnïau ar yr amod eu bod yn amlinellu cynllun 
dichonadwy i leihau oriau gwaith eu cyflogeion dros gyfnod 
penodol.Gellir diffinio’r cyfnod hwn ymlaen llaw gan Bwyllgor 
Oriau Gwaith sy’n cynnwys gwleidyddion, undebwyr llafur, 
arweinwyr busnes a rhanddeiliaid eraill. Yn fwy cyffredinol, 
dylid penderfynu a yw contractwyr i gael tendr yn ôl y meini 
prawf canlynol:

• Cwrdd ag amcanion llesiant a chymdeithasol Gwaith Teg 
Cymru.

• Cynnig cynllun ac addewid cytundebol i leihau oriau 
gwaith cyflogeion.

Dylai’r meini prawf hyn gael eu diogelu gan Gymhwysedd 
Caffael Gwaith Teg, sy’n penderfynu pa gwmnïau sy’n derbyn 
tendr, fel y’i disgrifir yn adroddiad Gwaith Teg Cymru.87

Byddai grym deddfwriaethol cymhwysedd o’r fath yn dod dan 
Adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sy’n datgan fod 
gweinidogion Cymru ‘yn gallu gwneud unrhyw beth a ystyriant 
yn addas i gyflawni unrhyw un neu fwy o’r amcanion canlynol: 
hybu neu wella llesiant economaidd Cymru; hybu llesiant 
cymdeithasol Cymru ac, yn drydydd. hybu gwella llesiant 
amgylcheddol Cymru.’88 

Llywodraeth yr Alban a Chyngor Preston fel enghreifftiau

Ystyriwyd Llywodraeth yr Alban fel un sy’n gosod safon ragorol 
o ran strategaeth caffael cyhoeddus dros y blynyddoedd 
diweddar, gan gymryd rôl flaenllaw wrth ddefnyddio arferion 
tendro i hybu nodau cymdeithasol. Ers 2014, bu’n rhaid i bob 
awdurdod cytundebu sector cyhoeddus yn yr Alban, wrth roi 
contractau gwerth mwy na £4 miliwn, ystyried:

87  Ibid. 
88  Ibid. 
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• Manteision cymunedol

• Tryloywder arferion busnes y cwmni contractio

• Cynaliadwyedd

• Hybu arferion gwaith teg, gan gynnwys cyflog byw

• Mynediad breintiedig i fentrau bach neu ganolig, 
busnesau a gefnogir a’r trydydd sector89

Gall y meini prawf hyn gynnig cyfarwyddyd ar gyfer 
Cymhwysedd Caffael Gwaith Teg a ddisgrifir uchod.

Yn ogystal â’r Alban, mae Cyngor Preston wedi dod yn esiampl 
o arferion caffael blaengar dros y blynyddoedd diweddar 
hefyd. Mae’r cyngor wedi gwneud ‘cefnogi economïau lleol 
ac adeiladu cyfoeth y gymuned yn egwyddor canolog o’i 
strategaeth gaffael ers 2016.90 

Mae canllawiau a safonau llym wedi ailffurfio gweithredoedd 
ymarferwyr caffael o gwmpas buddiannau economi Preston. 
Mae hyn nid yn unig wedi sicrhau fod gwerth cymdeithasol yn 
cael ei gadw’n lleol (cynyddodd Cyngor Dinas Preston gyfran 
y gwariant caffael gyda sefydliadau a leolir yn Preston o 14% 
yn 2012/13 i 30% yn 2016/17) ond mae hefyd wedi arwain at 
welliant nodedig mewn arferion gwaith.91

89  Llywodraeth yr Alban (2016), ‘Scottish Government Procurement Strategy 
2017-2019’. Ar gael yma: https://www.gov.scot/publications/scottish-government-
procurement-strategy-2017-2019/. 
90  Cyngor Dinas Preston (2016), ‘Preston City Council Procurement 
Strategy 2016-2019’. Ar gael yma: https://www.preston.gov.uk/media/926/
Preston-s-Procurement-Strategy/pdf/Preston-Procurement-Strategy-2016-19.
pdf?m=636940296390030000
91  CLES (2019), ‘How We Built Community Wealth in Preston’. Ar gael yma: 
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/CLES_Preston-Document_WEB-AW.
pdf 

https://www.gov.scot/publications/scottish-government-procurement-strategy-2017-2019/
https://www.gov.scot/publications/scottish-government-procurement-strategy-2017-2019/
https://www.preston.gov.uk/media/926/Preston-s-Procurement-Strategy/pdf/Preston-Procurement-Strategy-2016-19.pdf?m=636940296390030000
https://www.preston.gov.uk/media/926/Preston-s-Procurement-Strategy/pdf/Preston-Procurement-Strategy-2016-19.pdf?m=636940296390030000
https://www.preston.gov.uk/media/926/Preston-s-Procurement-Strategy/pdf/Preston-Procurement-Strategy-2016-19.pdf?m=636940296390030000
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/CLES_Preston-Document_WEB-AW.pdf
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/CLES_Preston-Document_WEB-AW.pdf
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Mae dinasoedd eraill fel Leeds a Birmingham bellach yn 
dilyn esiampl Preston. Mewn partneriaeth â’r Ganolfan ar 
gyfer Strategaethau Economaidd Lleol (CLES), mae cwmnïau 
a sefydliadau (fel y GIG) yn y dinasoedd hyn wedi sefydlu 
rhwydweithau Sefydliadau Angor, gan ddod â sefydliadau 
allweddol ynghyd i geisio cadw gwerth mewn economïau 
lleol a chyrchu caffael yn lleol.92 Yn Birmingham, ymrwymodd 
aelodau’r rhwydwaith i reoli tir ac asedau ar y cyd, ochr yn ochr 
â gweithredu strategaethau caffael blaengar, fel rhan o ymateb 
economaidd ar draws y ddinas i Covid.93 Gellid defnyddio 
strategaeth rwydwaith debyg i gadw gwerth yn economi Cymru 
a dod â nodau llesiant fel wythnos waith fyrrach i fodolaeth.

c. Treial sector cyhoeddus
Byddai cynnal treial yn sector cyhoeddus Cymru yn dangos a 
fyddai lleihau oriau gwaith yn fanteisiol i lesiant cyflogeion 
tra’n cynnal lefelau blaenorol o gynhyrchiant a pherfformiad. 
Byddai’r treial yn profi dichonoldeb cyffredinol cael wythnos 
waith fyrrach yn yr hirdymor yn sector cyhoeddus Cymru, ond 
byddai’n fwy penodol yn profi:

• Llesiant cyfranogwyr, yn unol â dangosyddion allweddol

• Pa mor dderbyniol yw’r cynllun

• Dangosyddion allweddol o ran cynhyrchiant a pherfformiad.

Mae dau ddewis ynghylch sut i weithredu, gweinyddu ac 
ariannu’r treial.

Treial sector cyhoeddus llawn

Y dewis cyntaf yw cael treial sector cyhoeddus ar raddfa fawr, 

92  CLES (2020) ‘Growing anchor networks in place: a how to guide’. Ar gael 
yma: https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Growing-anchor-networks-in-
place_a-how-to-guide_December-2020_final.pdf
93  ibid.

https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Growing-anchor-networks-in-place_a-how-to-guide_December-2020_final.pdf
https://cles.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Growing-anchor-networks-in-place_a-how-to-guide_December-2020_final.pdf
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ble bydd pob sefydliad dan reolaeth Llywodraeth Cymru’n 
gweithredu wythnos waith fyrrach. Byddai hyn yn cynnwys holl 
staff y GIG ac awdurdodau lleol ar draws y wlad ynghyd â 
chyrff cyhoeddus eraill.

Byddai hyn yn digwydd dros gyfnod o dair blynedd, a byddai’n 
cael ei gynllunio a’i weinyddu gan Bwyllgor Oriau Gwaith, a 
fyddai’n cynnwys gweithwyr, arweinwyr busnes, arbenigwyr a 
rhanddeiliaid ehangach. Byddai’r pwllgor yn:

• Cyd-gynllunio’r treial

• Gwerthuso’r treial o ran marcwyr llesiant, cynhyrchiant a 
pherfformiad.

Gellid cynnal y treial am gost gymedrol. Fel y nodir uchod, 
terfyn uchaf y gost fyddai £1.08 biliwn y flwyddyn i gynnwys 
yr holl staff (a £0.7 biliwn pe cynhwysid staff llawn amser yn 
unig). 

Treial fesul cam

Fel arall, gellid gweithredu treial fesul cam, gan ddechrau 
gydag un adran, ac yna ymestyn i gynnwys nifer cynyddol o 
adrannau sector cyhoeddus pe bernid ei fod yn llwyddiannus. 
Yn Reykjavik, roedd cyflwyno’r polisi’n raddol ar draws 
sefydliadau sector cyhoeddus wedi galluogi symud yn llyfn i 
oriau gwaith byrrach. Gallwn ddisgwyl canlyniadau tebyg yng 
nghyd-destun Cymru. 
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Dylai treialon ddechrau mewn awdurdodau lleol, sy’n cynnwys 
cyfran sylweddol o sector cyhoeddus Cymru, a ble byddent yn 
agos at fod yn ddi-gost (fel yn achos treialon Gwlad yr Iâ) am 
fod gan lawer o weithwyr mewn awdurdodau lleol brosesau 
gwaith cymharol ystwyth.

I wneud y treial mor effeithiol â phosib, dylai’r treial cyntaf 
ddechrau yn un o’r awdurdodau lleol ble mae cyfraddau 
absenoldeb a chyfraddau diweithdra ill dau’n uchel, Dylai 
treial cychwynnol sy’n canolbwyntio ar un adran o’r awdurdod 
lleol fod yn gam cyntaf i weithredu wythnos waith fyrrach 
yn fwy cyffredinol. I sicrhau fod y dyluniad yn adlewyrchu 
gofynion yr adran, dylai’r treialon adeiladu ar:

• Adolygiad llawn cychwynnol o weithdrefnau a 
gweithgareddau’r adran

• Weithdai cydweithredol gyda chyflogeion a rhanddeiliaid 
cyffredinol. 

Yn seiliedig ar dreialon blaenorol a gynlluniwyd ac 
a oruchwyliwyd gan Autonomy (gweler Adran 3 am 
enghreifftiau), rydyn ni’n argymell y canllawiau canlynol: 

• Dylai’r treialon leihau oriau’r staff sy’n cymryd rhan i 32 
awr yr wythnos, heb ddim lleihad cyfatebol mewn cyflog.

• • Dylai fod yn agored i bob aelod o staff, rhan amser a 
llawn amser. Dylai’r adran fabwysiadu dull ‘optio i mewn’ 
yn ystod y treial, sy’n golygu y gall aelodau staff ddewis a 
hoffen nhw gymryd rhan yn yr wythnos 32 awr ai peidio. 
Dylid cynnig yr un lleihad cyfatebol cyfrannol i staff rhan 
amser ag i weddill y tîm.

• Yn dibynnu ar ofynion yr adran benodol, dylai aelodau 
staff gael yr hyblygrwydd i gynllunio’u hwythnos waith yn 
unol â’r lleihad yn eu horiau. Fe allai hyn olygu gweithio 
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‘wythnos bedwar diwrnod’ (gyda diwrnod penodol i ffwrdd, 
dydd Gwener, dyweder) neu leihau hyd pob diwrnod 
gwaith gan o nifer penodol o oriau. 

• Dros gyfnod y treial, efallai y bydd angen i’r adan 
benderfynu ar rai oriau swyddfa craidd, pan fydd pawb i 
mewn, i fod ar gael ar gyfer cyfarfodydd ac ati.

• Bydd gwyliau blynyddol yn digwydd ar sail pro rata – h.y, 
bydd staff sy’n gweithio wythnos 32 awr yn derbyn 80% o’r 
cwota gwyliau blynyddol arferol.

• Y tu allan i’r adran, dylai ‘Pwyllgor Oriau Gwaith’ yn 
cynnwys rhanddeiliaid amrywiol, gwleidyddion, undebwyr 
llafur, economegwyr ac arweinwyr busnes helpu i gynllunio, 
mireinio a goruchwylio’r treial.

Amserlen y treial

Mae’r tabl (Siart 2) isod yn rhoi enghraifft fras o’r amserlen 
sydd ei hangen ar gyfer ymestyn y treial i adrannau eraill, Os 
yw’n llwyddiannus, gall y treial cyntaf wedyn symud ymlaen 
i dreial llawer mwy o faint, yn cynnwys mwy o adrannau a 
staff. Gellir addasu’r nifer o staff yn Siart 2 yn ôl y galw i ffitio 
anghenion adrannau penodol. 

Treial 
cychwynnol 

Treial 
cychwynnol 

Treial  
cychwynnol 

Blwyddyn 1 2 3

Nifer 
adrannau

Un adran / 
set o dimau o 
un awdurdod 
lleol

Adrannau 
lluosog o un 
awdurdod lleol 

Adrannau 
awdurdodau 
lleol lluosog 
o ranbarthau 
lluosog

Nifer staff 
(yn fras) 50-100 100-200 200-1000

Siart 2: Drafft o gyfnod treial a maint grŵp rheoli 
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Er y dylai’r gorwel fod yn dreial ar raddfa fawr o’r rhan 
fwyaf o adrannau sector cyhoeddus sy’n dod dan rymoedd 
datganoledig Cymru, dylid ymestyn y treialon yn raddol o ran 
eu rhychwant a’u maint. Mae’r tri cham a amlinellir yn Siart 
2, sy’n ymestyn dros gyfnod treialu o dair blynedd, gydag 
ymestyniad graddol o rychwant a maint y treial, yn rhoi digon 
o amser rhwng pob cam i ddadansoddi a gwerthuso marcwyr 
perfformiad, cynhyrchiant a llesiant.

Byddai’r dull graddol hwn hefyd yn galluogi Pwyllgor Oriau 
Gwaith i olrhain cynnydd y treial. Fel nod dylid gwella dulliau’r 
treial wrth iddo symud ymlaen i bob cam nesaf, gan sichrau 
fod y treial wedi’i drefnu i gwrdd ag anghenion y cyfranogwyr 
ymhob cyfnod. Pe bai’r treial cychwynnol yn llwyddiant, 
byddai’r Pwyllgor Oriau Gwaith wedyn yn cynllunio treial mwy 
o faint gyda mwy o adrannau a staff yn cymryd rhan.

Gellir rhoi treialon cam-wrth-gam ar waith am bris rhesymol 
iawn – cyfran fechan iawn o’r £1 biliwn fyddai ei hangen 
i symud holl staff y sector cyhoeddus llawn amser a rhan 
amser i wythnos waith fyrrach. Yn achos rhoi mwy o rymoedd 
codi trethi ac incwm i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol, dylid 
blaenoriaethu cynnal treial mwy o faint yn cynnwys nifer o 
adrannau’r GIG.

d. Gwyliau banc newydd
Y tu hwnt i weithrediad ar raddfa fawr gan y sector cyhoeddus 
a dull blaengar newydd o gaffael, strategaeth bellach ar gyfer 
lleihau oriau gwaith ar raddfa.

flynyddol fyddai drwy ymestyn y niferoedd o wylliau cyhoeddus 
yng Nghymru. Er fod hyn ar hyn o bryd y tu allan i alluoedd 
datganoledig Cymru, gallai fod yn strategaeth boblogaidd, 
sydyn a chyffredinol, pe bai grymoedd datganoledig yn cael eu 
hymestyn yn y dyfodol.
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Mae yna nifer o bosibiliadau ar gyfer gwyliau banc newydd, 
a allai anrhydeddu digwyddiadau a thraddodiadau 
cenedlaethol o bwys, yn ogystal â ffigurau a gyfoethogodd 
ddiwylliant Cymru a gwella llesiant cymdeithas Cymru. Ymysg 
y posibiliadau mae:

Dydd Gŵyl Dewi

Er y dethlir dydd nawddsant Cymru eisoes, nid yw eto’n ŵyl 
genedlaethol. 

Dydd Robert Owen 

Un o sylfaenwyr undebaeth lafur a chydweithredu yng 
Nghymru a Phrydain, ac, yn addas, hyrwyddwr cynnar lleihad 
mewn oriau gwaith, gellid cofio am Robert Owen drwy ŵyl 
genedlaethol. 

Dydd Dylan Thomas 

Mae Dydd Dylan Thomas rhyngwladol yn bodoli eisoes (14 
Mai), ond er mwyn cofio’i effaith ar ddiwylliant Cymru, gellid 
dathlu’r diwrnod fel gŵyl genedlaethol. 
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To what extent would you support or oppose the 
following initiative? In order to provide security and 
financial stability, available work should be shared 
out across the population, ensuring everyone has 
access to a job with decent pay and a good work-life 
balance.

Survation.

Strongly support40.1%

Somewhat support

36.0%

Neither support nor oppose

Total respondents: 1049 Cyfanswm ymatebwyr: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Cyfanswm ymatebwyr: 1049 

14.1%

Somewhat oppose

5.0%

Strongly oppose

1.3%

Don't know

3.7%

Mae rhai pobl wedi dadlau y byddai cael wythnos 
waith bedwar diwrnod, gyda chyflog yn aros yr un 
faint i weithwyr, yn gallu bod yn ateb hirdymor i 
ddiweithdra drwy rannu gwaith yn fwy cyfartal ar 
draws yr economi. Ar y llaw arall, mae rhai 
busnesau’n dadlau y gallai’u bil cyflogau godi, gan 
dalu cyflogau presennol am lai o oriau.

I ba raddau fyddech chi’n cefnogi neu’n 
gwrthwynebu gweld llywodraeth Cymru’n cynnal 
cynllun peilot i symud i gyfeiriad wythnos waith 
bedwar diwrnod? 

Cefnogi’n gryf 
28.1%

Cefnogi i ryw raddau 

28.8%

Ddim yn cefnogi na’n 
gwrthwynebu 20.7%

Gwrthwynebu i 
ryw raddau 

8.7%

Gwrthwynebu’n gryf 

8.2%

Ddim yn gwybod 

5.5%

Survation.

Thinking about the financial impact of the 
Coronavirus pandemic, to what extent (if at all) 
would you support the Welsh government trialling 
a 'basic income' scheme, whereby residents in 
Wales receive a regular, guaranteed, support 
payment to ensure that livelihoods are protected?

Strongly support
34.1%

Somewhat support

34.9%

Neither support nor oppose 15.9%

Somewhat oppose
4.7%

Strongly oppose

6.1%

Don't know

4.5%

Survation.

Thinking about the financial impact of the 
Coronavirus pandemic, to what extent (if at all) 
would you support or oppose the Welsh 
government increasing the taxes on the very rich 
in order to provide a basic standard of living for 
everyone in Wales?

Strongly support
37.8%

Somewhat support

29.3%

Neither support nor oppose 15.0%

Somewhat oppose
8.1%

Strongly oppose

5.9%

Don't know

4.0%

Survation.

Thinking about the impact of a crisis like the 
Coronavirus pandemic, to what extent, if at all, 
would you support or oppose the Welsh 
Government being given more significant devolved 
powers regarding welfare and its tax raising powers 
to deliver policies specific to the needs of Wales?

Strongly support
25.6%

Somewhat support

30.0%

Neither support nor oppose
18.8%

Somewhat oppose 7.2%

Strongly oppose
12.8%

Don't know

5.5%

Survation.

Dychmygwch ddyfodol â chyfoeth a chyflogaeth 
yng Nghymru wedi’u taenu’n fwy cyfartal, lle gellid 
cyflawni anghenion drwy lai o waith i bob person.

Pe bai angen i chi ddewis pa mor hir y dylai’r 
wythnos waith fod, beth fyddech chi’n ei ddewis?

Ddim yn gwybod 

10.4%
Mwy na 5 dydd 

1.3%

5 dydd 26.2%

4 dydd 
46.6%

3 dydd 
8.4%

2 ddydd 
2.4%

Diwrnod neu lai 

4.8%

Survation.

Lor
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6. Edrych i gyfeiriad y 
sector preifat 

Mae strategaethau caffael y sector cyhoeddus a ystyrir yn 
Adran 5 yn cynrychioli un dull posibl o ymestyn arferion lleihau 
oriau gwaith i’r sector preifat. Y tu hwnt i hyn, dylid annog 
busnesau yng Nghymru hefyd i weithredu wythnos waith 
fyrrach fel safon aur newydd.

Mae’r adran hon yn defnyddio lens eang i gwmpasu effeithiau 
ariannol posibl wythnos waith fyrrach ar sector preifat Cymru, 
gan geisio canfod gan ba sectorau y mae digonedd o allu i 
leihau oriau gwaith a pharhau i fod yn broffidiol.

Y tu hwnt i’r ymarfer cwmpasu hwn, rydym yn cynnig canllaw i 
fusnesau sy’n ceisio lleihau oriau gwaith, yn seiliedig ar waith 
blaenorol gan is-adran ymgynghori Autonomy.

a. Dichonolrwydd y sector preifat: prawf 
straen
Mae ein dadansoddiad o effeithiau posibl oriau gwaith 
byrrach ar y sector preifat yn defnyddio’r dull o ‘brofi straen’ y 
senarios gwaethaf a gorau ar gyfer cwmnïau maint canolig a 
mawr (ceir dadansoddiad manylach o’n dull yn Atodiad C). Bu 
i ni ddefnyddio data ar 1600 o gwmnïau, y mae gan oddeutu 
1000 ohonynt wybodaeth am broffidioldeb. Canfyddwn:
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• Byddai wythnos pedwar diwrnod heb golli cyflog yn 
fforddiadwy i’r rhan fwyaf o gwmnïau canolig a mawr yng 
Nghymru unwaith y byddai rhan gyntaf argyfwng Covid 
wedi pasio.

• Fodd bynnag, byddai rhai cwmnïau mewn rhai 
diwydiannau’n profi problemau llif arian pe bai 
newidiadau’n cael eu gweithredu’n rhy gyflym.

Mae’r canfyddiadau hyn o ddiddordeb arbennig i undebau 
llafur, oherwydd eu bod yn ystyried dosbarthu elw o fewn 
cwmnïau fel rhan o drafodaethau yn y gweithle.

Rydym yn mynd ati i brofi straen drwy ystyried senarios ble 
mae oriau-person a refeniw yn gostwng o ganlyniad i wythnos 
waith fyrrach, yn hytrach na bod cyflogaeth (ac felly costau) yn 
cynyddu. Mae hyn yn wahanol i’r astudiaeth sector cyhoeddus 
uchod, ble bu i ni ystyried senario ble roedd niferoedd staff a 
chostau’n cynyddu. Fodd bynnag, gan ystyried yr effeithiau ar 
feintiau elw, does fawr o ots a yw costau’n cynyddu na refeniw 
yn gostwng – mae’r effaith yn gymesur.

O ddiddordeb pennaf yw a fyddai mentrau canolig i fawr yng 
Nghymru mewn sefyllfa i weithredu wythnos waith fyrrach 
heb ostwng cyflog yn dilyn argyfwng Covid. Mae hyn yn 
dibynnu ar gyfrifo amcangyfrifon cyfwng ar gyfer proffidoldeb 
cyfartalog yn sector preifat Cymru, ar ôl gweithredu wythnos 
waith fyrrach. Dibynna hyn, yn ei dro, ar amcangyfrif achos 
gwaethaf credadwy, sy’n diffinio’r terfynau is i’n cyfyngau 
amcangyfrifedig, ac achos gorau credadwy, gan ddefnyddio 
ystadegau proffidioldeb a dynnir o gronfa ddata Fame Bureau 
van Dijk.94 

Yn achos y senario waethaf:

94  Bureau Van Dijk (2020), ‘Fame’. Ar gael yma: https://www.bvdinfo.com/en-
gb/our-products/data/national/fame 

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/national/fame
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/national/fame
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• Mae refeniw busnes yn gymesur â’r oriau a weithiwyd. 
Hynny yw, os yw’r oriau a weithiwyd yn gostwng o 20% ar 
ôl gweithredu wythnos waith fyrrach, yna mae’r refeniw 
hefyd yn gostwng 20%.

• Mae costau nad ydynt yn ymwneud â llafur yn gymesur 
â’r oriau a weithiwyd, felly os yw’r oriau a weithiwyd yn 
gostwng o 20% yna mae costau nad ydynt yn ymwneud â 
llafur hefyd yn gostwng o 20%.

Sylwch fod hyn yn cymryd yn ganiataol fod oriau wythnosol 
yr holl weithwyr yn gostwng 20%. Mae hyn yn ostyngiad 
canrannol uwch na’r gostyngiadau a gynigiwyd yn y sector 
cyhoeddus oherwydd bod gweithwyr y sector preifat yn tueddu 
i weithio oriau hirach. Mae hefyd yn anwybyddu’r gwahaniaeth 
rhwng gweithwyr amser llawn a gweithwyr rhan amser, 
oherwydd nad oes unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio ar 
bwysigrwydd cymharol gweithwyr llawn amser a rhan amser ar 
gyfer cynhyrchu refeniw yn sector preifat Cymru. 

Y pwynt pwysicaf i sylwi arno am ein senario achos gwaethaf yw 
ei fod yn rhagdybio nad yw cynhyrchiant a phrisiau’n cynyddu 
i liniaru colli refeniw ar ôl gweithredu wythnos pedwar diwrnod. 
Mewn gwirionedd, ceir nifer o astudiaethau sy’n awgrymu y gall 
enillion cynhyrchiant wrthbwyso cyfran fawr o unrhyw ostyngiadau 
mewn proffidioldeb yn dilyn gweithredu wythnos pedwar diwrnod, 
gydag un astudiaeth yn canfod bod dwy ran o dair o fusnesau’r 
DU a symudodd i wythnos pedwar diwrnod wedi mwynhau 
gwelliannau mewn cynhyrchiant o ganlyniad.95 Mae’r rhagdybiaeth 
achos gwaethaf hwn, felly, bron yn sicr yn afrealistig.

Fel yn Calvert Jump a Stronge,96 defnyddir enillion cyn llog, 
treth, dibrisiant ac amorteiddiad (EBITDA) i fesur proffidioldeb. 
Mae hyn yn eithrio’r rhan fwyaf o gostau rhwymedigaethau 
cyfalaf a threth, ac felly mae’n brosci defnyddiol ar gyfer 

95  Henley Business School, (2019). Four better or four worse? https://
assets.henley.ac.uk/defaultUploads/Four-Better-Four-Worse-Henley-
Business-School.pdf?mtime=20190701093655
96  Calvert Jump and Stronge (2020) ‘The Day After Tomorrow’. Autonomy. 
autonomy.work/research 

https:// assets.henley.ac.uk/defaultUploads/Four-Better-Four-Worse-Henley- Business-School.pdf?mtime=20190701093655
https:// assets.henley.ac.uk/defaultUploads/Four-Better-Four-Worse-Henley- Business-School.pdf?mtime=20190701093655
https:// assets.henley.ac.uk/defaultUploads/Four-Better-Four-Worse-Henley- Business-School.pdf?mtime=20190701093655
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llif arian. Gellir darllen y cyfraddau EBITDA ar yr echel 
lorweddol (gweler Ffigwr 4). Er enghraifft, mae gan y diwydiant 
gweithgynhyrchu yng Nghymru gyfradd EBITDA achos 
gwaethaf o oddeutu 1%, a chyfradd achos gorau o oddeutu 
7%, ar ôl gweithredu wythnos waith fyrrach heb ostwng cyflog, 
sy’n dangos y gallai cwmnïau canolig a mawr yn y diwydiant 
hwn fforddio wythnos waith fyrrach, hyd yn oed dan y senario 
waethaf. 

Mae Ffigwr 4 yn dangos y dylai’r cwmni cyffredin yn y rhan 
fwyaf o ddiwydiannau aros yn broffidiol ar ôl gweithredu 
wythnos pedwar diwrnod, ond mewn pedwar diwydiant – 
adeiladu, iechyd pobl a gwaith cymdeithasol, gwasanaethau 
gweinyddu a chymorth, a’r sector proffesiynol, gwyddonol 
a thechnegol – mae cyfwng amcangyfrifedig EBITDA yn 
cynnwys sero. Mae pob un o’r rhain yn ddiwydiannau sydd â 
chostau llafur cymharol uchel, a llawer ohonynt yn perfformio 
gweithgareddau gwasanaeth cyhoeddus, ac y gwyddys eu bod 
yn gweithredu ar gyfwng elw bach. Mae’n bosib felly,

Ffigwr 4: Cyfyngau amcangyfrifedig ar gyfer proffidioldeb cyfartalog fesul 
diwydiant. Dengys marcwyr sgwâr y senarios achos gwaethaf, a’r llinellau glas ar yr 
ochr dde y senarios achos gorau. Ffynhonnell: Bureau Van Dijk (2020), ‘Fame’’. Ar 
gael yma: https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/national/fame
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https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/national/fame
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y byddai’r cwmni cyffredin yn y diwydiannau hyn yn cael 
trafferth aros yn broffidiol pe gweithredid wythnos bedwar 
diwrnod yn rhy gyflym. Yn y diwydiannau hynny, felly, byddai 
angen treialu wythnos bedwar diwrnod yn raddol ac efallai 
gyda chefnogaeth y llywodraeth. 

Mae’r cyfartaleddau diwydiant yn Ffigwr 4 yn cuddio llawer 
iawn o amrywiad mewn cyfraddau elw ar lefel cwmni, gyda 
chyfran fawr o gwmnïau ym mhob diwydiant yn postio enillion 
negyddol mewn unrhyw flwyddyn benodol. Dangosir hyn yn 
Ffigwr 5, sy’n llunio histogramau o’r cyfraddau EBITDA achos 
gorau ac achos gwaethaf ar gyfer yr holl sampl o gwmnïau. 
Hyd yn oed yn y senario achos gorau – ble mae cwmnïau’n 
ennill yr un gyfradd EBITDA ag a welir yn y data – mae cyfran 
o gwmnïau wastad yn postio elw negyddol mewn unrhyw 
flwyddyn, ac nid yw hyn o reidrwydd yn nodi bod y cwmnïau 
hyn mewn perygl o fethdaliad. Fodd bynnag, mae cyfran y 
cwmnïau sy’n postio elw negyddol yn cynyddu yn y senario

Ffigwr 5. Histogramau amledd cyfraddau EBITDA achos gorau (glas) ac achos 
gwaethaf (oren) yn dilyn gweithredu wythnos bedwar diwrnod, gan ddefnyddio 
samp l cyfan cwmnïau canolig a mawr Cymru.
Ffynhonnell: Bureau Van Dijk (2020), ‘Fame’. Ar gael yma: https://www.bvdinfo.com/
en-gb/our-products/data/national/fame 
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waethaf, ble nad yw gwelliannau cynhyrchiant a / neu gynnydd 
mewn prisiau yn gwrthbwyso’r gostyngiad mewn refeniw sy’n 
deillio o wythnos pedwar diwrnod.

Yn olaf, mae’n werth dychwelyd at y ‘darlun mawr’ a awgrymir 
gan yr algebra proffidioldeb uchod: bydd cwmnïau â chostau 
llafur sylweddol yn ei chael hi’n anodd cyflawni llai o oriau 
gwaith heb ostwng cyflog, tra bydd cwmnïau â chostau llafur 
is yn ei chael hi’n haws gweithredu’r un polisïau. Mae Ffigwr 6 
yn llunio histogram amledd o ddangosydd symlaf pwysigrwydd 
costau llafur i gwmnïau canolig i fawr yng Nghymru: cyflogau 
fel canran o’r refeniw. Fel y mae Ffigwr 6 yn awgrymu, mae 
costau llafur uniongyrchol yn cyfrif am lai na hanner y 
trosiant ar gyfer y rhan fwyaf o gwmnïau sydd â 50 neu fwy o 
weithwyr. Fodd bynnag, mae yna ‘res hir’ o gwmnïau ble mae 
costau llafur yn uchel iawn o’u cymharu â refeniw, a llawer 
ohonynt yn gweithredu yn y diwydiannau problematig

Ffigwr 6: Histogram amlder cyflogau dros refeniw, gan ddefnyddio’r sampl cyfan o 
gwmnïau canolig a mawr Cymru.
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a drafodwyd uchod. Unwaith eto, felly, dylai cwmnïau arferol 
yn y rhan fwyaf o ddiwydiannau barhau i wneud elw ar ôl 
gweithredu wythnos waith bedwar diwrnod, ond gall rhai 
cwmnïau mewn rhai diwydiannau’i chael yn anodd pe bai’r 
newidiadau’n cael eu gweithredu’n gyflym iawn.

b. Yr achos busnes: dysgu o arferion 
wythnosau gweithio byrrach sy’n bodoli eisoes 
Ochr yn ochr â chynnal treialon arfaethedig y sector 
cyhoeddus, awgrymwn y dylid rhoi cyngor ac anogaeth 
ymarferol i gwmnïau a sefydliadau unigol sydd â diddordeb 
mewn gweithredu oriau gwaith byrrach. Gall hyn gyfrannu 
at ymdrech barhaus i adeiladu’r achos busnes o amgylch yr 
wythnos waith fyrrach yng Nghymru, a sefydlu diwylliant o 
rannu gwersi a syniadau allweddol. Dyma ein casgliadau:

Mae achos busnes cymhellol i’w ddatblygu yn sector preifat 
Cymru, yn seiliedig ar y manteision posibl i ffactorau fel 
recriwtio, cadw, enw da, cynhyrchiant a morâl.

Gan osod sylfaen ar gyfer y drafodaeth hon, mae’r adran 
hon yn manteisio ar waith ymgynghori blaenorol ar sut i 
weithredu oriau gwaith ar lefel cwmni, a beth fyddai effaith 
hynny. Rhagwelwn y gallai’r syniadau hyn ffurfio man cychwyn 
ar gyfer ‘canllaw arfer gorau’ ar gyfer rhwydwaith busnes 
Cymreig wythnos waith fyrrach, a allai weithio’n agos gyda’r 
Pwyllgor Oriau Gwaith.

Ymddengys bod corff defnyddiol o waith yn tyfu ar hyn o bryd o 
amgylch enillion cynhyrchiant ac achos sy’n canolbwyntio ar fusnes 
dros ystod eang o arferion gwaith da a all ddadchwyddo rhai o’r 
dadleuon hynny am ‘swyddi gwael yn erbyn dim swyddi’. Rwy’n credu 
bod hynny’n llwybr ffrwythlon. (TUC Cymru)
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Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi dadansoddi a 
helpu i oruchwylio treialon wythnos waith fyrrach gydag 
ystod o gwmnïau, gan gynnwys elusennau, undebau llafur a 
busnesau o wahanol feintiau. Er mwyn llywio ein strategaeth 
wythnos waith fyrrach ar gyfer Cymru, bu i ni ail-ymgysylltu 
â sefydliadau sydd naill ai wedi treialu, neu wedi parhau i 
weithredu, arferion wythnos waith fyrrach foesegol (h.y. oriau 
byrrach, gyda’r un tâl). Gofynnwyd iddynt am eu cymhellion, 
yr heriau dan sylw, a sut y cawsant eu goresgyn (ceir manylion 
am ein dull o weithio yn Atodiad B).

Mae hyn yn gwella ein dealltwriaeth o’r achos busnes ynghylch 
yr wythnos waith fyrrach, yn seiliedig ar ofynion megis:

• Gweithio’n fwy effeithlon (a dychwelyd yr enillion 
cynhyrchedd i staff, ar ffurf amser rhydd)

• Arloesedd busnes (gweld manteision wythnos waith fyrrach 
i forâl, recriwtio a chadw gweithwyr)

• Ennill cymhwyster fel arweinydd busnes (dylanwadu ar 
newid gydag arferion cyflogaeth moesegol)

Mae’r achos busnes hwn yn wahanol iawn i bolisïau lleihau 
oriau gwaith sy’n digwydd trwy gydfargeinio neu fentrau’r 
wladwriaeth, yr ydym yn eu trafod mewn man arall yn yr 
adroddiad hwn.

“Dwi’n meddwl y dylen ni roi cynnig ar hyn” 

Pwysleisiodd sefydliadau bwysigrwydd treialu unrhyw fodel 
cyn ymrwymo iddo’n barhaol. Roedd y peilotau hyn yn tueddu 
i bara rhwng tri a chwe mis ac fe’u cynhaliwyd yn bennaf i 
liniaru risg a phrofi a allai wythnos waith fyrrach weithio o 
fewn y sefydliad, o safbwynt ariannol a llywodraethiant. Roedd 
un sefydliad yn dymuno archwilio ofnau staff ynghylch dwysáu 
gwaith:
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Dechreuodd gyda sgwrs lle dywedais ‘Dwi’n meddwl y dylen ni roi 
cynnig ar hyn’. Roedd un neu ddau o bobl, dwi’n meddwl, ychydig 
yn betrusgar. Roedden nhw’n teimlo ‘a yw hyn yn golygu y byddaf 
dan ddwywaith gymaint o straen o ddydd Llun i ddydd Iau os nad 
yw dydd Gwener ar gael’? Felly, fe wnaethon ni hynny fel peilot i 
ddechrau ac i unrhyw un a oedd eisiau gweithio pum diwrnod, yna 
dyna opsiwn oedd yn dal ar gael i chi. (Tarik Nally, Kale & Flax)

Roedd un arall yn awyddus i archwilio effaith bosib wythnos 
waith fyrrach ar elw cwmnïau:

Os ydyn ni’n gostwng i bedwar diwrnod yr wythnos a’n hanfonebu’n 
gostwng o 20% hefyd, yna ar ôl y mis cyntaf byddwn ni’n mynd yn ôl 
i bum diwrnod. Roeddwn yn eithaf clir ynglŷn â hyn gyda’r staff. (Neil 
Knowles, Goleuadau Elektra)

Aeth pob sefydliad ati i gynnal eu treialon mewn ffyrdd 
gwahanol, gyda gwahanol flaenoriaethau mewn golwg. 
Dadansoddodd rhai y peilot yn fewnol, gan ddefnyddio 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol ac adborth staff anffurfiol. 
Gwnaeth eraill y treial yn agored i fonitro a gwerthuso allanol. 
Un sefydliad o’r fath oedd elusen, a ddefnyddiodd werthuso 
allanol i geisio dangos manteision wythnos waith fyrrach i’r 
bwrdd. Roedd hyn yn arbennig o bwysig er mwyn sicrhau 
tryloywder, gwerth am arian a chynllunio meddylgar.

Dyw un maint ddim yn ffitio pawb

Roedd gweithredu’r wythnos waith fyrrach yn amrywio o gwmni 
i gwmni. Dewisodd rhai wythnos waith pedwar diwrnod, gyda 
dydd Gwener fel y diwrnod i ffwrdd i bawb, tra bo eraill yn 
defnyddio fframweithiau hybrid a oedd yn gweithredu dros 
gyfnod o bum diwrnod. Dylanwadwyd ar y dewis o fodel gan 
gyfuniad o ddymuniadau (yr hyn yr oedd y staff ei eisiau)
a dichonoldeb (yr hyn y gallai’r busnes ymdopi ag ef, mewn 
perthynas â nodau sefydliadol a’r angen i staff fod ar gael).
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Fe drafodon ni’r syniad y gallai pobl gymryd diwrnodau i ffwrdd 
bob yn ail, neu bawb i lunio cynllun o’u gwirfodd, gan olygu y gallai 
pobl weithio ar unrhyw ddiwrnod o’u dewis. Mae dau dîm yn y 
swyddfa, felly fe drafodon ni sefylla lle byddai un o’r timau i ffwrdd 
ddydd Llun a’r llall i ffwrdd ddydd Gwener. Yn y diwedd, daethom i’r 
casgliad y byddai’n symlach ac yn haws esbonio i bawb ein bod ni ar 
gau ar ddydd Gwener. (Neil Knowles, Goleuo Elektra).

Mae’n bwysig nodi hefyd fod natur y gwaith mewn rhai 
sefydliadau’n golygu bod staff yn gwneud goramser ar ddiwrnodau 
neu brosiectau penodol, sy’n golygu eu bod mewn gwirionedd yn 
gweithio mwy nag oriau cytundebol wythnos waith fyrrach.

Mae pawb i mewn o ddydd Llun i ddydd Iau, ond maen nhw’n ddyddiau 
hirach. Dim ond dwy awr sy’n cael eu colli yn y pen draw, ond yn seicolegol 
roedd penwythnos dridiau’n fwy o fudd na gweithio’r oriau hynny ar draws 
[pum diwrnod]. Fe ddaethon ni i’r penderfyniad hwnnw drwy ymgynghori, 
drwy drafod gyda’r tîm. (Richard Lowe, Punch Creative) 

Bellach, rydyn ni’n ei galw’n ‘wythnos waith fyrrach’ yn hytrach nag 
‘wythnos 28 awr’. Mae hyn er mwyn adlewyrchu nad ydyn ni’n gwneud 
28 awr mewn gwirionedd mae disgwyliad anffurfiol y bydd angen i 
chi weithio goramser weithiau. (Tabitha Ha, STOPAIDS)97 

Mae angen ystyried y model wythnos pedwar diwrnod yn ofalus 
mewn achosion ble mae amser cyswllt a phresenoldeb staff yn 
bwysig. Dywedodd un sefydliad wrthym fod staff yn teimlo eu 
bod yn gorweithio ar ddiwrnodau pan oedd mwy o aelodau’r 
tîm i ffwrdd, neu os oedd gan rywun absenoldeb heb ei drefnu. 
Methiant fu’r bwriad gwreiddiol i ganiatáu i bob adran 
strwythuro ei hwythnos waith fyrrach ei hun: roedd y ffaith 
mai dim ond rhai timau a allai weithredu ‘dydd Gwener rhydd’ 
penodol sefydlog yn lleihau morâl staff, oherwydd bod yno 
ganfyddiad o driniaeth ffafriol: “fe godwyd gwrychyn ambell un, 
gadewch i ni ddweud hynny” (Claire Vance, Memiah). 

97 Mae STOPAIDS yn dal yng nghyfnod peilota wythnos waith fyrrach, ac nid 
ydynt wedi’i weithredu fel polisi parhaol. 
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Dywedodd sefydliad arall wrthym fod wythnos waith pedwar 
diwrnod yn gweithredu’n dda yn unig mewn rhannau o’r cwmni 
ble’r oedd ‘gwarged’ o ran capasiti: ‘mae’n rhaid i chi fod yn 
ofalus pwy rowch chi ar wythnos pedwar diwrnod’ (Oliver 
Bruce, PinPoint Media).

‘Mae ein diddordeb ni mewn canlyniadau, nid oriau’

Un allwedd i weithredu wythnos waith fyrrach oedd rhoi gwerth 
ar ganlyniadau sefydliadol uwchlaw oriau gwaith llym.

Roedd pob un o’r cwmnïau y bu i ni siarad â nhw yn gallu 
darparu ar gyfer gweithio ar sail canlyniadau o ganlyniad i 
natur greadigol, prosiect-seiliedig neu gyfrifiadurol y gwaith. 
O’i gymharu ag enghraifft fel gwaith gofal, sy’n tueddu i ofyn 
am gyfnodau cyswllt penodol, roedd y gwaith yn y sefydliadau 
hyn yn ‘ystwyth’, gan olygu ei bod yn ddamcaniaethol bosibl 
cyflawni mwy mewn llai o amser.

Os ydych chi’n gwmni tra gweinyddol a’ch bod chi’n cyfrif yr oriau, 
yna mae’n debyg nad yw [wythnos waith fyrrach] ar eich cyfer chi. 
Does gen i ddim diddordeb mewn pwy all weithio’r oriau hiraf ar y 
safle. Mae gen i fwy o ddiddordeb yn y gallu i gyflawni deilliannau i 
gleientiaid. (Richard Lowe, Punch Creative) 

Un rhwystr i weithio ar sail canlyniadau allai fod yr awydd i 
lynu wrth foeseg gwaith traddodiadol sy’n rhoi pwysau ar waith 
er ei les ei hun, a diwylliant presenoldeb. Dywedwyd wrthym 
fod aelod o’r tîm wedi gadael un sefydliad, gan deimlo nad 
oedd wythnos pedwar diwrnod yn bodloni ei m/foeseg gwaith. 
Dywedodd y mwyafrif wrthym, fodd bynnag, fod y newid wedi 
cael derbyniad cadarnhaol iawn. Dywedodd dau fod dweud 
wrth gleientiaid y byddai eu swyddfeydd ar gau am ddiwrnod 
ychwanegol wedi ysbrydoli rhai i ystyried y posibilrwydd o 
gyflwyno wythnos waith fyrrach yn eu sefydliad nhw hefyd.
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‘Hoffi wythnos waith fyrrach’: sylw ar weithio ar sail 
canlyniadau yng Nghymru

Dywedodd dau o’r sefydliadau y bu i ni siarad â nhw yn 
ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid yng Nghymru (gweler 
Adran 4), er eu bod heb weithredu wythnos waith fyrrach 
lawn, eu bod wedi gweithredu systemau ar sail canlyniadau 
a allai eu helpu i gyrraedd y nod. Siaradodd cymdeithas 
dai ddienw, a’r elusen cydraddoldeb ar sail rhyw, Chwarae 
Teg, yn gadarnhaol am newid i system o weithio ar sail 
canlyniadau. 

Cyfnewidiwyd yr angen i weithio nifer penodol o oriau gan 
system ble gosodir nodau sefydliadol tymor byr a hirdymor. 
Rhoddir ymreolaeth gymharol i weithwyr o ran sut y maen 
nhw’n rheoli’u hamser i gyflawni’r nodau hyn, ac mae system 
ddyddiadur yn gadael i weithwyr ddweud am ba oriau 
fyddan nhw ar gael ar gyfer gwaith cydweithredol.

Bob chwarter, byddwn ni’n eistedd i lawr gyda’r aelod o’r tîm, 
byddwn ni’n edrych ymlaen at y tri mis nesaf, ac yn mapio 
rhai amcanion clyfar. Mae hynny’n cysylltu â’n cynllun busnes, 
cysylltir pob amcan tuag yn ôl er mwyn i chi weld sut rydych chi’n 
cyfrannu.Bydd hynny’n digwydd bob chwarter ac wedyn rydyn ni 
hefyd yn cysylltu â staff bob mis i weld sut mae’u hamcanion yn 
datblygu a sut maen nhw’n teimlo. (Cymdeithas Dai ddienw)

Bydda i’n gosod amcanion gyda fy rheolwr llinell bob chwarter, 
yn seiliedig ar ein cynllun blynyddol, ac rwy’n cael rhyddid i fwrw 
ymlaen a chyflawni hynny yn y ffordd sydd orau yn fy marn 
i.(Natasha Davies, Chwarae Teg)

Dywedodd y ddau sefydliad fod staff wedi cefnogi’n gryf 
y ffordd hon o weithio, gan elwa o’r rhyddid i reoli eu 
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‘Rydyn ni’n ceisio bod yn flaengar’

Dywedodd pob un o’r cyfweleion fod y penderfyniad i symud i 
wythnos waith fyrrach yn cael ei lywio gan werthoedd swyddogol 
y cwmni. Roedd y rhain yn pwysleisio naill ai’r manteision i staff 
(gwella iechyd meddwl, llesiant a chydbwysedd rhwng bywyd a 
gwaith) neu’r manteision o gael enw da (cael eu hystyried fel 
arloeswyr neu arweinwyr yn y sector).

Digwyddodd [yr wythnos waith fyrrach] fel tipyn o hybrid – sut allwn 
ni wneud rhywbeth a all helpu ein staff a’n pobl, a chael ein henw ar 
led ar yr un pryd? (Claire Vince, Memiah).

Pwysleisiodd rhai hefyd bwysigrwydd parhad rhwng 
gwerthoedd cyhoeddus y cwmni a’i ddiwylliant sefydliadol.

Fel sefydliad rydyn ni bob amser yn ceisio bod yn eithaf blaengar, nid 

hamser eu hunain, yn ogystal â mwynhau’r ymdeimlad 
o ymddiriedaeth oedd yn cael ei feithrin. Fodd bynnag, 
rhybuddiasant hefyd fod gweithio ar sail canlyniadau’n 
gofyn am ymrwymiad sefydliadol cryf i fonitro llwyth 
gwaith a blaenoriaethu llesiant os ydoedd i gael ei 
weithredu’n llwyddiannus. 

Gall y system hon weithiau arwain at orweithio, felly mae hefyd 
yn ei gwneud yn ofynnol i’r cyflogwr ymrwymo i gael trafodaethau 
agored am lwyth gwaith a chapasiti. Gall agwedd a diwylliant y 
cyflogwyr beri i’r ffordd hon o weithio ffynnu neu fethu.  
(Natasha Davies, Chwarae Teg)
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yn unig o ran ein gwaith ym maes iechyd, cydraddoldeb a thlodi, ond 
hefyd sut ydyn ni fel sefydliad. Roedd yr wythnos bedwar diwrnod yn 
siarad â’r gwerthoedd hynny. (Tabitha Ha, STOPAIDS) 

‘Mae wedi ein bywiocáu’

Ni nododd yr un o’r sefydliadau y bu i ni siarad â nhw 
gydberthynas uniongyrchol rhwng cyflwyno wythnos waith 
fyrrach a pherfformiad sefydliadol hirdymor gwael.98 Yn 
bennaf, bu iddynt ganolbwyntio ar y manteision. Dywedodd 
rhai fod eu polisïau wythnos pedwar diwrnod wedi helpu gyda 
recriwtio, ymhlith pethau eraill.

Cafwyd cynnydd nodedig yn nifer y ceisiadau wrth i ni gynnwys yr 
wythnos bedwar diwrnod fel rhan o’n cynnig... rwy’n credu ei fod wedi 
ein bywiocáu ni. Dwi ddim wedi gweld unrhyw anfanteision o ran 
methu dyddiadau cau neu brosiectau’n mynd dros amser.  
(Richard Lowe, Punch Creative)

Nododd rhai hefyd gynnydd mewn cynhyrchiant, gyda 
pherfformiad yn cael ei gynnal, os nad ei wella.

Mae cynhyrchiant ar i fyny, mae ymrwymiad y tîm ar i fyny, mae 
hapusrwydd ar i fyny, mae cadw aelodau’r tîm gyda ni ar i fyny, mae 
refeniw ar i fyny, mae cydweithio ar i fyny, mae syniadau creadigol 
ar i fyny a mwy. Mae’n un o’r pethau hynny sydd mor naturiol i’w 
dderbyn, ac mor werthfawr, rydych chi bron yn anghofio nad yw 
gweddill y byd yn ei wneud. (Tariq Nally, Kale & Flax) 

Bu cwymp bach [mewn anfonebu ers cyflwyno wythnos pedwar 
diwrnod] ond 98% (gostyngiad o 2%) am 55% yn fwy o amser 
penwythnos. Fe benderfynais i fod hynny’n iawn, dwi’n gallu byw gyda 
hynny. (Neil Knowles, Golau Elektra) 

98  Dylid nodi fod un o’r sefydliadau, Memiah, yn dal yn y broses o adolygu’u 
peilot wythnos waith fyrrach, ac nad oedd modd iddynt rannu’u holl ddata eto. 
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c. Gosod safonau ar gyfer busnesau 
wythnos 4 diwrnod Cymru
Gallai’r gwersi a ddysgwyd gan sefydliadau sydd eisoes yn 
defnyddio arferion wythnos waith fyrrach fod yn sail i ‘ganllaw 
arfer gorau’ ar gyfer rhwydwaith busnes wythnos waith fyrrach 
Cymru. Dyma ein hargymhellion cychwynnol.

Mae angen i’r polisi lleihau oriau gwaith fod yn hyblyg 

Mae angen cynllunio ac ymgynghori â staff i benderfynu 
pa fodel wythnos waith fyrrach sydd fwyaf addas ar gyfer 
amcanion staff a’r sefydliad. Efallai na fydd polisi llym wythnos 
pedwar diwrnod, gyda diwrnod i ffwrdd a rennir, yn addas ar 
gyfer pob sefydliad a staff, ar bob adeg o’r flwyddyn ariannol.

Gall treialon eich helpu i ddysgu mwy am eich sefydliad

Gall cynnal treial wythnos waith fyrrach ganiatâu i sefydliadau 
gael mewnwelediadau ehangach i’r diwylliant gwaith, pa 
brosesau gwaith sy’n aneffeithlon neu’n ddiangen, a beth sydd 
bwysicaf i staff.

Diffinio a chyfleu sut olwg fydd ar lwyddiant

Mae’n bwysig fod pawb yn y sefydliad yn glir beth yw’r nodau 
a sut y byddent yn cael eu gwerthuso. 

Mae gwaith da’n ymwneud â chanlyniadau, nid amser

Gall sefydliadau atgoffa eu haelodau bwrdd drwgdybus, 
cyfranddalwyr a staff y bydd y diwylliant mewnol yn 
canolbwyntio mwy ar ganlyniadau, yn hytrach nag ar amser a 
dreulir yn gweithio. Bydd hyn yn gofyn am newid diwylliannol 
yn y modd y mae staff yn mynd ati i wneud eu gwaith, ond 
hefyd yn y modd y mae arweinwyr cwmnïau’n asesu beth 
yw amgylchedd gwaith ‘cynhyrchiol’. Bydd angen grymuso 
ac ymddiried yn y staff i fodloni safonau perfformiad mewn 
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cyfnodau byrrach o amser. Gellir gweithredu hyn trwy weithdai, 
trafodaethau un i un, a rhannu arferion gorau.

Cynnal diwylliant gwaith cymdeithasol 

Efallai y bydd ddull o weithio ‘pennau i lawr’ yn dod i’r amlwg, 
gan arwain at ddiwylliant gwaith llai cymdeithasol. Efallai y 
byddai’n fuddiol cynnwys ac addasu traddodiadau cymdeithasol 
mewn ffordd sy’n helpu i gynnal agwedd gydweithiol.

Atgyfnerthu eich enw da fel cyflogwr moesegol ac arloesol

Os bydd yr wythnos waith fyrrach yn cael ei threialu a’i 
chyfathrebu’n effeithiol, gellir ystyried fod sefydliadau sy’n ei 
mabwysiadu’n arloesi yn y sector. Gallai sefydliadau dynnu sylw 
at y manteision o ran eu hôl troed carbon, neu nodi eu bod yn 
trin eu gweithwyr yn dda.

Gwneud yr wythnos waith fyrrach yn rhan o strategaeth 
recriwtio

Drwy bwysleisio’r rhesymeg dros groesawu arferion wythnos waith 
fyrrach, disgwyliem i’r sefydliad gryfhau ei allu i recriwtio a chadw 
staff. Yn ôl arolwg o Ysgol Fusnes Henley, mae oriau gwaith 
byrrach yn arbennig o ddeniadol i weithwyr iau (35 ac iau).99 

Sicrhau fod mentrau wythnos waith fyrrach yn cynnwys y 
dulliau hyblyg diweddaraf o weithio 

Dim ond ers Covid y mae’r awydd am ddulliau mwy hyblyg 
o weithio wedi cynyddu, ac mae’n bwysig ystyried sut y gall 
menter oriau gwaith byrrach ategu gweithio hyblyg.

99  Gweler Ysgol Fusnes Henley (2019), ‘Four Better or Four Worse’. Ar gael 
yma: HenleyBS_A4_whitepaper_2019_AW2.indd

http://HenleyBS_A4_whitepaper_2019_AW2.indd
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d. Safon aur newydd
Yn y pen draw, nod y mentrau a ddisgrifiwn yn yr adroddiad 
hwn yw symud tuag at yr wythnos waith fyrrach fel safon aur 
newydd cyflogaeth yng Nghymru. Mae sawl cam arall y gallai 
Llywodraeth Cymru ei chymryd i atgyfnerthu’r nod hwn.

Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno cynllun sy’n cynnig 
achrediad i gwmnïau sector preifat sy’n lleihau oriau gwaith 
gweithwyr, sy’n dangos i gwsmeriaid, cleientiaid a rhanddeiliaid 
eu bod wedi mabwysiadu’r safon newydd hwn. Dylai’r cwmnïau 
hyn gael eu rhestru ar gronfa ddata ganolog fel ‘Cyflogwyr 
Safon Aur’, y gall y cyhoedd gael mynediad rhwydd iddi.

Fel y Sefydliad Cyflog Byw, gallai hyn gynnwys ‘Gwobr 
Eiriolydd’, a roddir i gwmnïau sydd wedi gwneud cyfraniad 
rhagorol i fabwysiadu wythnos waith fyrrach yn ehangach.100 
Gellid integreiddio cwmnïau y dyfarnwyd y Safon Aur iddynt 
i’r rhwydwaith ehangach o gwmnïau sy’n rhedeg wythnosau 
gwaith byrrach ar gyfer cyfnewid syniadau ac enghreifftiau 
arfer gorau.

100  Living Wage (2020), ‘Champion Awards’. Gweld: https://www.livingwage.
org.uk/champion-awards 

https://www.livingwage.org.uk/champion-awards
https://www.livingwage.org.uk/champion-awards
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I ba raddau fyddech chi’n cefnogi neu’n 
gwrthwynebu’r fenter ganlynol? Er mwyn darparu 
sicrwydd a sefydlogrwydd ariannol, dylid rhannu’r 
gwaith sydd ar gael rhwng yr holl bobogaeth, gan 
sicrhau fod gan bawb fynediad i swydd gyda chyflog  
teg a chydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

Survation.

Cefnogi’n gryf 40.1%

Cefnogi i ryw raddau 

36.0%

Ddim yn cefnogi na’n gwrthwynebu 

Cyfanswm ymatebwyr: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 Total respondents: 1049 

14.1%

Gwrthwynebu i ryw raddau 
5.0%

Gwrthwynebu’n gryf 

1.3%

Ddim yn gwybod 
3.7%

Some people have argued that a four-day working 
week, with pay remaining the same for workers, could 
be a long-term solution to unemployment by sharing 
work more equally across the economy. On the other 
hand, some businesses argue their wage bill may 
increase whilst paying current wages for shorter 
hours.

To what extent would you support or oppose the 
Welsh government piloting a scheme to move 
towards a four day working week?

Strongly support
28.1%

Somewhat support

28.8%

Neither support nor oppose
20.7%

Somewhat oppose
8.7%

Strongly oppose

8.2%

Don't know

5.5%

Survation.

Thinking about the financial impact of the 
Coronavirus pandemic, to what extent (if at all) 
would you support the Welsh government trialling 
a 'basic income' scheme, whereby residents in 
Wales receive a regular, guaranteed, support 
payment to ensure that livelihoods are protected?

Strongly support
34.1%

Somewhat support

34.9%

Neither support nor oppose 15.9%

Somewhat oppose
4.7%

Strongly oppose

6.1%

Don't know

4.5%

Survation.

Thinking about the financial impact of the 
Coronavirus pandemic, to what extent (if at all) 
would you support or oppose the Welsh 
government increasing the taxes on the very rich 
in order to provide a basic standard of living for 
everyone in Wales?

Strongly support
37.8%

Somewhat support

29.3%

Neither support nor oppose 15.0%

Somewhat oppose
8.1%

Strongly oppose

5.9%

Don't know

4.0%

Survation.

Thinking about the impact of a crisis like the 
Coronavirus pandemic, to what extent, if at all, 
would you support or oppose the Welsh 
Government being given more significant devolved 
powers regarding welfare and its tax raising powers 
to deliver policies specific to the needs of Wales?

Strongly support
25.6%

Somewhat support

30.0%

Neither support nor oppose
18.8%

Somewhat oppose 7.2%

Strongly oppose
12.8%

Don't know

5.5%

Survation.

Imagine a future where wealth and employment in 
Wales were spread more equally, and needs could 
be fulfilled with less work per person.

If it was up to you to decide how long the working 
week should be, what would you choose?

Don't Know

10.4%
More than 5 days

1.3%

5 days26.2%

4 days
46.6%

3 days
8.4%

2 days

2.4%

A day or less

4.8%

Survation.
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7
Grymuso 

undebau llafur
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7. Grymuso undebau 
llafur

Bydd yr argymhellion a’r strategaethau uchod yn gweithio 
orau os ydyn nhw’n cael eu cefnogi gan undebau llafur. Ochr 
yn ochr â sector cyhoeddus Cymru ac elfennau blaengar y 
sector preifat, undebau llafur yw’r trydydd grŵp – ond efallai’r 
pwysicaf – o actorion yn strategaeth yr wythnos waith fyrrach. 

Yn hanesyddol mae undebau llafur wedi negodi lleihad mewn 
oriau gwaith ym Mhrydain, ochr yn ochr â lleihad unochrog 
achlysurol mewn oriau gan gyflogwyr goleuedig.

Cychwynnwyd y lleihad sylweddol mewn oriau gwaith 
cyfartalog ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, er enghraifft, gan yr 
undebau peirianneg ac adeiladwyr llongau, a lledaenodd 
yn ddiweddarach i grefftwyr trin metel, rheilffyrdd, tecstilau, 
cloddio glo a’r crefftau adeiladu.

Er bod y Deyrnas Unedig yn dioddef o gyfraddau undebol 
isel iawn yn y sector preifat, mae ei sector cyhoeddus yn 
undebol iawn. O 2019 ymlaen, roedd dros hanner gweithwyr 
y sector cyhoeddus yn aelodau o undeb, o’i gymharu â thua 
13% o weithwyr y sector preifat.101 Gan fod gan Gymru sector 
cyhoeddus amlwg o ran niferoedd cyflogaeth, mae hyn yn 
awgrymu y gallai gweithredu wythnos pedwar diwrnod ddechrau 
a hyd yn oed gael ei arwain gan undebau’r sector cyhoeddus.

101  ONS, (2020). Trade Union Membership, UK 1995-2019: Statistical
Bulletin. Office of National Statistics Bulletin, 27th May 2020.
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Efallai mai’r ffordd amlycaf o gyflymu’r broses o gael oriau 
gwaith byrrach yw cynnwys undebau llafur ym mhob cyfnod 
o’r prosiect. Byddai hyn hefyd yn cynnwys cyflwyno galwadau 
am ailgyflwyno deddfwriaeth o blaid undebau, gan annog 
mwy o undeboli yn y sector preifat. Cafodd pŵer undebau 
i weithredu’n ddiwydiannol ei ffrwyno dro ar ôl tro, ac yn 
arwyddocaol, ers diwedd y 1970au, gyda dim llai na 13 darn 
mawr o ddeddfwriaeth wedi’u weithredu rhwng gweinyddiaeth 
gyntaf Thatcher a gweinyddiaeth ddiwethaf Blair / Brown.102 
Daeth gweithredu streiciau eilaidd a streiciau gwleidyddol 
yn amhosibl i bob pwrpas, fel y gwnaeth ‘siopau caeedig’, 
a thynhawyd rheolau ar bleidleisio i streicio dro ar ôl tro. 
Gosodwyd cyfyngiadau pellach yn Neddf Undebau Llafur 
2016, gan gynnwys trothwy pleidleisio o 50% o’r holl aelodau ar 
gyfer pleidleisio dros streic, a chyflwynwyd gofynion mwyafrif 
llym ar weithwyr mewn rhai gwasanaethau cyhoeddus. Galw 
am ddiwygio’r cyfarpar deddfwriaethol hwn fyddai’r dull 
symlaf o wella bywydau gweithwyr, gan gynnwys llai o oriau 
gwaith a gwelliannau eraill mewn cydbwysedd bywyd a gwaith.

102  Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, (2017). Trade union legislation 1979-2010. Briefing 
Paper Number CBP 7882, 26th January 2017. .
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8. Sylwadau ac 
argymhellion i gloi

Mae marchnad lafur Cymru yn darparu cyfleoedd a heriau 
unigryw ar gyfer gweithredu wythnos waith fyrrach.

Gellir cyflawni’r wythnos waith fyrrach mewn sawl ffordd. 
Mae enghreifftiau blaenorol yn cynnwys ymgyrchoedd undebau 
llafur i hawlio manteision enillion cynhyrchiant, mentrau dan 
arweiniad cwmnïoedd i weithio’n fwy clyfar, a mentrau dan 
arweiniad y wladwriaeth i gynyddu’r cyfrif pen yn y sector 
cyhoeddus.

Awgryma ymchwil a threialon blaenorol y gall wythnos 
waith fyrrach gynnig ystod o fanteision i Gymru, yn unol â 
nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r rhain 
yn cynnwys gwelliannau sylweddol i iechyd y cyhoedd, lleihad 
mewn anghydraddoldeb sy’n gysylltiedig â gwaith, a mwy o 
amser ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned.

Awgrymwn mai’r strategaeth orau i Gymru yw arloesi wythnos 
waith fyrrach yn y sector cyhoeddus. Mae oriau llawer o 
weithwyr y sector cyhoeddus yn dod o dan bwerau datganoledig 
Cymru, ac mewn sawl rhanbarth, mae’r sector cyhoeddus yn 
cyfrif am dros 25% o gyflogaeth. Rydym hefyd yn gwybod bod 
cyfraddau absenoldeb yn uchel yn sector cyhoeddus Cymru, y 
byddai mwy o amser i orffwys ac adfer yn helpu i wella. Byddai 
wythnos pedwar diwrnod yn sector cyhoeddus Cymru yn creu 
37,859 o swyddi yng Nghymru ac yn costio tua £ 1 biliwn.
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Gall cynnwys yr wythnos waith fyrrach yn strategaeth 
gaffael Gwaith Teg Llywodraeth Cymru hefyd sicrhau fod y 
manteision yn ymestyn y tu hwnt i’r sector cyhoeddus. Gyda 
mwy o rymoedd datganoledig, gallai Llywodraeth Cymru hefyd 
leihau amser gweithio ar raddfa flynyddol gyda gwyliau banc 
newydd i Gymru.

Wrth edrych at y sector preifat, daeth efelychiad ‘prawf 
straen’ cychwynnol - gan ddefnyddio rhagdybiaethau 
ceidwadol ynghylch y gydberthynas rhwng oriau gwaith ac 
proffidioldeb - i’r casgliad y gall y rhan fwyaf o gwmnïau 
canolig a mawr Cymru fforddio symud i oriau gwaith 
byrrach yn yr hirdymor.

Rydym hefyd yn cynghori y dylid gwneud ymdrech i 
adeiladu’r achos busnes am wythnos waith fyrrach yng 
Nghymru. Mae ein hymchwil ein hunain yn dangos manteision 
ar gyfer ffactorau fel recriwtio, cadw, enw da, cynhyrchiant a 
morâl, er ei bod yn hanfodol nodi nad yw ‘un maint yn addas i 
bawb’ o ran sut y gellir strwythuro a gweithredu lleihad mewn 
oriau gwaith.

Gellir atgyfnerthu’r symudiad i gyfeiriad wythnos waith 
fyrrach yn sector preifat Cymru ymhellach trwy sefydlu 
‘safon aur newydd’ ar gyfer cyflogwyr da, rhannu gwersi a 
ddysgwyd, a chyflwyno deddfwriaeth o blaid undebau, a 
ddyluniwyd i rymuso gweithwyr yn y sector preifat.
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Atodiad A: 
Gwrthwynebiadau 
cyffredin i wythnos 
waith fyrrach

Byddai’n costio gormod
Er bod cost wythnos waith fyrrach yn edrych yn sylweddol ar 
yr olwg gyntaf, mae llawer o’r arbedion ar gyfraniadau treth, 
gofal iechyd ac arbedion o ran yr argyfwng hinsawdd yn 
gwrthbwyso’r costau cychwynnol hyn.

Mae ymdrechion yn y gorffennol i brisio symud at wythnos 
bedwar diwrnod wedi tueddu i anwybyddu’r arbedion sylweddol 
y byddai’r polisi’n ei greu drwy gynnal lles a llesiant unigolion 
a chymdeithas yn ei chyfanrwydd. Fel y dangoswyd gennym 
yma, hyd yn oed heb ystyried rhua o’r ffactorau hynny, er 
mwyn cyflawni wythnos waith 32 awr yn y sector cyhoeddus yng 
Nghymru, dim ond lleihad (ac felly amnewidiad) o ryw bedair 
awr ychwanegol i bob cyflogai amser llawn fyddai angen.

Yn fwy eang ar gyfer y DU, mae’r un peth yn wir. O ystyried 
cyfraniadau treth a’r costau presennol i wasanaethau 
cyhoeddus sy’n deillio o salwch yn ymwneud â gorweithio, 
byddai cost wythnos waith bedwar diwrnod yn sector 
cyhoeddus y DU mewn gwirionedd lawer yn is, oddeutu 
£5.4bn.103 Am y cost hwn, byddai wythnos waith fyrrach yn 
cynrychioli dim ond 6% o fil cyflogau’r sector cyhoeddus, ac 
ychydig dros 1% o holl gyllideb gwariant y llywodraeth. 

103  Autonomy (2020), ‘Public Sector Pioneer: shorter working weeks as the new 
gold standard’. Ar gael yma: https://autonomy.work/portfolio/publicsectorpioneer/

https://autonomy.work/portfolio/publicsectorpioneer/
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Byddai gostyngiad mewn oriau gwaith hefyd yn arbed costau 
sylweddol yn nhermau’r argyfwng hinsawdd. Disgwylir mai 
cost mesurau i leihau nwyon tŷ gwydr fydd un o feichiau 
economaidd mwyaf yr unfed ganrif ar hugain.104 Wrth fynd i’r 
afaelâ’r ffynhonnell yn hytrach na’r symptomau, dangoswyd 
dro ar ôl tro fod wythnos waith fyrrach yn un o’r ffyrdd rhataf 
a mwyaf effeithlon o leihau allyriadau carbon. 

Byddai’n lleihau cynhyrchedd 
Mae llawer o feirniaid yn haeru y byddai lleihau oriau gwaith 
yn arwain at leihad mewn cynhyrchiant. Mae’r feirniadaeth 
yn tybio y byddai talu’r un faint i weithwyr i wneud llai yn 
effeithio’n negyddol ar allbwn.

Awgryma treialon wythnos waith fyrrach i’r gwrthwyneb. 
Newidiodd cwmni gwasanaethau ariannol Seland Newydd, 
Perpetual Guardian, ei 240 aelod o staff o wythnos pum 
diwrnod i wythnos pedwar diwrnod a chynnal eu cyflog. 
Cynyddodd cynhyrchiant yn y pedwar diwrnod y buont yn 
gweithio, yn fwyaf tebygol oherwydd llai o bwysau yn y gwaith, 
mwy o amser i ymlacio ac adfer a gwell cydbwysedd rhwng 
bywyd a gwaith.105

Cafwyd canlyniadau tebyg yn ystod treialon wythnos pedwar 
diwrnod Microsoft Japan. Dros un mis, gweithredodd Microsoft 
brosiect o’r enw Her Dewis Bywyd-Gwaith, a roddodd 
bum dydd Gwener i ffwrdd i’w weithlu o 2,300 o weithwyr 
heb ostwng cyflog. Yn ystod cyfnod ei weithredu, cododd 
cynhyrchiant gan o 40%.106

104  IPCC (2018), ‘Global Warming of 1.5°C’. Ar gael yma: https://www.ipcc.ch/
site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
105  Four-Day Week Global (2019), ‘White Paper: Guidelines for an outcome-
based trial - raising productivity and engagement’. 
106  Guardian (2019), Microsoft Japan tested a four-day week and productivity 
jumped by 20%’ Ar gael yma: https://www.theguardian.com/technology/2019/
nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/04/microsoft-japan-four-day-work-week-productivity
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Trwy greu gweithlu iachach a hapusach, mae wythnos waith 
fyrrach yn tueddu i hybu cynhyrchiant. Y prif gafeat yma yw na 
fydd hyn yn wir am bob cwmni, ac y bydd wythnos waith fyrrach 
yn parhau i fod yn fwy o nod hirdymor i rai nag i eraill. Mae hyn 
yn tanlinellu’r pwynt pwysig y bydd angen i lywodraethau lywio 
gweithrediad wythnos waith fyrrach, ac y bydd angen i undebau 
llafur gynnal trafodaeth er mwyn ei gael.

Bydd pum diwrnod o waith yn cael ei 
wasgu i mewn i bedwar yn y pen draw
Un gwrthwynebiad cyffredin yw bod unrhyw leihad mewn oriau 
o reidrwydd yn golygu cwblhau’r un llwyth gwaith mewn llai 
o amser. Byddai gorweithio sylweddol am ran o’r wythnos yn 
arwain at straen ac o bosib iechyd meddwl gwael. Byddai hyn 
yn codi cost anuniongyrchol y polisi ac yn tanseilio’r manteision 
lles ac iechyd a addawyd ganddo.

Gellir osgoi hyn yn hawdd trwy nifer o strategaethau. Strategaeth 
gychwynnol ar gyfer cwmni sy’n ceisio lleihau oriau a chynnal 
cyflog ar yr un lefel ddylai fod i archwilio ei holl weithgareddau 
a phenderfynu pa rai sy’n wir hanfodol ar gyfer gweithredu 
o ddydd i ddydd. Gall hyn arwain at sylweddoli y gall nifer yr 
oriau sy’n ofynnol gan bob gweithiwr fod yn llawer llai na’r hyn 
a dybiwyd o’r blaen. Ar wahân i ysgafnhau’r baich gwaith, gall 
cwmnïau dynhau’r baich gwaith trwy dorri’n ôl ar gyfarfodydd 
diangen, cyfathrebu dibwrpas a darparu cyfleoedd ar gyfer 
gwaith â ffocws trwy ddarparu atebion fel mannau tawel.

Byddai angen i unrhyw weithredu ar wythnos waith fyrrach ar 
raddfa y tu hwnt i’r cwmni unigol adnabod gwahaniaethau 
rhwng swyddi a sectorau. Mewn gofal a lletygarwch, er 
enghraifft, lle nad yw’n hawdd ysgafnhau’r llwyth gwaith, 
dylai cwmnïau gyflogi mwy o staff, sy’n golygu bod yr un 
gwaith yn cael ei ledaenu ar draws mwy o weithwyr, a phob 
un yn mwynhau llai o oriau. Byddai hyn yn cyflwyno’r fantais 
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ychwanegol o ysgogi’r farchnad swyddi. I wrthweithio costau 
ychwanegol efallai y byddai angen cynllun cymhorthdal y 
wladwriaeth i dalu cyflogau’r pumed diwrnod i ddechrau. Fodd 
bynnag, fel y mae ein ‘prawf straen’ wedi dangos, gallai’r rhan 
fwyaf o gwmnïau Cymru (canolig a mawr) symud i wythnos 
waith fyrrach a pharhau’n broffidiol (Ffigurau 4, 5 a 6).

Dim ond gweithwyr traddodiadol fydd yn 
elwa o wythnos waith fyrrach (h.y. gweithwyr 
cyflogedig mewn swyddi amser llawn)
Ceir cred gyffredin na fydd gweithwyr ansafonol (ansicr, 
hunangyflogedig, economi gig, pobl sy’n cael eu hystyried fel 
‘bosys eu hunain’) yn elwa. Yn amlwg gall gorweithio ddeillio o 
bwysau ariannol ac nid yn unig o reoleiddio ar lefel y gweithle 
, ac mae angen ymdrech barhaus i wella amodau gweithwyr 
ansafonol. Nid yw wythnos waith fyrrach – rhagor nag unrhyw 
bolisi – yn fwled arian. 

Fodd bynnag, drwy ei arddel fel mecanwaith creu swyddi, sy’n 
taenu’r oriau sydd ar gael ar draws mwy o’r boblogaeth sy’n 
gallu gweithio, gallai wythnos waith fyrrach gael yr effaith 
o dynnu pobl allan o swyddi ansicr anwirfoddol ac i mewn i  
gyflogaeth fwy sefydlog.107

Mae potensial hefyd i gydweddu’r polisi ag incwm sylfaenol 
(gweler chwaer adroddiad Autonomy ar gyfer Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol). Gall y sicrwydd economaidd a 
ddarperir gan incwm a warantir roi mwy o bŵer i weithwyr 
ansicr i benderfynu beth fydd eu harferion gwaith.

107  Autonomy (2020), ‘Time for change: a four-day week as an unemployment 
strategy’. Gweld: 
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/07/Time-for-Change-REPORT.pdf

https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/07/Time-for-Change-REPORT.pdf
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Mae’r wythnos waith fyrrach yn bolisi 
‘moethus’
Gwrthwynebiad cyffredin yw bod wythnos waith fyrrach yn 
bolisi ar gyfer adegau o ffyniant, pan all busnes fforddio 
lleihau oriau gweithwyr heb dorri eu cyflog. 

Mewn gwirionedd, mae’r mwyafrif o ostyngiadau tymor byr a 
hirdymor mewn oriau gwaith wedi tueddu i ddilyn argyfyngau, 
fel ymateb i ddirwasgiad a diflaniad swyddi. Yn sgil y 
Dirwasgiad Mawr, cyflwynodd llywodraeth Roosevelt y ddeddf 
Safonau Llafur Teg, a gyflwynodd y diwrnod gwaith wyth awr 
fel safon economaidd newydd, gan orfodi cyflogwyr i dalu 
amser a hanner i weithwyr am unrhyw oriau a weithiwyd y tu 
hwnt i 40 mewn unrhyw un wythnos.108 Helpodd y polisi i gael 
gwared ar yr anghydraddoldebau oedd yn dal i fodoli yn y 
farchnad lafur yn sgil y dirwasgiad, yn ogystal â gwella safon 
bywyd pobl.

Mae cynlluniau tymor byr fel y Kurzarbeit uchod a’r Cynllun 
Iawndal Gweithio Amser Byr, a gyflwynwyd yn y DU ar 
ddiwedd y 1970au, hefyd wedi cael eu defnyddio i gadw swyddi 
ac i rag-atal anghydraddoldeb a difrod economaidd posibl.109

108  Ibid. 
109  Ibid.
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Atodiad B:  
Dulliau ymgysylltu 
Autonomy

a. Cyfweliadau â rhanddeiliaid 
Er mwyn cynrychioli barn rhanddeiliaid allweddol yng 
Nghymru ar wythnos waith fyrrach, ein nod oedd casglu 
ynghyd grŵp o bobl a allai siarad ar y cyd am saith nod 
llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Roeddem yn 
arbennig o awyddus i glywed oddi wrth gynrychiolwyr grwpiau 
oedd yn cynrychioli safbwynt cydraddoldeb, ac i gynnwys 
ymatebwyr oedd yn meddu ar wybodaeth o gyflogaeth sector 
cyhoeddus, sector preifat a’r d sector.

Cysylltwyd â chyfanswm o 22 sefydliad, er nad oedd pob un 
yn gallu ymgysylltu â ni yn ystod cyfnod tri mis y prosiect.
Cynhaliwyd 9 cyfweliad yn llwyddiannus. Isod ceir rhestr 
o’r sefydliadau y cysylltwyd â hwynt. Mae’r sefydliadau a 
danlinellir oll yn bwydo gwybodaeth i’r adroddiad terfynol.

Ffederasiwn Busnesau Bach

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cydffederasiwn GIG Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Cymdeithas dai (dienw)
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Undeb Amaethwyr Cymru

Airbus

Casglu Gwastraff Cyngor Caerdydd

TUC Cymru

Sefydliad Dysgu a Gwaith

Cydffederasiwn Diwydiant Prydain

Cyngor Celfyddydau Cymru

Chwarae Teg

Clwstwr

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol

Sefydliad Cymunedol Cymru

UNISON Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

Bu i gyfweliadau ymchwil ymdrin â phynciau’n cynnwys 
heriau’r presennol a’r hirdymor i sefydliadau Cymru a’u 
cyhoedd, effaith bosib wythnos waith fyrrach yng Nghymru, 
strategaethau gweithredu, ac egluro wythnos waith fyrrach i’r 
cyhoedd yng Nghymru.

Mae’n berthnasol nodi fod y cyfweliadau’n canolbwyntio 
ar gynllun wythnos waith fyrrach ‘ddychmygol’ neu 
ddamcaniaethol i Gymru, yn hytrach nag unrhyw gynllun polisi 
penodol. Roeddem ni am i’r rhai a gyfwelwyd aros yn agored i 
bob opsiwn posib ar gyfer strategaeth wythnos waith fyrrach, 
yn ogystal â chlywed am eu syniadau nhw. Rhoddwyd cyfle 
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hefyd i’r rhai a gyfwelwyd godi’u pynciau a’u gofidiau’u hunain. 
Ystyriwyd ymatebion y cyfweleion wrth i ni gynllunio ein 
strategaeth ni ar gyfer wythnos waith fyrrach.

b. Ymgynghoriadau busnes
Cysylltwyd â chyfanswm o 14 sefydliad i drafod eu profiadau 
o dreialu neu weithredu rhyw ffurf ar wythnos waith fyrrach. 
Bu i ni gynnal cyfweliadau llwyddiannus gyda 6 o’r rhain yn 
ystod y cyfnod astudio 3 mis o hyd. Tanlinellir isod y cwmnïau a 
gyfwelwyd: 

Indycube 

Earth Science Partnerships 

Upugo 

Punch Creative 

Big Potato games 

Pursuit marketing 

Target Publishing 

STOPAIDS 

Pin Point Media 

The Mix 

Kale and Flax 

Elektra Lighting 

Memiah 

Kin and Co

Roedd y dull cyfweld yn canolbwyntio ar ddarganfod yr hyn 
a ysgogodd sefydliadau i ddymuno treialu neu weithredu 
arferion lleihau oriau gwaith, ac ar yr un pryd ddeall yr heriau 
oedd ynghlwm, ac a oedd modd eu goresgyn, a sut.
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Roedd hyn gyda’r bwriad penodol o fod eisiau deall a datblygu 
achos busnes ar gyfer wythnos waith fyrrach.

O blith y chwe chwmni a gyfwelwyd, roedd gan bump 
berchennog neu gyfarwyddwr yn bresennol. Yr unig eithriad 
oedd yr elusen STOPAIDS. Tabbitha Ha yw’r ymgynghorydd 
strategol yn y sefydliad, ac roedd yn rhan o’r tîm rheoli a 
helpodd i gynllunio, goruchwylio a gwerthuso’u peilot wythnos 
waith fyrrach.

c. Seinfwrdd y prosiect
Cyfrannodd nifer o sefydliadau drwy roi adborth uniongyrchol 
ar ein strategaethau wythnos waith fyrrach cychwynnol drwy 
gyfrwng cyfarfod seinfwrdd ar lein, ddeufis ar ôl dechrau’r 
prosiect. Heb eu rhoi mewn unrhyw drefn arbennig, hoffem 
ddiolch i’r bobl ganlynol am gymryd rhan, yn ogystal â Cathy 
Madge, o swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a 
drefnodd y panel:

Sue Husband, Busnes yn y Gymuned 

Sally Gronow, Dwr Cymru

Ben Antoniou, Airbus

Joe Allen, TUC Cymru

Natasha Davies, Chwarae Teg

Ele Hicks, Diverse Cymru

Stephanie Bolt, artist lleol, , addysgwraig a theorydd d 

Keith Edwards, Reset Cymru

Christian Heathcote-Elliot, Iechyd Cyhoeddus Cymru 
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Atodiad C: Sut aeth 
Autonomy ati i gostio’r 
wythnos waith fyrrach 
yn sector cyhoeddus 
Cymru a sut y bu iddo 
gyfrifo’r ‘prawf straen’ 
ar gyfer sector preifat 
Cymru? 

a. Sector cyhoeddus
Cyflogeion llawn amser 

Mae’r cyfrifon hyn yn defnyddio’r ffigurau canlynol o dablau 
Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion 2020:

• Roedd 260,000 o gyflogeion sector cyhoeddus llawn amser 
yng Nghymru yn 2020

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus 
llawn amser yng Nghymru wythnos waith sylfaenol o 36.2 awr

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus 
llawn amser yng Nghymru enillion blynyddol gros o £32,828 
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Mae’r cyfrifo’n defnyddio oriau gwaith sylfaenol yn y ffigurau 
hyn, h.y. oriau gwaith ac eithrio goramser, ochr yn ochr ag 
enillion gros, h.y. enillion gan gynnwys goramser. Mae’r ymarfer 
yn dibynnu ar ostyngiad yn yr wythnos waith arferol i 32 awr, yn 
hytrach na’r wythnos waith yn cynnwys goramser. Y rhesymeg 
dros hyn yw bod rhai o weithwyr y sector cyhoeddus – e.e. 
meddygon, nyrsys, diffoddwyr tân, ac ati – ar oramser na ellir ei 
osgoi o ystyried natur eu cyflogaeth, ac mae’n afrealistig capio 
cyfanswm yr oriau wythnosol yn y galwedigaethau hyn.

O ystyried y ffigurau hyn, ar gyfartaledd, oriau-person 
sylfaenol gweithwyr llawn amser yn y sector cyhoeddus yng 
Nghymru mewn wythnos yn 2020 oedd 9,412,000 (h.y., 36.2 
× 260,000). Er mwyn cyfrifo’r nifer gofynnol o weithwyr 
ychwanegol y byddai’n rhaid i’r sector cyhoeddus eu llogi 
i gynnal y nifer gyffredinol hon o oriau-person pe bai pob 
gweithiwr yn gweithio 32 awr yr wythnos, rydym yn tybio 
mewn dull ceidwadol, bod cynhyrchiant yn cynyddu o 2.5% ar 
ôl gweithredu wythnos waith pedwar diwrnod. Gwyddys bod 
gostyngiadau mewn oriau gwaith yn cynyddu cynhyrchiant.

Er mwyn ystyried enillion cynhyrchiant o 2.5%, buddiol fyddai 
ystyried i ddechrau faint o weithwyr fyddai’u hangen ar 
sector cyhoeddus Cymru pe bai’n gweithredu wythnos pedwar 
diwrnod heb unrhyw gynnydd mewn cynhyrchiant. Yn syml, 
9,412,000 yw hwn wedi’i rannu â 32, sy’n hafal i 294,125. Hynny 
yw, er mwyn cynnal yr un faint o oriau-person yn y sector 
cyhoeddus mewn wythnos arferol, byddai’n rhaid i sector 
cyhoeddus Cymru logi 34,125 o weithwyr amser llawn ar ôl 
dechrau gweithredu wythnos pedwar diwrnod.

Mae’n werth ystyried cynnydd cynhyrchiant o 2.5%. Gan ddilyn 
adroddiad PLP, rhoddir y fformiwla i gysylltu’r allbwn hwn â 
mewnbwn llafur fel a ganlyn:

294,125 × 32 × A = Q,
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ble mae A yn dynodi cynhyrchiant llafur fesul awr (allbwn 
yr awr) a Q yn dynodi allbwn. Nawr, dewch i ni dybio fod 
cynhyrchiant yn codi o 2.5% a bod y nifer o weithwyr yn 
addasu i gadw allbwn ac oriau’n sefydlog. Felly, cawn,

E × 32 × 1.025 × A = Q,

ble mae E yn dynodi’r nifer newydd o gyflogeion llawn amser. 
Mae cyfuno’r ddau hafaliad hwn yn arwain at, 

294,125 × 32 × A = E × 32 × 1.025 × A

ac felly,

E = 294,125 ÷ 1.025

Felly er y byddai symud i wythnos bedwar diwrnod heb ddim 
cynnydd mewn cynhyrchiant yn galw am 294,125 o weithwyr 
sector cyhoeddus llawn amser yng Nghymru, byddai symud 
i wythnos bedwar diwrnod gydag chynnydd o 2.5% mewn 
cynhyrchiant yn lleihau’r rhif hwnnw i 286,951.

Felly, byddai wythnos bedwar diwrnod gyda’r cynnydd tybiedig 
mewn cynhyrchiant yn galw am 26,951 o weithwyr sector 
cyhoeddus llawn amser ychwanegol yng Nghymru. Pe bai pob 
un o’r cyflogeion ychwanegol hyn yn ennill y gyflog gyfartalog 
bresennol, byddai’r gost flynyddol gros oddeutu £0.9 biliwn. 
Mewn cymhariaeth, o dybio cynnydd rywfaint yn uwch na 
5% mewn cynhyrchiant, byddai angen ychydig dros 20,000 
o weithwyr llawn amser ychwanegol ar gost gros flynyddol o 
£0.7 biliwn. A phe bai enillion o gynhyrchiant yn cynyddu i fwy 
na10%, buan y byddai cost y polisi’n dod yn gymharol ddibwys.

Gallem fod wedi cynnwys cyfrif treth incwm, yn debyg i’r hyn 
a gynhwyswyd mewn astudiaethau blaenorol,110 a byddai hyn 

110  Calvert Jump, R. and Stronge, W. (2020) ‘Public Sector as Pioneer’.



127

wedi ildio lleihad o 10% - 20% yn y gost net, yn dibynnu ar 
dybiaethau.

Cyflogeion rhan amser

Mae’r adran hon yn ystyried lleihad mewn oriau gwaith i 
gyflogeion sector cyhoeddus rhan amser. Mae’n defnyddio’r 
ffigurau canlynol o dablau Arolwg Blynyddol Oriau ac Enillion 
2020:

• Roedd 115,000 o gyflogeion sector cyhoeddus rhan amser 
yng Nghymru yn 2020

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus 
rhan amser yng Nghymru wythnos waith sylfaenol o 20.2 
awr

• Ar gyfartaledd roedd gan y cyflogeion sector cyhoeddus 
rhan amser yng Nghymru enillion blynyddol gros o £16,632

Felly, oriau-person sylfaenol gweithwyr rhan-amser y sector 
cyhoeddus yng Nghymru mewn wythnos ar gyfartaledd yn 
2020 oedd 2,323,000 (h.y., 20.2 × 115,000). Gan dybio bod 
gweithwyr rhan-amser yn lleihau eu horiau wythnosol sylfaenol 
i’r un graddau â gweithwyr amser llawn, yna byddent yn 
gweithio tua 18 awr yr wythnos ar ôl gweithredu SWW. 

Heb unrhyw gynnydd mewn cynhyrchiant, y nifer newydd 
o weithwyr rhan-amser a fyddai’n ofynnol gan y sector 
cyhoeddus fyddai 2,323,000 wedi’i rannu â 18, sy’n hafal i 
129,056. Hynny yw, er mwyn cynnal yr un faint o oriau-person 
sector cyhoeddus mewn wythnos arferol, byddai’n rhaid i 
sector cyhoeddus Cymru logi 14,056 o weithwyr rhan-amser 
ychwanegol ar ôl gweithredu wythnos pedwar diwrnod.

Byddai ystyried elw o 2.5% mewn cynhyrchiant yn lleihau’r nifer 
fel y gwnaeth ar gyfer gweithwyr amser llawn uchod i bob 
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pwrpas. Rhoddir y fformiwla sy’n cysylltu allbwn â mewnbwn 
llafur fel a ganlyn,

129,056 × 18 × A = Q,

ble mae A yn dynodi cynhyrchiant llafur yr awr (allbwn yr 
awr) ac mae Q yn dynodi allbwn. Rhoddir y fformiwla sy’n 
cysylltu allbwn â mewnbwn llafur o ystyried cynnydd mewn 
cynhyrchiant fel a ganlyn,

E × 18 × 1.025 × A = Q,

lle mae E bellach yn dynodi’r nifer newydd o weithwyr rhan-
amser. Gan gyfuno’r ddau gynnyrch hafaliad hyn,

129,056 × 18 × A = E × 18 × 1.025 × A

ac felly,

E = 129,056 ÷ 1.025

Felly, er y byddai symud i wythnos pedwar diwrnod heb unrhyw 
gynnydd mewn cynhyrchiant yn gofyn am 129,056 o weithwyr 
rhan- amser yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, byddai 
symud i wythnos pedwar diwrnod gydag chynnydd o 2.5% 
mewn cynhyrchiant yn gostwng y nifer hwnnw i 125,908.

Felly, byddai wythnos bedwar diwrnod gyda’n cynnydd mewn 
cynhyrchiant yn galw am 10,908 o weithwyr rhan-amser 
ychwanegol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Pe bai pob 
un o’r gweithwyr ychwanegol hyn yn ennill y cyflog cyfartalog 
presennol, byddai’r gost flynyddol gros oddeutu £ 181 miliwn. 
Unwaith eto, pe bai’r cynhyrchiant yn cynyddu byddai’r gost yn 
gostwng yn gyflym i ddim.
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b. Costau sector preifat
Daw’r data o fas data Fame database (Bureau van Dijk),111 
sy’n cynnwys gwybodaeth am gofnodion miliynnau o gwmnïau 
Prydeinig, yn bennaf o Dŷ’r Cwmnïau. Defnyddir data 
trawsdoriadol o’r cyfrifon diweddaraf i gael eu cofnodi, a 
chyfyngir dadansoddi i gwmnïau â 50 neu fwy o gyflogeion. 
Eithrir o’r dadansoddiad unrhyw gwmnïau anactif, cwmnïau nad 
ydyn nhw’n cyflogi pobl yn bennaf er elw a chwmnïau heb ddim 
gwybodaeth rhanbarth neu ddiwydiant. Fel sampl terfynol mae 
hyn yn gadael gwybodaeth am 1,600 cwmni o Gymru, ac o’u 
plith mae gan ychydig dros fil wybodaeth am broffidioldeb.

Gan ddilyn adroddiad Calvert Jump a Stronge (2020),112 gellir 
mynegi cyfradd EBITDA – h.y. EBITDA fel % o refeniw – fel,

π=1-LC/R-OC/R,

ble mae π yn dynodi cyfradd EBITDA, R yn dynodi refeniw, 
LC yn dynodi costau llafur, ac OC yn dynodi costau eraill 
gan eithrio llog, treth, dibrisiant ac amorteisiad. Ystyrir costau 
refeniw a chostau nad ydynt yn gostau llafur fel rhai sy’n 
gymesur ag oriau a weithiwyd, felly gellir ysgrifennu cyfradd 
achos gwaethaf gwrthffeithiol EBITDA yn dilyn gweithredu 
wythnos bedwar diwrnod fel,

π^’=1-LC/R^’ -(OC^’)/R^’ ,

=1-LC/R^’ -OC/R, 

ble mae newidion gyda chysefin (e.g, π^’) yn newidion sy’n 
newid ar ôl gweithredu wythnos waith bedwar diwrnod. 

111  Bureau Van Dijk (2020), ‘Fame’. Ar gael yma: https://www.bvdinfo.com/en-
gb/our-products/data/national/fame 
112  Calvert Jump and Stronge (2020) ‘The Day After Tomorrow’. Autonomy. 
autonomy.work/research 

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/national/fame
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/national/fame
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Am y tybir y bydd refeniw a chostau nad ydynt yn gostau 
llafur yn disgyn gan 20% yn y senario achos gwaethaf, yr 
effaith net ar elwedd yw,

π^’-π=LC/R-LC/R^’ ,

=LC/R-LC/(0.8×R),

=-0.25×LC/R.

Mewn geiriau eraill, bydd cyfradd busnes EBITDA yn disgyn 
o 25% o’i gyfran llafur (mewn pwyntiau canrannol) ar ôl 
gweithredu WWF dan senario credadwy sefyllfa waethaf.

Gellir cymhwyso’r algebra hwn i set ddata cwmnïau Cymru a 
dynnwyd o Fame (Bureau van Dijk). Mae Ffigwr 4 (t. 93) yn 
plotio’r ysbeidiau rhwng amcangyfrifon canlyniadol ar gyfer 
proffidioldeb cyfartalog fesul diwydiant yng Nghymru ar 
ôl gweithredu WWF. Ar y chwith nodir maint yr ysbaid gan 
farciwr sgwâr, sef y senario waethaf a ddisgrifir uchod. I’r 
dde nodir maint yr ysbeidiau gan segmentau fertigol, sef y 
senario achos gorau (sef proffidioldeb mesuredig presennol 
yn unig). Felly mae’r senario achos gorau yn senario ble 
mae cynhyrchiant a chynnydd prisiau’n gwrthbwyso yn llwyr 
effeithiau WWF ar refeniw, o’i gymharu â’r senario achos 
gwaethaf ble mae cynhyrchiant a phrisiau’n aros yn gyson. Yn 
gyffredinol y disgwyliad yw y bydd proffidioldeb cyfartalog yn 
gorwedd rhywle rhwng y ddau eithaf yma.
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