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Cyhoeddwyd 2022 gan: 
© Autonomy

Autonomy Research Ltd
Cranbourne
Pilcot Road

Crookham Village
Hampshire
GU51 5RU

Mae Autonomy yn felin drafod annibynnol sy’n 
darparu dadansoddiadau, cynigion ac atebion 
hanfodol er mwyn wynebu gwirionedd newidiol 

byd gwaith heddiw. Ein nod yw hybu gwir ryddid, 
cydraddoldeb a ffyniant dynol uwchlaw popeth 
arall. I ddysgu mwy am ein hymchwil a’n gwaith, 

ewch i 
autonomy.work

https://autonomy.work/
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Dyfodol Addas i 
Gymru: wythnos waith 
fyrrach i bawb   
(Canfyddiadau a negeseuon allweddol) 

Mae’r wythnos waith fyrrach yn bolisi ‘ 
aml-fudd’ sy’n ymglywed â sawl her 
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol 
sy’n wynebu Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn argymell strategaeth 
dri phen i gyflawni hynny. Yn gryno:

1.  Treialu oriau gwaith byrrach mewn rhannau o’r sector   
 gyhoeddus. 

2.  Dylid annog a chefnogi cwmnïau sector breifat i symud 
drosodd i oriau byrrach.

3.  Cydweithio gydag undebau llafur a’u grymuso er mwyn 
iddyn nhw allu trafod oriau byrrach ar draws gweithleoedd 
amrywiol.  
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Mwy o fanylion:

1.  Argymhellir buddsoddi mewn treial sector gyhoeddus, yn 
y gobaith o’i fabwysiadu’n hirdymor.

   Byddai cael wythnos waith bedwar diwrnod o hyd yn sector 
gyhoeddus Cymru:

• Yn meddu ar y potensial i greu 37,859 o swyddi yng Nghymru. 
• Yn costio tua £1 biliwn.
     o  Mae hyn yn gyfwerth â 10.5% o fil cyflogau’r sector 

gyhoeddus. 
• Byddai’n cyfateb i ryw 2.5% o wariant sector gyhoeddus 

cyffredinol Cymru.
    o  Yn fras, byddai’n rhyw 0.1% o gyllideb gwariant cyhoeddus 

blynyddol y DU.
• Byddai’i argraff i’w deimlo’n arbennig yng Nghymru. 
   o  Ymysg staff y GIG yng Nghymru, mae absenoldeb oherwydd 

salwch yn arbennig o uchel o blith gwledydd y DU. 
2. Annog arfer orau o ran amser gweithio yn y sector 
gyhoeddus.

• Defnyddio strategaethau caffael y sector gyhoeddus   
- yn unol â’r Comisiynau Gwaith Teg a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol – i annog lleihad mewn amser 
gweithio gyda phartneriaid o’r sector breifat.

• Sefydlu Pwyllgor Amser Gweithio er mwyn dod ag undebau 
llafur, gwleidyddion a busnesau ynghyd i weithio tuag at y nod 
o gael wythnosau gwaith byrrach.

• Dengys astudiaeth Autonomy fod y mwyafrif o gwmnïau 
canolig a mawr yng Nghymru’n gallu fforddio symud i 
oriau gweithio byrrach dros y tymor hir. 
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3.  Cryfhau llais y gweithwyr yn y gweithle i alluogi i fwy o 
gydfargeinio ddigwydd ym maes amser gweithio.

• Yn hanesyddol, arweiniwyd yr achos o blaid lleihau amser 
gweithio gan yr undebau llafur: oherwydd gweithgarwch yr 
undebau llafur ar ôl yr Ail Ryfel Byd y safonwyd y penwythnos 
ledled y DU.

• Mae angen i undebau llafur fod yn ganolog i’r sgwrs yng 
Nghymru.  

Dengys arolygon barn newydd fod archwaeth gref o blaid 
lleihau amser gweithio yng Nghymru: 

• Byddai 76% o’r cyhoedd yng Nghymru yn cefnogi rhannu 
gwaith ymysg ei gilydd er mwyn i bawb gael cydbwysedd 
gwaith a bywyd da.

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

• Byddai 62% o’r cyhoedd yng Nghymru yn dewis gweithio 
wythnos waith bedwar diwrnodo hyd neu lai mewn sefyllfa 
ddelfrydol.


