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Costau Byw:

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
Cymru, mae gennyf y dasg o sicrhau bod
ein cyrff cyhoeddus yn gweithredu heddiw
er mwyn yfory. Rydym yn byw mewn
cyfnod heriol lle mae’r pwysau a’r
galwadau gwirioneddol iawn i helpu
cymunedau i oroesi storm ar flaen
meddyliau pawb. Mae ymyriadau i atal
argyfwng rhag gwaethygu yn bwysig ond
mae’n rhaid i’n gweithredoedd mewn
ymateb i’r argyfwng costau byw helpu ein
cymunedau presennol, tra hefyd yn atal
argyfyngau fel hyn rhag dod i’r wyneb eto
yn y dyfodol.

Yng Nghymru, rydym mewn sefyllfa
unigryw a phwerus i wneud newid
gwirioneddol i gymunedau heddiw a
chenedlaethau’r dyfodol. Oherwydd Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, rydym
eisoes ar y trywydd iawn, ac mae ystyried
cenedlaethau’r dyfodol wrth wneud
penderfyniadau yn dod yn ail natur. Nawr,
mae angen i ni ddod at ein gilydd ac
ehangu ein gorwelion i wneud yn siŵr ein
bod yn amddiffyn ein cymunedau rhag
profi’r math hwn o argyfwng, i’r graddau
hyn, eto.

Mae’n amlwg y bydd y sefyllfa
economaidd ledled y DU a’r gostyngiad
llym iawn yn y cyllid sydd ar gael yn
gwneud buddsoddiadau newydd ar gyfer
y dyfodol yn hynod o anodd i Lywodraeth
Cymru wrth iddi geisio diogelu
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, y
mae llawer ohonynt yn ataliol yn eu
hanfod ac yn bwysig i lesiant hirdymor
cymunedau Cymreig.

Ond mae’n amlwg hefyd, yn wyneb
argyfwng, y gall Llywodraeth Cymru a’u
partneriaid yn y sectorau cyhoeddus,
preifat, gwirfoddol ac undebau llafur
gydweithio i ddod o hyd i atebion arloesol.
Roedd y dull Cymreig o weithio mewn
partneriaeth a chydweithio yn hanfodol yn
ystod pandemig COVID-19. Gallwn
ymateb i ddarparu atebion cysylltiedig eto
sy'n mynd y tu hwnt i ddim ond rhoi plastr
glynu ar yr argyfwng costau byw.

Mae pwysigrwydd cymryd rhan mewn
gwneud penderfyniadau yn hollbwysig.
Mae anghydraddoldebau yn dyfnhau,
gydag effaith anghymesur yr argyfwng
costau byw ar fenywod, pobl Ddu a
Lleiafrifoedd Ethnig, ymfudwyr, pobl hŷn a
phobl anabl. Rhaid i unrhyw gamau y
mae'r llywodraeth yn penderfynu eu
cymryd gynnwys y rhai sy'n cael eu taro
galetaf gan yr argyfwng.

Mae’r papur hwn yn nodi nifer o feysydd
polisi a allai ysgogi buddion hirdymor
lluosog i nodau llesiant Cymru, tra hefyd
yn helpu teuluoedd sy’n wynebu pwysau
costau byw enfawr yn y tymor byr a’r
tymor canolig. Dylid eu hystyried wrth i'r
Llywodraeth ac eraill fframio eu hymateb
i'r argyfwng costau byw.
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Rydym yn gwybod:

Mae mwy na 50 y cant o aelwydydd yn
wynebu tlodi trafnidiaeth ym mhob un
ond dau o awdurdodau lleol Cymru.
Dywedodd 1 o bob 4 o bobl ifanc fod
costau teithio yn rhwystr i fynychu
cyfweliadau swydd.
Dywedodd 2 o bob 5 o bobl ifanc fod
trafnidiaeth gyhoeddus wael yn rhwystr
i gael swydd dda.

Ffynhonnell: Sustrans
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Mae polisi trafnidiaeth yng
Nghymru yn mynd trwy newid
trawsnewidiol yn unol â Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol –
canolbwyntio ar ddatblygu map
llwybr i drafnidiaeth gyhoeddus
am ddim, gan ddechrau gyda phobl
ifanc, yn gallu rhoi arian yn ôl ym
mhocedi pobl tra’n helpu’r newid
moddol sydd ei angen arnom i
ddatgarboneiddio ein system
drafnidiaeth.

Mae gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn
rhad ac am ddim yn dod â nifer o
fanteision i’n pobl ifanc a’n planed. Mae
gwneud teithiau mwy cynaliadwy, fel mynd
ar y bws yn hytrach na gyrru, yn cynyddu
cerdded a beicio ar gyfer camau o’n
teithiau, gan helpu i wella ansawdd aer,
mynd i’r afael â gordewdra cynyddol ac
ystod eang o gyflyrau iechyd. Mae lleihau
costau teithio hefyd yn cynyddu
hygyrchedd i addysg, cyfleoedd gwaith, a
gweithgareddau allgyrsiol ar gyfer ein pobl
ifanc.

Mae Awdurdodau Lleol yng Nghymru
eisoes yn treialu'r syniad o drafnidiaeth
rhad ac am ddim neu am bris gostyngol
iawn yn llwyddiannus.

Cyflwynodd Casnewydd docynnau am
ddim ar gyfer mis Mawrth eleni, a
gostyngodd Caerdydd eu prisiau i £1 yn y
cyfnod cyn y Nadolig yn 2021. 

Mewn mannau eraill, bydd teithiau bws yn
Sir Fynwy am ddim bob penwythnos ym
mis Rhagfyr. Gwyddom fod awydd am y
polisi hwn o fewn ein hawdurdodau lleol, a
byddwn yn annog Llywodraeth Cymru i
ystyried sut y gallant weithio gyda’n
hawdurdodau lleol i wneud y cam nesaf i
wneud y polisïau hyn yn ateb fforddiadwy,
gwyrdd a hirdymor i’n trafnidiaeth yma yng
Nghymru.

Yn fy adroddiad ‘Cymunedau a Newid
Hinsawdd yng Nghymru’r Dyfodol’,
adleisiwyd y canfyddiadau bod y rhai o
gefndiroedd difreintiedig yn economaidd
yn dod o hyd i ffyrdd carbon is o deithio
oherwydd cost is dulliau trafnidiaeth fel
teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus.
Rôl y llywodraeth yw cefnogi’r cymunedau
hyn, sy’n cyfrannu llai at fater ehangach
newid yn yr hinsawdd ond sy’n teimlo’r
effeithiau’n anghymesur, i barhau â’u
hymddygiad trafnidiaeth carbon isel.

©ARUP
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https://www.sustrans.org.uk/our-blog/research/all-themes/all/the-role-of-transport-in-supporting-a-healthy-future-for-young-people
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https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cymunedau-a-newid-hinsawdd-yng-nghymrur-dyfodol/


Darparu hyder a chefnogaeth i'r
economi sylfaenol gyda'r
potensial i filiynau o wariant lleol.
Creu diwydiannau newydd, sgiliau
a hyd at 26,500 o swyddi newydd,
yn seiliedig ar gadwyni cyflenwi
lleol.
Cwrdd â nodau datgarboneiddio
tra'n tynnu cartrefi allan o dlodi
tanwydd.
Lleihau costau ynni diangen, gan
arbed cyfanswm o £8.3 biliwn
mewn costau tanwydd erbyn
2040.
Gwella iechyd a llesiant cartrefi,
gan sicrhau arbedion cost i'r GIG
o £4.4 biliwn erbyn 2040.

Gallai rhaglen ôl-osod fod o fudd
lluosog i'n pobl ac i'n planed. Gallai
rhaglen ôl-osod, fel y nodir yn fy
adroddiad ‘Cartrefi sy’n Addas i’r
Dyfodol’, gyda phecyn cyfannol o
opsiynau cyllid ar draws yr holl
ddeiliadaethau tai, fod yn ffordd i
economi Cymru helpu i wneud y
canlynol:

cymorth i’r sector rhentu preifat a
pherchen-feddianwyr, sy’n cynnwys dros
80% o’n stoc tai yng Nghymru.

Mae aneffeithlonrwydd ynni yn arwain at
ganlyniadau enfawr i gartrefi ledled
Cymru. Mae aelwydydd sydd â Thystysgrif
Perfformiad Ynni D neu lai (dau draean o
gartrefi Cymru a Lloegr) yn debygol o
weld cynnydd mewn biliau cyfartalog o
£1,730 y flwyddyn pan ddaw codiad cap
pris ynni mis Hydref i rym. Bydd cartrefi
sydd â sgôr effeithlonrwydd ynni o C neu
uwch, sef traean o gartrefi, yn gweld
cynnydd o £982 y flwyddyn; bwlch o £748
y flwyddyn.

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Ysgol
Pensaernïaeth Cymru yn dangos mai’r
unig ffordd o gyrraedd targed sero net
2050 yw drwy’r dull system gyfan lle mae
ffabrig, system wresogi, cyflenwad ynni ac
ymddygiad pobl i gyd yn cael eu hystyried.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi rhoi
pecyn buddsoddi ar gyfer tai
cymdeithasol ar waith ond mae angen iddi
ystyried ar frys gyfleoedd i ehangu
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O’i rheoli’n dda, gallai rhaglen ôl-
osod tai fod yn flaengar i economi
Cymru gan helpu i leihau costau
ynni, creu swyddi gwyrdd newydd,
a lleihau allyriadau cartrefi.

Rydym yn gwybod:

Bod hyd at 45% o aelwydydd Cymru
bellach mewn tlodi tanwydd a rhagwelir
y bydd mwy na thri chwarter o
aelwydydd y DU mewn tlodi tanwydd
erbyn y flwyddyn newydd.
Mae 115,000 o aelwydydd (8%) bellach
yn byw mewn tlodi tanwydd difrifol, gan
orfod gwario mwy nag 20% o’u hincwm
dim ond i gadw’n gynnes.
Mae cartrefi yng Nghymru yn gyfrifol am
27% o'r holl ynni a ddefnyddir yng
Nghymru a 15% o Co2e ochr-alw.
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https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/homes-fit-for-the-future-the-retrofit-challenge/
https://www.propertyreporter.co.uk/property/750-bills-gap-between-the-most-and-least-energy-efficient-homes.html
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibx5LQy7L6AhUlQUEAHRALBTgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fgov.wales%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F2019-07%2Findependent-review-on-decarbonising-welsh-homes-report.pdf&usg=AOvVaw2fw_eNYjt3s9zqlOWvm8aX
https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2022/research/fuel-poverty-uk/
https://www.nea.org.uk/news/new-statistics-highlight-up-to-45-of-households-in-wales-now-in-fuel-poverty/
https://www.nea.org.uk/news/new-statistics-highlight-up-to-45-of-households-in-wales-now-in-fuel-poverty/
https://www.nea.org.uk/news/new-statistics-highlight-up-to-45-of-households-in-wales-now-in-fuel-poverty/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/adolygiad-annibynnol-ar-ddatgarboneiddio-cartrefi-yng-nghymru-adroddiad.pdf
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Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad diweddar
gan Lywodraeth Cymru i sefydlu cwmni
ynni adnewyddadwy sy’n eiddo cyhoeddus
i gynhyrchu ynni glân a rhoi elw yn ôl i
gronfeydd cyhoeddus. Mae hwn yn gam
mawr tuag at Gymru hunangynhaliol ar
gyfer ei hanghenion ynni a gwres.

Er na all hyn unioni'r argyfwng costau byw
presennol, mae atal sefyllfa debyg eto yn y
dyfodol yn gofyn am feddwl ataliol
hirdymor. Mae pobl Cymru yn berchen ar
eu dyfodol ynni yn golygu na fyddem
bellach ar drugaredd dylanwadau byd-
eang. P’un a ydym yn rheoli ein
microgynhyrchu domestig ein hunain
neu’n cael llais mewn cynhyrchu ynni
adnewyddadwy lleol a systemau gwres
ardal, byddwn yn atal argyfwng costau
byw yn y dyfodol a achosir gan ein
dibyniaeth ar danwydd ffosil.

Fy ngweledigaeth hirdymor yw bod Cymru,
neu’n wir bob cartref yng Nghymru, yn
hunangynhaliol ar gyfer ei hanghenion ynni
a gwres. Mae’r hierarchaeth ynni ar gyfer
cynllunio yng Nghymru yn blaenoriaethu
ffynonellau adnewyddadwy a charbon isel
gan gynnwys pympiau gwres ffynhonnell
aer. Bydd hyn yn gofyn am ailfeddwl am
reolau sy’n atal eu gosod yn llawer o stoc
tai trefol Cymru.

Gallai cymorthdaliadau ac anogaeth i
gyflwyno systemau ffotofoltäig solar, solar

thermol, storio batris a phympiau gwres
ffynhonnell aer nid yn unig arbed costau
cartrefi ond hefyd helpu i wneud cartrefi'n
hunangynhaliol, gan leihau'r pwysau ar y
grid cenedlaethol yn y tymor byr. Mae cost
bresennol ynni a gwres yn golygu na fu’r
elw ar fuddsoddiad ar gyfer
microgynhyrchu domestig erioed yn
fyrrach.

Gallai dod â dewis a rheolaeth dros
ynni a gwres domestig i bobl
Cymru ddod â sefydlogrwydd i’n
prisiau ynni tra hefyd yn dileu 9% o
allyriadau carbon Cymru a dileu
bregusrwydd aelwydydd i farchnad
ynni fyd-eang gyfnewidiol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo i 1 gigawat (GW) o gapasiti
ynni adnewyddadwy yng Nghymru i
fod mewn perchnogaeth leol erbyn
2030.
Rhaid datgarboneiddio ein grid ynni o
60% o leiaf os ydym am gyrraedd
nodau datgarboneiddio cartrefi. Y
targed presennol yw i Gymru
gynhyrchu 70% o’i defnydd o drydan o
ynni adnewyddadwy erbyn 2030.
Mae'r IWA yn amcangyfrif bod angen
tua £30 biliwn o fuddsoddiad dros
gyfnod o 15 mlynedd i ddatblygu
system ynni sy'n galluogi Cymru i ddod
yn 100% hunangynhaliol mewn trydan
adnewyddadwy erbyn 2035.
Mae ymchwil gan Nesta yn canfod mai
pympiau gwres ffynhonnell aer yw'r
rhai gorau sydd ar gael ar hyn o bryd i
gymryd lle systemau gwresogi
tanwydd ffosil, gan mai nhw sy'n
sicrhau'r gostyngiadau mwyaf mewn
allyriadau fesul punt a wariwyd o
gymharu ag opsiynau eraill. 
Gall ynni adnewyddadwy fod yn llawer
rhatach na thanwydd ffosil. Ar hyn o
bryd, mae gwynt ar y môr (£48 fesul
megawat awr [MWh]) 9 gwaith yn
rhatach na nwy (£446 MWh).

Rydym yn gwybod:
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https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-02/planning-policy-wales-edition-11_0.pdf
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cynllun-10-pwynt-i-ariannu-argyfwng-hinsawdd-cymru/
https://www.iwa.wales/agenda/2022/09/volume-up-the-pumps/?lang=cy
https://www.carbonbrief.org/analysis-record-low-price-for-uk-offshore-wind-is-four-times-cheaper-than-gas/


Dylai pob ynni domestig arall ddod o grid
ynni adnewyddadwy lleol (fel cynlluniau
gwynt neu solar cymunedol lleol) a gwres
o rwydwaith gwres ardal (fel echdynnu
gwres o ddŵr mewn hen byllau glo).

Ni ddylai atebion cenedlaethol sy’n
dibynnu ar rymoedd y farchnad fyd-eang
ond llenwi’r bylchau nes nad oes eu
hangen mwyach ac, yn y cyfamser, rhaid
iddynt ymgorffori perchnogaeth leol
ystyrlon i sicrhau bod buddion yn aros yng
Nghymru.

Rhaid inni sicrhau nad yw gwres a phŵer
lleol adnewyddadwy a chynaliadwy yn cael
effaith andwyol ar natur a bioamrywiaeth
yng Nghymru ond dylem weithio gydag ef i
adael effaith gadarnhaol ar fioamrywiaeth.
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Ymrwymiad hirdymor i gyflwyno
partneriaethau bwyd ym mhob
awdurdod lleol yng Nghymru –
mae model busnes menter
gymdeithasol pantris bwyd yn
debygol o allu cadw costau bwyd i
lawr o gymharu â’r stryd fawr.

Rydym yn wynebu heriau cymhleth i’r
system fwyd yng Nghymru. Mae allyriadau
carbon o amaethyddiaeth yn parhau i fod
yn ystyfnig o uchel, mae plant Cymru yn
gynyddol ordew neu dros eu pwysau, ac
ar hyn o bryd mae nifer y teuluoedd na
allant fforddio rhoi bwyd ar y bwrdd yn
cyflymu. Mae cost gynyddol bwyd yn
dystiolaeth bellach o’r angen i adeiladu
system fwyd gydnerth yng Nghymru ar
frys, un sy’n bwydo bwyd iach a
fforddiadwy i bobl ac sy’n amddiffyn y
blaned.

Gallai Llywodraeth Cymru edrych ar
integreiddio llawer o’i hymyriadau
blaengar yn y system fwyd drwy
gynhyrchu strategaeth fwyd genedlaethol, 

sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r
presennol a’r dyfodol.

Rwyf hefyd yn annog Llywodraeth Cymru i
wneud ymrwymiad hirdymor i’r rhaglen
gwyliau prydau ysgol am ddim, y tu hwnt
i’r flwyddyn nesaf.

Gwelodd pobl yn y DU ymchwydd o
11.6% mewn prisiau bwyd ar gyfer
mis Awst 2022, y lefel uchaf ers 2008,
yn ôl cwmni ymchwil Kantar. Os bydd
prisiau bwyd yn parhau ar y gost
bresennol, bydd bil groser cartref
cyfartalog yn cynyddu £533 y
flwyddyn.
Mae’r argyfwng yn effeithio’n fwy ar
aelwydydd ag un neu ddau o blant,
gyda nifer yr aelwydydd sy’n torri’n ôl
ar fwyd i blant wedi dyblu ers mis
Tachwedd 2021.
Yng Nghymru y llynedd, darparwyd un
parsel bwyd i blant yng Nghymru ‘bob
10 munud’ gan fanciau bwyd –
cynnydd o 70% ers 2015.

Rydym yn gwybod:
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https://www.kantar.com/uki/inspiration/fmcg/2022-wp-grocery-price-inflation-hits-new-peak-as-shoppers-navigate-533-annual-increase
https://www.kantar.com/uki/inspiration/fmcg/2022-wp-grocery-price-inflation-hits-new-peak-as-shoppers-navigate-533-annual-increase
https://www.bevanfoundation.org/resources/a-snapshot-of-poverty-in-summer-2022/
https://www.bevanfoundation.org/resources/a-snapshot-of-poverty-in-summer-2022/
https://www.bbc.com/news/uk-wales-56834362


Rwy’n croesawu cyhoeddiad diweddar y
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol
ar gyllid tymor byr ar gyfer partneriaethau
bwyd traws-sector drwy Synnwyr Bwyd
Cymru. Ond rwy’n annog ymrwymiad mwy
hirdymor i gyflwyno partneriaethau bwyd
ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru o
fewn Strategaeth Bwyd Cymunedol
arfaethedig Llywodraeth Cymru. Mae
Partneriaethau Bwyd, a arweinir gan
Synnwyr Bwyd Cymru, yn cydlynu dull
aml-randdeiliad lleol i fynd i’r afael â thlodi
bwyd, gan gefnogi darparu bwyd
fforddiadwy sy’n cynnwys cyrff
cyhoeddus, y sector gwirfoddol a
chymunedau lleol. Rwyf hefyd yn gefnogol
i ddull gweithredu Bil Bwyd Cymru
arfaethedig sy’n galw am ddatblygu mwy o
gydgysylltu ar draws y llywodraeth drwy
strategaeth fwyd genedlaethol.

Dylai Llywodraeth Cymru helpu aelwydydd
sy’n ei chael hi’n anodd a chryfhau’r rhwyd
  ddiogelwch maethol i amddiffyn plant trwy
barhau i eiriol dros gynyddu budd-
daliadau oedran gweithio yn unol â
chwyddiant gyda Llywodraeth y DU a
sicrhau bod cyflogwyr yn talu’r cyflog byw
go iawn.

Rydym yn croesawu ymrwymiad
Llywodraeth Cymru, fel yr amlinellir yng
Nghyllideb Carbon Sero Net Cymru 2, i
ddatblygu strategaeth hirdymor i
hyrwyddo newid dietegol tuag at y
‘Canllaw Bwyta’n Iach’ drwy annog
defnyddwyr Cymru i fwyta bwyd iachach,
mwy cynaliadwy, er mwyn bwyta a
gwastraffu llai. Dylai hyn hysbysu cyrff
cyhoeddus wrth iddynt ddatblygu
amcanion llesiant a dylai hefyd gael ei
integreiddio'n llawn i'r Strategaeth Fwyd
Gymunedol.
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Gwyddom y byddai Incwm
Sylfaenol Cyffredinol yn lleihau
cyfraddau tlodi, ac yn y pen draw
yn lleihau’r straen ar ein GIG.
Rhaid inni barhau â’r daith tuag at
Incwm Sylfaenol Cyffredinol llawn
i bobl Cymru.

Mae’r incwm sylfaenol ar gyfer y rhai sy’n
gadael gofal yn ddarn pos hollbwysig ar
daith Cymru i Incwm Sylfaenol Cyffredinol.
Byddwn yn annog Llywodraeth Cymru i
adeiladu yn y gwerthusiad o’r cynllun
peilot hwn y realiti economaidd newydd y
mae’r rhai sy’n gadael gofal yn ei wynebu,
ac i ba raddau y mae’r incwm sylfaenol yn
darparu amddiffyniad rhag effeithiau
gwaethaf yr argyfwng costau byw. Dylai
wedyn ystyried cynllunio ariannol tymor
hwy ar gyfer cyflwyno’r cynllun ymhellach,
gyda’r canlyniad yn y pen draw yn rhaglen
incwm sylfaenol cyffredinol yng Nghymru.

Byddai cyfraddau tlodi cyffredinol yng
Nghymru yn gostwng 50%.
Byddai tlodi plant yn gostwng 64%,
gan ddod ag ef i gyfradd o dan 10%
yng Nghymru.
Byddai tlodi pensiynwyr yng Nghymru
yn gostwng 61%.

Pe bai gennym Incwm Sylfaenol
Cyffredinol (UBI) yng Nghymru, yn seiliedig
ar ‘fodel 1’ o’m hadroddiad ‘Dyfodol
Teilwng i Gymru: incwm sylfaenol i bawb’,
mewn cydweithrediad ag Autonomy,
byddem yn canfod:

Rydym yn gwybod:

Costau Byw: Nawr ac yn y Dyfodol

https://www.sustainweb.org/news/jul22-fund-wales-food-partnerships/#:~:text=Food%20Sense%20Wales%20supports%20Wales,Sir%20G%C3%A2r%20Food%20in%20Carmarthenshire
https://www.sustainweb.org/news/jul22-fund-wales-food-partnerships/#:~:text=Food%20Sense%20Wales%20supports%20Wales,Sir%20G%C3%A2r%20Food%20in%20Carmarthenshire
https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/dyfodol-teilwng-i-gymru-incwm-sylfaenol-i-bawb/
https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/a-future-fit-for-wales-a-basic-income-for-all/


Canfuom y byddai model hirdymor mwy
uchelgeisiol o UBI Cymreig yn dileu tlodi
bron yn gyfan gwbl.

Mae UBI, yn syml iawn, yn rhoi mwy o arian
ym mhocedi pobl. Ond mae treialon ac
ymchwil rhyngwladol wedi dangos llu o
fuddion yn amrywio o well iechyd meddwl
a chorfforol i lefelau uwch o ymddiriedaeth
mewn cymunedau a chyfraddau is o bobl
yn gadael yr ysgol.

Bydd y newid i sero net hefyd yn golygu
newidiadau mawr i ddiwydiannau carbon
trwm, ond hefyd i'r gymdeithas ehangach
a'r economi. Mae'r rheoleidd-dra a'r
diamod yn golygu bod UBI hefyd yn
gweithredu fel byffer yn erbyn newidiadau
neu siociau economaidd, boed yn
ansicrwydd gwaith neu'n cynyddu
awtomatiaeth. Rwy’n cefnogi’n gryf
alwadau i ymestyn treial incwm sylfaenol
presennol Llywodraeth Cymru i gynnwys
gweithwyr yn y diwydiannau hynny fel rhan
o’r cyfnod pontio cyfiawn hwnnw – gan
sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael ar
ôl. Mae Cymru’n arbennig o agored i niwed
gan fod y diwydiannau trwm hyn yn cyfrif
am tua 18% o weithlu Cymru, gyda llawer
o gymunedau wedi’u canoli o’u cwmpas.

Gallai incwm sylfaenol ar gyfer y rhai
mewn swyddi carbon-ddwys ddarparu
rhwyd   ddiogelwch warantedig a hael ar ôl
colli swyddi posibl a’u cefnogi wrth iddynt
ailhyfforddi ac ailsgilio ar gyfer swyddi
gwyrdd. 

Er enghraifft, bydd ôl-osod tai ar y raddfa
sydd eu hangen i fod yn effeithiol yn gofyn
am niferoedd enfawr o osodwyr,
arbenigwyr a chynhyrchwyr cymwys. Mae
gan UBI botensial enfawr i sicrhau bod y
trawsnewid yn wyrdd ac yn gyfiawn i
bawb.
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Casgliad

Ar adegau fel hyn efallai y byddwn yn
mynd i banig ac yn troi at ffyrdd tymor byr
o feddwl, ond mae’n rhaid inni wrthsefyll
ac ymddiried yng nghyfeiriad Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; hynny yw
gweithio'n gyfannol, gyda'r nod o atal
niwed nawr ac yn y dyfodol. Pan fyddwn
yn meddwl yn hirdymor ar adegau o
argyfwng, yn aml rydym yn gweld yr
atebion mwy arloesol yn dod i'r amlwg.

Mae’r misoedd i ddod yn mynd i fod yn
anodd, ond ar adegau fel hyn y mae
Cymru wedi dangos y gall ddod at ei
gilydd i’r llu. 

Rydym yn wlad o arloeswyr; rwy’n
hyderus yn ein gallu i greu’r Gymru llawn
llesiant yr ydym i gyd yn ei haeddu.

Costau Byw: Nawr ac yn y Dyfodol


