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Ymateb ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i argymhellion ymchwiliad Pwyllgor 

yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Gweithio o Bell: Y Goblygiadau i Gymru. 

 

Argymhelliad 1.  

Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi dogfen strategol yn nodi ei dull o weithredu polisi 

gweithio o bell, ac amlinellu’r camau allweddol y bydd yn eu cymryd i gyflawni hyn. 

Dylai hyn gynnwys mapio sut bydd gwahanol rannau’r uchelgais polisi yn cael eu 

cydgysylltu ar draws Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, cyflawni Strategaeth 

Drafnidiaeth Cymru, polisi ar gynllunio gofodol a seilwaith, gofal plant, cydlyniant 

cymunedol, a gweithio mewn partneriaeth â llywodraeth leol a phartneriaid eraill. 

 

Ymateb: Derbyn 

Mae cyhoeddi strategaeth ar gyfer cynyddu lefelau gweithio o bell yng Nghymru 

wedi’i bennu ar gyfer yr hydref eleni ar hyn o bryd. Bydd yn manylu ar y camau y 

mae angen i ni eu cymryd i gyflawni ein nod o weld 30% o’r gweithlu’n gweithio 

gartref neu’n agos i gartref yn rheolaidd.   

 

Yn ogystal, bydd yn defnyddio casgliadau’r Asesiad Effaith Integredig i sicrhau bod 

penderfyniadau’n ystyried canlyniadau anfwriadol ac yn manteisio i’r eithaf ar y 

cyfleoedd sydd ar gael o ganlyniad i’r polisi. 

 

Fel yr argymhellodd y Pwyllgor, bydd hefyd yn esbonio’r cysylltiadau â meysydd 

polisi eraill a sut y mae angen cydgysylltu’r gwaith ar draws y llywodraeth a chyda 

rhannau eraill o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.  

 

Goblygiadau Ariannol: Er nad oes unrhyw oblygiadau ariannol yn deillio o’r gwaith 

o lunio dogfen strategaeth ynddo’i hun, bydd goblygiadau ariannol i’r camau 

gweithredu yn y strategaeth. Fel darn o waith sy’n datblygu, nid yw’r rhain wedi’u 

cwmpasu a’u nodi’n llawn eto, ond byddant yn destun cyngor ar wahân i 

Weinidogion. 

 

Argymhelliad 2. Dylai Llywodraeth Cymru ddangos arweiniad drwy flaenoriaethu 

cyflawni’r uchelgais hirdymor bod cyfran sylweddol o staff Llywodraeth Cymru yn 

gweithio o bell yn rheolaidd, a nodi cynlluniau i gyflawni hyn.  

 

Ymateb: Derbyn 
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Drwy gydol y pandemig, mae staff Llywodraeth Cymru wedi gweithio gartref yn 

llwyddiannus. Bydd Llywodraeth Cymru yn esiampl ar gyfer gweithio’n glyfar ac 

mae’n dilyn rhaglen uchelgeisiol i gadw manteision gweithio o bell. Pan fydd yn 

ddiogel dychwelyd i’r swyddfa, mae wedi ymrwymo i ddim mwy na 50% o’r gweithlu 

yn gweithio o swyddfa ar unrhyw un adeg.  Mae Llywodraeth Cymru yn llunio ei dull 

o ddatblygu ein pobl, yn dylunio ein lleoedd ac yn buddsoddi mewn offer a ffyrdd 

newydd o weithio a fydd yn cefnogi ein gweithlu wrth i ni symud drwy’r misoedd a’r 

blynyddoedd i ddod i’n galluogi i gydweithio, cadw mewn cysylltiad a chyflawni.   

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei diffiniad o “weithio o bell” yn glir, 

yn ogystal â gweithio “gartref neu’n agos i gartref” fel bod modd mesur cynnydd yn 

union o ran cyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru o 30% o bobl yn gweithio o bell 

yn rheolaidd.  

  

Ymateb: Derbyn 

Diffinnir gweithio o bell fel gweithio y tu allan i swyddfa draddodiadol neu fan gwaith 

‘canolog’. Mae’n cynnwys gweithio gartref ac yn agos i’ch cartref yn eich cymuned 

leol. Dyma sut y byddwn yn cynghori iddo gael ei ddiffinio i’w gynnwys mewn 

arolygon cenedlaethol a chasglu data.  Nid targed yw’r nod o 30%, ond dyhead ac 

nid ydym yn mandadu newidiadau o ran patrymau gwaith. Gobeithiwn annog mwy o 

hyblygrwydd i weithwyr ac ystwythder i fusnesau a sefydliadau.  

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 4. Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu mesurau ystadegol cryf yn 

seiliedig ar ei diffiniad(au) a nodwyd yn glir ar gyfer gweithio o bell (gan gynnwys 

gartref neu “yn agos at” adref). Rhaid gwneud hyn er mwyn monitro a gwerthuso 

canlyniadau o ran ei huchelgais polisi gweithio o bell, ac i ddeall yr effeithiau ar y 

gweithlu a chyflogwyr unigol.  

  

Ymateb: Derbyn 

Mae gan y gweinyddiaethau datganoledig a Llywodraeth y DU ddiddordeb mewn 

mesur y patrymau gweithio mwy hyblyg hyn. Rydym yn gweithio i sicrhau 

cynhwysiant a mesur mewn arolygon cenedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys – 

ymhlith eraill – yr Arolwg o’r Llafurlu, yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ac Arolwg 

Trafnidiaeth Cymru.  
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Mae casglu data cadarn yn hanfodol i olrhain tueddiadau ac effeithiau dros amser. 

Ar lefel cyflogwyr, mae’r data’n llai cadarn na’r data ar gyfer barn gweithwyr.  

Byddwn yn nodi a/neu’n datblygu mecanweithiau priodol i lenwi bylchau mewn data.    

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu data yn y maes hwn. 
Os bydd costau’n codi, byddant yn destun cyngor pellach. Ni ddisgwylir i’r costau 
hyn fod yn fwy na £50,000 yn y flwyddyn ariannol hon. 

 

Argymhelliad 5. Rhaid i Lywodraeth Cymru brif ffrydio cydraddoldeb wrth ddatblygu 

ei pholisi gweithio o bell, a nodi’n glir sut mae’n gwneud hyn. Fel rhan o’r gwaith 

hwn, dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi’r asesiad effaith integredig ar gyfer y 

cynigion polisi gweithio o bell cyn gynted â phosibl, ond hefyd asesu ehangder yr 

asesiad hwnnw yn erbyn yr amrywiaeth lawn o effeithiau cydraddoldeb a materion a 

godwyd yn adroddiad ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Senedd.  

 

Ymateb: Derbyn 

Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r Asesiad Effaith Integredig erbyn tymor yr hydref 2021. 

Mae Asesiad Llawn o’r Effaith ar Iechyd ac Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn 

rhan o’r broses hon a byddant yn amlinellu’r effeithiau ar iechyd a lles. Unwaith y 

byddwn wedi deall effeithiau gweithio o bell byddwn yn ystyried y camau nesaf a allai 

gynnwys ysgogiadau a meysydd polisi eraill.  

 

Yn ogystal, mae’r ymgynghoriad ar ein Bil Partneriaeth Gymdeithasol wedi’i lansio.  

Bydd y Bil yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus gymryd rhan mewn 

partneriaeth gymdeithasol ac ymgynghori ag undebau llafur cydnabyddedig.  Bwriad 

y Bil drafft yw cryfhau a sicrhau cysondeb o ran system partneriaeth gymdeithasol 

Cymru, sicrhau canlyniadau gwaith teg a sicrhau bod gwaith caffael yn gyfrifol yn 

gymdeithasol. Byddwn yn defnyddio ein ffordd partneriaeth gymdeithasol o weithio i 

gefnogi cyfleoedd i weithwyr weithio o bell ac mewn ffyrdd sy’n gwella lles a 

chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  

 

Byddwn yn ystyried datblygu ‘egwyddorion cenedlaethol’ ar gyfer gweithio o bell – 

wedi’u llunio gyda’n partneriaid cymdeithasol fel bod gennym fframwaith cyffredin a 

rennir ar gyfer gweithredu gweithio o bell yn deg, yn ddiogel ac yn effeithiol.   

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 6. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut mae’n asesu effeithiau 

economaidd-gymdeithasol ehangach y polisi gweithio o bell a sut bydd yn 

cydymffurfio â gofynion y Ddyletswydd Gymdeithasol-Economaidd, yng ngoleuni’r 

dystiolaeth sy’n dod i’r amlwg y gallai anghydraddoldebau economaidd ddeillio o 

bolisi sy’n ffafrio gweithwyr mwy medrus a chyfoethog.  
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Ymateb: Derbyn 

Mae’r Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 

cyhoeddus penodedig, wrth wneud penderfyniadau strategol megis ‘penderfynu ar 

flaenoriaethau a gosod amcanion’, ystyried sut y gallai eu penderfyniadau helpu i 

leihau’r anghydraddoldebau sy’n gysylltiedig ag anfantais economaidd-gymdeithasol.  

Er na fydd Llywodraeth Cymru ei hun yn ddarostyngedig i’r Ddyletswydd, dim ond 

Gweinidogion Cymru, rydym am arwain drwy esiampl a gweithredu yn yr ysbryd a 

fwriedir gan y ddeddfwriaeth. Bydd hyn yn sicrhau gwell penderfyniadau a 

chanlyniadau mwy cyfartal i bawb mewn cymdeithas. 

Mae astudiaeth ragarweiniol ar effeithiau economaidd y polisi eisoes wedi’i chwblhau 

gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Ategir hyn gan yr Asesiad Effaith Integredig, 

a fydd yn ystyried yr effeithiau ar aelwydydd incwm isel.  

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru gasglu tystiolaeth y tu hwnt i’r hybiau 

peilot i lywio ei strategaeth a’i dull o ddatblygu a chefnogi hybiau cydweithredu, gan 

ei bod yn amlwg bod nifer o fylchau yn y dystiolaeth ar gyfer mannau cydweithredu. 

Dylai hyn gynnwys dealltwriaeth o effeithiau economaidd a chymdeithasol y 

ddarpariaeth gydweithredu bresennol; dadansoddiad o’r bylchau sy’n bodoli yn y 

ddarpariaeth gyfredol; a dealltwriaeth o arferion gorau rhyngwladol.  

  

Ymateb: Derbyn 

Mae gweithio o bell yn cwmpasu nifer o feysydd tystiolaeth a dadansoddi a chytunwn 

fod angen tystiolaeth y tu hwnt i’r hybiau peilot. Mae gennym adnodd penodol yn 

Llywodraeth Cymru i reoli gweithgareddau ymchwil yn y maes polisi hwn ac mae’n 

hanfodol ein bod yn monitro hyn dros gyfnod o amser i sicrhau bod y polisi yn 

parhau i fod yn addas i Gymru wrth i’r dystiolaeth ddechrau dod i’r amlwg a dod yn 

gliriach.   

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r polisi a’r camau angenrheidiol gyda mewnbwn gan 

randdeiliaid, ac yn ymgymryd â rhaglen ymchwil barhaus. Mae hyn yn cynnwys 

ystyried modelau mewn mannau eraill (fel yr Iseldiroedd) i ddeall yr ysgogiadau sydd 

wedi gwneud i’r newidiadau hyn weithio.   

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu gwaith ymchwil a 

dadansoddi yn y maes hwn. Os bydd costau’n codi, byddant yn destun cyngor 
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pellach. Ni ddisgwylir i’r costau hyn fod yn fwy na £50,000 yn y flwyddyn ariannol 

hon. 

 

Argymhelliad 8. Y tu hwnt i egwyddor ‘Canol Trefi yn Gyntaf’ gyfredol Llywodraeth 

Cymru a’r rhaglen ‘Trawsnewid Trefi’, dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno Strategaeth 

a Chynllun Manwerthu a all addasu ac ymateb i dueddiadau gweithio o bell a gosod 

llwybr clir i’r sector hwnnw yng Nghymru, a’r busnesau a bywoliaethau gweithwyr y 

mae’n eu cefnogi.  

 

Ymateb: Derbyn 

Mae’r sector manwerthu yn parhau i fod yn rhan sylfaenol o economi Cymru, o’r 

stryd fawr leol i ganol ein dinasoedd.  Rydym wedi datblygu perthynas gref â 

rhanddeiliaid y sector manwerthu yn ystod pandemig COVID.  Mae’n amlwg bod y 

sector manwerthu yng Nghymru wedi cael ei effeithio’n ddifrifol, yn fwy felly nag 

unrhyw ran arall o’r DU. 

 

Er bod gennym raglenni Trawsnewid Trefi a Chanol Trefi yn Gyntaf, nid oes gennym 

strategaeth drosfwaol sy’n tynnu sylw at flaenoriaethau a materion a fydd yn llywio 

cyfeiriad polisi yn y dyfodol.  Dyma sy’n gyfrifol am y penderfyniad i ddechrau 

datblygu Strategaeth Fanwerthu.   

 

Dyma gam sy’n cael ei groesawu’n eang gan y sector a chyrff sy’n cynrychioli 

manwerthwyr.  Bydd y strategaeth yn parchu newidiadau yn yr amgylchedd 

manwerthu, gan gynnwys manwerthu ar-lein ac effaith gweithio o bell ar ein 

canolfannau manwerthu.   

 

Cyhoeddodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru adroddiad yn ddiweddar ar 

Effeithiau Economaidd mwy o weithio o bell. Mae’r adroddiad hwnnw’n dangos y 

gallai fod newid o ran nifer yr ymwelwyr o ganol dinasoedd i’r maestrefi wrth i bobl 

dreulio mwy o amser gartref neu yn eu hardal leol, ond y bydd dinasoedd yn goroesi 

drwy addasu’r modd y mae mannau trefol yn cael eu dylunio a’u defnyddio.   

 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim. 

 

Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei chynlluniau ar gyfer darparu 

cymorth ariannol a mathau eraill o gymorth i’r rhwydwaith hybiau cydweithredu 

presennol yng Nghymru.  
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Ymateb: Derbyn 

Ein nod yw sicrhau bod ein rhwydwaith cydweithredu presennol yng Nghymru yn 

gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gyflwynir drwy newid i fodel gweithle hybrid.  

Mae mecanweithiau cymorth a chanllawiau yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu 

hamlinellu’n fanylach fel rhan o’r ddogfen strategaeth gweithio o bell. 

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu cymhellion ariannol 

ac anariannol yn y maes hwn. Os bydd costau’n codi, byddant yn destun cyngor 

pellach, p’un a ydynt yn cael eu talu o’r Seilwaith Economaidd neu gyllideb arall. Ni 

ddisgwylir i’r costau hyn fod yn fwy na £150,000 yn y flwyddyn ariannol hon. 

 

Argymhelliad 10. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut bydd yn cyfleu’r polisi gweithio 

o bell i’r cyhoedd, a sut bydd yn ymgysylltu â’r cyhoedd, yn ogystal â rhanddeiliaid 

allweddol a chyrff cymunedol, a sut bydd yn mesur ac yn adrodd ar ganlyniadau’r 

ymgysylltu hwnnw.  

 

Ymateb: Derbyn 

Datblygwyd y polisi hwn gyda mewnbwn sylweddol gan randdeiliaid yn y sector 

cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae ymarfer ymgysylltu â’r cyhoedd i 

fapio’r galw am hybiau gwaith lleol hefyd newydd gael ei gwblhau (diwedd mis 

Mawrth 2021). 

Rydym yn bwriadu parhau i weithio a chyfathrebu’n agored wrth i’r polisi aeddfedu ac 

wrth i’r tirlun newid.  

Bydd cynlluniau ar gyfer ymgysylltu a monitro mewnbwn rhanddeiliaid yn cael eu 

hamlinellu yn y strategaeth gweithio o bell. 

Goblygiadau Ariannol: Yn bosibl mewn perthynas â datblygu offer ymgysylltu, 

digwyddiadau ac arolygon yn y maes hwn.. Os bydd costau’n codi, byddant yn 

destun cyngor pellach, p’un a ydynt yn cael eu talu o’r Seilwaith Economaidd neu 

gyllideb arall. Ni ddisgwylir i’r costau hyn fod yn fwy na £150,000 yn y flwyddyn 

ariannol hon. 

 

 

Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru ategu’r gwaith mae’n ei gynllunio, i fapio 

mannau cydweithredu presennol ac ystad y sector cyhoeddus, drwy gasglu 

gwybodaeth am asedau cymunedol a masnachol y gellid eu hailbwrpasu i ategu’r 

gwaith o ddatblygu hybiau gweithio o bell.   
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Ymateb: Derbyn 

Mae hyn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r rhaglen waith. 

Yn ogystal, fel rhan o’n rhaglen Trawsnewid Trefi, rydym yn parhau i weithio gyda 

phartneriaid awdurdodau lleol i nodi ac adolygu’r adeiladau a’r tir sydd ar gael o fewn 

canol trefi a dinasoedd neu’n agos at ganol trefi a dinasoedd.  Bydd asedau a brynir 

drwy’r rhaglen Trawsnewid Trefi yn sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio yn y 

cyfamser neu dros dro, hybiau lleol ar gyfer defnydd busnesau, y trydydd sector 

neu’r cyhoedd a chyfleoedd pellach i Ganol Trefi yn Gyntaf – i ddenu buddsoddiad o 

feysydd portffolio ehangach Llywodraeth Cymru. 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

Argymhelliad 12. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut mae’n ymgysylltu â 

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar y Bil Cyflogaeth ac unrhyw gynnig deddfwriaethol 

cysylltiedig yn y Deyrnas Unedig i amddiffyn llesiant gweithwyr ar ôl y pandemig. 

Dylai hefyd nodi’r hyn y mae am ei weld o ddeddfwriaeth ledled y Deyrnas Unedig 

mewn perthynas â hawliau cyflogaeth gweithwyr o bell.  

 

Ymateb: Derbyn 

Er i Lywodraeth y DU gyhoeddi, dros flwyddyn yn ôl, ei bwriad i gyflwyno Bil 

Cyflogaeth, mae arwyddion y bydd yn hwyr yn 2021 neu hyd yn oed yn gynnar yn 

2022 cyn inni weld cynnydd ar y mater hwn.  Rydym yn parhau i ymgysylltu â 

Llywodraeth y DU ar gyfraith cyflogaeth a gedwir yn ôl a hawliau gweithwyr.  Yr 

ydym wedi egluro ein safbwynt, sef nad ydym yn disgwyl gwanhau hawliau 

cyflogaeth a chredwn fod lle i wella, yn enwedig er mwyn datblygu ar yr un cyflymder 

â dyfodol gwaith a sicrhau bod gan weithwyr ddigon o amddiffyniadau.  Yr ydym yn 

parhau i gyflwyno sylwadau cryf i Lywodraeth y DU ar y materion hyn. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

 

Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut mae’n bwriadu defnyddio 

ysgogiadau datganoledig i amddiffyn a hyrwyddo hawliau gweithwyr wrth weithio o 

bell, ac i gyflawni’r newid diwylliant angenrheidiol ymhlith cyflogwyr – er enghraifft, 

drwy’r contractau economaidd; deddfwriaeth bosibl ar bartneriaethau cymdeithasol; 

gweithredu argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg a thrwy ddarparu cymorth ac 

arweiniad swyddogol ar arferion gwaith rheoli da.  
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Ymateb: Derbyn 

Rydym wedi bod yn glir wrth egluro ein hymrwymiad i ddefnyddio pob pŵer a phob 

ysgogiad sydd ar gael i ni i sicrhau canlyniadau gwaith teg, gan gynnwys gwella 

mynediad at undebau llafur a defnyddio ein dull partneriaeth gymdeithasol a phŵer 

pwrs y wlad i wella arferion gwaith.   

 

Mae’r Bil Drafft Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus, y Contract 

Economaidd a gweithredu argymhellion Gwaith Teg Cymru yn enghreifftiau 

allweddol o sut rydym yn cyflawni’r agenda honno.  Byddwn yn defnyddio ein ffordd 

partneriaeth gymdeithasol o weithio i gefnogi cyfleoedd i weithwyr weithio o bell ac 

mewn ffyrdd sy’n gwella eu llesiant a’u cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.  Mae ein 

trefniadau partneriaeth gymdeithasol presennol – gan gynnwys Cyngor y 

Bartneriaeth Gymdeithasol, Cyngor Partneriaeth y Gweithlu a Chyngor Datblygu’r 

Economi yn rhoi cyfle i ni greu consensws ar y cymorth a’r cyngor y gallai fod eu 

hangen ar gyflogwyr a gweithwyr i sicrhau bod gweithio o bell yn effeithiol ac yn 

ddiogel yn unol â’n huchelgeisiau gwaith teg ehangach.   

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 

Argymhelliad 14. Dylai Llywodraeth Cymru ddiweddaru’r Pwyllgor perthnasol yn y 

chweched Senedd ar ei chynlluniau a’i blaenoriaethau ar gyfer cau’r bwlch digidol o 

ran cysylltedd band eang yng Nghymru, a sut bydd yn gweithio gyda’r trydydd sector 

a phartneriaid eraill i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau o ran mynediad a 

chynhwysiant digidol.   

 

Ymateb: Derbyn 

Mae’n bwysig tynnu sylw at y ffaith mai Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am 

delathrebu. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi camu i’r maes hwn nad yw 

wedi’i ddatganoli i sicrhau bod cartrefi a busnesau ledled Cymru yn gallu cael 

mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy. 

 

Yn fwyaf nodedig, darparodd prosiect Cyflymu Cymru fynediad at fand eang ffeibr 

cyflym i fwy na 733,000 o adeiladau ledled Cymru. Mae wedi trawsnewid y tirlun 

digidol. 

 

Fodd bynnag, mae tua 79,000 o adeiladau yng Nghymru heb fynediad at fand eang 

cyflym iawn ac nid ydynt yn rhan o’r broses fasnachol o’i gyflwyno gan gwmnïau 

telathrebu na chyrff sector cyhoeddus.  
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Unwaith eto, mae Llywodraeth Cymru yn camu i mewn drwy gyfres o ymyriadau. 

Mae cytundeb grant ar waith rhwng BT a Llywodraeth Cymru sy’n cael ei ddarparu 

gan Openreach i ddarparu mynediad at fand eang cyflym i tua 39,000 o adeiladau 

erbyn mis Mehefin 2022, ar gost o bron i £56m. Mae hyn yn deillio’n bennaf o arian 

Llywodraeth Cymru a’r UE gyda rhywfaint o arian ychwanegol gan Lywodraeth y DU.   

Ar ddiwedd mis Rhagfyr 2020 roedd cyfanswm o 15,649 o adeiladau wedi cael 

mynediad at gysylltedd ffeibr llawn ers dechrau’r prosiect.  

 

Ar gyfer yr adeiladau hynny sydd y tu allan i’r broses o gyflwyno ffeibr, mae gennym 

amrywiaeth o ymyriadau ar waith i helpu adeiladau i sicrhau cyflymderau band eang 

cyflym ni waeth beth fo’r dechnoleg. Mae’r rhain yn cynnwys cynllun Allwedd Band 

Eang Cymru sy’n darparu grantiau i ariannu (neu ran-ariannu) costau gosod 

cysylltiadau band eang newydd ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru. Ers i’r 

cynllun ddechrau yn 2016 mae mwy na 5,000 o grantiau wedi’u cymeradwyo. 

 

Mae’r Gronfa Band Eang Lleol yn gronfa o £10 miliwn sy’n cefnogi awdurdodau lleol 

a mentrau cymdeithasol i ddarparu prosiectau band eang yn lleol, gan helpu 

cymunedau heb fynediad. 

 

Roedd taleb Cysylltedd Gigabit Gwledig Llywodraeth y DU yn cysylltu cartrefi a 

busnesau gwledig â band eang a all drosglwyddo data ar gyfradd gigabit. 

Gwnaethom gamu i mewn i ddarparu adnoddau ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 

i roi pecyn hael o fesurau i Gymru na ragorir arnynt yn unman yn y DU. Daeth y 

cynllun talebau i ben ar 31 Mawrth 2021. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU 

bellach wedi cyflwyno cynllun newydd o’r enw Taleb Gigabit y DU a bydd 

Llywodraeth Cymru unwaith eto’n ceisio ychwanegu at y daleb hon i adlewyrchu 

costau uwch darparu seilwaith band eang yng Nghymru. 

 

Mae cynhwysiant digidol yn fater allweddol o ran cyfiawnder cymdeithasol a 

chydraddoldeb ac mae’n ymwneud â sicrhau bod pobl yn elwa ar gyflymder y newid 

technolegol sy’n digwydd mewn cymdeithas. Cymunedau Digidol Cymru: Hyder 

Digidol, Iechyd a Lles yw ein rhaglen gaffael gwerth £2 filiwn y flwyddyn (a ariennir ar 

y cyd gan gynhwysiant digidol ac iechyd). Mae’n gweithio gyda sefydliadau o bob 

sector a all helpu i gyrraedd pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol. Cafodd ei chynllunio 

i ddarparu hyfforddiant a chymorth i staff rheng flaen, gwirfoddolwyr a sefydliadau i 

ymgysylltu â dinasyddion a staff rheng flaen a datblygu eu sgiliau digidol. 

Dechreuodd y contract ar 1 Gorffennaf 2019 a disgwylir iddo redeg tan 30 Mehefin 

2022, gydag opsiwn i’w ymestyn am dair blynedd arall gan ddibynnu ar gyllid. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 
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Argymhelliad 15. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i’r Pwyllgor perthnasol yn y 
Chweched Senedd ar gynnydd a statws:  
  

a) y rhaglen beilot hybiau cydweithredu; 

b) y rhaglen Trawsnewid Trefi;  
 

c) ei hadolygiad o ystad y sector cyhoeddus a’r defnydd o asedau; 
 

d) ei strategaeth weithio aml-leoliad ar gyfer staff Llywodraeth Cymru; a  
 

e) datblygu partneriaethau gyda’r sector preifat, partneriaid llywodraeth leol, y 
byd academaidd a sefydliadau angori eraill a’r trydydd sector, i ddod o hyd i 
atebion ymarferol i rannu hybiau cydweithredu a hyrwyddo eu defnydd.  

 

Ymateb: Derbyn 

a) y rhaglen beilot hybiau cydweithredu; 

 

Byddwn yn hapus i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am yr hybiau peilot, yn 

ogystal â’r rhai sy’n cael eu cynnal gan Awdurdodau Lleol lle rydym wedi cytuno i 

gydweithio i dreialu gwahanol ffyrdd o weithio. 

b) y rhaglen Trawsnewid Trefi;  
 

Mae mwy o ddyraniadau ar gyfer canol trefi/dinasoedd wedi mynd â gwerth y 

buddsoddiad Trawsnewid Trefi a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2021 i £136 miliwn 

(gan gynnwys cyllid wedi’i ysgogi). Mae hyn yn ariannu prosiectau adfywio allweddol 

sy’n helpu trefi a dinasoedd ledled Cymru i addasu i newid drwy ganolbwyntio ar 

hamdden, dysgu, byw a gweithio er mwyn ategu eu cynnig manwerthu traddodiadol. 

Drwy’r rhaglen Trawsnewid Trefi rydym wedi gallu cyflwyno ystod o ymyriadau 

arloesol a fydd yn cyfrannu at sicrhau dyfodol gwell a gwyrddach i’n trefi/dinasoedd. 

Mae enghreifftiau’n cynnwys grant creu lleoedd newydd, cymorth i fusnesau canol 

trefi, cyllid benthyciadau hyblyg, cymorth ar gyfer gorfodi a gwelliannau i seilwaith 

gwyrdd. Byddwn yn hapus i adrodd ar hynt y mentrau hyn ac eraill i’r Pwyllgor 

perthnasol yn y Chweched Senedd. 

 

c) ei hadolygiad o ystad y sector cyhoeddus a’r defnydd o asedau; 
  

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymgysylltu â chyrff y sector cyhoeddus i 

sefydlu’r dull sy’n cael ei fabwysiadu i gynyddu gweithio o bell. 

  

Mae cyfran fawr o weithluoedd sefydliadau wedi parhau i weithio o bell ac yn 

rhagweld y bydd niferoedd sylweddol yn parhau i weithio o bell am o leiaf ran o’r 

wythnos waith pan fydd staff yn gallu dychwelyd yn ddiogel i’r gweithle. Drwy gydol 

cyfnod y cyfyngiadau symud mae mynediad diogel i swyddfeydd wedi parhau i 

ganiatáu i staff hanfodol weithio ohonynt yn ôl yr angen. 
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Mae adolygiadau eisoes yn cael eu cynnal gan sefydliadau’r sector cyhoeddus i 

ddeall y patrymau gweithio mwyaf priodol i staff ar ôl COVID-19 i helpu i ysgogi gwell 

defnydd o leoedd presennol, yr angen am adeiladau yn y dyfodol a gallu technoleg 

ddigidol i hwyluso gweithlu mwy hyblyg yn y tymor byr i ganolig. Ystyrir bod 

dadansoddiad strategol o iechyd a lles staff yn sbardun allweddol ar gyfer patrymau 

gweithio a newidiadau cysylltiedig i adeiladau.  

 

Nid yw’r rhan fwyaf o sefydliadau’n rhagweld y bydd unrhyw swyddfeydd gwag ar 

gael dros y 12 mis nesaf. Mae eraill yn awgrymu ei bod yn rhy gynnar i ddweud 

gydag unrhyw sicrwydd faint o swyddfeydd fydd ar gael. Gyda staff yn debygol o 

symud i ffordd fwy hyblyg o weithio, mae’n debygol y bydd arwynebedd llawr ar gael, 

yn enwedig mewn swyddfeydd mwy. 

  

Bydd y gwaith parhaus o fonitro ac adolygu ystad y sector cyhoeddus yn cael ei 

arwain drwy waith Ystadau Cymru, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Gweinidog Cyllid 

a’r Trefnydd. Mae Ystadau Cymru yn ceisio cefnogi a hwyluso cyfleoedd i gymryd 

agwedd fwy strategol at eiddo a rheoli eiddo ar draws ffiniau daearyddol a 

sefydliadol. 

  

Mae cydnabyddiaeth y bydd asedau’r sector cyhoeddus yn cael eu defnyddio’n 

wahanol ar ôl COVID-19 a bod ganddynt botensial sylweddol i gefnogi adferiad 

economaidd a lles cymunedau drwy gydweithio â phartneriaid yn y sector 

cyhoeddus. 

 

d) ei strategaeth weithio aml-leoliad ar gyfer staff Llywodraeth Cymru; 

Mae Llywodraeth Cymru yn ail-werthuso ei model gweithredu a’i strategaeth 

hirdymor ar gyfer ei ffyrdd o weithio yn y dyfodol drwy ddatblygu tair strategaeth 

newydd ar gyfer y sefydliad (gweithlu; gweithle a digidol) sy’n cynnwys ein 

huchelgeisiau ar gyfer gweithio hyblyg aml-leoliad. Mae diogelwch a lles ein staff yn 

parhau i fod wrth wraidd ein gwaith cynllunio presennol. Er bod y rhan fwyaf o staff 

Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gartref, rydym yn ymgynghori â staff mewn 

perthynas â lefelau uwch o weithio o bell sy’n rhan o newid sylweddol yn y ffordd y 

byddwn yn gweithio, gydag uchelgeisiau o hyd at 50% o’n staff yn gweithio o bell ar 

unrhyw un adeg yn y tymor hir. Mae hyn yn rhan o ymdrechion ehangach 

Llywodraeth Cymru i annog mwy o weithio o bell ar draws pob sector yng Nghymru. 

Wrth ystyried ein model gweithio yn y dyfodol a’r hyn a ragwelir o ran mwy o bobl yn 

gweithio o bell a llai o staff yn mynychu ein swyddfeydd yn rheolaidd a’r gostyngiad 

yn y galw am le yn sgil hynny, byddwn yn edrych ar yr holl opsiynau dichonadwy ar 

gyfer defnyddio ein hadeiladau’n llawn. Yn ogystal byddwn yn edrych ar yr holl 

gyfleoedd cydweithredol i rannu lle â rhannau eraill o’r sector cyhoeddus yng 

Nghymru. 
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e) Datblygu partneriaethau gyda’r sector preifat, partneriaid llywodraeth 

leol, y byd academaidd a sefydliadau angori eraill a’r trydydd sector, i 

ddod o hyd i atebion ymarferol i rannu hybiau cydweithredu a hyrwyddo 

eu defnydd. 

 

Mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo ers amser byr bellach, a chaiff ei ategu gan 

ystyriaeth lawn o’r opsiynau darparu a modelau busnes sydd ar gael ar gyfer rhannu 

lleoedd a hybiau gwaith lleol. 

Byddwn yn falch o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor yn ôl y gofyn. 

 

Goblygiadau Ariannol: Dim 

 


