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1. Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i’r Pwyllgor Cydraddoldeb,
Llywodraeth Leol a Chymunedau ynghylch ei ymchwiliad ar Wneud i'r economi weithio
i'r rheini sydd ag incwm isel. Mae’r papur hwn yn rhoi trosolwg o sut y gall Strategaeth
Genedlaethol Llywodraeth Cymru, Cynllun Gweithredu ar yr Economi a’r Cynllun
Cyflogadwyedd arfaethedig fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.

Ffyniant i Bawb 

2. Mae cynyddu ffyniant a chefnogi economi gref sy’n cynhyrchu cyfleoedd cyflogaeth
cynaliadwy sy’n hygyrch i bawb yn sylfaenol i fynd i’r afael â thlodi. Nid yw hyn yn
ymwneud â chyfoeth materol yn unig. Mae’n ymwneud â sicrhau bod gan bob un
ohonom ansawdd bywyd da a’n bod yn byw mewn cymunedau cryf a diogel gyda
swyddi sy’n talu’n dda, ac incymau aelwydydd a lefelau cynhyrchiant da.

3. Mae’r Strategaeth Genedlaethol yn darparu fframwaith ar gyfer ein dull llywodraeth
gyfan o weithredu ar gyfer cynyddu ffyniant a mynd i’r afael ag achosion craidd tlodi
mewn modd mwy effeithiol a chydgysylltiedig.

4. Mae’n nodi sut y byddwn yn gyrru economi Cymreig sy’n lledaenu cyfleoedd ac yn
mynd i’r afael ag anghydraddoldeb; sut y byddwn yn gwella iechyd a llesiant; sut y
byddwn yn cefnogi pobl i wireddu’u potensial a sut y byddwn yn datblygu’r cysylltiadau
hanfodol hynny a fydd yn cynorthwyo Cymru fel cenedl a’i phobl i ffynnu.

5. Mae’r strategaeth yn nodi pum prif faes blaenoriaeth y mae’r potensial mwyaf iddynt
gyfrannu at ffyniant a llesiant hirdymor. Y rhain yw y Blynyddoedd Cynnar, Tai, Gofal
Cymdeithasol, Iechyd Meddwl a Sgiliau a Chyflogadwyedd. Bydd hyn yn golygu rhoi’r
dechrau gorau i bob plentyn, meithrin cymunedau gwydn a darparu cartrefi diogel a
chlyd a chymryd camau i sicrhau llesiant drwy daith bywyd. Bydd y strategaeth yn cael
ei gyrru gan ffocws ar godi lefelau sgiliau, sicrhau cyflogaeth gynaliadwy a lledaenu
buddiannau twf economaidd mor eang â phosibl.

6. Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru gartref sy’n ddiogel a chynnes. Mae
ystadegau diweddar yn dangos gwelliannau yn ansawdd tai cymdeithasol. Roedd 86%
o’r holl dai cymdeithasol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn mis Mawrth 31
2017, sy’n gynnydd o saith pwynt canran ers y flwyddyn flaenorol.

Cynllun Gweithredu Economaidd 

7. I gefnogi Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol, a darparu rhagor o fanylion
ynghylch sut y byddwn yn rhoi ein hymrwymiadau ar waith, cafodd ein Cynllun
Gweithredu Economaidd ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2017.

8. Mae’r Cynllun yn eang ei gwmpas ac yn defnyddio ysgogwyr ar draws y Llywodraeth i
dyfu ein heconomi, lledaenu cyfleoedd, a hyrwyddo llesiant. Bydd yn datblygu’r camau
gweithredu o fewn y thema Ffyniant a Diogelwch ac yn cyfrannu’n weithredol at y
themâu a’r meysydd blaenoriaeth eraill.

9. Bydd y Cynllun Gweithredu yn cynnwys safbwynt y Llywodraeth gyfan. Mae’n
cydnabod y pwysau ar adnoddau ac felly pwysigrwydd gweithio’n fwy cydlynol,
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effeithiol a strategol ar draws y Llywodraeth mewn perthynas â’n blaenoriaethau 
craidd.   

 
10. Y Contract Economaidd yw canolbwynt ein dull newydd o weithio newydd, ac mae’n 

fframwaith i’r berthynas gyfatebol rhwng Llywodraeth a busnes i ddatblygu 
buddsoddiad cyhoeddus gyda phwrpas cymdeithasol.  Byddwn yn defnyddio’r 
Contract Economaidd i gefnogi busnesau yn ariannol yn uniongyrchol, a byddwn yn 
edrych ar ymestyn y contract i gynnwys ein cynnig ehangach i fusnesau ac i gael 
gweddill y sector cyhoeddus yng Nghymru i fabwysiadu’r egwyddorion hyn.  Bydd y 
Contract Economaidd yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy’n chwilio am fuddsoddiad 
i ddangos, ymysg pethau eraill, eu bod yn hyrwyddo gwaith teg a iechyd, sgiliau a 
dysgu yn y gweithle.   

 
11. Mae’r Cynllun yn cynnwys ymrwymiad i weithio gyda busnesau i oresgyn pum her y 

dyfodol drwy newid ein dulliau sylfaenol o roi cymorth er mwyn canolbwyntio ar pum 
Galwad i Weithredu.  Mae’r rhain yn cynnwys canolbwyntio ar waith o safon uchel, 
datblygu sgiliau a gwaith teg, gwella ein sylfaen sgiliau a sicrhau cyflogau teg.   

 
12. Mae’r Cynllun yn cydnabod pwysigrwydd swyddogaeth economaidd a chymdeithasol 

sectorau sylfaenol megis gofal, twristiaeth, bwyd a manwerthu.  Mae’r sectorau hyn yn 
darparu nwyddau a gwasanaethau hanfodol ac yn asgwrn cefn nifer o gymunedau 
lleol.  Mae’r Cynllun yn targedu y cymorth i’r sectorau hyn, er mwyn deall yr heriau y 
maent yn eu hwynebu a’r cyfleoedd ar gyfer twf ac arloesi.  Bydd cryfhau’r sectorau 
hyn yn helpu i greu cymunedau cadarn ym mhob rhan o Gymru, gan helpu i gyflawni 
ein gweledigaeth o dwf cynhwysol.   

 
13. Bydd y model rhanbarthol o ddatblygu economaidd a amlinellir yn y Cynllun yn helpu i 

deilwra ein dull o gyflawni i’r heriau a’r cyfleoedd mewn gwahanol rannu o Gymru.  
Bydd y dull hwn o weithio yn golygu y gallwn gydweithio â phartneriaid i fanteisio ar 
gyfleoedd ar gyfer twf lleol, teilwra gweithgareddau i anghenion penodol y rhanbarthau 
a sicrhau bod twf yn cael ei ddosbarthu’n fwy cyfartal.   

 
14. Wrth ddatblygu Ffyniant i Bawb, ein strategaeth genedlaethol, cafodd pum maes eu 

cydnabod fel y meysydd sydd â’r posibiliadau mwyaf o ran gwneud cyfraniad i ffyniant 
a llesiant hirdymor, sef y blynyddoedd cynnar, tai, gofal cymdeithasol, iechyd meddwl, 
sgiliau a chyflogadwyedd.  Mae’r Cynllun Gweithredu Economaidd yn cyfrannu at y 
pum maes hwn.  Yn benodol bydd canolbwyntio ar y sector gofal fel sector sy’n 
sylfaen yn cefnogi capasiti a gallu yn y sector ac yn caniatáu inni ymateb i’w heriau 
penodol a’i gyfleoedd.  Hefyd mae canolbwyntio ar iechyd, gan gynnwys iechyd 
meddwl, trwy’r Contract Economaidd yn cynnwys cefnogi mentrau helpu cyflogeion 
sy’n mynd i’r afael â ffactorau negyddol sy’n cael effaith ar iechyd a lles.   

 
15. Mae’r Prif Weinidog eisoes wedi datgan uchelgais Llywodraeth Cymru i wneud 

Cymru’n wlad Gwaith Teg lle dylai pawb allu cael swydd well yn nes at adref, lle gall 
pobl ddatblygu’u sgiliau a’u gyrfaoedd a lle gall pob un ohonom ddisgwyl gwaith 
dechau sy’n gwella’n bywyd heb ein hecsbloetio nac achosi tlodi.  

 
16. Rydym wedi sefydlu Bwrdd Gwaith Teg.  Ei dasg cyntaf fydd creu diffiniad clir o waith 

teg yn ogystal â nodi’r sbardunau y gallwn eu defnyddio i annog mwy o ganlyniadau 
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gwaith teg yn sgil gwariant cyhoeddus ac arferion caffael yng Nghymru.  Bydd gwaith y 
Bwrdd Gwaith Teg yn elfen bwysig o’n Contract Economaidd newydd gan osod y 
sylfeini ar gyfer yr amodau newydd y byddwn yn eu rhoi ar y rheini sy’n derbyn arian 
cyhoeddus.  

 
Trafnidiaeth 
 
17. Mae trafnidiaeth yn chwarae rôl hanfodol mewn perthynas â gwella gallu economi 

Cymru i gystadlu, cysylltu pobl, cymunedau a busnes â swyddi, cyfleusterau a 
marchnadoedd. Ein ffocws yw darparu system drafnidiaeth gynaliadwy, amlfoddol ac 
integredig sy’n galluogi ein cymunedau i fod yn unedig ac i ffynnu, gan ddarparu 
mynediad i bawb i’r cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau iach, cynaliadwy 
a boddhaus.   

 
18. Rydym yn parhau i ddarparu arian sylweddol i gefnogi rhwydwaith bysiau Cymru. 

Trwy’r Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau, rydym wedi neilltuo £25m i awdurdodau 
lleol ar gyfer 2017-18 i roi help ariannol i amrywiaeth o wasanaethau bysiau a 
chludiant cymunedol ledled Cymru.  Ni fyddai’r gwasanaethau hyn yn bod oni bai am 
arian cyhoeddus.  

 
19. Rydym wrthi’n ymgynghori ar gynllun teithio rhatach ar fysiau ar gyfer pobl ifanc, i 

adeiladu ar lwyddiant y cynllun y gwnaethom ei gyflwyno ym mis Medi 2015.  Amcan 
yr ymgynghoriad yw gweld sut y gallwn wella’r disgownt presennol o draean pris tocyn 
i bobl 16-18 oed, ac efallai ei ymestyn.  Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 4 Ionawr.   

 
20. Bu Llywodraeth Cymru’n trafod y polisi â gweithredwyr bysiau, awdurdodau lleol a 

grwpiau teithwyr yng Nghymru, er mwyn datblygu cynigion ynghylch sut orau i wella 
gwasanaethau bysiau lleol fel rhan o system cludiant cyhoeddus integredig yng 
Nghymru. Dechreuwyd yr ymgynghoriad ar 8 Mawrth a daeth i ben ar 31 Mai 2017. 
Cyhoeddwyd adroddiad canlyniadau ym mis Awst 2017.  Caiff ymgynghoriad arall ei 
gynnal yng Ngwanwyn 2018 ar gynigion manylach.  

 
21. Mae cynllun y Tocynnau Bws Rhatach yn hynod boblogaidd, gyda rhyw 760,00 o bobl 

yng Nghymru â cherdyn teithio - pobl nad oes angen iddyn nhw boeni am bris tocyn 
bws i fynd i’r gwaith, addysg, digwyddiadau cymdeithasol, hyfforddiant, apwyntiadau 
meddygol ac ati.  

 
22. Mae 74% o’r teithiau bws am ddim yng Nghymru yn cael eu cymryd gan bobl hŷn, 

gyda bron i chwarter y teithiau hynny’n digwydd ar yr adegau teithio prysuraf.  Teithiau 
gan bobl â cherdyn teithio yw 46% o’r holl deithiau ar fysiau lleol yng Nghymru (tua 45 
miliwn), mwy nag yn yr Alban (36%) a Lloegr (34%).  

 
23. Dechreuwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar drefniadau teithiau bws am ddim ar gyfer 

pobl hŷn, pobl anabl a rhai cyn-filwyr clwyfedig ar 10 Hydref 2017 a bydd yn para tan 
12 Ionawr 2018.  Bydd hyn yn adeiladu ar yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd 
yn gynharach yn 2017 ynghylch sut y gallem gynllunio a darparu gwasanaethau bws 
lleol gwell fel rhan o system cludiant integredig ar gyfer y dyfodol.  
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24. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cynllun yn fforddadwy ac yn 
para i ddiwallu anghenion pobl Cymru a chyfrannu at ein hamcanion o greu 
cymdeithas unedig a chydgysylltiedig.  

 
25. Rydym hefyd yn asesu apêl a heriau teithio am ddim ar y penwythnos i bawb ar y 

rhwydwaith TrawsCymru eang.  Yr amcan yw gweld sut mae pobl yn ymateb i’r cynnig 
o deithiau am ddim, gan gynnwys i ba raddau y mae’n denu teithwyr newydd i’r 
rhwydwaith bysus.  

 
Rhanbarthau Dinesig 
 
26. Mae ein Rhanbarthau Dinesig yn cydnabod, nid yn unig bod yn rhaid i ddinasoedd yrru 

twf, ond bod yn rhaid rhannu ffyniant ar draws y rhanbarthau ehangach. Maent yn 
pwysleisio cysylltedd a sgiliau fel blaenoriaethau craidd. Mae’r blaenoriaethau hyn yn 
galluogi twf ac maent yn hwyluso mynediad cynhwysol i swyddi a chyfleoedd.   

 
Cefnogaeth fusnes 
 
27. Mae cymorth eang ar gael ar gyfer entrepreneuriaid a busnesau bach a chanolig 

ledled Cymru drwy ein Gwasanaeth Busnes Cymru gan gynnwys mynediad at gyllid. 
Yn ei dair blynedd cyntaf, mae Busnes Cymru wedi helpu i greu 14,000 o swyddi, wedi 
diogelu 3,500 o swyddi ac wedi creu 9,600 o fusnesau newydd. Rhoddwyd cyngor i 
dros 25,000 o fentrau bach a chanolig a darparwyd gwybodaeth i 53,000 ohonynt. 
Cafwyd un miliwn a hanner o ymweliadau â’r wefan.  

 
Cynllun Cyflogadwyedd  
 
28. Mae cyflogadwyedd yn un o’r pum maes blaenoriaeth – nodwyd bod ganddo’r 

cyfraniad posibl mwyaf at ffyniant a llesiant hirdymor – yn Ffyniant i Bawb. Mae 
cyflogaeth teg, diogel a gwerthfawr yn hanfodol i lesiant pobl, ac mae gwella sgiliau’n 
allweddol i ddatgloi twf ac arloesedd i fusnesau.   
 

29. Mae cyfranogi at y farchnad lafur yn cael ei gydnabod fel y sbardun unigol mwyaf 
effeithiol o ran symud i mewn ac allan o dlodi. Mae dros hanner y bobl sy’n symud i 
mewn i dlodi yn profi gostyngiad mewn cyflog, yn bennaf oherwydd colli swyddi. 
Rydym yn gwybod bod mwy o risg y bydd aelwydydd di-waith mewn tlodi a bod risg 
arbennig iddynt fyw mewn tlodi parhaus.  Mae bod yn ddi-waith yn cael effaith 
niweidiol ar lesiant meddyliol a chorfforol.  

 
30. Ar yr un pryd, mae plant sy’n byw ar aelwydydd di-waith yn llawer mwy tebygol o gael 

canlyniadau iechyd ac addysgol gwaeth, fel plant ac oedolion. Mae bod yn ddi-waith 
fel oedolyn ifanc yn arwain at debygolrwydd uwch o effaith hirdymor mewn perthynas 
â chyflog dilynol is, diweithra uwch, llai o gyfleoedd mewn bywyd a mwy o broblemau 
iechyd meddwl. O safbwynt mynd i’r afael â thlodi, mae’r dystiolaeth i gefnogi ffocws ar 
gyflogadwyedd yn llethol.   

 
31. Ceir buddiannau personol ehangach i gyflogaeth hefyd. Gall cyflogaeth ac 

amgylchaidau gweithio da gael effaith bositif, drwy ddarparu nid yn unig ddiogelwch 
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cyllidol, ond hefyd statws cymdeithasol, datblygiad personol, perthnasau cymeithasol a 
hunanhyder.  
 

32. Mae’r Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd yn rhoi cipolwg lefel uchel, uchelgeisiol ar sut y 
byddwn yn adolygu a datblygu’r system cyflogadwyedd yng Nghymru. Mae’r Cynllun 
yn cael ei ddatblygu mewn aliniad agos â’r Cynllun Gweithredu Economaidd a 
Chynllun Cyflenwi Tasglu’r Cymoedd i sicrhau bod polisïau’n cydweddu ac yn cael eu 
croesgyfeirio lle bo hynny’n briodol.   Bydd y dangosfwrdd perfformiad yn monitro ac 
yn cynnig cyngor ar gydgysylltu’r polisïau a’r rhaglenni Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu 
Gydol Oes fel ymateb i Symud Cymru Ymlaen.  

 
33. Gwnaed cynnydd da o ran gwella’r gyfradd gyflogaeth a lleihau diffyg gweithredu ers 

datganoli. Fodd bynnag, mae lefelau isel o sgiliau’n parhau i fod yn broblem. Mae 
diweithdra’n parhau i fod yn rhy uchel mewn rhai cymunedau ledled Cymru ac mae 
gormod o bobl o hyd nad ydynt yn weithgar yn economaidd ond sy’n dymuno gweithio 
ac a allai weithio gyda’r cymorth cywir. Mae’r dirwedd bresennol o gymorth 
cyflogadwyedd yn gymhleth. Mae angen ei symleiddio a’i reoli fel system os ydym am 
wella gwasanaethau lleol yn y gymuned i bobl sydd angen cymorth.  
 

34. Bydd y Cynllun yn amlygu datblygiadau newydd yng ngwahanol feysydd cylch bywyd 
cyflogadwyedd. Mae hyn yn cynnwys datblygu’r Porth Cymorth Cyflogadwyedd, sy’n 
ddull cyfeirio cydgysylltiedig; Cymru’n Gweithio, adolygiad o’n rhaglenni 
cyflogadwyedd; a datblygu ein gwaith Cymunedol drwy Cymunedau dros Waith a 
Mwy. Bydd y Cynllun hefyd yn ystyried rhwystrau gweithredol a strwythurol i 
gyflogaeth a chymorth, fel trafnidiaeth neu gyfrifoldebau gofalu, a bydd yn amlinellu sut 
y gall y llywodraeth sbarduno’r ysgogwyr sydd ar gael inni i chwalu’r rhwystrau hyn.    
 

35. Byddwn yn cynnwys ymgysylltiad â chyflogwyr, a’r rôl y gallant ei chwarae drwy 
bartneriaethau sgiliau rhanbarthol o ran asesu anghenion y farchnad lafur mewn 
rhanbarth, a datblygu gweithlu sydd â’r sgiliau priodol.  

 
36. Byddwn yn amlinellu’r cynlluniau ar gyfer dulliau llywodraethiant newydd a fydd yn 

caniatáu gwerthusiad cyffredinol ac atebolrwydd y system gyflogadwyedd gyflawn, gan 
gynnwys sut mae rhaglenni’n rhyngweithio â’i gilydd.   

 
37. Bydd y Cynllun Cyflawni Cyflogadwyedd, y bwriedir ei gyhoeddi erbyn diwedd 

Chwefror 2018, yn cynnwys cynllun cyflogadwyedd newydd o’r enw Cymru’n Gweithio. 
Un raglen gyflogadwyedd yw Cymru’n Gewithio ar gyfer pobl ifanc ac oedolion, sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn, gan nodi a mynd i’r afael â’r rhwystrau i gyflogaeth a rhoi 
amrywiol gymorth sy’n symud pobl i waith cynaliadwy o safon.   

 
38. Caiff y rhaglen ei rhannu yn haenau ieuenctid ac oedolion ond maent yn rhannu un 

weledigaeth, platfform cyflawni cyffredin a phwrpas cyffredin, sef gwaith addas i bawb.   
Bydd Cymru’n Gweithio’n cymryd lle’r rhaglenni presennol: ReAct, Twf Swyddi Cymru, 
y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd a Hyfforddiaethau.  Rhwng nawr ac Ebrill 2019, 
bydd y rhaglenni hyn yn cael eu haildrefnu i gyd-fynd â’r drefn newydd fydd yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn cael eu teilwra i ddelio â’u rhwystrau unigol.  
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Tasglu’r Cymoedd  
 

39. Mae incymau yng Nghymoedd y De dipyn is nag incymau ardaloedd eraill a cheir 
dibyniaeth drom yno ar fudd-daliadau lles.  Mae’r diwygiadau Llywodraeth Prydain i’r 
system lles ers 2010 wedi taro’r hawlwyr yn y cymoedd yn galed.  Mae Tasglu’r 
Cymoedd yn canolbwyntio ar greu swyddi a chyfleoedd newydd yn y Cymoedd lle 
mae’n anodd cael hyd i waith.  
 

40. Mae tlodi’n parhau mewn cymunedau eraill ledled Cymru hefyd ac er nad yw’r 
Cymoedd damaid yn fwy haeddiannol, mae’r ffocws hwn yn rhoi cyfle inni brofi ffyrdd 
newydd o weithio yn y Cymoedd a defnyddio’r hyn a ddysgwn i ddod â ffyniant i bob 
rhan o’r wlad.  

 
41. Wrth edrych ar amddifadedd materol, amddifadedd o ran incwm ac amddifadedd o ran 

swyddi, mae lefelau amddifadedd yng Nghymoedd y De’n uwch na’r cyfartaledd 
cenedlaethol.  

 
42. Mae’r tasglu wedi cydnabod bod angen inni ddysgu oddi wrth fentrau a rhaglenni’r 

gorffennol a gweithio mewn ffordd wahanol.  Nid menter o’r brig i’r gwaelod fydd hon. 
Byddwn yn hytrach yn gweithio mewn partneriaeth â chymunedau yn y Cymoedd.  
Mae’r cynllun a gyhoeddwyd ar 20 Gorffennaf a’r cynllun manylach a gyhoeddwyd ar 
7fed Tachwedd wedi’u llunio a’u datblygu ar ôl trafod helaeth â chymunedau, 
busnesau a’r trydydd sector ym mhob rhan o’r Cymoedd.  

 
43. Mae’r tasglu, ar y cyd â phobl, busnesau, llywodraeth leol, trydydd sector a 

chymdeithasau sifig yn y Cymoedd, wedi nodi tri maes y dylid rhoi blaenoriaeth iddynt: 
 

a. Swyddi o ansawdd uchel a’r sgiliau i’w gwneud 
b. Gwasanaethau cyhoeddus gwell, a  
c. Y gymuned leol.  

 
44. Bydd yr arian a fuddsoddir yn cynnig cyfleoedd i fentrau newydd fel Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd, Dinas-Ranbarth Abertawe a Metro De Cymru, ar y cyd â’n gwaith 
rhanbartholi ehangach, i ddod â busnesau, llywodraeth leol, y trydydd sector, 
cymdeithasau sifig ynghyd i ddatblygu cynllun cydlynol fydd yn hyrwyddo’r rhanbarth 
fel lle i fuddsoddi ynddo yn ogystal â threfnu’r buddsoddi sydd eisoes yn digwydd 
mewn ffordd well.  
 

45. Bydd ein ffordd o weithio’n ein galluogi i ddefnyddio’r Cymoedd fel man prawf ar gyfer 
chwilio am y ffordd orau i hybu cyflogadwyedd.  Sgiliau a Chyflogadwyedd yw un o’r 
pum maes blaenoriaeth a nodwyd yn y Strategaeth Genedlaethol fel y rhai sydd â’r 
potensial mwyaf i gyfrannu at ffyniant a llesiant tymor hir.  

 
46. Wrth inni newid i ddarparu’r rhaglen cyflogadwyedd newydd, Cymru’n Gweithio, rydym 

yn rhoi ar brawf ffyrdd i hybu cyflogadwyedd oedolion sy’n ddi-waith am gyfnodau byr 
neu sy’n mynd i mewn a mas o waith dros dro.  Bydd ffocws daearyddol i’r treial i 
ddechrau, gan ganolbwyntio ar y Cymoedd.  Byddwn yn rheoli’r newid i raglen newydd 
Cymru’n Gweithio i wneud yn siŵr na fydd oedi rhwng y ddau.  Y nod yw bod y bobl 
sy’n ymuno â’r set gyfredol o raglenni ar neu cyn 31 Mawrth 2019 yn cael cwblhau eu 
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rhaglen ddysgu a sicrhau na fydd neb sy’n cael cymorth yn cael cam yn sgil cyflwyno’r 
rhaglenni newydd.  

 
47. Mae tîm o bob rhan o lywodraeth yn gweithio ar y rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at 

Adre, i’w halinio â nifer o dreialon masnachol ar gyfer helpu i greu swyddi ystyrlon yn y 
cymunedau hynny sydd â’r lefelau uchaf o ddiweithdra.  Mae hyn yn golygu swyddi 
lleol i bobl leol a chyflog teg ac amodau teg.  Bydd y treialon yn rhoi dulliau newydd o 
gaffael ar waith fydd yn creu swyddi trwy ymyriadau masnachol o fewn proffil gwariant 
Sector Cyhoeddus Cymru ar brosiectau gwaith, nwyddau a gwasanaethau. Os bydd y 
treialon yn llwyddiannus, yna gellid eu hatgynhyrchu ledled Cymru, mewn meysydd 
gwario eraill.  Mae’r rhaglen yn dod o dan y flaenoriaeth ‘Swyddi a Ansawdd Da a’r 
Sgiliau i’w gwneud’ y tasglu; bydd yn creu cyfleoedd go iawn a swyddi gweddus lle 
mae’r angen fwyaf.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio caffael cyhoeddus i gefnogi 
busnesau lleol a chadwyni cyflenwi.  

 
Cyflog Byw  
 
48. Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r cysyniad o Gyflog Byw, fel y’i diffinnir gan y 

Sefydliad Cyflog Byw. Drwy weithio mewn partneriaeth gymdeithasol, rydym yn annog 
cyflogwyr i fabwysiadu’r Cyflog Byw fel un o ystod o gamau cadarnhaol i helpu i 
liniaru’r problemau sy’n cael eu peri gan dlodi a chyflogau isel yng Nghymru.  

 
49. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu Canllaw ar Weithredu’r Cyflog Byw drwy 

Gaffael a ddarparwyd i sefydliadau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector. Cyhoeddwyd 
y Canllaw ochr yn ochr â Chod Ymarfer ynghylch Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 
Cyflenwi. Mae talu cyflog teg yn rhan o fod yn gyflogwr moesegol. Rydym wedi dangos 
ein hymrwymiad ymhellach drwy sicrhau bod yr holl staff a gyflogir yn uniongyrchol o 
fewn Llywodraeth Cymru yn cael Cyflog Byw (ag eithrio prentisiaid), ac mae hyn yn wir 
o fewn GIG Cymru hefyd. Mae cyflwyniad y cytundeb cyffredinol mewn Addysg 
Bellach wedi sicrhau bod yr holl staff sydd wedi’u cynnwys yn y cytundeb hwn bellach 
yn cael Cyflog Byw hefyd neu fwy na hynny.  

 
Budd-daliadau Lles  
 
50. Yn 2016/17, roedd gwariant yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ar fudd-daliadau 

gwladol yng Nghymru yn £9.5 biliwn (5.5 y cant o’r cyfanswm ar gyfer Prydain Fawr). 
Yn ogystal, mae ystadegau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn nodi bod tua 224,000 o 
aelwydydd yng Nghymru wedi derbyn cyfanswm o £1.4 biliwn o daliadau’r Credyd 
Treth Gweithio a’r Credyd Treth Plant yn 2015/16 (5.2 y cant o’r cyfanswm ar gyfer 
Prydain Fawr).  

 
51. Amcangyfrifir y bydd diwygiadau lles Llywodraeth y DU dros yr ychydig o flynyddoedd 

nesaf yn arwain at ostyngiadau sylweddol yn incwm budd-daliadau rhai aelwydydd. 
Mae hyn ar ben y toriadau lles sylweddol a weithredwyd ers 2010.   

 
52. Mae dadansoddiad y Sefydliad Astudiaethau Cyllid (IFS) yn dangos bod aelwydydd 

yng Nghymru’n colli 1.6 y cant o’u incwm net ar gyfartaledd (neu tua £460 y flwyddyn) 
o’r diwygiadau treth a budd-daliadau a gyflwynwyd gan lywodraeth y DU rhwng 2015-
16 a 2019-20. Mae hyn yn cyfateb i £600 miliwn y flwyddyn yng Nghymru gyfan.  
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53. Rydym yn gwybod bod aelwydydd ar incymau is, yn enwedig y rheini â phlant, yn colli 

llawer mwy ar gyfartaledd (tua 12 y cant o’r incwm net). Mae teuluoedd mawr yn 
enwedig yn cael eu taro’n galed gan golli tua £7,750 y flwyddyn neu 20 y cant o’r 
incwm net ar gyfartaledd.  

 
54. Mae dadansoddiad IFS yn rhagweld y bydd tlodi plant absoliwt yng Nghymru yn 

cynyddu 7 pwynt canran bron rhwng 2013-15 a 2019-21, y cynnydd mwyaf o bob 
gwlad yn y DU a’r rhanbarthau yn Lloegr.  Mae’r diwygiadau treth a budd-daliadau sy’n 
cael eu cynllunio gan lywodraeth y DU yn cyfrif am bron i 4 pwynt canran o’r cynnydd 
mewn tlodi plant absoliwt yng Nghymru dros y cyfnod hwn.  Caiff hyn ei yrru gan 
newidiadau llywodraeth y DU i fudd-daliadau lles, megis cyfyngu ar gredydau treth a 
chredyd cynhwysol i ddau o blant, a’r rhewi ar y rhan fwyaf o fudd-daliadau oedran 
gweithio. 

 
55. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i liniaru ar effeithiau gwaethaf diwygiadau lles 

Llywodraeth Prydain, ble o bo’n bosibl.  Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gadw 
hawliau llawn aelwydydd i dderbyn cymorth gyda’u biliau trethi cyngor drwy Gynllun 
Lleihau’r Dreth Gyngor. Cefnogir y cynllun gyda £244 miliwn o gyllid gan Lywodraeth 
Cymru a ddarperir drwy’r Setliad Llywodraeth Leol. O ganlyniad, bydd bron i 300,000 o 
aelwydydd sy’n agored i niwed ar incwm isel yng Nghymru’n parhau i gael eu 
gwarchod rhag unrhyw gynnydd yn eu hatebolrwydd o ran y dreth gyngor, a bydd 
220,000 ohonynt yn parhau i beidio â thalu unrhyw dreth gyngor o gwbl.  

 
56. Ers mis Ebrill 2013, mae Cronfa Cymorth Dewisol Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 

mwy na 1540,000 o wobrwyon i’r bobl mwyaf agored i niwed yng Nghymru, gyda dros  
£33 miliwn mewn grantiau. 

 
57. Mae manteisio i’r eithaf ar fudd-daliadau i helpu’r bobl sy’n fwyaf agored i niwed i 

wneud cais am y budd-daliadau y maent yn gymwys i’w cael yn cael ei gefnogi drwy 
grant £5.97 miliwn Llywodraeth Cymru i ddarparu cyngor ar faterion lles cymdeithasol. 
Fel rhan o’r cyllid hwn, mae’r prosiect ‘Cyngor Da, Byw’n Well’ yn annog pobl i wneud 
cais am fudd-daliadau y dreth gyngor a thai, ochr yn ochr â hawliau budd-daliadau 
eraill, yn enwedig ymysg y grŵp hwnnw o bobl a grwpiau sy’n llai tebygol o wneud 
cais. Ers i’r prosiect ddechrau yn 2012 hyd at ddiwedd Medi 2017, mae prosiect BABL 
wedi helpu dros 103,400 o bobl gydag enillion o dros £111.4 miliwn wedi’u cadarnhau.  
Yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn hon (Ebrill – 30 Medi 2017), bu i gyllid y 
Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen cyfrannu at sefydliadau gan ymateb i dros 
29,713 o geisiadau am wybodaeth a chyngor, a sicrhau dors £7.9 miliwn o incwm.   

 
58. Mae cyflwyno Credyd Cynhwysol yn achosi problemau arbennig i unigolion a 

theuluoedd gael cymorth ariannol ar gyfer eu costau tai, a’r hyn sy’n peri gofid yw mai’r 
rhai mwyaf bregus a difreintiedig sy’n cael eu heffeithio.  Mae Gweinidogion Cymru 
wedi galw dro ar ôl tro ar Lywodraeth Prydain i oedi cyn cyflwyno’r rhaglen ac i 
gywiro’r namau sylfaenol o fewn y system.  Gwnaeth Cyllideb yr Hydref 2017 rai 
newidiadau i gyflymu’r taliad cyntaf, fydd yn cael ei gyflwyno dros y misoedd nesaf, 
fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru yn teimlo bod hyn yn ddigon i helpu’r bobl 
hynny sydd â’r angen mwyaf.    
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59. Mae’r Grŵp Uwch-swyddogion ar ddiwygio lles yn edrych ar yr hyn y gellid ei wneud ar 
draws llywodraeth i helpu i liniaru effeithiau gwaethf diwygiadau lles Llywodraeth 
Prydain.   
 




