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Annwyl John, 

Gofynnwyd imi anfon gair atoch ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i argymhelliad 17 yn 
adroddiad eich Pwyllgor, 'Gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel yng 
Nghymru'.   

Sefydlwyd y Bwrdd Gwaith Teg ym mis Mai 2017. Roedd Grŵp Strategaeth y Partneriaid 
Cymdeithasol (SPSG), sef TUC Cymru, y CBI a'r Ffederasiwn Busnesau Bach, yn aelod, ac 
felly hefyd Masnach Cymru. Fi oedd y Cadeirydd. Roedd Cerys Furlong, Prif Weithredwr 
Chwarae Teg, yn dod i gyfarfodydd y Bwrdd hefyd.  

Pan gyhoeddodd y Prif Weinidog y llynedd fod Llywodraeth Cymru am i Gymru fod yn 
genedl Gwaith Teg, penderfynwyd rhannu'r gwaith yn ddwy ran. Cam cyntaf y gwaith, a 
wnaed gan y Bwrdd Gwaith Teg, oedd gwaith cwmpasu cychwynnol, ac aed ati hefyd i 
drafod ac i nodi'r arferion allweddol sy'n effeithio ar waith teg. Yr ail gam fyddai 
dadansoddiad mwy trwyadl o'r dystiolaeth, a fyddai'n arwain at ddatblygu dangosyddion a 
ffyrdd o fesur gwaith teg, ynghyd ag argymhellion i Lywodraeth Cymru ar ffyrdd posibl o 
ddatblygu'r ffyrdd o fesur sydd ar gael iddi ar hyn o bryd a pha gamau newydd neu 
ychwanegol y gellid eu cymryd.  

Cyfarfu'r Bwrdd Gwaith Teg bum gwaith. Edrychodd ar y bylchau o ran tystiolaeth, ar 
ansawdd y gwaith sydd ar gael yng Nghymru ac ar sut i fesur a oedd arferion gwaith yn deg 
ai peidio. Bu'n ystyried tystiolaeth am arferion Gwaith Teg, gan gynnwys gwaith y TUC ar 
Waith Teg, a throdd ei olygon yn ehangach hefyd, gan edrych ar waith y Smith Institute ac 
ar ymchwil a wnaed gan Lywodraeth yr Almaen. 

Edrychodd ar y Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol sy'n gysylltiedig â'r farchnad lafur a 
"swyddi boddhaol", a chyfarfu â Syr David Metcalf, Cyfarwyddwr Gorfodaeth yn y Farchnad 
Lafur, Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU (BEIS), i drafod 
gwaith ei adran ar orfodaeth yn y farchnad lafur yng Nghymru.    
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Aeth y Bwrdd Gwaith Teg ati i amlinellu'r gwerthoedd sydd, yn ei farn ef, yn gwbl greiddiol i 
Waith Teg. Yn eu plith y mae'r hawl i gael gwrandawiad, enillion wrth yr awr sy’n deg ac yn 
cael eu gwarantu, sicrwydd swydd a chyfle i bobl gamu ymlaen yn eu gyrfa, ansawdd y 
swyddi ac ansawdd yr amser gweithio. 
 
Daeth y Bwrdd i'r casgliad bod bron pob dull ysgogi sydd ar gael er mwyn hyrwyddo arferion 
gwaith teg yn rhan o faes gweithgarwch y sector cyhoeddus ac y gallai ef gael dylanwad yn 
hynny o beth mewn dwy ffordd: (i) Y cyfle i roi agenda gwaith teg ar waith yn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru drwy gadwyn gyflenwi'r gwasanaethau cyhoeddus a thrwy 
ddefnyddio arian cyhoeddus i roi cymorth, a (ii) Y cyfle i annog neu gymell y sector preifat i 
fabwysiadu arferion gwaith teg (yn eu busnesau eu hunain a thrwy eu cadwyni cyflenwi) 
drwy raglenni cymorth busnes Llywodraeth Cymru neu drwy gynnig cymorth mewn ffyrdd 
priodol eraill.     

Nid oedd cytuno ar gyfres o egwyddorion gwaith teg yn ystod y cam cychwynnol yn fater 
hawdd. Er bod cytundeb cyffredinol am lawer o'r ysgogiadau polisi a nodwyd ac a 
drafodwyd, ni lwyddwyd i ddatrys yr holl faterion yn ymwneud â chydfargeinio ac â'r ffyrdd 
gwahanol o gynnwys gweithwyr yn y broses benderfynu.  
 
Wrth iddo ymgymryd â'r gwaith hwn, bu'r Bwrdd yn fforwm defnyddiol ar gyfer datblygu'n 
syniadaeth am waith teg, a phrofodd yn ffynhonnell o gyngor da, creadigol a beirniadol. Er 
bod y Bwrdd wedi cytuno ar yr hyn a olygir wrth waith teg (ar lefel uchel iawn) ac ar y ffyrdd 
sydd ar gael i'w hyrwyddo, ni lwyddodd i gytuno ar argymhellion ar sut i sicrhau gwaith teg, 
nac ar brosesau er mwyn cyflawni hynny, a fyddai'n cyd-fynd â phersbectifau gwahanol y 
partneriaid cymdeithasol, yn benodol safbwyntiau TUC Cymru a safbwyntiau'r cyflogwyr.     

 
Cytunodd y Bwrdd Gwaith Teg felly i argymell i Lywodraeth Cymru ei bod yn symud i 
sefydlu Comisiwn Gwaith Teg i fynd â'r agenda a'r drafodaeth yn ei blaen yn y cam nesaf.   
 
Gan symud y gwaith hwn ymlaen i'r cam nesaf, cyhoeddodd y Prif Weinidog ym mis Mai 
eleni y byddai'n sefydlu Comisiwn Gwaith Teg Annibynnol a fyddai'n cynnwys arbenigwyr yn 
y maes. Cyhoeddais i ddatganiad ysgrifenedig ddiwedd mis Gorffennaf yn manylu ar 
aelodaeth y Comisiwn ac ar ei gylch gorchwyl. 
 
Gofynnwyd i'r Comisiwn wneud argymhellion i hyrwyddo ac annog gwaith teg yng Nghymru, 
gan wneud hynny ar sail tystiolaeth a gwaith dadansoddi. Rhan o gylch gorchwyl y 
Comisiwn fydd datblygu dangosyddion a ffyrdd o fesur gwaith teg a nodi ffynonellau data er 
mwyn helpu i fonitro’r cynnydd a wneir. Gofynnwyd iddo hefyd ystyried a ellid cryfhau’r 
camau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd ar gyfer hyrwyddo gwaith teg, i nodi 
pa gamau newydd neu ychwanegol y gellid eu cymryd, gan gynnwys deddfwriaeth newydd, 
ac i gyflwyno argymhellion. 
 
Cyfarfu'r Comisiwn am y tro cyntaf ar 10 Awst a dechreuodd ar y gwaith o ddifrif ym mis 
Hydref. Ar 12 Hydref, cyhoeddodd wahoddiad ar ei wefan  https://beta.llyw.cymru/comisiwn-
gwaith-teg i bobl gyflwyno tystiolaeth a deallaf y bydd y Comisiwn yn cysylltu â 
Chadeiryddion Pwyllgorau gwahanol, gan gynnwys chi, i'ch gwahodd i gyfarfod ag ef i 
drafod y materion sydd o dan sylw.   
 
Rydym wedi gofyn i'r Comisiwn gyflwyno'i adroddiad a'i argymhellion inni erbyn gwanwyn 
2019.  
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Unwaith y bydd y Comisiwn wedi cwblhau'r gwaith pwysig hwn, byddwn mewn sefyllfa i 
ystyried goblygiadau canfyddiadau'r Comisiwn i’n polisïau ehangach, er enghraifft, y Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi a pholisïau caffael.   
 
 
Yn gywir,  
 
 

 
 

 
Julie James AC / AM 

Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip 
Leader of the House and Chief Whip  
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