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RHAGARWEINIAD

Mae Cymru’n wynebu sialensiau enfawr yn ystod y pum mlynedd nesaf. Bydd rhaid i bobl,  
yr economi a chymunedau, nid yn unig cael eu traed o danyn nhw ar ôl effaith Covid-19,  
ond hefyd addasu i fywyd ar ôl gadael yr UE ac i liniaru newid yn yr hinsawdd. Mae’r sialensiau 
yn dod ar ben anghydraddoldebau dwfn a hir-dymor rhwng pobl a lleoedd, a hyn i gyd yn creu’r 
storm berffaith.

Rhaid i Senedd a Llywodraeth nesaf Cymru fynd i’r afael â’r problemau mawr hyn mewn dull beiddgar 
a thrawsnewidiol. Rhaid newid y dulliau o fynd ati i ddelio gyda’r dasg o’u blaenau. Mae gan ein 
sefydliadau y set fwyaf cynhwysfawr o adnoddau i’w defnyddio i unioni tlodi ac anghydraddoldeb. 
Gallan nhw ddeddfu, codi trethi, darparu cyllid a gosod safonau yn ogystal â chynnig gwasanaethau yn 
uniongyrchol drwy gyrff cyhoeddus eraill. Yn ystod y pum mlynedd nesaf dylid defnyddio’r grymoedd 
hyn er lles pawb. 

Mae Sefydliad Bevan wedi datblygu cyfres o gynigion pell-gyrhaeddol ar gyfer tymor nesaf Senedd 
a Llywodraeth Cymru. Maen nhw’n seiliedig ar ddadansoddiad helaeth a chadarn a datblygiad polisi 
trylwyr dros nifer o flynyddoedd1. Gyda’i gilydd, maen nhw’n cynnig agenda cynhwysfawr i osod Cymru 
ar lwybr cydraddoldeb a ffyniant. 

Mae’r crynodeb hwn yn crynhoi cynigion allweddol Sefydliad Bevan ar gyfer tymor nesaf Senedd 
Cymru. Ceir mwy o fanylion am y cynigion ar wefan y Sefydliad ac yn arbennig “Transforming Wales: 
how Welsh public services and benefits can reduce poverty and inequality 2”  a “Transforming Wales: 
building a better economy 3”. 

Rydyn ni’n cyflwyno’r cynigion hyn i bob plaid, pob ymgeisydd a holl ddarpar Aelodau o’r Senedd.

Egwyddorion sylfaenol 
MAE PUM EGWYDDOR WRTH WRAIDD EIN CYNIGION:

1.      Gwasanaethau hanfodol cyffredinol: 
dylai fod gan ddinasyddion yr hanfodion sylfaenol dynol sef cysgod, bwyd, gofal iechyd, addysg 
a cysylltiad ag eraill naill ai drwy wasanaethau cyhoeddus da neu gyda chymorth arian fel y gall 
pobl ddarparu drostyn nhw eu hunain. 

2.     System Fudd-daliadau ar gyfer Cymru: 
System gydlynol o grantiau a lwfansau sydd eisoes yn ddatganoledig ac sy’n ddigonol i godi 
pobl ar incwm isel allan o dlodi.

3.     Economi gynhwysol a chadarn
Sy’n creu cyfle i bob grŵp yn y gymdeithas a phob man yng Nghymru, sy’n dosbarthu buddion 
economaidd yn deg, yn seiliedig ar fusnesau cyfrifol a gwaith teg.

4.    Cyd-gefnogaeth gymdeithasol: 
Cydnabod cyd-ddibyniaeth rhwng pobl a’r angen i fondiau cymdeithasol cryf fod yn sail i 
weithredu ar y cyd ac ymarfer hawliau. 

5.     Er lles pawb: 
Sicrhau’r budd cyhoeddus mwyaf o wariant cyhoeddus a buddsoddiad preifat, er mwyn 
cyflawni nodau cymdeithasol ac amgylcheddol yn ogystal â nodau economaidd. 

6.     Llais dinasyddion:  
Dylai pobl gael dweud eu dweud mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw, ble maen 
nhw’n byw, ble maen nhw’n gweithio ac yn y gwasanaethau y maen nhw’n eu defnyddio. 
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DYFODOL GWELL AR GYFER EIN POBL 

Dydy hi ddim yn iawn bod tlodi yn difetha bywydau llawer o blant yng Nghymru. Rydyn ni am 
i bob plentyn gael y cychwyn gorau mewn bywyd, gyda chartref sefydlog, digon i’w fwyta a 
chyfleoedd i ddysgu a chwarae. 

Rydyn ni’n cymell Llywodraeth nesaf Cymru i: 

•   Sicrhau bod mwy o blant 0-4 oed yn cael digon i’w fwyta drwy ehangu’r cymhwyster ar gyfer talebau 
Cychwyn Iach a chynyddu eu gwerth yn unol â chwyddiant.

•  Darparu gofal plant, rhan amser, am ddim ar gyfer holl blant o 9 mis oed hyd at oed ysgol.

•  Cynnig gofal yn ystod y gwyliau ac ar ôl ysgol am ddim i bob plentyn hyd at 14 oed.  

•   Cyflwyno cynllun newydd Cychwyn Ysgol a fydd yn cynnig Pryd Ysgol am Ddim, £120 tuag at gost gwisg 
ysgol a cyfarpar hanfodol i blant y mae eu teuluoedd yn derbyn Credyd Cynhwysol.

•   Gofyn i ysgolion gau’r gagendor mewn cyflawniad addysgol a dyblu gwerth y grant Datblygu Disgyblion.  

Mae pobl ifanc o deuluoedd llai cefnog yn cael llai o gyfleoedd wrth ddatblygu’n oedolion. 
Rydyn ni’n cymell Llywodraeth nesaf Cymru i unioni’r cam hwn drwy warantu swydd 
deilwng, lle mewn addysg neu hyfforddiant i bob person ifanc rhwng 16 a 24 oed a gwella 
gwasanaethau iechyd meddwl.

Dylai wneud hyn drwy’r canlynol:

•   Cyflwyno Lwfans Dysgu newydd o £45 yr wythnos i bobl ifanc 16-18 oed mewn addysg lawn amser os 
ydy eu teulu yn derbyn Credyd Cynhwysol, ynghyd â chymorth gyda chostau offer hanfodol. 

•   Cynyddu Lwfans Hyfforddeiaeth i £45 yr wythnos ar gyfer ymglymiad a chyfnodau lefel 1 a chyfradd tâl 
prentisiaeth o £4.15 yr awr ar gyfer cyfnod Lefel 2.

•  Buddsoddi mewn ystod ehangach o feysydd galwedigaethol mewn addysg bellach a hyfforddeiaeth.

•   Ehangu a hyrwyddo Twf Swyddi Cymru er mwyn cynyddu’r nifer o leoliadau a’u hystod, yn enwedig 
mewn ardaloedd lle nad oes llawer o gyflogwyr yn cyfranogi. 

•  Buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl i helpu pob ifanc i ddod dros effaith y pandemig. 

Dyfodol gwell i bobl ifanc

Dyfodol gwell i blant



Mae’r pandemig wedi amlygu pwysigrwydd cartrefi pobl, ac eto i filoedd o bobl, dydy eu 
cartrefi ddim yn fforddiadwy neu maen nhw’n anniogel. 

Rydyn ni’n cymell Llywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd i ffynnu drwy:

•  Adeiladu 20,000 o dai rhent cymdeithasol newydd. 

•  Capio rhenti cymdeithasol fel eu bod yn cynyddu yn ôl cyfradd chwyddiant yn unig.

•  Diwygio Safonau Ansawdd Tai Cymru fel bod gan denantiaid newydd orchudd llawr a ffenestri a chwcer. 

•  Sefydlu Cronfa Cymorth Tai Cymru newydd i ddarparu cymorth ychwanegol gyda chostau tai.

•   Amddiffyn tenantiaid preifat rhag cael eu troi allan heb fai drwy weithredu Deddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 
fel y’i diwygiwyd gan Fesur Rhentu Cartrefi (Cymru).

Mae cannoedd o filoedd o aelwydydd yn cael trafferth i gael dau benllinyn ynghyd, gyda  
thros 200,000 (15%) yn gorfod benthyg arian a llawer yn gorfod troi at fanciau bwyd.  

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru:

•   Ddiwygio’r Dreth Cyngor a’r Cynllun Gostwng Treth Cyngor i’w gwneud yn decach ac yn cynnig help i’r 
rhai sydd ei angen fwyaf. 

•   Creu Cronfa Wrth Gefn ar gyfer Cymru er mwyn helpu teuluoedd mewn argyfwng, e.e. os collwyd 
nwyddau cartref oherwydd llifogydd neu dân neu oherwydd oedi mewn taliad budd-dal neu gyflogau. 

•   Gofyn i gyrff cyhoeddus Cymru dderbyn taliadau hyblyg, taliadau arian parod fel na fydd pobl yn cael eu 
gwthio ymhellach i dlodi. 

Mae disgwyliad oes ymhlith pobl isel eu hincwm hyd at naw mlynedd yn llai nag  
ymhlith y rhai ar incwm uwch, gyda thai, addysg a gwaith i gyd yn effeithio ar iechyd pobl. 
Mae’r pandemig wedi amlygu pwysigrwydd y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol.  
Mae hefyd wedi creu galw cronedig am ofal yn y dyfodol. 

Rydyn ni’n galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i wneud y canlynol:

•  Cynyddu capasiti gofal sylfaenol yn enwedig mewn ardaloedd difreintiedig. 

•  Gwella systemau gwneud apwyntiadau fel bod gan gleifion ddewis. 

•   Sicrhau bod ymgynghoriadau gofal sylfaenol yn mynd i’r afael â phryderon cleifion am brysbennu dros  
y ffôn a gwerthuso’r risgiau a’r manteision o ymgynghoriadau rhithiol cyn eu datblygu ymhellach. 

•  Sefydlu rhaglen anghydraddoldebau iechyd i leihau baich salwch. 

Mae unigrwydd a’r teimlad ynysig wedi codi lawer uwch yn ystod y pandemig, a’r rhai sydd 
wedi eu heffeithio fwyaf ydy pobl ifanc, pobl yn byw ar eu pen eu hunain, y rhai ar incwm isel 
neu bobl â chyflwr iechyd meddwl sydd eisoes yn bodoli. Mae unigrwydd yn niweidio iechyd 
unigolyn yn ogystal â chysylltiadau cymunedol. 

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru wneud y canlynol:

•   Datblygu strategaeth i leihau unigrwydd ac ynysu cymdeithasol, gan weithio gydag awdurdodau lleol  
a’r trydydd sector. 

•   Cynorthwyo awdurdodau lleol a sefydliadau’r trydydd sector i ddefnyddio’u hasedau (e.e. llyfrgelloedd, 
canolfannau hamdden, parciau) ar gyfer gweithgareddau grŵp a chynlluniau cyfeillio.

•   Darparu cymorth ychwanegol ar gyfer pobl sydd wedi bod yn cysgodi neu mewn tŷ sydd wedi bod  
yn cysgodi (yn cynnwys gofalwyr di-dâl).

Gwell iechyd a llesiant 

 Dyfodol gwell i deuluoedd
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Mae mwy nag un o bob pump o bobl 16-64 oed yn anabl5, ond er bod llawer eisiau gweithio 
mae gan lai na hanner y bobl anabl swydd. Mae llawer o bobl anabl yn nodi nad ydyn nhw’n 
gallu cyrchu gwasanaethau cyhoeddus ac yn profi camdriniaeth yn y gymuned. Rydym yn galw 
ar Lywodraeth Gymru nesaf i: 

•   Sicrhau bod pob corff cyhoeddus, gan gynnwys lleoliadau gofal sylfaenol, yn cydymffurfio’n llawn â’u 
dyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

•   Sefydlu gwasanaethau arbenigol ‘dod o hyd i swydd’ i bobl anabl – gwasanaethau sy’n deall eu hanghenion.

•   Sicrhau fod gwasanaethau cymorth busnes yn darparu ar gyfer rhoi cyngor i bobl anabl sy’n berchen  
ar fusnes neu’n cychwyn busnes.

•   Darparu cyfleoedd yn y farchnad lafur drosiannol i bobl sy’n wynebu anhawster sylweddol i ddod o hyd i waith.

Dyfodol gwell i fudwyr 

Dyfodol gwell i bobl anabl 

Mae poblogaeth Cymru heddiw yn adlewyrchu dros gan mlynedd o fewnfudo o bob  
rhan o’r byd. Rydyn ni’n credu y dylid croesawu pobl o bob ethnigrwydd i Gymru a  
dylai Llywodraeth Cymru gael llais cryfach dros pwy sy’n dod i weithio, i fyw ac i astudio 
yng Nghymru.

Rydyn ni’n cymell Llywodraeth nesaf Cymru i:

•  Sefydlu rhestr o alwedigaethau lle ceir prinder, rhestr sy’n adlewyrchu blaenoriaethau Cymru.

•   Enwebu cynrychiolydd i wasanaethu ar y Pwyllgor Cynghori ar Ymfudo. 

•   Monitro effaith y system mewnfudo newydd ar yr economi, y farchnad lafur, gwasanaethau 
cyhoeddus allweddol ac integreiddiad cymunedol. 

•   Cynorthwyo dinasyddion yr UE i wneud cais i Gynllun Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr 
UE (EUSS) ac i ddeall ac ymarfer eu hawliau.

Mae gormod o bobl o gefndir BAME neu sy’n fewnfudwyr yn profi gwahaniaethu, 
aflonyddwch, cael eu hallgau, a’u cam-drin yn eu cymuned. 

Rydyn ni’n cymell Llywodraeth nesaf Cymru i:

•   Ddatblygu strategaeth integreiddio effeithiol sy’n sicrhau bod pobl yn gallu gweithio, byw a 
chymdeithasu gyda’i gilydd, bod ganddyn nhw hawliau a rennir, cyfrifoldeb a bod â chyfleoedd.

•   Sefydlu rhwydwaith o ymarferwyr integreiddio a chydlynu sy’n atgyfnerthu eu gallu, eu harbenigedd 
a’u heffaith. 

•  Sicrhau bod staff rheng falen y sector cyhoeddus yn deall, yn parchu a chynnal hawliau mewnfudwyr.
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Ceir y rhan fwyaf o boblogaeth Cymru mewn trefi a chymunedau llai ac mae i hyn 
arwyddocâd newydd gan y cyfyngwyd ar deithio oherwydd y pandemig. Dylai adfywio 
trefi a phentrefi fod wrth wraidd cynlluniau datblygu rhanbarthol Llywodraeth Cymru, 
yn cynnwys: 

•   Dynodi chwe thref ar draws Cymru fel Trefi Angor6,  yn cynnig ystod o wasanaethau cyhoeddus a 
rhai’r sector preifat a bod yn ganolbwynt eu his-ranbarth. 

•   Manteisio i’r eithaf ar fuddion parhaol i gymunedau o bob math o fuddsoddiadau yn y sector 
preifat e.e. datblygiadau tai neu ynni adnewyddadwy a chymunedau yn cael dweud eu dweud yn 
y manteision y maen nhw’n eu derbyn. 

•   Deddf Hawliau Cymunedol newydd a fyddai’n galluogi pobl i gofrestru asedau o werth cymunedol 
a chael y cynnig cyntaf pan maen nhw’n mynd ar werth, a byddai gwerthu unrhyw ased i 
berchnogaeth breifat drwy gyfamod yn sicrhau parhad y budd i’r cyhoedd. 

•   Cynorthwyo is-adeiledd ffisegol a meddal megis mannau i gyd-weithio ar gyfer yr hunan-
gyflogedig a llawrydd, wedi’u cyd-leoli gyda gwasanaethau busnesau lleol fel siopau argraffu a 
gwasanaethau cyfrifyddion.

Mae gostwng allyriadau carbon Cymru a diogelu ei hamgylchedd naturiol gwych 
yn hanfodol i oroesi byd-eang. Rhaid i Lywodraeth Cymru chwarae ei rhan i wneud 
Cymru yn lân a gwyrdd. 

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru wneud Cymru’n wyrdd drwy:

•   Fuddsoddi £5 biliwn mewn Bargen Werdd Newydd yn cynnwys effeithlonrwydd ynni, cludiant 
gwyrdd, ynni adnewyddadwy a diogelu natur, diogelu’r amgylchedd a chreu swyddi 7.  

•   Cyflwyno dyletswydd ar gyrff Cyhoeddus Cymru i lunio cynlluniau stiwardiaeth asedau naturiol 
a’u rhyddhau at ddefnydd cyfrifol a chynhyrchiol.

•   Cyflymu modelau cyd-berchnogaeth o ddatblygu asedau naturiol er mwyn sicrhau budd i’r 
ardal leol.

Dyfodol gwell i gymunedau

Dyfodol gwell i’r amgylchedd 

DYFODOL GWELL I’N LLEOEDD 
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Mae pobl heb geir preifat yn wynebu sialensiau o fynd i’r gwaith, addysg neu hamdden, 
tra dylai pobl â cheir wneud llai o ddefnydd ohonyn nhw. Mae gwella cysylltedd angen 
cymysgedd o is-adeiledd a gwasanaethau. 

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru

•   Fuddsoddi mewn is-adeiledd cludiant cyhoeddus yn cynnwys cyfnewidfeydd a mesurau uchel eu 
hansawdd i leihau oediadau.

•   Sefydlu rhwydwaith craidd o wasanaethau, yn cynnwys gwasanaethau gyda’r nos ac ar y Sul, yn 
gweithredu dan fasnachfraint. 

•   Gwneud pris siwrnai yn deg, drwy sefydlu pris safonedig isel i bawb a’r tocyn yn gallu cael eu defnyddio 
rhwng gwahanol gwmnïau10.

•   Cyflymu gwasanaethau ymatebol i alwadau galw-ymatebol gyda dull Uber o fynd ati mewn ardaloedd  
lle mae niferoedd isel o deithwyr, gan ddatblygu ar yr hyn a ddysgwyd o dreialon a gynhaliwyd eisoes. 

•   Amlhau i’r eithaf ar nifer y teithwyr ar wasanaethau a amserlennir e.e. ar gyfer cludiant i’r ysgol.

Cysylltiadau cludiant gwell

Mae’r pandemig wedi datgelu’r gagendor digidol, gyda llawer o bobl heb y dyfeisiau, y data 
na’r sgiliau angenrheidiol i fanteisio i’r eithaf ar dechnoleg a chysylltedd digidol8. Byddai 
cau’r gagendor yn creu swyddi yn ogystal â gwella cysylltedd. Amcangyfrifir am bob £1 a 
fuddsoddir mewn cynhwysiad digidol, ceir budd o £159.  

Y camau allweddol y dylid eu gweithredu:

•  Buddsoddi £0.17 biliwn mewn ymestyn band eang i fannau yng Nghymru heb y cyfleuster.

•   Buddsoddi mewn Wifi cyhoeddus ymhob man cyhoeddus a mannau a rennir i alluogi mynediad i 
ddefnyddwyr isel eu hincwm. 

•  Darparu dyfais digidol i alluogi 4G ar gyfer pob dysgwr.

•  Buddsoddi £6m mewn hyfforddiant ac addysg mewn sgiliau digidol lefel mynediad. 

Gwell cysylltedd digidol 
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Mae economïau lleol llawer o fannau yng Nghymru yn wynebu sialensiau economaidd  
hirdymor, ac eraill yn debygol o wynebu ergydion economaidd newydd yn y blynyddoedd i 
ddod. Gallai ymyriad brys ac effeithiol drawsnewid eu dyfodol.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru:

•   Ddatgan nifer gyfyngedig o Barthau Gweithredu Economaidd yn cychwyn gydag ardal Blaenau’r 
Cymoedd, gan ddod â llywodraeth, busnesau a gweithwyr at ei gilydd. 

•  Darparu cynllun gweithredu deg mlynedd a phecyn buddsoddi i drawsnewid y parthau11.

•   Cyflwyno Premiwm Creu Swyddi, cyfwerth â chyfraniad Yswiriant Cenedlaethol cyflogwyr ar gyfer 
swyddi newydd a grëwyd yn y parthau.

Dydy hi ddim yn deg nad ydy chwarter gweithlu Cymru yn ennill digon o arian ar gyfer  
safon byw sylfaenol ond derbyniol. Rydyn ni am weld pob gweithiwr yn derbyn tâl teg,  
mewn gweithleoedd sy’n ddiogel a lle gallan nhw ddweud eu dweud.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru:

•   Wneud Cymru yn wlad Cyflog Byw, gan ddisgwyl i holl gyrff cyhoeddus fod yn gyflogwyr Cyflog  
Byw achredig ac yn cynorthwyo rhaglen newid dan arweiniad busnes. 

•   Cyflwyno mesur partneriaeth gymdeithasol newydd yn ffocysu ar atgyfnerthu’r ddeialog rhwng 
cyflogwyr a chyflogai mewn gweithleoedd eu hunain.

•   Ymestyn darpariaeth ‘gwaith teg’ y contract economaidd i ddelio â holl gymorth y sector cyhoeddus  
i fusnesau.

•   Buddsoddi mewn dysgu yn y gweithle ac yn y gymuned am hawliau cyflogai yn y gwaith ac am 
gynrychiolaeth effeithiol.

Yn aml, mae pobl angen cymorth i gael a chadw swydd, yn enwedig os ydyn nhw wedi 
bod yn ddi-waith ers amser. Er mwyn sicrhau bod pawb sy’n dymuno cael swydd yn cael 
un, dylai Llywodraeth nesaf Cymru:

•   Ail-wampio Cymru’n Gweithio er mwyn i bawb sydd wedi bod yn ddi-waith am chwe mis yn cael 
cynnig y gwasanaeth ‘safon aur’ 12. 

•   Sefydlu ‘cytundebau swydd’ gyda chynrychiolwyr cyflogwyr er mwyn gwarantu cyfweliadau a sicrhau 
y gwneir addasiadau rhesymol i swyddi sydd ar gael.

•   Datblygu academïau sector, ar y cyd â chyflogwyr a darparwyr dysg er mwyn cynnig mynediad 
cyflym i hyfforddiant ar gyfer prinder a rolau lefel mynediad. 

•  Sefydlu llwybrau o lefel mynediad i rolau lefel uwch mewn meysydd lle mae prinder galwedigaethau.

Dyfodol gwell ar gyfer economïau

Dyfodol gwell i weithwyr 

Dyfodol gwell i bobl ddi-waith 

DYFODOL FFYNIANNUS 
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Mae’r farchnad lafur yn debygol o newid yn gyflym ac efallai y bydd angen i lawer o 
weithwyr uwchsgilio neu newid cyfeiriad. Mae angen newid radical mewn dysgu a 
hyfforddiant ar gyfer oedolion os ydy gweithwyr am addasu i’r heriau sydd o’u blaenau a 
symud ymlaen yn y gwaith. 

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru wneud y canlynol:

•   Darparu grantiau a benthyciadau i oedolion sy’n ymgymryd ag addysg bellach neu hyfforddiant amser 
llawn, ar yr un sail â chyllid ar gyfer dysgwyr addysg uwch13.

•   Sefydlu cynnig Cyfrif Dysgu Personol craidd i fod ar gael ledled Cymru, gyda llwybrau dilyniant clir i 
astudio ar lefel uwch ac i mewn i waith.

•   Ailffocysu ei rhaglen sgiliau gweithle i adlewyrchu anghenion sgiliau busnes (nid y darparwr), i fod yn 
haws i weithwyr a chyflogwyr lywio a diwallu ystod ehangach o gymwyseddau.

Mae busnesau ffyniannus yn sail i ffyniant Cymru ond mae llawer wedi cael eu taro’n 
galed gan y pandemig. Mae angen iddyn nhw hefyd addasu i fasnachu ar ôl Brexit ac 
ymdopi ag awtomeiddio sy’n datblygu’n gyflym.  

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru wneud y canlynol:

•   Dyblu nifer y mentrau cymdeithasol drwy weithredu dull ‘cymdeithasol yn gynta’ o fynd ati ac 
ehangu’r ddarpariaeth o gyngor arbenigol.

•   Cynyddu ystwythder busnesau cychwynnol a busnesau micro drwy gynnig gwasanaethau cymorth 
o uchel eu hansawdd drwy Gymru a hyblygrwydd wrth eu cyflenw14. 

•   Sefydlu rhaglen ‘Gwnaed yng  Nghymru’ er mwyn cynyddu gwerth nwyddau a gwasanaethau 
hanfodol a gynhyrchir yn g Nghymru.

•   Gofyn am ymarfer busnes da drwy sefydlu set gyffredin o safonau sy’n berthnasol i holl grantiau a 
chaffael y sector cyhoeddus. 

•   Disgwyl i sefydliadau addysg uwch i arwain y gweithgaredd o ddatblygu busnes yn eu hardal, drwy 
gydweithredu ar addysgu, hyfforddi ac arloesi.

Dyfodol gwell i sgiliau

Dyfodol gwell i fusnesau 
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CASGLIADAU 

Mae cynigion Sefydliadau Bevan yn rhaglen uchelgeisiol ar gyfer newid. 
Maen nhw’n darparu sail clir a chynhwysfawr ar gyfer bywyd da i bawb. Yn eu 
hanfod, mae’r cynigion yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn, ac yn gallu cael eu 
cyflenwi gan Lywodraeth Cymru ac arwain at welliannau amlwg yn ansawdd 
bywyd pobl, yn enwedig y rhai y difethwyd eu bywydau gan anghydraddoldeb. 

Bydd datblygu’r rhaglen hon yn her ynddo’i hun, yn enwedig yng nghysgod  
hir Covid-19. Bydd gofyn am arweinyddiaeth feiddgar yn ogystal â chymorth 
pobl i gyflawni’r agenda hon a thrawsnewid Cymru. Rhaid i wleidyddion o  
bob barn godi i’r sialens a chyflenwi’r newid sylweddol y mae ar Gymru ei 
hangen ar frys. 

CYFEIRIADAU
1 Dydy’r argymhellion hyn felly ddim yn delio â’r holl faterion..

2  Sefydliad Bevan (2020) “Transforming Wales: how Welsh public services and benefits can reduce poverty 
and inequality”. 
www.bevanfoundation.org/publications/transforming-wales-welsh-public-services-and-benefits

3  Sefydliad Bevan (2021) Transforming Wales: building a better economy.   
www.bevanfoundation.org/publications/transforming-wales-building-a-better-economy

4  Ar hyn o bryd yn £4.15 yr awr ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed a phobl ifanc 19 oed a throsodd yn eu 
blwyddyn gyntaf o hyfforddiant.. 

5  h.y. â chyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol sydd wedi parhau neu ddisgwyl i barhau am 12 mis 
neu fwy, sy’n amharu ar eu gallu i gynnal gweithgareddau o ddydd i ddydd (data o Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth drwy NOMIS)

6  Sefydliad Bevan (2020) Trefi Angor  www.bevanfoundation.org/publications/anchor-towns

7   TUC  Cymru (2020) Job creation in Wales from a Covid recovery infrastructure stimulus 
www.tuc.org.uk/sites/default/files/2020-08/Wales%20TUC%20-%20Transition%20Economics%20-%20
Job%20Creation%20Just%20Recovery.pdf

8 Exploring the UK’s digital divide - Office for National Statistics (ons.gov.uk)

9  Cebr (2018) The economic impact of digital inclusion in the UK: Adroddiad ar gyfer ‘the Good Things 
Foundation’ www.goodthingsfoundation.org/sites/default/files/research-publications/the_economic_
impact_of_digital_inclusion_in_the_uk_final_submission_stc_0.pdf

10  Datganiad i’r wasg Llywodraeth Cymru (13 Ebrill 2019) Gweinidog yn cyhoeddi £1 miliwn ar gyfer gwaith 
treialu bysiau ymatebol https://gov.wales/minister-announces-responsive-bus-trials

11  Gweler er enghraifft Sefydliad Bevan (2020) “Transforming the Valleys: A manifesto for resilience” 
www.bevanfoundation.org/publications/transforming-the-valleys-a-manifesto-for-resillience

12  Profwyd i fod yn gyfuniad o hyfforddiant cyn-gwaith, lleoliad gwaith a gwarant o gyfweliad am swydd.

13  Am ragor o fanylion, gweler Sefydliad Bevan (2020) “Transforming Wales: how Welsh public services and 
benefits can reduce poverty and inequality”. 
www.bevanfoundation.org/publications/transforming-wales-welsh-public-services-and-benefits

14 Gweler er enghraifft Welsh ICE 5-9 Club and Town Square Startup Club
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GWYBODAETH AM SEFYDLIAD BEVAN

Sefydliad Bevan ydy melin drafod mwyaf arloesol a dylanwadol Cymru.  
Rydyn ni’n datblygu atebion parhaol i dlodi ac anghydraddoldeb.

Ein gweledigaeth ydy i Gymru fod yn genedl lle mae gan bawb safon byw 
gweddus, bywyd iach a chyflawn, a llais yn y penderfyniadau sy’n effeithio 
arnyn nhw.

I gyflawni ei waith, fel elusen gofrestredig annibynnol, mae Sefydliad 
Bevan yn dibynnu ar haelioni unigolion a sefydliadau a chefnogaeth 
ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol.

DIOLCHIADAU

Mae’r adroddiad hwn yn tynnu ar ganfyddiadau gwaith a wnaed dros sawl 
blwyddyn ac a ariannwyd gan sawl cyllidwr gwahanol. Ymhlith y prif gyllidwyr 
mae Sefydliad Joseph Rowntree, Friends Provident Foundation, Sefydliad 
Paul Hamlyn, ac rydym hefyd yn cydnabod yn ddiolchgar gefnogaeth 
cyllidwyr llai sy’n rhy niferus i’w henwi.

Fodd bynnag, argymhellion Sefydliad Bevan yn unig ydy’r argymhellion hyn 
a dydyn nhw ddim o reidrwydd yn cael eu cymeradwyo gan ein hariannwyr, 
cefnogwyr neu danysgrifwyr.

Sefydliad Bevan

145a Stryd Fawr  

Merthyr Tudful CF47 8DP

Tel: +44 (0)1685 350 938

info@bevanfoundation.org 

www.bevanfoundation.org

Twitter @bevanfoundation 

Facebook.com/bevanfoundation

LinkedIn Bevan Foundation

Rhif elusen gofrestredig 1104191. Rhif cwmni cofrestredig yng Nghymru 4175018.

Chwefror  2021

Sut gallwch chi helpu

Mae cannoedd o bobl a sefydliadau ledled Cymru yn galluogi Sefydliad 
Bevan i godi llais yn erbyn tlodi, anghydraddoldeb ac anghyfiawnder.  

Ni fyddem yn bodoli heb eu cefnogaeth.

I ganfod rhagor each www.bevanfoundation.org/support-us/individuals/ neu 

e-bostiwch info@bevanfoundation.org i ganfod beth allwch chi ei wneud


