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Diweddariad Covid-19 – Prinder llafur;  
cyfleoedd i recriwtio a chyngor

Gwybodaeth yn gywir am 16:00yp ar 09.04.2020

•	Ar	hyn	o	bryd,	mae	ffermydd	yn	profi	anawsterau	o	ran	llafur	yn	sgil	salwch,	hunan-ynysu	a	
gweithwyr	o	wledydd	Ewrop	yn	gadael	er	mwyn	dychwelyd	adref

•	Lluniwch	hysbysebion	clir	ac	ystyriwch	hysbysebu’n	lleol	i	benodi	gweithwyr	amaethyddol	cyffredinol	
neu	weithwyr	godro	

•	Sicrhewch	fod	y	swydd	yn	ddeniadol	a	byddwch	yn	hyblyg	o	ran	pwy	wnewch	chi	gyflogi	a’r	telerau	
•	Sicrhewch	eich	bod	chi’n	rhoi	hyfforddiant	sefydlu	i	staff	newydd	a	darparwch	unrhyw	Offer	
Amddiffynnol	Personol	gofynnol

Nid yw beichiau gwaith ar ffermydd wedi newid yn sylweddol oherwydd Covid-19, ond mae nifer y gweithwyr 
sydd ar gael i wneud y gwaith wedi cael ei effeithio. Rydym ni’n gweld cynnydd yn nifer y gweithwyr a staff 
llanw yn absennol o’r gwaith yn sgil salwch neu hunan-ynysu. Mewn rhai achosion, mae niferoedd sylweddol o 
weithwyr o Ewrop yn dychwelyd adref, ar fyr rybudd yn aml, ac nid yw’r gweithiwr na’r cyflogwr a gwybod pryd 
nac os wnânt ddychwelyd.

Mae hyn yn her sylweddol o ran beichiau gwaith y rhai sy’n weddill. Er y byddai’r rhan fwyaf o ffermydd fel arfer 
yn rhannu’r gwaith rhwng y tîm presennol nes byddai cydweithwyr yn dychwelyd i’r gwaith, o gofio nad ydym ni 
wedi cael unrhyw awgrym clir ynghylch faint wnaiff y cyfyngiadau presennol barhau yn eu lle, efallai bydd angen i 
chi ailystyried hynny.

Yn	sgil	y	pwysau	o	ran	amser	ac	adnoddau,	dyma	nifer	o	gynghorion	ynghylch	recriwtio’n	llwyddiannus	yn	
ystod	cyfnod	argyfwng	Covid-19:

1. Lluniwch hysbyseb clir a rhowch yr hysbyseb yn y lle priodol

• Disgrifiwch fanylion penodol y swydd rydych chi’n ei hysbysebu yn glir – yr oriau gwaith a’r cyflog a’r profiad 
neu’r sgiliau sy’n ofynnol

• Os ydych chi’n dymuno penodi gweithwyr amaethyddol cyffredinol neu staff godro, mae’r siop leol,  
Facebook ac Indeed yn fannau gwych i hysbysebu. Efallai byddai’n well hysbysebu rolau uwch ar ffermydd yn  
y wasg genedlaethol

2. Sicrhewch fod y swydd yn ddeniadol  

• Peidiwch â’i wneud yn ofynnol i weithwyr weithio 12 awr y dydd, 6 diwrnod yr wythnos – bydd angen i lawer 
o bobl, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn, weithio o amgylch ymrwymiadau eraill

• Sicrhewch eich bod chi’n cynnig egwyl a chyfnodau gorffwys digonol ar gyfer unrhyw ddiwrnodau gwaith hir 
neu ddiwrnodau olynol a weithir

• Disgrifiwch y camau rydych chi’n eu gweithredu i ddiogelu gweithwyr mewn perthynas â Covid-19 – dylech 
chi gydymffurfio â chyngor y Llywodraeth o leiaf, a dylech chi nodi unrhyw fesurau ychwanegol rydych chi 
wedi’u gweithredu (gallai ein canllawiau ynghylch ymwelwyr awdurdodedig a’n templedi gweithwyr hanfodol 
fod yn ddefnyddiol). 
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• Sicrhewch eich bod chi’n ymwybodol o swyddi eraill sydd ar gael yn lleol a’r cyfraddau cyflog cysylltiedig, a 
sicrhewch fod y swyddi y byddwch chi’n eu cynnig yn gystadleuol o’u cymharu â’r swyddi hynny

3. Byddwch yn hyblyg o safbwynt pwy wnewch chi ei gyflogi

• Ystyriwch bobl na fyddech chi’n eu cyflogi fel arfer – y sawl sydd heb brofiad blaenorol o weithio ar ffermydd 
neu bobl sy’n gweithio mewn diwydiannau neu sectorau eraill

• Chwiliwch am sgiliau trosglwyddadwy megis cydweithio, gallu rhoi sylw i’r manylion lleiaf a dadansoddi data 

• Byddwch yn barod i gyflogi rhagor y bobl; pob un yn gweithio llai o oriau neu’n cael eu cyflogi yn fwy ysbeidiol

4. Sicrhewch fod cyflogeion newydd yn cael y wybodaeth a’r offer gofynnol  

• Sicrhewch fod unrhyw gyflogeion newydd (yn enwedig rhai sydd heb brofiad blaenorol o weithio ar ffermydd) 
yn cael rhywfaint o ganllawiau cyn eu diwrnod cyntaf wrth y gwaith ynghylch pethau megis: beth i’w wisgo, 
pa gyfleusterau sydd ar gael i baratoi cinio/diodydd poeth a pha Offer Amddiffynnol Personol fydd yn cael ei 
ddarparu

• Dylech chi geisio sicrhau fod pobl sy’n uwch yn y busnes yn darparu hyfforddiant sefydlu sylfaenol o leiaf, yn 
cynnwys egluro beth yw prif nodau eu swydd a beth yn union yw gwaith da

• Defnyddiwch glipiau fideo byr neu brotocolau ysgrifenedig/gweledol i arddangos tasgau mwy cymhleth a 
sicrhewch fod yr adnoddau hyn ar gael ac wrth law i gyflogeion trwy gydol eu sifft

Paratowyd gan Kite Consulting.


