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Crynodeb Gweithredol 

Mae’r adroddiad hwn yn cynrychioli amcanestyniadau cyflogaeth Dyfodol Gwaith ar gyfer 

Cymru a’i Rhanbarthau Economaidd, yn cwmpasu cyfnod 2017 i 2027. Mae data ar 

dueddiadau cyflogaeth cyffredinol a chyflogaeth yn ôl diwydiant, galwedigaeth a’r 

cymwysterau addysgol uchaf yn cael eu darparu mewn set o dablau a siartiau. Ffocws 

allweddol yn yr adroddiad yw rhoi amcanestyniadau o gyfanswm y gofyniad am lafur yn ystod 

y degawd. Mae’r adroddiad hefyd yn cymharu tueddiadau cyflogaeth ar draws tri Rhanbarth 

Economaidd Cymru. 

Mae amcanestyniadau Dyfodol Gwaith yn mynegi’r datblygiadau tebygol ar gyfer yr economi 

a’r farchnad lafur yn ystod y cyfnod rhagamcanol, ac nid ydynt yn rhagolygon manwl gywir o’r 

hyn fydd yn anochel yn digwydd. Dylid eu hystyried yn feincnod cadarn ar gyfer trafodaeth a’u 

defnyddio ar y cyd ag amrywiaeth o ffynonellau eraill o wybodaeth am y farchnad lafur wrth 

ddeall gofynion sgiliau sy’n dod i’r amlwg. Cafodd yr amcanestyniadau hyn eu paratoi cyn 

ymddangosiad Covid-19, sydd wedi cael effaith sylweddol ar ragolygon economaidd a’r 

farchnad lafur yn y tymor byr, yn rhyngwladol yn ogystal ag yn y DU.  Rhagwelir y bydd y 

tueddiadau cyflogaeth macro-economaidd a sectoraidd  yn cael eu hailasesu yng ngoleuni’r 

pandemig maes o law. Mae’r canlyniadau presennol yn canolbwyntio ar dueddiadau tymor 

hwy. 

Mae’r amcanestyniadau hyn yn rhoi’r rhagolwg tymor canolig tebygol ar gyfer cyflogaeth yng 

Nghymru, sydd fel a ganlyn: 

 Amcanir y bydd cyfanswm cyflogaeth 2.6 y cant yn fwy yn 2027 na 2017, cyfradd twf 
cyfartalog blynyddol o 0.3 y cant. Mae hyn ychydig yn arafach na’r gyfradd cyflogaeth 
a amcanir ar gyfer y DU gyfan. 

 Gallai gofyniad yr economi am lafur yn ystod y cyfnod hwn fod yn fwy nag 11 gwaith 
yn uwch na’r cynnydd mewn cyflogaeth, oherwydd yr angen i llenwi swyddi gweithwyr 
sydd yn gadael y gweithlu. 

 Mae menywod yn debygol o roi cyfrif am fwyafrif helaeth y cynnydd net mewn 

cyflogaeth yn ystod y cyfnod 2017 i 2027. Amcanir y bydd cyflogaeth fenywaidd yn tyfu 

4.9 y cant (yn agos at gyfradd gyfartalog y DU), ond amcanir y bydd twf cyflogaeth 

wrywaidd yn arafach na chyfartaledd y DU. 

 Mae cyflogaeth ran-amser yn rhoi cyfrif am grynswth y cynnydd mewn cyflogaeth, ond 

amcanir y bydd cyflogaeth wrywaidd amser llawn yn lleihau. 

 Amcanir y bydd nifer y bobl hunangyflogedig yn llai yn 2027 na 2017 hefyd.  

 Amcanir y bydd y newid cymharol mewn cyflogaeth i ffwrdd o’r sector gweithgynhyrchu 

tuag at y sector gwasanaeth yn parhau. Amcanir y bydd gwasanaethau nad ydynt ar 
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gyfer y farchnad yn rhoi cyfrif am bron traean y swyddi yn 2027. Disgwylir mai 

masnach, llety a thrafnidiaeth fydd y sector mwyaf ond un trwy gydol y degawd, a bydd 

cyflogaeth mewn busnes a gwasanaethau eraill yn cynyddu. 

 Amcanir y bydd y newid ym mhroffil galwedigaethol cyflogaeth i ffwrdd o alwedigaethau 

sgiliau is tuag at alwedigaethau sgiliau uwch yn parhau. Mae’r colledion mwyaf o ran 

swyddi yn debygol o fod mewn galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol (yn 

effeithio ar fenywod yn bennaf), crefftau medrus a gweithredwyr prosesau, 

peirianwaith a pheiriannau (y ddau’n effeithio ar ddynion yn fwy na menywod). 

 Amcanir y bydd cyflogaeth yn ehangu mewn galwedigaethau proffesiynol, proffesiynol 

cyswllt, rheoliadol a gofal a hamdden. Fodd bynnag, amcangyfrifir y bydd nifer 

sylweddol o gyfleoedd am swyddi o hyd mewn galwedigaethau sy’n dirywio, oherwydd 

yr angen i lenwi swyddi gweithwyr sy’n gadael y farchnad lafur. 

 Cynyddodd lefel gyfartalog y cymwysterau addysgol uchaf ymysg y rheiny mewn 

cyflogaeth yng Nghymru rhwng 2007 a 2017. Amcanir y bydd y duedd hon yn parhau 

rhwng 2017 a 2027. Fodd bynnag, disgwylir y bydd y duedd tuag at gymwysterau lefel 

uwch yn arafach na’r DU yn gyffredinol yng Nghymru. 

 Amcanir y bydd canran y gweithwyr â lefel is neu ddim cymwysterau addysgol yn mynd 

yn fach iawn. Mewn gwrthgyferbyniad, disgwylir i’r ganran â chymhwyster addysg 

uwch gynyddu gyflymaf. Yn ogystal, mae’r amcanestyniadau yn awgrymu y bydd y 

galw am weithwyr llanw ar ei uchaf ar gyfer y rheiny â chymwysterau addysg uwch, ac 

yn negyddol ar gyfer y rheiny â chymwysterau lefel is neu ddim cymwysterau. 

 Mae amcanestyniadau lleol Dyfodol Gwaith yn awgrymu y disgwylir gwahaniaethau 

bach yn unig yng nghyfraddau disgwyliedig y newid mewn cyflogaeth rhwng y tri 

Rhanbarth Economaidd. Disgwylir y bydd y rhanbarthau yn gweld yr un patrwm o 

newid yn fras â Chymru yn gyffredinol. 

 Disgwylir i Ogledd Cymru ennill cyflogaeth ychydig yn gyflymach na gweddill Cymru.  

Mae’r amcanestyniadau yn awgrymu y bydd cyfran gweithgynhyrchu yng nghyfanswm 

cyflogaeth yn parhau ar ei uchaf yng Ngogledd Cymru, gyda chyfran y sector 

gwasanaeth yn parhau ar ei uchaf yn Ne Ddwyrain Cymru. 

 Felly, amcanir y bydd swyddi gwaith llaw yn fwy cyffredin yng Ngogledd Cymru, a 

disgwylir i Dde Ddwyrain Cymru ennill cyflogaeth gyflymaf mewn galwedigaethau nad 

ydynt yn waith llaw sydd yn gysylltiedig â’r sector gwasanaeth. Rhagwelir y bydd y 

newid ym mhroffil addysgol cyflogaeth tuag at gymwysterau uwch yn gyflymach yn Ne 

Ddwyrain Cymru na’r Rhanbarthau Economaidd eraill. 
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Mae gwybodaeth fanwl am amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 2017-27 ar gael mewn llawlyfrau 

MS Excel ar gyfer Cymru a’i Rhanbarthau Economaidd.  Mae hyn yn cynnwys 

amcanestyniadau ar gyfer De Ddwyrain Cymru, Gogledd Cymru a De Orllewin a Chanolbarth 

Cymru, yn ogystal ag amcanestyniadau ar gyfer De Orllewin Cymru a Chanolbarth Cymru ar 

wahân.  
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1. Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno amcanestyniadau Dyfodol Gwaith o gyflogaeth ar gyfer 

Cymru yn cwmpasu’r cyfnod 2017 i 2027. Dyma’r seithfed mewn cyfres o amcanestyniadau’r 

farchnad lafur a wnaed gan Sefydliad Ymchwil Cyflogaeth Warwick a Cambridge 

Econometrics. Noddwyd yr amcanestyniadau ar gyfer y DU a’i gwledydd cyfansoddol a 

Rhanbarthau Swyddfa’r Llywodraeth gan yr Adran Addysg (ar gyfer Lloegr). Mae Llywodraeth 

Cymru wedi comisiynu amcanestyniadau ychwanegol ar gyfer Rhanbarthau Economaidd 

Cymru, sydd wedi eu crynhoi yn yr adroddiad hwn. 

Mae Dyfodol Gwaith yn unigryw am mai dyma’r unig set o amcanestyniadau cyflogaeth sydd 

ar gael i bawb ar gyfer y DU. Mae’n rhoi darlun cynhwysfawr o farchnad lafur gyfan y DU, yn 

deillio o’r ystod lawn o ystadegau swyddogol sydd wedi eu cyhoeddi.  Mae’n darparu llinell 

sylfaen cyflogaeth yn ôl sector, galwedigaeth ac ardal leol, gan ganiatáu dealltwriaeth nid yn 

unig o’r newidiadau eang tebygol yn y farchnad lafur, ond hefyd y goblygiadau ar gyfer y 

cymysgedd o sgiliau ym mhob sector o ddiwydiant. 

Fodd bynnag, mae’r holl ragfynegiadau yn destun ansicrwydd, ac felly dylid ystyried 

amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 2017-2027 fel mynegiant o ddatblygiadau tebygol ar gyfer 

yr economi a’r farchnad lafur yn ystod cyfnod yr amcanestyniadau, yn hytrach na bod yn 

rhagolygon manwl gywir o’r hyn fydd yn digwydd yn anochel. Mae’r canlyniadau yn rhoi 

meincnod cadarn ar gyfer trafodaeth a’u bwriad yw cael eu defnyddio ar y cyd ag amrywiaeth 

o ffynonellau eraill o wybodaeth am y farchnad lafur. 

Mae llawer o’r tueddiadau a gyflwynir yn gryf ac nid ydynt yn sensitif i unrhyw sioc cymedrol 

nas rhagwelir, ond mae’r amcanestyniadau’n cael eu cyhoeddi mewn cyfnod lle mae dau ‘sioc’ 

digynsail gyda chanlyniadau anhysbys yn digwydd ar yr un pryd. Mae’r amcanestyniadau yn 

ymgorffori honiadau am effaith Brexit, ond cawsant eu paratoi cyn dechrau pandemig Covid-

19 a ddaeth i’r amlwg o Tsieina ar ddiwedd 2019. Mae hyn eisoes wedi cael effaith fawr ar 

ragolygon economaidd a’r farchnad lafur yn y tymor byr, ac nid oes unrhyw gytundeb hyd yn 

hyn ynghylch maint a thrywydd y dirwasgiad economaidd o ganlyniad i hynny. Mae’r 

“cyfyngiadau symud” cymdeithasol ac economaidd sydd wedi cael eu cyflwyno’n rhyngwladol, 

yn ogystal ag yn y DU yn benodol, wedi cael effaith sylweddol ar lefelau gweithgaredd 

economaidd ar draws yr economi, ond yn arbennig yn y sector gwasanaeth.  Ar hyn o bryd, 

mae maint yr arafu, ei hyd ac a fydd y system economaidd yn dychwelyd i’w ffurf flaenorol o 

ran trefniadaeth, i gyd yn anhysbys. 

Mae’r amcanestyniadau presennol yn nodi’r rhagolygon tymor canolig ar gyfer patrymau 

cyflogaeth, gan ganolbwyntio ar alwedigaethau a chymwysterau ac felly’n arwydd o’r ffordd y 

byddai patrwm cyflogaeth yn esblygu pe byddai’r economi a chymdeithas yn dychwelyd i’r 
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arferol.  Rhagwelir y bydd y tueddiadau cyflogaeth macro-economaidd a sectoraidd yn cael 

eu hailasesu yng ngoleuni’r pandemig, gan ddefnyddio amcangyfrifon cadarn o’r cydberthynas 

hirdymor cymhleth rhwng defnydd a chynhyrchiant.  

Mae’r amcanestyniadau cyflogaeth yn Dyfodol Gwaith 2017-2027 yn rhoi darlun cynhwysfawr 

a manwl o farchnad lafur y DU, gan ddefnyddio’r data gorau sydd ar gael ar ddemograffeg, 

addysg a chyflogaeth a model macro-economaidd manwl ac wedi ei brofi. Nododd yr 

amcanestyniadau hyn dwf GDP y DU o ryw 1.1 y cant y flwyddyn, a chynnydd o bron 1 miliwn 

yn nifer y swyddi dros y degawd.  

Ar gyfer y DU yn gyffredinol, mae twf poblogaeth arafach gyda phoblogaeth sy’n heneiddio yn 

arwain at ostyngiad yng nghyfradd ragamcanol cynnydd mewn cyflenwad llafur dros y cyfnod 

hwn.  Fodd bynnag, mae cynyddu cyfraddau cyfranogiad yn y farchnad lafur a’r cynnydd yn 

oed pensiwn ar gyfer menywod yn golygu bod y twf yn y llafurlu yn debygol o fod yn gyflymach 

ar gyfer menywod na dynion. Mae gweithlu sy’n heneiddio hefyd yn golygu y bydd cyfanswm 

y gofyniad ar gyfer llafur yn llawer mwy na’r newid yng nghyfanswm cyflogaeth, oherwydd yr 

angen i lenwi swyddi pobl hŷn sydd yn gadael y gweithlu (hyd yn oed mewn diwydiannau a 

galwedigaethau lle’r amcanir y bydd y galw am lafur yn dirywio). Amcanir y bydd nifer y bobl 

mewn hunangyflogaeth yn gostwng ychydig.  Rhagwelir y bydd y newid tuag at ddiwydiannau’r 

sector gwasanaeth ac i ffwrdd o alwedigaethau sgiliau is tuag at alwedigaethau sgiliau uwch 

yn parhau.  Amcanir y bydd cyflenwad unigolion â chymwysterau uchel yn fwy na galw’r 

cyflogwr amdanynt. 

Mae adroddiadau’r DU a gyhoeddwyd o Working Futures hefyd yn cyflwyno gwybodaeth gryno 

o’r amcanestyniadau ar gyfer Cymru.  Mae’r adroddiad hwn yn archwilio'r amcanestyniadau 

hyn yn llawer manylach, gan ganolbwyntio ar gyflogaeth. Mae cyfres o benodau’n dangos sut 

disgwylir i gyflogaeth newid yn ôl rhyw a statws yn y farchnad lafur, gan fynd ymlaen i ystyried 

patrwm diwydiannol newidiol cyflogaeth, newid galwedigaethol a phroffil newidiol cyflogaeth 

yn ôl cymhwyster addysgol uchaf. Gan ddefnyddio’r amcanestyniadau ar gyfer Rhanbarthau 

Economaidd, mae’r adroddiad hefyd yn ystyried amrywiadau daearyddol mewn tueddiadau 

cyflogaeth yng Nghymru. 
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2. Methodoleg 

Prif ffocws Dyfodol Gwaith yw datblygu amcanestyniadau meintiol o anghenion sgiliau’r 

economi, fel y cânt eu mesur gan broffil galwedigaethol a chymhwyster newidiol cyflogaeth. 

Y sylfaen ar gyfer yr amcanestyniadau hyn yw model macro-economaidd aml-sector, 

hirsefydlog o economi’r DU (RMDM) a ddatblygwyd gan Cambridge Econometrics (CE) a 

modiwlau amcanu galwedigaethol a chymwysterau a ddatblygwyd gan y Sefydliad Ymchwil 

Cyflogaeth (IER) ym Mhrifysgol Warwick. Mae Ffigur 2.1 yn dangos sut mae’r modelau 

amrywiol sydd gyda’i gilydd yn creu amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 2017-2027 yn rhyng-

gysylltiedig a lefel y manylder y mae’r modelau’n ei chreu. 

Ffigur 2.1: Fframwaith modelu Dyfodol Gwaith 2017-2027 

 

 

Mae arfer gorau yn fyd-eang yn awgrymu y dylai amcanestyniadau’r farchnad lafur fod yn 

seiliedig yn gadarn ar ddealltwriaeth o’r ffordd y mae’r economi yn gyffredinol yn newid. Mae 

newidiadau mewn strwythur cyflogaeth ynghlwm wrth ddatblygiad yr economi yn fwy 

cyffredinol. Mae hyn wedi cael ei weithredu ar ffurf Model Deinamig Aml-sector rhanbarthol o 

economi’r DU (RMDM) gan Cambridge Econometrics (CE). Mae gan hwn strwythur 
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Keynesaidd ac mae’n cynnwys dros 5,000 o gysylltiadau ymddygiadol a thechnegol.  Ei brif 

gydrannau yw hafaliadau yn esbonio defnydd, buddsoddiad, cyflogaeth, allforion, mewnforion 

a phrisiau. Mae matrics mewnbwn-allbwn yn greiddiol iddo, sy’n ymdrin â llif nwyddau a 

gwasanaethau rhwng diwydiannau ac yn pennu cyfanswm yr allbwn diwydiannol. Mae’r model 

yn creu amcangyfrifon allbwn, cynhyrchiant a chyflogaeth ar gyfer yr holl brif sectorau 

diwydiannol yn y DU a’i gwledydd a’i rhanbarthau.  Yn y model, mae prif ysgogwyr 

(buddsoddiad, cynhyrchiant, prisiau, newid technegol, cystadleuaeth, mewnforion ac allforion) 

yn cael eu modelu ar wahân ar gyfer pob diwydiant a gwlad / rhanbarth ac yn cael eu graddio 

i roi cyfansymiau y DU. Mae RMDM yn gallu cyfleu effaith strwythur newidiol yr economi ac 

effaith technolegau newydd a newidiadau mewn ymddygiad sefydliadol ac unigol ar 

gynhyrchiant, yn ogystal â “sioc” economaidd mawr. Caiff cyflogaeth ei thrin fel y galw am lafur, 

sydd yn deillio o’r galw cenedlaethol / rhanbarthol am nwyddau a gwasanaethau.  

 

Mae rhagolygon macro Dyfodol Gwaith 2017-2027 yn rhoi golwg weddol wyliadwrus ar effaith 

Brexit, gan rhagdybio y bydd cytundeb pontio’n cael ei drafod gyda’r UE, ac nad oes Brexit 

afreolus. Fel y nodwyd yn y cyflwyniad, lluniwyd yr amcanestyniadau cyn ymddangosiad 

Covid-19.  Nid yw’r rhagolygon macro-economaidd a sectoraidd felly’n gwneud unrhyw ymgais 

i adlewyrchu effeithiau’r feirws a’r camau a gymerwyd i ymdrin ag ef ar yr economi a’r farchnad 

lafur yn y tymor byr i ganolig. 

 

Mae amcangyfrifon cyflogaeth alwedigaethol yn cael eu cynhyrchu gan fodelau econometrig 

sy’n cael eu creu gan yr IER yn seiliedig ar ymchwil am y ffactorau y disgwylir iddynt 

ddylanwadu ar strwythur galwedigaethol ar y lefel sectoraidd. Mae’r IER hefyd yn modelu 

cyflenwad a’r galw am lafur yn ôl lefel uchaf cymwysterau addysgol ac yn ffurfio amcangyfrifon 

o’r galw am “weithwyr llanw” dros y cyfnod rhagamcanol yn sgîl gweithwyr yn gadael 

cyflogaeth am eu bod yn ymddeol ac yn symud swyddi. Er bod galw am weithwyr llanw yn 

gysyniad pwysig ar gyfer deall darlun llawn y galw am lafur, nid yw’r data angenrheidiol i 

weithredu’r cysyniad yn llawn ar gael. Felly, nid yw’n cynnwys amcangyfrifon o symudedd 

galwedigaethol a daearyddol gweithwyr. Er bod yr amcangyfrifon o’r galw am weithwyr llanw 

yn mesur yr angen i lenwi swyddi’r rheiny sydd yn ymddeol, mae’r rhain yn seiliedig ar 

strwythur oed gweithlu’r DU, yn hytrach na data poblogaeth ar gyfer gwledydd a rhanbarthau’r 

DU a’r ardaloedd lleol y caiff yr amcanestyniadau eu paratoi ar eu cyfer. Dylid nodi bod yr holl 

amcangyfrifon cyflogaeth am nifer y swyddi, yn hytrach na chyfrifiad o unigolion. 
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Comisiynwyd amcanestyniadau lleol ar gyfer tri Rhanbarth Economaidd Cymru (Gogledd 

Cymru, Canolbarth a De Orllewin Cymru a De Ddwyrain Cymru ynghyd ag amcanestyniadau 

ar gyfer Canolbarth Cymru a De Orllewin Cymru ar wahân) gan Lywodraeth Cymru. Mae’r 

rhain yn rhoi meincnod meintiol o dueddiadau’r farchnad lafur yn seiliedig ar yr un sefyllfa 

facro-economaidd a’r un honiadau â’r amcanestyniadau cenedlaethol/rhanbarthol. Nid ydynt 

yn ymgorffori unrhyw fewnwelediad neu wybodaeth leol ac maent wedi eu bwriadu fel man 

cychwyn ar gyfer dadansoddiad pellach.  

 

Mae amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 2017-2027 yn seiliedig ar set o honiadau penodol am 

rai o’r tueddiadau economaidd, technolegol a chymdeithasol allweddol. Maent yn cymryd yn 

fras y bydd patrymau ymddygiad a pherfformiad blaenorol yn parhau i’r dyfodol, ac y bydd 

cytundeb Brexit yn cael ei drafod. Yn ogystal, fel y nodir uchod, cafodd yr amcanestyniadau 

eu paratoi cyn yr achosion o Covid-19. Mantais allweddol amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 

yw eu bod yn rhoi trosolwg cyffredin a chyson ar draws yr economi o anghenion sgiliau, gan 

ganiatáu cymariaethau manwl ar draws sectorau. Ni ddylid dehongli’r amcanestyniadau fel 

rhai sydd yn rhoi darlun rhifol manwl gywir o gyflogaeth yn y dyfodol, ond yn hytrach eu bod 

yn nodi goblygiadau’r honiadau a nodir uchod. Cynghorir defnyddwyr yr amcanestyniadau, 

felly, i ganolbwyntio ar newidiadau mewn patrymau cyflogaeth ar gyfer diwydiannau a 

galwedigaethau.  
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3. Prif amcanestyniadau cyflogaeth ar gyfer Cymru 

Amcanir y bydd cyflogaeth yng Nghymru yn tyfu’n araf – 2.6 y cant – yn ystod y degawd 2017 

i 2027, gyda chyfradd twf cyfartalog blynyddol yn 0.3 y cant (Tabl 3.1). Amcanir mai dim ond 

ychydig yn gyflymach y bydd cyfradd twf cyflogaeth yn y DU yn gyffredinol yn ystod y degawd, 

ar 2.8 y cant. Amcanir y bydd Cymru’n gweld twf cyflogaeth arafach na Lloegr, ond twf 

cyflymach na Gogledd Iwerddon. Mae’r Alban yn sefyll allan gyda chyfradd twf cyflogaeth 

uwch na gwledydd eraill y DU (3.3 y cant). 

 

Tabl 3.1:  Newid rhagamcanol mewn cyflogaeth 2017-2027 

 Gwlad yn y DU 
2017 

(000oedd) 
2027 

(000oedd) 
Newid 

(000oedd) 
% Newid 

Cyfradd 
gyfartalog 
flynyddol 

(%) 

Cymru 1,529.7 1,569.2 39.4 2.6 0.3 

Lloegr 29,638.6 30,458.7 820.1 2.8 0.3 

Gogledd Iwerddon 873.4 893.6 20.2 2.3 0.2 

Yr Alban 2,806.3 2,899.5 93.2 3.3 0.3 

Y Deyrnas Unedig 34,848.0 35,821.0 973.0 2.8 0.3 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Fodd bynnag, dim ond golwg rannol y mae hwn yn ei roi ar y galw tebygol am lafur yng 

Nghymru dros y degawd. Mae’r amcanestyniadau model cyflogaeth yn cynrychioli amcangyfrif 

o’r “galw i ehangu” – sef y newid yng nghyfanswm y swyddi sydd ar gael rhwng dau gyfnod 

mewn amser. Rhoddir darlun mwy cyflawn o ofyniad yr economi ar gyfer gweithwyr dros y 

cyfnod trwy ychwanegu amcangyfrif o’r “galw am weithwyr llanw”, sydd yn mesur nifer y 

gweithwyr sydd eu hangen i lenwi swyddi’r rheiny a gollwyd oherwydd ymddeoliad. Mae maint 

y galw am weithwyr llanw yn adlewyrchu’r bobl a anwyd yn ystod “atsain bŵm babanod” 

diwedd y 1950au a dechrau’r 1960au yn cyrraedd oed ymddeol yn ystod cyfnod yr 

amcanestyniad.  

Yn Nhabl 3.2, gellir gweld, er yr amcanir y bydd y gwahaniaeth yn nifer y rheiny sydd yn 

gyflogedig o 2017 i 2027 yn 40 mil, amcangyfrifir y bydd yn rhaid i gyflogwyr recriwtio hanner 

miliwn o weithwyr yn ystod y degawd er mwyn cynnal y lefel cyflogaeth. Mae Ffigur 3.1 yn 

dangos y gallai cyfanswm y gofyniad blynyddol ar gyfer llafur fynd y tu hwnt i dwf cyflogaeth 

yn sylweddol oherwydd y galw i ehangu trwy gydol y cyfnod.  
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Ffigur 3.1: Galw rhagamcanol blynyddol i ehangu, galw am weithwyr llanw a 

chyfanswm y gofyniad yng Nghymru, 2017-2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith 2017-2027 

 

Mae maint cymharol y galw i ehangu ac am weithwyr llanw a’u cyfraniad i gyfanswm y gofyniad 

am lafur yn ystod y cyfnod 2017 i 2027 yn debyg ym mhob un o bedair gwlad y DU (Tabl 3.2), 

ond mae’r galw am weithwyr llanw yn ffurfio canran uwch o’r cyfanswm yng Nghymru a 

Gogledd Iwerddon a chanran is na’r cyfartaledd yn yr Alban. 
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Tabl 3.2:  Galw i ehangu ac am weithwyr llanw a chyfanswm y gofyniad, 2017-2027 

Gwlad yn y DU Cyflogaeth (000oedd) Galw am Lafur 2017-2027 (000oedd) Galw am 
Weithwyr 
Llanw fel 

% o 
Gyfanswm 
y Gofyniad 

2017 

 

2027 

 

Galw i 
ehangu  

Galw am 
weithwyr 

llanw  

Cyfanswm 
y gofyniad  

Cymru 1,529.8 1,569.2 39.4 503.5 542.9 92.7 

Lloegr 29,638.5 30,458.6 820.1 9865.5 10,685.6 92.3 

Gogledd Iwerddon 873.4 893.6 20.2 287.0 307.2 93.4 

Yr Alban 2,806.3 2,899.5 93.2 924.9 1,018.2 90.8 

Y Deyrnas Unedig 34,848.0 35,821.0 973.0 11,580.9 12,553.8 92.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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4. Newid mewn cyflogaeth yn ôl rhyw a statws cyflogaeth ar gyfer 

Cymru 

Yn gyffredinol, amcanir bod menywod yn rhoi cyfrif am y mwyafrif helaeth o’r cynnydd yn y 

galw i ehangu yn ystod y cyfnod 2017 i 2027 (Tabl 4.1). Amcanir y bydd cyflogaeth fenywaidd 

yn tyfu 4.9 y cant yng Nghymru (ychydig yn gyflymach na chyfradd gyfartalog y DU), ond 

disgwylir y bydd twf cyflogaeth wrywaidd yn arafach na chyfartaledd y DU. Amcanir y bydd 

cyflogaeth wrywaidd amser llawn yn lleihau, tra bydd cyflogaeth wrywaidd ran-amser yn 

cynyddu’n gyflym, ond yn arafach na’r DU yn gyffredinol. I fenywod, amcanir y bydd cyflogaeth 

amser llawn yn tyfu ar gyfradd debyg i gyfartaledd y DU, ond amcanir y bydd gwaith rhan-

amser yn tyfu’n gyflymach na chyfartaledd y DU, ac yn rhoi cyfrif am y rhan fwyaf o’r cynnydd 

mewn cyflogaeth.  

 

I ddynon a menywod gyda’i gilydd, mae’r cynnydd rhagamcanol mewn cyflogaeth ran-amser 

bron bum gwaith hynny ar gyfer cyflogaeth amser llawn, gyda’r gyfradd newid ar gyfer Cymru 

yn debyg iawn i’r DU ym mhob achos. Amcanir y bydd nifer y bobl hunangyflogedig yn gostwng 

3.9 y cant, cyfradd leihau gyflymach na’r DU yn gyffredinol, ac o ganlyniad yn bennaf i golli 

swyddi gwrywaidd, gan fod y gostyngiad rhagamcanol mewn menywod hunangyflogedig yn 

fach iawn. 

 

Tabl 4.1:  Newid rhagamcanol mewn cyflogaeth yn ôl rhyw a statws cyflogaeth yng 

Nghymru, 2017 i 2027 

Rhyw a statws Cyflogaeth yng Nghymru Newid, 2017-2027 (%) 

2017  
(000oedd) 

2027  
(000oedd) 

Newid 
(000oedd) 

Cymru DU 

Gwrywaidd 771.5 773.4 1.9 0.3 1.0 

Amser Llawn 516.5 508.2 -8.2 -1.6 -1.1 

Rhan-amser 115.7 133.7 17.9 15.5 16.4 

Hunangyflogedig 139.3 131.5 -7.8 -5.6 -4.0 

Benywaidd 758.3 795.7 37.5 4.9 4.8 

Amser Llawn 346.1 362.4 16.3 4.7 4.7 

Rhan-amser 334.3 356.1 21.8 6.5 6.1 

Hunangyflogedig 77.8 77.2 -0.6 -0.8 -0.9 

Cyflogeion Amser Llawn 862.5 870.6 8.1 0.9 1.2 

Cyflogeion Rhan-amser 450.1 489.8 39.7 8.8 9.0 

Hunangyflogedig 217.2 208.8 -8.4 -3.9 -2.9 

Cyfanswm mewn gwaith 
(000oedd) 

1,529.8 1,569.2 39.4 2.6 2.8 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Dangosir y newid o gyflogaeth wrywaidd i fenywaidd yn Nhabl 4.2, sy’n cyflwyno canran 

cyflogaeth yn ôl rhyw a statws cyflogaeth yn 2017 a 2027. Amcanir bod menywod yn 

cwmpasu’r rhan fwyaf o’r rheiny sydd mewn gwaith ar gyfer Cymru yn 2027, mewn 

gwrthgyferbyniad â’r DU yn gyffredinol.  Ar gyfer dynion, amcanir y bydd newid tuag at waith 

rhan-amser, tra bod y cydbwysedd rhwng cyflogaeth amser llawn a rhan-amser heb newid 

llawer ar gyfer menywod. Amcanir y bydd cyfran y ganran o swyddi rhan-amser yn uwch yng 

Nghymru na’r DU yn 2017 a 2027. Mae’r newidiadau rhagamcanol yng nghyfran cyflogaeth 

amser llawn a rhan-amser yng Nghymru yn debyg iawn i’r rheiny ar gyfer y DU yn gyffredinol. 

Amcanir y bydd y ganran hunangyflogedig yn uwch yng Nghymru na’r DU yn gyffredinol yn 

2017 a 2027, ond mae’r gwahaniaeth a amcanir rhwng Cymru a’r DU ychydig yn llai yn 2027 

na 2017. Mae’r ganran hunangyflogedig a amcanir yn uwch ar gyfer dynion na menywod yn y 

ddwy flynedd. 

 

Tabl 4.2:  Cyfrannau rhagamcanol cyflogaeth yn ôl rhyw a statws cyflogaeth yng 

Nghymru, ar gyfer 2017 a 2027 

Rhyw a statws  Cymru DU 

2017 2027 Gwahaniaeth 
2027-2017 

2017 2027 Gwahaniaeth 
2027-2017 

Cyfrannau canran yr holl 
weithwyr yn ôl rhyw 

      

Gwrywaidd  50.4 49.3 -1.1 52.3 51.4 -0.9 

Benywaidd  49.6 50.7 1.1 47.7 48.6 0.9 

Cyfrannau canran yr holl 
weithwyr yn ôl statws 

      

Cyflogeion Amser Llawn  56.4 55.5 -0.9 59.3 58.4 -0.9 

Cyflogeion Rhan-amser  29.4 31.2 1.8 27.6 29.3 1.7 

Hunangyflogedig  14.2 13.3 -0.9 13.1 12.3 -0.7 

Pob gweithiwr 1,529.8 1,569.2 39.4 34,848.0 35,821.0 973.0 

Canran gweithwyr 
gwrywaidd 

      

% Gwrywaidd Amser Llawn 66.9 65.7 -1.2 69.5 68.1 -1.4 

% Gwrywaidd Rhan-amser 15.0 17.3 2.3 14.5 16.8 2.2 

% Gwrywaidd 
Hunangyflogedig  

18.1 17.0 -1.0 16.0 15.2 -0.8 

Canran gweithwyr 
benywaidd 

      

% Benywaidd Amser Llawn 45.6 45.5 -0.1 48.2 48.2 0.0 

% Benywaidd Rhan-amser 44.1 44.8 0.7 42.0 42.5 0.5 

% Benywaidd 
Hunangyflogedig  

10.3 9.7 -0.6 9.8 9.3 -0.5 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Mae Tabl 4.3 yn cyflwyno goblygiadau’r tueddiadau cyflogaeth hyn ar gyfer y gyfradd 

cyflogaeth gyffredinol a’r gyfradd gweithgaredd economaidd yn ôl rhyw.  Cynyddodd y gyfradd 

gweithgaredd economaidd ar gyfer menywod rhwng 2007 a 2017, tra’i fod wedi gostwng ar 

gyfer dynion.  Amcanir y bydd y gyfradd gweithgaredd economaidd ar gyfer dynion yn parhau 

i ostwng rhwng 2017 a 2027. Amcanir hefyd y bydd y gyfradd gweithgaredd economaidd 

benywaidd yn gostwng, i raddau ychydig yn fwy nag ar gyfer y DU yn gyffredinol.  Mae hyn 

mwy na thebyg yn adlewyrchu’r twf yn nifer y bobl o oed ymddeol ac yn hŷn yn ystod y cyfnod 

hwn. 

 

Cynyddodd canran yr oedolion mewn cyflogaeth (y gyfradd cyflogaeth) rhwng 2007 a 2017, 

yn bennaf oherwydd cynnydd nodedig yng nghyfradd cyflogaeth fenywaidd.  Amcanir y bydd 

y cynnydd hwn yn parhau rhwng 2017 a 2027, tra’r amcanir y bydd cyfradd cyflogaeth 

wrywaidd ychydig yn is yn 2027 na 2017. Mae’r cynnydd a amcanir ar gyfer benywod yn fwy 

na’r DU yn gyffredinol, tra bod y gostyngiad a amcanir yng nghyfradd cyflogaeth wrywaidd 

ychydig yn llai yng Nghymru na chyfartaledd y DU. 

 

Tabl 4.3:  Cyfraddau rhagamcanol cyflogaeth a gweithgaredd economaidd ar gyfer 

Cymru yn ôl rhyw, 2007 i 2027. 

Dangosydd 2007 2017 2027 Newid, 2017-2027 
Cymru DU 

Cyfradd cyflogaeth 70.4 74.4 75.4 1.0 1.2 
 Gwrywaidd 75.7 78.5 77.0 -1.5 -0.4 
 Benywaidd 65.1 70.4 73.7 3.3 2.8 
Cyfradd gweithgaredd 
economaidd 

58.4 58.5 57.3 -1.2 -1.2 

 Gwrywaidd 64.7 62.9 60.9 -2.0 -2.1 
 Benywaidd 52.4 54.3 53.8 -0.5 -0.4 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Noder: Y gyfradd gweithgaredd economaidd yw canran y bobl sydd yn 16 oed ac yn hŷn sy’n weithredol 

yn economaidd. Y gyfradd cyflogaeth yw canran y bobl rhwng 16 a 64 oed sydd yn gweithio. 
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5. Newid mewn cyflogaeth yn ôl diwydiant ar gyfer Cymru 

Mae amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 2017 i 2027 yn rhoi data ar dueddiadau cyflogaeth ar 

gyfer 22 diwydiant, sydd yn grwpio i chwe sector diwydiant eang1. Cyflwynir data ar gyfer y 

ddwy lefel o ddosbarthiad diwydiant yma ar gyfer Cymru, gyda chyfraddau canran y newid ar 

gyfer 2017-2027 o’u cymharu â’r rheiny ar gyfer y DU yn gyffredinol. 

 

Ffigur 5.1: Cyflogaeth yng Nghymru yn ôl sector diwydiant eang, 2007-2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae newidiadau canran mewn cyflogaeth yn ôl sector diwydiant eang yn ystod y cyfnod 2017 

i 2027 yn cael eu cymharu ar gyfer Cymru a’r DU.  Yn y duedd gyffredinol hon, amcanir y bydd 

y sector cynradd (amaethyddiaeth, mwyngloddio ac ynni) yn ennill cyflogaeth yng Nghymru 

tra’n colli cyflogaeth yn y DU yn gyffredinol, ac amcanir y bydd y sector gweithgynhyrchu yn 

colli swyddi, ar gyfradd ychydig yn arafach na chyfartaledd y DU. Amcanir y bydd y sector 

adeiladu yn tyfu’n arafach na chyfartaledd y DU yn ystod y cyfnod hwn. Amcanir y bydd busnes 

                                                

1 Mae manylion y sectorau a’r diwydiannau hyn ar gael yn Nhabl A.2.1, sydd yn dangos sut cânt eu 

diffinio yn nhermau Dosbarthiad Diwydiannol Safonol y DU 2007 a sut maent yn berthnasol i’w gilydd. 
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a gwasanaethau eraill yn ennill cyflogaeth yn gyflymach nag unrhyw sector arall, ychydig yn 

gyflymach na chyfartaledd y DU. Mae cyfradd y twf rhagamcanol mewn cyflogaeth mewn 

gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad yn arafach, gan dyfu’n llai na chyfradd cyfartalog 

y DU. Amcanir y bydd cyflogaeth mewn masnach, llety a thrafnidiaeth yn tyfu tua 2 y cant, ar 

gyfradd gyflymach na chyfartaledd y DU.  

 

Tabl 5.1:  Newid mewn cyflogaeth yn ôl sector, 2017-2027 

Sector diwydiant Cyflogaeth 2017 Cyflogaeth 2027 Newid 2017-2027 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

Cymru 
(000oedd) 

Cymru 
(%) 

DU 
(%) 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

81.6 5.3 82.7 5.3 1.2 1.4 -1.9 

Gweithgynhyrchu 146.8 9.6 134.3 8.6 -12.5 -8.5 -9.6 

Adeiladu 107.1 7.0 108.1 6.9 1.0 0.9 2.2 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

380.5 24.9 387.9 24.7 7.4 1.9 1.1 

Busnes a 
gwasanaethau eraill 

336.2 22.0 358.3 22.8 22.2 6.6 5.9 

Gwasanaethau nad 
ydynt ar gyfer y 
farchnad 

477.6 31.2 497.8 31.7 20.2 4.2 5.0 

Pob diwydiant 1,529.8 100.0 1,569.2 100.0 39.4 2.6 2.8 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Cyflwynir canran cyfanswm rhagamcanol cyflogaeth a chanran y newid mewn cyflogaeth yn 

ôl sector yn ystod y cyfnod 2017 i 2027 yn Nhabl 5.1. Amcanir y bydd cyflogaeth yn y sectorau 

cynradd a gweithgynhyrchu’n cael eu cynnal yn well nag yn y DU yn gyffredinol, er yr amcanir 

y bydd cyflogaeth mewn adeiladu yn tyfu ar lai na hanner cyfradd y DU. Amcanir newid 

cymharol araf mewn cyflogaeth o’r sector cynhyrchu i’r sector gwasanaeth, ond mae 

tueddiadau gwrthgyferbyniol rhwng yr olaf. Amcanir y bydd gwasanaethau nad ydynt ar gyfer 

y farchnad (yn cynnwys iechyd, addysg a gweinyddu cyhoeddus) yn parhau fel y sector unigol 

mwyaf, ond y bydd yn ennill cyflogaeth yn arafach na chyfartaledd y DU. Amcanir y bydd 

masnach, llety a thrafnidiaeth yn ennill cyflogaeth yn gyflymach na chyfartaledd y DU, ond yn 

arafach na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Fodd bynnag, amcanir y bydd cyflogaeth mewn 

busnes a gwasanaethau eraill yn tyfu’n gyflymach na’r DU yn gyffredinol. Amcanir y bydd twf 

cyflogaeth yn y sector hwn yn rhoi cyfrif am fwy na hanner cyfanswm y cynnydd mewn 

cyflogaeth ar gyfer Cymru.  

Mae Tabl 5.2 yn dangos cyfrannau canran rhagamcanol cyfanswm cyflogaeth ym mhob un 

o’r 22 diwydiant yn ystod y cyfnod 2007 i 2027. Mae tueddiadau ar gyfer y diwydiannau 

cynhyrchu yn adlewyrchu’r rheiny ar gyfer y sectorau y maent ynddynt. Ar gyfer y rhan fwyaf 
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o ddiwydiannau’r sector gwasanaeth, mae cyfrannau canran rhagamcanol yn gwahaniaethu 

ychydig ar draws y tair blynedd. Amcanir y bydd cyfran y masnachau cyfanwerthu a 

manwerthu yn gostwng yn ystod y cyfnod hwn, tra bydd llety a bwyd yn cynyddu. Amcanir y 

bydd y ganran sydd yn gweithio ym maes gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn yn gostwng yn 

ystod y cyfnod. Amcanir y bydd cyfran cyflogaeth mewn addysg yn uwch yn 2017 nag yn 2007 

neu 2027, ac amcanir y bydd y ganran sydd yn gweithio ym maes iechyd a gwaith 

cymdeithasol yn tyfu ar draws bob un o’r tair blynedd, ond gyda’r cynnydd rhwng 2017 a 2027 

yn llai na’r degawd cyn hynny. 

 

Tabl 5.2:  Cyfrannau rhagamcanol cyflogaeth yng Nghymru, yn ôl diwydiant, 2017-2027 

Diwydiant Canran cyflogaeth 

2007 2017 2027 

Sector cynradd a chyfleustodau    

Amaethyddiaeth 2.6 3.9 3.8 

Mwyngloddio a chwarela 0.1 0.2 0.1 

Trydan a nwy 0.3 0.5 0.5 
Dŵr a charthfosiaeth 0.6 0.7 0.8 

Gweithgynhyrchu    

Bwyd diod a thybaco 1.7 1.3 1.2 

Peirianneg 1.8 1.1 1.0 

Gweddill gweithgynhyrchu 8.8 7.2 6.4 

Adeiladu    

Adeiladu 8.1 7.0 6.9 

Masnach, llety a thrafnidiaeth    

Cyfanwerthu a manwerthu 15.1 13.2 13.0 

Trafnidiaeth a storio 3.5 2.6 2.6 

Llety a bwyd 6.8 9.0 9.2 

Busnes a gwasanaethau eraill    

Y cyfryngau 0.8 0.6 0.6 

Technoleg gwybodaeth 1.5 1.9 1.9 

Cyllid ac yswiriant 2.6 2.1 2.3 

Eiddo tiriog 1.0 1.5 1.5 

Gwasanaethau proffesiynol 4.9 4.7 4.9 

Gwasanaethau cymorth 5.7 5.7 5.9 

Y celfyddydau ac adloniant 2.6 2.7 2.9 

Gwasanaethau eraill 2.6 2.9 2.9 

Gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad    

Gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn 6.8 5.5 5.3 

Addysg 8.6 9.1 8.7 

Iechyd a gwaith cymdeithasol 13.3 16.6 17.7 

Cyfanswm 1409.0 1529.8 1569.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 5.3:  Newid rhagamcanol mewn cyflogaeth yng Nghymru, yn ôl diwydiant, 2017-2027 

Sector a Diwydiant Cyflogaeth 2017 Cyflogaeth 2027 Newid 2017-2027 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

Cymru 
(000oedd) 

Cymru 
(%) 

DU 
(%) 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

       

Amaethyddiaeth 59.8 3.9 60.0 3.8 0.2 0.3 -5.1 

Mwyngloddio a 
chwarela 

2.7 0.2 2.2 0.1 -0.5 -18.6 -12.6 

Trydan a nwy 7.7 0.5 7.5 0.5 -0.2 -2.3 0.8 

Dŵr a charthfosiaeth 11.3 0.7 13.0 0.8 1.7 14.8 6.5 

Gweithgynhyrchu        

Bwyd a diod a 
thybaco 

20.2 1.3 18.1 1.2 -2.1 -10.4 -7.7 

Peirianneg 16.8 1.1 16.0 1.0 -0.8 -4.8 -5.0 

Gweddill 
gweithgynhyrchu 

109.8 7.2 100.2 6.4 -9.6 -8.7 -11.1 

Adeiladu        

Adeiladu 107.1 7.0 108.1 6.9 1.0 0.9 2.2 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

       

Cyfanwerthu a 
manwerthu 

202.0 13.2 203.9 13.0 1.9 0.9 1.3 

Trafnidiaeth a storio 40.4 2.6 40.0 2.6 -0.4 -1.0 -1.9 

Llety a bwyd 138.1 9.0 143.9 9.2 5.9 4.2 3.0 

Busnes a 
gwasanaethau eraill 

       

Y cyfryngau 8.7 0.6 8.9 0.6 0.1 1.5 2.3 

Technoleg 
gwybodaeth 

29.0 1.9 30.2 1.9 1.2 4.1 7.8 

Cyllid ac yswiriant 32.2 2.1 35.4 2.3 3.2 9.8 -1.0 

Eiddo tiriog 22.3 1.5 24.2 1.5 1.9 8.7 4.4 

Gwasanaethau 
proffesiynol 

71.6 4.7 76.8 4.9 5.2 7.3 7.4 

Gwasanaethau 
cymorth 

86.8 5.7 92.3 5.9 5.5 6.4 6.6 

Y celfyddydau ac 
adloniant 

41.6 2.7 45.6 2.9 4.0 9.6 9.1 

Gwasanaethau eraill 43.9 2.9 45.0 2.9 1.0 2.4 4.6 

Gwasanaethau nad 
ydynt ar gyfer y 
farchnad 

       

Gweinyddu 
cyhoeddus ac 
amddiffyn 

83.6 5.5 82.7 5.3 -0.9 -1.1 -0.5 

Addysg 139.4 9.1 136.8 8.7 -2.6 -1.9 0.3 

Iechyd a gwaith 
cymdeithasol 

254.6 16.6 278.3 17.7 23.7 9.3 9.7 

Pob diwydiant 1,529.8 100.0 1,569.2 100.0 39.4 2.6 2.8 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae Tabl 5.3 yn dangos sut amcanir y bydd cyflogaeth yn newid ar gyfer y diwydiannau unigol 

mewn sectorau o’i gymharu â’r DU o 2017 i 2027. Amcanir y bydd amaethyddiaeth yn ennill 
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cyflogaeth yn araf, mewn gwrthgyferbyniad â chyfradd colli swyddi cyflymach nag arfer i’r 

diwydiant yn y DU yn gyffredinol. Amcanir mai mwyngloddio a chwarela a bwyd, diod a 

thybaco fydd yn colli cyflogaeth gyflymaf, ac ar gyfradd gyflymach na chyfartaledd y DU, ond 

mae cyfradd ragamcanol twf cyflogaeth ar gyfer dŵr a charthffosiaeth yn fwy na dwbl y DU yn 

gyffredinol. Amcanir y bydd cyflogaeth mewn peirianneg a gweddill gweithgynhyrchu yn 

gostwng ond yn llai cyflym na chyfartaledd y DU. Amcanir y bydd cyflogaeth adeiladu yn tyfu’n 

arafach na chyfartaledd y DU. Yn y sector masnach, llety a thrafnidiaeth, mae twf rhagamcanol 

cyflogaeth fwyaf ar gyfer y diwydiant llety a bwyd, gyda chyfradd ragamcanol y twf yn mynd y 

tu hwnt i gyfartaledd y DU, mewn gwrthgyferbyniad â chyfanwerthu a manwerthu (lle’r amcanir 

twf ond ar gyfradd arafach na chyfartaledd y DU) a thrafnidiaeth a storio (yr amcanir y bydd 

yn colli cyflogaeth). Yr enillion cyflogaeth mwyaf a amcanir mewn busnes a gwasanaethau 

eraill yw ar gyfer gwasanaethau proffesiynol a gwasanaethau cymorth, tra bod y cynnydd yng 

nghyfradd ragamcanol cyflogaeth gyflymaf ar gyfer cyllid ac yswiriant, y celfyddydau ac 

adloniant ac eiddo tiriog, ym mhob achos ar gyfradd gyflymach na chyfartaledd y DU. Mae 

tueddiadau gwrthgyferbyniol yn y sector gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad.  

Amcanir y bydd y diwydiannau addysg a gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn yn colli 

cyflogaeth ar gyfradd gyflymach na chyfartaledd y DU, tra’r amcanir y bydd gan gyflogaeth 

mewn iechyd a gwaith cymdeithasol y cynnydd mwyaf o ran swyddi, sef bron degfed yn fwy 

yn 2027 na 2017. 

Tabl 5.4:  Galw i ehangu ac am weithwyr llanw yn ôl sector diwydiant, Cymru 2017-

2027 (000oedd) 

Sector diwydiant Cyflogaeth 
(000oedd) 

Galw am lafur 2017-2027 
(000oedd) 

Galw am Weithwyr 
Llanw fel % o 
Gyfanswm y 

Gofyniad 

2017 2027 Galw i 
Ehangu  

Galw am 
Weithwyr 

Llanw 

Cyfanswm 
y 

Gofyniad 

Cymru DU 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

81.6 82.7 1.2 26.8 28.0 95.8 106.3 

Gweithgynhyrchu 146.8 134.3 -12.5 40.1 27.6 145.3 154.0 
Adeiladu 107.1 108.1 1.0 30.2 31.2 96.8 93.0 
Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

380.5 387.9 7.4 122.7 130.1 94.3 96.6 

Busnes a 
gwasanaethau eraill 

336.2 358.3 22.2 112.2 134.4 83.5 85.1 

Gwasanaethau nad 
ydynt ar gyfer y  
farchnad 

477.6 497.8 20.2 171.4 191.6 89.5 88.1 

Pob diwydiant 1,529.8 1,569.
2 

39.4 503.5 542.9 92.7 92.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Tabl 5.5:  Galw i ehangu ac am weithwyr llanw yn ôl diwydiant, Cymru 2017-2027 

(000au) 
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Sector a diwydiant Cyflogaeth 
(000oedd) 

Galw am lafur 2017-2027 (000oedd) Galw am Weithwyr 
Llanw fel % o 
Gyfanswm y 

Gofyniad 

2017 2027 Galw i 
Ehangu 

Galw am 
Weithwyr 

Llanw 

Cyfanswm 
y Gofyniad 

Cymru DU 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

       

Amaethyddiaeth 59.8 60.0 0.2 20.3 20.5 99.1 118.6 

Mwyngloddio a 
chwarela 

2.7 2.2 -0.5 0.7 0.2 390.9 189.8 

Trydan a nwy 7.7 7.5 -0.2 2.2 2.0 108.8 97.3 

Dŵr a charthfosiaeth 11.3 13.0 1.7 3.6 5.3 68.5 82.9 

Gweithgynhyrchu        

Bwyd diod a thybaco 20.2 18.1 -2.1 5.7 3.6 159.1 136.3 

Peirianneg 16.8 16.0 -0.8 5.0 4.2 119.5 121.4 

Gweddill 
gweithgynhyrchu 

109.8 100.2 -9.6 29.5 19.9 148.3 170.1 

Adeiladu        

Adeiladu 107.1 108.1 1.0 30.2 31.2 96.8 93.0 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

       

Cyfanwerthu a 
manwerthu 

202.0 203.9 1.9 64.0 65.9 97.1 96.0 

Trafnidiaeth a storio 40.4 40.0 -0.4 12.3 11.9 103.4 106.3 

Llety a bwyd 138.1 143.9 5.9 46.4 52.2 88.8 91.9 

Busnes a 
gwasanaethau eraill 

       

Y cyfryngau 8.7 8.9 0.1 2.7 2.8 95.3 93.3 

Technoleg 
gwybodaeth 

29.0 30.2 1.2 8.4 9.6 87.5 80.1 

Cyllid ac yswiriant 32.2 35.4 3.2 11.2 14.4 78.0 103.2 

Eiddo tiriog 22.3 24.2 1.9 7.8 9.7 80.2 88.7 

Gwasanaethau 
proffesiynol 

71.6 76.8 5.2 24.3 29.5 82.3 82.3 

Gwasanaethau 
cymorth 

86.8 92.3 5.5 27.9 33.5 83.5 83.5 

Y celfyddydau ac 
adloniant 

41.6 45.6 4.0 14.6 18.6 78.6 79.5 

Gwasanaethau eraill 43.9 45.0 1.0 15.2 16.3 93.6 88.6 

Gwasanaethau nad 
ydynt ar gyfer y  
farchnad 

       

Gweinyddu cyhoeddus 
ac amddiffyn 

83.6 82.7 -0.9 27.1 26.2 103.5 101.6 

Addysg 139.4 136.8 -2.6 47.1 44.5 105.9 99.1 

Iechyd a gwaith 
cymdeithasol 

254.6 278.3 23.7 97.2 121.0 80.4 80.0 

Pob diwydiant 1,529.
8 

1,569.2 39.4 503.5 542.9 92.7 92.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Amcanir y bydd gan bob sector ofyniad parhaus ar gyfer recriwtio trwy gydol 2017-2027 

oherwydd yr angen i gael gweithwyr yn lle’r rheiny sydd yn gadael y farchnad lafur (Tabl 5.4). 

Mae pwysigrwydd cymharol y galw am weithwyr llanw uchaf ar gyfer y sector 

gweithgynhyrchu, am mai dyma’r unig sector lle mae’r galw i ehangu yn negyddol. Mae oed 

cyfartalog uchel gweithwyr adeiladu’n cael ei adlewyrchu yn y galw am weithwyr llanw sydd 

30 gwaith yn fwy na’r galw i ehangu. Mae’r galw am weithwyr llanw yn cynrychioli llai na 100 

y cant o gyfanswm y gofyniad am lafur yn y sector gwasanaeth. Mae gan y sector masnach, 

llety a thrafnidiaeth a’r sector busnes a gwasanaethau eraill eu dau gyfanswm gofynion o fwy 

na 130 mil, gyda’r ganran a gynrychiolir gan y galw am weithwyr llanw ychydig yn llai na 

chyfartaledd y DU. Amlygir pwysigrwydd parhaus gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad 

yn darparu cyfleoedd cyflogaeth yng Nghymru trwy’r sector yn rhoi cyfrif am fwy na thraean 

cyfanswm y gofyniad am gyflogaeth.  

Gan droi at ddiwydiannau unigol (Tabl 5.5), amcanir y galw mwyaf am weithwyr llanw dros y 

degawd 2017-2017 ar gyfer iechyd a gwaith cymdeithasol, wedi ei ddilyn gan gyfanwerthu a 

manwerthu, addysg a llety a bwyd. Mae’r diwydiant iechyd a gwaith cymdeithasol yn neilltuol 

yn gweld galw uchel i ehangu a galw uchel am weithwyr llanw. Mae cymhareb y galw am 

weithwyr llanw i gyfanswm y gofyniad llafur yn uchel mewn perthynas â’r DU ar gyfer addysg 

(o bosibl am fod canran uwch o weithwyr hŷn). Yn y diwydiannau sydd yn gostwng (fel 

mwyngloddio a chwarela) mae cymareb y galw am weithwyr llanw i gyfanswm y gofyniad llafur 

yn eithriadol o uchel.  Mewn gwrthgyferbyniad, mae’r ganran hon yn tueddu i fod yn isel ar 

gyfer diwydiannau sy’n tyfu. Mae dŵr a charthfosiaeth a chyllid ac yswiriant yn sefyll allan fel 

rhai â chanrannau arbennig o isel (sydd hefyd yn is na chyfartaledd y DU). 

Mae Tabl 5.6 yn dangos sut mae’r dadansoddiad rhwng y rhywiau o ran cyflogaeth yn amrywio 

yn ôl sector diwydiant yn ystod y cyfnod a amcanir. Amcanir mai menywod (o drwch blewyn) 

fydd mwyafrif y bobl mewn gwaith erbyn 2027.  Er bod bron hanner yr holl weithwyr yn 

fenywaidd, roedd gwahaniad amlwg rhwng y rhywiau yn 2017, gyda menywod yn gorbwyso 

cyflogaeth mewn gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad, tra’n cynrychioli chwarter yn 

unig o’r rheiny yn y diwydiant gweithgynhyrchu ac ychydig dros un mewn wyth o weithwyr 

adeiladu. Amcanir y bydd cyfran menywod pob sector yn cynyddu ychydig ym mhob sector, 

ond mae’r gwahanrediad yn y ganran hon yn ôl sector braidd yn newid erbyn 2027.  

Amcanir y bydd canran cyflogaeth ran-amser yn cynyddu ym mhob sector.  Mae’r cynnydd 

mwyaf ar gyfer y sector gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad a’r sector cynradd a 

chyfleustodau. Mae cyflogaeth ran-amser yn lleiaf cyffredin mewn sectorau sy’n cael eu 

gorbwyso gan ddynion (yn nodedig adeiladu), ond roedd yn ffurfio tua dau ym mhob pump 
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mewn cyflogaeth yn 2017 a 2027 mewn masnach, llety a thrafnidiaeth a gwasanaethau nad 

ydynt ar gyfer y farchnad.  

Amcanir y bydd canran y swyddi sy’n cael eu llenwi gan yr hunangyflogedig yn gostwng  0.9 

yn gyffredinol rhwng 2017 a 2027 ac ym mhob sector ac eithrio gweithgynhyrchu.  Disgwylir y 

bydd y gostyngiad yn y ganran hon ar ei huchaf yn y sector cynradd a chyfleustodau.  Mae’r 

sector hwn a’r sector adeiladu yn dangos y ganran uchaf o bobl hunangyflogedig yn y ddwy 

flynedd. Mae canran ragamcanol pobl hunangyflogedig ar ei isaf yn sectorau’r gwasanaethau 

nad ydynt ar gyfer y farchnad a gweithgynhyrchu yn 2017 a 2027. 

 

Tabl 5.6:  Proffil y rhywiau a mesurau hyblygrwydd yn ôl sector, 2017 a 2027 

Sector  % Benywaidd % Rhan-amser  % 
Hunangyflogedig 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 

Sector cynradd a 
chyfleustodau  

26.6 29.2 11.2 14.8 46.3 42.2 

Gweithgynhyrchu 24.4 26.2 7.3 8.6 6.0 6.3 

Adeiladu 13.0 13.5 8.0 8.4 35.7 33.5 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

47.7 48.0 42.9 44.2 10.0 8.6 

Busnes a gwasanaethau 
eraill 

49.4 49.1 20.9 21.3 21.1 20.6 

Gwasanaethau nad ydynt ar 
gyfer y farchnad 

71.0 72.2 39.3 42.0 4.8 4.4 

Pob sector 49.6 50.7 29.4 31.2 14.2 13.3 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Mae Tabl 5.7 yn dangos yr amcanir bod mwy na dwy ran o dair o weithwyr yn fenywaidd yn 

2017 a 2027 yn y diwydiannau iechyd a gwaith cymdeithasol, gwasanaethau eraill ac addysg. 

Amcanir hefyd y bydd menywod yn ffurfio’r rhan fwyaf o’r gweithwyr gweinyddu cyhoeddus ac 

amddiffyn, eiddo tiriog, cyllid ac yswiriant, llety a bwyd a’r celfyddydau ac adloniant. Amcanir 

y bydd dros 90 y cant o swyddi mewn mwyngloddio a chwarela yn wrywaidd yn 2017 a 2027, 

gydag adeiladu fel y diwydiant nesaf wedi ei orbwyso gan ddynion.  Ymysg diwydiannau 

gwrywaidd yn bennaf, amcanir y bydd cyfran fenywaidd y gyflogaeth yn cynyddu’n sylweddol 

mewn amaethyddiaeth, peirianneg a storio a thechnoleg gwybodaeth. Amcanir y bydd cyfran 

fenywaidd cyflogaeth yn gostwng yn y gwasanaethau trydan a nwy, dŵr a charthffosiaeth, 

cyfanwerthu a manwerthu, y cyfryngau, cyllid ac yswiriant, eiddo tiriog, proffesiynol, cymorth 

a gwasanaethau eraill. 

Yr unig ddiwydiant lle’r amcanir y bydd y rhan fwyaf o swyddi’n rhan-amser yn 2017 a 2027 

yw llety a bwyd.  Amcangyfrifir y bydd tua dwy ran o bump o gyflogaeth mewn addysg ac 

iechyd a gwaith cymdeithasol yn rhan-amser yn 2017, ac amcanir y bydd y ganran hon yn 

cynyddu erbyn 2027 yn y ddau ddiwydiant. Mae canran ragamcanol swyddi rhan-amser yn 
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isel iawn mewn mwyngloddio a chwarela, ac ond ychydig yn uwch mewn trydan a nwy, 

gweddill y diwydiannau gweithgynhyrchu ac adeiladu. Mae’r cynnydd rhagamcanol o ran y 

ganran sydd yn gweithio’n rhan-amser ar ei uchaf yn y cyfryngau, technoleg gwybodaeth, 

gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn, addysg, amaethyddiaeth a thrafnidiaeth a storio. 

 

Tabl 5.7:  Proffil y rhywiau a mesurau hyblygrwydd yn ôl diwydiant, 2017 a 2027 

Diwydiant  % Benywaidd % Rhan-amser % Hunangyflogedig 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

      

Amaethyddiaeth 26.8 30.7 10.2 14.2 61.6 56.6 

Mwyngloddio a chwarela 9.1 9.7 1.1 1.1 2.7 3.2 

Trydan a nwy 24.2 19.5 6.5 5.9 11.5 11.9 

Dŵr a charthffosiaeth  31.3 31.1 21.8 25.3 0.0 0.0 

Gweithgynhyrchu       

Bwyd diod a thybaco  33.3 33.6 9.4 10.8 6.3 6.1 

Peirianneg 30.1 32.3 7.8 10.1 4.3 4.8 

Gweddill gweithgynhyrchu 21.9 23.9 6.9 8.0 6.2 6.5 

Adeiladu       

Adeiladu 13.0 13.5 8.0 8.4 35.7 33.5 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

      

Cyfanwerthu a manwerthu 50.0 48.3 40.8 43.0 10.5 7.7 

Trafnidiaeth a storio 20.0 25.0 12.8 16.7 20.1 20.5 

Llety a bwyd 52.4 54.0 55.0 53.6 6.4 6.5 

Busnes a gwasanaethau 
eraill 

      

Y cyfryngau 39.1 37.9 27.3 36.2 13.0 12.4 

Technoleg gwybodaeth 22.8 26.3 7.0 12.0 7.5 8.7 

Cyllid ac yswiriant 57.3 56.3 20.1 19.5 11.7 11.0 

Eiddo tiriog 60.2 58.8 27.6 26.7 16.1 16.4 

Gwasanaethau proffesiynol 52.1 51.3 17.8 17.6 17.5 17.6 

Gwasanaethau cymorth 40.2 39.2 23.8 24.0 14.1 12.8 

Y celfyddydau ac adloniant 53.6 54.8 30.1 28.5 30.3 30.7 

Gwasanaethau eraill 67.3 66.3 16.7 16.5 52.4 50.7 

Gwasanaethau nad ydynt ar 
gyfer y farchnad 

      

Gweinyddu cyhoeddus ac 
amddiffyn 

58.3 61.2 35.0 39.4 1.7 1.8 

Addysg 66.8 67.9 41.4 45.5 7.7 6.9 

Iechyd a gwaith 
cymdeithasol 

77.5 77.6 39.6 41.0 4.3 4.0 

Pob diwydiant 49.6 50.7 29.4 31.2 14.2 13.3 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Roedd gan amaethyddiaeth a gwasanaethau eraill y ganran uchaf o weithwyr 

hunangyflogedig yn 2017 a dyma’r unig sectorau lle’r oedd mwyafrif y gweithwyr yn 
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hunangyflogedig. Er yr amcanir y bydd hyn yn dal yn wir yn 2027, disgwylir y bydd cyfran y 

gweithwyr hunangyflogedig yn gostwng yn y ddau ddiwydiant, gyda gostyngiad arbennig o 

fawr mewn amaethyddiaeth.  Amcanir y bydd dros draean y gweithwyr mewn adeiladu yn 

hunangyflogedig yn y ddwy flynedd. Y sectorau gyda’r cyfrannau rhagamcanol mwyaf nesaf 

o weithwyr hunangyflogedig yw diwydiannau’r celfyddydau ac adloniant, trafnidiaeth a storio 

a gwasanaethau proffesiynol. Er yr amcanir y bydd canran gyffredinol yr hunangyflogedig yn 

gostwng yn ystod y degawd, amcanir y bydd cyfran yr hunangyflogedig yn cynyddu mewn 

nifer o ddiwydiannau, fel technoleg gwybodaeth, peirianneg a thrafnidiaeth a storio. 
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6. Newid mewn cyflogaeth yn ôl galwedigaeth 

Mae Dyfodol Gwaith 2017-2027 yn ffynhonnell wybodaeth allweddol am y farchnad lafur yn ôl 

galwedigaeth.  Cynrychiolir y rhain gan ddefnyddio naw Prif Grŵp a 25 Is-brif Grŵp o’r 

Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol (SOC).2 

 

Ffigur 6.1: Tueddiadau cyflogaeth yng Nghymru yn ôl prif grŵp SOC, 2007 i 

2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae Ffigur 6.1 yn darlunio’r duedd gyffredinol mewn cyflogaeth yng Nghymru ar gyfer y naw 

prif grŵp SOC yn ystod y cyfnod 2007 i 2027. Mae gwahaniaeth graddol mewn rhagolygon 

                                                
2 Mae Tabl A.2.2 yn dangos sut mae Prif Grwpiau ac Is-brif Grwpiau SOC yn gysylltiedig. 
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swyddi yn ôl galwedigaeth yn amlwg. Mae cyflogaeth mewn galwedigaethau gweinyddol ac 

ysgrifenyddol, galwedigaethau crefftau medrus, gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid a 

gweithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannau yn gostwng trwy gydol y cyfnod. Mewn 

gwrthgyferbyniad, mae twf mewn cyflogaeth yn amlwg yn y galwedigaethau rheoliadol, 

proffesiynol a phroffesiynol cyswllt (Prif Grwpiau 1 i 3) ac yn y galwedigaethau gofalu, 

hamdden a galwedigaethau gwasanaeth eraill (Prif Grŵp 6). Mae Ffigur 6.2 yn cyflwyno’r 

duedd ragamcanol mewn cyflogaeth yn ôl prif grŵp SOC rhwng 2017 a 2027, gan ddangos 

bod cyfradd twf ragamcanol mewn cyflogaeth mewn swyddi “coler wen” yn gyflymach na 

chyfartaledd y DU (ond bod cyfradd ragamcanol colli swyddi gwaith llaw crefftus a gweinyddol 

yn arafach) yng Nghymru. 

 

Ffigur 6.2: Newidiadau rhagamcanol mewn cyflogaeth ar gyfer Cymru yn ôl prif 

grŵp SOC, 2017 i 2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae Tabl 6.1 yn crynhoi’r duedd i gyflogaeth dyfu’n gyflymach mewn galwedigaethau “coler 

wen” yn ystod y cyfnod 2017 i 2027. Amcanir y bydd canran y gyfradd cyflogaeth ym Mhrif 
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Grwpiau SOC 1 i 3 yn cynyddu o 37.9 y cant yn 2017 i 41.4 y cant yn 2027, gyda chyfran y 

galwedigaethau proffesiynol yn cynyddu fwyaf, gan ennill 37.8 mil o swyddi, a chynyddu’n 

gyflymach na chyfartaledd y DU. Amcanir y bydd cyflogaeth mewn galwedigaethau gofalu, 

hamdden a galwedigaethau eraill hefyd yn tyfu llawer cyflymach na’r cyfartaledd ar gyfer pob 

galwedigaeth (o 12.3 y cant – ychydig yn arafach na chyfartaledd y DU). Amcanir y bydd nifer 

y swyddi mewn galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol yn gostwng 21.9 mil, ond mae 

cyfradd ragamcanol y gostyngiad yn llawer is na’r DU yn gyffredinol. Mewn gwrthgyferbyniad, 

mae cyfradd y golled mewn galwedigaethau gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid yn uwch na 

chyfartaledd y DU, tra bod nifer ragamcanol y swyddi a gollir ar ei uchaf ar gyfer 

galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol. Amcanir y bydd troi at swyddi “coler las”, 

cyflogaeth mewn galwedigaethau crefftau medrus yn gostwng 14.3 mil (ar gyfradd arafach 

na’r DU yn gyffredinol), ac amcanir y bydd cyflogaeth ar gyfer gweithredwyr prosesau, 

peirianwaith a pheiriannau 10.8 mil yn is yn 2027 na 2017. Amcanir y bydd nifer y swyddi 

mewn galwedigaethau elfennol yn gostwng 800 yn unig. 

 

Tabl 6.1:  Newid rhagamcanol mewn cyflogaeth 2017-2027 yn ôl Prif Grŵp SOC  

Prif Grŵp SOC  Cyflogaeth 2017 Cyflogaeth 2027 Newid 2017-2027 

(000oedd) Cyfran o’r 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

(000oedd) Cyfran o’r 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

Cymru 
(000oedd) 

Cymru 
(%) 

DU (%) 

1 Rheolwyr, 
cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion 

121.4 7.9 136.7 8.7 15.3 12.6 12.3 

2 Galwedigaethau 
proffesiynol 

286.9 18.8 324.8 20.7 37.8 13.2 11.9 

3 Proffesiynol cyswllt 
a thechnegol 

172.1 11.2 189.0 12.0 16.9 9.8 8.7 

4 Gweinyddol ac 
ysgrifenyddol 

160.6 10.5 138.7 8.8 -21.9 -13.6 -16.4 

5 Galwedigaethau 
crefftau medrus 

204.7 13.4 190.4 12.1 -14.3 -7.0 -8.9 

6 Gofalu, hamdden a 
gwasanaeth arall 

168.1 11.0 188.8 12.0 20.7 12.3 13.9 

7 Gwerthu a 
gwasanaeth 
cwsmeriaid 

125.7 8.2 122.1 7.8 -3.5 -2.8 -1.8 

8 Gweithredwyr 
prosesau, 
peirianwaith a 
pheiriannau 

113.8 7.4 103.0 6.6 -10.8 -9.5 -9.4 

9 Galwedigaethau 
elfennol 

176.5 11.5 175.6 11.2 -0.8 -0.5 -0.2 

Pob galwedigaeth 1,529.8 100.0 1,569.2 100.0 39.4 2.6 2.8 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 6.2:  Newid rhagamcanol mewn cyflogaeth 2017-2027 yn ôl Is-brif Grŵp SOC  

Is-brif grŵp SOC Cyflogaeth 2017 Cyflogaeth 2027 Newid 2017-2027 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

Cymru 
(000oedd) 

Cymru 
(%) 

DU (%) 

 11 Rheolwyr a chyfarwyddwyr 
corfforaethol 

75.8 5.0 86.8 5.5 11.0 14.5 13.8 

 12 Rheolwyr eraill a pherchnogion 45.6 3.0 49.9 3.2 4.4 9.6 8.6 
 21 Gweithwyr proffesiynol 
gwyddoniaeth, ymchwil, peirianneg a 
thechnoleg 

49.0 3.2 53.2 3.4 4.3 8.8 9.1 

 22 Gweithwyr iechyd proffesiynol 96.4 6.3 112.4 7.2 15.9 16.5 14.9 
 23 Gweithwyr addysgu ac addysgol 
proffesiynol 

93.7 6.1 104.3 6.6 10.5 11.3 12.3 

 24 Gweithwyr busnes, y cyfryngau a 
gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol 

47.8 3.1 54.9 3.5 7.1 14.8 11.8 

 31 Gweithwyr cyswllt gwyddoniaeth, 
peirianneg a thechnoleg proffesiynol 

25.2 1.6 25.3 1.6 0.1 0.5 1.3 

 32 Gweithwyr cyswllt iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol 

31.2 2.0 36.3 2.3 5.1 16.3 15.6 

 33 Galwedigaethau gwasanaeth 
amddiffynnol 

16.7 1.1 15.8 1.0 -0.9 -5.4 -2.8 

 34 Galwedigaethau diwylliant, y 
cyfryngau a chwaraeon 

26.1 1.7 28.9 1.8 2.8 10.9 6.2 

 35 Gweithwyr cyswllt busnes a 
gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol 

72.9 4.8 82.7 5.3 9.8 13.4 11.9 

 41 Galwedigaethau gweinyddol 127.5 8.3 120.0 7.6 -7.5 -5.9 -8.3 
 42 Galwedigaethau ysgrifenyddol a 
chysylltiedig 

33.1 2.2 18.7 1.2 -14.4 -43.5 -48.1 

 51 Crefftau medrus amaethyddol a 
chysylltiedig 

44.6 2.9 43.6 2.8 -1.1 -2.4 1.5 

 52 Crefftau medrus metel, trydanol ac 
electronig 

60.3 3.9 52.8 3.4 -7.5 -12.4 -15.0 

 53 Crefftau medrus adeiladwaith ac 
adeiladu 

55.6 3.6 55.9 3.6 0.3 0.5 -0.5 

 54 Sgiliau medrus tecstiliau, argraffu 
ac eraill 

44.1 2.9 38.1 2.4 -6.0 -13.5 -15.7 

 61 Galwedigaethau gwasanaeth 
personol gofalgar 

134.0 8.8 156.4 10.0 22.3 16.7 18.5 

 62 Galwedigaethau hamdden, teithio 
a gwasanaeth personol cysylltiedig 

34.1 2.2 32.4 2.1 -1.7 -4.9 -1.6 

 71 Galwedigaethau gwerthu 96.7 6.3 88.4 5.6 -8.3 -8.6 -6.9 
 72 Galwedigaethau gwasanaeth 
cwsmeriaid 

28.9 1.9 33.7 2.1 4.8 16.6 14.6 

 81 Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheiriannau 

78.3 5.1 66.3 4.2 -12.0 -15.3 -22.1 

 82 Gyrwyr a gweithredwyr trafnidiaeth 
a pheiriannau symudol 

35.5 2.3 36.6 2.3 1.1 3.2 -0.3 

 91 Crefftau elfennol a 
galwedigaethau cysylltiedig 

30.0 2.0 30.1 1.9 0.1 0.2 -4.4 

 92 Galwedigaethau gweinyddu a 
gwasanaeth elfennol 

146.5 9.6 145.6 9.3 -0.9 -0.6 0.4 

Pob galwedigaeth 1,529.8 100.0 1,569.2 100.0 39.4 2.6 2.8 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae Tabl 6.2 yn cyflwyno newid rhagamcanol mewn cyflogaeth ar gyfer Is-brif Grwpiau SOC.  

Mae’r canrannau mwyaf o ran colledion swyddi ar gyfer galwedigaethau ysgrifenyddol a 
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chysylltiedig, tra bod y cynnydd cyflymaf mewn galwedigaethau gwasanaeth personol 

gofalgar, galwedigaethau gwasanaeth cwsmeriaid, gweithwyr iechyd proffesiynol, gweithwyr 

cyswllt iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, gweithwyr busnes, y cyfryngau a gwasanaeth 

cyhoeddus proffesiynol, rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol a gweithwyr addysgu ac 

addysgol proffesiynol.  Mae’r cynnydd rhagamcanol mwyaf mewn cyflogaeth rhwng 2017 a 

2027 ar gyfer galwedigaethau gwasanaeth personol gofalgar, gweithwyr iechyd proffesiynol, 

rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol, gweithwyr addysgu ac addysgol proffesiynol a 

gweithwyr cyswllt busnes a gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol. Mae’r patrwm cyflogaeth yn 

eithaf tebyg i’r un ar gyfer y DU yn gyffredinol, ond amcanir y bydd Cymru yn colli cyflogaeth 

yn llai cyflym mewn rhai galwedigaethau sy’n dirywio, fel gweithredwyr prosesau, peirianwaith 

a pheiriannau, galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig, crefftau elfennol a chrefftau 

medrus metel, trydanol ac electronig. 

 

Tabl 6.3:  Gofyniad llafur ar gyfer Cymru, 2017-2027 yn ôl Prif Grŵp SOC 

Prif grŵp SOC Cyflogaeth 
(000oedd) 

Gofyniad llafur 2017-2027 
(000oedd) 

Galw am 
Weithwyr Llanw 

fel % o 
Gyfanswm y 

Gofyniad 

2017 2027 Galw i 
ehangu 

Galw am 
weithwyr 

llanw 

Cyfanswm 
y gofyniad  

Cymru DU 

1 Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion 

121.4 136.7 15.3 47.0 62.4 75.4 75.9 

2 Galwedigaethau proffesiynol 286.9 324.8 37.8 100.4 138.2 72.6 74.2 

3 Proffesiynol cyswllt a thechnegol 172.1 189.0 16.9 56.5 73.4 76.9 79.0 

4 Gweinyddol ac ysgrifenyddol 160.6 138.7 -21.9 50.1 28.2 177.6 210.0 

5 Galwedigaethau crefftau medrus 204.7 190.4 -14.3 56.9 42.6 133.5 149.2 

6 Gofalu, hamdden a gwasanaeth 
arall 

168.1 188.8 20.7 65.0 85.7 75.9 74.1 

7 Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

125.7 122.1 -3.5 39.9 36.4 109.7 106.1 

8 Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheiriannau 

113.8 103.0 -10.8 31.9 21.1 151.5 145.6 

9 Galwedigaethau elfennol 176.5 175.6 -0.8 55.7 54.9 101.5 100.7 

Pob galwedigaeth 1529.
8 

1569.
2 

39.4 503.5 542.9 92.7 92.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Cyflwynir y gofyniad llafur rhagamcanol ar gyfer Cymru yn ystod y cyfnod 2017 i 2027 ar gyfer 

prif grwpiau SOC (Tabl 6.3) ac is-brif grwpiau (Tabl 6.4), gan wahaniaethu rhwng cyfraniad y 

galw i ehangu a’r galw am weithwyr llanw a chyfanswm y gofyniad am lafur.  

Cydran fwyaf cyfanswm rhagamcanol y gofyniad am lafur yw ar gyfer galwedigaethau 

proffesiynol, wedi ei ddilyn gan alwedigaethau gofalu, hamdden a galwedigaethau 
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gwasanaeth eraill a galwedigaethau cyswllt proffesiynol. Mae’r galw am weithwyr llanw ar ei 

isaf ar gyfer gweithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannau, galwedigaethau gwerthu a 

gwasanaeth cwsmeriaid, gweinyddol ac ysgrifenyddol, a galwedigaethau crefftau medrus. 

Mae canran cyfanswm y gofyniad am lafur sydd yn alw am weithwyr llanw yn arbennig o uchel 

ar gyfer galwedigaethau sy’n dirywio (er enghraifft, galwedigaethau gweinyddol ac 

ysgrifenyddol, gweithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannau a galwedigaethau 

crefftau medrus), sydd yn adlewyrchu oed cyfartalog cymharol uchel gweithwyr yn y 

galwedigaethau hyn. Fodd bynnag, hyd yn oed lle mae galwedigaethau yn dirywio’n 

gyffredinol, bydd angen o hyd am weithwyr newydd (e.e. gweithwyr ysgrifenyddol a gweithwyr 

medel medrus). 
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Tabl 6.4:  Gofyniad llafur ar gyfer Cymru, 2017-2027 yn ôl is-brif grŵp SOC 

Is-brif grŵp SOC Cyflogaeth 
(000oedd) 

Gofyniad llafur 2017-2027 
(000oedd) 

Galw am Weithwyr 
Llanw fel % o 
Gyfanswm y 

Gofyniad 

2017 2027 Galw i 
ehangu 

Galw am 
weithwyr 

llanw 

Cyfanswm 
y gofyniad 

Cymru DU 

 11 Rheolwyr a chyfarwyddwyr 
corfforaethol 

75.8 86.8 11.0 28.4 39.4 72.2 73.2 

 12 Rheolwyr eraill a pherchnogion 45.6 49.9 4.4 18.6 23.0 81.0 82.6 

 21 Gweithwyr gwyddoniaeth, ymchwil, 
peirianneg a thechnoleg proffesiynol 

49.0 53.2 4.3 12.7 17.0 74.8 74.4 

 22 Gweithwyr iechyd proffesiynol 96.4 112.4 15.9 37.1 53.0 69.9 72.5 

 23 Gweithwyr addysgu ac addysgol 
proffesiynol 

93.7 104.3 10.5 33.3 43.8 75.9 74.9 

 24 Gweithwyr busnes, y cyfryngau a 
gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol 

47.8 54.9 7.1 17.3 24.4 71.0 75.1 

 31 Gweithwyr cyswllt gwyddoniaeth, 
peirianneg a thechnoleg proffesiynol 

25.2 25.3 0.1 6.7 6.9 98.0 95.4 

 32 Gweithwyr cyswllt iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol 

31.2 36.3 5.1 12.9 18.0 71.6 72.8 

 33 Galwedigaethau gwasanaeth 
amddiffynnol 

16.7 15.8 -0.9 3.6 2.7 133.3 114.1 

 34 Galwedigaethau diwylliant, y 
cyfryngau a chwaraeon 

26.1 28.9 2.8 8.9 11.7 75.8 84.2 

 35 Gweithwyr cyswllt busnes a 
gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol 

72.9 82.7 9.8 24.4 34.2 71.4 73.9 

 41 Galwedigaethau gweinyddol 127.5 120.0 -7.5 41.4 33.9 122.1 134.0 

 42 Galwedigaethau ysgrifenyddol a 
chysylltiedig 

33.1 18.7 -14.4 8.7 -5.7 -151.7 -113.8 

 51 Crefftau medrus amaethyddol a 
chysylltiedig 

44.6 43.6 -1.1 15.4 14.3 107.5 96.0 

 52 Crefftau medrus metel, trydanol ac 
electronig 

60.3 52.8 -7.5 14.4 6.9 207.9 274.2 

 53 Crefftau medrus adeiladwaith ac 
adeiladu 

55.6 55.9 0.3 15.9 16.1 98.4 101.7 

 54 Tecstiliau, argraffu a chrefftau 
medrus eraill 

44.1 38.1 -6.0 11.2 5.2 214.1 255.4 

 61 Galwedigaethau gwasanaeth 
personol gofalgar 

134.0 156.4 22.3 53.9 76.2 70.7 69.2 

 62 Galwedigaethau hamdden, teithio a 
phersonol cysylltiedig 

34.1 32.4 -1.7 11.1 9.4 117.6 105.0 

 71 Galwedigaethau gwerthu 96.7 88.4 -8.3 30.2 21.9 137.9 129.7 

 72 Galwedigaethau gwasanaeth 
cwsmeriaid 

28.9 33.7 4.8 9.7 14.5 67.0 69.7 

 81 Gweithredwyr prosesau, peirianwaith 
a pheiriannau 

78.3 66.3 -12.0 18.9 7.0 272.3 3,985.0 

 82 Gyrwyr a gweithredwyr trafnidiaeth a 
pheiriannau symudol 

35.5 36.6 1.1 13.0 14.1 91.9 101.0 

 91 Crefftau elfennol a galwedigaethau 
cysylltiedig 

30.0 30.1 0.1 8.5 8.5 99.4 119.6 

 92 Galwedigaethau gweinyddol a 
gwasanaeth elfennol 

146.5 145.6 -0.9 47.3 46.4 101.9 98.7 

Pob galwedigaeth 1529.8 1569.2 39.4 503.5 542.9 92.7 92.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Yr Is-brif Grwpiau (Tabl 6.4) y disgwylir iddynt gael y cyfanswm mwyaf o ofynion llafur dros 

ddegawd 2017-27 yw galwedigaethau gwasanaeth personol gofalgar, gweithwyr iechyd 
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proffesiynol, galwedigaethau gweinyddol a gwasanaeth elfennol a gweithwyr addysg ac 

addysgol proffesiynol.  Mewn tri o’r rhain, mae galw am weithwyr llanw yn atgyfnerthu 

amcanestyniad o gynndd mewn cyflogaeth. Mae galwedigaethau gweinyddol a gwasanaeth 

elfennol yn wahanol i’r tri arall, oherwydd amcanir y bydd cyflogaeth yn gostwng ac mae’r galw 

am weithwyr llanw yn cynrychioli cyfanrwydd y gofyniad am lafur. Mae rheolwyr a 

chyfarwyddwyr corfforaethol, gweithwyr busnes, y cyfryngau a gwasanaeth cyhoeddus 

proffesiynol a gweithwyr cyswllt busnes a gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol hefyd yn 

dangos gofynion llafur gweddol uchel wedi eu hysgogi gan ehangu cyflogaeth yn ogystal â’r 

galw am weithwyr llanw, tra’r amcangyfrifir bod gan alwedigaethau gweinyddol a gwerthu 

gyfanswm sylweddol o ofynion llafur er gwaethaf gostyngiadau mewn cyflogaeth ragamcanol. 

 

Tabl 6.5:  Proffil y rhywiau a mesurau hyblygrwydd yn ôl Prif Grŵp SOC, 2017 a 

2027 

Prif Grŵp SOC % Benywaidd % Rhan-amser % 
Hunangyflogedig 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 

1 Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch 
swyddogion 

36.6 40.0 11.3 13.1 30.8 26.8 

2 Galwedigaethau proffesiynol 57.8 61.0 25.0 27.8 8.0 7.6 

3 Gweithwyr cyswllt proffesiynol a 
thechnegol 

46.3 50.5 18.0 20.3 16.1 15.6 

4 Gweinyddol ac ysgrifenyddol 73.8 68.7 39.4 39.2 3.2 2.8 

5 Galwedigaethau crefftau medrus 12.4 13.2 7.8 7.9 39.8 40.4 

6 Gofalu, hamdden a gwasanaeth 
arall 

83.8 83.2 45.4 49.4 9.7 8.0 

7 Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

67.1 66.2 59.7 61.0 3.1 2.4 

8 Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheiriannau 

15.7 13.1 13.1 15.6 9.7 9.6 

9 Galwedigaethau elfennol 46.1 43.0 49.9 51.1 6.2 5.3 

Pob galwedigaeth 49.6 50.7 29.4 31.2 14.2 13.3 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae Tabl 6.5 yn dangos bod menywod wedi ffurfio’r mwyafrif helaeth o’r rheiny oedd yn  

gweithio ym Mhrif Grwpiau y galwedigaethau gwasanaethau gofalu, hamdden a 

gwasanaethau eraill, gweinyddol ac ysgrifenyddol a gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid  yn  

2017 ac amcanir y bydd hyn yn dal yn wir yn 2027. Yn yr ail o’r rhain, amcanir y bydd eu cyfran 

yn gostwng, wrth i gyflogaeth yn yr alwedigaeth hon ostwng. Mewn gwrthgyferbyniad, amcanir 

y bydd cyfran fenywaidd cyflogaeth yn y galwedigaethau rheoliadol a phroffesiynol sy’n 

ehangu yn cynyddu rhwng 2017 a 2027. Mae’r ganran a ragfynegir fydd yn gweithio’n rhan-

amser ar ei uchaf ar gyfer gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid a galwedigaethau elfennol. 
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Amcanir y bydd canran y rheiny sy’n cael eu cyflogi’n rhan-amser yn uwch yn 2027 na 2017 

ym mhob Prif Grŵp ac eithrio galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol, gyda’r cynnydd 

mwyaf ar gyfer gofalu, hamdden a galwedigaethau eraill. Mae’r amcanestyniadau yn awgrymu 

yn 2027, y bydd galwedigaethau crefftau medrus a rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch 

swyddogion yn parhau i fod yn alwedigaethau gyda’r ganran isaf o gyflogaeth ran-amser, er y 

disgwylir i’r olaf weld twf yn unol â’r cyfartaledd ar gyfer pob galwedigaeth tra disgwylir i gyfran 

y cyntaf sy’n gweithio’n rhan-amser aros heb newid llawer. Roedd hunangyflogaeth fwyaf 

cyffredin mewn galwedigaethau crefftau medrus ac ar gyfer rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch 

swyddogion yn 2017 ac amcanir y bydd hyn yn dal yn wir yn 2027. Mae canran yr 

hunangyflogedig ar ei isaf ar gyfer galwedigaethau gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid a 

gweinyddol ac ysgrifenyddol.  

 

Mae Tabl 6.6 yn rhoi dadansoddiad galwedigaethol manylach. Mae hyn yn amcanu cyfrannau 

cyflogaeth fenywaidd eithriadol o uchel mewn galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig 

(lle mae cyflogaeth yn gostwng yn gyflym), galwedigaethau gwasanaeth personol gofalgar (lle 

mae cyflogaeth yn ehangu’n gyflym ond yr amcanir y bydd y gyfran fenywaidd yn gostwng 

ychydig), galwedigaethau gwerthu (yr amcanir y bydd hefyd yn colli swyddi yn gyffredinol) a 

galwedigaethau hamdden, teithio a gwasanaeth personol cysylltiedig (sy’n gostwng yn araf). 

Mae menywod hefyd yn cynrychioli mwy na dwy ran o dair o weithwyr iechyd proffesiynol, 

gweithwyr cyswllt iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a gweithwyr addysgu proffesiynol, 

gydag amcanestyniad y bydd eu cyfran yn cynyddu wrth i gyflogaeth gynyddu. Amcanir 

cynnydd bach yng nghyfran fenywaidd rhai galwedigaethau statws uchel lle maent wedi cael 

eu tangynrychioli, fel rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol a gweithwyr gwyddoniaeth, 

ymchwil, peirianneg a thechnoleg proffesiynol. 
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Tabl 6.6:  Proffil y rhywiau a mesurau hyblygrwydd yn ôl Is-brif Grŵp SOC, 2017 a 

2027 

Is-brif Grŵp SOC  % Benywaidd % Rhan-
amser 

% 
Hunangyflogedi

g 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 

 11 Rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol 30.6 35.1 11.1 12.7 17.8 15.3 

 12 Rheolwyr eraill a pherchnogion 46.6 48.6 11.6 13.8 52.5 46.7 

 21 Gweithwyr gwyddoniaeth, ymchwil, 
peirianneg a thechnoleg proffesiynol 

21.2 24.9 7.2 9.0 10.9 10.3 

 22 Gweithwyr iechyd proffesiynol 70.6 72.2 30.2 32.2 7.1 6.4 

 23 Gweithwyr addysgu ac addysgol 
proffesiynol 

65.5 67.9 32.2 36.7 4.8 4.7 

 24 Gweithwyr busnes, y cyfryngau a 
gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol 

54.3 59.9 18.8 20.4 13.4 13.0 

 31 Gweithwyr cyswllt gwyddoniaeth, 
peirianneg a thechnoleg proffesiynol 

24.1 23.8 12.9 14.1 4.5 4.2 

 32 Gweithwyr cyswllt iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol 

67.6 69.4 29.9 32.0 6.7 6.0 

 33 Galwedigaethau gwasanaeth amddiffynnol 23.2 30.6 6.3 10.4 1.5 1.3 

 34 Galwedigaethau diwylliant, y cyfryngau a 
chwaraeon 

52.9 55.1 16.0 17.1 63.4 62.9 

 35 Gweithwyr cyswllt busnes a gwasanaeth 
cyhoeddus proffesiynol 

47.7 52.5 18.1 20.0 10.6 9.5 

 41 Galwedigaethau gweinyddol 68.8 65.8 37.5 38.3 3.5 3.1 

 42 Galwedigaethau ysgrifenyddol a 
chysylltiedig 

93.3 87.2 46.9 45.4 2.3 1.2 

 51 Crefftau medrus amaethyddol a 
chysylltiedig 

21.7 23.1 5.2 7.2 83.8 80.3 

 52 Crefftau medrus metel, trydanol ac 
electronig 

1.8 1.9 3.0 3.5 11.2 10.5 

 53 Crefftau medrus adeiladwaith ac adeiladu 2.5 3.2 2.5 3.0 56.8 56.1 

 54 Tecstiliau, argraffu a chrefftau eraill 30.0 32.3 23.4 21.9 13.1 13.1 

 61 Galwedigaethau gwasanaeth personol 
gofalgar 

87.6 86.8 49.6 53.6 3.3 3.0 

 62 Galwedigaethau hamdden, teithio a 
gwasanaeth personol cysylltiedig 

68.8 66.1 28.7 29.6 34.9 31.7 

 71 Galwedigaethau gwerthu 69.7 69.7 67.6 71.5 3.5 2.7 

 72 Galwedigaethau gwasanaeth cwsmeriaid 58.4 57.2 33.4 33.5 1.8 1.6 

 81 Gweithredwyr prosesau, peirianwaith a 
pheiriannau 

20.6 17.4 10.7 12.4 4.4 3.9 

 82 Gyrwyr a gweithredwyr trafnidiaeth a 
pheiriannau symudol 

4.6 5.4 18.5 21.3 21.3 19.9 

 91 Crefftau elfennol a galwedigaethau 
cysylltiedig  

22.6 27.2 18.3 22.7 12.1 11.2 

 92 Galwedigaethau gweinyddu a gwasanaeth 
elfennol 

50.9 46.3 56.4 57.0 4.9 4.1 

Pob galwedigaeth 49.6 50.7 29.4 31.2 14.2 13.3 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Amcanir y bydd patrwm gweithio’n rhan-amser ar draws sectorau yn debyg yn 2027 i 2017 

gyda’r canran sydd yn gweithio’n rhan-amser ar ei uchaf ar gyfer galwedigaethau gwerthu, 
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galwedigaethau gweinyddu a gwasanaeth elfennol, galwedigaethau gwasanaeth personol 

gofalgar, galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig a galwedigaethau gweinyddol a 

chysylltiedig. Amcanir y bydd y ganran sydd yn gweithio’n rhan-amser ar ei isaf mewn crefftau 

medrus metel, trydanol ac electronig a chrefftau medrus amaethyddol a chysylltiedig yn 2027 

(gan y galwedigaethau hyn oedd y cyfrannau lleiaf yn 2017 hefyd). Yr unig is-brif grwpiau lle’r 

amcanir y bydd canran gwaith rhan-amser yn gostwng rhwng 2017 a 2027 yw tecstiliau, 

argraffu a chrefftau medrus eraill a galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig.  

Mae’r ganran hunangyflogedig yn arbennig o uchel yn 2017 a 2027 ar gyfer gweithwyr medrus 

amaethyddol a chysylltiedig (dros 80 y cant), galwedigaethau diwylliant, y cyfryngau a 

chwaraeon (dros 60 y cant), crefftau adeiladwaith ac adeiladu (dros 50 y cant), rheolwyr eraill 

a pherchnogion (ychydig o dan hanner) a galwedigaethau hamdden, teithio a gwasanaeth 

personol cysylltiedig (tua thraean). Mae hefyd uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer gyrwyr a 

gweithredwyr trafnidiaeth a pheiriannau symudol a rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol. 

Amcanir y bydd canran fach iawn o alwedigaethau gwasanaeth amddiffynnol, galwedigaethau 

gwasanaeth cwsmeriaid a galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig yn hunangyflogedig.  

Ni amcanir y bydd hunangyflogaeth yn tyfu mewn unrhyw is-brif grŵp.  Disgwylir gostyngiadau 

uwch mewn galwedigaethau hamdden, teithio a gwasanaeth personol cysylltiedig, rheolwyr 

eraill a pherchnogion a chrefftau medrus amaethyddol a chysylltiedig. 
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7. Newid mewn cyflogaeth yn ôl lefel cymhwyster 

Roedd lefel gyfartalog y cymhwyster addysgol uchaf3 ymysg y rheiny mewn cyflogaeth yng 

Nghymru yn cynyddu rhwng 2007 a 2017 ac amcanir y bydd yn parhau i gynyddu rhwng 2017 

a 2027 (Ffigur 7.1). Mae cyfran y rheiny heb unrhyw gymwysterau yn lleihau o 10 y cant i 3 y 

cant o’r holl bobl mewn gwaith yn ystod y cyfnod hwn, ac amcanir y bydd cyfran y rheiny y 

mae eu cymhwyster uchaf yn llai na Safon Uwch yn gostwng o 50 y cant yn 2007 i 30 y cant 

yn 2027. Amcanir y bydd cyfran canran y rheiny â gradd uwch fel eu cymhwyster uchaf yn 

dyblu (gan gyrraedd 15 y cant yn 2027), ac amcanir y bydd pobl â chymhwyster addysg uwch 

yn ffurfio traean o bawb mewn gwaith erbyn 2027 (Ffigur 7.2).  

 

Er bod cyfran y bobl gymwys iawn yng ngweithlu Cymru yn cynyddu, ac amcanir y bydd yn 

parhau i gynyddu, mae’r duedd hon yn arafach nag yn y DU.  Mae Ffigur 7.3 yn dangos bod 

canran y bobl gyflogedig sydd â chymhwyster addysg uwch yn uwch yn y DU yn gyffredinol 

nag yng Nghymru.  Yn ogystal, mae canran y bobl gyflogedig y mae eu cymhwyster uchaf yn 

llai na Safon Uwch yn uwch yng Nghymru na’r DU yn gyffredinol. Mae Ffigur 7.3 yn rhoi mwy 

o fanylion am y ffordd yr amcangyfrifir y bydd proffil addysgol pobl gyflogedig yn esblygu yn y 

DU yn gyffredinol rhwng 2007 a 2027, gyda chanran uwch o golledion o ran y rheiny â 

chymwysterau Lefel 1 neu’n is ac enillion dramatig o ran y rheiny â chymwysterau Lefel 4 ac 

yn uwch.  

 

Mae Tabl 7.1 yn cyflwyno proffil cyflogaeth yn ôl y cymhwyster uchaf yng Nghymru yn 2017 a 

2027. Yn 2017, roedd gan 61.1 y cant o’r rheiny mewn gwaith gymhwyster uchaf islaw lefel 

addysg uwch (h.y. lefel cymhwyster islaw 4). Amcanir y bydd y ganran hon yn gostwng i 51.1 

y cant yn 2027. Y category mwyaf yn 2017 oedd y rheiny â chymwysterau Safon Uwch neu 

gyfwerth, ond erbyn 2027, disgwylir mai’r category mwyaf fydd y rheiny â gradd gyntaf. 

Amcanir y bydd y niferoedd a chymwysterau Safon Uwch ac yn is (dim cymwysterau lefel 3) 

yn gostwng, gyda chyfraddau uchaf y gostyngiad yn digwydd ymysg y rheiny â chymwysterau 

lefel is neu ddim cymwysterau. Fodd bynnag, mae cyfradd ragamcanol y gostyngiad yn 

arafach na chyfartaledd y DU. Mewn gwrthgyferbyniad, amcanir y bydd cyfradd y cynnydd ar 

gyfer y rheiny â graddau uwch eraill a doethuriaeth yn gyflymach na chyfartaledd y DU. 

                                                
3 Mae Dyfodol Gwaith yn cyflwyno data ar gymwysterau addysgol uchaf gan ddefnyddio Fframwaith 

Cymwysterau Rheoleiddiedig (sy’n berthnasol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon). Mae gan y dosbarthiad 

RQF naw lefel: lefel mynediad a lefelau un i wyth. Mae gan Fframwaith Credydau a Chymwysterau 

Cymru (FfCChC) yr un naw lefel â’r RQF ac mae wedi mabwysiadu’r un disgrifwyr lefel ar gyfer 

cymwysterau rheoleiddiedig (ddim yn radd). 
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Ffigur 7.1: Cyflogaeth yn ôl cymhwyster addysgol uchaf, 2007-2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Ffigur 7.2: Cyfrannau cyflogaeth yng Nghymru yn ôl cymhwyster addysgol 

uchaf, 2007, 2017 a 2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Mae Tabl 7.2 yn cyflwyno’r galw i ehangu, galw am weithwyr llanw a gofyniad llafur net yn 

ystod y cyfnod 2017-2027 yn ôl cymhwyster addysgol uchaf ar gyfer Cymru.  Amcanir y bydd 

y galw i ehangu uchaf ar gyfer y rheiny â graddau ac yn uwch, ac y bydd galw negyddol i 

ehangu ar gyfer y rheiny â’r cymwysterau isaf neu ddim cymwysterau. Mae’r galw am weithwyr 

llanw ar ei uchaf ar gyfer y rheiny â chymwysterau i lefel gradd gyntaf, gan arwain at ofyniad 

net o 195.8 mil dros y cyfnod.  Mae’r cyfanswm gofyniad mawr arall yn debygol o fod ar gyfer 

pobl â chymwysterau lefel gradd uwch arall. Mae’r amcangyfrifon hyn yn awgrymu y bydd 

galw mawr gan gyflogwyr am fyfyrwyr sydd yn gadael addysg uwch yn ystod y cyfnod 2017-

2027. 
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Ffigur 7.3: Cymwysterau addysgol uchaf yng Nghymru a’r DU, 2007 i 2027 

 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 7.1:  Newid mewn cyflogaeth yng Nghymru yn ôl cymhwyster addysgol uchaf, 

2017-2027 

Cymhwyster uchaf (Lefel 
RQF/CQF) 

Cyflogaeth 2017 Cyflogaeth 2027 Newid 2017-27 

(000oe
dd) 

Cyfran yr holl 
gyflogaeth (%) 

(000oedd) Cyfran yr 
holl 

gyflogaeth 
(%) 

Cymru 
(000oedd) 

Cymru  
(%) 

DU  
(%) 

8 Doethuriaeth 24.3 1.6 34.6 2.2 10.3 42.5 33.4 

7 Gradd uwch arall 146.7 9.6 203.3 13.0 56.6 38.6 32.2 

6 Gradd gyntaf 261.0 17.1 344.1 21.9 83.0 31.8 34.6 

5 Gradd sylfaen;Nyrsio; 
Addysgu 

86.4 5.6 90.0 5.7 3.6 4.2 16.4 

4 AU islaw lefel gradd 75.3 4.9 95.8 6.1 20.5 27.2 30.0 

3 Safon Uwch a chyfwerth 326.8 21.4 323.7 20.6 -3.1 -1.0 -6.5 

2 TGAU (A-C) a chyfwerth 318.9 20.8 279.8 17.8 -39.1 -12.3 -14.5 

1 TGAU (islaw gradd C) a 
chyfwerth 

205.3 13.4 151.5 9.7 -53.8 -26.2 -34.5 

Dim Cymhwyster 85.0 5.6 46.4 3.0 -38.6 -45.4 -46.0 

Pob cymhwyster  1529.8 100.0 1569.2 100.0 39.4 2.6 2.8 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Tabl 7.2:  Gofyniad llafur yn ôl cymhwyster addysgol uchaf yng Nghymru, 2017-

2027 (000oedd) 

Cymhwyster uchaf (lefel 
RQF/CQF) 

Cyflogaeth (000oedd) Gofyniad llafur 2017-2027 (000oedd) Galw am weithwyr llanw 
fel % o gyfanswm y 

gofyniad 

2017 2027 Galw i 
ehangu 

Galw am 
weithwyr 

llanw 

Cyfanswm 
y gofyniad 

Cymru DU 

8 Doethuriaeth 24.3 34.6 10.3 8.1 18.5 44.0 51.7 

7 Gradd uwch arall 146.7 203.3 56.6 50.8 107.4 47.3 53.7 

6 Gradd gyntaf 261.0 344.1 83.0 112.8 195.8 57.6 54.5 

5 Gradd sylfaen; Nyrsio; 
Addysgu 

86.4 90.0 3.6 30.5 34.1 89.3 69.4 

4 AU islaw lefel gradd 75.3 95.8 20.5 29.7 50.2 59.2 56.5 

3 Safon uwch a chyfwerth 326.8 323.7 -3.1 89.9 86.8 103.6 132.2 

2 TGAU (A-C) a chyfwerth 318.9 279.8 -39.1 86.6 47.5 182.2 231.7 

1 TGAU (islaw gradd C) a 
chyfwerth 

205.3 151.5 -53.8 40.8 -13.0 -314.2 -121.6 

Dim Cymhwyster 85.0 46.4 -38.6 10.2 -28.4 -35.9 -40.2 

Pob cymhwyster 1529.8 1569.2 39.4 459.6 499.0 92.1 91.6 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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8. Newid mewn cyflogaeth yn ôl Rhanbarth Economaidd 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru amcanestyniadau lleol Dyfodol Gwaith gan Cambridge 

Econometrics ac IER Warwick ar gyfer tri Rhanbarth Economaidd Cymru (Ffigur 8.1). 

Oherwydd cyfyngiadau data economaidd-gymdeithasol ar y raddfa ddaearyddol hon, mae llai 

o fanylion yn cael eu creu gan y model hwn nag ar gyfer Cymru. Er enghraifft, nid oes unrhyw 

ddadansoddiad o gyflogaeth yn ôl rhyw. Amcangfrifir y model ar wahân ar gyfer pob Rhanbarth 

Ecnomaidd ac nid yw’r cynnyrch wedi eu cyfyngu i swm cyfansmwm Cymru. Mae Dyfodol 

Gwaith yn rhoi amcanestyniadau ar gyfer yr un set o ddiwydiannau, galwedigaethau a 

chymwysterau ag y maent ar gyfer Cymru ac yn amcangyfrif y galw am weithwyr llanw yn ôl 

galwedigaeth diwydiant a chymhwyster uchaf ar gyfer pob Rhanbarth Economaidd. Fodd 

bynnag, oherwydd y prinder gwybodaeth leol, mae’r model amcanu yn cymryd bod perthynas 

ar lefel y DU – neu Gymru – yn berthnasol ar y raddfa leol. Mae’r pwyll sy’n berthnasol i Gymru 

felly’n fwy perthnasol byth wrth ddehongli data ar gyfer Rhanbarthau Economaidd. 

Amcanir y bydd bron hanner y gyflogaeth wedi ei leoli yn Ne Ddwyrain Cymru yn 2027. 

Syrthiodd cyfran y gyflogaeth yn y rhanbarth ychydig rhwng 2007 a 2017, fodd bynnag, 

amcanir na fydd yn newid rhwng 2017 a 2027 (Tabl 8.1). Roedd y cynnydd yn y gyfradd 

cyflogaeth rhwng 2007 a 2017 ar ei uchaf yng Ngogledd Cymru, ond amcanir y bydd ond yn 

tyfu ychydig yn gyflymach na’r ddau ranbarth arall rhwng 2017 a 2027 (Tabl 8.2). Mae’r galw 

am weithwyr llanw yn mynd ymhell y tu hwnt i’r galw i ehangu ym mhob un o’r tri rhanbarth 

economaidd, gan roi cyfrif am gyfanswm yr holl ofyniad llafur bron.  Mae ar ei uchaf yn Ne 

Ddwyrain Cymru (Tabl 8.3).  

Mae Tabl 8.4 yn dangos amcanestyniadau cyflogaeth ranbarthol yn ôl sector. Mae’r gyfran 

cyflogaeth a amcangyfrifir mewn gweithgynhyrchu ar ei uchaf yng Ngogledd Cymru yn 2017 

a 2027, tra bod cyfran busnes a gwasanaethau eraill ar ei uchaf yn Ne Ddwyrain Cymru y 

ddwy flynedd. Mae’r amcangyfrifiad o gyfran cyflogaeth y sector cynradd ar ei uchaf yn Ne 

Orllewin a Chanolbarth Cymru yn 2017 a 2027).  

Mae Tabl 8.5 yn datgelu bod y sector cynradd wedi ennill cyflogaeth yn gyflym rhwng 2007 a 

2017 ym mhob rhan o Gymru, ond amcanir y bydd yn tyfu’n arafach rhwng 2017 a 2027. 

Amcanir y bydd cyflogaeth yn y diwydiant gweithgynhyrchu yn gostwng yn arafach rhwng 2017 

a 2027 na’r degawd blaenorol yn Ne Ddwyrain a Gogledd Cymru, ond amcanir y bydd y 

gyfradd colli swyddi yn cynyddu ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth Cymru. Amcanir y bydd 

busnes a gwasanaethau eraill yn tyfu gyflymaf yng Ngogledd Cymru (o 7.5%). Fodd bynnag, 

mae’n gyfradd twf arafach nag y gwelodd y rhanbarth rhwng 2007 a 2017. Yn Ne Orllewin a 

Chanolbarth Cymru, mewn gwrthgyferbyniad, amcanir y bydd cyfradd twf cyflogaeth mewn 

busnes a gwasanaethau eraill yn gyflymach rhwng 2017 a 2027 nag oedd rhwng 2007 a 2017.  
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Nid oes llawer o wahaniaeth rhwng Rhanbarthau Economaidd o ran strwythur galwedigaethol 

(Tabl 8.6). Y gwahaniaeth mwyaf nodedig yn 2017 oedd bod galwedigaethau medrau crefftus 

yn fwy cyffredin yng Ngogledd Cymru a De Orllewin a Chanolbarth Cymru, ac yn llai cyffredin 

yn Ne Ddwyrain Cymru. Amcanir y bydd y gwahaniaeth hwn yn parhau yn 2027. Amcanir y 

bydd gan Ogledd Cymru ganran uwch o weithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannau a 

galwedigaethau elfennol na’r ddau ranbarth arall, tra bydd cyfran y gyflogaeth mewn 

galwedigaethau proffesiynol, proffesiynol cyswllt a gweinyddol ac ysgrifenyddol yn uwch yn y 

De Ddwyrain. Tyfodd galwedigaethau proffesiynol yn gyflymach yng Ngogledd Cymru rhwng 

2007 a 2017, ond amcanir na fydd llawer o amrywiad daearyddol rhwng 2017 a 2027 (Tabl 

8.7). Gan De Ddwyrain Cymru oedd y canrannau uchaf o weithwyr â chymwysterau addysgol 

lefel uwch (Tabl 8.8), ond amcanir y bydd bob un o’r tri Rhanbarth Economaidd yn profi newid 

tuag at weithwyr â chymhwysterau uwch rhwng 2017 a 2027 gyda gwahaniaethau mawr iawn 

o ran newidiadau mewn canrannau cyflogaeth rhwng y mwyaf cymwys a’r lleiaf cymwys ym 

mhob un o’r tri Rhanbarth Economaidd (Tabl 8.9). 
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Tabl 8.1:  Amcangyfrifon ac amcanestyniadau cyflogaeth yn ôl Rhanbarth 

Economaidd 

Rhanbarth 
Economaidd 

Cyflogaeth
2007 

Cyfran 
Cymru, 

2007 (%) 

Cyflogaeth 
2017 

Cyfran 
Cymru, 

2017 (%) 

Cyflogaeth
2027 

Cyfran 
Cymru, 

2027 (%) 

Gogledd 320.5 22.7 356.3 23.3 365.8 23.3 

De Orllewin a 
Chanolbarth Cymru 

406.2 28.8 439.9 28.8 451.1 28.7 

De Ddwyrain  685.7 48.7 736.2 48.1 755.3 48.1 

Cymru 1,409.0 100.0 1,529.8 100.0 1,569.2 100.0 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

Noder: Mae’r swm cyflogaeth yn y Rhanbarthau Economaidd yn amrywio ychydig o gyfanswm Cymru.  
Mae hyn am fod modelau ar wahân wedi cael eu hamcangyfrif ar gyfer Cymru a phob rhanbarth ac ni 
chafodd eu cyfansymiau eu cyfyngu i gyd-fynd â hyn. 

 

Tabl 8.2:  Newid mewn cyflogaeth yn ôl Rhanbarth Economaidd 

Rhanbarth 
Economaidd 

Newid 2007-2017 Newid 2017-2027 

(000oedd) % Cyfartaledd 
blynyddol 

(000oedd) % Cyfartaledd 
blynyddol 

Gogledd 35.9 11.2 1.1 9.5 2.7 0.3 

De Orllewin a 
Chanolbarth Cymru 

33.7 8.3 0.8 11.2 2.6 0.3 

De Ddwyrain  50.6 7.4 0.7 19.1 2.6 0.3 

Cymru 120.8 8.6 0.8 39.4 2.6 0.3 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Tabl 8.3:  Galw i ehangu ac am weithwyr llanw a chyfanswm y gofyniad 2017-2027, yn ôl 

Rhanbarth Economaidd 

Cydran cyfanswm y gofyniad llafur, 2017-
2027 

Rhanbarth Economaidd (000oedd) Cymru 
(000oedd) 

Gogledd De Orllewin 
a 

Chanolbarth 
Cymru 

De 
Ddwyrain 

Galw i ehangu 9.5 11.2 19.1 39.4 

Galw am weithwyr llanw 117.1 145.3 242.2 503.5 

Cyfanswm y gofyniad 126.5 156.5 261.2 542.9 

Galw am weithwyr llanw fel canran o 
gyfanswm y gofyniad 

92.5 92.8 92.7 92.7 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 8.4:  Canran a gyflogir ym mhob sector diwydiant yn 2017 a 2027, yn ôl Rhanbarth 

Economaidd 

Sector diwydiant Rhanbarth Economaidd Cymru 

Gogledd De Orllewin a 
Chanolbarth 

Cymru 

De Ddwyrain 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 2017 2027 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

6.0 5.8 7.1 7.0 4.0 3.9 5.3 5.3 

Gweithgynhyrchu 11.8 10.8 7.9 6.9 9.5 8.4 9.6 8.6 

Adeiladu 7.1 7.0 7.4 7.3 6.6 6.5 7.0 6.9 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

26.0 25.9 25.9 25.7 23.7 23.4 24.9 24.7 

Busnes a gwasanaethau 
eraill 

19.6 20.5 19.8 20.6 24.4 25.2 22.0 22.8 

Gwasanaethau nad ydynt 
ar gyfer y farchnad 

29.5 29.9 32.0 32.4 31.8 32.4 31.2 31.7 

Pob diwydiant 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Tabl 8.5:  Canran y newid mewn cyflogaeth yn ôl sector diwydiant ar gyfer 2007-2017 a 

2017-2027, yn ôl Rhanbarth Economaidd 

Sector diwydiant Rhanbarth Economaidd Cymru 

Gogledd De Orllewin a 
Chanolbarth 

Cymru 

De Ddwyrain 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

Sector cynradd a 
chyfleustodau 

38.0 0.4 59.7 1.5 67.3 2.2 55.9 1.4 

Gweithgynhyrchu -15.8 -6.2 -7.0 -10.0 -17.5 -9.2 -14.7 -8.5 

Adeiladu -7.5 1.1 -8.4 0.9 -4.5 0.9 -6.4 0.9 

Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 

8.3 2.5 6.0 2.1 5.3 1.6 6.3 1.9 

Busnes a gwasanaethau 
eraill 

20.3 7.5 1.9 6.7 9.5 6.2 9.4 6.6 

Gwasanaethau nad ydynt 
ar gyfer y farchnad  

25.1 4.0 16.2 4.1 15.5 4.5 18.0 4.2 

Pob diwydiant 11.2 2.7 8.3 2.6 7.4 2.6 8.6 2.6 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 8.6:  Canran a gyflogir yn ôl galwedigaeth yn 2017 a 2027, yn ôl Rhanbarth 

Economaidd 

Prif grŵp SOC  Rhanbarth Economaidd Cymru 

Gogledd De Orllewin a 
Chanolbarth 

Cymru 

De Ddwyrain 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 2017 2027 

Rheolwyr, cyfarwyddwyr 
ac uwch swyddogion 

7.9 8.7 7.9 8.6 8.0 8.8 7.9 8.7 

Galwedigaethau 
proffesiynol 

17.8 19.7 18.5 20.5 19.4 21.4 18.8 20.7 

Proffesiynol cyswllt a 
thechnegol 

10.8 11.6 11.0 11.8 11.7 12.5 11.2 12.0 

Gweinyddol ac 
ysgrifenyddol 

9.9 8.4 10.1 8.5 11.1 9.3 10.5 8.8 

Crefftau medrus 14.5 13.1 14.6 13.3 12.1 10.9 13.4 12.1 

Gofalu, hamdden a 
gwasanaeth arall 

10.6 11.6 11.1 12.2 11.1 12.1 11.0 12.0 

Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

8.0 7.6 8.2 7.7 8.3 7.9 8.2 7.8 

Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a 
pheiriannau 

8.2 7.3 7.0 6.2 7.3 6.4 7.4 6.6 

Galwedigaethau elfennol 12.3 12.1 11.6 11.3 11.1 10.7 11.5 11.2 

Pob galwedigaeth 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 8.7:  Canran y newid mewn cyflogaeth yn ôl galwedigaeth a gyfer 2007-2017 a 2017-

2027, yn ôl Rhanbarth Economaidd 

Prif grŵp SOC Rhanbarth Economaidd Cymru 

Gogledd De Orllewin a 
Chanolbarth 

Cymru 

De Ddwyrain 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion 

27.2 13.1 24.9 12.4 25.9 12.6 26.0 12.6 

Galwedigaethau proffesiynol 34.9 13.4 27.5 13.2 28.7 13.2 29.8 13.2 

Proffesiynol cyswllt a 
thechnegol 

23.4 10.3 16.7 9.8 16.4 9.7 18.2 9.8 

Gweinyddol ac ysgrifenyddol 0.2 -13.2 -6.7 -14.0 -5.0 -13.6 -4.3 -13.6 

Galwedigaethau medrau 
crefftus 

6.1 -6.8 11.1 -6.6 3.1 -7.4 6.3 -7.0 

Gofalu, hamdden a 
gwasanaeth arall 

38.2 12.0 31.1 12.3 32.2 12.5 33.3 12.3 

Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

-2.6 -2.7 -6.8 -3.3 -3.7 -2.5 -4.4 -2.8 

Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheiriannau 

-13.5 -9.4 -8.2 -9.2 -15.5 -9.8 -13.1 -9.5 

Galwedigaethau elfennol -4.4 0.9 -12.2 -0.2 -12.4 -1.3 -10.4 -0.5 

Pob galwedigaeth 11.2 2.7 8.3 2.6 7.4 2.6 8.6 2.6 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

 

Tabl 8.8:  Canran a gyflogir yn ôl cymhwyster uchaf yn 2017 a 2027, yn ôl Rhanbarth 

Economaidd 

Cymhwyster uchaf (RQF) Rhanbarth Economaidd Cymru 

Gogledd De Orllewin a 
Chanolbarth 

Cymru 

De Ddwyrain 

2017 2027 2017 2027 2017 2027 2017 2027 

RQF8 Doethuriaeth 7.9 8.7 7.9 8.6 8.0 8.8 7.9 8.7 

RQF7 Gradd uwch arall 17.8 19.7 18.5 20.5 19.4 21.4 18.8 20.7 

RQF6 Gradd gyntaf 10.8 11.6 11.0 11.8 11.7 12.5 11.2 12.0 

RQF5 Gradd sylfaen; Nyrsio; 
Addysgu 

9.9 8.4 10.1 8.5 11.1 9.3 10.5 8.8 

RQF4 AU islaw lefel gradd 14.5 13.1 14.6 13.3 12.1 10.9 13.4 12.1 

RQF3 Safon Uwch a 
chyfwerth 

10.6 11.6 11.1 12.2 11.1 12.1 11.0 12.0 

RQF2 TGAU (A-C) a 
chyfwerth 

8.0 7.6 8.2 7.7 8.3 7.9 8.2 7.8 

RQF1 TGAU (islaw gradd C) 
a chyfwerth 

8.2 7.3 7.0 6.2 7.3 6.4 7.4 6.6 

Dim Cymhwyster  12.3 12.1 11.6 11.3 11.1 10.7 11.5 11.2 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl 8.9:  Canran y newid mewn cyflogaeth yn ôl cymhwyster uchaf ar gyfer 2007-2017 a 

2017-2027, yn ôl Rhanbarth Economaidd 

Cymhwyster uchaf (RQF) Rhanbarth Economaidd Cymru 

Gogledd De Orllewin a 
Chanolbarth 

Cymru 

De Ddwyrain 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

2007-
17 

2017-
27 

RQF8 Doethuriaeth 88.6 43.3 79.9 42.4 77.4 42.4 80.6 42.5 

RQF7 Gradd uwch arall 67.4 39.4 57.2 38.0 57.8 38.6 59.8 38.6 

RQF6 Gradd gyntaf 63.1 32.9 55.0 32.1 54.4 31.2 56.6 31.8 

RQF5 Gradd sylfaen; Nyrsio; 
Addysgu 

13.0 5.7 7.5 4.8 6.0 3.3 8.1 4.2 

RQF4 AU islaw lefel gradd  27.3 28.4 25.5 28.1 20.8 26.0 23.8 27.2 

RQF3 Safon Uwch a 
chyfwerth 

17.5 -0.6 15.1 -0.7 14.0 -1.3 15.2 -1.0 

RQF2 TGAU (A-C) a 
chyfwerth 

-3.4 -11.6 -6.4 -12.3 -7.6 -12.6 -6.2 -12.3 

RQF1 TGAU (islaw gradd C) 
a chyfwerth 

-7.8 -25.2 -10.6 -26.3 -12.2 -26.7 -10.7 -26.2 

Dim Cymhwyster -38.9 -46.2 -39.4 -45.7 -41.8 -44.9 -40.4 -45.4 

Pob cymhwyster 11.2 2.7 8.3 2.6 7.4 2.6 8.6 2.6 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Ffigur 8.1: Map o Ranbarthau Economaidd Cymru 
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9. Casgliadau 

Mae amcanestyniadau Dyfodol Gwaith yn dangos bod cyflogaeth yng Nghymru yn debygol o 

dyfu’n arafach yn ystod y cyfnod 2017 i 2027 nag yn y degawd blaenorol. Roedd y cyfnod 

cynharach yn cynnwys y gostyngiad mewn cyflogaeth o ganlyniad i argyfwng ariannol 2007-

8, ac adferiad mewn swyddi o 2012 i 2017. Amcanir y bydd cyflogaeth yng Nghymru’n tyfu 

ychydig yn arafach na’r DU yn gyffredinol (ar 0.3 y cant y flwyddyn), ond mae amrywiadau 

cenedlaethol a rhanbarthol yn y DU yn eithaf bach. Mae’r tueddiadau cyflogaeth rhagamcanol 

ar gyfer Cymru yn eithaf tebyg i gyfartaleddau’r DU.  Fodd bynnag, mae gofynion yr economi 

ar gyfer llafur yn ystod y cyfnod hwn yn debygol o fod dros 11 gwaith yn fwy na’r twf mewn 

cyflogaeth, oherwydd yr angen i gael gweithwyr llanw yn lle gweithwyr sy’n gadael y gweithlu. 

Crëwyd yr amcanestyniadau hyn cyn i bandemig Covid-19 ddod i’r amlwg. Bydd hyn yn cael 

effaith ar dueddiadau yn arbennig yn y tymor byr.  

 

Disgwylir i nifer y menywod sydd yn gyflogedig gynyddu’n llawer cyflymach na nifer y dynion, 

gan gynyddu cyfran fenywaidd cyflogaeth yng Nghymru. Amcanir y bydd cyflogaeth amser 

llawn dynion yn gostwng hefyd, tra bod cyflogaeth ran-amser dynion yn tyfu tua’r un peth â 

chyfradd flynyddol gyfartalog y DU. Ar gyfer menywod, mae gwaith rhan-amser yn rhoi cyfrif 

am y rhan fwyaf o’r cynnydd mewn cyflogaeth.  Yn gyffredinol, amcanir y bydd cyflogaeth ran-

amser yn tyfu tua dwywaith mor gyflym â chyflogaeth amser llawn. Mewn gwrthgyferbyniad 

â’r cyfnod hyd at 2017, amcanir y bydd hunangyflogaeth yn gostwng 3.9 y cant, ychydig yn 

gyflymach na chyfartaledd y DU, gyda gostyngiad cyflymach ar gyfer dynion na menywod. 

Disgwylir y rhan fwyaf o’r cynnydd mewn cyflogaeth mewn swyddi rhan-amser, ac amcanir y 

bydd cyflogaeth amser llawn gwrywaidd yn gostwng. 

 

Amcanir y bydd y newid cymharol mewn cyflogaeth tuag at y sector gwasanaeth yn parhau 

yn ystod y cyfnod 2017 i 2027. Y sector mwyaf yw gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y 

farchnad, wedi ei ddilyn gan fasnach, llety a thrafnidiaeth. Mae’r gostyngiad araf mewn 

cyflogaeth yn y diwydiant gweithgynhyrchu yn debygol o barhau, tra bod disgwyl i gyflogaeth 

mewn busnes a gwasanaethau eraill gynyddu. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y symudiad parhaus 

yn y strwythur galwedigaethol tuag at alwedigaethau statws uwch.  Gan fod disgwyl i’r 

sectorau iechyd ac addysg barhau i fod yn brif gyflogwyr, amcanir y bydd y galw am 

alwedigaethau proffesiynol, cyswllt a galwedigaethau gofalu, hamdden a gwasanaeth arall yn 

cynyddu.  Er hynny, mae’r boblogaeth sy’n heneiddio’n golygu y bydd ga lw parhaus am 

weithwyr llanw mewn galwedigaethau sy’n lleihau. 
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Canlyniad y tueddiadau galwedigaethol hyn ynghyd â mwy o gyfranogiad mewn addysg uwch 

yw newid paraus yn y proffil cymwysterau tuag at gymwysterau lefel uwch yn ystod y cyfnod 

2017 i 2027. Fodd bynnag, mae lefel gyfartalog cymwysterau addysgol ymysg gweithwyr yng 

Nghymru yn debygol o barhau i fod yn is na chyfartaledd y DU a bydd y gyfradd wella yn 

parhau’n arafach.  

 

Mae amcanestyniadau lleol Dyfodol Gwaith yn datgelu gwahaniaethau bach yn unig yng 

nghyfraddau disgwyliedig y newid mewn cyflogaeth rhwng y tri Rhanbarth Economaidd.  Mae 

De Ddwyrain Cymru yn debygol o brofi’r newid tuag at y sector gwasanaeth a chyflogaeth 

mwy medrus a chymwys gryfaf, tra disgwylir i’r diwydiant gweithgynhyrchu a galwedigaethau 

cysylltiedig barhau’n fwy arwyddocaol yng Ngogledd Cymru. 
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Atodiad A.1: Ychwanegiad Rhanbarthol 

Comisiynwyd amcanestyniadau lleol Dyfodol Gwaith ar gyfer tri Rhanbarth Economaidd 

Cymru oddi wrth Cambridge Econometrics ac IER Warwick gan Lywodraeth Cymru.  Mae’r 

rhain wedi cael eu crynhoi ym Mhennod 8 o’r adroddiad hwnfv. Mae amcangyfrifon manwl o 

newid mewn cyflogaeth yn ôl diwydiant, galwedigaeth a chymhwyster addysgol uchaf wedi 

cael eu creu mewn llawlyfr Excel ar gyfer pob Rhanbarth Economaidd.  Yn ogystal, mae’r 

llawlyfrau yn cynnwys amcanestyniadau ar wahân ar gyfer rhanbarthau Canolbarth Cymru a 

De Orllewin Cymru. Ceir crynodeb o gynnwys pob llawlyfr yn Nhabl A.1.1 isod. Fel y gwelir, 

mae llawer iawn o wybodaeth ar gael.  Felly, dim ond tablau cryno ar gyfer cyflogaeth yn ôl 

diwydiant a galwedigaeth a gyflwynir yn Nhablau A.1.2 ac A.1.3. 

 

Tabl A.1.1:  Y taflenni gwaith a geir ym mhob llawlyfr 

Enw’r 
daflen Cynnwys 

Ind T1 Cyflogaeth yn ôl Sector Diwydiant (6 diwydiant) 

Ind T2 Cyflogaeth yn ôl Grŵp Diwydiant (22 diwydiant) 

Ind T4 Cyflogaeth yn ôl Grŵp Diwydiant mewn Sector (6 + 22 diwydiant) 

Ind F1 Siart Bar Twf mewn Cyflogaeth yn ôl Grŵp Diwydiant (6 + 22 diwydiant) 

Ind F2 Siart Llinell Cyflogaeth yn ôl Diwydiant (6 + 22 diwydiant) 

Occ T1 

Newid mewn Cyflogaeth yn ôl Grŵp Galwedigaeth a Galw am Weithwyr Llanw (9 
galwedigaeth) 

Occ T2 

Newid mewn Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth a Galw am Weithwyr Llanw (25 
galwedigaeth) 

Occ T3 

Newid mewn Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth mewn Grŵp Galwedigaeth (9 + 25 
galwedigaeth) 

Occ F1 Siart Bar Twf mewn Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth (9 + 25 galwedigaeth) 

Occ F2 Siart Llinell Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth (9 + 25 galwedigaeth) 

Occ F3 Newidiadau mewn Strwythur Cyflogaeth Alwedigaethol (9 galwedigaeth) 

Qual T1 Cyflogaeth yn ôl Cymhwyster (9 galwedigaeth) 

Qual F1 Siart Llinell Cyflogaeth yn ôl Cymhwyster (9 cymhwyster) 

ShiftShare 
T1 Rhannu Sifft yn ôl Galwedigaeth (25 galwedigaeth) 

RD T1 

Galw am Weithwyr Llanw yn ôl Galwedigaeth a Chymhwyster (25 galwedigaeth yn 
ôl 9 cymhwyster) 

RD F1 Galw am Weithwyr Llanw yn ôl Grŵp Galwedigaeth (9 + 25 galwedigaeth) 

Basic T1 

Cyflogaeth yn ôl Sector Diwydiant, Grŵp Galwedigaeth a Chymhwyster (9 
galwedigaeth yn ôl 6 diwydiant yn ôl 9 cymhwyster) 

Basic T2 

Newid mewn Cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth a’r Galw am Weithwyr Llanw (25 
galwedigaeth yn ôl 9 cymhwyster) 
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Tabl A.1.2:  Cydrannau newid mewn cyflogaeth yn ôl Sector diwydiant, 2007-2027 

(000oedd) 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 

  

Rhanbarth Economaidd a 
sector 2007 SIC 

 2007 2017 2027 

2017-2027 

Galw i 
Ehangu 

Gweithwyr 
Llanw 

Galw 
Cyfanswm y 

Gofyniad 

Gogledd Cymru       
1 Sector cynradd a 
chyfleustodau 15 21 21 0 7 7 

2 Gweithgynhyrchu 50 42 39 -3 12 9 

3 Adeiladu 27 25 26 0 7 7 
4 Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 85 92 95 2 30 32 
5 Busnes a gwasanaethau 
eraill 58 70 75 5 23 29 
6 Gwasanaethau nad ydynt 
yn cael eu marchnata 84 105 109 4 38 42 

Pob diwydiant 320 356 366 9 117 127 
De Orllewin a Chanolbarth 
Cymru       
1 Sector cynradd a 
chyfleustodau 20 31 32 0 10 11 

2 Gweithgynhyrchu 37 35 31 -3 9 6 

3 Adeiladu 36 33 33 0 9 10 

4 Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 107 114 116 2 37 39 

5 Busnes a gwasanaethau 
eraill 85 87 93 6 29 35 

6 Gwasanaethau nad ydynt 
yn cael eu marchnata 121 141 146 6 50 56 

Pob diwydiant 406 440 451 11 145 156 

De Ddwyrain Cymru       
1 Sector cynradd a 
chyfleustodau 17 29 30 1 9 10 

2 Gweithgynhyrchu 85 70 64 -6 19 13 

3 Adeiladu 51 49 49 0 14 14 

4 Masnach, llety a 
thrafnidiaeth 165 174 177 3 56 59 

5 Busnes a gwasanaethau 
eraill 164 179 191 11 60 71 

6 Gwasanaethau nad ydynt 
yn cael eu marchnata  203 234 245 11 84 95 

Pob diwydiant 686 736 755 19 242 261 
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Tabl A.1.3:  Cydrannau newid mewn cyflogaeth yn ôl Galwedigaeth (Prif Grŵp SOC), 

2007-2027 (000oedd) 

Rhanbarth Economaidd  a Phrif 
Grŵp 2010 SOC 

2007 2017 2027 2017-2027 

Galw i 
ehangu 

Galw am 
Weithwyr 

Llanw 

Cyfanswm y 
Gofyniad 

Gogledd Cymru 
      

1.Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion 

22 28 32 4 11 15 

2. Galwedigaethau proffesiynol 47 63 72 9 22 31 

3. Proffesiynol cyswllt a 
thechnegol 

31 38 42 4 13 17 

4. Gweinyddol ac ysgrifenyddol 35 35 31 -5 11 6 

5. Galwedigaethau crefftau 
medrus 

49 52 48 -3 14 11 

6. Gofalu, hamdden a 
gwasanaeth arall 

27 38 42 5 15 19 

7. Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

29 29 28 -1 9 8 

8. Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheiriannau 

34 29 27 -3 8 5 

9. Galwedigaethau elfennol 46 44 44 0 14 14 

Pob galwedigaeth 320 356 366 9 117 127 

De Orllewin a Chanolbarth 
Cymru 

      

1.Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion 

28 35 39 4 13 18 

2. Galwedigaethau proffesiynol 64 82 92 11 29 39 

3. Proffesiynol cyswllt a 
thechnegol 

41 48 53 5 16 21 

4. Gweinyddol ac ysgrifenyddol 48 45 38 -6 14 8 

5. Galwedigaethau crefftau 
medrus 

58 64 60 -4 18 14 

6. Gofalu, hamdden a 
gwasanaeth arall 

37 49 55 6 19 25 

7. Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

38 36 35 -1 11 10 

8. Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheriannau 

33 31 28 -3 9 6 

9. Galwedigaethau elfennol 58 51 51 0 16 16 

Pob galwedigaeth 406 440 451 11 145 156 

De Ddwyrain Cymru  
      

1.Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac 
uwch swyddogion 

47 59 66 7 23 30 

2. Galwedigaethau proffesiynol 111 143 161 19 50 69 

3. Proffesiynol cyswllt a 
thechnegol 

74 86 94 8 28 37 

4. Gweinyddol ac ysgrifenyddol 86 81 70 -11 25 14 

5. Galwedigaethau medrau 
crefftus 

86 89 83 -7 24 18 

6. Gofalu, hamdden a 
gwasanaeth arall 

62 81 92 10 32 42 

7. Gwerthu a gwasanaeth 
cwsmeriaid 

64 61 60 -2 19 18 

8. Gweithredwyr prosesau, 
peirianwaith a pheiriannau 

64 54 49 -5 15 10 

9. Galwedigaethau elfennol 93 82 80 -1 25 24 

Pob galwedigaeth 686 736 755 19 242 261 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Tabl A.1.4:  Cydrannau newid mewn cyflogaeth yn ôl cymhwyster uchaf 2007-2027 

(000oedd) 

Rhanbarth Economaidd a’r 
cymhwyster uchaf 

2007 2017 2027 2017-2027 

Galw i 
ehangu 

Galw am 
Weithwyr 

Llanw 

Cyfanswm y 
Gofyniad 

Gogledd Cymru 
      

8 Doethuriaeth 3 5 8 2 2 4 

7 Gradd uwch arall 19 32 45 13 12 25 

6 Gradd gyntaf 36 59 78 19 28 47 

5 Gradd sylfaen; Nyrsio; 
Addysgu 

18 20 21 1 8 9 

4 AU islaw lefel gradd 14 18 23 5 8 13 

3 Safon Uwch a chyfwerth 65 77 76 0 23 23 

2 TGAU (A-C) a chyfwerth 78 75 67 -9 23 14 

1 TGAU (islaw gradd C) a 
chyfwerth 

53 49 37 -12 11 -1 

Dim Cymhwyster 34 21 11 -10 3 -7 

Pob cymhwyster 320 356 366 9 117 127 

De Orllewin a Chanolbarth 
Cymru 

      

8 Doethuriaeth 4 7 10 3 3 5 

7 Gradd uwch arall 27 42 58 16 16 32 

6 Gradd gyntaf 48 74 98 24 35 59 

5 Gradd sylfaen; Nyrsio; 
Addysgu 

23 25 26 1 10 11 

4 AU islaw lefel gradd 17 22 28 6 9 16 

3 Safon Uwch a chyfwerth 82 94 94 -1 29 28 

2 TGAU (A-C) a chyfwerth 98 92 81 -11 28 16 

1 TGAU (islaw gradd C) a 
chyfwerth 

66 59 43 -15 13 -2 

Dim Cymhwyster 41 25 14 -11 3 -8 

Pob cymhwyster 406 440 451 11 145 156 

De Ddwyrain Cymru 
      

8 Doethuriaeth 7 12 17 5 4 9 

7 Gradd uwch arall 46 73 101 28 27 55 

6 Gradd gyntaf 83 129 169 40 60 100 

5 Gradd sylfaen; Nyrsio; 
Addysgu 

39 42 43 1 16 17 

4 AU islaw lefel gradd 30 36 45 9 15 25 

3 Safon Uwch a chyfwerth 137 156 154 -2 47 45 

2 TGAU (A-C) a chyfwerth 164 152 133 -19 45 26 

1 TGAU (islaw gradd C) a 
chyfwerth 

111 98 71 -26 22 -4 

Dim Cymhwyster 68 39 22 -18 5 -12 

Pob cymhwyster 686 736 755 19 242 261 

Ffynhonnell: Dyfodol Gwaith, 2017-2027 
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Atodiad A.2: Ychwanegiad Technegol  

 

Mwy o fanylion am amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 

Mae’r adroddiadau o amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 2027-2027 y DU ar gael ar wefan 

gov.uk yn: https://www.gov.uk/government/publications/labour-market-and-skills-projections-

2017-to-2027. Mae pedwar adroddiad, fel a ganlyn: 

 

 Amcanestyniadau hirdymor sgiliau a’r farchnad lafur: prif adroddiad : 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/863506/Working_Futures_Main_Report.pdf 

 Amcanestyniadau hirdymor sgiliau a’r farchnad lafur: adroddiad pennawd: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/863886/Working_Futures_Headline_Report.pdf 

 Adroddiad technegol ar ffynonellau a dulliau: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/863508/Working_Futures_Technical_Report.pdf 

 Ychwanegiadau (yn cynnwys yr Atodiad yn disgrifio’r amcanestyniadau ar gyfer 

gwledydd a rhanbarthau’r DU); 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm

ent_data/file/863979/200204_Working_Futures_Annexes_-_For_Publication.pdf 

 

Gellir lawrlwytho’r llawlyfrau yn cynnwys y canlyniadau ar gyfer y DU, pedair gwlad y DU a 

Rhanbarthau Swyddfa’r Llywodraeth o wefan yr IER. Bydd llawlyfrau ar gyfer Partneriaethau 

Menter Lleol yn Lloegr hefyd ar gael. 

 

Terminoleg 

Mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at y galw i ehangu, y galw am weithwyr llanw a chyfanswm 

y gofyniad. Gellir crynhoi’r rhain fel: 

 Galw i ehangu – y newid net yn nifer y swyddi rhwng dau bwynt mewn amser; 

 Galw am weithwyr llanw – yr angen i gyflogwyr gael gweithwyr llanw yn lle rhai sydd 

wedi marw, ymddeol neu wedi gadael am resymau eraill a 

 Cyfanswm y gofyniad – swm y galw i ehangu ac am weithwyr llanw. 

https://www.gov.uk/government/publications/labour-market-and-skills-projections-2017-to-2027
https://www.gov.uk/government/publications/labour-market-and-skills-projections-2017-to-2027
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863506/Working_Futures_Main_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863506/Working_Futures_Main_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863886/Working_Futures_Headline_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863886/Working_Futures_Headline_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863508/Working_Futures_Technical_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863508/Working_Futures_Technical_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863979/200204_Working_Futures_Annexes_-_For_Publication.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/863979/200204_Working_Futures_Annexes_-_For_Publication.pdf
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Oherwydd cyfyngiadau data, mae amcanestyniadau’r galw am weithwyr llanw yn seiliedig ar 

yr honiadau bod patrymau cyffredinol strwythur oed a chyfraddau llif yn gyffredin ar draws pob 

sector a rhanbarth. Ni fydd hyn yn wir yn ymarferol, er eu bod yn benodol i alwedigaeth ar lefel 

y DU. Am y rheswm hwn dylid ystyried canlyniadau’r galw am weithwyr llanw ar lefel sector 

fel rhai mynegol yn unig. Gwneir cyfrifiadau’r galw am weithwyr llanw yn ôl galwedigaeth a 

chânt eu cydgrynhoi ar draws galwedigaethau o fewn diwydiannau (neu lefelau addysgol) i 

greu amcangyfrifon ar gyfer diwydiannau (neu ar gyfer cymhwyster addysgol uchaf). Gall 

gwallau talgrynnu oherwydd categorïau bach neu ddata coll arwain at anghysondebau rhwng 

amcangyfrifon o’r galw am weithwyr llanw, sydd fwyaf amlwg yn yr amcangyfrifon yn ôl 

cymhwyster addysgol uchaf. 

 

Dosbarthiadau diwydiannol a galwedigaethol 

Mae Tabl A2.1 isod yn dangos sut mae’r 6 sector a’r 22 diwydiant a ddefnyddir i gyflwyno 

tueddiadau cyflogaeth yn ôl diwydiant yn cael eu diffinio o ran Dosbarthiad Diwydiannol 

Safonol 2007.  Mae hefyd yn dangos cyfansoddiad sectorau o ran diwydiannau.  Cyflwynir 

lefelau Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 2010 a ddefnyddir yn yr adroddiad yn Nhabl A2.2. 

 

Rhybuddion ar gyfer dehongli amcanestyniadau Dyfodol Gwaith 

Fel pob amcanestyniad a rhagolwg, dylid ystyried y canlyniadau a gyflwynir yn Dyfodol Gwaith 

fel rhai sy’n mynegi tueddiadau tebygol a threfn pwysigrwydd o ystyried parhad patrymau 

ymddygiad a pherfformiad yn y gorffennol, yn hytrach nag amcanestyniadau manwl gywir o’r 

dyfodol.  

Fel y nodwyd yn y prif destun, gwnaed yr amcanestyniadau cyn i argyfwng Covid-19 ddod i’r 

amlwg. Yn hyn o beth, yn y tymor byr, bydd amcanestyniadau’r model yn dargyfeirio o realaeth 

wrth i effaith argygfwng economaidd nad oedd modd rhagweld ei natur, ddatblygu.  Fodd 

bynnag, os yw’r cyfyngiadau symud yn gymharol fyr a bod yr effaith o ran colli gweithgaredd 

economaidd yn barhaol yn gyfyngedig, bydd y tueddiadau tymor hwy a phatrymau’r economi 

yn ailsefydlu eu hunain i raddau helaeth a bydd amcanestyniadau’r model yn adlewyrchu’r 

amodau economaidd gwirioneddol yn agosach. 

Mae creu amcanestyniadau yn cynnwys cryn dipyn o amcangyfrif i greu cyfres amser 

cyflogaeth sydd yn gyson dros amser, nad ydynt, efallai yn cyd-fynd yn union â’r data 

cyflogaeth a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Caiff y rhesymau manwl dros 

hyn eu hesbonio yn yr Adroddiad Technegol. 



57 

 

Tabl A.2.1:  Dosbarthiadau Diwydiant Dyfodol Gwaith 

6 sector 22 Diwydiant 

Côd Enw Côd Enw SIC 2007  

1 Sector cynradd a chyfleustodau 1 Amaethyddiaeth (01-03) 

    2 Mwyngloddio a chwarela (05-09) 

    6 Trydan a nwy (35) 

    7 Dŵr a charthffosiaeth (36-39) 

2 Gweithgynhyrchu 3 Bwyd a diod (10-12) 

    4 Peirianneg (26-28) 

    5 Gweddill gweithgynhyrchu  (13-25) (29-33) 

3 Adeiladu 8 Adeiladu (41-43) 

4 Masnach, llety a thrafnidiaeth 9 Cyfanwerthu a manwerthu  (45-47) 

    10 Transport and storage (49-53) 

    11 Llety a bwyd (55-56) 

5 Busnes a gwasanaethau eraill 12 Y cyfryngau (58-60) (63) 

    13 TG (61-62) 

    14 Cyllid ac yswiriant (64-66) 

    15 Eiddo tiriog (68) 

    16 Gwasanaethau proffesiynol (69-75) 

    17 Gwasanaethau cymorth (77-82) 

    21 Celfyddydau ac adloniant (90-93) 

    22 Gwasanaethau eraill (94-96) 

6 Gwasanaethau nad ydynt ar gyfer y farchnad 18 Gweinyddu cyhoeddus ac amddiffyn (84) 

    19 Addysg (85) 

    20 Iechyd a gwaith cymdethasol (86-88) 
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Tabl A.2.2:  Dosbarthiadau galwedigaethol Dyfodol Gwaith 

Prif Grŵp 2010 SOC  Is-brif Grŵp 2010 SOC  

Cô
d 

Enw Cô
d 

Enw 

1 Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion 11 Rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol 

    12 Rheolwyr eraill a pherchnogion 

2 Galwedigaethau proffesiynol 21 Gweithwyr proffesiynol gwyddoniaeth, ymchwil, peirianneg a thechnoleg  

    22 Gweithwyr iechyd proffesiynol 

 
    23 Gweithwyr proffesiynol addysgu ac addysgol 

    24 Gweithwyr proffesiynol busnes y cyfryngau a gwasanaeth cyhoeddus 

3 Proffesiynol cyswllt a thechnegol 31 Gweithwyr cyswllt gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg proffesiynol 

    32 Gweithwyr cyswllt iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol 

    33 Galwedigaethau gwasanaeth amddiffynnol 

    34 Galwedigaethau diwylliant, y cyfryngau a chwaraeon 

    35 Gweithwyr cyswllt busnes a gwasanaeth cyhoeddus proffesiynol 

4 Gweinyddol ac ysgrifenyddol 41 Galwedigaethau gweinyddol 

    42 Galwedigaethau ysgrifenyddol a chysylltiedig 

5 Galwedigaethau crefftau medrus 51 Crefftau medurs amaethyddol a chysylltiedig 

    52 Crefftau medrus metel, trydanol ac electronig 

    53 Crefftau medrus adeiladwaith ac adeiladu 

    54 Tecstiliau, argraffu a chrefftau medrus eraill 

6 Gofalu, hamdden a gwasanaeth arall 61 Galwedigaethau gwasanaeth personol gofalgar 

    62 Galwedigaethau hamdden, teithio a gwasanaeth personol cysylltiedig 

7 Gwerthu a gwasanaeth cwsmeriaid 71 Galwedigaethau gwerthu 

    72 Galwedigaethau gwasanaeth cwsmeriaid 

8 Gweithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannau 81 Gweithredwyr prosesau, peirianwaith a pheiriannau 

    82 Gyrwyr a gweithredwyr trafnidiaeth a pheiriannau symudol 

9 Galwedigaethau elfennol 91 Crefftau elfennol a galwedigaethau cysylltiedig 

    
92 Galwedigaethau gweinyddu a gwasanaeth elfennol  
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