Ffyniant heb Dlodi:

Fframaith geithredu yng Nghymru
Cyflyniad
Dylai Cymru fod yn lad lle mae gan bab gyfle i gael byyd geddus a diogel. Yn hytrach, mae
cannoedd o filoedd o bobl – nifer o deuluoedd sy’n geithio – yn cael trafferth diallu eu hanghenion
sylfaenol. Gall unrhy un bron ynebu tlodi: eithiau digyddiadau annisgyl fel profedigaeth, salch,
colli gaith neu berthynas yn torri lar y’r cyfan sydd ei angen i thio pobl i amgylchiadau y mae’n
anodd dianc ohonynt.
Mae Sefydliad Joseph Rontree (JRF) edi mynd ati i ateb y cestin - beth sydd ei angen i neud
gahaniaeth dramatig i dlodi. Ein nod erbyn 2030 y:
• Nad y unrhy un ar y clt ;
• Bod llai nag un o bob deg unigolyn men tlodi ar unrhy adeg; ac
• Nad oes unrhy un men tlodi am fy na dy flynedd.
Rydym edi geithio gydag arbenigyr ym maes ymchil ac ymarfer i ganfod beth sy’n geithio, ac
rydym edi grando ar y cyhoedd, yn cynnys pobl â phrofiad personol o dlodi, gleidyddion, busnesau,
syddogion y llyodraeth, melinau trafod ac elusennau. Y canlyniad y strategaeth annibynnol, hirdymor
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ar gyfer y Deyrnas Unedig edi ei chefnogi gan adroddiad cynhysfar o’r dystiolaeth y mae ein
2
strategaeth yn seiliedig arni.
Mae’r adroddiad hn yn tynnu ar y dystiolaeth honno a’r argymhellion alleddol ar gyfer y Deyrnas
Unedig er myn sefydlu fframaith ar gyfer geithredu yng Nghymru. Mae'n cynnys mesurau y dylai’r
llyodraeth eu cymryd, yn cynnys adurdodau lleol yn ogystal â Llyodraeth Cymru; arferion y dylai
busnesau eu mabysiadu, fel cyflogyr ac fel darparyr nyddau a gasanaethau hanfodol, ac unedau
llafur; camau y dylai elusennau, landlordiaid cymdeithasol ac eraill eu cymryd; a’r camau y dylai unigolion
eu cymryd i helpu i leihau eu risg eu hunain o ddisgyn i grafangau tlodi. Hefyd rhaid i Lyodraeth y DU
charae ei rhan, dry systemau nadd cymdeithasol effeithiol, gell rheoleiddio, meithrin hinsadd
economaidd ffafriol a fframaith ariannol a chyllidol teg i Gymru.
Rydym yn cydnabod bod Llyodraeth flaenorol Cymru edi ymrymo’n gadarn i fynd i’r afael â thlodi, ac
o ganlyniad mae'n arain y DU men rhai meysydd, fel ei hymagedd at ddigartrefedd. Fodd bynnag,
mae gostng prif gyfradd tlodi cymharol o ran incm edi profi’n hynod o heriol yng Nghymru, fel pob
man arall. Rydym yn croesau ymrymiad Llyodraeth Cymru ar hyn o bryd i sicrhau ‘ffyniant i bab’,
gan adleyrchu ei hymdrech i ella canlyniadau ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r
3
dyfodol. Yr un pryd, mae cyfyngiadau parhaus ar ariant cyhoeddus a’r heriau a’r cyfleoedd yn sgil
gadael yr UE.
Mae ein fframaith yn cymryd golg ehangach ar dlodi na naill ai mesurau incm-cymharol neu ddulliau
amddifadedd ar sail ardal. Mae'n cydnabod tra bod yn rhaid i lyodraeth arain, rhaid i bab - yn cynnys
busnesau, cymunedau ac unigolion - charae rhan. Mae'n ystyried bod geithredu i gynyddu ffyniant a
lleihau tlodi’n rhan annatod o bob polisi cyhoeddus, nid gasanaethau ategol men ardaloedd targed.
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Beth y tlodi?
Bod men tlodi y bod ag adnoddau sy’n bell isla’r anghenion isaf. Mae tlodi’n cael ei achosi gan ddiffyg
adnoddau - yn fyaf amlg, incm - ond hefyd gan brisiau drud nyddau a gasanaethau hanfodol.
Diffiniad JRF o dlodi y:
Pan fo adnoddau unigolyn yn bell isla’r anghenion isaf, yn cynnys yr angen i gymryd rhan
men cymdeithas.
Mae’r diffiniad hn yn rhoi profiadau unigol rth galon tlodi. Mae ein risg o dlodi’n cael ei effeithio gan
by ydym yn by gyda nh a sut mae adnoddau’n cael eu rhannu ac anghenion yn cael eu diallu o fen
ein teulu, ein haelyd a’n cymuned. Mae tlodi’n ddynamig; mae unigolion a theuluoedd yn symud i men
ac allan o dlodi, mae pobl yn symud i men ac allan o aelydydd.
Fel y disgrifiyd gan asesiad tlodi bob dy flynedd JRF yng Nghymru, o’i gymharu â 10 mlynedd yn
gynharach bellach mae my o bob o oedran gaith (yn arbennig oedolion ifanc) men tlodi a llai o blant a
4
phensiynyr . Yn gyffredinol, roedd 700,000 o bobl ar gyfartaledd men tlodi yng Nghymru yn y tair
5
blynedd hyd at 2014–15, sy’n gyfystyr â 23 y cant o’r boblogaeth.
Pam fod tlodi o bys
Mae tlodi’n nieidiol i’r rhai sy’n cael eu heffeithio’n uniongyrchol ac i’n heconomi a’n cymdeithas. Mae
cysylltiad rhng tlodi â gariant cyhoeddus ychanegol ar iechyd, addysg, gofal cymdeithasol a’r
6
gasanaethau heddlu a chyfiander troseddol yng Nghymru ar sail tua £3.6 bilin y flyddyn , sy’n
gyfystyr â dros 20% o gyllideb Cymru, gyda chostau ychanegol yn sgil colli refeni treth a chostau i’r
systemau nadd cymdeithasol.
Mae tlodi’n br cysgod hir ar fyydau pobl. Mae iechyd meddl a chorfforol gaeth gan blant sy’n tyfu i
fyny men aelydydd incm isel o’i gymharu â’r rhai sy’n tyfu i fyny men teuluoedd my cefnog, ac
mae pobl sydd edi ynebu tlodi neu sy’n by men ardal ddifreintiedig â llai o flynyddoedd yn rhydd
heb salch neu anabledd ac maent yn debygol o far’n gynt. Ym mhob cam o addysg, mae plant o
gefndiroedd incm isel yn cael canlyniadau is na rhai o gartrefi my cefnog, sy’n cynyddu’r risg y bydd
tlodi’n cael ei drosglyddo o’r naill genhedlaeth i’r llall. c mae tlodi’n arafu tf economaidd, yn cyfyngu
ar sgiliau a doniau sydd ar gael i gyflogyr, yn lleihau enillion posibl sy’n effeithio ar refeni treth y
Trysorlys, ac yn arallgyfeirio adnoddau i ychanegu at gyflogau isel y gellid eu defnyddio men ffyrdd
eraill.

Tf economaidd i bab
Dros y 30 mlynedd diethaf, mae nifer o syddi a oedd yn galluogi i eithyr heb laer o gymysterau
gefnogi eu teuluoedd i safon briodol edi diflannu. r ben hyn, mae tf economaidd edi bod yn
anastad yn ddaearyddol, nes bod lleoedd a effeithiyd gan ddad-ddiydiannu edi cael trafferth codi’n
ôl tra bod tf men lleoedd eraill edi cynyddu costau tai.
Ers nifer o flynyddoedd y brif broblem yng Nghymru y nifer annigonol o syddi. Mae ymchil o’r Unol
Daleithiau edi dangos pan fo’r gal am syddi’n codi’n syleddol, bod y rhai sy’n geithio rhy ychydig o
oriau am rhy ychydig o dâl edi geld y ddau’n gella. Mae Llyodraeth Cymru edi rhoi ffyniant rth
7
galon ei Rhaglen ar gyfer Llyodraeth. Gyda rhagolygon economaidd heriol, mae’r ymrymiad hn i’
groesau’n far. Fodd bynnag, nid oes sicrydd y bydd tf economaidd ar ei ben ei hun yn creu digon o
syddi, y gall pobl gael mynediad atynt nac y bydd ganddynt amodau a thelerau digonol i godi pobl allan o
dlodi. Er myn i bab a phob man ela yn sgil ffyniant, rhaid i df fod yn gynhysol.
Mae cyd-destun ffafriol y DU yn hollbysig i lyddiant economi Cymru. Blaenoriaeth gyntaf i Gymru y
sicrhau parhad cyllid o dan raglenni cronfeydd ariannol presennol yr UE fel rhan o’r trafodaethau ynglŷn â
thynnu allan o’r UE. Yn y tymor hir, dylai Llyodraeth y DU glustnodi sm sy’n gyfystyr â derbyniadau
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Cymru o gronfeydd strythurol - tua £400 milin y flyddyn - i ail-gydbyso economi Cymru a
chefnogi tf a chyflogaeth gynhysol.
r sail y dystiolaeth yn adroddiad y DU, rydym yn argymell:

Gell Syddi

Yn gyffredinol, mae bod men sydd yn cynnig y llybr gorau allan o dlodi, ond nid y’n sicrhau hynny.
Yng Nghymru, mae canran y bobl sy’n by men tlodi edi cynyddu yn y blynyddoedd diethaf, ac mae
myafrif y rhai sydd ar incm isel bellach yn by men aelydydd sy’n geithio. Gyda lefelau uchel o dan
gyflogaeth yng Nghymru (ym Medi 2016, roedd tua 17% o eithyr rhan amser yn chilio am syddi
9
llan amser ond yn methu â’u cael), mae angen rhoi blaenoriaeth i gynyddu oriau gaith pobl.
Ond mae mynd i’r afael â thlodi gaith yn golygu cydnabod bod tâl isel yn mynd la yn lla ag oriau isel i
laer gormod o bobl. r gyfartaledd, telir llaer llai i eithyr rhan amser yng Nghymru, £8.12 yr ar
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(heb gynnys tâl goramser) o’i gymharu â £12.26 yr ar. Mae bod yn aelod o undeb llafur yn rhoi
rhyfaint o ddiogelch yn erbyn tâl isel: yn y DU, mae aelod gryaidd o undeb yn ennill 3% yn fy na
rhyun nad y’n aelod, tra bod aelod benyaidd o undeb yn ennill 9% yn fy na rhyun nad y’n aelod
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(gan reoli nodeddion i’r cyflogr a’r unigolyn).
Mae ein hadolygiad o dystiolaeth yn argymell y dulliau canlynol:
• Datblygu strategaethau sector gyda diydiannau tâl isel i hybu eu cynhyrchiant. Dylent
gynnys cefnogi arloesedd, hybu sgiliau rheoli ac annog busnesau i ychanegu my o erth at
eu nyddau a’u gasanaethau. Hon y’r unig ffordd gynaliady i gynyddu tâl yn y tymor hir.
• Mynd ati’n eithgar i annog arferion cyflogaeth sy’n lleihau tlodi. Mae hyn yn cynnys
cyflogyr ac undebau llafur yn symud tuag at dalu o leiaf y Cyflog By’n irfoddol i bob aelod o
staff a chontractr, gan gynnig sicrydd sydd a gaith rhan amser o ansadd da, a darparu
hyfforddiant a chyfleoedd i ddatblygu a chad at arfer gorau er myn dileu gahaniaethu.
• Geithredu yn erbyn cam-fanteisio. Mae llafur gorfodol, tâl sy’n is na’r isafsm tâl gofynnol a
hunan gyflogaeth ffug yn fy cyffredin men sectorau cyflog-isel / sgiliau-isel nag eraill. Dylid
cynyddu mesurau gorfodaeth dry ehangu ar eithgarch grth-gaethasiaeth Llyodraeth
Cymru i fathau eraill o gam-fanteisio, ar y cyd ag asiantaethau statudol ac undebau llafur y DU.

Syddi Lleol

Mae lle mae pobl yn by yn dylanadu ar eu rhagolygon o ran syddi a pha mor effeithiol y mae gaith
yn cynnig llybr allan o dlodi. Mae gahaniaethau mar ym marchnadoedd llafur Cymru - er enghraifft,
mae nifer syddi y pen ym Mlaenau Gent hanner y cyfartaledd ym Mhrydain Far. Mae hyn yn golygu
bod dull sy’n seiliedig ar leoedd i greu cyflogaeth briodol yn hanfodol. Mae ein hadolygiad o dystiolaeth yn
agrymu y dylid cymryd y camau geithredu canlynol yng Nghymru:
•

•

Blaenoriaethu tf cynhysol yn y strategaethau ar gyfer rhanbarthau dinesig: dylai’r
strategaeth ar gyfer rhanbarthau Caerdydd, bertae a Gogledd Cymru ganolbyntio ar
sicrhau bod pab a phob lleoliad yn ela ar df. Mae hyn yn cynnys cysylltu pobl men
cymunedau difreintiedig ag ardaloedd lle mae tf men syddi dry gludiant cyhoeddus
cyflym, cyson a fforddiady, a sicrhau bod gan eithyr difreintiedig y sgiliau a’r gefnogaeth
i fanteisio ar gyfleoedd gaith neydd.
Symbylu tf men ardaloedd difreintiedig yng Nghymru, yn cynnys Cymoedd De
Cymru, dry gynlluniau datblygu economaidd sy’n seiliedig ar ardal. Fel rhan o hyn, dylid
ystyried:
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o

•
•

datblygu Parth Menter Neydd ar dras holl ardal y cymoedd sy’n defnyddio perau
cynllunio lleol a mentrau ariannol (yn cynnys manteision treth) i hybu creu syddi a
gaith i bobl sydd men risg o dlodi;
o dynodi nifer penodol o ‘glystyrau tf’ men lleoliadau strategol men rhanbarthau
dinesig. Er enghraifft, yn Rhanbarth Dinas Caerdydd gallai hyn gynnys Merthyr Tudful i
rthbyso’r pyslais ar Gaerdydd.
12
Cyflymu ac ehangu’r ymrymiad i ‘syddi gell, yn nes adref’: er myn i sefydliadau
sefydlog lleol (e.e. adurdodau lleol, prifysgolion ac ysbytai) ddefnyddio eu per prynu i
sicrhau my a gell cyfleoedd gaith i eithyr difreintiedig a manteision lleol eraill.
ilffocysu cyllid busnes Llyodraeth Cymru ar df cynhysol er myn annog busnesau i
greu syddi o ansadd da o fen pellter teithio rhesymol i ardaloedd lle mae’r prinder
myaf.

Helpu pobl i fynd i aith
Mae cyflani dyheadau o sicrhau cyflogaeth lan, lleihau bylchau o ran cyflogaeth i bobl ag anabledd a
lleiafrifoedd ethnig a hybu gell safonau by dry aith yn gal am ail-lunio’r system cymorth
cyflogaeth. Mae diffygion syleddol yn y system bresennol, ac mae JRF yn argymell y dylid rhoi’r un
targed craidd i bob gasanaeth cymorth cyflogaeth: lleihau tlodi dry gyflogaeth ac enillion uch.
Mae ymrymiad Llyodraeth Cymru i ail-lunio cymorth cyflogaeth yn fan cychyn sydd i’ groesau,
ond gellid mynd ymhellach i dargedu’n benodol ffyniant ymysg y lleiaf cefnog. Byddai hyn o bosibl yn
cynnys:
•

•

Rhaglen cyflogadyedd arfaethedig – dylai hon ddyn ynghyd Raglen aith ac Iechyd yr
dran Gaith a Phensiynau a darpariaeth ddatganoledig. Dylid teilra gasanaethu yn ôl
anghenion pobl dry ddefnyddio’r dull segmentu sy’n cael ei argymell yn strategaeth y DU,
gan ddarparu lefelau amryiol o gefnogaeth, yn dibynnu ar bellter pobl o’r farchnad lafur yn
13
hytrach na’u hoed neu hal i fudd-daliadau.
Dylid cynnig cefnogaeth arbenigol a rhaglen Marchnad Lafur Ganolraddol i’r rhai sydd
bellaf o’r farchnad lafur, gan gyfuno profiad gaith (yn aml er budd y gymuned) gyda
chefnogaeth barhaus a chilio am syddi, fel pont i gamu i’r brif farchnad lafur yn y pendra.

Hybu ddysg a Sgiliau
Mae adeiladu cyfalaf dynol dry addysg a hyfforddiant yn hanfodol nid yn unig i unigolion, ond i’r
economi’n gyffredinol. Mae tystiolaeth dda fod sgiliau’n ffactor pysig i hybu tf, ac mae lleihau canran yr
unigolion sydd â sgiliau neu gymysterau isel ian yn fy effeithiol na chanolbyntio ar ben uchaf y
14
sbectrm sgiliau’n economaidd , yn ogystal ag ar gyfer unigolion.

ddysg Ragorol
ddysgu o’r radd flaenaf y’r ffactor pysicaf ar lefel ysgol sy’n effeithio ar gyrhaeddiad, ochr yn ochr ag
ymgysylltu da â theuluoedd a’r gymuned. Mae cael athro da o’i gymharu ag athro gan yn arain at
gynnydd ychanegol men blyddyn. Mae ymrymiad Llyodraeth Cymru i roi £100 milin yn
ychanegol i ella safonau ysgolion ac ehangu’r ‘Cynnig i Ddisgyblion’ men Ysgolion Her i’ groesau.
Ond mae my y gellid ei neud – ar sail cynllun y DU, rydym yn argymell:
•

Cryfhau a chynyddu cysondeb o ran defnyddio Grant mddifadedd Disgyblion gerthuso sut mae ysgolion yn defnyddio eu Grant mddifadedd Disgyblion gan
ganolbyntio ar ymyriadau effeithiol;
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•

•

Gella safon addysg ac areinyddiaeth, gan ddefnyddio amryiaeth o gynlluniau recritio,
tystiolaeth o’r hyn sy’n geithio - yn cynnys pecyn cymorth Sefydliad Gaddol ddysgol a datblygiad proffesiynol;
Hybu camau i ella canlyniadau i blant ag nghenion ddysgol rbennig ac nableddau a
phlant Sipsin, Teithyr a Sipsin Roma, yn cynnys lleihau nifer y gaharddiadau.

Gell Prentisiaethau
Mae prentisiaethau’n un o’r polisïau pysicaf i helpu pobl i syddi o ansadd da ac i lybrau gyrfa
llyddiannus. Mae ymrymiad Llyodraeth Cymru i greu o leiaf 100,000 o brentisiaethau bob-oed,
ansadd uchel yn gam mar, ond hefyd mae ein hadolygiad o dystiolaeth yn agrymu y dylid rhoi
blaenoriaeth i gynyddu ansadd - a mynediad at - brentisiaethau. r sail ein tystiolaeth ar y DU, rydym yn
argymell:
•
•
•

•

Cysylltu cyllid â chanlyniadau: dylid cysylltu cyllid ar gyfer prentisiaethau â sicrhau
cyflogaeth gynaliady neu symud ymlaen i hyfforddiant lefel-uch;
Sefydlu Siarter Prentis sy’n amlinellu’r safonau, y gefnogaeth a’r canlyniadau y gall prentis
eu disgyl men sector penodol;
Cynnys dysgu achrededig - dylai darparyr prentisiaethau gynnig dysgu sgiliau
Cymraeg/Saesneg a mathemateg a hyfforddiant i ffrdd o’r gaith yn ogystal â hyfforddiant
yn y gaith;
Cysylltu prentisiaethau â datblygiad - dylai cyflogyr sicrhau bod prentisiaethau’n arain
at lybrau datblygiad clir.

Cynyddu cyfranogiad men dysgu sgiliau hanfodol
Yn 2010, roedd tua 216,000 o oedolion yn meddu ar sgiliau llythrennedd is na Lefel 1 ac roedd gan tua
15
918,000 o oedolion sgiliau rhifedd is na’r lefel honno. Yn 2014/15, nid y bron i un o bob pum
16
oedolyn - tua 470,000 o bobl – yn cyrchu’r rhyngryd, a diffyg sgiliau y’r rhesm pennaf. Geithiodd
Rhaglen Sgiliau Hanfodol yn y Gaith 2010-2015 gyda my na 21,000 o ddysgyr, gydag un o bob
pump o’r rhain yn deud eu bod edi cael cynnydd men tâl o ganlyniad i gymryd rhan yn y rhaglen, a
17
bron i draean yn deud bod eu rhagolygon edi gella.
Ein huchelgais y diallu holl anghenion llythrennedd, rhifedd a digidol oedolion erbyn 2030, a bydd hyn
yn gal am gynyddu geithgarch.
Gella darpariaeth dysgu i oedolion
Unaith y mae pobl men gaith, y mae marchnad lafur hyblyg Cymru’n gal am eithyr sy’n hynod o
hyblyg, sy’n golygu bod mynediad at hyfforddiant ac ail-hyfforddiant dry gydol eu byyd o oedrangeithio’n bysig. Mae hyfforddiant yn cael effaith amlg ar enillion hefyd. Canfu ein hadolygiad o
dystiolaeth fod symud o gymhyster lefel dau i lefel tri yn gysylltiedig â chynnydd rhng 2 a 15 pynt
canrannol o sians o gael gaith, a chynnydd o 9 a 11 pynt canrannol o ran enillion.
Rydym yn argymell y dylid gella darpariaeth sgiliau oedolion a’u cyfeirio tuag at leihau tlodi dry:
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•
•
•

Dargedu adnoddau ar angen ac amgylchiadau personol, yn hytrach nag oed cyfranogyr a
lefel cymhyser blaenorol;
Canolbyntio ar ganlyniadau fel incm cyfranogyr a chynhyrchiant cyflogyr, nid ar y
cymysterau a sicrhayd yn unig;
My o dryloyder o ran canlyniadau a sicrhayd gan ddarparyr fel y gall cyfranogyr ac
arianyr neud deisiadau cytbys.

Cyngor o nsadd Da
Mae cyngor o ansadd da yn helpu pobl i gael hyd i aith sy’n gneud y defnydd gorau o’u sgiliau. Mae
paru’r cyflenad a'r gal am lafur yn gallu gella cynhyrchiant yn syleddol - gallai gelliant o un pynt
canrannol men cynhyrchiant greu hyd at £10.6 bilin y flyddyn o ran cynnydd yng nghynhyrchiant y
DU. Gall disgyblion ysgol, pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd ela ar gyfaryddyd ynglŷn â deisiadau a
datblygiad.
Mae bylchau syleddol yn y cyngor a ddarperir ar hyn o bryd ar yrfaoedd. Rydym yn argymell y dylid
cynnal adolygiad annibynnol o’r cyngor a ddarperir ar yrfaoedd a datblygiad yng Nghymru i nodi’r
ffordd orau i sicrhau bod:
•
•

Pob ysgol a choleg yn darparu cyngor arbenigol, o ansadd da ar yrfaoedd i bobl ifanc;
Oedolion yn gallu cael mynediad at gyngor annibynnol, personol a gasanaethau cefnogi i
alluogi i eithyr ar gyflog isel symud ymlaen i syddi ar gyflogau uch.

Cryfhau Teuluoedd a Chymunedau
Mae teuluoedd a chymunedau’n gallu cynnig amddiffynfa hanfodol yn erbyn caledi materol ac emosiynol,
yn aml dyma’r ffynonellau cefnogaeth cyntaf a myaf dibynady. Mae teuluoedd yn helpu i atal tlodi
men nifer o ahanol ffyrdd, try ddarparu gofal plant, cynnig cymorth ymarferol ac ariannol, a chynnig
cyngor a chysylltiadau. Mae sefydlogrydd teuluol yn galluogi i blant ffynnu ac mae dau riant, sy’n by
gyda’i gilydd, men sefyllfa ell i ennill digon i gael safon by eddus. Pan fo teuluoedd yn chalu mae
my o risg o dlodi, yn arbennig tlodi cyson. Dylid gosod nod i helpu rhieni i aros gyda’i gilydd os y’n
bosibl a phan nad y hynny’n bosibl, dylid helpu rhieni i ahanu a bod yn rhieni da.
Byyd teuluol a pherthnasoedd cadarnach
Mae tystiolaeth rymus fod tlodi’n creu pysau ar berthynas yn golygu y dylai lleihau tlodi fod yn nod
cefnogi craidd i blant a theuluoedd. Mae Teuluoedd yn Gyntaf a Chanolfannau Plant Integredig edi
gneud cyfraniad pysig hyd yma, ac mae briad Llyodraeth Cymru i barhau a datblygu rhaglenni
rhianta, er myn helpu i leihau profiadau nieidiol yn ystod plentyndod a buddsoddi men iechyd meddl
plant a phobl ifanc i’ groesau.
r sail y dystiolaeth, rydym yn argymell:
•
•
•
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Datblygu ymhellach asanaethau cefnogi perthynas, yn seiliedig ar erthusiadau fel y
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Cynlluniau Treialu Tlodi Plant ar gyfer Teuluoedd sy’n Gahanu ;
Datblygu gasanaeth cefnogi rhianta, yn cynnys cefnogaeth benodol i deuluoedd lle mae
plant ag anhylderau ymddygiadol;
Parhau i ella gasanaethau iechyd meddl, yn cynnys cefnogaeth i les plant men
ysgolion, ar gyfer plant a rhieni neydd.

JRF (2016) UK Poverty: Causes, Costs and Solutions, p. 96

.jrf.org.uk

Blynyddoedd cynnar ffyniannus
Datblygyd consenss ynglŷn â physigrydd ymyrraeth gynnar, yn enedig o ran addysg plentyndod
cynnar. Rydym yn croesau ymrymiad Llyodraeth Cymru i gynnig 30 ar o ofal plant i rai tair a
phedair oed, ac addeid Ysgrifennydd ddysg y Cabinet i ddyblu Grant mddifadedd Disgyblion
Blynyddoedd Cynnar. Dylai’r ymrymiadau hyn fod yn rhan o broses radical i ddiygio gofal plant fel y
nodir yng nghynllun y DU. Dylai’r prif elfennau gynnys:
•

•

•

Gella darpariaeth: dylid datblygu’r cynnig arfaethedig i blant tair a phedair oed i ystyried
anghenion rhieni incm isel plant dy oed. Dylai pymtheg ar o ofal plant fod am ddim,
gydag oriau ychanegol ar gael am ddim i rieni ar incm isel sy’n geithio, yn hyfforddi
neu’n chilio am aith ac ar sail raddfa dâl symudol i eraill. Dylid cyflyno rhaglen gynhysol
i blant ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau;
Gella ansadd: mae ansadd gofal yn hanfodol i neud gahaniaeth girioneddol i dlodi a
dylid datblygu geithlu â chymysterau llan, edi ei harain gan raddedigion, gyda
rhydeithiau cefnogi lleol i ddarparyr er myn hybu arfer gorau;
Datganoli: dylai gariant ar ddarparu gofal plant gael ei gyllido’n rhannol dry ddatganoli is
19
gymhorthdal presennol ar gyfer gal sy’n cael ei reoli ar hyn o bryd gan San Steffan.

Ysgogi geithredu cymunedol
Mae gan grpiau cymunedol a ffydd rôl hanfodol i hyluso a hybu cymunedau a dinasyddion i leihau tlodi
dry Gymru. Rydym yn argymell y dylid ysgogi geithredu cymunedol, lleol i sicrhau ffyniant heb dlodi, a’i
gefnogi dry:
•
•
•

Gynnys pobl sydd â phrofiad ymarferol o dlodi rth lunio polisïau a chamau geithredu lleol,
e.e. dry Poverty Truth Comissions fel y’u sefydlyd yn Leeds a Glasgo;
durdodau lleol i sicrhau cydlynu strategol a, ynghyd â chyllidyr, darparu cefnogaeth ariannol
neu men da ar gyfer datrysiadau girioneddol sy’n cael eu harain gan y gymuned;
Meithrin cysylltiadau rhng grpiau cymunedol a darparyr gasanaeth cyhoeddus i greu
ffyniant a lleihau tlodi’n lleol.

Torri costau
Os nad oes adnoddau digonol i ddiallu anghenion sylfaenol, yna mae lleihau costau’r anghenion hynny’n
elfen hanfodol o safbynt lleihau tlodi. Mae gan rai pobl anghenion ychanegol oherydd eu
hamgylchiadau personol, megis anabledd neu lle maent yn by, ac mae hynny yn ei dro’n achosi costau
ychanegol. Mae costau hefyd yn cael eu dylanadu gan y ffordd y mae pobl yn cael mynediad at
nyddau a gasanaethau hanfodol, ac yn talu amdanynt. Er enghraifft, dry ddefnyddio’r rhyngryd neu
ddebydau uniongyrchol.
Tai
Costau uchel tai y achos tlodi i 100,000 ychanegol o bobl yng Nghymru, gyda diogelch ac ansadd y
tai’n elfen bysig ar gyfer rhagolygon tymor hir y teulu. Mae adroddiad y DU edi nodi’r blaenoriaethau
canlynol ar gyfer geithredu gan y llyodraeth.
Mae prinder cartrefi ers tro yng Nghymru. Nid y datblygyr preifat edi bodloni’r gal felly mae’r
sector rhent cymdeithasol yn gorfod bodloni’r angen. Rydym yn croesau nod Llyodraeth Cymru i
ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiady (yn cynnys 6,000 i helpu i brynu cartrefi) n y pum mlynedd
nesaf), ond mae nifer y tai rhent cymdeithasol yn brin o’r ffigr o 3,500 y flyddyn y rhagelir y bydd ei
angen.
Rydym yn argymell y dylai Llyodraeth Cymru a landlordiaid cymdeithasol:
19
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•
•
•
•
•

Flaenoriaethu’r cyflenad o dai fforddiady girioneddol ymhellach i ddiallu angen
edi ei asesu’n rthrychol;
dolygu rhenti cymdeithasol i gyd-fynd ag incm ac enillion lleol;
Cyflani ei addeid i roi diedd ar yr hal i brynu;
Parhau ymdrechion i annog landlordiaid preifat i ella cyflr a fforddiadyedd yn y sector
tai rhent preifat;
Cynnig iandal i denantiaid sy’n cael eu heffeithio gan y gosb tan-feddiannaeth ac sydd
naill ai’n fodlon symud ond yn methu â gneud hynny oherydd nad oes eiddo addas ar gael,
neu sydd angen lle ychanegol oherydd anghenion arbenigol yn deillio o anabledd neu
gyfrifoldebau rhianta a rennir.

Torri costau hanfodion
Mae gostng cost nyddau a gasanaethau hanfodol, fel byd, dr a thanydd domestig, yr un mor
bysig â chynyddu incm unigol ac aelydydd. Mae rhai pobl ar incm isel yn gorfod talu my am
20
hanfodion, costau cynyddol aelyd hyd at 10% . Mae’r gallu i reoli arian yn bysig ond nid y’n gneud
ian am beidio â chael digon.
Mae adroddiad y DU yn argymell y dylid sicrhau bod marchnadoedd yn geithio’n ell ar gyfer aelydydd
ar incm isel, dry reoleiddio effeithiol ac arfer busnes da. Yng Nghymru, rydym yn argymell:
• Cefnogi arloesedd o ran darparu nyddau a gasanaethau hanfodol o erth da;
• My o eithredu ar y cyd i dorri costau fel neid torfol o safbynt darparr ynni.

Torri costau gasanaethau galluogi
I ymdopi’n llyddiannus â marchnadoedd, mae angen i bobl gael mynediad at nyddau a gasanaethau
sy’n hyluso, sef y rhyngryd, cludiant a chynhyrchion ariannol. Mae gan y rhan fyaf o ddarparyr
asanaeth a threfn reoleiddio ar lefel y DU gyfan, ond o fen Cymru rydym yn argymell:
• Y dylid rhoi blaenoriaeth i fforddiadyedd a hygyrchedd o ran cludiant cyhoeddus: Dylai’r tâl
ar y Metro arfaethedig fod yn fforddiady. Dylid adolygu rhydeithiau bs lleol a chymell
geithredyr i ddarparu mynediad at gyrchfannau gaith a hyfforddiant a gasanaethau
hanfodol.
• Datblygu’r farchnad cyllid cymdeithasol (undebau credyd a’r diydiant cyllid cyfrifol): dylai
Llyodraeth Cymru adeiladu ar ei hymrymiad dry annog cynlluniau fforddiady rhentu-ibrynu ar gyfer offer aelydydd ac opsiynau ar gyfer y rhai y grthodir credyd iddynt.
• Gella’r ddarpariaeth cyngor ariannol: dylid o leiaf cad lefelau darparu presennol
gasanaethau cyngor ariannol diel, a gneud cynnydd i ella ansadd ac argaeledd yn unol â’r
dolygiad o asanaethau Cyngor.
• Gella fforddiadyedd mynediad at y rhyngryd: yn ogystal â pharhau i ella mynediad
ffisegol ar y band eang, dylai Llyodraeth Cymru a darparyr leihau costau mynediad.
Lleihau gal
Gellir hefyd lleihau costau dry dorri’r gal, gan arbed arian i aelydydd a lleihau’r risg o dlodi yn y
dyfodol. r sail yr argymhellion yn adroddiad y DU, rydym yn argymell:
• Mesurau effeithlonrydd ynni: dylai cymorth i ella effeithlonrydd ynni fod ar gael ym
mhob aelyd incm isel sy’n by men cartrefi anodd-eu-gresogi, nid yn unig i’r rhai sy’n
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•
•

Dylid
derbyn budd-daliadau di-aith ac sy’n cynnys unigolyn bregus fel y cynigiyd.
cymell landlordiaid sector preifat i ella effeithlonrydd ynni yn eu heiddo;
gyfeiriadau: dylai geithyr proffesiynol iechyd ac asiantaethau cynghori allu atgyfeirio
aelyd i gynllun Nyth;
Dr: Dylai Dr Cymru eithio gydag eraill i annog aelydydd bach i neid i fesuryddion dr
a fyddai’n lleihau’r biliau.

nghenion cymhleth
Mae grp cymharol fach o bobl a theuluoedd men tlodi sy’n ynebu heriau ychanegol a chymhleth.
Gallai hyn gynnys cyflyrau iechyd meddl, digartrefedd, profiadau o drais a chamdriniaeth,
camddefnyddio syleddau ac ymneud â’r system cyfiander ieuenctid. Rydym hefyd yn cynnys ceisyr
lloches a ffoaduriaid oherydd eu bod yn aml yn ynebu heriau ychanegol a chymhleth. Yn aml mae
amgylchiadau’r grpiau hyn yn gorgyffrdd a rhyngeithio, sy’n golygu bod dianc rhag tlodi’n anodd ac
eithiau’n golygu eu bod men risg o fod ar y clt.
Mae greiddiau strythurol yr anghenion cymhleth hyn yn cael eu hamlygu gan y crynhoad cryf men
ardaloedd o ddiryiad economaidd hirdymor. Felly'r mesur atal myaf effeithiol y lleihau tlodi
materol ei hun, yn arbennig ymysg teuluoedd â phlant a phobl ifanc ddi-aith sy’n by men ardaloedd
difreintiedig
Mae pum egyddor yn sail i’r dull yr ydym yn ei argymell ar gyfer grpiau sy’n ynebu tlodi ar y cyd ag
anghenion cymhleth:
1.
Personoli - mae angen seilio’r gefnogaeth ar y person cyfan neu’r teulu cyfan;
2.
Dad-sefydliadeiddio - tai a chyflogaeth gyffredin, prif lif cyn belled ag y bo’n bosibl, gyda
chefnogaeth yn ôl yr angen;
3.
il-integreiddio - dechrau geithio a lleoliadau cymdeithasol cyffredin;
4.
Seiliedig ar asedau - adeiladu ar gryfderau presennol yr unigolyn; ac
5.
edi ei ddylanadu gan dlodi - delio â chaledi ariannol a materol, ochr yn ochr ag anghenion
cymhleth fel caethied.
Mae Llyodraeth Cymru edi gneud cynnydd syleddol tuag at ddiallu anghenion pobl ag anghenion
cymhleth ac rydym yn croesau’r darpariaethau yn Neddf Tai (Cymru) 2014, Deddf Trais yn erbyn
Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhyiol (Cymru) 2015 a Deddf Gasanaethau Cymdeithasol a
Lles (Cymru) 2014 a’r cynllun ‘Pan Ry’n Barod’ ar gyfer rhai sy’n gadael gofal. Serch hynny, mae’n bosibl
gneud my, ac rydym yn argymell y dylai Llyodraeth Cymru:
22
•
Ehangu model Tai’n Gyntaf fel y model diofyn ar gyfer oedolion digartref ag anghenion
cymhleth, gydag adurdodau lleol
•
Datblygu rhaglenni Lleoliad a Chefnogaeth Unigol (IPS) ar gyfer pobl â chyflyrau iechyd
meddl difrifol fel rhan o’i hymrymiad i ail-lunio cymorth gyda chyflogadyedd, a phrofi
effeithiolrydd y rhaglen ar gyfer pobl sydd men sefyllfa gronig o ran digartrefedd,
camddefnyddio syleddau neu gefndiroedd o droseddu;
•
Gella canlyniadau i’r rhai sy’n gadael gofal try ella trefniadau llety a chefnogaeth i bobl
ifanc nad ydynt yn dymuno by gyda’u gofalyr; ac ystyried Premim Cyfiander Troseddol fel
arian ychanegol ar gyfer cyfrifon cynilo ar gyfer pobl fanc sy’n derbyn gofal;
•
Parhau i gefnogi teuluoedd ag anghenion cymhleth, fel Teuluoedd yn Gyntaf, yn seiliedig ar
elfennau o lyddiant sydd edi eu sefydlu, yn cynnys geithyr penodol ar gyfer teulu a dull
‘teulu cyfan’.
•
Buddsoddi men gasanaethau sy’n mynd i’r afael â thlodi men teuluoedd os oes pryder
bod plentyn yn cael ei gam-drin, ac ymyrryd yn gynnar i atal hynny.
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Sicrhau ei fod yn Digydd
Mae ein dull yn cynnys pobl o bob cefndir rth sicrhau ffyniant heb dlodi. Mae gan lyodraethau rôl
areiniol i osod blaenoriaethau a darparu’r fframaith, ond mae gan fusnesau, dinasyddion a chymunedau
ran hanfodol i’ charae hefyd. r y lefel leol, mae gan y Byrddau Gasanaeth Cyhoeddus neydd rôl
alleddol i sicrhau bod hyn yn digydd, gan eithio ar dras yr holl sectorau.
Rydym am i bob sefydliad eithio gyda’i gilydd a geithredu.

Cyrff sy’n cael eu noddi’n gyhoeddus a gan y llyodraeth
Mae Llyodraeth Cymru eisoes edi dechrau’r broses gyda’i hymrymiad i sicrhau ffyniant i bab,
cynlluniau i ddiygio gofal plant a chynigion ynglŷn â chyflogadyedd a sgiliau. Rhaid iddi gefnogi ei
hareinyddiaeth ar y materion hyn dry sicrhau ei bod yn darparu’n effeithio ar lar glad, boed yn
uniongyrchol neu dry eraill.
Mae cyfraniad llyodraeth leol yn hanfodol, fel darparr rheng flaen addysg a gasanaethau
cymdeithasol a gyda’u rôl areinyddiaeth gymunedol mae ganddynt broffil a chysylltiad heb ei ail men
lleoedd difreintiedig.
Ychanegch at hyn rôl alleddol byrddau iechyd, colegau addysg bellach a sefydliadau addysg uch ac
mae llaer ian y gall ac y dylai’r sector cyhoeddus ei neud.
Unedau llafur, busnesau, cyflogyr a darparyr nyddau a gasanaethau hanfodol
Mae datrys tlodi’n gyfystyr â busnes da. Mae lles geithyr, a geithlu gyda llai o bryder ariannol yn
gysylltiedig â pherfformiad da. Cydnabyddir yn eang fanteision ymneud da â geithyr. Try greu
syddi a darparu cynhyrchion o erth da mae busnesau eisoes yn cyfrannu at leihau tlodi.
Ond mae my yn bosibl.
Er bod dros hanner cyflogaeth y sector preifat yng Nghymru’n fusnesau bach i ganolig, mae pethau y
gallan nh, ynghyd â’r holl gyflogyr, eu hystyried a allai neud gahaniaeth. c mae sgôp tebyg i
gyflogyr yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru. Mae Rhanbarthau Dinesig Caerdydd,
Bae bertae a Gogledd Cymru’n gyfle cyffrous i adeiladu ymrymiad i arfer gorau o ran cyflogaeth er
myn lleihau tlodi o’r cychyn cyntaf. c mae gan undebau, try gynrychioli geithyr a bod yn
eithredol yn y gymuned ehangach, rôl alleddol i’ charae i ella amodau a thelerau a hyryddo
cymdeithas deg.
Mae camau geithredu i gyflogyr ac undebau’n cynnys:
• Tâl: symud tuag at fod yn gyflogr girfoddol achrededig Cyflog Byd pryd bynnag y bo’n
bosibl, gan adeiladu ar yr ymrymiad a naed eisoes gan 70 a my o gyflogyr achrediedig gan
y Sefydliad Cyflog By, yn ogystal â dsinau o gyflogyr heb eu hachredu.
• Sicrydd: Cynyddu sicrydd syddi a rheolaeth geithyr dros batrymau gaith, defnyddio
oriau-sero, contractau oriau by a dros dro pan fo hynny’n hanfodol yn unig i reoli neid yn y
gal, cynnig y deis o gontractau isafsm oriau ar gyfer gaith rheolaidd, ac ymgynghori ar
batrymau geithio sifft gydag unigolion i’ helpu i gynllunio eu byydau.
• Hyblygrydd: Ystyried trefniadau gaith hyblyg rth recritio, gan neud y myaf o ganran
syddi hyblyg a rhan amser o ansadd da.
• Hyfforddiant, datblygiad a chynnydd: Cynyddu cyfleoedd ar gyfer geithyr ar dâl isel dry
fynediad at hyfforddiant a datblygiad, manteisio ar hyfforddiant yn y gaith Llyodraeth Cymru
a chynlluniau eraill sydd ar gael, geithio gyda staff i oresgyn rhystrau rhag gneud cynnydd
fel patrymau sifft, a hybu cyfleoedd i gael dyrchafiad yn y gaith, sicrhau bod hyfforddiant ar
gael i eithyr rhan amser.
• Buddion ymylol: Cyflyno ac annog geithyr ar raddfeydd tâl is i fanteisio ar fuddion ymylol
fel benthyciadau tocyn tymor, mynediad at gynlluniau cynilo a chredyd fforddiady (e.e. dry
bartneriaeth Undeb Credyd), mynediad at gyngor ariannol a (blaendaliadau rhent.
Gall busnesau a chyrff sector cyhoeddus hefyd eithredu, er enghraifft:
• Y gadyn gyfleni: Defnyddio eu per prynu i gefnogi economïau a mentrau lleol a geithredu
hefyd os deuir o hyd i dystiolaeth o gam-fanteisio a llafur gorfodol yn eu cadyn gyfleni;
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•

•

•

Osgoi dyled bersonol rhag cynyddu: Nodi os oes csmeriaid yn cael trafferth talu, geithio
gyda chsmeriaid yn gynnar rhag i ddyledion gynyddu a chostau casglu dyledion busnes, a
chyfeirio csmeriaid at sefydliadau annibynnol a girfoddol sy’n cynnig cymorth a chyngor
ynglŷn â dyledion a chyllid personol. r gyfer y rhai sy’n darparu gasanaethau hanfodol,
geithio gyda nh’n gynnar dry gynlluniau adfer dyledion personol a geithio gyda darparyr
eraill ar ddulliau cydlynol o ymdrin ag amserlenni ad-dalu dyledion;
Gneud gasanaethau rheng flaen yn fy ymatebol: Hyfforddiant gasanaethau cyhoeddus a
datblygu staff rheng flaen i eithio gyda phobl men tlodi men ffyrdd cadarnhaol personol, gan
adleyrchu’r ymrymiad ehangach yng Nghymru tuag at gyd-gynhyrchu, a helpu unigolion i gael
y gasanaethau a’r cymorth sydd ei angen arnynt i symud allan o dlodi;
Landlordiaid cymdeithasol: Cydnabod rôl ganolog tai, dylai landlordiaid cymdeithasol yng
Nghymru barhau i ddatblygu eu hymrymiad i eithio gyda thenantiaid ac eraill i ddod o hyd i
lybrau allan o dlodi dry ddarparu cartrefi fforddiady, sicrhau’r incm uchaf posibl, cyfleoedd
gaith a lleihau costau.

Dinasyddion a chymunedau
Mae gan bob un ohonom ran i’ charae i fynd i’r afael â thlodi yng Nghymru - boed dry eithio’n
galed yn yr ysgol, symud ymlaen i addysg bellach a hyfforddiant, neu ddod o hyd i aith. Ond yn rhy aml,
mae’r bobl o bortreadir men tlodi’n adleyrchu’r straen a’r pysau y maent yn ei ynebu. Yn aml,
teuluoedd a ffrindiau sy’n eu hamddiffyn rhag ynebu tlodi, ond os nad y hynny’n bosibl, mae gan
rydeithiau cymdeithasol, elusennau, busnesau cymdeithasol a chymunedau ran hanfodol i’ charae.
Mae nifer o grpiau yng Nghymru eisoes yn gosod tlodi rth galon yr hyn y maent yn ei neud ac mae’r
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, yr ysgogiad i annog mentrau cymdeithasol a’r ystod eang o
gynlluniau cymunedol yn ffynhonell barhaus o egni. Er myn i hyn ddatblygu, dylai grpiau cymunedol,
ffydd a’r sector girfoddol:
• Gynnys pobl gyda phrofiad ymarferol o dlodi fel arbenigyr a phartneriaid rth lunio camau
geithredu;
• Trefnu’n lleol ar sail rhaglen gyffredin i leihau tlodi;
• Cryfhau perthnasoedd cymunedol a mynd i’r afael â rhystrau fel unigrydd, ynysu a stigma;
• Hyluso ffyrdd i rannu neu leihau costau by, dysgu sgiliau neu grefft, a gneud y myaf o
botensial trefniadau ariannol lleol;
• Cydlynu gasanaethau a chyngor lleol rhag bod pobl yn cael eu symud o’r naill le i’r llall.
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