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Mae’r Llywodraeth wedi gofyn i CITB sicrhau bod y diwydiant mwyaf yn y DU yn meddu ar y gweithlu medrus sy’n 
angenrheidiol. Gan weithio gyda’r Llywodraeth, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr, mae’n gyfrifol am sicrhau bod y 
diwydiant yn cynnwys digon o newydd-ddyfodiaid cymwys a bod y gweithlu presennol yn hollol fedrus a chymwys, 
yn ogystal â gwella perfformiad y diwydiant a’r cwmnïau ynddo.

Mae’r deunyddiau hyn, ynghyd â’r holl hawliau eiddo deallusol ynddynt, yn eiddo i Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant 
Adeiladu (CITB). Hawlfraint 2005 (“CITB”) ac ni ddylid eu copïo, eu hatgynhyrchu na’u trosglwyddo i drydydd parti 
heb sicrhau caniatâd ysgrifenedig CITB ymlaen llaw. Lluniwyd y deunyddiau hyn gan ddefnyddio data a gwybodaeth 
a ddarparwyd i CITB a/neu EXPERIAN Limited (“Experian”) gan drydydd partïon, ac nid oes modd i EXPERIAN 
na CITB ddilysu eu cywirdeb. Felly, nid yw EXPERIAN na CITB yn cynnig unrhyw warant ynghylch cywirdeb neu 
addasrwydd unrhyw ddiben penodol y deunyddiau hyn. Yn ogystal, nid yw’r deunyddiau hyn yn cynnig cyngor, ac 
ni ddylid eu defnyddio fel yr unig sail dros wneud unrhyw benderfyniad busnes, ac o’r herwydd, ni fydd EXPERIAN 
na CITB yn atebol dros unrhyw benderfyniadau a fydd yn cael eu gwneud ar sail hyn. Rydych yn cydnabod nad 
yw deunyddiau y maent yn defnyddio data empirig a/neu ddata ystadegol a/neu fodelu data a/neu dechnegau 
rhagamcanu er mwyn darparu data mynegol a/neu ragfynegol, yn gallu cynnig gwarant o unrhyw ganlyniad penodol.
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1 Crynodeb – Cymru
Disgwylir i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru weld cynnydd mewn allbwn o 3.4% y 
flwyddyn ar gyfartaledd dros y pum mlynedd hyd at 2018. Fodd bynnag, mae’r gyfradd twf 
gref hon yn dibynnu i raddau helaeth ar ddechrau’r prif waith adeiladu ar brosiect gorsaf 
ynni niwclear Wylfa tuag at ddiwedd cyfnod y rhagolwg. Ac eithrio Wylfa, byddai’r twf 
allbwn cyfartalog blynyddol yn disgyn i 2.5%. Disgwylir i gyflogaeth yn y diwydiant adeiladu 
yng Nghymru gynyddu 1.8% y flwyddyn ar gyfartaledd dros yr un cyfnod. Mae hon yn 
gyfradd twf lawer is o gymharu ag allbwn, gan nad yw gwaith adeiladu niwclear newydd yn 
arbennig o lafurddwys. Y gofyniad recriwtio blynyddol (ARR) yw 3,570, sy’n cyfateb i 3.5% o 
gyflogaeth sylfaen 2014 yng Nghymru. 
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Y proffil gwariant cyfalaf hwn ar drafnidiaeth fydd yn 
ysgogi twf cyfartalog blynyddol o 8.6% mewn allbwn 
seilwaith yn y byrdymor. Mae nifer o brosiectau rhesymol 
eu maint yn mynd rhagddynt ar hyn o bryd, gan gynnwys 
Adran 3 o brosiect deuoli’r A465 (Ffordd Blaenau’r 
Cymoedd), cynllun gwella’r A477 rhwng Sanclêr a 
Rhosgoch, a’r gwaith o uwchraddio twnelau ar yr A55 
ger Conwy. Yn ogystal, bydd y gwaith o drydaneiddio 
llinellau’r cymoedd a phrif linell Great Western o 
Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr yn mynd rhagddo yn 
2015. Bydd y gwaith hwnnw yn werth dros £300m.

Bydd y gyllideb tai ac adfywio hefyd yn elwa’n fawr o’r 
cynnydd mewn dyraniadau cyfalaf rhwng 2013-2014 a 
2014-2015, gyda chynnydd o 23% o £275m i £366m. 
Serch hynny, disgwylir i’r swm ostwng i £349m yn 
2015-2016. Caiff rhan o’r gyllideb hon ei defnyddio i 
gynyddu nifer y tai fforddiadwy a gwella’r dewis sydd ar 
gael: £53m yn 2013-2014, gan godi i £72m yn 2014-
2015 cyn gostwng i £62m yn y flwyddyn ganlynol. 
Felly, disgwylir i’r gostyngiadau mawr mewn allbwn tai 
cyhoeddus a welwyd yn 2012 a 2013 ddod i ben, er mai 
twf o 1% yn unig a ragwelir ar gyfer y byrdymor wrth i 
effaith y gostyngiadau cynharach barhau.

I’r gwrthwyneb, rydym yn disgwyl twf mawr mewn allbwn 
tai preifat yn y byrdymor. Disgwylir gweld twf o tua 7% 
y flwyddyn rhwng 2014 a 2015. Fel y soniwyd yn yr 
adran ar archebion newydd, gwelwyd twf mawr yn yr 
archebion hyn a thai newydd, a gyrhaeddodd 2,890 yn 
ystod hanner cyntaf 2013. Roedd hyn 12% yn uwch 
o gymharu â’r cyfnod cyfatebol yn 2012 (ni chaiff tai 
newydd yng Nghymru eu dadgyfuno mwyach rhwng y 
sector cyhoeddus a’r sector preifat, ond dengys data 
hanesyddol mai’r ochr breifat yw’r elfen fwyaf o bell 
ffordd). Yn ddiau, mae cynlluniau fel Cymorth i Brynu 
wedi bod yn ysgogi galw yn y sector ac, ar y cyd ag 
amodau economaidd sy’n gwella’n gyffredin, dylent 
ddarparu llwyfan ar gyfer twf da yn y farchnad dai.

Yn gyffredinol, disgwylir i waith adeiladu masnachol 
ostwng 3.1% yn flynyddol ar gyfartaledd yn y byrdymor   
er y rhagwelir y bydd y gostyngiad yn arafu i tua 1% 
erbyn 2015 wrth i brosiectau arfaethedig, fel y trac 
rasio ceir newydd ger Glynebwy, fynd rhagddynt tuag 

at ddiwedd y cyfnod hwn. Mae’r datblygiad manwerthu 
gwerth £200m yn Nhonysguboriau yn y de wedi cael 
caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar, er nad oes 
dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau eto. Yn ddiweddar, 
enillodd Bouygues gontract gwerth £20m i adfywio 
Canolfan Maelfa yn Llanedeyrn a gallai’r gwaith hwnnw 
ddechrau yn 2014.

2.9 Allbwn adeiladu – rhagolygon 
hirdymor (2014-2018)
Disgwylir mai’r diwydiant adeiladu yng Nghymru fydd 
â’r gyfradd twf fwyaf ond un o blith yr holl ranbarthau 
a gwledydd datganoledig, gyda chyfradd gyfartalog 
flynyddol o 3.4% rhwng 2014 a 2018. Dim ond de-
orllewin Lloegr fydd yn gweld twf uwch, sef 3.5%. Fodd 
bynnag, mae’r gyfradd twf gref hon yn seiliedig, i raddau 
helaeth, ar orsaf ynni niwclear Wylfa yn Ynys Môn er 
gwaethaf y ffaith bod dyddiad dechrau’r prif waith ar 
gyfer y prosiect wedi’i ohirio tan ganol 2017 (o ganol 
2015 yn rhagolwg y llynedd ar gyfer y cyfnod 2013 i 
2017). Awgryma cyhoeddiadau diweddar gan Horizon, 
y consortiwm a arweinir gan Hitachi sy’n datblygu’r 
prosiect, na fydd y prif waith yn dechrau, o bosibl, 
tan ddechrau 2018, ond bydd digon o weithgarwch 
rhagarweiniol i ddarparu llif allbwn boddhaol ar gyfer y 
flwyddyn cynt. Pe na bai prosiect Wylfa’n mynd rhagddo, 
yna byddai’r gyfradd twf gyfartalog flynyddol ar gyfer 
allbwn adeiladu yn gostwng i 2.5% a byddai’r gyfradd 
gyfatebol ar gyfer seilwaith yn gostwng o 11% i 5.4%. 

Rhagwelir y bydd twf cyfartalog blynyddol cryf o 5.3% yn 
y sector tai preifat dros gyfnod y rhagolwg. Y prosiect tai 
mwyaf sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd ac sy’n debygol 
o fynd rhagddo am gryn amser i ddod, yw datblygiad 
Coed Darcy. Disgwylir iddo ddarparu 4,000 o gartrefi 
newydd yn ardal Castell-nedd dros yr 20 mlynedd nesaf. 
Disgwylir i’r cynllun fod yn werth cyfanswm o £1.2bn. 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi rhywfaint o gymorth 
ariannol i ddatblygu gwaith adfywio gwerth £75m ym 
Merthyr Tudful, Casnewydd ac Abertawe, ac mae hyn yn 
annog datblygwyr preifat i ddatblygu prosiectau newydd. 
Dylai hyn fod o fudd i’r sector adeiladu preswyl yn 
ogystal â’r un masnachol.
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4 Cymariaethau ledled y du
a thwf uwch na’r cyfartaledd mewn seilwaith pan fydd 
gwaith yn dechrau ar safle prosiect niwclear newydd 
Sizewell C ar ddechrau 2018. Hefyd, mae cysylltiad 
rhwng twf cryf ym maes gwaith adeiladu diwydiannol a’r 
gwaith o ddatblygu cyfleusterau dosbarthu a logisteg o 
amgylch Porthladd London Gateway.

Fodd bynnag, yn ddiddorol, mae’r gyfradd twf allbwn 
gyfartalog flynyddol ragamcanol ar gyfer Llundain Fwyaf 
(2%) ychydig yn is na chyfartaledd y DU (2.2%). Llundain 
Fwyaf oedd yr unig ranbarth a welodd dwf mewn allbwn 
adeiladu mewn termau real dros y pum mlynedd hyd 
at 2012; felly efallai bod gweithgarwch mewn rhai 
sectorau yn agos at fod ar ei anterth. Er enghraifft, 
rhagwelir y bydd gweithgarwch seilwaith yn gostwng 
2.4% ar gyfartaledd bob blwyddyn yn y pum mlynedd 
hyd at 2018 wrth i brosiectau fel Crossrail a Thameslink 
ddirwyn i ben yn ystod ail hanner cyfnod y rhagolwg.

Er mai de-orllewin Lloegr a Chymru yw’r ardaloedd 
cryfaf o ran allbwn, nid nhw sydd yn y safleoedd uchaf o 
ran cyflogaeth. Nid yw gwaith adeiladu niwclear newydd 
yn arbennig o lafurddwys, gan olygu y bydd Hinkley 
Point a Wylfa yn cael llawer llai o effaith ar gyflogaeth o 
gymharu ag allbwn. Dwyrain Lloegr sydd â’r gyfradd twf 
cyflogaeth gryfaf, sef 2% y flwyddyn ar gyfartaledd dros 
gyfnod y rhagolwg. Mae dau ffactor yn gyfrifol am hyn - 
cyfradd twf allbwn gref a chyfran uwch na’r cyfartaledd 
o’r marchnadoedd atgyweirio a chynnal a chadw llawer 
mwy llafurddwys yn y rhanbarth o gymharu â’r DU gyfan 

(45% o gymharu â 36%). Disgwylir i bob ranbarth 
weld twf mewn cyflogaeth ac eithrio gorllewin 

canolbarth Lloegr lle nad yw twf allbwn o 0.8% 
y flwyddyn ar gyfartaledd yn ddigon i ysgogi 

twf mewn cyflogaeth o ystyried yr enillion a 
ragwelir o ran cynhyrchiant.

Mae pryderon ynghylch prinder sgiliau 
arfaethedig wedi bod yn cynyddu’n 
ddiweddar ymysg rhai carfanau, a allai 
ymddangos yn rhyfeddol i ddechrau 
o ystyried safle’r diwydiant yn y cylch 
adfer. Mae’n debygol y bydd allbwn 
adeiladu yn 2013 yn dal i fod 15% 
yn is na’i uchafbwynt yn 2007, ac 
mae cyflogaeth yn debygol o fod 
13% yn is na’i uchafbwynt yn 2008. 
Mae hyn yn awgrymu bod cronfa 
sylweddol o weithwyr adeiladu yn 
aros i ddychwelyd i’r diwydiant. 
Fodd bynnag, efallai bod llawer o’r 
gweithwyr hyn wedi cymryd swyddi 

mewn sectorau eraill, neu wedi 
ymddeol. Erys cwestiynau ynghylch 

nifer y gweithwyr a fydd yn dychwelyd 
i’r diwydiant wrth i’r twf barhau ac, o’r 

rheini, sawl un fydd wedi bod i ffwrdd o’r 
diwydiant am gyhyd fel bod angen rhyw 

lefel o ailhyfforddiant arnynt.

Disgwylir mai yn ne-orllewin Lloegr a Chymru y bydd 
y twf mwyaf mewn allbwn adeiladu, gan y bydd y 
ddau yn elwa o brosiectau adeiladu niwclear newydd 
yn ystod cyfnod y rhagolwg. Er na ddisgwylir i’r prif 
waith adeiladu yn Wylfa ddechrau tan ganol 2017 ar 
y cynharaf, mae hwn yn brosiect mawr iawn mewn 
marchnad gymharol fach sy’n golygu bod ei effaith ar 
allbwn adeiladu cyffredinol yn debyg i Hinkley Point yn 
ne-orllewin Lloegr, er y bydd y gwaith hwnnw’n dechrau 
dair blynedd yn gynt.

Unwaith y caiff de-orllewin Lloegr a Chymru eu diystyru, 
y disgwyl unwaith eto yw y bydd cornel de-ddwyrain 
Lloegr yn gwneud yn well na gweddill y DU. Mae de-
ddwyrain Lloegr yn elwa mewn modd anghymesur o 
dwf yn y farchnad tai preifat sy’n cymryd cyfran uwch o 
allbwn yn y rhanbarth o gymharu â chyfartaledd y DU 
(18% o gymharu â 14%). Mae hyn, ar y cyd â chyfradd 
twf uwch na’r cyfartaledd (5.7% o gymharu â 4.6%), yn 
helpu’r farchnad adeiladu yn ne-ddwyrain Lloegr i dyfu 
(gyda chyfradd twf gyfartalog flynyddol o 2.9% hyd at 
2018). Mae gan ddwyrain Lloegr gyfradd twf gyfartalog 
ychydig yn uwch, sef 3% y flwyddyn. Y prif resymau dros 
y cynnydd mewn allbwn adeiladu yn y rhanbarth, sy’n 
uwch na’r cyfartaledd, yw twf da yn y sector tai preifat 
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Mae’r atodiad hwn yn darparu manylion ac eglurhad 
pellach am rai o’r pwyntiau a wneir yn yr adroddiad.

Mae Adran 1 yn rhoi trosolwg o’r dulliau sylfaenol a 
ddefnyddir gan CSN, drwy weithio mewn partneriaeth 
ag Experian, i greu’r gyfres o adroddiadau ar lefel y DU, 
ar lefel genedlaethol ac ar lefel ranbarthol.

Mae Adran 2 yn darparu geirfa er mwyn egluro rhai o’r 
termau a ddefnyddir yn yr adroddiadau.

Mae Adran 3 yn cynnwys rhai nodiadau pellach sy’n 
ymwneud â’r ffynonellau data a ddefnyddir ar gyfer y 
gwahanol siartiau a thablau. Mae’r Adran hon hefyd yn 
nodi ystyr y term ‘ôl troed’, pan drafodir y meysydd 
cyfrifoldeb sydd gan Gyngor Sgiliau Sector.

Mae Adran 4 yn esbonio’r diffiniadau o sectorau a 
ddefnyddir yn yr adroddiad ac yn nodi enghreifftiau o’r 
hyn sy’n cael ei gynnwys ym mhob un.

Mae Adran 5 yn rhoi dadansoddiad manwl o’r 28 o 
grwpiau galwedigaethol yn ôl codau dosbarthiad 
galwedigaethol safonol (SOC) a gyfunir i ddarparu’r 
gofyniad cyflogaeth a recriwtio.

Mae Adran 6, ar ddiwedd yr atodiad hwn, yn rhoi 
manylion am yr ystod o adroddiadau LMI, manteision 
bod yn aelod o CSN a manylion cyswllt ar gyfer 
ymaelodi.

Cefndir
Mae’r Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) wedi bod 
yn esblygu ers iddo gael ei sefydlu yn 2005, gan sicrhau 
bod gan SgiliauAdeiladu ffordd o gasglu a chynhyrchu 
gwybodaeth am anghenion cyflogaeth a hyfforddiant y 
diwydiant ar gyfer y dyfodol.

Mae CITB, CIC a CITB-SgiliauAdeiladu Gogledd Iwerddon 
yn gweithio fel SgiliauAdeiladu, y Cyngor Sgiliau Sector ar 
gyfer y Diwydiant Adeiladu, i gynhyrchu gwybodaeth 
gadarn am y farchnad lafur sy’n rhoi sail i gynllunio ar gyfer 
anghenion sgiliau yn y dyfodol a thargedu buddsoddiad.

Mae CSN yn gweithredu ar lefel genedlaethol a 
rhanbarthol. Mae’n cynnwys Grw^ p Cenedlaethol, 12 
grw^ p Arsylwi, model rhagweld ar gyfer pob rhanbarth a 
gwlad, a Grw^ p Cyfeirio Technegol. Ar hyn o bryd, mae 
grw^ p Arsylwi yn gweithredu ym mhob un o’r naw 
rhanbarth yn Lloegr, yn ogystal ag yng Nghymru, yr Alban 
a Gogledd Iwerddon.

Mae’r grwpiau Arsylwi yn cyfarfod ddwywaith y 
flwyddyn ar hyn o bryd ac yn cynnwys rhanddeiliaid 
rhanbarthol allweddol a wahoddwyd o blith y diwydiant, 
Llywodraeth, byd addysg a CSSau eraill, y mae pob un 
ohonynt yn cyfrannu gwybodaeth am y diwydiant lleol a 
safbwyntiau ynghylch hyfforddiant, sgiliau, recriwtio, 
cymwysterau a pholisi. 

Mae’r Grw^ p Cenedlaethol hefyd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r diwydiant, Llywodraeth, byd addysg a 
CSSau eraill. Mae’r Grw^ p hwn yn cyfarfod ddwywaith y 
flwyddyn, gan nodi’r sefyllfa genedlaethol sy’n sail i’r 
grwpiau Arsylwi i bob pwrpas.

Wrth wraidd CSN, ceir nifer o fodelau sy’n creu rhagolygon 
o ofynion cyflogaeth o fewn y diwydiant ar gyfer 
amrywiaeth o grwpiau galwedigaethol. Caiff y modelau eu 
cynllunio a’u rheoli gan Experian dan awdurdod ac 
arweiniad annibynnol y Grw^p Cyfeirio Technegol sy’n 
cynnwys ystadegwyr ac arbenigwyr ym maes modelu.

Mae’r modelau wedi esblygu dros amser a byddant yn 
parhau i wneud hynny er mwyn sicrhau eu bod yn 
ystyried ymchwil newydd fel y caiff ei chyhoeddi yn 
ogystal â thechnegau modelu newydd a gwell.

Dim ond ar ôl ymgynghori â’r Grw^ p Cyfeirio Technegol y 
caiff newidiadau eu gwneud i’r model yn y dyfodol.

y modelau
Mae’r modelau yn dibynnu ar gyfuniad o waith ymchwil 
sylfaenol a safbwyntiau gan CSN er mwyn eu hwyluso. 
Defnyddir data cenedlaethol fel sail i’r tybiaethau sy’n 
ategu’r modelau, a gaiff eu haddasu wedyn gyda chymorth 
y grwpiau Arsylwi a’r Grw^ p Cenedlaethol. Mae gan Gymru, 
yr Alban, Gogledd Iwerddon a phob rhanbarth yn Lloegr 
eu modelau eu hunain (er bod yr holl fodelau yn 
gydberthynol o ganlyniad i symudiadau llafur) ac, yn 
ogystal, ceir un model cenedlaethol sy’n gweithredu fel 
cyfyngiad ar y modelau unigol ac yn sicrhau y gwneir y 
defnydd gorau o’r data mwyaf cadarn (sydd ar gael ar lefel 
genedlaethol). 

Mae’r modelau yn rhagweld y galw am weithwyr medrus, 
a’u cyflenwad, ar wahân. Mae’r gwahaniaeth rhwng y galw 
a’r cyflenwad yn creu’r gofyniad cyflogaeth. Mae’r lefelau a 
ragwelir o ran cyfanswm cyflogaeth yn deillio o 
ddisgwyliadau ynghylch allbwn a chynhyrchiant adeiladu. 
Mae hyn, yn ei hanfod, yn seiliedig ar y cwestiwn ‘Faint o 
bobl y bydd eu hangen er mwyn creu’r allbwn a ragwelir, o 
ystyried y tybiaethau a wnaethpwyd ynghylch 
cynhyrchiant?’

Gofyniad gros yw’r gofyniad recriwtio blynyddol (ARR) sy’n 
ystyried llifau’r gweithlu i mewn ac allan o’r diwydiant 
adeiladu o ganlyniad i ffactorau fel symudiadau rhwng 
diwydiannau, mudo, salwch ac ymddeoliad. Fodd bynnag, 
nid yw’r llifau hyn yn cynnwys symudiadau i’r diwydiant o 
hyfforddiant, er bod data cadarn ynghylch y ddarpariaeth 
hyfforddiant yn cael ei ddatblygu gan CITB mewn 
partneriaeth ag asiantaethau ariannu cyhoeddus, addysg 

1 methodoleg CSn

Esbonio CSn
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Arbenigwyr amlen adeilad – unrhyw grefft sy’n 
ymwneud â chladin allanol adeilad ac eithrio bricwaith, 
e.e. llenfuriau.

Galw – caiff y galw ei gyfrifo drwy ddefnyddio data 
ynghylch allbwn adeiladu gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (SYG) ac Adran Cyllid a Phersonél Gogledd 
Iwerddon (DFP), ynghyd â data ynghylch swyddi gwag 
o’r Arolwg Sgiliau Cyflogwyr Cenedlaethol, a gynhyrchir 
gan yr Adran Addysg a Sgiliau. Caiff y setiau data hyn 
eu trosi yn ofynion llafur yn ôl crefft drwy ddefnyddio set 
o gyfernodau er mwyn cynhyrchu’r ffigurau ar gyfer y 
galw am lafur sy’n ymwneud â lefelau allbwn a ragwelir. 

CMC (cynnyrch mewnwladol crynswth) – cyfanswm 
gwerth yr holl nwyddau a gwasanaethau terfynol a 
gynhyrchir, ar y farchnad. Mesur o incwm cenedlaethol. 
CMC = GYC ynghyd â threthi ar gynhyrchion llai 
cymorthdaliadau ar gynhyrchion.

GYC (gwerth ychwanegol crynswth) – cyfanswm yr 
allbwn llai gwerth y mewnbynnau a ddefnyddir yn 
y broses gynhyrchu. Mae GYC yn mesur cyfraniad 
yr economi fel gwahaniaeth rhwng allbwn gros a 
mewnbynnau canolradd.

Cyfernodau – er mwyn creu’r galw am lafur, mae’r 
model yn defnyddio set o ystadegau penodol ar gyfer 
pob prif fath o waith er mwyn pennu cyflogaeth, yn 
ôl crefft neu broffesiwn, ar sail cyflenwad y flwyddyn 
flaenorol. Yn ei hanfod, dyma nifer y gweithwyr sydd 
eu hangen ym mhob galwedigaeth neu grefft er mwyn 
cynhyrchu allbwn o £1m ar draws pob is-sector.

LFS (Arolwg o’r Llafurlu) – arolwg a anfonir i sampl o 
gartrefi yn y DU, sy’n casglu gwybodaeth am gyflogaeth, 
diweithdra, llifau rhwng sectorau a hyfforddiant. Cesglir 
gwybodaeth o tua 53,000 o gartrefi bob chwarter 
(mae’r sampl yn cwmpasu dros 100,000 o bobl).

LMI (gwybodaeth am y farchnad lafur) – data meintiol 
(rhifiadol) neu ansoddol (dealltwriaeth a chanfyddiadau) 
ynghylch gweithwyr, cyflogwyr, cyflogau, amodau gwaith 
ac ati.

Macroeconomeg – astudio economi ar lefel 
genedlaethol, gan gynnwys cyfansymiau cyflogaeth, 
buddsoddiad, mewnforion, allforion, cynhyrchu a defnydd.

Nec – heb ei ddosbarthu mewn mannau eraill, fe’i 
defnyddir fel cyfeirnod mewn data LFS.

SYG (Swyddfa Ystadegau Gwladol) – sefydliad sy’n 
cynhyrchu ystadegau swyddogol am yr economi, 
poblogaeth a chymdeithas ar lefel genedlaethol a lleol

Allbwn – cyfanswm gwerth yr holl nwyddau a 
gwasanaethau a gynhyrchir mewn economi.

Cynhyrchiant – allbwn fesul cyflogai.

Codau SIC (codau Dosbarthiad Diwydiannol Safonol) – 
o Ddosbarthiad Diwydiannol Safonol y Deyrnas Unedig 
o Weithgareddau Economaidd, a gynhyrchir gan SYG.

Cyflenwad –- cyfanswm y stoc cyflogaeth mewn cyfnod, 
ynghyd â’r llifau i mewn ac allan o’r farchnad lafur. Fel 
arfer, caiff data ei gyfrifo gan ddefnyddio data LFS.

2 geirfa
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4 diffiniadau: mathau ac enghreifftiau  
o waith adeiladu

Tai sector cyhoeddus - awdurdodau lleol 
a chymdeithasau tai, trefi newydd ac 
adrannau llywodraeth
Cynlluniau tai, cartrefi i’r henoed a darparu ffyrdd a 
gwasanaethau ar gyfer nwy, dw^ r, trydan, carthffosydd a 
draeniau mewn safleoedd tai.

Tai sector preifat
Yr holl adeiladau preifat at ddefnydd preswyl, megis tai, 
fflatiau a fflatiau deulawr, byngalos, bythynnod a darparu 
gwasanaethau ar gyfer datblygiadau newydd.

Seilwaith - cyhoeddus a phreifat
dw^ r
Cronfeydd dw^ r, gweithfeydd puro, argaeau, gweithfeydd 
dw^ r, gorsafoedd pwmpio, gwaith hydrolig ac ati.

Carthffosydd
Gwaith gwaredu carthion, gosod carthffosydd a ffosydd 
agored.

Trydan
Gwaith peirianneg sifil ac adeiladu ar gyfer 
ymgymeriadau trydanol megis gorsafoedd ynni, argaeau 
a gwaith arall ar gynlluniau trydan dw^ r, ffermydd gwynt 
ar y tir a datgomisiynu gorsafoedd ynni niwclear.

nwy, cyfathrebu, trafnidiaeth awyr
Gweithfeydd nwy, prif gyflenwad nwy a storio nwy; 
swyddfeydd post, swyddfeydd didoli, cyfnewidfeydd 
ffôn, canolfannau dargyfeirio ac ati, terfynellau awyr, 
llwybrau glanio, siediau awyrennau, neuaddau derbyn, 
gosodiadau radar.

Rheilffyrdd
Ffordd barhaol, twnelau, pontydd, hafnau, gorsafoedd, 
cytiau locomotifau ac ati, signalau a systemau rheoli 
eraill a thrydaneiddio rheilffyrdd ar y tir a rheilffyrdd 
tanddaearol.

Porthladdoedd
Yr holl waith a’r adeiladau sy’n uniongyrchol gysylltiedig 
â phorthladdoedd, glanfeydd, dociau, pierau, jetïau, 
camlesi a dyfrffyrdd, waliau môr, argloddiau ac 
amddiffynfeydd dw^ r.

ffyrdd
Ffyrdd, palmentydd, pontydd, llwybrau troed, goleuadau, 
twnelau, trosffyrdd, ffensys ac ati.

Adeiladu cyhoeddus dibreswyl1

ffatrïoedd a warysau
Ffatrïoedd, warysau, canolfannau sgiliau cyhoeddus.

olew, dur, glo
Bellach wedi’i gyfyngu i waith adfer ar gyfer cyrff 
gweddilliol y sector cyhoeddus.

ysgolion, colegau, prifysgolion
Ysgolion a cholegau gwladol (gan gynnwys colegau 
technegol ac athrofeydd amaethyddol); prifysgolion gan 
gynnwys neuaddau preswyl, sefydliadau ymchwil ac ati.

iechyd
Ysbytai gan gynnwys ysgolion meddygol, clinigau, 
canolfannau lles, canolfannau hyfforddi oedolion.

Swyddfeydd
Swyddfeydd llywodraeth leol a chanolog, gan gynnwys 
neuaddau tref, swyddfeydd ar gyfer yr holl gyrff 
cyhoeddus ac eithrio’r lluoedd arfog, pencadlys yr 
heddlu. 

Adloniant
Theatrau, bwytai, pyllau nofio cyhoeddus, safleoedd 
carafanau mewn canolfannau gwyliau, gwaith ac 
adeiladau ar feysydd chwaraeon, stadia, caeau rasio ac 
ati y mae awdurdodau lleol neu gyrff cyhoeddus eraill 
yn berchen arnynt.

garejis
Adeiladau ar gyfer storio, trwsio a chynnal a chadw 
cerbydau ffordd, gweithdai trafnidiaeth, depos bysiau, 
depos cludo nwyddau ffyrdd a meysydd parcio.

Siopau
Datblygiadau siopa trefol y mae Awdurdod Lleol wedi 
rhoi’r contract ar eu cyfer.

Amaethyddiaeth
Adeiladau a gwaith mewn sefydliadau garddwriaethol 
sy’n derbyn arian cyhoeddus; draenio corstiroedd a 
draenio amaethyddol; clinigau milfeddygol. 

Amrywiol
Yr holl waith nad oes modd ei gynnwys yn amlwg 
dan unrhyw bennawd arall, megis gorsafoedd tân, 
gorsafoedd heddlu, carchardai, penydfeydd, cartrefi 
remand, gwaith amddiffyn sifil, gwaith ar gyfer 
Awdurdod Ynni Atomig y DU, depos cynghorau, 
amgueddfeydd, llyfrgelloedd.
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5 grwpiau galwedigaethol

*(nec) – heb ei ddosbarthu mewn man arall

grw^ p galwedigaethol
Disgrifiad, cyfeirnod SOC (2010).

uwch reolwyr, rheolwyr gweithredol a 
rheolwyr prosesau busnes 
Prif weithredwyr ac uwch swyddogion  1115

Rheolwyr a chyfarwyddwyr ariannol 1131

Cyfarwyddwyr marchnata a gwerthu 1132

Rheolwyr a chyfarwyddwyr prynu 1133

Rheolwyr a chyfarwyddwyr adnoddau dynol 1135

Rheolwyr eiddo, tai a thir 1251

Cyfarwyddwyr technoleg gwybodaeth  
a chyfathrebu 1136

Rheolwyr ymchwil a datblygu 2150

Rheolwyr a chyfarwyddwyr storio a storfeydd 1162

Rheolwyr a pherchnogion mewn  
gwasanaethau eraill (nec*) 1259

Rheolwyr a chyfarwyddwyr swyddogaethol (nec*) 1139

Rheolwyr TG arbenigol 2133

Rheolwyr prosiectau a rhaglenni TG 2134

Rheolwyr cyfrifon ariannol 3538

Rheolwyr cyfrifon gwerthu a datblygu busnes 3545

Rheolwyr prosiectau adeiladu  
Rheolwyr prosiectau adeiladu a gweithwyr 
proffesiynol cysylltiedig 2436

Rheolwyr prosesau adeiladu eraill
Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu ym maes 
gweithgynhyrchu 1121

Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu ym maes 
adeiladu 1122

Rheolwyr a chyfarwyddwyr trafnidiaeth  
a dosbarthu 1161

Rheolwyr gwasanaethau gwaredu gwastraff ac 
amgylcheddol 1255

Swyddogion iechyd a diogelwch 3567

Gweithwyr proffesiynol cyswllt cadwraeth  
a diogelu’r amgylchedd 3550

Staff proffesiynol, technegol, Tg a staff 
swyddfa eraill nad ydynt yn staff adeiladu 
(heb gynnwys rheolwyr)   
Technegwyr gweithrediadau TG 3131

Technegwyr cymorth defnyddwyr TG 3132

Dadansoddwyr a chynghorwyr cyllid a buddsoddi 3534

Arbenigwyr treth 3535

Technegwyr cyfrifyddu ac ariannol 3537

Hyfforddwyr diwydiannol a galwedigaethol 3563

Gweithwyr proffesiynol busnes a chyswllt  
cysylltiedig (nec*) 3539

Gweithwyr proffesiynol cyswllt cyfreithiol 3520

Archwilwyr safonau a rheoliadau 3565

Rhaglenwyr a gweithwyr datblygu meddalwedd 
proffesiynol 2136

Gweithwyr proffesiynol technoleg gwybodaeth  
a chyfathrebu (nec*) 2139

Asiantau tai ac arwerthwyr 3544

Cyfreithwyr 2413

Gweithwyr cyfreithiol proffesiynol (nec*) 2419

Cyfrifwyr siartredig ac ardystiedig 2421

Gweithwyr busnes a rheoli prosiectau ariannol 
proffesiynol 2424

Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes 2423

Derbynyddion 4216

Teipyddion a galwedigaethau bysellfwrdd  
cysylltiedig 4217

Swyddogion gweithredol gwerthiannau busnes 3542

Clercod cyfrifon, rheolwyr y gyflogres a chlercod 
cyflogau 4122

Clercod a chynorthwywyr cofnodion 4131

Clercod a chynorthwywyr rheoli stoc 4133 

Teleffonyddion 7213

Gweithredwyr cyfathrebu 7214

Cynorthwywyr personol ac ysgrifenyddion eraill 4215

Cynorthwywyr gwerthu a manwerthu 7111

Swyddogion gwerthu dros y ffôn 7113

Prynwyr a swyddogion caffael 3541

Swyddogion adnoddau dynol a chysylltiadau 
diwydiannol 3562

Rheolwyr credyd 4121

Ysgrifenyddion cwmni 4214

Galwedigaethau sy’n gysylltiedig â gwerthu (nec*) 7129

Galwedigaethau canolfannau galwadau a  
chanolfannau cyswllt 7211

Galwedigaethau gwasanaeth cwsmeriaid (nec*) 7219

Galwedigaethau gweinyddol elfennol (nec*) 9219

Gwyddonwyr cemegol 2111

Gwyddonwyr biolegol a biocemegwyr  2112

Gwyddonwyr ffisegol 2113

Technegwyr labordy 3111

Dylunwyr graffeg 3421

Gweithwyr iechyd yr amgylchedd proffesiynol 2463

Dadansoddwyr busnes TG, penseiri a dylunwyr 
systemau 2135

Gweithwyr cadwraeth proffesiynol 2141

Gweithwyr amgylcheddol proffesiynol 2142

Actiwarïaid, economegwyr ac ystadegwyr 2425

Gweithwyr busnes a gweithwyr ymchwil  
cysylltiedig proffesiynol 2426

Swyddogion cyllid 4124

Galwedigaethau gweinyddol ariannol (nec*) 4129

Galwedigaethau gweinyddol adnoddau dynol 4138
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Cyfosodwyr (cerbydau a nwyddau metel) 8132

Archwilwyr a swyddogion profi cyson 8133

Cyfosodwyr a gweithredwyr cyson (nec*) 8139

Galwedigaethau diogelwch elfennol (nec*) 9249

Glanhawyr a gweithwyr domestig 9233

Glanhawyr stryd 9232

Garddwyr a thirlunwyr 5113

Gofalwyr 6232

Swyddogion diogelwch a galwedigaethau  
cysylltiedig 9241

Gweithwyr gwasanaethau diogelwch cyswllt  
proffesiynol (nec*) 3319

Peirianwyr sifil
Peirianwyr sifil, 2121

gweithwyr adeiladu a staff technegol 
proffesiynol eraill
Peirianwyr mecanyddol 2122

Peirianwyr trydanol 2123

Peirianwyr dylunio a datblygu 2126

Peirianwyr cynhyrchu a phroses 2127

Peiriannwyr rheoli ansawdd a chynllunio 2461

Gweithwyr peirianneg proffesiynol (nec*) 2129

Technegwyr trydanol ac electroneg 3112

Technegwyr peirianneg 3113

Technegwyr adeiladu a pheirianneg sifil 3114

Technegwyr gwyddoniaeth, peirianneg a  
chynhyrchu (nec*) 3119

Technegwyr pensaernïol a thechnegwyr  
cynllunio tref 3121

Drafftsmyn 3122

Technegwyr sicrhau ansawdd 3115

Swyddogion cynllunio tref 2432

Peirianwyr electroneg 2124

Technolegwyr pensaernïol siartredig 2435

Amcangyfrifwyr, priswyr ac aseswyr 3531

Technegwyr cynllunio, proses a chynhyrchu 3116

Penseiri   
Penseiri 2431

Syrfewyr
Syrfewyr siartredig 2433

Syrfewyr meintiau 2434

*(nec) – heb ei ddosbarthu mewn man arall








