
Beth yw’r Cyflog Byw?
Mae cyflogwyr yn talu’r Cyflog Byw yn wirfoddol. Mae’n gyfradd fesul awr a 
gaiff ei osod a’i ddiweddaru bob blwyddyn. Caiff ei gyfrif yn ôl cost sylfaenol byw 
yn y DU sef £9.00 ar hyn o bryd.

Bwriad y Cyflog Byw yw sicrhau nad oes unrhyw un yn gwneud diwrnod o 
waith am lai na’r arian sydd ei angen arno i fyw. Mae achrediad y Cyflog Byw yn 
bwriadu cydnabod urddas gwaith a pha mor bwysig ydyw i unigolion, teuluoedd 
a chymuned o bobl allu ennill cyflog sy’n darparu bywyd o safon dderbyniol.

Gall gael effaith gadarnhaol ar gynhyrchedd a throsiant staff felly mae’n 
gwneud synnwyr da o ran busnes ac mae’n cynnig buddion economaidd a 
chymdeithasol hefyd.

Esbonio Cyfraddau Cyflog y DU

Isafswm Cyflog 
21-24

Isafswm Cyflog 
25+  

(Cyflog Byw 
Cenedlaethol)

Y Cyflog Byw

£7.70 £8.21 £9.00 ledled y DU a 
£10.55 yn Llundain

Ai'r gyfraith yw 
hyn?

Cyfraith Cyfraith Gwirfoddol

Pa grŵp oedran 
y mae'n ei 
gynnwys

21 neu'n hŷn 25 neu'n hŷn 18 neu'n hŷn

Sut caiff ei osod?

Ardrefniant y 
cytunir arno 
wedi'i seilio ar 
argymhellion 
gan fusnesau ac 
undebau Llafur

% o'r incwm 
canolrifo sef 55% 
ar hyn o bryd 
mae'n bwriadu  
cyrraedd 60% o'r 
incwm canolrifo 
erbyn 2020

Cyfrifiad a wneir 
yn ôl costau byw, 
wedi'i seilio ar 
fasged o nwyddau  
a gwasanaethau'r 
cartref

A oes 
gwahaniaeth ar 
gyfer Llundain?

Dim Gwahaniaeth 
ar gyfer Llundain

Dim Gwahaniaeth 
ar gyfer Llundain

Oes - mae cyfradd 
uwch ar gyfer 
Llundain



Pam y dylid ystyried y cyflog byw?
Yn ogystal â buddion ariannol i weithwyr sy’n derbyn y cyflog byw, mae 
ymchwil cenedlaethol wedi nodi’r buddion canlynol sy’n gyson ag unrhyw 
gynnydd mewn cyflog:

• Llai o absenoliaeth

• Mwy o gynhyrchedd

• Dewis gwell o gyflogwyr

• Ymgysylltu gwell gyda gweithwyr

• Cadw staff yn well

•  Arbedion o ran costau recriwtio a chadw staff

• Morâl gwaith a chymhelliant uwch

• Buddion o gael enw da am fod yn gyflogwr moesegol

Ledled y DU mae un gweithiwr allan o bump yn ennill yn llai na’r Cyflog Byw ac 
mae 87% o ddefnyddwyr yn credu y dylai cwmnïau dalu’r Cyflog Byw yn wirfoddol 
os gallant fforddio gwneud hynny.

Pwy sy’n talu’r Cyflog Byw?  
Mae Cyflogwyr y Cyflog Byw yn amrywio o dafarnau cymunedol, cyfanwerthwyr, 
darparwyr gwasanaeth ac Awdurdodau Lleol i gwmnïau ymgynghori, elusennau, 
banciau, cymdeithasau adeiladu a gwneuthurwyr bwyd. 

Mae’r rhestr yn hir ond isod ceir enghreifftiau o gyflogwyr y Cyflog Byw yng Nghymru:

Cyngor Dinas Caerdydd, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Tai Cymunedol 
Caerdydd, Bws Caerdydd, Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Caerdydd, 
Melin Homes, Wales & West Housing, Cynnal Cymru, Cymdeithas Tai First 
Choice, Freshwater, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
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Mae 70% o 
oedolion yn dweud 
y byddent yn siopa 

yn ymwybodol o 
blaid masnachwr y 

Cyflog Byw

Adroddodd 2/3 
o gyflogwyr 

effaith sylweddol 
ar recriwtio a 

chadw staff yn eu 
sefydliad 

Mae 87% o 
ddefnyddwyr 

yn credu y dylai 
cwmnïau dalu’r 
Cyflog Byw os 

gallant fforddio 
gwneud hynny 

Mae mwy na 80% o 
gyflogwyr yn credu 

bod y Cyflog Byw wedi 
gwella ansawdd gwaith 
eu staff, ac wedi lleihau 

absenoliaeth gan tua 
25%  

Mae’r ffigwr 
diweddaraf yn dangos 
bod 23% o weithwyr 

yn ennill llai na’r 
Cyflog Byw – sy’n uwch 
na 22 y cant y llynedd 
a 21 y cant y flwyddyn 

cyn hynny.

Mae tua 30% o 
bobl sy’n ennill 

mwy na’r Cyflog 
Byw yn disgwyl i 
gyllid eu cartrefi 

wella yn ystod y 12 
mis nesaf. 

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn falch ei fod wedi talu’r Cyflog Byw i’w holl 
gyflogeion ers mis Medi 2012 a’i fod yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig ers mis 
Tachwedd 2015.  Mae hyn yn golygu y telir lleiafswm o’r Cyflog Byw i bob aelod o 
staff a gyflogir yn uniongyrchol a thrwy asiantaeth, ac eithrio prentisiaid a phobl o 
dan 18 oed.  

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn credu bod talu’r Cyflog Byw yn ddangosydd 
allweddol o ymrwymiad cyflogwr i arferion gwaith teg. Dyna pam mae’r Cyngor 
bellach yn gweithio i wneud Caerdydd yn ddinas Cyflog Byw, nid yn unig trwy annog 
ein contractwyr a’n cyflenwyr i dalu’r Cyflog Byw ond hefyd ein partneriaid. Yn 
ogystal, bydd y Cyngor yn gweithio i hyrwyddo’r Cyflog Byw ar draws y gymuned 
fusnes ehangach. Ein bwriad yw cefnogi ac annog cymaint o fusnesau lleol â phosibl 
i ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw i’w gweithwyr.  

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod talu’r Cyflog Byw yn achosi heriau penodol yn 
y sector gofal cymdeithasol annibynnol a chafodd hyn ei gydnabod yn lefel yr 
ymgodi a ddarparwyd i’r sector a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016 er mwyn 
lliniaru effaith y cyflog byw cenedlaethol. Bellach bydd y Cyngor yn ceisio gweithio 
gyda Llywodraeth Cymru, y sector gofal cymdeithasol ac eraill i archwilio sut 
y gellir annog y sector gofal orau i dalu’r Cyflog Byw i staff sy’n gweithio ar 
gontractau’r sector cyhoeddus.



Dod yn gyflogwr y Cyflog Byw

Mae Cyngor Caerdydd yn annog sefydliadau a busnesau lleol i dalu eu staff cyflog 
sydd o leiaf yn cyfateb i’r Cyflog Byw. Dysgwch fwy am ddod yn gyflogwr y Cyflog 
Byw trwy fynd i’r wefan:

 www.livingwage.org.uk

Twitter: @livingwageUK  

Facebook: www.facebook.com/LivingWageUK/

“Roedd yn gyflawniad sylweddol pan enillodd Cyngor y Ddinas y statws 
Cyflog Byw ym mis Tachwedd 2015. Bydd pawb y mae’r Cyngor yn gwneud 
busnes â nhw yn gwybod ein bod ni’n gyflogwr y Cyflog Byw a chan ennill 
yr achrediad, rydym wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda’n contractwyr a 
sefydliadau eraill sy’n cynnig gwasanaeth ar eiddo’r Cyngor i’w hannog i dalu’r 
Cyflog Byw hefyd.” 

Y Cyng. Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd

“Rydym yn falch bod Cyngor Dinas Caerdydd wedi cael ei achredu’n 
gyflogwr y Cyflog Byw. Mae’n dangos ei fod wedi ymrwymo i wella bywydau 
gweithwyr sydd ar gyflog isel - ac er bod llawer o gyflogwyr yn dweud y byddant 
yn talu’r Cyflog Byw, mae’r cynghorwyr a’r swyddogion yng Nghaerdydd wir 
wedi gweithredu eu hymrwymiad. Rydym yn gobeithio y bydd cyflogwyr eraill 
yn y brifddinas yn dilyn eu hesiampl.” 

Jonathan Cox, Prif Drefnydd Citizens Cymru Wales

“Rwyf wedi sylwi ar y gwahaniaeth yn bendant. Mae gennyf tua £65 i 
£70 yn fwy bob mis ac mae’n fy helpu i glirio nifer o’m dyledion. Mae’n 
lleihau’r gofid.” 

Glanhawr y Cyngor a fanteisiodd ar y Cyflog Byw 


