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Mae gan Gymru botensial sylweddol i hybu ei 
heconomi drwy gau’r bwlch yng nghanlyniadau’r 
farchnad lafur rhwng dynion a menywod. Er bod 
cyfradd cyflogaeth menywod yng Nghymru yn uwch 
nag erioed ar 70.6%, mae’n dal i fod wyth pwynt 
canran yn is na’r ffigwr ar gyfer dynion o oedran 
gweithio. Mae bron chwarter y menywod o oedran 
gweithio yng Nghymru sydd y tu allan i’r farchnad 
lafur yn dweud y byddent yn hoffi cael swydd. Dyma 
grŵp sylweddol o fenywod o oedran gweithio a allai 
ehangu gallu cynhyrchu Cymru petai cyfleoedd addas 
yn cael eu creu yn y farchnad lafur a’r fframweithiau 
hyfforddi a pholisi angenrheidiol ar waith.

Gallai cynyddu oriau gwaith y menywod sydd eisoes 
yn rhan o’r gweithlu fod yn hwb sylweddol i dwf 
yr economi hefyd. Ar hyn o bryd, mae gweithiwr 
benywaidd cyffredin yn gweithio naw awr yr 
wythnos yn llai na gweithiwr gwrywaidd cyffredin 
- sy’n gyfystyr â mwy nag un diwrnod gwaith llawn 
bob wythnos. Yn sgil cyfuniad o lai o oriau gwaith 
ar gyfartaledd a’r diwydiannau y mae menywod 
yn gweithio ynddynt, rydym yn amcangyfrif bod 
gweithiwr benywaidd cyffredin yng Nghymru wedi 
cynhyrchu £33,175 mewn allbwn yn 2016. Mae hyn 
yn cymharu ag amcangyfrif o £50,710 i weithwyr 
gwrywaidd. Felly, gallai denu menywod i weithio 
mewn sectorau cynhyrchiant uchel lle nad oes 
cynrychiolaeth ddigonol ohonynt ar hyn o bryd - fel 
TG a gweithgynhyrchu - godi lefel cynhyrchiant Cymru 
a chyflymder ei thwf economaidd yn ei dro.

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried sut y gallai cynyddu 
nifer y menywod yn y farchnad lafur hybu gallu 
cynhyrchu Cymru, drwy edrych ar bedair senario, 
sy’n rhagdybio gwahanol raddau o gyfatebiaeth yng 
nghyfraddau cyflogaeth dynion a menywod, oriau  
gwaith, a chynhyrchiant. Mae’r Gwerth Ychwanegol 
Gros (GYG) a ragwelir ar gyfer pob senario’n cael 
ei gymharu â rhagolwg llinell sylfaen Cebr ar gyfer 
GYG yng Nghymru dros y deng mlynedd nesaf, er 
mwyn mesur yr hwb y gellid ei gyflawni drwy leihau’r 
anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y farchnad lafur.

1. CYDRADDOLDEB RHYWIOL LLAWN
Yma rydym yn rhagdybio y bydd cyfraddau 
cyflogaeth, oriau gwaith a chynhyrchiant yn cyfateb 
yn llwyr erbyn 2028. Rydym yn amcangyfrif y gallai 
gwireddu’r senario hon roi hwb o £13.6 miliwn i GYG 
Cymru erbyn 2028. Byddai £9.2 miliwn o hyn yn 
dod o’r cynnydd mewn oriau cyfartalog a weithir gan 
weithwyr benywaidd, a £4.4 biliwn yn dod drwy’r 
cynnydd yng nghyfradd gyflogaeth menywod a’u 
cyfranogiad mewn sectorau cynhyrchiant uchel.

2. CYDRADDOLDEB RHYWIOL GORAU YN Y 
DU 
Mae hyn yn rhagdybio bod cyfradd cyflogaeth 
menywod a’r oriau a weithir gan weithwyr 
benywaidd yng Nghymru yn cyrraedd y lefelau a 
welir ar hyn o bryd yn y rhanbarthau sy’n cyflawni 
orau yn y DU erbyn 2028. O dan y senario hon, 
byddai GYG Cymru’n cyrraedd amcangyfrif o £75.6 
biliwn erbyn 2028. Mae hyn dros 6% yn uwch na’r 
£71.2 biliwn a ragwelwyd yn y senario llinell sylfaen.

3. CYFRADD CYFLOGAETH YN CYFATEB YN 
LLWYR
Yma rydym yn rhagdybio bod cyfradd cyflogaeth 
menywod yn cyrraedd cyfradd cyflogaeth dynion 
erbyn 2028.  Byddai hyn yn gwthio GYG Cymru i 
£74.1 biliwn erbyn 2028 – £2.9 biliwn (neu 4.1%) yn 
uwch na’n rhagolwg llinell sylfaen. 

4. CYFATEB I’R GYFRADD GYFLOGAETH ORAU 
YN Y DU 
Mae’r senario derfynol yn rhagdybio bod cyfradd 
cyflogaeth menywod yn cyrraedd y lefel uchaf a 
welir yn y DU ar hyn o bryd (74.9% yn ne-orllewin 
Lloegr), tra bod oriau gwaith a’r sectorau y mae’r 
menywod yn gweithio ynddynt yn parhau fel ag y 
maent heddiw. Byddai hyn yn dal i roi hwb o £1.2 
biliwn i GYG Cymru yn 2028, sy’n dal i fod yn swm 
sylweddol.

TABL 1 | CRYNODEB O RAGOLYGON GYG GYDA SENARIOS CYDRADDOLDEB RHYWIOL

SENARIO
HWB I GYG BLYNYDDOL 

CYMRU ERBYN 2028

% O NEWID O GYM-
HARU Â’R RHAGOLWG 

TWF SYLFAENOL

Cydraddoldeb rhywiol llawn £13.6 biliwn + 19%

Cydraddoldeb rhywiol gorau yn y DU £4.4 biliwn + 6%

Cyfradd cyflogaeth yn cyfateb yn llwyr £2.9 biliwn + 4%

Cyfateb i’r gyfradd gyflogaeth orau yn y DU £1.2 biliwn + 2%

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, dadansoddiad Cebr

Mae’r ymchwil yn edrych hefyd ar i ba raddau mae 
cyfraniad menywod at economi Cymru’n cael ei 
danbrisio gan nad yw darpariaeth gwasanaethau 
gofal di-dâl wedi’i gynnwys ym mesurau swyddogol 
GYG. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, amcangyfrifir 
bod gwerth gofal oedolion di-dâl yn gyfwerth â thua 
3% o holl allbwn economaidd y DU. Rydym yn gweld 
hefyd bod darpariaeth gofal oedolion di-dâl wedi 

4 5

symud ymhellach tuag at fenywod, tra bod menywod 
yn parhau i fod yn brif ofalwyr plant yn eu cartrefi. 
Mae hyn yn dangos nad yw cyfran sylweddol o’r 
gwasanaethau y mae menywod yn eu darparu yn 
cael eu cynnwys mewn mesurau allbwn swyddogol, 
sy’n golygu bod eu cyfraniad i’r economi yn cael ei 
danddatgan. 

CRYNODEB GWEITHREDOL



1.0 CYFLWYNIAD
Ffactor allweddol sydd wedi sbarduno twf 
economaidd y DU dros y blynyddoedd diwethaf 
yw’r tynhau cyson ar y farchnad lafur, gyda nifer y 
bobl mewn gwaith cyflogedig yn codi dros hanner 
miliwn yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae cyfradd 
twf cynhyrchiant llafur yn parhau i fod o dan lefelau 
cyn-2008, sy’n golygu y bydd ehangu’r farchnad 
lafur yn parhau i fod yn nod allweddol er mwyn hybu 
gallu cynhyrchu’r DU dros y blynyddoedd nesaf. Fodd 
bynnag, gyda chyfraddau cyflogaeth dynion yn agos 
at neu’n uwch na 80% yn y rhan fwyaf o ardaloedd 
yn y DU, nid oes llawer o gyfle am gynnydd pellach 
yma.

Er gwaethaf y cynnydd arwyddocaol yn ddiweddar, 
mae yna wahaniaethau sylweddol o hyd rhwng 
dynion a menywod o ran eu cyfran o gyflogaeth, 
nifer yr oriau a weithir ar gyfartaledd, a’r mathau 
o ddiwydiannau maent yn gweithio ynddynt. 
Mae’r bwlch rhwng y rhywiau yng ngweithgarwch 
y farchnad lafur yn gyfle mawr i gyflymu twf 
economaidd drwy fabwysiadu mesurau i hyrwyddo 
ac ehangu cyfranogiad menywod yn y gweithlu. 
Mae’r gwaith ymchwil hwn yn edrych ar sut y gallai 
mwy o gydraddoldeb rhywiol hybu economi Cymru 
dros y degawd nesaf. Mae’n ystyried pedair senario, 
sy’n rhagdybio gwahanol raddau o gyfatebiaeth 
yng nghanlyniadau’r farchnad lafur ar gyfer dynion 
a menywod yng Nghymru. Rhoddir rhagolygon o 
GYG ar gyfer pob senario hyd 2028, yna eu cymharu 
yn erbyn rhagolwg economaidd sylfaenol Cebr ar 
gyfer Cymru sy’n rhagdybio cyfradd twf blynyddol 
cyfartalog o tua 1.1% rhwng 2018 a 2028.

Mae’r dadansoddiadau a ddisgrifir uchod yn 
canolbwyntio ar sut y gallai lleihau anghydbwysedd 
yn y farchnad lafur hybu cyfraniad menywod i 
economi Cymru. Mae rhan olaf yr adroddiad yn mynd 
ymlaen i ystyried i ba raddau mae cyfraniad cyfredol 
menywod wedi’i danbrisio yn sgil diffygion dulliau 
confensiynol o fesur allbwn economaidd. Er bod y 
cynnydd araf yn nhwf CDG y DU dros y blynyddoedd 
diwethaf yn adlewyrchu problemau strwythurol sy’n 
gysylltiedig â gallu cynhyrchu sylfaenol yr economi, 
mae yna gorff cynyddol o dystiolaeth sy’n awgrymu 
bod CDG yn ei ffurf gyfredol yn tanddatgan allbwn 
economaidd y DU. Un her sy’n dod i’r amlwg wrth 
fesur allbwn y sector technoleg sy’n datblygu’n gyflym 

yw gwahaniaethu rhwng cynnydd mewn prisiau - a 
ddylai gael eu tynnu o CDG - a chynnydd mewn 
ansawdd, a ddylai gael ei gynnwys. Ymhellach, 
mae ystadegwyr wedi cael trafferth cofnodi gwerth 
gwasanaethau digidol am ddim sy’n dod yn fwy a 
mwy cyffredin. Elfen arall o allbwn economaidd nad 
yw’n cael ei fesur yw’r gwaith gofal di-dâl sy’n cael ei 
wneud mewn llawer o gartrefi. Yn yr adroddiad hwn 
rydym yn ystyried y mater hwn ymhellach, gan ddwyn 
llenyddiaeth a damcaniaethau economaidd cyfredol 
ynghyd ar y gwerth mae gwaith gofal di-dâl yn ei 
gyfrannu i economi Cymru, gwerth nad yw’n cael ei 
fesur.

Gostyngodd y gwahaniaeth rhwng cyfraddau 
cyflogaeth dynion a menywod yng Nghymru mor isel 
â phedwar y cant yn 2015. Ers hynny, fodd bynnag, 
mae cyfradd cyflogaeth dynion wedi codi’n gynt na 

menywod, gan arwain at fwy o wahaniaeth rhwng 
cyfraddau cyflogaeth y ddau ryw. Yn y tri mis hyd at 
fis Gorffennaf 2018, roedd y cyfraddau cyflogaeth 
ar gyfer dynion a menywod ar eu huchaf erioed ar 
78.9% a 70.6%. 

FFIGUR 1 | CYFRADD CYFLOGAETH DYNION A MENYWOD YNG NGHYMRU, 2008 - HEDDIW
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Rhanbarth de-orllewin Lloegr sydd â’r gyfradd 
cyflogaeth uchaf i ddynion (83.6%), menywod 
(74.9%) ac yn gyffredinol (79.2%). Yn wir, mae 

Yn ôl data diweddaraf Arolwg Llafurlu y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, ymysg y rhai sydd mewn 
cyflogaeth ar hyn o bryd, mae gweithwyr benywaidd 
yng Nghymru yn gweithio 26.6 awr yr wythnos ar 
gyfartaledd. Y ffigur cyfatebol i weithwyr gwrywaidd 
yw 35.9 awr. Mae’r gwahaniaeth hwn yn cyfateb i 
fwy nag un diwrnod gwaith llawn bob wythnos. Er 
bod y gyfradd cyflogaeth ymysg menywod Cymru 
wedi cynyddu’n raddol dros y blynyddoedd diwethaf, 
mae’r nifer cyfartalog o oriau a weithir wedi bod 
yn gyndyn o symud o tua 26 awr yr wythnos. Wedi 
dweud hynny, mae’r bwlch mewn oriau a weithir gan 

ddynion a menywod wedi lleihau dros y 10 mlynedd 
diwethaf, wrth i ddynion Cymru weithio ychydig llai o 
oriau ar gyfartaledd. 
Wrth edrych yn fwy cyffredinol ar y DU, mae 
gweithwyr benywaidd yn gweithio 27.1 awr ar 
gyfartaledd bob wythnos. Yn Llundain mae menywod 
yn gweithio’r oriau hiraf, sef 29.2 awr yr wythnos ar 
gyfartaledd. Ledled y DU, mae gweithwyr gwrywaidd 
yn gweithio 36.4 awr ar gyfartaledd. Yn olaf, ymysg 
gweithwyr o bob rhyw, y nifer o oriau a weithir ar 
gyfartaledd yn y DU yw 32 awr yr wythnos.

2.2 ORIAU CYFARTALOG A WEITHIR 
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cyfradd cyflogaeth menywod y rhanbarth hwn yn 
uwch na’r cyfraddau cyflogaeth cyffredinol ar gyfer 
wyth o 13 rhanbarth y DU - yn cynnwys Cymru.

2.1 CYFRADDAU CYFLOGAETH
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2.3  CYFRANOGIAD MEWN SECTORAU 
       CYNHYRCHIANT UCHEL
Nid oes gan fenywod yng Nghymru - ac yn y DU yn 
ehangach - gynrychiolaeth ddigonol yn y rhan fwyaf 
o sectorau cynhyrchiant uchel sy’n talu’r cyflogau 
gorau. Er enghraifft, yn sector gweithgynhyrchu 
Cymru - sydd ag allbwn cyfartalog o bron i £67,000 
y flwyddyn fesul swydd - dim ond un o bob pum 
gweithiwr sy’n fenyw. Yn y sector Gwybodaeth 
a Chyfathrebu - sector arall cynhyrchiol iawn yn 
economi Cymru - dim ond ychydig dros draean 
o’r gweithwyr sy’n fenywod. Fodd bynnag, er 
bod gweithwyr benywaidd yn gweithio mewn 

diwydiannau llai cynhyrchiol na’u cydweithwyr 
gwrywaidd ar gyfartaledd, mae yna rai eithriadau 
nodedig i’r duedd hon. Er enghraifft, menywod yw 
mwyafrif (56%) gweithwyr sector cyllid proffidiol 
Cymru. Ar sail y sectorau y mae menywod Cymru 
wedi’u cyflogi ynddynt a’r oriau cyfartalog a weithir 
gan weithwyr benywaidd, mae gweithwyr benywaidd 
yn cynhyrchu £33,175 y flwyddyn ar gyfartaledd. 
Gan ddefnyddio’r un fethodoleg, mae’r gweithiwr 
gwrywaidd cyffredin yng Nghymru yn cynhyrchu 
£50,710 y flwyddyn.

Mae’r gwahaniaethau rhwng cyfranogiad dynion 
a menywod yn y farchnad lafur a drafodwyd yn 
Adran 2 yn golygu bod yna gyfle mawr i Gymru 
ehangu ei gallu cynhyrchu dros y blynyddoedd nesaf. 
Mae’r adran nesaf yn amcangyfrif yr hwb i werth 
ychwanegol gros (GYG) Cymru sy’n gysylltiedig â 
phedair senario, pob un yn rhagdybio gwahanol 
raddau o gyfatebiaeth yng nghanlyniadau’r farchnad 
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lafur. Mae’n bwysig nodi bod y ffigurau GYG a 
gyflwynir isod yn adlewyrchu’r cynnydd mewn gallu 
cyflenwi y gallai Cymru ei weld. Yn achos y senarios 
fyddai’n gweld ehangu dramatig yn y gweithlu wrth 
i fwy o fenywod gymryd rhan yn enwedig, byddai’r 
economi’n cymryd amser i addasu i’r cynnydd mewn 
gallu cyflenwi cyn y gallai wireddu ei photensial 
newydd yn llawn.

3.1 CYDRADDOLDEB RHYWIOL LLAWN
Yn ein senario ‘cydraddoldeb rhywiol llawn’ rydym yn 
rhagdybio bod cyfraddau cyflogaeth dynion a meny-
wod o oedran gweithio yng Nghymru yn cyfateb yn 
llwyr. Mae ein rhagolygon llinell sylfaen ar gyfer twf 
cyflogaeth a phoblogaeth yng Nghymru dros y 10 
mlynedd nesaf yn dangos y bydd cyfradd cyflogaeth 
cyffredinol dynion yn codi i 79.5% erbyn 2028. Felly, 
yn y ‘senario cydraddoldeb rhywiol llwyr’ rydym 
yn rhagdybio bod cyfradd cyflogaeth menywod yn 
cyrraedd 79.5% erbyn 2028 hefyd – gan gyfateb yn 
llwyr i gyfradd cyflogaeth dynion.

Fel y nodwyd yn Adran 2, mae yna wahaniaethau 
sylweddol hefyd yn yr oriau cyfartalog a weithir gan 
weithwyr benywaidd a chynhyrchiant y sectorau y 
maent yn gweithio ynddynt fel arfer. Ar gyfer y sen-
ario hon, rydym yn rhagdybio bod yr oriau a weithir 
gan fenywod ar gyfartaledd ar hyn o bryd yn y 
gweithle’n codi’n raddol i 35.9 awr yr wythnos erbyn 
2028 – y cyfartaledd cyfredol i weithwyr gwrywaidd 
yng Nghymru.

Er mwyn cyflwyno senario lle mae menywod yn cael 

eu cynrychioli’n gynyddol mewn sectorau cynhyrchi-
ant uwch, rydym yn rhagdybio bod dadansoddiad 
sectorol o gyflogaeth ymysg menywod sy’n newydd 
i’r gweithlu yn cyfateb i’r ffigurau ar gyfer y gweithlu 
gwrywaidd cyfredol. Yn fras, bydd dwy ffynhonnell 
fawr o weithwyr benywaidd newydd dros y blynyd-
doedd nesaf: menywod ifanc sy’n cyrraedd oedran 
gweithio ac yn ymuno â’r gweithlu, a menywod sydd 
eisoes o oedran gweithio ond heb fod yn rhan o’r 
llafurlu yn cael swyddi.

Ar sail y rhagdybiaethau uchod, rydym yn rhagweld 
y byddai GYG Cymru yn £84.7 biliwn yn 2028. Mae 
hyn yn cymharu â GYG rhagolygol o £71.2 biliwn 
yn y senario llinell sylfaen lle byddai anghydraddol-
deb rhywiol yn y gweithlu yn parhau i fod fel ag y 
mae heddiw fwy neu lai. O’r £13.6 biliwn o hwb i 
economi Cymru, byddai £9.2 biliwn yn dod drwy’r 
oriau ychwanegol fyddai menywod sydd eisoes yn 
y gweithlu yn eu gweithio, a £4.4 biliwn yn dod o’r 
gyfradd cyflogaeth menywod uwch a’r symudiad tuag 
at sectorau cynhyrchiant uwch ymysg menywod sy’n 
newydd i’r gweithlu.
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3.2 CYDRADDOLDEB RHYWIOL GORAU YN Y DU
Er y gallai cyflawni’r senario ‘cydraddoldeb rhywiol 
llawn’ fod o bosibl yn y tymor hir, wrth edrych ar y 
tueddiadau cyfredol mae’n annhebygol y bydd hyn 
yn digwydd erbyn 2028 heb newidiadau gwleidy-
ddol, economaidd a chymdeithasol mawr. Targed 
mwy ymarferol i Gymru felly fyddai cyflawni’r lefelau 
cydraddoldeb rhywiol sy’n cyfateb i’r ardaloedd 
sy’n cyflawni orau yn y DU. Mae hyn yn golygu 
cyfradd cyflogaeth menywod o 74.9% (fel y gwelir 
yn ne-orllewin Lloegr) a chyfartaledd o 29.2 awr a 
weithir bob wythnos gan weithwyr benywaidd (fel 
y gwelir yn Llundain). O ran cynhyrchiant, rydym yn 
gwneud yr un rhagdybiaethau â’r senario ‘cydrad-
doldeb rhywiol llawn’, sef bod menywod newydd i’r 

gweithlu yn cael yr un gymysgedd o swyddi sydd gan 
ddynion ar hyn o bryd.

Yn y senario ‘Cydraddoldeb rhywiol gorau yn y DU’ 
hon, byddai GYG Cymru’n cyrraedd amcangyfrif o 
£75.6 biliwn erbyn 2028. Mae hyn dros 6% yn uwch 
na’r £71.2 biliwn a ragwelwyd yn y senario llinell 
sylfaen. Byddai £1.9 biliwn o’r allbwn ychwanegol 
yn dod drwy’r gyfradd cyflogaeth menywod uwch 
a mwy o gyfranogiad mewn sectorau cynhyrchiant 
uwch, tra byddai £2.6 biliwn yn dod o’r cynnydd yn 
nifer yr oriau cyfartalog y mae gweithwyr benywaidd 
cyfredol yn eu gweithio yng Nghymru.

3.3 CYFRADD CYFLOGAETH YN CYFATEB YN LLWYR
Er bod modd priodoli cynrychiolaeth isel menywod 
mewn rhai sectorau cynhyrchiant uchel i rwystrau 
economaidd a chymdeithasol, mae hefyd yn ad-
lewyrchu’r gwahanol ddewisiadau mae dynion a 
menywod yn eu gwneud wrth benderfynu pa feysydd 
i fynd iddynt. Yn y cyfamser, yn wahanol i gyfradd cy-
flogaeth menywod yng Nghymru, nid yw nifer cyfarta-
log yr oriau a weithir gan weithwyr benywaidd Cymru 
wedi dangos cynnydd cyson. Er mwyn ystyried yr ar-
sylwadau hyn, mae’r senario hon yn edrych ar sefyllfa 

lle mae’r gyfradd cyflogaeth menywod yn cyrraedd 
lefel cyfradd cyflogaeth dynion erbyn 2028, ond bod 
yr oriau cyfartalog a weithir a’r sectorau y cymerir 
rhan ynddynt yn parhau i fod yr un fath. 

Yn y senario hon, rydym yn rhagweld y byddai GYG 
Cymru’n cyrraedd £74.1 biliwn erbyn 2028 – £2.9 
biliwn (neu 4.1%) yn uwch nag yn ein rhagolwg llinell 
sylfaen. 
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FFIGUR 3 | GYG RHAGOLYGOL O DAN RAGDYBIAETHAU’R SENARIO ‘CYDRADDOLDEB RHYWIOL 
GORAU YN Y DU’
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, dadansoddiad Cebr 

Llinell sylfaen Cydraddoldeb Rhywiol gorau yn y DU erbyn 2028

G
YG

 C
ym

ru
 (p

ris
ia

u 
20

18
) (

£ 
bi

liy
na

u)

FFIGUR 4 | GYG RHAGOLYGOL O DAN RAGDYBIAETHAU’R SENARIO 
‘CYFRADD CYFLOGAETH YN CYFATEB YN LLWYR’
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3.4  CYFATEB I’R GYFRADD GYFLOGAETH ORAU 
YN Y DU
The final scenario adopts more conservative 
assumptions on progress towards gender equality 
in the workplace. Here, we assumed that by 2028, 
the female employment rate reaches the highest level 
currently observed in the UK (74.9% in the South West 

of England), while the average hours worked and 
sectors participated in remain as they stand today. This 
scenario would still boost Wales’ GVA in 2028 by a 
far from insignificant £1.2 billion (or 1.7%). 

FFIGUR 5 | GYG RHAGOLYGOL O DAN RAGDYBIAETHAU’R SENARIO ‘CYFATEBI’R GYFRADD GYFLO-
GAETH ORAU YN Y DU’
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, dadansoddiad Cebr 
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4.0 CYFRANIAD ECONOMAIDD GOFAL DI-DÂL
Mae cynnyrch domestig gros (CDG) gwlad 
wedi’i ddiffinio fel gwerth marchnadol nwyddau a 
gwasanaethau terfynol a gynhyrchir gan y wlad 
mewn blwyddyn benodol. Nid yw hwn yn fesur 
perffaith o allbwn gwlad gan nad yw’n cynnwys 
llawer o drafodion anfarchnadol sy’n dal i ddarparu 

gwerth i’r rhai sy’n ymwneud â’r trafodion hynny, 
fel gofal di-dâl. Mae asiantaethau ystadegau 
llywodraethau ledled y byd yn edrych yn gynyddol 
am ffyrdd o liniaru rhai o’r diffygion hyn. Mae’r adran 
ganlynol yn edrych ar faint y broblem hon ac yn 
ystyried rhai atebion posibl.

4.1 GWERTH ECONOMAIDD GOFAL OEDOLION                                                                                                                                
      DI-DÂL
Mae gofal di-dâl yn wahanol i ofal sy’n cael ei 
ddarparu gan y wladwriaeth, neu sefydliadau yn y 
sector preifat. Fel arfer mae’n cael ei ddarparu gan 
deulu neu ffrindiau agos yn y cartref. Mae’n bwysig 
mesur gwaith gofal di-dâl oherwydd y gwerth mae’n 
ei ddarparu’n uniongyrchol i gartrefi a’u safonau 
byw. Drwy wneud y math hwn o waith eu hunain, 
gall cartrefi gynyddu eu hincwm gwario’n aml, gan ei 
ddefnyddio mewn rhan arall o’r economi. Ymhellach, 
mae deall pwy sy’n darparu’r gofal hwn yn hollbwysig 
er mwyn creu darlun mwy cywir o gyfraniad 
gwahanol grwpiau i’r economi.
Drwy gyfrif cyfraddau cyflogau cyfartalog gofalwyr 
a chynorthwywyr nyrsio – sef y math mwyaf priodol o 
swyddi cyflogedig i’w cymharu – a faint o ofal di-dâl 

sy’n cael ei ddarparu, mae’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol wedi amcangyfrif gwerth gofal oedolion 
di-dâl yn y DU. Cynyddodd nifer yr oedolion sy’n 
derbyn gofal di-dâl parhaus 33% i 800,000 rhwng 
2005 a 2014. Mewn cymhariaeth, gostyngodd y 
nifer sy’n derbyn gofal nad yw’n ofal parhaus 13% i 
1.3 miliwn. Cynyddodd cyfanswm yr oriau gofal sy’n 
cael eu darparu hefyd, tua 25% dros yr un cyfnod. 
Y prif reswm am hyn mae’n debyg oedd y cynnydd 
mewn gofal parhaus sydd ei angen mewn cartrefi.
Ar sail yr uchod, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
yn amcangyfrif bod gwerth ychwanegol gros (GYG) 
gofal oedolion di-dâl wedi codi o £39 biliwn i £57 
biliwn rhwng 2005 a 2014 – cynnydd o 46%.

FFIGUR 6  | GWERTH YCHWANEGOL GROS (£ BILIYNAU) GOFAL OEDOLION DI-DÂL, 2005 I 2014

Nid y gwerthoedd enwol a wariwyd ar ofal oedolion 
di-dâl sydd fwyaf diddorol yma ond sut mae’n cym-
haru â maint yr economi. Rhwng 2005 a 2014, mae 
gwerth gofal oedolion yn amrywio rhwng 2.9% a 
3.6% o gyfanswm cynnyrch domestig gros y DU, gyda 
chyfartaledd o 3.3% dros yr holl gyfnod.

FFIGUR 7 | GYG O OFAL OEDOLION DI-DÂL O GYMHARU Â CHYFANSWM CDG (%), 2005IO 2014
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, dadansoddiad Cebr

Er nad oes amcangyfrifon cyfwerth o werth gofal 
plant di-dâl ar gael eto, mae’n glir o ffigurau gofal 
oedolion di-dâl bod eithrio’r gwasanaethau hyn wedi 
cael effaith arwyddocaol ar fesur allbwn economaidd 
y DU.

4.2  DADANSODDIAD O WASANAETHAU GOFAL 
       DI-DÂL YN ÔL RHYW
Gellir rhannu gofal di-dâl yn ddau gategori: gofal 
di-dâl a ddarperir i blant yn y cartref a gofal di-dâl a 
ddarperir i oedolion.

GOFAL PLANT DI-DÂL
Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol mae yna ddau 
fath o weithgareddau yn rhan o ofal plant di-dâl. Mae 
gofal plant sylfaenol yn cyfeirio at weithgareddau fel 
bwydo, cerdded, goruchwylio a nyrsio plentyn. Mae 
gweithgareddau fel darllen, chwarae a chymorth 

gyda gwaith ysgol yn cael eu galw’n ofal datblygiad-
ol.

Mae dadansoddiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
o ofal plant di-dâl yn rhestru darpariaeth yn ôl rhyw’r 
darparwr gofal, o 2000 i 2015. Mae Ffigurau 3 a 4 
yn dangos faint o ofal di-dâl sy’n cael ei ddarparu 
gan famau a thadau, yn ôl oedran y plentyn ieuengaf 
maent yn gofalu amdano.
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FFIGUR 8 | CYFANSWM Y GOFAL A DDARPERIR GAN DDYNION MEWN MUNUDAU FESUL DIWRNOD 
O 2000 I 2015, YN ÔL OEDRAN Y PLENTYN IEUENGAF
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

FFIGUR 9 | CYFANSWM Y GOFAL A DDARPERIR GAN FENYWOD MEWN MUNUDAU FESUL DI-
WRNOD O 2000 I 2015, YN ÔL OEDRAN Y PLENTYN IEUENGAF
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Rhwng 2000 a 2015, gostyngodd y swm o ofal 
sylfaenol a ddarperir gan fenywod yr oedd eu plen-
tyn ieuengaf o oedran cyn-ysgol, o gyfartaledd o 
149 munud bob dydd i 136 munud bob dydd, sy’n 
ostyngiad o tua 9.6%. Ar y llaw arall, cynyddodd 
gofal datblygiadol gan famau yn y categori hwn o 60 

FFIGUR 10 | CANRAN Y GOFAL A DDARPARWYD O 2000 I 2015, YN ÔL OEDRAN A RHYW
Ffynhonnell; Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Er bod yna ostyngiad cyffredinol wedi bod yn y gofal 
plant sy’n cael ei ddarparu gan famau a thadau, mae 
mamau wedi parhau i fod yn brif ofalwyr plant yn eu 
cartrefi. Rhwng 2000 a 2015, ymysg teuluoedd yr 
oedd eu plentyn ieuengaf o oedran ysgol gynradd, 
cododd cyfran y gofal a ddarparwyd gan fenywod 
o 68% i 73%. Yn yr un modd, pan oedd y plentyn 
ieuengaf o oedran ysgol  uwchradd, cododd cyfran 
y menywod ychydig o 70% i 71%. Fodd bynnag, 
gostyngodd cyfran menywod o gyfanswm y gofal 
plant a ddarparwyd o 71% i 69% ymysg teuluoedd yr 
oedd eu plentyn ieuengaf o oedran cyn ysgol.

FFIGUR 11  | MUNUDAU DYDDIOL CYFARTALOG O OFAL OEDOLION A DDARPERIR GAN RAI DROS 8 
OED, YN ÔL OEDRAN A RHYW Y DARPARWR
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
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munud bob dydd i 63 munud bob dydd. Cynyddodd 
cyfanswm amser y gofal plant a ddarperir gan ddyn-
ion yr oedd eu plentyn ieuengaf o oedran cyn-ysgol 
4.6% rhwng 2000 a 2015. Fodd bynnag, wrth ystyr-
ied plant o bob oedran, roedd dynion yn cyfrannu llai 
at ofal plant yn gyffredinol.

GOFAL OEDOLION DI-DÂL
Wrth i ddisgwyliad oes gynyddu, felly hefyd y galw 
am ofal parhaus i’r henoed ac oedolion eraill sydd 
angen cymorth. Er y bydd y GIG a gwasanaethau 
cyhoeddus eraill yn ysgwyddo peth o’r baich, mae 
llawer o weithgareddau sy’n ymwneud â gofalu am 
yr henoed neu unigolion anabl yn cael eu gwneud 
gan aelodau o’r teulu neu ffrindiau.
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Mae ffigur 11 yn dangos bod menywod ar gyfar-
taledd yn darparu mwy o ofal oedolion na dynion 
ar draws pob grŵp oedran. Rhwng 2000 a 2015, 
gwelwyd cynnydd yn y swm dyddiol cyfartalog o ofal 
oedolion a ddarparwyd gan fenywod o bob grŵp 
oedran: cafwyd cynnydd o 67% ymysg menywod o 
dan 30 oed, cynnydd o 27% ymysg menywod 30-49 
oed a chynnydd o 21% ymysg menywod dros 50 
oed. Digwyddodd y duedd hon yr un pryd â gostyn-
giad mwn gofal oedolion a ddarparwyd gan ddynion 
o dan 30 oed, yn ogystal ag ar gyfer y rhai o 30 i 49 
oed, sef 49% a 67% yn y drefn honno.

Yn gyffredinol, symudodd darpariaeth gofal oedo-
lion di-dâl ymhellach tuag at fenywod rhwng 2000 

a 2015. Ymysg y rhai 30 i 49 oed, dim ond 6% o 
gyfanswm gofal oedolion a ddarparwyd gan ddynion 
yn 2015, o gymharu â 19% yn 2000. Mae’r grŵp 
oedran hwn yn arwyddocaol gan ei fod yn cynnwys 
cyfran fawr o flynyddoedd gweithio oedolyn. Mae’r 
ffaith fod y mwyafrif llethol o ofal oedolion di-dâl yn 
cael ei wneud gan fenywod yn ystod y prif flynyd-
doedd gweithio yn ffactor allweddol sy’n cyfrannu 
at y math o anghydbwysedd rhywiol a welwyd yn 
y llafurlu ynghylch oriau cyfartalog a weithir a chy-
fraddau cyflogaeth. Mae cyfraniad dynion a meny-
wod yn closio rhywfaint ymysg grwpiau oedran hŷn, 
er ei fod yn dal i fod yn anghyfartal. Dynion oedd yn 
darparu 37% o’r gofal oedolion di-dâl yn yr economi 
yn 2015 ymysg y rhai dros 50 oed, gyda menywod yn 
darparu 63%.

4.3  ATEBION POSIBL I BROBLEM CDG
Mae’r dadansoddiad uchod yn dangos un o brif 
anfanteision CDG fel dull o fesur allbwn gwlad, sef ei 
fod yn eithrio gwasanaethau anfarchnadol fel gofal 
di-dâl sy’n ychwanegu gwerth sylweddol i’r economi. 
I’r graddau mae CDG yn anwybyddu gwerth 
gwasanaethau gofal di-dâl, mae cyfraniad menywod 
i’r economi wedi’i danddatgan.

Un ateb i’r broblem hon yw’r math o 
ddadansoddiadau a gyflwynir yn Atodiad 4.1, sy’n 
ceisio mesur gwerth marchnadol gwasanaethau 
di-dâl yn yr economi. Yna, gellir ystyried yr 
amcangyfrifon hyn ochr yn ochr â data CDG i gael 
syniad mwy cynhwysfawr o allbwn gwlad.
Cyflwynwyd nifer o fesurau eraill i fynd i’r afael â 
rhai o ddiffygion CDG hefyd. Er enghraifft, mae’r 
Dangosydd Cynnydd Gwirioneddol yn cymryd 

ffigurau CDG ac yn eu haddasu i ystyried y gwahanol 
wasanaethau anfarchnadol yn yr economi. 

Yn achos darparu gwasanaethau gofal di-dâl, 
byddai’r dangosydd yn cael ei addasu ar i fyny i 
adlewyrchu manteision defnyddio’r gwasanaethau 
hyn i gymdeithas. Mae’r dangosydd yn ystyried 
costau amgylcheddol fel llygredd hefyd, a chostau 
cymdeithasol fel trosedd, nad ydynt yn cael eu 
hadlewyrchu’n uniongyrchol mewn ystadegau 
CDG confensiynol. Tra bod mesurau amgen fel y 
Dangosydd Cynnydd Gwirioneddol yn ddefnyddiol 
i ddarparu rhywfaint o gyd-destun ehangach ar 
gyfer ffigurau CDG, mae ganddynt gyfyngiadau. Er 
enghraifft, mae llawer o’r ffactorau cymdeithasol y 
mae’r dangosydd yn eu mesur yn anodd iawn i’w 
mesur mewn modd gwrthrychol.

5.0 CASGLIADAU
Mae yna wahaniaethau mawr rhwng y rhywiau o 
hyd ym marchnad lafur Cymru. Er bod cyfraddau 
cyflogaeth menywod ar i fyny, maent yn dal i fod 
llawer is na chyfradd cyflogaeth dynion, sydd wedi 
codi’n gyflymach hyd yn oed dros y blynyddoedd 
diwethaf. Yn y cyfamser, mae’r oriau cyfartalog 
a weithir gan fenywod yng Nghymru wedi aros 
oddeutu 26 awr yr wythnos ers dechrau cofnodi yn 
2004 – sy’n llawer is na’r 36 awr y mae’r gweithiwr 
gwrywaidd cyffredin yn eu gweithio bob wythnos.
Gallai camau i leihau’r anghydbwysedd rhywiol hwn 
ehangu gallu cynhyrchu Cymru’n sylweddol. Gallai 
sicrhau bod cyfraddau cyflogaeth ac oriau a weithir 
yn cyfateb yn llwyr roi hwb o £13.6 biliwn i economi 
Cymru erbyn 2028 - cynnydd o bron i 20%. Er bod 
senario o’r fath yn ymddangos yn annhebygol o 
ystyried tueddiadau heddiw, gallai cynnydd mwy 
cymedrol tuag at gydraddoldeb rhywiol yn y llafurlu 
sicrhau manteision sylweddol. Pe bai menywod yng 
Nghymru yn gallu cyrraedd y lefelau cyfranogiad yn 
y gweithle a welir yn y rhanbarthau sy’n cyflawni orau 
yn y DU yn hyn o beth, gallai Cymru weld cynnydd o 

£4.4 biliwn y flwyddyn yn ei gallu cynhyrchu erbyn 
2028.

Er bod y gwaith ymchwil hwn wedi dangos rhai 
gwahaniaethau sylweddol yng nghyfranogiad 
dynion a menywod yn y farchnad lafur yng 
Nghymru, tynnwyd sylw hefyd at ffynhonnell 
lafur sylweddol nad yw’n cael ei hystyried mewn 
ystadegau swyddogol ar hyn o bryd – darpariaeth 
gwasanaethau gofal di-dâl. Wrth ystyried y 
gweithgareddau hyn, mae’r anghydbwysedd 
rhywiol a ddisgrifir uchod ychydig yn llai eithafol. 
Wedi dweud hynny, mae yna gyfle sylweddol o 
hyd i gynyddu cyfraniad menywod i’r economi, 
drwy gyfraddau cyflogaeth uwch, mwy o oriau 
gwaith a chymryd rhan mewn sectorau cynhyrchiant 
uchel. Er y gellir priodoli rhai o’r anghysondebau 
hyn i ddewisiadau unigol, mae lleihau’r rhwystrau 
sefydliadol, cymdeithasol a diwylliannol amrywiol y 
mae llawer o fenywod yn dal i’w hwynebu yn cynnig 
y potensial i ddatgloi ffynhonnell twf sylweddol ar 
gyfer economi Cymru yn y blynyddoedd i ddod.
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