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Cyflwyniad 
 
Mae gan Gymru sylfaen ddeddfwriaethol gref ar gyfer cydraddoldeb ond mae gwaith i’w 
wneud o hyd i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n parhau i lywio bywydau menywod. 
Mae menywod yn wynebu cosb tâl, hwythau sy’n gwneud y rhan fwyaf o waith rhan-amser, 
cyflog isel, a hwythau o hyd sy’n ysgwyddo mwyafrif y gwaith gofalu di-dâl. Mae trais ac 
aflonyddu yn nodweddion ar gymdeithas o hyd ac, weithiau, yn enwedig ar-lein, maent fel 
petaent yn gwaethygu. Mae llawer o fenywod, yn enwedig menywod duon a lleiafrifoedd 
ethnig (BME), menywod anabl a menywod o blith pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsrywiol (LGBT+), yn dal yn destun gwahaniaethu a rhai ohonynt mewn mwy o berygl 
tlodi ac unigedd o hyd. Nid ar fenywod yn unig yr effeithia’r anghydraddoldeb hwn, ond ar 
yr economi hefyd. Awgryma tystiolaeth y gellid ychwanegu £13.6bn at economi Cymru 
erbyn 2028 pe byddem yn sicrhau cydraddoldeb rhywiol.1 

Yn ystod Cam Un, astudiwyd yr hyn sy’n gweithio’n dda a pha welliannau y gellid eu gwneud 
a mapiwyd y fframwaith deddfwriaethol a pholisi o ran cydraddoldeb rhywiol yng 
Nghymru.2 

Ymhlith argymhellion Cam Un, roedd:      

• Datblygu gweledigaeth ac iaith gyffredin ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru 
 

• Diffinio sut olwg sydd ar Lywodraeth Cymru ffeministaidd gan gynnwys gweledigaeth 
ac egwyddorion 

 
• Gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol gyda ffocws ar ganlyniad cyfartal, nid 

cyfle cyfartal yn unig         
 

• Sgwrs ystyrlon â rhanddeiliaid a’r cyhoedd ehangach er mwyn gosod camau 
gweithredu pendant i ddatblygu cydraddoldeb rhywiol 

 
Buom yn gweithio gyda’r Grŵp Cynghori Arbenigol a’r Grŵp Llywio ac yn astudio 
enghreifftiau rhyngwladol i lunio’r weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a’r 
egwyddorion llywodraeth ffeministaidd a nodir drosodd. Bu’r rhain a’r iaith gyffredin y 
cyfeirir ati yn Atodiad 1 yn themâu allweddol drwy gydol cyfarfodydd y Grŵp Cynghori, 
cyfarfodydd â rhanddeiliaid a grwpiau menywod.              
 

                                                           
 

1 Chwarae Teg (2019) Gwerth Economaidd Cydraddoldeb Rhywiol yng Nghymru 
2 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Un [AR-LEIN] 
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/FINAL-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One-
Cymraeg.pdf Cyrchwyd: Mai 2019 

https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/FINAL-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One-Cymraeg.pdf
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/FINAL-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One-Cymraeg.pdf
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Crëwyd y Map Llwybr yn benodol i amlygu’r materion mwyaf brys, ym marn y rhanddeiliaid, 
iddynt hwy ac i’r menywod a gefnogant, gan nodi’r camau gweithredu tymor canolig y gallai 
Llywodraeth Cymru eu cymryd er mwyn gwneud gwahaniaeth i fenywod Cymru. Nid yw’r 
meysydd polisi hyn yn gynhwysfawr a dylid cydnabod bod pob maes polisi yn cydgysylltu 
bob amser ag eraill. Bydd angen ystyried ymhellach feysydd eraill sydd yng nghymhwysedd 
Llywodraeth Cymru, a chymhwyso ffyrdd newydd o weithio i ddatblygu camau gweithredu i 
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb.                          

 
Llais Menywod 
Man cychwyn siwrnai felly yw’r Map Llwybr. Er bydd yr argymhellion hyn yn sicrhau y 
symudwn ymlaen, ni fyddant yn ddigon ar eu pen eu hunain i fodloni uchelgais y 
weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Rhaid ystyried yr adroddiad hwn ochr 
yn ochr â gwaith ehangach yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol, er mwyn i’r newid 
strwythurol angenrheidiol ddigwydd i sicrhau bod cydraddoldeb a lles yn brif flaenoriaeth yn 
rhaglen gyfan Llywodraeth Cymru ar gyfer llywodraethu.                                           
 
Yn ôl gwaith yr Adolygiad, gan gynnwys y Map Llwybr, mae’n allweddol sicrhau 
cynrychiolaeth fwy amrywiol ar draws pob agwedd ar fywyd Cymru. Ceir nifer o 
argymhellion yn y Map Llwybr a fydd yn sicrhau y caiff lleisiau menywod eu clywed, ond 
mae angen hefyd egni o’r newydd i gyflenwi Cynulliad, Llywodraeth Cymru a chynghorau 
lleol sy’n gytbwys o ran y rhywiau, a sicrhau gwell amrywiaeth ymhlith penodiadau 
cyhoeddus. Hefyd, mae’n bwysig bod menywod yn cael eu cynnwys yn y penderfyniadau 
ynghylch cyllido a chynllunio gwasanaethau, er enghraifft cyllido a chynllunio gwasanaethau 
gofal iechyd er mwyn cydnabod anghenion iechyd menywod a’u deall yn well.                               

 
Bydd llwyddiant yr argymhellion a wneir yma yn dibynnu ar newid dramatig yn yr offer a’r 
dulliau a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru wrth iddi wneud penderfyniadau. Dylai’r 
egwyddorion am lywodraeth ffeministaidd a nodir isod fod wrth wraidd y newid hwn.                      
 

Gweledigaeth ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol 
 
Mae Cymru sy’n gyfartal o ran y rhywiau yn golygu rhannu pŵer, adnoddau a dylanwad yn 
gyfartal rhwng yr holl fenywod, dynion a phobl anneuaidd. Gweledigaeth yw hon lle mae’r 
llywodraeth yn ceisio creu’r amodau i sicrhau canlyniad cyfartal i bawb.                

Hoffem Gymru:  

• Lle gall pob menyw gael annibyniaeth economaidd a lle gwerthfawrogir gwaith am 
dâl a gwaith di-dâl  
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• Lle bydd menywod amrywiol yn cael eu cynrychioli’n deg mewn swyddi dylanwad a’u 
grymuso i chwarae rhan ystyrlon mewn cymdeithas          

• Lle bydd pob menyw’n rhydd rhag gwahaniaethu ac yn rhydd i fyw ei bywyd fel y 
mynna 

• Lle bydd trais dynion yn erbyn menywod yn dod i ben 

• Lle bydd pob trais domestig ac ymddygiad cymhellol yn dod i ben 

• Lle bydd strwythurau pŵer presennol sy’n rhoi menywod dan anfantais yn cael eu 
herio 

• Lle bydd yr holl fenywod, dynion a phobl anneuaidd yn mwynhau hawliau a 
gwarchodaeth gyfartal a chanlyniad cyfartal                              
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Egwyddorion Llywodraeth Cymru Ffeministaidd 
 
Mae Llywodraeth Cymru ffeministaidd: 

• Wedi ymrwymo i ganlyniad cyfartal i’r holl fenywod, dynion a phobl anneuaidd ac 
yn gweithio i sbarduno newid diwylliannol a strwythurol 

• Yn mynd ati i ddatblygu cydraddoldeb a chwalu’r rhwystrau yn erbyn cyfranogiad 
pob menyw yn yr economi, bywyd cyhoeddus a chymdeithasol 

• Yn gosod safbwynt y rhywiau wrth wraidd y broses o benderfynu, dyrannu 
adnoddau a chyllidebau            

• Yn cymryd ymagwedd groestoriadol at ei holl waith ac yn sicrhau amrywiaeth o ran 
cynrychiolaeth, cyfranogiad a llais           

• Yn canolbwyntio ar bobl ac yn gydweithredol, gan sicrhau bod pob cymuned wedi’i 
chynnwys yn ystyrlon yn ei gwaith 

• Yn agored, yn dryloyw ac yn atebol, ac yn croesawu craffu drwy lens rhywedd     
• Yn defnyddio offer dadansoddi a datblygu polisi i ymgorffori cydraddoldeb rhywiol 

yn ei holl waith ac yn mynd ati i fonitro cynnydd tuag at gydraddoldeb gan 
ddefnyddio sail dystiolaeth gadarn 

• Yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi cyrff cyhoeddus eraill i weithredu i sicrhau 
cydraddoldeb 
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Methodoleg 
 
Yn yr adroddiad hwn, rhoir argymhellion tymor canolig i ddatblygu cydraddoldeb rhywiol 
yng Nghymru. Cynrychiola’r materion a deimlir ddwysaf gan y rhanddeiliaid yr ymgysylltwyd 
â hwy yn ystod Cam Un a Cham Dau o’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol.         
 
I wneud hyn, rydym wedi cynnal amrywiol weithgareddau gan gynnwys ymchwil desg, 
dadansoddiad ystadegol a chryn ymgysylltu â rhanddeiliaid. Yn unol â’r weledigaeth sydd 
newydd ei derbyn ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac egwyddorion am lywodraeth 
ffeministaidd, roedd yn hanfodol bod y Map Llwybr yn cael ei lywio gan leisiau menywod a’i 
fod yn cymryd ymagwedd groestoriadol. 
 
Ymgysylltwyd â rhanddeiliaid drwy offer ar-lein, cyfarfod â rhanddeiliaid ledled Cymru a 
chyfarfod â grwpiau llai o fenywod nad oeddent efallai wedi’u cynnwys yn hanesyddol 
mewn ymchwil cydraddoldeb rhywiol. Bu cyfraniad y Grŵp Cynghori, sy’n cynnwys 
rhanddeiliaid o wahanol sefydliadau yn y trydydd sector, yn amhrisiadwy.                                       
 
Drwy arolwg ar-lein, gofynnwyd i ymatebwyr roi’r meysydd polisi canlynol yn eu trefn yn ôl 
eu blaenoriaethau eu hunain, er mwyn rhoi syniad cynnar inni o’r meysydd blaenoriaeth. 
Denodd yr arolwg 88 o ymatebion i gyd, ac un ymateb e-bost. Y cwestiwn a ofynnwyd oedd:                        
 

Yn rhan o Gam 2 yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol, bydd Map Llwybr ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol yn cael ei lunio. Bydd hwn yn nodi camau gweithredu mewn nifer o 
feysydd polisi, sydd â’r potensial mwyaf i sbarduno newid. O’r rhestr isod, gosodwch yn eu 
trefn y meysydd polisi y dylid eu blaenoriaethu, yn eich barn chi, i’w gweithredu i gael yr 

effaith fwyaf i ddatblygu cydraddoldeb rhywiol. 
 

Rydym yn benodol o awyddus i ddeall pa feysydd y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer grwpiau a 
allai fod yn wynebu rhwystrau ychwanegol o ganlyniad i hil, rhywioldeb, anabledd, cefndir 

economaidd-gymdeithasol neu nodwedd warchodedig arall. 
 
Y meysydd polisi a restrwyd oedd: 
 
Addysg a Sgiliau     
Yr Economi 
Cyflogaeth  
Gofal Plant 
Gofal – Am Dâl a Di-dâl 
Trais, Aflonyddu a Cham-drin  
Tai     
Cynrychiolaeth 
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Iechyd 
Y Cyfryngau a’r Celfyddydau 
Cludiant  
Cyfiawnder Troseddol 
Nawdd Cymdeithasol a Diwygio Lles  
 
Roedd argymhellion o Gam Un yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol yn cynnwys yr angen i 
“ddechrau sgwrs ystyrlon â rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn fwy cyffredinol er mwyn pennu 
camau gweithredu diriaethol a hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol.”3 Gan gadw hyn mewn cof, 
cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau i randdeiliaid ledled Cymru: ar 28 Chwefror 2019, 27 
Mawrth 2019, 9 Ebrill 2019 a 9 Mai 2019.   
 
Defnyddiwyd fersiwn bapur o’r arolwg ar-lein yn y digwyddiadau i randdeiliaid, mewn 
grwpiau, gan annog y cynrychiolwyr i ystyried anghenion eu grwpiau cleient a hefyd eu 
profiadau personol. Yn y trafodaethau a ddilynodd, cafodd y cynrychiolwyr y cyfle i egluro 
pam oedd y meysydd hyn yn bwysig, ar bwy roeddent yn effeithio fwyaf ac unrhyw atebion 
posibl.                                            
 
Cynhaliwyd trafodaethau tebyg, mewn safle mwy anffurfiol gyda nifer o grwpiau menywod, 
ar: 19 Chwefror 2019, 29 Mawrth 2019, 1 Mawrth 2019 a 15 Mai 2019. Buom yn cwrdd â 
menywod o Ganolfan Deulu Betws, Pobl yn Gyntaf Sir Benfro, ACE Port Talbot, gweithwyr 
rhyw mewn dau barlwr yng Nghaerdydd a SEEdS (Gwasanaethau Grymuso ac Addysg i 
Oroeswyr) drwy Gymorth i Ferched Cymru yng Nghaerdydd. 
 
Rhestrir yr holl randdeiliaid yn Atodiad 2. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

3 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Un [AR-LEIN] 
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/FINAL-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One-
Cymraeg.pdf Cyrchwyd: Mai 2019 

https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/FINAL-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One-Cymraeg.pdf
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/FINAL-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One-Cymraeg.pdf
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Croestoriadoldeb             
 
Nid rhywedd yn unig sy’n llywio bywydau menywod, ond hefyd hil, ethnigrwydd, 
rhywioldeb, anabledd, oedran, dosbarth a llawer o nodweddion eraill. Pwysig felly yw gweld 
pob gwaith polisi drwy lens croestoriadol. Roedd ymgorffori’r lens hwn yn flaenoriaeth 
allweddol ar draws gwaith yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol. Datblygwyd diffiniad o 
groestoriadoldeb ar ddechrau’r Adolygiad, mewn sgwrs â rhanddeiliaid, ac mae wedi parhau 
wrth wraidd datblygu’r Map Llwybr hwn a gwaith ehangach yr Adolygiad.                                    
 

Wrth groestoriadoldeb, golygwn gydnabod y ffordd y mae strwythurau pŵer ar sail 
ffactorau fel rhywedd, hil, rhywioldeb, anabledd, dosbarth, oedran a ffydd yn 
rhyngweithio â’i gilydd ac yn creu anghydraddoldeb, gwahaniaethu a gormes. Yn 
hanfodol, mae’n ymwneud â deall y ffordd y mae nodweddion, fel rhywedd, hil neu 
ddosbarth, yn gallu rhyngweithio a chynhyrchu profiadau unigryw a lluosog yn aml 
ac anfantais mewn sefyllfaoedd penodol.                                  
 
Ni ellir ac ni ddylid deall un math o wahaniaethu ar wahân i un arall. Mae dull cwbl 
croestoriadol yn sicrhau nad yw hyn yn digwydd.                                                                      
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Sail resymegol 
 
Oherwydd gwahaniaethu, ystrydebau ac anghydraddoldeb strwythurol maith, mae polisïau 
a rhaglenni’n effeithio ar fenywod yn wahanol i ddynion. Gall menywod sydd o gymunedau 
pobl BAME, LGBT+ neu anabl deimlo’r anghydraddoldeb hwn yn ddwysach. Mae angen felly 
ymgorffori lens cydraddoldeb croestoriadol yn holl waith Llywodraeth Cymru yn y tymor hir.                                                             
 
Oherwydd amserlenni Cam Dau, bu angen canolbwyntio ar nifer llai o feysydd polisi sydd, yn 
ôl ein rhanddeiliaid, yn cael yr effaith fwyaf ar fywydau menywod. Fel hyn, roeddem yn gallu 
cael trafodaethau manylach â rhanddeiliaid a sicrhau bod y Map Llwybr yn seiliedig ar 
dystiolaeth gadarn. Y polisïau sy’n cael eu cynnwys yn y Map Llwybr yw:        
 

1. Iechyd 
2. Addysg a Sgiliau     
3. Tlodi a Diwygio Lles       
4. Cyflogaeth  
5. Gofal Plant 
6. Cludiant 
7. Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) 

 
Iechyd 
 
Codwyd iechyd yn faes polisi yn ein holl grwpiau rhanddeiliaid ffurfiol, ac yn ein sgyrsiau 
gyda grwpiau menywod. Mae cael at ofal iechyd o ansawdd da, sy’n hawdd cael ato, yn 
agwedd allweddol ar gymdeithas gyfiawn, iach.                                 
 
Mae elfen gwbl drawsffurfiol yn perthyn i ofal iechyd da ac, yn ei dro, iechyd da. Heb hwn, 
mae’n amhosibl ffynnu ac mae’n effeithio ar addysg, cyflogaeth, profiadau o dlodi, i enwi 
ond ychydig.                                                                                                   
 

Addysg a Sgiliau      
 
Pwysleisiodd y rhanddeiliaid fod ymgorffori cydraddoldeb rhywiol mewn addysg o oedran 
cynnar yn allweddol i’w gyflawni. Croesawir yn eang yr ymgynghoriad ar Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb a sut gellir ymgorffori cydraddoldeb rhywiol yn y cwricwlwm 
newydd. Cytunodd y rhanddeiliaid fod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn ychwanegiad 
hynod bwysig at y cwricwlwm, na chaiff sefyll ar ei phen ei hun, ac y dylid ei gosod mewn 
cyd-destun drwy’r holl gwricwlwm er mwyn cefnogi’r ymgais tuag at newid diwylliant 
sylweddol mewn cymdeithas ehangach. Roedd y rhanddeiliaid o’r farn fod cyngor gyrfaoedd 
o ansawdd da, nad yw’n destun ystrydebau rhywedd, yn hanfodol i annog pobl ifanc i anelu 
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at yrfa eu dewis, heb gael eu rhwystro gan ystrydebau traddodiadol o’r hyn sy’n golygu 
swydd i fenyw neu ddyn. Gwyddom fod gwahanu dynion a menywod mewn gwahanol 
sectorau a swyddi yn ffactor allweddol sy’n arwain at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, felly 
rhaid bod buddsoddiad yn ein system addysg, gan sicrhau ei bod yn herio canfyddiadau 
ystrydebol ymhlith pobl ifanc, yn ganolog i’r gweithredu i ddatblygu cydraddoldeb.                        
 
Tlodi a Diwygio Lles    
 
Mae tlodi’n destun rhywedd. Yn aml, mae’r risg a phrofiad o dlodi yn wahanol i fenywod nag 
i ddynion, a gall fod ar lawer ffurf, gan gynnwys tlodi yn y gwaith, tlodi bwyd, tlodi mislif a 
thlodi amser. Caiff diwygio lles gryn effaith ar lefelau tlodi, felly mae’n hollbwysig ystyried y 
ddau beth gyda’i gilydd. Mae diwygio lles wedi effeithio’n sylweddol ac yn andwyol ar 
fenywod, ac mae cyflwyniad parhaus Credyd Cynhwysol yn cynyddu ymhellach y risg yr aiff 
menywod yn sownd mewn tlodi a thâl isel. Ar gyfartaledd, ddeuddeg mis ar ôl cyflwyno 
Credyd Cynhwysol mewn ardal, mae banciau bwyd yn cael 52% o gynnydd mewn galw, o 
gymharu â 13% mewn ardaloedd sydd â Chredyd Cynhwysol ers 3 mis neu lai.4 

Er bod cyfraddau cyflogaeth yn codi, nid yw gwaith fel petai’n ffordd uniongyrchol allan o 
dlodi erbyn hyn. Menywod sy’n llenwi 80% o’r holl swyddi rhan-amser yng Nghymru; maent 
yn fwy tebygol o fod mewn gwaith tâl isel ac felly’n fwy tebygol o deimlo effaith tlodi.5  
Maent hefyd yn fwy tebygol o fod yn economaidd anweithgar na dynion, sef 27.6% o 
gymharu â 20.4% ar gyfer dynion.6  Mae’r cyfraddau tlodi parhaus yng Nghymru yn 
argyfwng cenedlaethol nad ellir ei anwybyddu. Ni all menywod gyrraedd eu llawn botensial 
os oes rhaid iddynt bryderu o hyd a fyddant yn gallu bwydo eu hunain a’u teuluoedd. Mae 
mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi a chefnogi’r rheini sy’n byw mewn tlodi yn sylfaen 
hanfodol i gyflawni cydraddoldeb.                                    
 
Cyflogaeth  
 
Mae 42% o fenywod 16-64 oed yn gweithio rhan-amser, o’u cymharu â dim ond 12.7% o 
ddynion, a’r menywod ar y cyfan wedi’u clystyru mewn sectorau tâl isel. Mae menywod yn 
fwy tebygol na dynion o fod mewn gwahanol rolau, sectorau, galwedigaethau a bod â 
chontractau rhan-amser. Yn aml, mae gan fenywod lawer iawn mwy o gyfrifoldebau gofal 
sy’n gallu effeithio ar y math o waith y gallant ei wneud. Cyfeiriodd y rhan fwyaf o’n 
rhanddeiliaid at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau fel y pryder mwyaf brys i fenywod yng 

                                                           
 

4 Ymddiriedolaeth Trussell (2018) The next stage of Universal Credit:  Moving onto the new benefit system and 
foodbank use [AR-LEIN] https://www.trusselltrust.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/The-next-stage-
of-Universal-Credit-Report-Final.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
5 Chwarae Teg (2018) Ymateb Tachwedd 2018 i’r Comisiwn Gwaith Teg            
6 Ibid 

https://www.trusselltrust.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/The-next-stage-of-Universal-Credit-Report-Final.pdf
https://www.trusselltrust.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/The-next-stage-of-Universal-Credit-Report-Final.pdf
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Nghymru, ond o archwilio ymhellach daeth pryderon i’r amlwg hefyd am ffyrdd o weithio a 
chael at ofal plant cofleidiol.7 
 
Yn aml, rhaid i fenywod benderfynu rhwng hyblygrwydd a gallu symud ymlaen yn eu gyrfa, 
gan eu gadael yn sownd wedyn efallai mewn swyddi ymhell islaw eu lefel sgiliau a 
chymwysterau, a hynny’n aml am dâl isel. Byddai sicrhau nad yw gweithleoedd yn creu 
rhwystrau dianghenraid i fenywod a’u bod yn rhydd o wahaniaethu yn sicrhau bod 
menywod yn gallu cyrraedd eu potensial a lleihau eu risg tlodi yn sylweddol.                        
 
Gofal plant 
 
Er mwyn i fenywod gael at gyfleoedd cyflogaeth da neu gyfleoedd dysgu ychwanegol ac 
osgoi gweithio islaw eu lefel sgiliau a bod efallai mewn mwy o berygl tlodi, mae angen ar 
fenywod ofal plant o ansawdd da sy’n hawdd cael ato. Fframiwyd trafodaethau’r 
rhanddeiliaid am ofal plant gan y cynnig gofal plant newydd gan Lywodraeth Cymru. Roedd 
y rhanddeiliaid yn awyddus i bwysleisio bod croeso mawr i’r cynnig newydd, ond roeddent 
yn teimlo i’r un graddau y gellid gwneud gwelliannau pellach er mwyn i fwy o fenywod elwa 
ar y cynnig, fel lleihau oedran cymwys y plentyn a darparu atebion cofleidiol i gyd-fynd â 
phatrymau gwaith menywod. Gallai buddsoddi yn yr ateb gofal plant cywir felly gael effaith 
sylweddol ar fywydau menywod.                     
 
Cludiant  
 
Cyfeiriwyd yn gyffredinol at broblemau gyda chludiant yn yr ardaloedd mwy gwledig o 
Gymru, lle mae cydgysylltiad rhwng gwasanaethau yn llai tebygol. Heb gludiant cyhoeddus 
dibynadwy, diogel o ansawdd da, ni all menywod deithio i gael at wasanaethau allweddol na 
theithio ymhellach i’r gwaith, er mwyn ennill cyflog uwch o bosibl.        
 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
 
Gall trais yn erbyn menywod a merched fod yn achos ac yn ganlyniad anghydraddoldeb 
rhywiol. Ceir dyhead i sicrhau mai Cymru yw’r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw, ond 
mae trais ac aflonyddu yn dal i ddifetha ein cymdeithas.           

Oddi wrth y grŵp cynghori a’r goroeswyr camdriniaeth y cyfarfuom â hwy yn rhan o’n 
gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid, cawsom ddealltwriaeth werthfawr o’r materion sy’n 
wynebu menywod, nid y rheini mewn argyfwng yn unig, ond eu profiadau o gael cymorth yn 
dilyn argyfwng. Yn ôl ein rhanddeiliaid, gall fod yn benodol o anodd iddynt gael at 
                                                           
 

7 Chwarae Teg (2019) Cyflwr y Genedl [AR-LEIN] https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pdf


13 
 

wasanaethau ar ôl argyfwng, yn enwedig wrth geisio parhau yn eu cyflogaeth, yn ystod 
cyfnod o ail-addasu difrifol ac angen am sefydlogrwydd ariannol.                                                             

Mae Cymru wedi gosod uchelgeisiau beiddgar i fod yn arweinydd byd o ran cydraddoldeb 
rhywiol. Yn syml, ni ellir gwireddu hyn heblaw inni ddileu trais ac aflonyddu ar sail rhywedd.               
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Iechyd  
 

Cael at wasanaethau iechyd arbenigol 
 
Daeth i’r amlwg fod cael at wasanaethau arbenigol fel bydwreigiaeth, erthyliad, cam-esgor a 
gwasanaethau gynaecolegol eraill yn bryder allweddol ymhlith y rhanddeiliaid. Er bod 
menywod yn byw’n hirach, wynebant fwy o faterion iechyd drwy gydol eu hoes ac yn aml 
ceir diffyg dealltwriaeth am y materion iechyd penodol sy’n digwydd i fenywod a merched. 
Mater yw hwn sy’n effeithio ar fenywod ym mhob cyfnod o’u hoes a gall effeithio’n benodol 
ar eu gallu i gymryd rhan yn llawn mewn addysg, hyfforddiant, a chyflogaeth, ac effeithio’n 
negyddol ar eu lles cyffredinol.       
 
Amlygodd y rhanddeiliaid faterion penodol o ran dilyniant mewn gofal bydwreigiaeth. Canfu 
ymchwil o 2018 fod 81% o fenywod yn dweud bod gweld yr un person ymhlith eu pum 
blaenoriaeth uchaf mewn perthynas â mamolaeth a gofal ôl-eni.8 Canfu’r ymchwil fod 
menywod nad allent ddatblygu perthynas â’u bydwraig a enwyd yn cael gwybodaeth 
anghyson, a chadarnhawyd hynny gan y rhanddeiliaid y siaradom â hwy.9 
 
Amlygwyd hefyd fod cael at wasanaethau gynaecolegol eraill yn broblem. Dengys ymchwil 
fod anghydraddoldeb o ran cael at wasanaethau erthyliad, gyda menywod yn wynebu 
rhestri aros maith ac yn gorfod talu am ofal preifat.10 Yn ôl Gwasanaeth Cynghori ar 
Feichiogrwydd Prydain (BPA), 52% o fenywod ledled Cymru sy’n cael erthyliad drwy’r BPA 
sy’n cael cyllid gan GIG Cymru, o’u cymharu â 98.9% ledled y DU.11 
 
Un her arall yw cael at ofal camesgoriad arbenigol, yn enwedig gofal ar gyfer camesgoriadau 
mynych, gyda’r gwasanaethau yn aml ‘allan o’r ardal’ neu yn Lloegr. Yn 2018, amlygodd 
Triniaeth Deg i Fenywod yng Nghymru nifer o faterion gyda gofal cam-esgor yng Nghymru. 
Heb unrhyw glinigau pwrpasol ar gyfer camesgoriadau mynych yng Nghymru, gall fod yn 
broses faith a chymhleth i fenywod ddod o hyd i lwybrau i gael atgyfeiriad i glinig pwrpasol 
yn Lloegr. Gall camesgoriad achosi symptomau corfforol sylweddol yn ogystal â chryn 
drallod seicolegol, a’r anawsterau’n cael at wasanaethau yn eu gwaethygu ymhellach.12 
 

                                                           
 

8 Bydwragedd Ymgynghorol Cymru (2017) Eich Babi – Eich Gofal: Arolwg yn ymchwilio i brofiadau menywod o 
fod yn feichiog a rhoi genedigaeth yng Nghymru. [AR-LEIN] 
https://gweddill.gov.wales/docs/phhs/publications/180116your-birthcy.pdf Cyrchwyd: Mai 2019 
9 Ibid  
10 WEN Cymru Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein Maniffesto 2018  
11 Crybwyllwyd yn WEN Cymru Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein Maniffesto 2018 
12 Ibid  

https://gweddill.gov.wales/docs/phhs/publications/180116your-birthcy.pdf
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Teimlir materion mewn perthynas â chael at wasanaethau yn ddwysach eto gan y rheini sy’n 
byw mewn ardaloedd gwledig, neu’r rheini ag anghenion ychwanegol neu nodweddion 
gwarchodedig. Er enghraifft, dywed 42% o ddefnyddwyr iaith arwyddion Prydain byddar yng 
Nghymru nad yw’r cyfathrebu yn eu hapwyntiadau’n ddigon da am nad oes ganddynt 
gyfieithydd. Roedd menywod sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn teimlo eu bod wedi’u 
hannog i beidio â dewis genedigaeth gartref oherwydd pryderon am y pellter y byddai angen 
iddynt ei deithio i’w hysbyty agosaf pe byddai cymhlethdodau’n codi, a hyd yma nid oes 
unrhyw glinig hunaniaeth rywedd arbenigol yng Nghymru.13 
 
Triniaeth gyfartal mewn gwasanaethau iechyd 

 
Roedd mater triniaeth gyfartal a diffyg ymwybyddiaeth am gydraddoldeb gan weithwyr 
iechyd proffesiynol yn bryder amlwg iawn ymhlith rhanddeiliaid LGBT+. Atseinia hyn 
bryderon a amlinellwyd yn 2015 gan Stonewall a adroddodd nad yw 57% o ymarferwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am ofal cleifion 
yn ystyried bod cyfeiriadedd rhywiol yn berthnasol i anghenion iechyd unigolyn.14  Mae hyn 
er gwaethaf ymchwil blaenorol a helaeth, gan gynnwys hwnnw a gynhaliwyd gan Stonewall 
sy’n dangos yn glir effaith sylweddol cyfeiriadedd rhywiol ar iechyd a lles meddyliol a 
chorfforol. Nododd yr adroddiad hefyd fod 75% o’r aelodau staff hynny sydd mewn swyddi 
sy’n wynebu’r claf heb gael hyfforddiant ar anghenion iechyd pobl LGB, hawliau eu 
partneriaid o’r un rhyw neu rieni ac, efallai’n bwysicach na dim, defnyddio iaith ac arferion 
cynhwysol i bobl LGB.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

13 Adborth rhanddeilliaid yn ystod Cam Dau o’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol 
14 Ibid 
15 Ibid 
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Argymhellion    
 

1. Atseiniwn yn gryf argymhelliad Triniaeth Deg i Fenywod yng Nghymru, sef ystyried 
o ddifrif agor dau glinig pwrpasol ar gyfer colled beichiogrwydd mynych, y naill yn 
y Gogledd a’r llall yn y De.16 
 

2. Yn y byrddau iechyd hynny ag elfennau o’r ddarpariaeth nad ydynt eisoes yn 
cydredeg yn llawn â chanllawiau NICE ar Gamesgor a Beichiogrwydd Ectopig ac 
sy’n gweithio i wneud gwelliannau, dylai’r gwelliannau hyn fod â therfyn amser a 
dylid egluro a fydd y gwelliannau hyn yn eu codi i’r safon ofynnol.                      

 
3. Dylid cymryd camau i sicrhau bod lefelau staffio yn ddigon er mwyn i fenywod gael 

dwy wahanol fydwraig ar y mwyaf. 
 

4. Dylai’r holl ymarferwyr gofal iechyd sy’n wynebu’r claf gael hyfforddiant gorfodol 
dros y ddwy flynedd nesaf ar anghenion iechyd pobl LGBT+, hawliau eu partneriaid 
o’r un rhyw neu rieni, a phwysigrwydd defnyddio iaith ac arferion cynhwysol i bobl 
LGBT. 

 
5. Ni ddylai meddygon teulu allu gwrthod rhoi presgripsiwn o driniaeth hormonau a  

argymhellwyd gan arbenigwyr hunaniaeth rywedd drwy nodi “nad ydynt yn 
hyderus”, os rhoddwyd yr wybodaeth ofynnol gan y clinig hunaniaeth rywedd i 
gefnogi’r presgripsiwn.            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

16 Triniaeth Deg i Fenywod yng Nghymru (2018) Making the Case for Better Miscarriage Care in Wales [AR-
LEIN] http://www.ftww.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/Miscarriage-report-FINAL.pdf  Cyrchwyd: 
Mehefin 2019 

http://www.ftww.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/Miscarriage-report-FINAL.pdf
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Mesur Cynnydd   
 
Ni ellir mesur ein hargymhellion iechyd yn benodol ar hyn o bryd o fewn y Dangosyddion 
Cenedlaethol cyfredol.  Fodd bynnag, mae rhywfaint o gwmpas i ehangu a chryfhau 
Dangosyddion Cenedlaethol 1, Canran y genedigaethau byw sengl â phwysau geni islaw 
2,500g, a 24, Y ganran o’r bobl sy’n fodlon ar eu gallu i gyrraedd/cael at y cyfleusterau a’r 
gwasanaethau y mae eu hangen arnynt. Gellid diweddaru’r rhain i gynnwys mesuriadau o 
fenywod sy’n ceisio ac yn cael cymorth ynghylch cam-esgor a’r ganran o bobl LGBT+ sy’n 
fodlon y gallant gael at y cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt, er efallai 
nad Arolwg Cenedlaethol Cymru yw’r ffordd orau o fesur hyn ar hyn o bryd. Mae potensial i 
Lywodraeth Cymru weithio gydag arbenigwyr yn y trydydd sector i adeiladu system fesur 
briodol.                
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Addysg a Sgiliau     
 

Mynd i’r afael ag Ystrydebau yn y cwricwlwm newydd 
 
Mae addysg yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad pobl ifanc. Pwysleisiodd y rhanddeiliaid y 
dylid herio pob mater ystrydebu ar sail rhywedd yn y system addysg er mwyn sicrhau 
cydbwysedd drwy gydol y datblygiad hwnnw.                        
 
Gwelir effaith ystrydebau rhywedd yn amlwg yn y gyfran o fenywod sy’n astudio pynciau 
STEM ac sy’n mynd i sectorau anhraddodiadol. Er bod merched yn perfformio’n well na 
bechgyn mewn pynciau STEM adeg TGAU, mae’r gyfradd sy’n cefnu arnynt wedyn yn amlwg 
iawn, gyda dim ond 7% o ferched sy’n astudio TGAU pynciau STEM yn parhau i gymhwyso ar 
Lefel Pedwar mewn maes STEM craidd, o’u cymharu â 24% o fechgyn.17 Yn aml, mae 
prentisiaethau’n llwybr i yrfaoedd mewn sectorau anhraddodiadol ac mae’r anghydbwysedd 
rhwng y rhywiau’n amlycach byth yma, gyda menywod yn cyfrif am 2.4% yn unig o 
ddechreuadau prentisiaeth mewn adeiladu, peirianneg a gweithgynhyrchu yn 2017/18.18 
Mae’r anghydbwysedd hwn yn parhau i gyflogaeth, a gwyddys ei fod yn ffactor sy’n cyfrannu 
at y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. 
 
Yn ôl ymchwil, daw athrawon, mewn rhai achosion, yn ddelfrydau ymddwyn ac yn 
ffynhonnell o gymorth i fenywod ifanc, gan ddylanwadu ar eu dewisiadau gyrfa.19 Rhaid 
cefnogi athrawon felly i ddeall sut mae eu rhagfarn anymwybodol a’u hystrydebu anfwriadol 
yn gallu dylanwadu ar nodau ac uchelgeisiau tymor hir menywod ifanc.                            
 
O ystyried y rhan bwysig y mae athrawon yn ei chwarae, mae’n allweddol darparu iddynt yr 
hyfforddiant a’r cymorth cywir i adnabod a herio ystrydebau. Nid yw hwn yn cael ei 
ddarparu o reidrwydd drwy hyfforddiant athrawon cyfredol. Mewn gwerthusiad o raglen 
Fair Foundations ym mis Mawrth 2015, a fu’n darparu hyfforddiant a chymorth i athrawon 
ac yn datblygu strategaethau cydraddoldeb i ysgolion, canfuwyd bod athrawon, ar ôl cymryd 
rhan yn y rhaglen, yn deall yn llawer gwell yr effaith a gaiff ystrydebu ar sail rhywedd ar 
uchelgeisiau gyrfa’r dyfodol.20 

 
                                                           
 

17Techniquest, Facts about Women in STEM, 2018 https://www.techniquest.org/blog/surprising-
facts-women-stem-wales  / Ystadegau WISE a grybwyllwyd yn Gl-Assessment Hidden talents: the 
overlooked children whose poor verbal skills mask potential  2017 https://www.gl-
assessment.co.uk/media/169573/gl1842_hidden-talents-report.pdf 
18 Data Llywodraeth Cymru a ddyfynnwyd yn erthygl blog Hagendyk, D.  “Y dadansoddiad diweddaraf ar 
fenywod mewn prentisiaethau: Cefnogi menywod i waith a sicrhau amrywiaeth yn y gweithle” 
http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/2019/02/21/4893/ Cyrchwyd 27.06.19 
19 Chwarae Teg (2018) Bright:  A report exploring young women’s career aspirations 
20 Chwarae Teg (2015) Evaluation of the development, delivery and impact of the Fair Foundations programme 

https://www.techniquest.org/blog/surprising-facts-women-stem-wales
https://www.techniquest.org/blog/surprising-facts-women-stem-wales
https://www.gl-assessment.co.uk/media/169573/gl1842_hidden-talents-report.pdf
https://www.gl-assessment.co.uk/media/169573/gl1842_hidden-talents-report.pdf
http://www.sefydliaddysguagwaith.cymru/2019/02/21/4893/
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I fod mor effeithiol â phosibl, mae angen i’r ymdrechion i fynd i’r afael ag ystrydebu ar sail 
rhywedd ddilyn dull ysgol gyfan. Yn ôl London School of Economics and Political Science 
(LSE), er mwyn atal anghydraddoldeb rhywiol rhag parhau am byth drwy ysgolion, yn ogystal 
â mynd i’r afael â’i fodolaeth yn y gymdeithas gyffredinol, mae mentrau i hyrwyddo 
cydraddoldeb rhywiol mewn ysgolion a thrwyddynt yn hollbwysig. Mae gan ysgolion 
botensial aruthrol i achosi newid mewn cysylltiadau rhywedd, barn ac arferion ynglŷn â 
rhywedd, a chreu cenhedlaeth o ddynion a menywod sy’n sensitif i rywedd ac yn gyfartal o 
ran rhywedd.21 
 
Cael yn gynnar at gyngor gyrfaoedd o ansawdd da, wedi’i deilwra                  
 
Codwyd pryderon fod y cyngor gyrfaoedd a gynigir ar hyn o bryd i bobl ifanc yn annigonol. 
Dywedodd y rhanddeiliaid fod ystrydebu ar sail rhywedd o fewn cyngor gyrfaoedd yn 
rhwystr sylweddol i bobl ifanc, ac mai’r unig beth a wna yw cyfeirio pobl ifanc at rolau 
nodweddiadol eu rhyw. Yn adroddiad Bright Chwarae Teg, canfuwyd mai un o’r prif 
feirniadaethau o wasanaethau cyngor gyrfaoedd gan fenywod ifanc a merched oedd yr 
ymagwedd draddodiadol a chonfensiynol at uchelgeisiau gyrfa pobl ifanc.22 Yn yr un modd, 
amlygodd adroddiad A yw Cymru’n Decach? gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
(EHRC) fod hwn yn fater allweddol, gan nodi y dylai arweiniad gyrfaoedd a phrofiad gwaith 
fynd i’r afael â normau, disgwyliadau ac ystrydebau ar sail rhywedd er mwyn herio 
gwahanu’r rhywiau.23 

Roedd hyder hefyd yn thema allweddol, yn enwedig o ran annog merched i ystyried 
gyrfaoedd mewn sectorau fel STEM lle mae gwrywod yn llenwi mwyafrif y swyddi. Yn ôl 
adroddiad Work It Out, teimlai 54% o fenywod ifanc a 39% o ddynion ifanc nad oedd 
ganddynt hyder a theimlai llawer o’r ymatebwyr hefyd fod ganddynt ddiffyg hunanhyder a 
diffyg hunan-barch.24 Mynegodd y rhanddeiliaid gefnogaeth i gynyddu lleoliadau gwirfoddoli 
a gwaith ystyrlon yn rhan o’r cwricwlwm i roi profiad gwaith i bobl ifanc ac felly magu eu 
hyder.                                                   
 
Gofal plant wrth astudio  
 

                                                           
 

21 London School of Economics and Political Science (2019) Promoting gender equality in/through schools -  
examples to learn from [ONLINE] https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2019/02/12/promoting-
gender-equality-in-through-schools-examples-to-learn-from/ Cyrchwyd: Mehefin 2019 
22 Ibid 
23 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2018) A yw Cymru’n Decach? Cyflwr Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 2018 [AR-LEIN] https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-
fairer-welsh.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
24 Ibid 

https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2019/02/12/promoting-gender-equality-in-through-schools-examples-to-learn-from/
https://blogs.lse.ac.uk/internationaldevelopment/2019/02/12/promoting-gender-equality-in-through-schools-examples-to-learn-from/
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
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Er bod gwahanol opsiynau ar gael i rieni sy’n dymuno cael at hyfforddiant neu addysg, fel y 
Grant Gofal Plant drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru, cyllid gan Rieni, Gofal Plant a Chyflogaeth 
(PACE) a Dechrau’n Deg (rhaglen blynyddoedd cynnar), mae llawer o amodau y mae’n rhaid 
i rieni eu bodloni er mwyn cael at y rhain. Cynigia PACE, ymhlith pethau eraill, ofal plant 
wedi’i ariannu i rieni sy’n 16-24 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) 
neu rieni sydd dros 25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth.25 Er bod cynnig gofal plant newydd 
Llywodraeth Cymru’n darparu 30 awr o ofal plant am ddim i rieni sy’n gyflogedig neu’n 
hunangyflogedig, sy’n byw’n barhaol yng Nghymru ac sy’n dechrau o’r tymor ar ôl trydydd 
pen-blwydd y plentyn nes cael lle mewn addysg amser llawn, teimlai’r rhanddeiliaid fod 
methu â chael at y cynnig gofal plant er mwyn ailhyfforddi neu wella cymwysterau yn 
rhwystr sylweddol i fenywod yn benodol.                      
 

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb       
 
Croesawn dderbyn mewn egwyddor argymhelliad y Panel Arbenigwyr Rhyw a 
Chydberthynas, yn enwedig datblygu llwybrau dysgu arbenigol priodol ar gyfer Addysg 
Cydberthynas a Rhywioldeb ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon a’r gweithlu 
presennol ac edrychwn ymlaen at eu gweithredu’n llawn, yn dilyn yr ymgynghoriad a 
gaewyd yn ddiweddar.262728 Mae yna adnoddau a gynhyrchwyd yn flaenorol, neu brosiectau 
gyda’r arbenigedd presennol hwn, fel Spectrum, a ariennir ar hyn o bryd gan Lywodraeth 
Cymru ac sy’n gallu cefnogi Llywodraeth Cymru wrth ystyried sut mae ymgorffori’r dysgu 
hyn drwy’r cwricwlwm newydd i gyd mewn modd parhaus ac ystyrlon. Mae Spectrum yn 
cefnogi ysgolion, gan gynnwys lefel gynradd ac uwchradd, mewn cydweithrediad ag 
athrawon, i gyflwyno gwersi a hyrwyddo dealltwriaeth o berthnasoedd iechyd ac 
anghydraddoldeb rhywiol29  Fodd bynnag nid oes unrhyw ofyniad ar hyn o bryd i ysgolion 
gael at y cymorth hwn ac felly’n aml daw’n fenter dameidiog.      

 

 

 

 

                                                           
 

25 Chwarae Teg (2019) A review of Childcare Policies in Wales 
26 [AR-LEIN] http://record.assembly.wales/Plenary/4985#A43520 Cyrchwyd: Mehefin 2019 
27 Llywodraeth Cymru (2019) Dogfen ymgynghori, Canllawiau Drafft ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb 
[AR-LEIN] https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-02/dogfen-ymgynghori-canllawiau-drafft-
ar-addysg-cydberthynas-a-rhywioldeb.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
28 Llywodraeth Cymru (2019) Canllawiau Drafft ar Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb [AR-LEIN] 
https://llyw.cymru/canllawiau-drafft-ar-addysg-cydberthynas-
rhywioldeb?_ga=2.24963836.718729181.1568621570-346018017.1515611730 Cyrchwyd: Mehefin 2019 
29 Chwarae Teg (2019) Gender Inclusive Education Report 

http://record.assembly.wales/Plenary/4985#A43520
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-02/dogfen-ymgynghori-canllawiau-drafft-ar-addysg-cydberthynas-a-rhywioldeb.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-02/dogfen-ymgynghori-canllawiau-drafft-ar-addysg-cydberthynas-a-rhywioldeb.pdf
https://llyw.cymru/canllawiau-drafft-ar-addysg-cydberthynas-rhywioldeb?_ga=2.24963836.718729181.1568621570-346018017.1515611730
https://llyw.cymru/canllawiau-drafft-ar-addysg-cydberthynas-rhywioldeb?_ga=2.24963836.718729181.1568621570-346018017.1515611730
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Argymhellion    
 

1. Pob athro/athrawes a gweithiwr gyrfaoedd proffesiynol i gael hyfforddiant 
ymwybyddiaeth am rywedd yn ei hyfforddiant cychwynnol, i’w atgyfnerthu 
a’i ddiweddaru’n barhaus er mwyn adnabod y niwed y gall ystrydebu ei 
achosi, gan gynnwys rhagfarn anymwybodol y gweithiwr ei hun           

 
2. Dylai Llywodraeth Cymru fonitro’n agos nifer y merched sy’n astudio 

pynciau STEM, ac adrodd am y camau a gymer i gynyddu’r nifer, a gosod 
targedau i ddarparwyr prentisiaeth wneud iawn am yr anghydbwysedd ar 
draws fframweithiau.                      

 
3. Dylid teilwra cyngor gyrfaoedd i’r unigolyn a dechrau’n gynnar yn y system 

addysg i sicrhau bod merched a bechgyn yn cael cyngor gyrfaoedd sy’n 
benodol iddynt hwy ac nid i’w rhyw. Dylai Gyrfa Cymru adrodd am y camau 
gweithredu y mae’n eu cymryd i gyflawni’r newid hwn.                
 

4. Dylai Gyrfa Cymru gyhoeddi adroddiadau cynnydd blynyddol yn amlinellu 
effaith eu rhaglen a gweithgareddau profiad gwaith i ennyn diddordeb 
busnesau. Rhaid i’r adrodd hwn ddarparu data wedi’i ddadagregu am bwy 
sy’n elwa, mesur a oes unrhyw wahanu rhwng y rhywiau, ac ystyried yr 
effaith ar hyder pobl ifanc a’u dewisiadau pwnc/gyrfa.                                    

 
5. Mae angen i Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb gael ei chyflenwi gan y 

rheini â hyfforddiant arbenigol ac arbenigedd, yn hytrach na’i gwneud yn 
gyfrifoldeb ychwanegol i bob athro/athrawes. 

 
6. Croesewir hyrwyddo perthnasoedd iach o fewn Addysg Cydberthynas a 

Rhywioldeb, ond dylid ymgorffori hyn ar draws y cwricwlwm cyfan er mwyn 
rhoi cyfeiriad cyd-destunol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau nad yw adnoddau 
ysgol, iaith ac ymddygiad athrawon, nac ymddygiad myfyrwyr yn tanseilio 
ymdrechion i leihau anghydraddoldeb.                                    
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Mesur Cynnydd    

Nid oes unrhyw Ddangosyddion Cenedlaethol penodol a fyddai’n gallu mesur cynnydd yr 
argymhellion hyn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gallai ysgolion chwarae rhan allweddol mewn 
mesur boddhad ag arweiniad gyrfaoedd. Gellid hefyd annog Gyrfa Cymru i gasglu a 
chyhoeddi mwy o dystiolaeth i fapio dadansoddiad rhywedd o’r rheini y mae’n eu cefnogi 
a’u cyrchfannau, ac adrodd am hyn yn eu monitro i Lywodraeth Cymru. Byddai’r ail o’r 
argymhellion uchod hefyd yn cryfhau mesuriadau cynnydd.    
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Tlodi a Diwygio Lles        
 

Profiad menywod o dlodi         
 
Gwyddom fod profiad menywod o dlodi yn wahanol i brofiad dynion. Dywedodd ein 
rhanddeiliaid wrthym fod tlodi amser yn gallu bod yn fater allweddol i fenywod, am eu bod 
yn dal i ysgwyddo mwyafrif helaeth y cyfrifoldebau gofalu. Gall hyn gael effaith gronnus 
wedyn ar eu gallu i ennill cyflog sy’n gallu cynnal eu teuluoedd yn ariannol. “Mae anfantais 
economaidd-gymdeithasol ac amddifadedd wedi ei gysylltu’n gryf i ddeilliannau gwaeth 
mewn addysg ac iechyd.”30 Yn yr adroddiad gan Rapporteur Arbennig y CU ar Dlodi Eithafol 
a Hawliau Dynol, nodwyd y bydd yn y DU rieni sengl yn yr 20 y cant gwaelod o incwm wedi 
colli 25 y cant o’u hincwm 2010 erbyn 2021–2022 o ganlyniad i newidiadau i bolisïau budd-
dal a threth, ac y bydd y gyfradd dlodi i blant mewn aelwydydd rhiant sengl yn cynyddu’n 
aruthrol i 62 y cant erbyn hynny.31 
 
Soniwyd bod tlodi yn y gwaith yn bryder penodol ymhlith y rhanddeiliaid. Teimla menywod 
yn ddwfn effeithiau’r mesurau cyni a roddwyd ar waith gan lywodraeth y DU dros y degawd 
diwethaf, a llawer o deuluoedd yn teimlo bod eu sefyllfa ariannol yn ansicr ar ei gorau. A 
90% o aelwydydd rhiant sengl yn rhai benyw a 46% o’r aelwydydd hyn yn byw mewn tlodi 
cymharol yn y cyfnod 2014-2015 i 2016-2017, mae menywod ar eu colled yn llawer mwy na 
dynion o ganlyniad.32 
 
Gall tlodi gael effaith ddinistriol ar fenywod duon a lleiafrifoedd ethnig a menywod anabl 
yng Nghymru. Yn ôl adroddiad Cyflwr y Genedl Chwarae Teg, mae 43.8% o fenywod BAME a 
48.5% o fenywod anabl yn economaidd anweithgar.33 Nododd adroddiad gan 
Ymddiriedolaeth Runnymede fod menywod duon a lleiafrifoedd ethnig, ar gyfartaledd, wedi 
dwyn baich y toriadau i fudd-daliadau ac wedi elwa’r lleiaf ar y toriadau treth a gyflwynwyd 
ers 2010. Dywed fod effaith gyfunol glir gan anghydraddoldeb rhywiol a hiliol sy’n estyn ar 
draws y dosbarthiad incwm, ond a deimlir ar ei dwysaf ar yr incymau isaf ymhlith menywod 
Duon ac Asiaidd. Yn ôl yr adroddiad, mae hyn wedi effeithio’n sylweddol ar eu hincymau ac 
wedi trylifo drwodd i’w profiadau o fywyd pob dydd.34 
 

                                                           
 

30 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2018) A yw Cymru’n Decach? – Adroddiad Cryno 2018 
31 Y Cenhedloedd Unedig (2019) Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights [AR-
LEIN] https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1 Cyrchwyd: Mehefin 2019 
32 Chwarae Teg (2019) Cyflwr y Genedl 2019 [AR-LEIN] https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pd Cyrchwyd: Mehefin 2019 
33 Ibid 
34 Ymddiriedolaeth Runnymede a Women’s Budget Group gyda RECLAIM a Coventry Women’s Voices (2017) 
Intersection inequalities:  The impact of austerity on Black and Minority Ethnic women in the UK [AR-LEIN] 
https://www.runnymedetrust.org/uploads/PressReleases/Correct%20WBG%20report%20for%20Microsite.pdf 
Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pd
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pd
https://www.runnymedetrust.org/uploads/PressReleases/Correct%20WBG%20report%20for%20Microsite.pdf
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Diwygio Lles   
 
Amcangyfrifir bod 80% o’r arbedion a wnaethpwyd drwy newidiadau lles a threth ers 2010 
wedi dod o bocedi menywod. O’r £26 biliwn o doriadau lles, menywod sydd wedi dwyn 
pwysau £22 biliwn ohonynt. Wrth drafod diwygio lles gyda’r rhanddeiliaid, crybwyllodd y 
mwyafrif helaeth Gredyd Cynhwysol ymhlith y prif bryderon sy’n wynebu eu defnyddwyr 
gwasanaeth. Mae polisïau llywodraeth y DU yn sbarduno rhaniadau - mae Credyd 
Cynhwysol, ei weinyddu a’r gostyngiadau tapr cysylltiedig yn cosbi menywod yn llawer mwy 
na dynion.                 
 
Adroddodd EHRC fod toriadau i lwfansau gwaith Credyd Cynhwysol yn cael yr effeithiau 
negyddol mwyaf ar aelwydydd yn negraddau 2 a 3 o’r dosbarthiad incwm. Dywedodd mai 
aelwydydd yw’r rhain sydd yn bennaf ag un oedolyn yn y gwaith ond hynny ar enillion 
cymharol isel (ac sy’n aml yn gweithio rhan-amser).35 Am mai menywod yw mwyafrif 
helaeth y gweithwyr rhan-amser, mae’r effaith yn debygol o fod yn fwy. Er bod canlyniadau 
yn ôl ethnigrwydd aelwyd ar gyfer Cymru yn rhy fach i lunio canlyniadau dibynadwy, dywed 
yr adroddiad hefyd fod rhewi uwchraddio, y terfyn dau blentyn a’r toriadau i lwfansau 
gwaith CC yn cael effaith benodol o fawr ar aelwydydd Pacistanaidd a Bangladeshaidd.36 
 
Yn un o’r grwpiau menywod y buom yn siarad â hwy, dywedodd rhai o’r aelodau eu bod yn 
poeni cymaint am effeithiau negyddol Credyd Cynhwysol eu bod yn ceisio osgoi unrhyw fath 
o newid amgylchiadau i oedi eu symud i’r budd-dal, er eu bod yn derbyn na fyddai ganddynt 
ddewis yn y pen draw.                                                                
 
Roedd y cyhoeddiad diweddar gan Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Dlodi 
Eithafol a Hawliau Dynol yn ddamniol yn ei asesiad o Gredyd Cynhwysol, gan ddatgan bod 
system a gynlluniwyd, mae’n debyg, i achosi gwelliannau pwysig y mae mawr eu hangen yn 
cyflym ddwyn anfri arni ei hun.37 Amlygodd yr adroddiad hefyd anhyblygedd y cyfnod asesu, 
yr anhawster yn cael taliadau uniongyrchol i landlord a’r 5 wythnos o gyfnod aros am y 
taliad cyntaf.38 Dywed yr adroddiad hefyd fod polisi gwneud taliadau sengl i aelwyd gyfan yn 

                                                           
 

35 EHRC (2018) Effaith gronnol diwygiadau treth a lles [AR-LEIN] 
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/cumulative-impact-assessment-report-welsh.pdf  
Cyrchwyd: Gorffennaf 2019 
36 Ibid 
37 Y Cenhedloedd Unedig (2019) Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights [AR-
LEIN] https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1 Cyrchwyd: Mehefin 2019 
38 Ibid 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/cumulative-impact-assessment-report-welsh.pdf
https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1
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gallu sefydlu dynameg ryngbersonol broblemus sy’n aml yn seiliedig ar rywedd.39  Er bod yr 
adroddiad yn cydnabod bod ymrwymiad wedi’i wneud i sicrhau bod taliadau’n mynd i’r prif 
ofalwr mewn aelwyd, mae’n rhagdybio nad yw hyn yn ddigon. Dywed hefyd fod rhieni sengl, 
a 90% ohonynt yn fenywod, yn fwy na dwywaith yn fwy tebygol o fod mewn tlodi parhaus 
nag unrhyw grŵp arall.40  O’r rhai sy’n cael Credyd Cynhwysol, rhieni sengl yw un rhan o dair 
o’r rheini y capiwyd eu budd-daliadau.                

 
Er achoswyd rhai o’r problemau gyda Chredyd Cynhwysol gan ei gynllun, mae’r ffordd y caiff 
ei weinyddu yn effeithio ymhellach ar fenywod ac fe’i cysylltwyd â chaledi a risg tlodi 
cynyddol. Mae Deddf yr Alban 2016 wedi caniatáu i Lywodraeth yr Alban wneud nifer o 
newidiadau i’r ffordd y caiff Credyd Cynhwysol ei weinyddu er mwyn lliniaru’r effeithiau ar 
fenywod, gan gynnwys: addasu’r amserlen dalu i bob pythefnos ar gais ar ôl y cyfnod asesu 
cyntaf a chaniatáu taliadau uniongyrchol i landlordiaid, heb amgylchiadau esgusodol. Rydym 
felly’n falch fod Pwyllgor Cydraddoldeb y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn 
archwilio datganoli pwerau gweinyddu dros fudd-daliadau nawdd cymdeithasol fel y rheini a 
ddatblygwyd yn Neddf yr Alban 2016.41 

 
  

                                                           
 

39Y Cenhedloedd Unedig (2019) Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights [AR-
LEIN] https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1 Cyrchwyd: Gorffennaf 2019 
40 Ibid 
41 Ibid 

https://undocs.org/A/HRC/41/39/Add.1
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Argymhellion  
 

1. Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru’n rhoi strategaeth gynhwysfawr ar waith i 
fynd i’r afael â thlodi, sy’n uchelgeisiol, yn cynnwys terfyn amser ac yn fesuradwy. 
Dylid datblygu’r strategaeth hon â lens cydraddoldeb croestoriadol, prif ffrydio 
rhywedd a chydraddoldeb ym mhob cam gweithredu ac, os oes angen, datblygu 
camau wedi’u targedu i gefnogi grwpiau mewn mwy o risg tlodi gan gynnwys 
menywod, cymunedau BAME a phobl anabl.                    

 
2. Dylai Llywodraeth Cymru archwilio ffyrdd newydd o gasglu a chyhoeddi data tlodi 

sy’n cefnogi dadansoddiad drwy lens cydraddoldeb croestoriadol sy’n destun 
rhywedd. 

 
3. Rhaid i Lywodraeth Cymru ddatblygu opsiynau i ddatganoli gweinyddu nawdd 

cymdeithasol, a hynny ar frys, a sicrhau bod yr ystyriaeth honno’n cynnwys yr 
effaith drawsffurfiol y gallai’r trosolion hyn eu cael ar grwpiau agored i niwed yng 
Nghymru, gan gynnwys menywod, yn ogystal ag ystyried goblygiadau ariannol i 
LlC.   
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Mesur Cynnydd     
 
Ar hyn o bryd, Dangosyddion Cenedlaethol 18, Y ganran o bobl sy’n byw mewn aelwydydd 
mewn tlodi incwm yn berthynol i ganolrif y DU, a 19, Y ganran o bobl sy’n byw mewn 
aelwydydd mewn amddifadedd materol, yw’r prif ddangosyddion sy’n mesur tlodi yng 
Nghymru.42 I fod yn effeithiol, dylai mesurau tlodi gymryd ymagwedd fwy cyfannol ac 
ymgorffori elfennau o dlodi y gellir eu rhannu yn ôl rhywedd, fel tlodi mislif, tlodi amser, 
mynediad at hamdden ac addysg. Mae hefyd yn bwysig casglu ystadegau tlodi ar sail unigol 
yn hytrach nag yn ôl aelwyd; byddai hyn yn fodd o ddefnyddio lens croestoriadol sy’n 
seiliedig ar rywedd i fesur effaith tlodi ar fenywod. Mae ystadegau y gallai fod yn 
ddefnyddiol eu monitro tua chyflwyniad Credyd Cymhwysol ledled Cymru yn rhai seiliedig ar 
ymddygiad h.y. cynnydd ôl-ddyledion rhent, defnyddio banc bwyd, i ba aelod o’r aelwyd y 
mae Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu a beth yw’r rhwystrau rhag cael at y budd-dal.                                 

 
  

                                                           
 

42 Llywodraeth Cymru (2016) Sut mae mesur cynnydd cenedl? Dangosyddion Cenedlaethol: Dogfen Dechnegol 
[AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-
document-cy.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
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Cyflogaeth  
 

Nododd y rhanddeiliaid dri maes penodol lle teimlent y gallai Cymru wneud yn well o ran 
mynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywiol yn y sector cyflogaeth: gwahanol ffyrdd o 
weithio, mynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a gwahaniaethu. Gwyddom fod 
menywod yn tueddu i glystyru mewn swyddi rhan-amser, tâl isel, a hynny’n aml am fod y 
rheini’n cael eu hystyried yn rhai mwy hyblyg i fenywod â chyfrifoldebau gofalu. Gwyddom 
hefyd fod menywod BAME a menywod anabl yn llawer llai tebygol o fod yn economaidd 
weithgar, eu bod yn wynebu mwy o wahaniaeth a’i bod yn fwy tebygol bod haenau lluosog 
o rwystrau’n effeithio arnynt. 
 
Ffyrdd o weithio 
 
Trafododd y rhanddeiliaid effaith a goblygiadau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar fenywod 
a’i achosion posibl, gyda ffocws ar wahanol ffyrdd o weithio. Teimlwyd bod gweithio hyblyg 
ac ystwyth yn allweddol i fenywod allu cyfranogi’n llawn ac yn gynhyrchiol yn y gweithle. 
Gwyddom fod llawer o fuddion, a’r rheini i fusnesau a chyflogeion fel ei gilydd, o ymgorffori 
arferion gweithio modern fel gweithio ystwyth a hyblyg mewn DNA sefydliad. Mae’r rhain 
yn cynnwys mwy o foddhad staff; cynhyrchiant cynyddol; cronfa recriwtio fwy; cyfraddau 
cadw staff gwell; llai o orbenion a llai o absenoliaeth.43 Yn ogystal, gwêl staff well 
cydbwysedd bywyd/gwaith a gallant ymateb yn well i gyfrifoldebau gofalu, rhywbeth y 
gwyddom ei fod yn effeithio o ddifrif ar fenywod.44 
 
Y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 
 
Er bod y rhanddeiliaid ar y cyfan yn croesawu gofynion adrodd am y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau, cydsyniwyd y dylid gostwng y trothwy ar gyfer adrodd hyn. Er bod hwn yn bolisi 
gan Lywodraeth y DU, mae gofyn i gyrff cyhoeddus yng Nghymru gyhoeddi dadansoddiad o’r 
bwlch cyflog o dan Ddyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru. Tameidiog fu’r 
cydymffurfio hyd yma. Croesawn y prosiect a gynhaliwyd rhwng Gwybodaeth ac Ystadegau 
yn Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus a fydd yn sicrhau y bydd data Dyletswydd 
Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi’n agored ac yn hygyrch er mwyn 
darparu un pwynt mynediad. Fodd bynnag, nid yw hyn yn dileu’r angen i gyrff cyhoeddus 
sicrhau bod data felly’n cael ei gyhoeddi mewn rhan glir a hygyrch o’u gwefan eu hunain, i 
sicrhau bod yr wybodaeth yn cael ei gweld yn ehangach ac nid yn unig gan y rheini sy’n 
chwilio’n benodol amdani.         
 

                                                           
 

43 Chwarae Teg (2016) Research into Perceptions of Modern Working Practices 
44 Ibid 
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Rhai bach a chanolig yw mwyafrif y busnesau yng Nghymru, nad ydynt ar hyn o bryd wedi’u 
cynnwys yn y rheoliadau adrodd. Roedd ein hymateb i’r Comisiwn Gwaith Teg yn argymell 
annog busnesau bach a chanolig i ddarparu ystadegau bwlch cyflog, gwella tryloywder a 
darparu darlun mwy cynhwysfawr o’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru.                  
 
Gwahaniaethu   
 
Effeithia gwahaniaethu mewn cyflogaeth yn llawer mwy andwyol ar fenywod BAME a 
menywod anabl nag ar fenywod gwyn neu fenywod nad ydynt yn anabl. Roedd un grŵp 
menywod yn poeni nad oeddent yn llwyddo i fynd heibio i’r cyfnod ymgeisio, er gwaethaf 
ymgeisio am nifer o swyddi yr oedd ganddynt ddigon o sgiliau ar eu cyfer, a’u bod efallai’n 
destun gwahaniaethu am nad oedd eu henwau’n rhai nodweddiadol Brydeinig neu Gymreig. 
Fel y canfu adroddiad cysgodol CEDAW (2019), mae menywod BAME ac anabl yn wynebu 
nifer o rwystrau, ac yn aml yn wynebu gwahaniaethu ym mhob cam o’r broses recriwtio. 
Canfu’r adroddiad hefyd fod menywod anabl yn fwy tebygol o gael tâl is na phobl nad ydynt 
yn anabl, ac yn llai tebygol o fod wedi’u cyflogi, ynghyd â gweithio llai o oriau na menywod 
nad ydynt yn anabl.4546 
  

                                                           
 

45 Ibid 
46 Chwarae Teg (2019) Cyflwr y Genedl 2019 [AR-LEIN] https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pdf Cyrchwyd: Mai 2019 

https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_cymraeg.pdf
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Argymhellion                   
 

1. Dylai pob corff cyhoeddus gyhoeddi ei ddadansoddiad o’r bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau mewn rhan glir a hygyrch o’i wefan ynghyd â choladu a chyhoeddi bylchau 
cyflog ar sail ethnigrwydd ac anabledd; byddai hyn yn cael ei ystyried yn arfer 
gorau ac mae’n adlewyrchu trafodaethau mewn perthynas â rheoliadau adrodd y 
DU.   
 

2. Dylid llunio ymgyrch cyfryngau gan Lywodraeth Cymru, ar y cyd â Busnes Cymru, i 
amlygu buddion gweithio hyblyg ac ystwyth, gan dargedu busnesau yng Nghymru 
ac arddangos enghreifftiau o arfer da.                                                     

 
3. Dylai Llywodraeth Cymru ei gwneud yn ofyniad y dylai pob busnes yng Nghymru 

sy’n cael at gymorth busnes ddarparu gwybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y 
rhywiau, yn unol â hynny i gyrff cyhoeddus.   
 

4. A’r Comisiwn Gwaith Teg wedi adrodd erbyn hyn, dylai Llywodraeth Cymru 
ailystyried y Contract Economaidd a’r Meysydd Gweithredu cysylltiedig i sicrhau 
bod pob busnes sy’n cael at gyllid yn arddangos ymrwymiad i ddatblygu 
cydraddoldeb i bawb, yn enwedig y rheini y gwyddom eu bod dan yr anfantais 
fwyaf yn y farchnad lafur fel menywod anabl neu BAME. Mae hyn yn unol â 
diffiniad y Comisiwn a oedd yn nodi bod egwyddorion cydraddoldeb a 
chynhwysiant yn sail i’r holl agweddau eraill ar Waith Teg.                 
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Mesur Cynnydd     
 
Mae Dangosydd Cenedlaethol 17, y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau, yn defnyddio data 
ONS ar hyn o bryd i fesur y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Er bod y data hwn wedi’i 
ddadgyfuno yn ôl rhywedd, nid yw’n meddu ar lens croestoriadol ac nid yw’n caniatáu ar 
gyfer dadgyfuno llawn yn ôl nodweddion gwarchodedig er ein bod yn croesawu cyhoeddiad 
diweddar data bwlch cyflog ethnigrwydd ym mis Gorffennaf 2019. Roedd y canllawiau 
technegol a gyhoeddwyd yn 2016 hefyd yn nodi y dylai hyn fesur enillion amser llawn 
canolrif yn unig. Drwy beidio â chynnwys data ar gyfer gweithwyr rhan-amser, diystyrir 
ffactor arwyddocaol yn y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, sef y gosb tâl rhan-amser.               
 
Mae’r Adroddiad Gwaith Teg wedi argymell bod Dangosydd 16, y ganran o bobl mewn 
cyflogaeth sydd ar gontractau parhaol ac sy’n ennill mwy na 2/3 o gyflog canolrif y DU, yn 
cael ei ddisodli ag un sy’n canolbwyntio ar y gyfran o weithwyr yng Nghymru sy’n cael eu 
talu ar lefel Cyflog Byw Cymru neu uwchlaw hwnnw.47 Mae hefyd yn argymell gwaredu’r 
dangosydd ar gyfer boddhad mewn swydd a chynnwys dangosydd ar gyfer cydnabod undeb 
llafur a chydfargeinio. Datblygir hefyd gwestiynau perthynol i waith teg i’w hychwanegu at 
Arolwg Cenedlaethol Cymru. Rhaid i unrhyw ddangosyddion newydd a ddatblygir yn dilyn 
adroddiad Gwaith Teg gael eu dadgyfuno yn ôl rhywedd a nodweddion gwarchodedig eraill 
ble bynnag y bo modd.               
  

                                                           
 

47 Y Comisiwn Gwaith Teg (2019) Gwaith Teg Cymru [AR-LEIN] 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/gwaith-teg-cymru.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/gwaith-teg-cymru.pdf
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Gofal plant 
 

Cael at ofal plant  
 
Drwy gydol ein holl ymgysylltu â rhanddeiliaid, amlygwyd cael at ofal plant fforddiadwy o 
ansawdd da yn rheolaidd yn rhwystr allweddol i fenywod rhag cael gwaith, parhau mewn 
gwaith a symud ymlaen mewn gwaith. Mae’r cyfrifoldebau gofal plant anghymesur a 
ysgwyddir gan fenywod yn effeithio ar ffactorau lluosog, fel iechyd, tlodi a gallu menywod i 
gael gwaith a symud ymlaen mewn gwaith.4849 
 
Er bod y cynnig gofal plant newydd wedi’i groesawu’n eang gan y rhanddeiliaid, pryderir o 
hyd am argaeledd ac am y meini prawf cymhwyster cyfredol.           
 
Amlygodd adolygiad Chwarae Teg o bolisïau gofal plant yng Nghymru mai un o’r pwyntiau 
arwyddocaol sy’n aml ar goll yn y drafodaeth gofal plant yw anghenion gofal plant rhieni  a 
chanddynt blant oedran ysgol. Soniodd y gall fod angen gofal plant cofleidiol ar rieni cyn yr 
ysgol, ar ôl yr ysgol ac yn ystod y gwyliau.5051 Cydsyniwyd hefyd fod cael at ofal plant 
fforddiadwy o ansawdd da yn gallu bod yn ‘loteri cod post’. Yn ôl Arolwg Gofal Plant Family 
and Childcare Trust, dim ond hanner yr awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr sydd â 
digon o ofal plant i rieni sy’n gweithio amser llawn.52 Mae hefyd yn adrodd bod 40% o 
awdurdodau lleol heb ddigon o addysg gynnar i blant tair a phedair oed sy’n gymwys am yr 
hawliadau am ddim cyffredinol.53 Gostyngodd argaeledd gofal plant i blant anabl 11% rhwng 
2014 a 2015.54 

 
Yn aml, mae rhieni sy’n gweithio oriau afreolaidd yn canfod y gall fod yn anodd iawn dod o 
hyd i ofal plant sy’n ddigon hyblyg i gyd-fynd â’u patrymau gwaith. Nododd Brîff Gofal Plant 
Chwarae Teg, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2018, mai darpariaeth rhwng 8am a 5pm yw’r 

                                                           
 

48WEN Cymru et al, Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein Maniffesto, 2018. [AR-LEIN] 
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf Cyrchwyd: 
Mehefin 2019 
49 WEN Cymru (2019) CEDAW Wales Shadow Report [AR-LEIN] http://www.wenwales.org.uk/wp-
content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf Cyrchwyd: Mai 2019 
50 Chwarae Teg (2019) Review of Childcare Policies in Wales 
51 Ibid 
52 Family and Childcare Trust (2018) Childcare Survey  [AR-LEIN] 
https://www.familyandchildcaretrust.org/sites/default/files/Resource%20Library/Childcare%20Survey%20201
8_Family%20and%20Childcare%20Trust.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
53 Ibid 
54 WEN Cymru (2019) CEDAW Wales Shadow Report [AR-LEIN] http://www.wenwales.org.uk/wp-
content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 

http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf
https://www.familyandchildcaretrust.org/sites/default/files/Resource%20Library/Childcare%20Survey%202018_Family%20and%20Childcare%20Trust.pdf
https://www.familyandchildcaretrust.org/sites/default/files/Resource%20Library/Childcare%20Survey%202018_Family%20and%20Childcare%20Trust.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf
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norm yn aml ac nid yw’n ddigonol.55 Dywedodd hefyd fod rhaid i system gofal plant, er 
mwyn cefnogi menywod yn llwyddiannus yn y gwaith, fynd i’r afael â heriau presennol a bod 
yn fforddiadwy, yn hyblyg ac ar gael ar amseroedd ac mewn lleoliadau sy’n cefnogi rhieni 
sy’n gweithio, gan gynnwys darpariaeth cofleidiol.56 
 

Cael at wybodaeth       
 
Dywedodd y rhanddeiliaid wrthym fod cael at wybodaeth glir mewn un lle am hygyrchedd, 
darparwyr, cost a chymhwyster yn hanfodol iddynt, am eu bod yn teimlo ar hyn o bryd ei 
bod yn anodd cael gwybodaeth a’i bod yn anodd ei deall.       
 
Absenoldeb Rhiant 
  
Teimlwyd hefyd y dylai absenoldeb rhiant gael ei rannu’n gyfartal ac y dylai tâl gael ei hafalu 
â thâl mamolaeth. Yn ôl ymchwil, ychydig iawn o ddynion sydd wedi manteisio ar rannu 
absenoldeb rhiant, a dim ond 250 o ddynion yng Nghymru yn 2016/17 yn gwneud hynny.57 
Er bod Rhannu Absenoldeb Rhiant yn bolisi gan Lywodraeth y DU, credwn y dylai 
Llywodraeth Cymru gefnogi ceisiadau i lywodraeth y DU weithredu i werthuso a gwella’r 
cynllun cyfredol.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

55 Chwarae Teg (2018) Briefing Paper:  Childcare Briefing [AR-LEIN] https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf Cyrchwyd Mehefin 2019 
56 Chwarae Teg (2018) Briefing Paper:  Childcare Briefing [AR-LEIN] https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf Cyrchwyd Mehefin 2019 
57 WEN Cymru et al, Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein Maniffesto, 2018. [AR-LEIN] 
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf Cyrchwyd: 
Mehefin 2019 

https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf
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Argymhellion 
 

1. Dylid gwneud newidiadau i’r Cynnig Gofal Plant cyfredol i ostwng yr oedran 
cymwys i 2 o leiaf, os nad i ddiwedd yr absenoldeb rhieni, i gefnogi rhieni’n well yn 
ôl i’r gwaith. Dylid ystyried sut gall y Cynnig gyrraedd y rheini y mae ei angen 
arnynt fwyaf, gan gynnwys ail-werthuso’r cap aelwyd. 

 
2. Dylai Llywodraeth Cymru gynhyrchu canolfan ar-lein gynhwysfawr, hwylus a 

hygyrch sy’n rhoi gwybod:                                     
 

a. Pwy sy’n gymwys am y cynnig   
b. Sut mae cael at wiriadau cymhwyster 
c. Manylion dwy elfen y cynnig a sut gellir cysylltu ag awdurdodau lleol mewn 

perthynas â’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar     
d. Rhestr o ddarparwyr cofrestredig sy’n gallu cynnig dwy elfen y cynnig58 

 
3. Dylai Llywodraeth Cymru agor deialog gyda llywodraeth y DU i alw am gynyddu tâl 

cyfnod tadolaeth “i 90% o’r cyflog llawn a rhoi 12 wythnos o absenoldeb tadolaeth 
nad yw’n drosglwyddadwy i alluogi’r ddau riant i gymryd eu cyfran lawn a’r cyfle i 
ofalu am eu plant.”59 
 

4. Dylai cyrff cyhoeddus dalu am Rannu Absenoldeb Rhiant ar gyfradd uwch a 
chyhoeddi eu polisïau absenoldeb rhiant.    

 

 

  

                                                           
 

58 Chwarae Teg (2018) Briefing Paper:  Childcare Briefing, 2018 [AR-LEIN] https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf Cyrchwyd Mehefin 2019 
59WEN Cymru et al, Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched yng Nghymru: Ein Maniffesto, 2018. [AR-LEIN] 
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf Cyrchwyd: 
Mehefin 2019 

https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/01/Briefing-Paper-childcare-Aug-2018.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-Welsh.pdf
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Mesur Cynnydd  
 
Gellid defnyddio Dangosydd Cenedlaethol 24, y ganran o bobl sy’n fodlon ar eu gallu i gael 
at wasanaethau, i fesur mynediad rhieni at ofal plant a gwybodaeth berthnasol.60 Mae 
Arolwg Cenedlaethol Cymru eisoes yn cynnwys cwestiynau am ofal plant a fyddai’n 
darparu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth ofynnol, fel: faint o ofal plant a ddefnyddir; hwylustod 
dod o hyd i ofal plant ar gyfer gwyliau ysgol; hwylustod dod o hyd i ofal plant i gyd-fynd â 
gwaith; ar ba amseroedd o’r dydd y mae angen gwella’r cynnig gofal plant; y math o ofal 
plant a ddefnyddir yn bennaf; hwylustod fforddio gofal plant; hwylustod dod o hyd i ofal 
plant ar ôl yr ysgol a boddhad â gofal plant.61 Yr hyn sydd ar goll yn yr arolwg yw unrhyw 
gwestiynau am hwylustod dod o hyd i wybodaeth am ofal plant.             

                                                           
 

60 Llywodraeth Cymru (2016) Sut mae mesur cynnydd cenedl? Dangosyddion Cenedlaethol: Dogfen Dechnegol 
[AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-
document-cy.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
61 Llywodraeth Cymru (2019) Arolwg Cenedlaethol Cymru [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/statistics-and-
research/national-survey/content-materials/?lang=cy Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
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Cludiant  
 

Cael at gludiant cyhoeddus 
 

Codwyd cludiant cyhoeddus yn fater penodol ymhlith y rhanddeiliaid o ardaloedd gwledig o 
Gymru, yn enwedig gan y grwpiau menywod yn Rhydaman a Hwlffordd. Soniodd y 
rhanddeiliaid wrthym am bryderon fod cludiant cyhoeddus yn cael ei israddio a’i golli o hyd, 
gyda llai o wasanaethau a gwasanaethau llai aml. Yn aml, nid yw’r rhain yn addas at ddiben 
i’r rheini y mae angen teithio i’r gwaith arnynt, yn enwedig y rheini sy’n gweithio rhan-amser 
neu oriau afreolaidd. Yn 2015, cyhoeddodd y Pwyllgor Menter a Busnes yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru yr adroddiad Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng 
Nghymru ynghyd â phapur crynodeb Crynodeb o’r Arolwg Ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau 
a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru.6263 Mewn ymateb i’r cwestiwn “I ba raddau yr 
ydych yn cytuno â’r datganiadau a ganlyn mewn perthynas â gwasanaethau bysiau a 
thrafnidiaeth gymunedol yn eich ardal?”64 (a’r datganiad oedd “Fel arfer gallaf gyrraedd pen 
fy nhaith ar yr amser yr wyf am gyrraedd yno gan ddefnyddio gwasanaethau bysiau”), roedd 
39% o ymatebwyr gwledig yn anghytuno/anghytuno’n gryf â’r datganiad, o’u cymharu â 29% 
o ymatebwyr trefol.65 

 
Heb gludiant cyhoeddus digonol, mae menywod yn ei chael yn anodd iawn teithio unrhyw 
bellter i gael at swyddi â thâl uwch nag y gallant ddod o hyd iddynt yn lleol. Yn ôl un grŵp o 
randdeiliaid, er bod swyddi tâl uwch yn y dref agosaf, nid oedd menywod yn gallu cael at 
gludiant cyhoeddus digonol i gyrraedd yno. Dangosodd yr adroddiad Working Women’s 
Journeys gyfran sylweddol uwch o fenywod yn gweithio’n agosach i gartref na dynion, a’r 
ffaith mai menywod sy’n dal i ysgwyddo mwyafrif y cyfrifoldebau gofalu yw’r rheswm mwyaf 
tebygol. Dywedodd fod gweithio’n agosach i gartref yn ei gwneud yn haws i fenywod 
gydbwyso gofalu a gwaith ond ei fod hefyd yn cyfyngu ar eu cyfleoedd cyflogaeth a’u 
potensial i ennill, a hynny’n arwain yn aml at danddefnyddio sgiliau menywod.66 

 

                                                           
 

62 Y Pwyllgor Menter a Busnes, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth 
Gymunedol yng Nghymru [AR-LEIN] http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s49886/Adroddiad%20-
%20Gwasanaethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru%20PDF%20930KB.p
df Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
63 Y Pwyllgor Menter a Busnes, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Crynodeb o’r Arolwg Ymchwiliad i 
Wasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru [AR-LEIN] 
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s46494/Crynodeb%20or%20Arolwg%20Ymchwiliad%20i%20Wasan
aethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
64Ibid 
65 Ibid 
66 Chwarae Teg (2016) Working Women’s Journeys:  An Overview of the Relationship between Commuting and 
Gender 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s49886/Adroddiad%20-%20Gwasanaethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru%20PDF%20930KB.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s49886/Adroddiad%20-%20Gwasanaethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru%20PDF%20930KB.pdf
http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s49886/Adroddiad%20-%20Gwasanaethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru%20PDF%20930KB.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s46494/Crynodeb%20or%20Arolwg%20Ymchwiliad%20i%20Wasanaethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru.pdf
http://senedd.cynulliad.cymru/documents/s46494/Crynodeb%20or%20Arolwg%20Ymchwiliad%20i%20Wasanaethau%20Bysiau%20a%20Thrafnidiaeth%20Gymunedol%20yng%20Nghymru.pdf
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Mae cael at gludiant hefyd yn effeithio ar fynediad menywod at wasanaethau. Dywedodd 
menywod wrthym hefyd ei bod yn gallu ei gwneud yn amhosibl cyrraedd apwyntiadau 
iechyd yn eu hysbyty agosaf a bod rhaid i lawer ohonynt ddibynnu ar ffrindiau neu deulu i’w 
helpu gyda hyn. Atseiniwyd hyn yn adroddiad EHRC A yw Cymru’n Decach? a nododd fod 
cludiant gwael yn effeithio ar allu pobl i gyfranogi ym mhob agwedd ar fywyd, yn enwedig yr 
aelwydydd hynny nad oes car ar gael iddynt, pobl hŷn mewn ardaloedd gwledig a phobl 
anabl.67 
 
Diogelwch 
 
Codwyd pryderon diogelwch hefyd, yn bennaf gan fenywod ag anableddau a/neu 
anableddau dysgu mewn perthynas â goleuadau annigonol mewn gorsafoedd a diffyg staff 
ar wasanaethau trên hwyr y nos, gan beri i fenywod deimlo’n agored i aflonyddu rhywiol. 
Canfu ymchwil Transport for London yn 2013 fod 1 o bob 7 menyw wedi cael profiad o 
ymddygiad rhywiol digroeso a bod llai na 10% o’r menywod hynny wedi adrodd am hyn.68 
Arweiniodd yr ymchwil at ymgyrch Report it to Stop it a helpodd i hybu ymwybyddiaeth am 
y mater ac a arweiniodd at gynyddu adrodd am aflonyddu rhywiol. Flwyddyn ers ei lansio, 
mae 36% yn fwy o bobl yn cyflwyno eu hunain bellach i adrodd am ymddygiad rhywiol 
digroeso ar y rhwydwaith. Mae’r cynnydd hwn wedi arwain hefyd at 40% yn fwy o 
arestiadau.69 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

67 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2018) A yw Cymru’n Decach? Cyflwr Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 2018 [AR-LEIN] https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-
fairer-welsh.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
68 The Guardian Has Transport for London found a way to stop you being groped on the tube? Cyhoeddwyd 
04.04.16 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/apr/04/transport-for-london-found-way-to-stop-
you-being-groped-on-tube 
69 Ibid 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/apr/04/transport-for-london-found-way-to-stop-you-being-groped-on-tube
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/apr/04/transport-for-london-found-way-to-stop-you-being-groped-on-tube
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Argymhellion    
 

1. Rhaid ystyried tystiolaeth cydraddoldeb a lleisiau arbenigwyr trwy brofiad wrth 
ddatblygu ymhellach gynigion deddfwriaethol i wella cludiant cyhoeddus. Rhaid i 
hyn gynnwys menywod sy’n byw mewn ardaloedd gwledig, o ystyried effaith 
gwasanaethau bysiau ar eu gallu i gael at waith, gwasanaethau cyhoeddus a 
hyfforddiant. 
 

2. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda phartneriaid allweddol i gynnal arolwg 
Cymru gyfan er mwyn casglu barn am ddiogelwch ar gludiant cyhoeddus.              
 

3. Atseiniwn argymhellion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i “wella 
hygyrchedd cludiant ar gyfer pobl anabl a phobl hŷn yng Nghymru70: 

a. Dylai Llywodraeth Cymru osod gofynion mynediad i’r anabl penodol i’w 
gorfodi ar gyfer pob prosiect a gwasanaeth cynllunio a seilwaith cludiant.                                               

b. Dylai Trafnidiaeth Cymru weithio gyda Network Rail a’r contractwr 
rheilffyrdd KeolisAmey i wella hygyrchedd y seilwaith rheilffyrdd presennol 
ar draws Cymru.        

c. Dylai darparwyr a rheolyddion trafnidiaeth cyhoeddus ddarparu 
hyfforddiant i’r holl staff gael yr wybodaeth a sgiliau i helpu bodloni 
anghenion teithwyr anabl.”                       

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 

70 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2018) A yw Cymru’n Decach? Cyflwr Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 2018 [AR-LEIN] https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-
fairer-welsh.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf


39 
 

 
 
Mesur Cynnydd     
 
Dangosydd Cenedlaethol 25, y ganran o bobl sy’n teimlo’n ddiogel gartref, wrth gerdded yn 
yr ardal leol ac wrth deithio, yw’r prif ddangosydd sy’n berthynol i gludiant.71 Ar hyn o bryd, 
mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn casglu gwybodaeth am deithio ac anabledd y gellid ei 
defnyddio i fesur cynnydd ymhellach mewn perthynas â chludiant. Mae gan yr arolwg adran 
benodol am deithio ac anabledd, sy’n gofyn i’r ymatebwr a ddefnyddiwyd bysiau yn y 
flwyddyn ddiwethaf; a oedd am ddefnyddio bysiau’n fwy neu’n llai a; pham nad yw’n 
defnyddio bysiau’n amlach.72 Ailadroddir y cwestiynau hyn ar gyfer trenau, tacsis a bysiau 
moethus ac maent yn ymdrin â theithio lleol a theithio pellter hir. Gofynnir hefyd i’r 
ymatebwr beth sy’n ei atal rhag teithio ar fysiau’n amlach ac mae’n darparu’r opsiynau:  
cost; gorlenwi; agweddau pobl eraill; oedi ac aflonyddu ar y gwasanaeth; ofn troseddu; 
anhawster yn cyfathrebu; anhawster yn cyrraedd neu’n gadael y safle/gorsaf; anhawster yn 
mynd i mewn neu ddod allan o’r cludiant; pryder/diffyg hyder; diffyg help, cymorth neu 
wybodaeth; rhy brysur/dim digon o amser; heb fod angen nac eisiau gwneud; siwrnai’n 
cymryd rhy hir.73  Eto, ailadroddir y cwestiynau hyn ar gyfer mathau eraill o gludiant 
cyhoeddus.74 
 
Gofynnir set debyg o gwestiynau o dan y pennawd cludiant: pa mor aml ydych wedi 
defnyddio’r bws yn ystod y 12 mis diwethaf; boddhad cyffredinol â gwasanaethau bysiau; 
boddhad â dibynadwyedd gwasanaethau bysiau; boddhad ag amlder gwasanaethau bysiau. 
Ailadroddir y cwestiynau hyn ar gyfer gwasanaethau trên a gofynnir i’r ymatebwr roi ei farn 
am gyflwr y system gludiant a’r rhesymau nad yw’n defnyddio bysiau a threnau’n amlach am 
deithio rheolaidd.75 
 
 
 

                                                           
 

71 Llywodraeth Cymru (2016) Sut mae mesur cynnydd cenedl? Dangosyddion Cenedlaethol: Dogfen Dechnegol 
[AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-
document-cy.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
72 Llywodraeth Cymru (2019) Arolwg Cenedlaethol Cymru [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/statistics-and-
research/national-survey/content-materials/?lang=cy Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
73 Ibid 
74 Llywodraeth Cymru (2016-2017) Holiadur Arolwg Cenedlaethol Cymru [AR-LEIN] 
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/research/2016/160817-national-survey-questionnaire-2016-17-cy.pdf 
Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
75 Llywodraeth Cymru (2019) Arolwg Cenedlaethol Cymru [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/statistics-and-
research/national-survey/content-materials/?lang=cy Cyrchwyd: Mehefin 2019 

https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/research/2016/160817-national-survey-questionnaire-2016-17-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
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Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
 

Aflonyddu ar-lein ac ar y stryd 
 
Teimlai’r menywod y siaradom â hwy yn gryf iawn fod trais, aflonyddwch a chamdriniaeth 
oll yn bethau cyffredin a bod yma stigma o hyd ynghylch achub cam menywod. 

 
Soniwyd am aflonyddu ar-lein mewn mwy nag un drafodaeth â’r rhanddeiliaid, gyda 
menywod yn mynegi ei fod yn lleihau grym menywod. Dywedodd y rhanddeiliaid fod 
cyfryngau cymdeithasol wedi gwaethygu hyn a chredant nad yw menywod yn sefyll am 
enwebiad gwleidyddol am eu bod yn cael eu cam-drin ar-lein. Yn aml, caiff y gamdriniaeth 
hon ei rhywioli mewn modd nad yw’n digwydd i ddynion mewn bywyd cyhoeddus. Nododd 
adroddiad gan Gymorth i Fenywod Cymru fod menywod 27 gwaith yn fwy tebygol o 
ddioddef aflonyddu ar-lein na dynion, a bod cam-drin ar-lein yn aml yn croestorri mathau 
eraill o wahaniaethu fel hiliaeth, ableddiaeth a homoffobia.76 
 
Er nad oedd mor amlwg yn y trafodaethau â’r rhanddeiliaid, mae aflonyddu ar y stryd hefyd 
yn peri gofid i fenywod yng Nghymru. Yn adroddiad It’s not OK gan Plan International UK, 
amlygwyd bod bron i ddwy ran o dair (63 y cant) o ferched ledled y DU yn ein harolwg barn 
wedi bod yn destun sylw rhywiol digroeso, gan gynnwys chwibanu, sylwadau rhywiol a 
rhywun yn rhythu arnynt, neu ddinoethiad rhywiol.77 Canfu hefyd fod 66 y cant o ferched yn 
y DU wedi cael profiad o sylw rhywiol digroeso neu gyffyrddiad corfforol neu rywiol mewn 
man cyhoeddus.78 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cynllun gweithredu diogelwch ar-lein i blant a phobl 
ifanc i gysylltu â chyflenwi’r Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol 2016-2021, ond siomedig yw’r diffyg sôn penodol am gam-drin 
ar-lein ac aflonyddu ar y stryd yn y strategaeth hon, o ystyried ei gyffredinrwydd a’r defnydd 
o dechnoleg ddigidol gan y troseddwyr i reoli a chymell eu dioddefwyr.7980 Nid yw’r cynllun 

                                                           
 

76 Cymorth i Ferched Cymru (2019) ONLINE ABUSE:  The use of the digital world to perpetrate violence against 
women and girls [AR-LEIN] https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Online-Abuse-
The-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-VAWDASV.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
77 Plan Internation UK (2018) It’s not OK:  Girls’ experiences and views [AR-LEIN] https://plan-uk.org/file/plan-
uk-street-harassment-reportpdf/download?token=CyKwYGSJ Cyrchwyd:  Gorffennaf 2019 
78 Ibid 
79 Llywodraeth Cymru (2016) Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-
strategy-cy.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
80 Llywodraeth Cymru (2018) Cynllun gweithredu diogelwch ar-lein i blant a phobl ifanc yng Nghymru [AR-LEIN] 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-07/cynllun-gweithredu-diogelwch-ar-lein-i-blant-a-
phobl-ifanc-yng-nghymru.pdf Cyrchwyd:  Gorffennaf 2019 

https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Online-Abuse-The-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-VAWDASV.pdf
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Online-Abuse-The-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-VAWDASV.pdf
https://plan-uk.org/file/plan-uk-street-harassment-reportpdf/download?token=CyKwYGSJ
https://plan-uk.org/file/plan-uk-street-harassment-reportpdf/download?token=CyKwYGSJ
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-07/cynllun-gweithredu-diogelwch-ar-lein-i-blant-a-phobl-ifanc-yng-nghymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-07/cynllun-gweithredu-diogelwch-ar-lein-i-blant-a-phobl-ifanc-yng-nghymru.pdf
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ychwaith yn seiliedig ar rywedd ac nid yw’n cydnabod yr effaith anghymesur ar ferched a 
menywod ifanc.81 

 
Cymorth cydgysylltiedig a chynaliadwy                         
 
Dywedodd y rhanddeiliaid fod cael cymorth wrth geisio ymdopi â pherthynas gamdriniol 
neu adael perthynas felly yn haws na chael cymorth ar ôl ailsefydlu yn y gymuned. Teimlir 
bod pocedi o wybodaeth mewn amrywiol leoedd yn hytrach nag un adnodd penodol. Er 
mwyn cael cymorth a chyngor ar ôl camdriniaeth, efallai bydd rhaid cymryd amser o’r 
gwaith, gan ennill llai o arian felly. Yn ôl un goroeswr a ddyfynnwyd yn y Strategaeth 
Genedlaethol ar VAWDASV, “mae arnom angen mwy o gymorth inni fel nad ydym yn cael 
ein hystyried yn achos i’w gau neu i’w drosglwyddo i rywun arall; mae gennym ni anghenion 
yn ein rhinwedd ein hunain, a dylai cymorth fod ar gael am gyhyd ag y mae ei angen arnom, 
heb gyfyngiad amser.”82 Yn ôl y strategaeth, “nid yw goroeswyr yn profi trais mewn seilos ac 
ni ddylai asiantaethau ymateb mewn seilos ychwaith; mae angen darpariaeth hygyrch a 
holistaidd” ac mae “angen i wasanaethau a phartneriaethau fynd i’r afael â ... (hyn) ... mewn 
ffordd integredig a chydgysylltiedig”.8384 
 
Tai 
 
Roedd rhai rhanddeiliaid yn poeni bod menywod sy’n rhannu cyd-denantiaeth gyda sawl 
sydd wedi cyflawni camdriniaeth ddomestig yn cael eu gwneud yn ddigartref i bob pwrpas, 
gan aros mewn lloches am hirach nag sy’n angenrheidiol. Pan ddaw menyw i loches, mae 
perygl y gallai’r troseddwr ddifrodi’r eiddo, mynd i ôl-ddyledion rhent neu adael yr eiddo. 
Mae’r ddwy ochr yn atebol o hyd ar y cyd ac ar wahân am unrhyw gostau atgyweirio neu ôl-
ddyledion rhent a gall hyn rwystro menyw rhag cael tŷ amgen, os na fydd hi’n gallu 
dychwelyd i’w chartref. Er bod Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn sicrhau y gellir 
targedu’r rhai sy’n cyflawni camdriniaeth ddomestig i’w troi allan, er mwyn helpu i atal 
dioddefwyr y gamdriniaeth ddomestig rhag bod yn ddigartref, nid proses gyflym mo hon o 

                                                           
 

81 Cymorth i Ferched Cymru (2019) ONLINE ABUSE:  The use of the digital world to perpetrate violence against 
women and girls [AR-LEIN] https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Online-Abuse-
The-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-VAWDASV.pdf Cyrchwyd:  Gorffennaf 2019 
 
82 Llywodraeth Cymru (2016) Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-
strategy-cy.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
83 Llywodraeth Cymru (2016) Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-
strategy-cy.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
84 Ibid 

https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Online-Abuse-The-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-VAWDASV.pdf
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Online-Abuse-The-use-of-the-digital-world-to-perpetrate-VAWDASV.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
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gwbl, ac mae’n dal i adael goroeswyr cam-drin domestig gydag ôl-ddyledion a/neu gostau 
sylweddol posibl am ddifrod.85 
 
Cynaliadwyedd Cyllid  
 
Bu pryderon yn tyfu ynghylch cynaliadwyedd cyllid gwasanaethau arbenigol, yn enwedig y 
rheini sy’n cefnogi menywod BAME neu anabl. Dywedodd bron yr holl sefydliadau a holwyd 
gan Gymorth i Ferched Cymru yn 2016 mai cyllid a pharhad gwasanaeth oedd prif her eu 
sefydliad yn y flwyddyn honno.86 Wrth drafod gwasanaethau cymorth gyda grŵp o weithwyr 
rhyw yng Nghaerdydd, roedd pryder mawr fod y cymorth a gânt ar hyn o bryd gan weithiwr 
o’r adran Partneriaethau a Ffocws ar y Dinesydd yng Nghyngor Caerdydd ar fin cael ei golli, 
heb unrhyw gyllid parhaus yn cael ei ddarparu nac unrhyw gymorth amgen yn cael ei gynnig, 
gan eu gadael heb gymorth. Roedd y swydd yn unigryw i Gaerdydd ac, er ei bod yn wreiddiol 
yn fwy o rôl strategol i ddod â gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â gweithwyr rhyw 
ynghyd, daeth yn amlwg fod angen penodol heb ei fodloni yn wynebu’r menywod sy’n 
gweithio yn y parlyrau. Esblygodd y swydd felly i roi cymorth i’r menywod hyn i ymgysylltu â 
gwahanol asiantaethau a sectorau, a rhai ohonynt yn gallu bod yn anghyfeillgar at y 
menywod hyn, gan wahaniaethu yn eu herbyn oherwydd natur eu swydd.       

 

Ymgysylltu â grwpiau wedi’u hymyleiddio  
 
Gall gwaith rhyw a’i le yn y fframwaith VAWDASV ysgogi teimladau cryfion. Roedd cydsyniad 
ymhlith y gweithwyr rhyw yr ymgynghorom â hwy nad oeddent o reidrwydd yn uniaethu â 
fframio’r weithred o brynu gwasanaethau rhywiol yn weithred o drais rhywiol yn eu herbyn. 
Roedd y menywod y siaradom â hwy yn falch o fod wedi cael rhan yn ymgynghoriadau’r 
Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol ac mae parodrwydd i ymgysylltu ymhellach â sefydliadau 
statudol a thrydydd sector yn y dyfodol. Mae’n hollbwysig nad yw gweithwyr rhyw’n teimlo 
wedi’u hynysu ymhellach am eu bod eisoes wedi’u hymyleiddio a gallant fod mewn mwy o 
berygl. Er nad oedd pob menyw y siaradom â hi’n mynegi dyhead i ymadael â’r diwydiant, 
byddem yn cytuno ag Adroddiad Cysgodol CEDAW (2019) sy’n dadlau bod rhaid i 
Lywodraeth Cymru gefnogi pobl sy’n ymwneud â phuteindra, gan gynnwys darpariaethau i 
gefnogi’r rheini sy’n dewis cefnu ar buteindra.87 Awgryma’r Strategaeth Genedlaethol ar 
VAWDASV fod awydd i “gynyddu mesurau amddiffynnol a mynediad at wasanaethau 
                                                           
 

85 CIH Cymru (2016) Housing in Wales Fact Sheet:  The Renting Homes (Wales) Act 2016 [AR-LEIN] 
http://www.cih.org/resources/PDF/Wales%20Policy/Renting%20Homes%20factsheet%20-
%20English%20Final.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
86 Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (2018) A yw Cymru’n Decach? Cyflwr Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 2018 [AR-LEIN] https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-
fairer-welsh.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
87 WEN Cymru (2019) CEDAW Wales Shadow Report [AR-LEIN] http://www.wenwales.org.uk/wp-
content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf Cyrchwyd:  Mai 2019 

http://www.cih.org/resources/PDF/Wales%20Policy/Renting%20Homes%20factsheet%20-%20English%20Final.pdf
http://www.cih.org/resources/PDF/Wales%20Policy/Renting%20Homes%20factsheet%20-%20English%20Final.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/is-britain-fairer-2018-is-wales-fairer-welsh.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/Wales-UN-CEDAW-shadow-report-UK-Jan-2019-WEN-Wales-1.pdf
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cymorth priodol ar gyfer y grŵp yma sy’n aml yn agored i niwed”.88 Bydd y Canllawiau 
Statudol ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau VAWDASV yng Nghymru yn golygu y gellir 
clywed lleisiau gweithwyr rhyw yng Nghymru, a chroesawn y pwyslais a roddir ar 
bwysigrwydd “gweithio â’r holl randdeiliaid yn ystod y broses gomisiynu, megis yr heddlu, 
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, gwasanaethau addysg, darparwyr tai, HMPPS, y trydydd 
sector, gwasanaethau VAWDASV arbenigol, goroeswyr, defnyddwyr gwasanaeth, 
dioddefwyr ac asiantaethau troseddu a chyfiawnder eraill nad ydynt wedi’u datganoli.”89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
 

88 Llywodraeth Cymru (2016) Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-
strategy-cy.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 
89 Ibid 

https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/161104-national-strategy-cy.pdf
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Argymhellion    
 

1. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i weithio i ddatblygu ateb cyllid cynaliadwy ar 
gyfer gwasanaethau VAWDASV ledled Cymru i sicrhau y gwireddir uchelgeisiau 
Deddf VAWDASV.  
 

2. Dylid cynnwys yn benodol fynd i’r afael ag aflonyddu a cham-drin ar-lein ac ar y 
stryd yn y Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol.             
 

3. Dylai Llywodraeth Cymru ddechrau proses gynhwysfawr o fapio’r holl 
wasanaethau VAWDASV yng Nghymru er mwyn dod ynghyd ag adnodd ar-lein sy’n 
hygyrch i’r cyhoedd, ond gan ddefnyddio botwm ymadael cyflym ac opsiwn 
cuddio’r dudalen hon, fel y rheini a welir yn aml ar wefannau VAWDASV, er mwyn 
helpu menywod i gadw eu hôl troed ar-lein yn anweledig.           

 
4. Wrth gomisiynu gwasanaethau ôl-argyfwng, yn unol â’r Canllawiau Statudol ar 

gyfer Comisiynu Gwasanaethau VAWDASV yng Nghymru a gyhoeddwyd ym mis 
Mawrth 2019, rhaid rhoi blaenoriaeth i’r gwasanaethau hynny sy’n cynnig 
hyblygrwydd o ran daearyddiaeth ac argaeledd.90 
 

5. Dylid adolygu’r Canllawiau Comisiynu newydd bob 6 mis, 12 mis a 18 mis i ystyried 
a ydy’r dulliau diogelu a gynlluniwyd i sicrhau bod sefydliadau arbenigol, llai o faint 
yn gallu cynnig yn deg am gontractau ac i ystyried gwaith partneriaeth ystyrlon yn 
cael yr effaith ddymunol. Dylid ystyried newidiadau i’r canllawiau lle bo angen.                                                     

 
6. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cynaliadwyedd y cyllid am gymorth i fenywod a 

ddisgrifir yn aml yn rhai ‘cudd’, gan gynnwys gweithwyr rhyw, i sicrhau y gallant 
gael at wasanaethau hanfodol. 

 
7. Yn rhan o unrhyw sgwrs ynghylch VAWDASV dylai Llywodraeth Cymru sicrhau y 

clywir yr amrywiaeth lawn o leisiau gan gynnwys y rheini y clywir ganddynt yn llai 
rheolaidd fel gweithwyr rhyw, goroeswyr Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, 
trais ar sail anrhydedd a menywod anabl.                            

 

 
                                                           
 

90 Llywodraeth Cymru (2019) Canllawiau Statudol ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau VAWDASV yng Nghymru, 
2019 [AR-LEIN] https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/canllawiau-statudol-ar-gyfer-
comisiynu-gwasanaethau-vawdasv-yng-nghymru.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/canllawiau-statudol-ar-gyfer-comisiynu-gwasanaethau-vawdasv-yng-nghymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/canllawiau-statudol-ar-gyfer-comisiynu-gwasanaethau-vawdasv-yng-nghymru.pdf
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Mesur Cynnydd    
 
Gellid defnyddio Dangosyddion Cenedlaethol 24, y ganran o bobl sy’n fodlon ar eu 
mynediad at wasanaethau, a 25, y ganran o bobl sy’n teimlo’n ddiogel gartref, wrth gerdded 
yn yr ardal leol ac wrth deithio, i fesur rhywfaint o gynnydd ar yr uchod.9192 Fodd bynnag, 
nid yw’r data hwn ac yna’r dangosyddion yn cynnwys cyfeiriadau at niwed ar-lein a 
mesurant ddiogelwch “ar ôl iddi nosi” yn unig. Cyhoeddwyd Trais yn erbyn Menywod, Cam-
drin Domestig a Thrais Rhywiol: Dangosyddion Cenedlaethol ar gyfer Cymru yn ddiweddar, a 
fydd yn cynorthwyo’n sylweddol i fesur unrhyw gynnydd ond, yn yr un modd â’r 
Dangosyddion Cenedlaethol a grybwyllwyd uchod, nid ydynt yn cyfeirio o gwbl at niwed ar-
lein. Dangosyddion cam cyntaf yw’r Dangosyddion VAWDASV newydd, gyda datblygiad 
pellach yn digwydd dros y 12 mis nesaf. Bydd y datblygiad pellach hwn “hefyd yn rhoi mwy o 
syniad ynghylch a all y data gael eu dadgyfuno yn ôl ardal leol, grŵp cydraddoldeb a 
gwybodaeth gyd-destunol arall a fydd yn helpu’r gwaith dadansoddi.”93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

91 Llywodraeth Cymru (2016) Sut mae mesur cynnydd cenedl? Dangosyddion Cenedlaethol: Dogfen Dechnegol 
[AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-
document-cy.pdf Cyrchwyd: Mehefin 2019 
92 Llywodraeth Cymru (2019) Arolwg Cenedlaethol Cymru [AR-LEIN] https://gweddill.gov.wales/statistics-and-
research/national-survey/content-materials/?lang=cy Cyrchwyd: Mehefin 2019 
93 Llywodraeth Cymru (2019) Dangosyddion Cenedlaethol i Gymru ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol: Dogfen Dechnegol [AR-LEIN] 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/dogfen-dechnegol.pdf Cyrchwyd:  Mehefin 2019 

https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/docs/desh/publications/161115-national-indicators-for-wales-technical-document-cy.pdf
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
https://gweddill.gov.wales/statistics-and-research/national-survey/content-materials/?lang=en
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/dogfen-dechnegol.pdf
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Casgliad   
 
Pan gomisiynodd Llywodraeth Cymru Gam 1 o’r Adolygiad Cydraddoldeb Rhywiol, roedd yn 
arwydd o uchelgais i wneud Cymru yn wlad well, decach a mwy cyfartal i fenywod a 
merched. Mae adroddiadau Cam 2, gan gynnwys y Map Llwybr hwn, yn ceisio gwireddu’r 
uchelgais hwnnw. 
 
Yn y Map Llwybr hwn, nodir nifer o gamau gweithredu sy’n gallu sicrhau newid mewn 
meysydd allweddol sy’n effeithio ar fywydau menywod. O hyn ymlaen, rhaid i Lywodraeth 
Cymru gymhwyso lens tebyg i feysydd eraill mewn cymhwysedd. Byddem yn argymell dull 
sy’n meithrin ymhellach y dull a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r Map Llwybr hwn a gwaith 
ehangach yr Adolygiad, sy’n nodi modelau newydd i ddatblygu polisi ar sail tystiolaeth y caiff 
cydraddoldeb ei brif ffrydio ynddo.  
 
Drwy geisio barn ein “harbenigwyr drwy brofiad”, y rhanddeiliaid a fu’n rhan o’r Grŵp 
Cynghori, y grwpiau menywod a agorodd eu drysau inni a’r rheini a ddaeth atom i roi eu 
safbwynt inni, rydym wedi datgelu cyfoeth o wybodaeth a pharodrwydd i gydweithio, sydd 
wedi’n galluogi i lunio’r adroddiad hwn. Mae llais arbenigwyr trwy brofiad yn hollbwysig i 
ddatblygu polisi sy’n ymateb i anghenion menywod amrywiol ledled Cymru.                                    
 
Mae adborth gan ein rhanddeiliaid wedi dangos ei bod yn werthfawr cael lle ar gael i ddod 
ynghyd â grwpiau eraill ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru. Ond heb gyllid, ni fuasem 
yn gallu cyflawni hyn. Credwn yn gryf fod angen i waith ymgysylltu â rhanddeiliaid, wedi’i 
ariannu, fod yn flaenoriaeth ym mhroses bolisi Llywodraeth Cymru.                                    
 
I sicrhau cydraddoldeb rhywiol, mae angen cael newid diwylliannol ac ymddygiadol 
sylfaenol, un y credwn y gall Llywodraeth Cymru ei arwain o’r blaen, gyda chefnogaeth y 
sector preifat a’r Trydydd Sector. Saif Cymru ar y trothwy o ran bod yn arweinydd byd mewn 
cydraddoldeb rhywiol, a chredwn y gellir gwireddu’r uchelgais hwnnw, drwy dderbyn yr 
argymhellion hyn, ac argymhellion yr Adolygiad ehangach.                                            
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Atodiad 1 
 

Diffiniadau 
 
Datgelodd Cam Un yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhywiol benderfyniad clir i ddatblygu iaith 
gyffredin ynghylch cydraddoldeb rhywiol, er mwyn rhoi eglurder drwy gydol yr ail gam. 
Rhoddwyd y diffiniadau canlynol gerbron rhanddeiliaid yng Nghymru ar gyfer ymgynghoriad 
yn ystod haf 2018 ac fe’u datblygwyd gyda chymorth y Panel Cynghori Arbenigol a’r Grŵp 
Llywio, cyn eu derbyn gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2019. Mae’r diffiniadau hyn 
wedi helpu i ganolbwyntio gwaith yr adolygiad a byddant yn sicrhau bod gan Gymru, o hyn 
ymlaen, iaith gyffredin a chlir ynghylch cydraddoldeb rhywiol.               
 
Diffiniad o Rywedd   

Wrth Rywedd, golygwn hunaniaeth a’r ffordd y mae rhywedd yn ffurfio cymdeithas a bywyd 
beunyddiol. Er ei fod yn gallu cynnwys rhyw, nid yw’n gyfystyr (yr un peth) â rhyw ac nid 
yw’n cyfeirio’n unig at hunaniaeth o ran rhywedd neu fynegiant rhywedd. Gellir mynegi 
hunaniaeth o ran rhywedd mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel y gwrywaidd, y benywaidd a’r 
anneuaidd, a gellir ei rheoleiddio gan ystrydebau a normau.          

Rhywedd hefyd sy’n ffurfio cyfundrefn ein cymdeithas, yr economi a pherthnasoedd pŵer, 
wrth i syniadau am yr hyn a ystyrir yn briodol i ddynion a menywod gael eu cario drwy 
bolisïau, arferion a phrosesau cymdeithasol, cyfreithiol, diwylliannol ac economaidd. Mae’r 
prosesau hyn yn atgynhyrchu anghydraddoldeb drwy briodoli priodoleddau, ymddygiadau a 
rolau o werthoedd gwahanol i ddynion, menywod a phobl anneuaidd. 
 
Diffiniad o Groestoriadoldeb  

Wrth Groestoriadoldeb, golygwn gydnabod y ffordd y mae strwythurau pŵer sy’n seiliedig 
ar ffactorau fel rhywedd, hil, rhywioldeb, anabledd, dosbarth, oedran a ffydd yn 
rhyngweithio â’i gilydd ac yn creu anghydraddoldeb, gwahaniaethu a gormes. Yn hanfodol, 
mae’n ymwneud â deall y ffordd y mae nodweddion, fel rhywedd, hil neu ddosbarth, yn 
gallu rhyngweithio a chynhyrchu anfantais a phrofiadau unigryw a lluosog yn aml mewn 
sefyllfaoedd penodol.             
 
Ni ellir ac ni ddylid deall un math o wahaniaethu ar wahân i un arall. Mae dull cwbl 
groestoriadol yn sicrhau nad yw hyn yn digwydd.                                                       
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Diffiniad o Gydraddoldeb Rhywiol 

Wrth gydraddoldeb rhywiol golygwn fod pobl, heb ystyried rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd 
neu fynegiant rhywedd, yn mwynhau’r un hawliau, adnoddau, cyfleoedd a dulliau amddiffyn 
cymdeithasol, economaidd a gwleidyddol.                                                   
 
Rhaid i gymdeithas egalitaraidd geisio mynd i’r afael â’r anghydbwysedd pŵer ac adnoddau 
y mae systemau rhywedd yn eu creu, sy’n atal canlyniad cyfartal. Gwna hyn ar sail 
groestoriadol gan gydnabod bod rhywedd bob amser yn cael ei groestorri gan holl 
ddimensiynau eraill anghydraddoldeb. 
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ATODIAD 2 

 
RHANDDEILIAID 
 
ACE Port Talbot 

Aelodau o’r cyhoedd  

Anabledd Cymru    

BAVO 

BAWSO  

Both Parents Matter 

Canolfan Deulu Betws 

CLlLC 

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

Cyngor ar Bopeth Abertawe, Castell-nedd 
Port Talbot          

Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain  

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd 

Cymorth Cymru  

Cymorth i Ferched Cymru 

Cymru Ddiogelach 

Defnyddwyr gwasanaeth Partneriaethau a 
Ffocws ar y Dinesydd (Cyngor Caerdydd) 

ERS Cymru  

EYST  

GIG Cymru  

Hafan Cymru 

Llamau   

Lleisiau Merched Cymru 

Llywodraeth Cymru 

Llywodraeth leol  

Oxfam Cymru 

Plan International UK 

Pobl yn Gyntaf Sir Benfro  

Race Council Cymru 

Race Equality First 

SEEds (Cymorth i Ferched Cymru) 

Sefydliad y Merched  

Stonewall Cymru  

Stonewall Cymru 

Triniaeth Deg i Fenywod yng Nghymru 

TUC Cymru  

UCM Cymru 

WEN Cymru 

Women Connect First 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol 

Y Comisiynydd Plant      

Y Comisiynydd Pobl Hŷn       
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