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Trosolwg  
 
Yn yr adroddiad cryno hwn, ceir trosolwg o ganfyddiadau allweddol ac argymhellion 
Gwneud nid Dweud, un o adroddiadau terfynol ail gam yr Adolygiad o Gydraddoldeb 
Rhywiol. Ochr yn ochr â Gwneud nid Dweud, eistedda’r Map Llwybr ar gyfer Cydraddoldeb 
Rhywiol, sy’n amlinellu’r camau polisi sydd eu hangen mewn meysydd allweddol i wella 
bywydau menywod yng Nghymru. Dylid darllen y Map Llwybr ochr yn ochr â’r adroddiad 
cryno hwn i ddeall ehangder gwaith yr Adolygiad. Mae Gwneud nid Dweud a’r Map Llwybr 
ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol yn ddarnau sylweddol o waith, ar sail ymgysylltu â 
rhanddeiliaid, arfer gorau rhyngwladol a gwaith ymchwil gwreiddiol gan academyddion 
blaenllaw ym meysydd cydraddoldeb, rhywedd a pholisi cyhoeddus. 
 
Deallwn fod y rhain yn adroddiadau sylweddol, ond nid tasg hawdd mo newid 
anghydraddoldeb a rhaniadau rhywedd sydd wedi’u hen sefydlu, ac ni fydd y grymoedd 
cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sydd wedi hen ennill eu plwyf sy’n sbarduno 
ystrydebu, gwahaniaethu a cham-drin yn diflannu’n gyflym, yn hawdd, na heb ymdrech 
barhaus.  Mae’r adroddiadau hyn yn darparu fframwaith cadarn i Lywodraeth Cymru, cyrff 
cyhoeddus eraill a chymdeithas sifil ehangach er mwyn creu Cymru a all fod yn arweinydd 
byd go iawn ar gyfer cydraddoldeb rhywiol.         
 
Cydnabyddiaethau  
 
Hoffem ddiolch i nifer o gyd-gyfranwyr a wnaeth yr Adolygiad hwn yn bosibl. Mae’r 
canfyddiadau yn yr adroddiad hwn wedi’u seilio’n helaeth ar nifer o adroddiadau gan 
academyddion blaenllaw, gan ddarparu sail dystiolaeth amhrisiadwy i’n casgliadau a’n 
hargymhellion. Mewn mannau, mae testun gwreiddiol o’r adroddiadau hyn wedi’i gynnwys 
mewn penodau perthnasol, a byddem yn argymell bod yr adroddiadau hyn yn cael eu 
darllen ar y cyd â Gwneud nid Dweud. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r unigolion canlynol, 
y tynnwn yn helaeth ar eu hadroddiadau i’r Adolygiad hwn o Gydraddoldeb Rhywiol yn y 
crynodeb hwn, ac yn yr adroddiad gwreiddiol:  
 
Dr Alison Parken (Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, 
supporting implementation and taking new opportunities, a Equality Mainstreaming: Policy 
Development Model) 
 
Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru - Dr Angela O’Hagan, Emanuella Lau Christenson, Dr. 
Helen Tilley a Suzanna Nesom (Tackling Inequality through Gender Budgeting Evidence and 
Models) 
 
Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru – Emma Taylor-Collins a Suzanna Nesom (Gender Equality: 
Learning from Nordic Nations Gender Equality Review Phase Two, Canolfan Polisi Cyhoeddus 
Cymru (2019)) 
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1. Cyflwyniad  
 
Mae cydraddoldeb rhywiol yn bwysig; i sicrhau bod menywod, dynion a phobl anneuaidd yn 
gallu mwynhau'r un hawliau, cyfleoedd a chanlyniadau ond hefyd i sbarduno twf 
economaidd a chynyddu llesiant yn ein cenedl, er mwyn sicrhau, yng nghenedlaethau’r 
dyfodol, na fydd ein rhywedd, oedran, crefydd, ethnigrwydd, anabledd, addysg neu broffil 
economaidd-gymdeithasol, na’r gymuned y down ohoni, yn pennu ein gallu i fod yn hapus a 
bodlon, a gwneud y cyfraniad llawnaf at gymdeithas.                                      
 
Ym mis Mawrth 2018, amlinellodd y Prif Weinidog ar y pryd weledigaeth i Gymru fod yn 
arweinydd byd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, ac uchelgais i Lywodraeth Cymru fod yn 
Llywodraeth ffeministaidd. Mae’r Prif Weinidog cyfredol a’i Lywodraeth wedi datgan eu 
hymrwymiad i’r weledigaeth, ac wedi’i chefnogi â’r arweinwyr a’r adnoddau ar gyfer yr 
Adolygiad hwn.       
 
Yn 2019 wrth inni nodi a dathlu ugain mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, mae’n briodol 
myfyrio ynghylch ein cynnydd tuag at gydraddoldeb, ac ystyried pa gamau pellach, 
ychwanegol neu wahanol y mae angen inni eu cymryd i wneud y weledigaeth honno’n realiti 
i fenywod, dynion a phobl anneuaidd ledled Cymru. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, cafwyd 
llawer o gyfleoedd i fyfyrio ar y siwrnai tuag at gydraddoldeb, nid lleiaf wrth inni ddathlu can 
mlynedd ers i rai menywod gael y bleidlais am y tro cyntaf yn y DU. Mae’n bwysig inni 
feincnodi ein cynnydd hyd yma am fod deall y gorffennol, yr hyn yr ydym wedi ceisio a 
methu ei gyflawni, yn allweddol er mwyn gosod a chyflenwi ein huchelgeisiau at y dyfodol. 
 
Gwyddom fod llawer o heriau’n parhau os ydym am gyflawni cydraddoldeb rhywiol a rhaid 
mynd i’r afael â’r rhwystrau y daw menywod ar eu traws drwodd draw. Ni allwn fforddio 
parhau i danddefnyddio sgiliau a photensial menywod, a rhaid cymryd camau i sicrhau y gall 
menywod gael at waith teg am dâl teilwng, a datblygu yn y gwaith hwn. Bydd hyn yn mynnu 
newidiadau i’n gweithleoedd, herio ystrydebau parhaus yn fwy effeithiol, a gwasanaeth 
gofal plant o’r radd flaenaf sy’n cyflenwi ar gyfer plant gan gefnogi rhieni i weithio hefyd.                 
 
Yn syml, nid yw’n dderbyniol bod lleisiau menywod heb gynrychiolaeth ddigonol o hyd 
mewn swyddi sy’n gwneud penderfyniadau allweddol ar draws cymdeithas Cymru. Mae’r 
newid yn dal i ddigwydd yn boenus o araf; mewn busnes, mewn llywodraeth leol ac ar 
draws y strwythurau lle gorwedd pŵer.             
 
Mae’r anghydraddoldeb hwn yn niweidio ein perfformiad economaidd, ond hefyd yn gadael 
menywod mewn perygl. Nid Cymru fydd y lle mwyaf diogel i fod yn fenyw oni ddileer risg 
trais, aflonyddu, tlodi ac unigedd. Bydd gwella sefyllfa economaidd menywod yn lleihau rhai 
o’r risgiau hyn, ond mae angen o hyd cael newid cymdeithasol a diwylliannol llwyr i sicrhau y 
bydd trais ar sail rhywedd yn rhywbeth o’r gorffennol.                           
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Yn y Map Llwybr ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol, sy’n eistedd ochr yn ochr â’r crynodeb hwn  
a Gwneud nid Dweud, nodir nifer o gamau gweithredu a all helpu i fynd i’r afael â’r 
anghydraddoldeb sy’n dal i wynebu menywod. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau newid 
parhaol go iawn, mae angen inni wneud mwy na newid yr hyn a wnawn, mae angen hefyd 
inni weddnewid sut y byddwn yn gwneud pethau. Ni allwn fforddio parhau i ddatblygu 
polisïau a rhaglenni sydd, yn anfwriadol, yn ail-greu ac yn atgyfnerthu anghydraddoldeb 
maith drwy fethu ag ystyried anghydraddoldeb hanesyddol a strwythurol yn rhan o’u 
datblygu, eu treialu a’u gwerthuso.                      
 
Gwna Gwneud nid Dweud  argymhellion felly i sicrhau’r gweddnewid hwn a sbarduno newid 
sefydliadol llwyr i sicrhau bod cydraddoldeb yn cael ei osod yn briodol ym mhrif ffrwd 
gwaith y llywodraeth. Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau a’r argymhellion 
hynny, sy’n seiliedig ar amrywiaeth o ddarnau o waith a wnaed gan Chwarae Teg, Dr Alison 
Parken a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ac a gefnogwyd gan Grŵp Llywio a gadeiriwyd 
gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Grŵp Cynghori Arbenigol o Randdeiliaid ac 
ymgynghoriad ehangach â grwpiau o fenywod a’r cyhoedd cyffredinol. Ceir methodoleg 
fanwl yn yr adroddiad llawn.                  
 
Er mwyn sicrhau newid parhaol, rydym yn glir nad yw bwriadau da yn unig yn ddigon, a hyd 
yma nid ydynt wedi arwain at y newidiadau sydd eu hangen arnom i sicrhau cydraddoldeb 
rhywiol. Mae angen inni weld ymrwymiad gwleidyddol parhaus, newidiadau yn y ffordd y 
mae Llywodraeth Cymru’n gweithredu fel sefydliad sy’n datblygu ac yn cyflenwi polisïau a 
rhaglenni, a datblygu offer newydd i wneud polisïau sy’n wirioneddol ymgorffori 
cydraddoldeb yn y broses.                     
 
Argymhellwn yn gryf fod y crynodeb hwn yn cael ei ddarllen ar y cyd â’r papurau eraill, yn 
enwedig y Map Llwybr, i roi dealltwriaeth gynhwysfawr o’r canfyddiadau a’r argymhellion a 
wnawn.                     
 
Rydym yn dra ymwybodol fod yr Adolygiad hwn yn digwydd mewn cyd-destun heriol. Rydym 
yn agosáu at bron i ddeng mlynedd o gyni, pan wasgwyd cyllidebau a gwnaethpwyd 
penderfyniadau anodd, gan gynnwys rhewi recriwtio yn barhaus yn Llywodraeth Cymru. 
Mae ansicrwydd Brexit yn parhau, a phryderon difrifol am bosibilrwydd dirwyn yn ôl  
hawliau a dulliau diogelu ar ôl inni ymadael â’r UE. Fodd bynnag, mae’r heriau hyn hefyd yn 
effeithio ar fywydau beunyddiol pobl Cymru ac yn ei gwneud yn bwysicach byth gosod 
cydraddoldeb wrth wraidd yr hyn a wnawn, er mwyn gwarchod y cynnydd sy’n ffrwyth 
gwaith caled a pharhau i fwrw ymlaen.                                         
 
Er gwaethaf yr heriau cyfredol a real hyn, credwn yn gryf ei bod yn awr, ugain mlynedd ers 
sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru a llywodraeth yng Nghymru, yn bryd ymateb ag egni 
ac ymrwymiad newydd. Dylai’r ugain mlynedd nesaf gael eu nodweddu gan weithredu 
llawer mwy radicalaidd tuag at gydraddoldeb. O reidrwydd, edrycha’r Adolygiad hwn ar y 
sefyllfa gyfredol, a’r gorffennol diweddar – ond mae hefyd wedi’i osod mewn dealltwriaeth 
o’r hyn y mae datganoli’n ceisio ei gyflawni. Llywodraeth sy’n agosach at y bobl, sydd mewn 
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mwy o gytgord â hwy, ac sy’n gallu ymateb yn well i’w hanghenion a’u profiadau. Yn ein 
barn ni, yng Nghymru buom i gyd (nid y llywodraeth yn unig) yn aml yn rhy gyflym, yn rhy 
fodlon, i dderbyn nad ellir gwneud rhywbeth, nad oes digon o amser neu adnoddau, neu fod 
yr heriau a wynebwn yn rhy fawr inni gyflawni ein huchelgeisiau. Gwrthodwn hwn fel 
methiant cyfunol (nid methiant llywodraeth yn unig, ond hefyd y gymdeithas sifil ehangach), 
sydd hefyd yn bradychu addewid datganoli. Rhaid inni achub ar y cyfle hwn i ganolbwyntio 
o’r newydd, gyda mwy o egni, arloesedd ac ymrwymiad i wneud pethau’n wahanol, fel y gall 
holl bobl Cymru chwarae eu rhan yn ystyrlon mewn llywio ein dyfodol cyfunol.               
 
Felly mae’r adroddiad hwn, Gwneud nid Dweud, yn cynnwys argymhellion y mae’n rhaid 
iddynt gyrraedd y tu hwnt i’r tymor Cynulliad hwn. Datblygodd gwaith cynnar yng Ngham 
Dau weledigaeth radicalaidd newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, y bydd gofyn 
gweithredu yn ei chylch yn y tymor byr a hir er mwyn ei gwireddu. Yn fwriadol, gwnaethom 
argymhellion y gellir eu gweithredu’n awr, ond gwyddom fod y weledigaeth newydd yn 
ymestyn ymhell heibio i’r sefyllfa sydd ohoni ac felly gwnaethom hefyd argymhellion am 
newid strwythurol, tymor hir.          
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2. Diffiniadau allweddol 
 
Un pryder allweddol ar ddechrau Cam Dau oedd sicrhau eglurder diben, gan gynnwys 
dealltwriaeth gyffredin o’r hyn a olygwyd wrth rywedd, cydraddoldeb rhywiol a 
chroestoriadoldeb. Gan weithio gyda’r Grŵp Cynghori Arbenigol ac ar sail yr ymatebion i’r 
ymgynghoriad ehangach, datblygwyd y diffiniadau hyn. Mae’r rhain yn berthnasol i holl 
waith yr Adolygiad a dylid eu cadw mewn cof wrth ddarllen yr adroddiad. 
 
Rhywedd 
 
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.  
 
 
Croestoriadoldeb  
 
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.                                                       
 
 
Cydraddoldeb 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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3. Gweledigaeth ac Arweinyddiaeth 
 
Roedd Cam Un yn nodi dryswch am yr hyn a olygwyd wrth gydraddoldeb rhywiol, a oedd 
weithiau’n arwain at ofn ‘ei chael yn anghywir’ ac at duedd i anelu am wneud polisïau a 
dadansoddi niwtral o ran rhywedd a oedd, mewn gwirionedd, yn aml yn ddall o ran 
rhywedd.1 Argymhellodd Cam Un felly ddatblygu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb 
rhywiol a oedd yn seiliedig ar gysyniad canlyniad cyfartal, nid cyfle cyfartal yn unig. 
Dadleuom y byddai angen i Lywodraeth Cymru fod yn eofn wrth gyfleu’r weledigaeth hon, a 
dyna a wnaeth.                                                 
 

3.1. Mae Gweinidogion Cymru wedi mabwysiadu gweledigaeth radicalaidd ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol, sy’n seiliedig ar fwriad ailddosbarthol a chanlyniad 
cyfartal.             

 
 
Datganiad o Weledigaeth: 
 
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.                
 
Nodau: 
Hoffem Gymru:         

• Lle gall pob menyw gael annibyniaeth economaidd a lle gwerthfawrogir gwaith 
am dâl a gwaith di-dâl  

• 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 daw trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 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   
 
 

3.2. Er mwyn bod yn fwy nag uchelgais damcaniaethol, bydd angen newid yn aruthrol 
y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n gweithio. Mae’r egwyddorion ar gyfer 
llywodraeth ffeministaidd yn nodi’r gwerthoedd a’r dulliau y mae angen iddynt 
fod wrth wraidd y newid hwn. 

 
Mae Llywodraeth Cymru ffeministaidd: 

                                                      
1 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Un Gorffennaf 2018  
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• 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 

gynrychiolaeth, 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              

 
 

3.3. Gellir cyflenwi’r weledigaeth newydd drwy symud at strategaeth prif ffrydio 
cydraddoldeb sy’n seiliedig ar fodel tegwch (a eglurir yn fanylach isod).                       

 
Drwy ganolbwyntio ar ganlyniad cyfartal, awn y tu hwnt i’r gofynion lleiaf cyfreithiol cyfredol 
ac yn agosach at ymagwedd degwch, sy’n sail i’r ymagweddau mewn nifer o wledydd 
Nordig. Canolbwyntia’r ddeddfwriaeth gyfredol ar sicrhau triniaeth gyfartal neu gyfle 
cyfartal, sy’n bwriadu sicrhau maes cystadlu teg.2 Y gwahaniaeth allweddol rhwng yr 
ymagwedd hon ac ymagwedd degwch yw bod yr ail yn cydnabod bod anghydraddoldeb yn 
gallu atal rhai rhag cyrraedd y “maes cystadlu” yn y lle cyntaf.3 
 
Model Tegwch       
 
Wrth fodel tegwch, golygwn ymagwedd sy’n seiliedig ar gysyniad tegwch yn hytrach na 
chyfle cyfartal.                    
 
Ystyrir bod cydraddoldeb yn golygu “triniaeth gyfartal”, gan dybio y bydd pawb yn elwa’r 
un fath os caiff ei drin yr un fath. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cydnabod y gwahanol 
rwystrau y daw gwahanol bobl ar eu traws.                       
 
Mewn gwrthgyferbyniad, tegwch yw rhinwedd bod yn deg, sy’n gallu mynnu triniaeth nad 
yw’r un fath er mwyn sicrhau canlyniad cyfartal i bawb. Mae’r ymagwedd hon yn 
cydnabod bod mathau o anghydraddoldeb strwythurol a allai atal pobl rhag cyfranogi yn y 
lle cyntaf ac felly efallai y bydd gofyn gweithredu i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb hwn 

                                                      
2Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities   
3 Ibid 
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i sicrhau y gall pobl gystadlu’n gyfartal.                 
 
Mabwysiadwyd prif ffrydio, boed wedi’i fframio fel prif ffrydio rhywedd neu brif ffrydio 
cydraddoldeb, mewn llawer o wledydd, gan gynnwys Sweden, Denmarc, y Ffindir, Norwy ac, 
yn ddiweddarach, Canada. Drwy fabwysiadu ymagwedd brif ffrydio yng Nghymru, cefnogir y 
newid sefydliadol angenrheidiol a sicrheir ffocws ar ganlyniad cyfartal. Bydd yn cynnwys 
cydraddoldeb yn egwyddor arweiniol yn holl waith Llywodraeth Cymru, yn ymgorffori 
dulliau ac offer prif ffrydio mewn prosesau a ffyrdd o weithio craidd, ac yn sbarduno proses 
systematig a threfnus o newid sefydliadol.         
 
Prif ffrydio   
 
Wrth brif ffrydio, golygwn integreiddio cydraddoldeb yn systematig ym mhob system a 
strwythur, pob polisi, proses a gweithdrefn, ac yn niwylliant sefydliad.4 Mae’n ymwneud 
ag integreiddio safbwynt cydraddoldeb wrth baratoi, cynllunio, gweithredu, monitro a 
gwerthuso polisïau, mesurau rheoleiddio a rhaglenni gwario, gyda’r bwriad o hyrwyddo 
cydraddoldeb a brwydro gwahaniaethu.5 
 
Gellir cymhwyso prif ffrydio ar lefelau lluosog gan gynnwys y gwleidyddol, y lleol a’r 
sefydliadol.                  
 
 
Mae’r materion a drafodir yn yr adroddiad hwn oll yn integrol i brif ffrydio effeithiol. Mae 
gweledigaeth ac arweinyddiaeth yn allweddol i amlinellu nodau clir, cyffredin y gellir seilio 
amcanion cydraddoldeb CAMPUS arnynt.6 Mae gan fframwaith deddfwriaethol Cymru y 
potensial i ddarparu’r sail angenrheidiol i fabwysiadu prif ffrydio nid yn unig yn Llywodraeth 
Cymru ond ar draws y sector cyhoeddus. Bydd symud at fodel prif ffrydio sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth i ddatblygu polisïau yn cefnogi swyddogion i ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau 
ac offer yn effeithiol ar gyfer prif ffrydio, a bydd gweithredu cyllidebu rhywedd yn gwneud 
yr un peth i bolisi cyllidol Llywodraeth Cymru. Ni ellir prif ffrydio’n effeithiol oni cheir digon o 
allu ac oni chefnogir swyddogion i fagu eu gwybodaeth a’u cymhwysedd o ran 
cydraddoldeb. Ac, yn hanfodol, ni all y math o drawsnewidiad sefydliadol hwn ddigwydd heb 
ystyried diwylliant sefydliadol.7 Trafodir hyn yn fanylach ym Mhennod Naw.          
 
Rhaglen waith yw hon y bydd angen iddi ymestyn y tu hwnt i’r tymor Cynulliad hwn, ond 
gellir a rhaid cymryd camau pwysig yn awr i ddechrau gosod y sylfeini.                                             
 
 

                                                      
4 Rees, T. (2005) “Reflections on the uneven development of gender mainstreaming in Europe”International 
Journal of Feminist Politics, 7, t.555-574 
5 EIGE Gender Mainstreaming Platfform Ar-lein https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming Cyrchwyd 
Gorffennaf 2019 
6 Ystyr CAMPUS yw Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol a Synhwyrol. 
7EIGE (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming Toolkit  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
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3.4. Bydd angen i Weinidogion Cymru chwarae rôl arwain y mae mawr ei hangen i 
wireddu’r weledigaeth hon a bydd angen cefnogi swyddogion i droi at ffordd 
newydd o weithio 

 
Er mwyn troi at ffocws ar ganlyniad cyfartal a model tegwch, a gwireddu’r weledigaeth, 
bydd gofyn newid sylweddol yn y ffordd yr ydym yn gwneud pethau. Ni fydd newid felly’n 
llwyddo heblaw bod Gweinidogion, ac uwch weision sifil, yn hyrwyddo cydraddoldeb ac yn 
herio eraill i weithio’n wahanol. I’r un graddau, bydd angen cefnogi swyddogion i droi at 
ffordd newydd o feddwl a datblygu polisi, gan gyfathrebu’n glir sut y dylai’r weledigaeth a’r 
egwyddorion am lywodraeth ffeministaidd gael eu hymgorffori yn eu gwaith pob dydd.    
 

3.5. Argymhellion     
 

1. I sicrhau llwyddiant mae angen arweinyddiaeth ac ymrwymiad amlwg ar y lefel uchaf 
gan yr holl Weinidogion ac Uwch Weision Sifil.               

2. A gweledigaeth bellach yn ei lle, dylid derbyn a gweithredu Argymhelliad Pump Cam 
Un, a oedd yn galw am ddatganiad cyffredin gan yr holl Gabinet yn nodi sut mae’n 
datblygu cydraddoldeb rhywiol a datganiadau unigol gan Weinidogion bob blwyddyn 
ar y ffordd y mae eu portffolio’n datblygu canlyniad cyfartal.8 Dylai hyn fod yn 
gysylltiedig â gofynion adrodd blynyddol am gydraddoldeb sydd eisoes ar waith.                                   

3. Dylai Llywodraeth Cymru ganfod ffyrdd creadigol ac arloesol o ymgysylltu â staff 
llywodraeth, asiantaethau a chyrff a noddir a’r cyhoedd ehangach. Dylid gwneud hyn 
yn uniongyrchol a thrwy randdeiliaid, i sicrhau bod dealltwriaeth a chefnogaeth eang 
i’r weledigaeth newydd, gan gynnwys y ffordd y mae’n cydredeg ag agendâu 
presennol fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a hawliau dynol. 

4. Dylai Uwch Swyddogion a Gweinidogion Cymru sicrhau eu bod yn defnyddio eu 
swyddi dylanwad i herio polisi ac arfer nad ydynt yn bodloni’r weledigaeth newydd, 
gan gynnwys drwy sesiynau Herio’r Ysgrifennydd Parhaol (ar draws y Llywodraeth), 
Cynghori Gweinidogion a dulliau eraill.         

5. Dylai Llywodraeth Cymru feithrin ymhellach y cynnydd a wnaethpwyd eisoes a’r sail 
dystiolaeth a ddarparwyd gan yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol, i weithio gydag 
arbenigwyr a datblygu dull prif ffrydio cydraddoldeb i Gymru, ar sail model tegwch. 
Dylai’r broses o weithredu’r ymagwedd hon fod yn un strwythuredig, dylai 
ganolbwyntio ar newid sefydliadol a dylai ddilyn amserlen glir.                        

 
  

                                                      
8 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Un Gorffennaf 2018 
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4. Cryfhau ein fframwaith deddfwriaethol 
 
Yng Ngham Un, amlinellom fod y fframwaith deddfwriaethol a rheoleiddiol cyfredol yn 
methu â chyfleu gweledigaeth gyffredin ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru sydd 
wedi’i deall yn dda gan Weinidogion Cymru, Swyddogion, rhanddeiliaid a’r cyhoedd 
cyffredinol, a bod camau gweithredu o ganlyniad yn gallu bod yn dameidiog a digyswllt. Er 
bod datblygu gweledigaeth newydd radicalaidd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a chyfres o 
egwyddorion arwain ar gyfer llywodraeth ffeministaidd yn allweddol i fynd i’r afael â hyn, 
gwyddom yn iawn nad yw bwriadau da ar eu pen eu hunain yn ddigon. Mae angen inni 
gryfhau aliniad y fframwaith deddfwriaethol hwn er mwyn i gyrff cyhoeddus gyflenwi’r 
weledigaeth. Nid tasg syml mo hon, nid lleiaf am fod llawer o’r trosolion i gyflawni 
cydraddoldeb rhywiol heb eu datganoli – cyfraith gydraddoldeb ei hun, ond hefyd llawer o’r 
system dreth a budd-daliadau, cyfiawnder troseddol, deddfwriaeth gyflogaeth ac agweddau 
allweddol ar ofal iechyd sy’n effeithio ar fenywod, fel hawliau erthyliad.        
 
Fodd bynnag, fel yr amlinellom, mae Llywodraethau Cymru olynol wedi cyflwyno 
deddfwriaeth uchelgeisiol a gweledigaethol, a galluogodd Deddf Cydraddoldeb 2010 
Lywodraeth Cymru i gyflwyno dyletswyddau penodol i gyrff cyhoeddus Cymru o ran 
cydraddoldeb, yn benodol i alluogi perfformiad gwell y brif ddyletswydd o dan adran 149. 
Yma rydym yn amlinellu’r camau sydd eu hangen i alinio’n well y fframwaith hwnnw o 
bwerau a deddfwriaeth bresennol a gwella canlyniad drwy ffyrdd newydd o weithio. Mae’r 
bennod hon yn helaeth seiliedig ar adroddiad Dr Alison Parken Improving Well-being and 
Equality Outcomes: Aligning processes, supporting implementation and taking new 
opportunities ac yn cynnwys rhywfaint o gyfieithiadau o destun gwreiddiol yr adroddiad. 
 

4.1. Mae deddfwriaeth gadarn yn bwysig yn sail i’r ymdrechion i sicrhau cydraddoldeb 
rhywiol. Mae gan Gymru sylfaen ddeddfwriaethol gref ond mae gweithredu 
effeithiol yn her allweddol o hyd ac nid yw datganiadau o fwriad yn cymryd lle 
camau gweithredu cadarn.                          

 
Er gwaethaf gwendid perthynol Deddf Cydraddoldeb 2010, cytunir yn gyffredinol fod 
deddfwriaeth yn drosol sylweddol, ac yn fframwaith pwysig i ddatblygu cydraddoldeb. 
Ailadroddwyd pwysigrwydd deddfwriaeth gadarn yn sail i ymdrechion i sicrhau mwy o 
gydraddoldeb rhywiol, a allai gael ei israddio fel arall drwy newid llywodraeth, gan 
arbenigwyr o wledydd Nordig.9 
 
Hwyrach y canfyddir bod gweithgarwch cyfredol gan Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus 
yn bodloni gofynion cyfreithiol, ond nid yw cydymffurfio yn unig bob amser yn arwain at 
newid ac mae pryderon yn parhau ynghylch effeithiolrwydd y camau gweithredu sy’n cael 
eu cymryd ar hyn o bryd o dan y dyletswyddau cydraddoldeb gan gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru. Bydd angen felly ystyried y gwerthusiad sydd ar ddod gan y Comisiwn 
                                                      
9Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Gender Equality: Learning from Nordic Nations – Gender Equality Review 
Phase 2, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru   
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Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ochr yn ochr â gwaith yr Adolygiad i ateb y cwestiwn hwn ac 
ystyried sut gellir cryfhau Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru i sicrhau bod 
cydymffurfio’n arwain at newid ystyrlon.               
  

4.2. Drwy alinio’r prosesau sy’n ofynnol o dan ddyletswyddau presennol, sef 
Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru (DCPC) a Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (WFG), gellid cefnogi gweithredu mwy effeithiol ond ni 
fydd alinio prosesau yn ddigon ar ei ben ei hun i gau’r bwlch gweithredu a nodwyd 
yng Ngham Un.              

 
I ystyried a yw’n bosibl integreiddio’r fframwaith presennol yn well ac a yw’n cyflenwi’r 
weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, gwnaethpwyd ymchwil gan Dr Alison 
Parken a ffurfiwyd gweithgor o randdeiliaid allweddol. Bu’r grŵp yn ystyried Dyletswyddau 
Cydraddoldeb Penodol Cymru (DCPC), Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Trais yn Erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) a’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant. Am fod y dyletswyddau statudol sy’n sail i’r ddeddfwriaeth yn 
wahanol a rhai elfennau heb eu datganoli, bu’r gweithgor yn ystyried alinio yn hytrach nag 
integreiddio.10 
 
Nid yw alinio’n digwydd yn gwbl ddiffwdan. Er enghraifft, dehonglir lles, cydraddoldeb a 
hawliau dynol yn aml mewn gwahanol ffyrdd ac mae gwahanol ddisgyblaethau academaidd 
yn tueddu i gyfeirio ymchwil i ffwrdd o gysylltu lles a chydraddoldeb.11 Mae gwahaniaethau 
cyfredol o ran nodau, amserlenni, ymdriniaeth ac ôl troed hefyd yn atal posibilrwydd 
cynhyrchu un cynllun i ymdrin â’r holl ofynion.                           
 
Er gwaethaf yr heriau hyn, ceir cyfleoedd i alinio’r prosesau sy’n ofynnol yn bennaf gan 
DCPC a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a allai gefnogi gweithredu mwy effeithiol. 
Gellid gweithredu llawer o’r argymhellion hyn drwy gydweithrediad cyrff cyhoeddus, 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, gan 
gynnwys canllawiau ar y cyd, gyda chymorth pellach gan Lywodraeth Cymru, lle bo’n 
briodol.                 
 
Er gallai gwell alinio gyfrannu at well canlyniadau, ni fydd ar ei ben ei hun yn datrys y bwlch 
gweithredu a amlygwyd yng Ngham Un nac yn cyflenwi mewn perthynas â’r weledigaeth 
newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Bydd hyn yn mynnu bod Llywodraeth Cymru a chyrff 
cyhoeddus yn gosod amcanion heriol sy’n canolbwyntio ar ganlyniad cyfartal ac yn 
mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio.12 
 

4.3. Er mwyn datrys y bwlch gweithredu, bydd gofyn hefyd edrych y tu hwnt i alinio a 
gosod amcanion heriol ar sail canlyniad cyfartal. Mae angen i Lywodraeth Cymru 

                                                      
10 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
11 Ibid  
12 Ibid  
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a chyrff cyhoeddus droi at fodel prif ffrydio, atblygol i ddatblygu polisïau (a 
amlinellir isod ac yn fanwl ym Mhennod Chwech) sy’n caniatáu’r lle angenrheidiol 
i feddwl, dadansoddi, dychmygu a gweithredu ar drywydd amcanion 
cydraddoldeb cryfach         

 
Mae gweithredu’r dyletswyddau’n llwyddiannus yn dibynnu ar allu cyrff cyhoeddus i ymateb 
i nodau cymdeithasol, cyfranogol, diwylliannol ac economaidd a symud y tu hwnt i 
gydymffurfio at gyflenwi gwasanaethau a llunio polisïau yn gynhwysol ac effeithiol.13 Bydd 
yr ymagwedd hon yn dibynnu ar allu sefydliadau i gefnogi dysgu, addasu a defnyddio 
ymchwil ac ymgysylltu.                          
 
Archwilir gwerth model prif ffrydio atblygol yn fanylach ym Mhennod Chwech, ond yn ei 
hanfod mae’n galluogi lle i feddwl, dadansoddi, dychmygu a gweithredu, wedi’i gefnogi gan 
dystiolaeth gydraddoldeb, gweithgareddau ymgysylltu ac offer prif ffrydio fel asesu effaith a 
chyllidebu rhywedd. Pe byddai Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yn symud i’r model 
hwn, mae’n debygol y byddai angen cynyddu’r gallu a’r adnoddau sydd ar gael, o leiaf yn y 
tymor byr, i yrru’r agenda yn ei flaen, datblygu modelau, offer a hyfforddiant polisi prif 
ffrydio newydd a rhoi cymorth i gydweithwyr wrth i gymhwysedd cydraddoldeb gael ei 
atgyfnerthu drwy’r holl sefydliad.          
 
Dysgu Atblygol       
 
Wrth ddysgu atblygol, golygwn y gallu i bobl arsylwi’r hyn sy’n digwydd iddynt hwy ac i 
eraill, myfyrio a phenderfynu ar gamau gweithredu. Mae modelau dysgu atblygol yn 
ymwneud â chydweithio gweithgar, ar sail prosiectau rhwng llunwyr polisi, 
academyddion, sefydliadau cydraddoldeb ac ‘arbenigwyr trwy brofiad’, mewn proses 
agored, chwilfrydig ac archwiliol.14 Yn hanfodol, maent yn gyfle i ystyried perthnasoedd 
cylchol rhwng achos ac effaith a ‘gwirio synnwyr’ o hyd, addasu, dysgu ac ailystyried. 
Mynnant ddigon o allu ac adnoddau i fagu symudiad oddi wrth ymddygiadau monitro a 
chydymffurfio, sy’n aml yn drafodaethol ac yn gallu cuddio heriau a realiti, tuag at 
ddiwylliant dysgu.                                
 
Manylir ar fodel datblygu polisi atblygol ym Mhennod Chwech.                                     
 
 

4.4. Rhaid dysgu gwersi i sicrhau bod dyletswyddau newydd, fel y ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol, yn cael eu datblygu a’u gweithredu gydag alinio a 
dyletswyddau presennol mewn cof. Mae’r adolygiad sydd ar ddod o 
Ddyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru (DCPC) yn gyfle pellach i alinio 
nodau ac amcanion cyffredinol a rhaid ystyried sut mae gwthio cyrff cyhoeddus y 
tu hwnt i gydymffurfio sy’n canolbwyntio ar broses tuag at weithredu ystyrlon ac 
amcanion uchelgeisiol.   

                                                      
13 Ibid  
14 A. Parken (2019) Equality Mainstreaming: Policy Development Model  
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Mae adnewyddu DCPC yn gyfle i ystyried sut mae cryfhau’r gofynion ‘sylw priodol’ (a nodir 
yn aml yn ‘wendid’ mewn deddfwriaeth gydraddoldeb) mewn perthynas â hyrwyddo 
cydraddoldeb a gallant hefyd ddwyn gwersi trosglwyddadwy ar gyfer Deddfau Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Mae nifer o adroddiadau wedi cyfeirio at wendid 
‘sylw priodol’ ac mae diffyg eglurder am hyn yn ymarferol wedi arwain at ddibynnu ar 
gyfraith achosion i bennu cydymffurfiad. Gallai’r adolygiad o DCPC bennu sut mae cryfhau’r 
‘sylw priodol’ hwn.        
 
Mae DCPC newydd yn gyfle i symud ffocws at well ganlyniadau ac felly gallai helpu i gau’r 
bwlch gweithredu yn ogystal ag alinio nodau ac amcanion cyffredinol ar draws cydraddoldeb 
a lles. Yn y dyfodol, bydd angen i Lywodraeth Cymru ystyried a oes ganddi bwerau digonol i 
gryfhau’r ddeddfwriaeth a’r rheoliadau yn y ffordd sy’n cyflenwi ei huchelgeisiau ar gyfer 
cydraddoldeb. Efallai bydd hyn yn ymestyn y setliad datganoli cyfredol.                 
 
Mae gan y fframwaith deddfwriaethol cyfredol yng Nghymru botensial enfawr, os caiff ei 
ymgorffori mewn modd sy’n trawsnewid ffordd o weithio sefydliadau. Bydd hyn yn mynnu 
newid sefydliadol a diwylliannol, a’r gallu ac adnoddau i ddylanwadu, hysbysu ac ysbrydoli 
meddwl arloesol.15 Ar hyn o bryd, mae’r diffyg alinio rhwng DCPC, a Deddfau Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol a 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, yn creu heriau pellach i weithredu effeithiol. Ceir 
cwmpas clir i alinio prosesau’n well i feithrin asesiadau ar y cyd, gosod amcanion ac arfer 
gwerthuso ar draws y fframweithiau.16 Fodd bynnag, ni fydd hyn yn mynd â ni’r holl ffordd.  
Bydd angen gwaith pellach i ymgorffori cydraddoldeb a lles ym musnes arferol sefydliadau, i 
atgyfnerthu’r broses o wneud penderfyniadau a hysbysir gan dystiolaeth ac i ystyried sut 
mae integreiddio cydraddoldeb a hawliau dynol yn well drwy ddysgu sefydliadol atblygol.17 
 

4.5. Argymhellion – alinio proses18 
 

6. Bydd angen dewis dyddiad, a phenderfynu ar amser penodol pan allai Llywodraeth 
Cymru a chyrff cyhoeddus alinio’r prosesau ar gyfer ymgysylltu/cynnwys, gosod 
amcanion a chynllunio cyflenwi mewn perthynas â’u hamcanion lles a 
chydraddoldeb.                   

7. Sicrhau bod Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, 
a Phartneriaethau Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn arddangos sut mae eu gwaith wedi 
hyrwyddo cydraddoldeb, ac annog Bargeinion Dinesig fel Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd i wneud hynny (er eu bod yn atebol i Lywodraeth y DU ar gyfer adrodd). Os 

                                                      
15 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities   
16 Ibid  
17 Ibid  
18 Mae’r argymhellion yn crynhoi’r rheini a ddarparwyd gan Parken et. al a’r gweithgor Llesiant a 
Chydraddoldeb (2019) 
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yw’n broblemus dod ag unrhyw rai o’r rhain i gwmpas dyletswyddau cydraddoldeb, 
gall fod yn briodol defnyddio mecanweithiau meddalach fel llythyrau cylch gwaith 
Gweinidogol neu fecanweithiau archwilio mewnol.                                             

8. Dylai Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus: 
• Ymgorffori amcanion a chynlluniau strategol ar gyfer llesiant, cydraddoldeb a 

VAWDASV mewn cynlluniau corfforaethol neu ddogfennau cywerth. Byddai 
hyn yn gosod nodau ac amcanion yn y busnes craidd a gallai gynyddu 
ymwybyddiaeth am y cysylltiad rhwng lles a chydraddoldeb ymhlith staff sy’n 
gweithio mewn gwahanol feysydd polisi. 

• Ymgymryd â gweithgareddau cynnwys ac ymgysylltu ar y cyd er mwyn llywio 
dyletswyddau cydraddoldeb a llesiant i arddangos y cydberthynas rhwng 
cydraddoldeb, llesiant a VAWDASV a nodi materion ac atebion cyffredin.                           

• Gosod amcanion llesiant, gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, VAWDASV a 
chydraddoldeb sy’n atgyfnerthu ei gilydd.                                                   

• Integreiddio ymchwil cydraddoldeb mewn asesiadau llesiant i amlygu 
dimensiynau strwythurol anghydraddoldeb, sy’n angenrheidiol er mwyn 
gweithredu dyletswyddau Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a WSED. 
Gallai hyn fynnu newidiadau i ganllawiau statudol mewn perthynas ag asesu 
llesiant lleol.                 

• Cynnal asesiadau o effaith cydraddoldeb ar ddatganiadau a chynlluniau lles i 
sicrhau eu bod yn canolbwyntio ar ganlyniad cyfartal. 

9. Dylai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol: 

• Gyhoeddi canllawiau cynghori ar y cyd i helpu cyrff cyhoeddus i ystyried y 
cydberthynas rhwng llesiant a chydraddoldeb, y nodau cyffredin, a’r buddion 
sy’n bosibl drwy alinio. 

• Cyhoeddi fframwaith ymgysylltu a chynnwys cyfunol gan ddefnyddio 
egwyddorion Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a WSED i gefnogi cyrff 
cyhoeddus i feithrin gwell cysylltiadau rhwng staff sy’n gweithio ar 
gydraddoldeb a lles a chyflenwi gwaith ymgysylltu ar y cyd. 

• Gweithio gydag arolygiaethau a rheoleiddwyr eraill i rannu gwybodaeth yn 
well i nodi cyrff y gall fod angen eu hannog ymhellach i fodloni eu 
dyletswyddau llesiant a chydraddoldeb mewn modd ystyrlon.  

• Cyhoeddi canllawiau anstatudol ar y cyd ar gymhwyso ymarferol weithrediad 
cyfunol y nodau llesiant, dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus, a’r 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.  

10. Rhaid i reoleiddwyr ac arolygiaethau gael fwy o ran mewn asesu sut mae 
cydraddoldeb a llesiant yn cael eu hyrwyddo drwy gyflenwi polisi, yn ogystal â 
sicrhau cydymffurfio â’r dyletswyddau. Gellid cefnogi hyn drwy alinio gofynion asesu, 
ymgysylltu ac adrodd.                                    

11. Dylai WSED ar ei newydd wedd fynnu bod adroddiadau blynyddol a chynlluniau 
gweithredu’n cael eu cyhoeddi ar wefan ganolog y gellir ei chwilio, a fydd yn cefnogi 
gwell monitro a chraffu.             
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4.6. Argymhellion – Adeiladu’r sail dystiolaeth sy’n cysylltu cydraddoldeb a llesiant 

 
12. Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar ar y cerrig milltir cenedlaethol o 

dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Ebrill 2019). Dylid cymryd camau i 
sicrhau bod cydraddoldeb wedi’i gynnwys yn y rhain a bod hefyd rhyw gysylltiad â 
fframwaith y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. 

13. Cyfres o ‘ddarnau meddwl’ sy’n dod â ‘lens’ cydraddoldeb at gydlyniad cymunedol, 
cadernid unigol, sut gellid hyrwyddo cydraddoldeb a llesiant drwy economïau 
cynhwysol a charbon isel, mynediad at leoedd gwyrdd, gweithgareddau cymunedol a 
chwaraeon ac ati.  

14. Astudiaeth achos wedi’i gweithio gydag Awdurdod Lleol a/neu gorff cenedlaethol i 
roi golwg ymarferol ar alinio llesiant, cydraddoldeb, Deddfau VAWDASV a SSWB. 
Mae gwaith ar alinio llesiant a chydraddoldeb eisoes yn digwydd yn y Rhwydwaith 
Cyrff Cyhoeddus Cenedlaethol a Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus 
Gogledd Cymru, gan awgrymu y byddent yn rhai da am astudiaeth achos. Gan 
ddibynnu ar amseru, gallai’r cylch gwaith ymchwil gynnwys asesu sut gall ‘y 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol’ a’r ddyletswydd llesiant weithio ar y cyd.                   

 
4.7. Argymhellion – Gwella Canlyniadau: Y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a 

Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru 
 

15. Wrth weithredu a dechrau’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, dylai 
Gweinidogion Cymru:         

• Dynnu ar y diffiniad ehangach o anfantais gymdeithasol ac economaidd a 
nodwyd yn yr Alban, a nodi sut mae anfantais economaidd-gymdeithasol yn 
rhyngweithio â diffyg llesiant, a sut mae pobl â nodweddion gwarchodedig 
penodol yn gallu bod yn fwy tebygol o gael cyflog isel a’i chael yn anodd dianc 
rhag tlodi. 

• Rhestru’r dogfennau strategol y mae’n rhaid cymhwyso’r ddyletswydd iddynt 
mewn canllawiau statudol a nodi gweledigaeth glir sy’n alinio â 
gweledigaethau presennol ar gyfer cydraddoldeb. 

• Sicrhau bod ymgynghoriad yn ystyried y croestoriad rhwng incwm isel, 
anghydraddoldeb a diffyg llesiant.                  

16. Wrth adolygu’r WSED, rhaid ystyried sut gall Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus 
gyflenwi ar yr uchelgais a nodir yn y weledigaeth cydraddoldeb rhywiol, yn ogystal â 
bodloni gofynion Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn well. Dylai hyn 
gynnwys:                

• Sut rydym yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb mwyaf difrifol, fel yr 
amlygwyd yn A yw Cymru’n Decach? ac adroddiadau a meincnodau eraill fel 
ein hadroddiad Cyflwr y Genedl 2018. 

• Sut gellir cryfhau ymhellach well alinio rhwng WSED a dyletswyddau eraill                        
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• Sut gallai dyletswydd benodol newydd fynnu bod cyrff cyhoeddus yn cymryd 
camau sy’n angenrheidiol ac yn gymesur ar gyfer gwireddu cydraddoldeb yn 
gynyddol, gan arwain at osod amcanion cydraddoldeb cydlynol ar draws cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru                      

• Sut gallai dyletswydd benodol newydd fynnu bod cyrff cyhoeddus yn 
cymhwyso ‘pum ffordd o weithio’ Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i 
osod amcanion cydraddoldeb, gan nodi y bydd angen amcanion tymor byr 
hefyd                  

• ‘Dyletswydd prif ffrydio cydraddoldeb’ newydd sy’n mynnu bod cyrff 
cyhoeddus yn dangos sut mae’r holl ddyletswyddau cydraddoldeb 
(Cyffredinol a Phenodol) wedi’u prif ffrydio drwy ddod yn integrol i 
strwythurau, ymddygiadau a diwylliant 

• Dyletswydd benodol newydd sy’n cryfhau defnyddio Asesiadau o Effaith ar 
Gydraddoldeb ar y dechrau a thrwy gydol datblygu polisi i herio’r broses 
honedig o wneud polisïau ‘niwtral o ran rhywedd’, ac i newid eu defnydd yn 
offerynnau gwirio ôl-weithredol 

• Dyletswydd benodol newydd sy’n mynnu bod cyrff cyhoeddus yn cyhoeddi eu 
cynlluniau neu Ddatganiadau Llesiant, cynlluniau cydraddoldeb strategol ac 
adroddiadau blynyddol, ar wefan ganolog y gellir ei chwilio             
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5. Asesu Effaith        
 
Mae adolygu’r offer a’r prosesau a ddefnyddir wrth lunio polisïau yn allweddol i newid y 
ffordd y caiff polisi ei ddatblygu. Yng Ngham Un, amlygwyd gennym nifer o heriau sydd 
ynghlwm wrth ddefnyddio asesiadau o effaith ar gydraddoldeb, sef offeryn allweddol yn y 
broses bolisi yng Nghymru. Pryderwyd nad oedd asesiadau o effaith ar gydraddoldeb yn cael 
eu hystyried mewn modd ystyrlon, eu bod yn digwydd ar ddiwedd y broses datblygu polisi 
yn hytrach na’r dechrau, a’u bod ar y cyfan heb ddadansoddiad beirniadol drwy lens 
cydraddoldeb. O ganlyniad, roedd yr ymagwedd yn aml yn ‘ddall o ran rhywedd’ neu, mewn 
geiriau eraill, yn methu â deall bod gwahanol rolau, anghenion a chyfrifoldebau rhywedd ac 
felly’n methu â sylweddoli bod polisïau, rhaglenni a phrosiectau yn gallu cael gwahanol 
effeithiau ar bobl o wahanol rywiau.19 
 
Ers Cam Un, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu offeryn yr Asesiad Effaith Integredig 
(AEI) sy’n dod â thros ugain o asesiadau effaith gofynnol ynghyd, gyda’r nod canolog o 
leihau dyblygu a chymhlethdod. Hwn bellach yw’r prif gyfrwng o asesu effaith polisïau, 
deddfwriaeth a rhaglenni ar gydraddoldeb.                                      
 
Er nad hwn mo’r unig offeryn sydd ar gael, os caiff ei ddefnyddio’n effeithiol, mae asesiad o 
effaith ar gydraddoldeb yn sicrhau yr ystyrir cydraddoldeb drwy gydol y broses o ddatblygu, 
cyflenwi a gwerthuso polisïau a rhaglenni. Fe’i defnyddir yn helaeth o gwmpas y byd, sy’n 
golygu bod ystod eang o arfer rhyngwladol, o’r cenhedloedd Nordig a llywodraethau 
ffeministaidd eraill, sy’n gallu cryfhau’r defnydd o asesiad o effaith ar gydraddoldeb yng 
Nghymru. 
 
Yn y tymor hir, os derbynnir argymhellion i droi at ddull prif ffrydio cydraddoldeb, bydd 
angen ystyried ymhellach ba offer sy’n gallu cefnogi swyddogion a Gweinidogion yn fwyaf 
effeithiol. Efallai bydd angen edrych ar fodelau datblygu polisi newydd, fel hwnnw a nodir yn 
y bennod nesaf. Fodd bynnag, bydd y newidiadau hyn yn cymryd amser, sy’n golygu bod 
angen gwella’r offer a’r ymagweddau presennol, fel yr AEI, i wella canlyniadau cymaint â 
phosibl a gosod y sylfeini ar gyfer newid mwy sylfaenol mewn ffyrdd o weithio a fydd yn 
ofynnol yn y dyfodol. Rydym felly wedi nodi nifer o argymhellion yma, ac yn y papur 
ychwanegol Asesu Effaith, sy’n canolbwyntio ar wella’r offeryn AEI ei hun a’r ffordd y’i 
defnyddir ar draws Llywodraeth Cymru.   
 

5.1. Yn Llywodraeth Cymru cyflenwir asesiad effaith bellach drwy offeryn Asesiad 
Effaith Integredig (AEI), sy’n fframio’r holl asesiadau angenrheidiol yn fframwaith 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.                    

 
Mae Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb yn fecanwaith cydymffurfio allweddol, ac yn offeryn 
hollbwysig i ymgorffori lens rhywedd yn y broses o lunio polisi. Mewn egwyddor, dylid 
                                                      
19 Diffiniad y Cenhedloedd Unedig o’r ymadrodd “dall o ran rhywedd” a grybwyllwyd yn adroddiad Chwarae 
Teg Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018: Cam Un 2018  
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cymhwyso asesiadau o effaith ar gydraddoldeb ym mhob cam o gylch bywyd polisi. Dylent 
annog ac arwain llunwyr polisi i geisio a chasglu tystiolaeth a dylent fod yn elfen bwysig o 
gyngor polisi ochr yn ochr â ffit, cost a rheoli gwaith.20 Yn anffodus, mae asesiadau o effaith 
ar gydraddoldeb wedi tueddu, yn Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill, i fod yn 
ymarferion ticio blwch; ymarfer ar sail cydymffurfio sydd heb ddadansoddiad manwl, nad 
yw’n cydymffurfio â gofynion y dyletswyddau penodol ar wybodaeth gydraddoldeb nac 
ymgysylltu ac sydd heb ei wneud ar yr adeg briodol i ddylanwadu’n ystyrlon ar bolisi a 
deddfwriaeth a’u llywio.21 
 
Ystyrir asesu effaith fwyfwy drwy lens Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae 
hyn ar ei amlycaf yn Llywodraeth Cymru, drwy ddatblygu offeryn Asesu Effaith Integredig 
(AEI) newydd, a adolygwyd yn rhan o’r Adolygiad hwn o Gydraddoldeb Rhywiol. Datblygwyd 
offeryn AEI gyda’r prif nod o sicrhau bod pobl yn cymryd ymagwedd integredig at asesu 
effaith, a lleihau cymhlethdod a dyblygu ar draws yr asesiadau effaith gofynnol, yn fodd o 
fynd i’r afael â’r canfyddiad bod asesu effaith yn broses rhy feichus. Yn hyn o beth, fe allai 
fod yn gam i’r cyfeiriad cywir.                                                                     
 

5.2. Mae enghreifftiau o arfer gorau yn rhyngwladol, gan gynnwys model GBA+ a 
ddefnyddir yng Nghanada, yn darparu sail dystiolaeth gyfoethog o’r hyn sy’n 
gweithio’n dda a gallant felly hysbysu dull cryfach o asesu effaith yng Nghymru.    

 
Un o nodau allweddol y rhan hon o’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol oedd nodi a 
dadansoddi gwahanol fodelau asesu effaith ar gydraddoldeb o bedwar ban byd. Drwy ein 
dadansoddiad, rydym wedi nodi bod model Canada, sef GBA+, yn benodol o arwyddocaol ac 
yn werth ymchwilio ymhellach iddo yng nghyd-destun Cymru. Offeryn dadansoddol yw 
GBA+ a ddefnyddir yng Nghanada i asesu sut brofiad y caiff grwpiau amrywiol o fenywod, 
dynion a phobl rywedd-amrywiol o bolisïau, rhaglenni a mentrau.22 Ystyr y ‘plws’ yw 
cydnabod bod yr offeryn yn edrych y tu hwnt i’r rhywiau yn unig ac yn ystyried ystod eang o 
ffactorau hunaniaeth.23 
 
Ymddengys fodel GBA+ yn ddull mwy cynhwysfawr o asesu effaith, gyda ffocws cryfach ar 
dystiolaeth a dadansoddiad, gan gynnwys dadansoddi drwy lens croestoriadol. Yn bwysig, 
nid GBA+ yw’r unig offeryn a ddefnyddir yng Nghanada i fodloni’r nod o fod yn llywodraeth 
ffeministaidd. Ceir cynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth newydd i gorffori cyllidebu rhywedd 
ym mhrosesau cyllidebu a rheoli ariannol y llywodraeth ffederal, gwnaethpwyd cyllid 
ychwanegol ar gael i atgyfnerthu tystiolaeth gydraddoldeb, a datblygwyd Fframwaith 
Canlyniadau Rhywedd sy’n nodi nodau cydraddoldeb rhywiol, camau gweithredu cysylltiedig 
a dangosyddion mesur.                                                           
 
 
                                                      
20 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018: Cam Un               
21 Ibid  
22 Status of Women Canada https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html Cyrchwyd 20.1.19 
23 Ibid 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html
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5.3. Yn y tymor byr mae rhai newidiadau syml y gellid eu gwneud i wneud 
cydraddoldeb yn amlycach yng nghanllawiau ac offeryn AEI. 

 
Mae rhai agweddau cadarnhaol clir ar yr offeryn AEI newydd, ond mae rhai cyfleoedd 
wedi’u colli hefyd i brif ffrydio cydraddoldeb yn fwy trwyadl yn y broses ac fe deimlir o hyd 
mai “ychwanegyn” yw cydraddoldeb. Prin hefyd yw’r cyfle neu’r anogaeth i ystyried 
materion o safbwynt croestoriadol. Gellid felly gwneud nifer o newidiadau ac 
ychwanegiadau syml i’r offeryn, a nodir yn y papur Asesu Effaith.24 
 

5.4. Yn y tymor canolig, mae angen gweithio i wella canllawiau a hyfforddiant, rhoi 
swyddogaethau herio cryfach ar waith i wella cydymffurfio ac ansawdd, egluro rôl 
uwch arweinwyr o ran sbarduno newid ymddygiad mewn perthynas ag asesu 
effaith a meithrin gallu a chymhwysedd o ran dadansoddi a chydraddoldeb.             

 
Datblygwyd offeryn AEI gyda nod penodol iawn mewn golwg, sef gwella integreiddio a 
lleihau cymhlethdod a dyblygu wrth asesu effaith. Mewn rhai ffyrdd, mae’n gam ymlaen, ac 
mae’n arwydd o barodrwydd, gan geisio cynnwys asesu effaith yn fframwaith Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol a gwneud i’r broses ymddangos yn llai beichus, gan chwalu felly un 
o’r rhwystrau rhag ei gweithredu’n effeithiol. Fodd bynnag, heb newid pellach mewn 
ymddygiad a ffyrdd o weithio, prin y bydd offeryn AEI yn cael effaith. Yma, mae gwersi y 
gellir eu dysgu o brofiad Canada o GBA+, sydd wedi hysbysu nifer o argymhellion mewn 
perthynas â hyfforddiant ac arweiniad. 
 
Gall hyn adeiladu ar waith sydd ar y gweill i brofi offeryn AEI a datblygu cymorth ar-lein 
gyda’r nod o alluogi pobl i ystyried effaith yn iterus wrth iddynt ddatblygu polisi. 
 

5.5. Yn y tymor hir, nid yw’r asesiad effaith ar ei ffurf gyfredol ac yn ei fodd cyflenwi 
cyfredol yn debygol o allu cyflenwi mewn perthynas â’r weledigaeth newydd ar 
gyfer cydraddoldeb rhywiol. 

 
Yn y tymor hwy, ni chredwn fod AEI/ asesiad o effaith ar gydraddoldeb fel y’u deellir neu y’u 
defnyddir ar hyn o bryd yn addas at ddiben. Ar ei ffurf gyfredol, mae’n ffafrio dull o ystyried 
cydraddoldeb sy’n canolbwyntio ar linynnau, sy’n cyflwyno her i fabwysiadu dull 
croestoriadol, ac mae’n tueddu tuag at gyfle cyfartal yn hytrach na chanlyniad cyfartal o 
ganlyniad i’r ddeddfwriaeth gyfredol.                                                     
 
Gallai hyn gyflwyno her sylweddol yng nghyd-destun y weledigaeth newydd o gydraddoldeb 
rhywiol, sy’n fwy radicalaidd yn ei dull croestoriadol a’i ffocws ar degwch. Ni fydd 

                                                      
24 Chwarae Teg (2019) Asesu Effaith: Papur Ategol i’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Dau  



23 
 

dehongliad lleihaol ar sail ‘effaith anghymesur’ gymharol rhwng nodweddion gwarchodedig 
yn gwneud lles i’r weledigaeth.25 
 
Bydd angen troi at fodel mwy atblygol o lunio polisïau sy’n cynnwys dulliau dadansoddi ac 
asesu effaith mwy effeithiol. Trafodir hyn ym Mhennod Chwech lle rydym yn nodi model 
polisi prif ffrydio, atblygol yr argymhellwn ei weithredu yn rhan o droi at brif ffrydio. Fodd 
bynnag, rydym yn cydnabod y bydd cymaint o newid yn cymryd amser. Mae angen felly 
ystyried newidiadau i’r arfer ac offeryn AEI presennol i wella canlyniadau yn y tymor byr i 
ganolig.                                              
 

5.6. Argymhellion (tymor canolig) 
 

Gwneud newidiadau ar unwaith i’r offeryn cyfredol fel y’u nodir yn y papur ategol Asesu 
Effaith.26 17.  

18. Adolygu ac ailwampio cymhorthion hyfforddiant a swyddi mewn perthynas ag AEI i 
sicrhau eu bod yn cyfeirio at ofynion cydraddoldeb statudol a’u bod yn ddiddorol ac 
yn hawdd eu defnyddio. Mae cyfres hyfforddiant a chymhorthion swyddi GBA+ yn 
esiampl gref o arfer da y gellid ei gopïo.                           

19. Dylai Comisiwn y Cynulliad adolygu prosesau ar gyfer cynefino a datblygiad parhaus y 
rheini sy’n craffu ar Lywodraeth Cymru, gan gynnwys Aelodau Cynulliad a Staff 
Cymorth Pwyllgor, er mwyn iddynt wybod am ddiben a chymhwysiad yr offeryn AEI 
newydd a magu hyder a chymhwysedd ar draws Llywodraeth Cymru, cyrff a 
swyddogaethau rheoleiddio ac archwilio i gryfhau’r gallu i herio, a chraffu gyda lens 
cydraddoldeb rhywedd ac ehangach - gan edrych y tu hwnt i gydymffurfio ar 
ansawdd, a chanlyniad cyfartal.                                  

20. Mae arwain a herio gan uwch ffigurau mewn llywodraeth yn hanfodol er mwyn 
gweithredu AEI yn llwyddiannus. Dylid egluro rôl Gweinidogion ac uwch weision sifil 
yn hyrwyddo rôl AEI ac yn herio ansawdd a chydymffurfio, a rhaid i arweinwyr yn 
Llywodraeth Cymru sicrhau y defnyddir tystiolaeth gydraddoldeb yn well yn rhan o’r 
broses asesu effaith. Dylai swyddogion polisi gysylltu â Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi (KAS) yn gynharach yn y broses. Er mwyn gwneud hynny, efallai bydd 
gofyn uwchsgilio swyddogion polisi i wella eu sgiliau dadansoddi tystiolaeth.                             

21. Cyflwyno proses ar gyfer archwilio systematig sampl o AEI ar draws adrannau 
Llywodraeth Cymru i asesu’n rheolaidd am ansawdd, cydymffurfio a chynnydd tuag 
at y weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Y ffordd orau o gyflenwi hyn fyddai 
craffu allanol, felly dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda Swyddfa Archwilio Cymru i 
roi’r newid hwn ar waith. Ni ddylai adolygiad felly adrodd yn unig am gydymffurfio â 
gofynion AEI ond hefyd am ddefnyddio hyfforddiant ac adnoddau, a chynnwys 
canfyddiadau AEI mewn cyngor gweinidogol.          

                                                      
25 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities   
26Chwarae Teg (2019) Asesu Effaith: Papur Ategol i’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Dau 
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22. Adolygu’r broses Cyngor Gweinidogol i ddadansoddi pa mor dda mae’r arfer cyfredol 
o fynnu crynodebau asesu effaith yn gweithio, ac ystyried cynnwys gofyniad gorfodol 
am ddadansoddiad cydraddoldeb.                              
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6. 1. Symud tuag at fodel prif ffrydio sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth 

 
Mae’r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yn ein gwthio i edrych y tu hwnt i 
ofyniad lleiaf cyfreithiol cyfle cyfartal a throi at ddull prif ffrydio cydraddoldeb, sy’n seiliedig 
ar gysyniad tegwch (gweler Pennod Tri). Mae prif ffrydio cydraddoldeb yn effeithiol yn 
dibynnu ar lunio polisïau mewn dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gyda digon o allu a 
chymhwysedd i ddadansoddi’r dystiolaeth drwy lens cydraddoldeb.     
 
Efallai bydd y dull hwn yn gofyn inni gefnu ar offer fel yr Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb/ 
AEI fel y’u cynlluniwyd ar hyn o bryd, oherwydd yn ymarferol nid yw’r rhain yn gwneud 
llawer i fynd i’r afael yn iawn â phroblem polisi. Yn hytrach, efallai bydd angen inni ystyried 
dull o ddatblygu rhaglenni a pholisïau sy’n fwy atblygol ac sy’n annog gwirio’n ôl yn gyson yn 
erbyn cwestiynau cydraddoldeb a llesiant, ar sail y dystiolaeth a gasglwyd (diffinnir modelau 
dysgu atblygol ym Mhennod Pump ac fe’u heglurir yn fanylach ym Mhennod Chwech). Mae 
modelau dysgu atblygol yn cynnwys cydweithio gweithgar, ar sail prosiectau rhwng llunwyr 
polisi, academyddion, sefydliadau cydraddoldeb ac arbenigwyr trwy brofiad. Mae dull felly’n 
mynnu sail dystiolaeth gydraddoldeb gadarn a gallu dadansoddiadol cryfach i sicrhau y gellir 
astudio a defnyddio’r dystiolaeth yn effeithiol.  
 
Ers Cam Un mae rhaglen newydd o waith wedi dechrau cryfhau a datblygu’r proffesiwn 
polisi yn Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys gwaith i feithrin gallu polisi, darparu 
arweiniad a hyfforddiant ar ymgynghori a chynnwys a’r cylch polisi. Bydd angen ystyried 
cwestiynau a godir ym mhennod chwech yn rhan o’r gwaith hwn.                   
 
Byddai’r argymhellion a wnaed yn y bennod flaenorol yn gwella dulliau cyfredol o asesu 
effaith ac yn gosod y sylfeini ar gyfer newid mwy sylweddol yn y modd o ddatblygu polisi. Yn 
y bennod hon, nodir model datblygu polisi newydd, a fyddai’n cefnogi dull prif ffrydio yn fwy 
effeithiol ac yn cyflenwi ar weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. 
Mae’n helaeth seiliedig ar yr adroddiadau gan Dr Alison Parken, Improving Well-being and 
Equality Outcomes: Aligning processes, supporting implementation and taking new 
opportunities a Equality Mainstreaming: Policy Development Model, gan gynnwys 
cyfieithiadau o rywfaint o’r testun gwreiddiol. 
 

6.1. 1.1. Mae nifer o heriau ehangach gyda’r broses bolisi yn Llywodraeth Cymru a 
allai effeithio ar weithredu prif ffrydio yn llwyddiannus.                              

 
17. Mae’r canllawiau ar gylch bywyd polisi yn Llywodraeth Cymru yn nodi pum cam: 

achos am newid; opsiynau; yr opsiwn a ffafrir; gweithredu a gwerthuso/adolygu. Yr 
AEI yw’r prif gyfrwng o ystyried cydraddoldeb drwy gydol y broses hon. Mewn 
egwyddor, dylid defnyddio asesiad o effaith i brofi’ch meddwl a helpu i gasglu’r 
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dystiolaeth ar gyfer y polisi ym mhob cam o’r cylch.27 Fodd bynnag, fel y nodir ym 
mhennod pump, nid yw hyn yn digwydd yn ymarferol.   

 
Mae heriau eraill yn perthyn i nifer o themâu eang gan gynnwys argaeledd a defnyddio 
tystiolaeth, gallu a medr dadansoddol, adnoddau a phwysau amser a’r berthynas â 
rhanddeiliaid allweddol.                   
 

6.2. Mae Llywodraeth Cymru’n casglu cryn dystiolaeth ond nid yw’n cael ei defnyddio 
mor effeithiol ag sy’n bosibl. Yn aml, caiff y Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi eu cynnwys yn rhy hwyr yn y broses bolisi i roi cymorth gydag 
adeiladu ac astudio sail dystiolaeth neu ystyried rôl monitro a gwerthuso.                                                                    

 
Yn aml, crybwyllir y diffyg data cydraddoldeb wedi’u dadgyfuno yn her gan y rheini y tu 
mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru. Nid peth hawdd mo datrys y broblem hon. Mae 
meintiau sampl bychain yn her benodol yng Nghymru ac mae rhoi hwb i arolygon yn gallu 
bod yn ymarfer drud nad yw o reidrwydd yn cyflenwi’r hyn sydd ei angen arnom. Mae hyn 
yn rhannol am fod rhai grwpiau mor fach o ran eu poblogaeth, sy’n golygu hyd yn oed os 
caiff meintiau sampl eu dyblu neu dreblu mewn arolygon presennol, byddai’n anodd o hyd 
crisialu canlyniadau. I fynd i’r afael â hyn, ceir ffocws cryf ar wella cyswllt data rhwng data 
gweinyddol a gedwir gan lywodraeth am fod hyn yn gallu darparu gwybodaeth lawer 
manylach am grwpiau llai o’r boblogaeth, a hynny lawer yn rhatach.                      
 
Canfuom hefyd duedd i ddibynnu’n ormodol ar ddata meintiol. Er bod ystadegau’n rhan 
bwysig o’r sail dystiolaeth, ar eu pen eu hunain nid ydynt yn debygol o roi mewnwelediad i 
brofiadau grwpiau poblogaeth llai o faint. Er bod data meintiol yn gallu nodi ymhle mae 
anghydraddoldeb, ni all egluro o reidrwydd beth sy’n achosi’r anghydraddoldeb hwn. Mae 
rhanddeiliaid yn awyddus felly i weld mwy o bwys ar dystiolaeth ansoddol a defnyddio mwy 
o ddulliau ymchwil cymysg. Hefyd, gallai cynnwys mwy o ddadansoddi gyda datganiadau 
ystadegol helpu i gryfhau’r dystiolaeth sydd eisoes ar gael.                            
 
Mae ymgynghori ac ymgysylltu yn fodd pwysig arall o gasglu tystiolaeth, ond roedd rhai’n 
pryderu a roddir digon o bwys ar ymgysylltu â rhanddeiliaid ac adeiladu rhwydwaith fel 
sgiliau a hefyd a ddibynnir yn ormodol o bosib ar unedau canolog fel yr Uned Gydraddoldeb 
i gysylltu swyddogion polisi â sefydliadau allanol.          
 

6.3. Rhaid cefnogi swyddogion i ddefnyddio ymchwil, tystiolaeth a dadansoddiad yn 
wybodus er mwyn iddynt archwilio’r dystiolaeth sydd eisoes ar gael a nodi 
bylchau.                  

 
Dylid rhoi blaenoriaeth i wella’r gallu a medr dadansoddol yn Llywodraeth Cymru, a rhaid 
cydnabod bod pwysau amser ac adnoddau hefyd yn cael eu hystyried yn rhwystrau rhag 
llunio polisïau a arweinir gan dystiolaeth.                     

                                                      
27 Llywodraeth Cymru Refresher on Policy Making for IAs 
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Mae ymholiadau gan swyddogion polisi ymhlith y pethau allweddol sy’n sbarduno pa 
ddadansoddiad a gynhelir ar ddata presennol. Felly gallai gwell gallu dadansoddi ar draws 
Llywodraeth Cymru helpu i adeiladu gwell dadansoddi drwy lens rhywedd. Roedd aelodau’r 
gweithgor a gefnogodd ymchwil Dr Alison Parken i alinio a gwell canlyniadau yn credu bod  
angen mwy o gymorth ar lunwyr polisi o ran sut mae dehongli ymchwil i ddeall yr hyn sy’n 
sbarduno diffyg llesiant, trais a cham-drin ar sail rhywedd, anghydraddoldeb ac anghenion 
cymorth gofal , a fyddai’n cefnogi adnabod blaenoriaethau polisi yn well.28 Gallai gwell gallu 
dadansoddi rymuso swyddogion i fod yn fwy rhagweithiol am ddarparu opsiynau polisi ar 
sail tystiolaeth i Weinidogion.               
 

6.4. Mae perthynas gref â chyrff ymchwil eraill yn fodd pwysig o gysylltu tystiolaeth a 
chynyddu’r gallu i ddadansoddi, a pherthynas â defnyddwyr allanol ystadegau a 
thystiolaeth yn hanfodol i lywio’r dystiolaeth sydd ei hangen ac sydd fwyaf 
defnyddiol.               

 
Mae perthynas gref â chyrff ymchwil eraill yn fodd pwysig o gysylltu tystiolaeth a chynyddu’r 
gallu i ddadansoddi, ac mae ymgysylltu â defnyddwyr ystadegau a thystiolaeth yn helpu i 
lywio’r hyn a gasglir a sut caiff ei gyhoeddi. Ceir rhai fforymau presennol, fel Panel 
Defnyddwyr Ystadegau’r Trydydd Sector a gynullwyd gan Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â WCVA, sy’n llwyfan pwysig i ddod ag ystadegwyr ac ymchwilwyr Llywodraeth 
Cymru a chynrychiolwyr trydydd sector ynghyd.                                                       
 
Fodd bynnag, cydsyniwyd y gellid cryfhau’r fforymau presennol hyn a chydnabod bod angen 
perthynas waith agosach i egluro’n well i Lywodraeth Cymru ba dystiolaeth sydd ei hangen. 
Yn gysylltiedig â hyn oedd cwestiwn gallu a medr yn y trydydd sector i ddefnyddio 
tystiolaeth ac ymwybyddiaeth am yr hyn a gyhoeddwyd eisoes.                                           
 
Mae hygyrchedd tystiolaeth yr un mor bwysig â’i hargaeledd. Gallai mwy o ddadansoddi 
mewn datganiadau rheolaidd a chanolbwynt ar-lein ar gyfer tystiolaeth gydraddoldeb 
gefnogi gwell defnydd o’r dystiolaeth sydd eisoes ar gael.   
 

6.5. I wireddu uchelgeisiau’r weledigaeth cydraddoldeb rhywiol, bydd angen inni 
fabwysiadu dull newydd o lunio polisïau, sy’n fwy atblygol, wedi’i arwain gan 
dystiolaeth ac sy’n prif ffrydio cydraddoldeb. 

 
Yn sail i brif ffrydio cydraddoldeb yng Nghymru, roedd adroddiad Cam Un yr Adolygiad o 
Gydraddoldeb Rhywiol yn galw am fodel prif ffrydio cydraddoldeb atblygol a fyddai’n 
galluogi llunwyr polisi i ystyried materion polisi cymdeithasol neu economaidd cymhleth o 
safbwynt cydraddoldeb. Mae modelau dysgu atblygol yn cynnwys cydweithio gweithgar, ar 

                                                      
28Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities   
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sail prosiectau rhwng llunwyr polisi, academyddion, sefydliadau cydraddoldeb ac 
‘arbenigwyr trwy brofiad’, mewn proses agored, chwilfrydig ac archwiliol.29 
 
Yng Ngham Dau yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol, cynhaliom ‘mini-brawf’ o fodel prif 
ffrydio cydraddoldeb atblygol, wedi’i lywio gan dystiolaeth, a ddatblygwyd yn flaenorol 
mewn ymchwil weithredu, ond a oedd heb ei weithredu.30 Mae’r model, a ddatblygwyd yn 
wreiddiol i gynorthwyo llunwyr polisi i integreiddio cydraddoldeb a hawliau dynol, hefyd yn 
unigryw’n darparu dull croestoriadol o ddeall sut gall mathau o anghydraddoldeb gyfuno i 
waethygu anfantais. At ddibenion y ‘mini-brawf’ penderfynwyd ar ddau faes polisi; symud 
ymlaen o dâl isel ac amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus. Tynnwyd y meysydd polisi 
hyn o restr ehangach o feysydd ‘braenaru’ a nodwyd drwy gyfarfodydd dwyochrol rhwng y 
Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip a chydweithwyr cabinet. Nodir y model yn fanwl yn yr 
adroddiad ategol gan Dr Alison Parken Equality Mainstreaming: Policy Development 
Model.31  
 
Dibynna’r math hwn o fodel polisi ar sail dystiolaeth gadarn a gallu a medr dadansoddol. 
Mae angen gwaith i gryfhau’r ddau beth hyn ar draws Llywodraeth Cymru, a chyda 
sefydliadau a chyrff allanol. Bydd yn golygu symud y tu hwnt i offer fel yr AEI cyfredol, sy’n 
canolbwyntio ar asesu a lliniaru effeithiau negyddol a buddsoddi yn y proffesiwn polisi a 
gallu ystadegol ac ymchwil.                        
 

6.6. 1.1. Argymhellion     
 

23. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal peilot ‘amser real’ o’r model polisi a nodir yn y 
Bennod hon, ac yn fanylach yn y papur ategol, ac ystyried sut y gellid ei ymgorffori yn 
Llywodraeth Cymru yn rhan o waith ehangach i adeiladu’r proffesiwn polisi. Bydd 
angen ystyried pwysau amser ac adnoddau a ystyrir ar hyn o bryd yn rhwystr rhag 
llunio polisïau a arweinir gan dystiolaeth.                                

24. I fagu gallu dadansoddi yn Llywodraeth Cymru, dylai gwaith i gryfhau’r proffesiwn 
polisi gynnwys uwchsgilio swyddogion i ddadansoddi tystiolaeth drwy lens 
cydraddoldeb ac ailbrisio tystiolaeth ansoddol. O ganlyniad, dylai swyddogion 
ddefnyddio ymchwil a thystiolaeth yn fwy gwybodus a gallu archwilio tystiolaeth a 
nodi bylchau yn well.   

25. Dylai KAS greu cyfres o gwestiynau neu ddisgwyliadau y gall Gweinidogion, 
mecanweithiau craffu awdurdodau cyhoeddus, a rheoleiddwyr eu defnyddio yn 
gwestiynau i integreiddio’r hyn sy’n gweithio/pa feddwl sydd am brofi, myfyrio a 
newid. Dylai’r canllawiau alluogi’r rhai sy’n craffu i ofyn: ‘Pa dystiolaeth ydych chi 
wedi’i defnyddio a sut y cafodd ei chymhwyso’? ‘Beth sy’n creu’r 

                                                      
29Parken, A (2010 ) / Woodward, Alison (2003) ‘Building velvet triangles: Gender and informal governance’, yn:  
Thomas Christiansen a Simona Piattoni (gol.) Formal Governance in the European Union, tt. 76–93  
(Cheltenham: Edward Elgar) 
30 Parken, A. a Young, H. (2007) Integrating the promotion of equality and human rights into policy-making, 
adroddiad ymchwil i’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol a Llywodraeth Cynulliad Cymru tt.88                                 
31 Parken, A. (2019) Equalities Mainstreaming: Policy Development Model 
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anghydraddoldeb/diffyg llesiant/ymddygiad/diffyg cyfranogiad hwn?’ ‘I ba raddau y 
mae’r mater hwn wedi newid?’ ‘Beth ydych chi wedi’i ddysgu, a sut byddech yn ei 
wneud yn wahanol’? 

26. I fagu gallu dadansoddi ymhlith defnyddwyr allanol tystiolaeth, dylid ystyried gwerth 
hyfforddiant i’r trydydd sector, wedi’i gyflenwi mewn partneriaeth â WCVA.

27. Dylid cryfhau gwaith partneriaeth drwy:
• Greu fforwm ymchwil cydraddoldeb sy’n dod ynghyd â Llywodraeth Cymru, 

prifysgolion, cynghorau ymchwil, sector cyhoeddus, y trydydd sector a chyllidwyr 
ymchwil

• Dadansoddi a yw’n bosibl neu’n ddymunol creu data ‘cysylltu’ o amrywiol setiau 
dangosyddion gan gynnwys Fframwaith Mesur y Comisiwn Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol a Dangosyddion Cenedlaethol

• Gweithio’n agosach gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), yn enwedig y 
Ganolfan ar gyfer Cydraddoldeb a Chynhwysiant

• Perthynas agosach â sefydliadau trydydd sector a rhanddeiliaid allanol eraill drwy 
fforymau fel Panel Defnyddwyr Ystadegau’r Trydydd Sector. Rhaid gwella 
ymwybyddiaeth am y fforymau hyn i ehangu cyfranogiad

26. Dylid gwella argaeledd a hygyrchedd tystiolaeth gydraddoldeb drwy:
• Ailystyried gwerthusiadau blaenorol o raglenni Llywodraeth Cymru i ystyried 

themâu eang, gan gynnwys effaith ar gydraddoldeb a llesiant
• Parhau â phrosiectau cysylltu data. Dylai pob corff cyhoeddus, gan gynnwys 

Adrannau Llywodraeth y DU, gydweithredu a darparu mynediad at gronfeydd data 
i gefnogi’r gwaith hwn

• Archwilio’r cyfle am PhD ar y cyd â phrifysgolion Cymru sy’n canolbwyntio ar 
gydraddoldeb

• Ei gwneud yn gliriach i randdeiliaid allanol fod yr Adroddiad Llesiant Blynyddol yn 
rhan o gyfres o dystiolaeth ac yn gwella dolenni ar-lein rhwng datganiadau 
perthynol

• Cynnwys yn adroddiad nesaf Tueddiadau’r Dyfodol wybodaeth bellach am y ffordd 
y gallai mathau o anghydraddoldeb gael eu lleihau neu ehangu gan newidiadau yn 
yr economi, cyflogaeth, darparu gwasanaethau cyhoeddus a newid cymdeithasol, a 
sut gallai anghydraddoldeb cyfredol effeithio ar allu Cymru i fanteisio ar gyfleoedd 
yn y meysydd hyn.

• Creu gwefan Llywodraeth Cymru bwrpasol a diddorol ar gyfer polisïau 
cydraddoldeb, gan fonitro gwybodaeth, tystiolaeth gydraddoldeb a ffeithluniau 
(Argymhelliad Cam Un). Gellir hysbysu hyn gan ganolbwyntiau eraill am dystiolaeth 
gydraddoldeb.

26. Dylid ystyried creu uned gydraddoldeb yn rhan o KAS. Gallai’r uned hon gefnogi 
gwell dadansoddiad cydraddoldeb yn rhan o ddatganiadau rheolaidd, yn ogystal â 
rhoi cyngor ac arweiniad arbenigol i gydweithwyr sy’n cynllunio arolygon newydd a 
phrosiectau ymchwil a chwarae rhan ragweithiol mewn adolygu tystiolaeth 
gydraddoldeb bresennol a chomisiynu prosiectau i lenwi’r bylchau a nodir.
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7. 2. Y gyllideb 
 
Yng Ngham Un nodwyd gennym ddatgysylltiad rhwng y prosesau cyllidebu a llunio polisi. 
Amlinellom y ffaith nad oedd y broses gyllidebu’n cydredeg â phrosesau llunio polisi, a bod 
cyllidebau felly’n canolbwyntio yn y pen draw ar bwysau ariannol yn hytrach nag ar effaith 
neu hyd yn oed angen.32 Os nad eir i’r afael â’r datgysylltiad hwn, ni fydd modd cyrraedd 
nodau dymunol ynghylch cydraddoldeb rhywiol, nac ychwaith uchelgeisiau ehangach 
Llywodraeth Cymru. 
 
Fel y crybwyllwyd yn glir yng Ngham Un, er mwyn sicrhau’r newidiadau sy’n ofynnol bydd 
angen gweddnewid yr hyn a wnawn, a’n ffordd o’i wneud. Diwygio prosesau cyllidebu yw un 
o elfennau pwysicaf y newid hwnnw. Mae’r adroddiad hwn yn argymell bod Llywodraeth 
Cymru yn mabwysiadu dull prif ffrydio cydraddoldeb. Ni fydd hyn yn llwyddo oni roir hefyd 
safbwynt cydraddoldeb wrth wraidd y prosesau cyllidebu, a pholisïau economaidd a 
chyllidol. Drwy nodi anghenion perthynol i gydraddoldeb mewn gwahanol feysydd polisi yn 
ogystal â pholisïau effaith ar rywedd, gall y llywodraeth dargedu adnoddau’n fwy effeithiol i 
hyrwyddo cydraddoldeb a sicrhau nad yw polisïau’n effeithio’n negyddol ar gydraddoldeb.33 
 
Mae gosod nodau cydraddoldeb uchelgeisiol yn gam cyntaf pwysig, ond os na fydd polisïau 
cyllidol a phenderfyniadau cyllidebol yn cyfrannu at gyrraedd y nodau hyn, anodd fydd 
gwneud cynnydd.                      
 
Yng nghyd-destun Cymru, mae cyllidebau’n bethau cymhleth, aml-haenog sy’n llawn ystyron 
cynnil, a phenderfyniadau cyllidebu ac asesiad effaith yn cael eu cynnal ar y lefel strategol ac 
mewn adrannau. Goruchwylir rhai o’r prosesau hyn gan Drysorlys Cymru, fel datblygu a 
chyhoeddi Cyllideb Flynyddol Llywodraeth Cymru, ond mae eraill yn eiddo i swyddogion 
mewn swyddi polisi ac ariannol mewn adrannau, sy’n cynnwys gwaith cyllidebu, sy’n 
digwydd y tu allan i’r broses o osod Cyllidebau Blynyddol. Er mwyn cyflenwi uchelgeisiau 
cydraddoldeb rhywiol, mae’n debygol y bydd angen newid ar bob lefel, a bydd gofyn newid 
ymagwedd gan swyddogion yn Nhrysorlys Cymru, mewn swyddi ariannol ac mewn swyddi 
polisi sydd â chyfrifoldebau cyllidebu dirprwyedig ar draws Llywodraeth Cymru.                                    
 
Yn rhan o Gam Dau, ystyriwyd cyllidebu cydraddoldeb neu rywedd. Archwilir hyn yn 
fanylach isod ac yn y papur ategol Tackling Inequality through Gender Budgeting.34 Yn ôl 
O’Hagan et al, mae cyllidebu rhywedd yn sbarduno prif ffrydio rhywedd drwy ganolbwyntio 
ar y ffordd y codir ac y dyrannir adnoddau i ariannu amcanion polisi mewn modd sy’n mynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb presennol ar sail rhywedd, ac nid ei waethygu.35 Felly mae’r 

                                                      
32 Chwarae Teg Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Un Gorffennaf 2018 
33 OECD (2018)Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality Implementing the 2015 OECD 
Recommendation on Gender Equality in Public Life  
34O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Tackling Inequalities through Gender Budgeting: 
Evidence and Models. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
35O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Tackling Inequalities through Gender Budgeting: 
Evidence and Models. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
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ffordd y bydd Llywodraeth Cymru’n ymdrin â chyllidebau, polisïau cyllidol ac economaidd yn 
ystyriaeth holl bwysig er mwyn sylweddoli’r weledigaeth a’r uchelgeisiau ar gyfer 
cydraddoldeb.                              
 
Bydd yn cymryd amser i weithredu cyllidebu rhywedd, neu gydraddoldeb, yn effeithiol a 
dylid gwneud hynny’n rhan o ddull prif ffrydio ehangach, sy’n adlewyrchu cyd-destun Cymru 
ac sy’n meithrin ymhellach ein sail ddeddfwriaethol bresennol. Yn y cyfamser, yn yr un 
modd ag asesu effaith, gellid newid offer a dulliau presennol er mwyn ystyried cydraddoldeb 
yn well drwy gydol y broses gyllidebu a gosod y sylfeini i droi at gyllidebu cydraddoldeb, 
drwy uwchsgilio swyddogion mewn swyddi ariannol ac annog newid diwylliannol lle na 
chaiff cydraddoldeb ei drin fel “ychwanegyn”. 
 
Mae’r bennod hon yn seiliedig ar amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys ymchwil desg a 
dadansoddiad o ddogfennau cyllidebu presennol, cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth 
Cymru ac ymchwil a gomisiynwyd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i ddulliau cyllidebu 
rhywedd o gwmpas y byd.                           
 

7.1. Mae prosesau cyllidebu effeithiol yn allweddol i wireddu’r weledigaeth ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol. Mae dwy her allweddol i fynd i’r afael â hwy; y cyntaf yw 
materion tryloywder a datgysylltiad rhwng prosesau polisi a chyllidebu a’r ail yw 
ystyried canlyniad cyfartal yn ystyrlon mewn prosesau cyllidebu a pholisi cyllidol 
ehangach.                           

 
Drwy gyfweld â swyddogion, buom yn gallu dadansoddi ymhellach fater y datgysylltiad 
rhwng y prosesau cyllidebu a llunio polisi. Awgryma’r adborth gan y swyddogion fod 
trafodaeth am gyllidebau yn dechrau gyda ffocws ar y gyllideb gyfredol, nid ar amcanion 
polisi ehangach, a gall prosesau cyllidebu fod yn anodd cymryd rhan ynddynt i’r rheini nad 
ydynt yn ddeiliaid cyllideb ar hyn o bryd. Er cydnabuwyd bod ymagweddau at gyllidebu’n 
newid, ceir teimlad o hyd ymhlith swyddogion fod y broses gyllidebu strategol yn rhy bell i 
ffwrdd o’r broses o lunio polisi ac nad yw’n ddigon tryloyw i alluogi cydweithio a chraffu 
effeithiol.               
 

7.2. Ni ystyrir cydraddoldeb yn ddigonol o hyd yn rhan o brosesau cyllidebu. 
 
Er enghraifft, er eu bod yn rhan allweddol o’r seilwaith cydraddoldeb yn Llywodraeth Cymru, 
ni chaiff Arweinwyr Cydraddoldeb eu cynnwys mewn trafodaethau cyllidebu yn eu 
hadrannau. Prin hefyd y bu’r newid yn yr Asesiad o Effaith Integredig Strategol (AEIS) o’r 
Gyllideb Flynyddol rhwng adroddiadau Cam Un a Cham Dau. Prin o hyd fu’r defnydd o 
dystiolaeth gydraddoldeb yn yr AEIS a phan fydd yn ymddangos nid yw’n gysylltiedig â 
phenderfyniadau gwariant. Anodd felly yw dirnad a ydy’r dadansoddiad o dystiolaeth wedi 
hysbysu dyraniadau cyllideb mewn unrhyw fodd ystyrlon. Mae hyn yn atseinio canfyddiadau 
o adroddiad tri phwyllgor y Cynulliad, Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol, a nododd: 
“Mae’n amlwg nad yw’r asesiad effaith integredig strategol presennol yn darparu 
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dadansoddiad effeithiol o benderfyniadau gwario. Gellid dadlau, yn sgil hynny, ei fod yn 
methu â chyflawni’r gofynion deddfwriaethol.”36  
 
 

7.3. 1.1. Nid yw fforymau presennol i gefnogi cysylltu ag arbenigwyr, fel Grŵp 
Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb (BAGE), yn gweithio’n effeithiol. Caiff hyn 
oblygiadau ar gyfer ymrwymiadau Llywodraeth Agored yn ogystal â chydraddoldeb. 

 
Anodd yw pennu i ba raddau y mae cyfraniad BAGE wedi llywio’r cynigion Cyllideb Flynyddol 
terfynol a phryderir rhywfaint o hyd i ba raddau mae’n cyflenwi ei nodau. Mewn 
cyfweliadau â swyddogion, awgrymwyd canfyddiad, o ystyried bod eisoes nifer o fforymau 
cydraddoldeb presennol, y gallai perthynas BAGE â’r fforymau eraill hyn gael ei diffinio’n 
well ac nad yw fformat a strwythur cyfredol BAGE yn hwyluso dadansoddi a darparu 
tystiolaeth yn rhwydd. Ymhellach, teimlir bod amseru’r broses gyllidebu yn cyflwyno her i 
wneud y mwyaf posibl o gyfraniad aelodau BAGE.                             
 
O safbwynt allanol, mae BAGE fel petai’n chwarae llai o ran cynghori na Grŵp Cynghori’r 
Alban ar y Gyllideb Gydraddoldeb (EBAG), sy’n parhau i esblygu a chwarae rhan amlycach yn 
y broses gyllidebu. Ar sail yr wybodaeth sydd ar gael ar-lein, mae gan EBAG rôl ac aelodaeth 
fwy pendant ac mae’n esiampl gadarnach o gysylltu ag arbenigwyr yn rhan o’r broses 
gyllidebu.                                          
 

7.4. 1.2. Cynigia cyllidebu rhywedd wahanol ffordd o wneud pethau a fyddai’n 
cyflenwi’r uchelgeisiau cydraddoldeb yn well. 

 
Er mwyn gwireddu’r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, mae angen inni 
weddnewid yr hyn a wnawn. Nid yw hyn yn bosibl heb weddnewid y ffordd y byddwn yn 
gwario arian ac yn dyrannu adnoddau. Nid her fechan mo hon. Yng nghyd-destun Brexit, 
cyni parhaus a materion hanesyddol tan-gyllido gan Lywodraeth y DU, gall fod tuedd i gadw 
at y sefyllfa sydd ohoni a chanolbwyntio ar atebion tymor byr neu doriadau tameidiog i 
gyllidebau. 
 
Yn awr yw’r cyfle i gyflawni’r gweddnewid hwn. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn 
awyddus i archwilio ffyrdd newydd o wneud pethau, gan gynnwys ailystyried y broses 
gyllidebu. Ceir hefyd ymrwymiadau newydd yng Nghynllun Gweithredu’r Llywodraeth 
Agored i “gefnogi gwell dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth a natur fwy agored mewn 
perthynas â’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn cael ei chyllid, sut y caiff arian ei godi drwy 
drethi a ddatganolwyd i Gymru a sut y caiff y cyllid hwnnw ei wario ar draws gwasanaethau 
cyhoeddus datganoledig.”37 
 

                                                      
36 Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a Phwyllgor 
Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2019) Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol  
 
37 Llywodraeth Cymru (2019) Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU 2019 i 2021: 
Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru 
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Yn ein barn ni, trwy droi at gyllidebu cydraddoldeb, gellir helpu i fynd i’r afael â rhai o’r 
heriau maith hyn gyda’r broses gyllidebu, ac mae rhywfaint o waith peilot cynnar wedi 
dechrau. Mae’r adroddiad ategol Tackling Inequality through Gender Budgeting yn cynnig 
sail dystiolaeth gyfoethog o ddulliau gweithredu cyllidebu rhywedd mewn gwahanol 
genhedloedd, a gwersi ar yr hyn sy’n gweithio’n dda. Mae wedi llywio nifer o argymhellion 
yn yr adroddiad hwn a dylid ei ddarllen ar y cyd â gwaith yr Adolygiad.                        
 
Dywedwyd bod cyllidebu rhywedd yn gyllidebu da, a’i ystyr yw cymhwyso dadansoddiad 
rhywedd i’r modd y mae llywodraethau’n codi ac yn gwario arian cyhoeddus. Yn ôl yr 
Adroddiad, mae’n adolygiad beirniadol o’r ffordd y mae dyraniadau cyllideb yn effeithio ar 
gyfleoedd economaidd a chymdeithasol menywod a dynion, ac mae’n ceisio ailstrwythuro 
penderfyniadau refeniw a gwariant i ddileu canlyniadau anghyfartal, gan ddeall hefyd ym 
mha gyd-destun y mae’r gwahaniaethau hynny’n codi.38 Yn ei hanfod, cyfres o offer ydyw 
sy’n galluogi llywodraethau i archwilio sut mae dyraniadau cyllidebol yn effeithio ar 
gyfleoedd economaidd a chymdeithasol menywod a dynion, ac ailstrwythuro 
penderfyniadau gwariant a refeniw i ddileu canlyniadau anghyfartal.39 
 
Er mwyn i gyllidebu cydraddoldeb lwyddo, bydd angen gwaith ehangach o hyd i wella 
tryloywder ynghylch y gyllideb a bydd angen cynnwys rhanddeiliaid allanol a mewnol. Fodd 
bynnag, drwy droi at gyllidebu cydraddoldeb, gellir helpu i nodi atebion i rai o’r heriau hyn i 
sicrhau y gall swyddogion polisi, rhanddeiliaid allanol a chyrff craffu fod yn well am gefnogi 
penderfyniadau cyllidebu effeithiol sy’n datblygu cydraddoldeb.                        
 

7.5. Er mwyn llwyddo, mae angen cyflenwi cyllidebu rhywedd yn rhan o ddull prif 
ffrydio cydraddoldeb ehangach, a bydd yn mynnu ymrwymiad ac arweinyddiaeth 
wleidyddol, amser, data cadarn ar sail rhywedd, a chymhwyso amrywiaeth o offer 
a phrosesau dadansoddi i ddatgelu’r sefyllfa bresennol a chamau gweithredu ar 
gyfer newid.40 1.1.  

 
7.6. Mabwysiadwyd cyllidebu rhywedd gan nifer o wledydd o gwmpas y byd, a 

hynny’n fwyaf cyffredin yn rhan o strategaeth ehangach i brif ffrydio rhywedd. 
Dadleua rhai bod cyllidebu rhywedd yn esgor ar brif ffrydio rhywedd drwy 
ganolbwyntio ar y ffordd y codir ac y dyrennir adnoddau i ariannu amcanion polisi 
mewn modd sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywedd, a hynny heb ei 
waethygu.41 

 
7.7. Ceir nifer o enghreifftiau o gyllidebu rhywedd o bedwar ban byd sy’n gallu llywio 

datblygiad model i Gymru. Amlinellir y rhain yn yr adroddiad ategol gan Ganolfan 

                                                      
38O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Tackling Inequalities through Gender Budgeting: 
Evidence and Models. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
39 Ibid  
40O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Tackling Inequalities through Gender Budgeting: 
Evidence and Models. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
41 Ibid  
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Polisi Cyhoeddus Cymru ‘Tackling Inequality Through Gender Budgeting’, y dylid ei 
ddarllen ochr yn ochr â’r bennod hon yn benodol.42 

 
Mae enghreifftiau rhyngwladol yn cynnig gwersi amhrisiadwy a all lywio datblygiad dull 
arbennig Cymreig o gyllidebu rhywedd. 
 
Mae tri bloc adeiladu ar gyfer cyllidebu rhywedd43: 
 

1. Eglurder diben a dealltwriaeth       
2. Ymrwymiad gwleidyddol cadarn a chyson                              
3. Proses a strwythurau sy’n cefnogi ac yn cynnwys gwleidyddion, swyddogion a 

chymdeithas sifil i ddatblygu ymagwedd at gyllidebu rhywedd 
 
Yn ôl adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, nid oes angen i gyllidebu rhywedd fod yn 
gymhleth, ond mae angen iddo fod yn gadarn: yn seiliedig ar ddata a dadansoddiad a 
dealltwriaeth gyffredin o gysyniadau a diben. Dywed fod tystiolaeth ryngwladol yn amlygu 
bod angen cefnogi’r rhai sy’n llunio polisïau a pharatoi cyllidebau i ddatblygu eu 
dealltwriaeth o ddimensiynau rhywedd polisïau cyhoeddus h.y. bod penderfyniadau refeniw 
a gwariant cyhoeddus yn cael gwahanol effeithiau ar fenywod a dynion.44 
 
Cynigia ymchwil i brofiadau rhyngwladol bwyntiau dysgu pellach45: 
 

• Nodwyd yn gyson fod arweinyddiaeth y weinyddiaeth gyllid yn elfen hanfodol o 
fabwysiadu cyllidebu rhywedd yn llwyddiannus. Atseiniwyd hyn gan arbenigwyr 
Nordig a argymhellodd fod cyfrifoldeb am gyllidebu rhywedd yn perthyn i’r 
Gweinidog Cyllid, gan integreiddio yn y Weinyddiaeth swyddogion pwrpasol a 
hyfforddwyd mewn cyllidebu rhywedd.46 

• Mae gofynion cyfreithiol ar gyfer cyllidebu rhywedd yn bwysig.              
• Dylai nodau cyllidebu rhywedd gydredeg â chynlluniau cydraddoldeb rhywiol 

cenedlaethol. Dylai nodau cydraddoldeb rhywiol fod yn weladwy a dylid mynd ar eu 
trywydd ar draws pob maes polisi, gan gynnwys polisi economaidd a chyllidol; ac ni 
ddylent ganolbwyntio ar wariant yn unig, a fu’n ffocws mwy nodweddiadol i 
gyllidebu rhywedd, ond hefyd ar drethi a pholisïau treth. 

• Gellir gweithredu cyllidebu rhywedd yn llwyddiannus ar y lefelau cenedlaethol, 
gwladol a/neu leol                       

• Mae angen meithrin gallu’n fras ond byddai staff lefel dechnegol mewn llawer o 
wledydd yn elwa ar hyfforddiant ychwanegol.        

 

                                                      
42 Ibid  
43 Ibid 
44 Ibid  
45 Ibid  
46 Talyor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Gender Equality: Learning from Nordic Nations  
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7.8. Yn y tymor hir, dylid datblygu dull Cymreig o gyllidebu rhywedd mewn 
partneriaeth ag arbenigwyr yn rhan o ddull prif ffrydio cydraddoldeb.                         

 
Gellir newid offer ac ymagweddau presennol i ymgorffori dadansoddiad cydraddoldeb yn 
fwy effeithiol mewn prosesau cyllidebu, ond yn y tymor hir mae angen inni feddwl yn fwy 
radicalaidd. Felly canolbwyntia ein hargymhellion ar ddatblygu dull Cymreig o gyllidebu 
cydraddoldeb. Mae’r adroddiad ar gyllidebu rhywedd a gomisiynwyd ac a gyhoeddwyd gan 
Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn sail dystiolaeth amhrisiadwy i lywio datblygiad dull 
Cymreig. Rhaid datblygu’r dull hwn mewn partneriaeth ag arbenigwyr a byddem yn 
rhybuddio rhag cychwyn cynlluniau peilot cyn gwneud mwy o waith i nodi nodau ac 
amcanion cyllidebu rhywedd ac i osod cyllidebu rhywedd yng nghyd-destun dull prif ffrydio 
cydraddoldeb ehangach. Bydd yn anodd barnu llwyddiant unrhyw gynllun peilot heb 
egluro’r amcanion cydraddoldeb yr asesir gwariant yn eu cylch.                                                                     
 
Bydd sbarduno’r diwygio radicalaidd hwn yn cymryd amser ac yn mynnu adnoddau ac 
ymrwymiad gwleidyddol, ond mae’n hanfodol bwysig i wireddu’r weledigaeth ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol a byddai’n cyd-fynd ag egwyddorion llywodraeth ffeministaidd, sef 
rhoi safbwynt rhywedd wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau, cyllidebu a dyrannu 
adnoddau.                    
 
 
 
 
 

7.9. Argymhellion: Tymor byr      
 
Cefnogwn yr holl argymhellion a wnaed gan yr adroddiad traws-bwyllgor a byddem yn 
annog Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â’r rhain ar frys. Yn ogystal:                      
 

30. Gellid defnyddio offeryn AEI cryfach ar gyfer y gyllideb yn ogystal â datblygu polisi er 
mwyn asesu effaith yn fwy cyson ar draws Llywodraeth Cymru.                                       

31. Dylid datblygu hyfforddiant a’i gyflwyno fesul cam i swyddogion yn y Trysorlys ac 
mewn swyddi ariannol ar draws adrannau llywodraeth Cymru i fagu cymhwysedd 
cydraddoldeb. Yn ogystal â gwella’r asesiad effaith cyfredol, bydd hyn yn sylfaen 
bwysig ar gyfer cyllidebu cydraddoldeb.          

32. Dylid datblygu hyfforddiant i Weinidogion fagu cymhwysedd cydraddoldeb a’u 
cefnogi i ofyn cwestiynau heriol drwy gydol y broses gyllidebu.                           

33. Dylid adolygu BAGE i ystyried, o leiaf, y cwestiynau canlynol:                             
• A ydy diben BAGE yn glir? A ddeellir hyn ar draws Llywodraeth Cymru a chan 

aelodau’r grŵp?                          
• A ydy BAGE yn cael ei gynnwys ar yr amser cywir ac ar y lefel gywir? 
• A oes angen i adrannau ddefnyddio BAGE yn well, pan fyddant yn asesu 

effaith eu cynigion gwario dangosol? A ddylid ariannu aelodau BAGE i sicrhau 
y gallant gefnogi’r broses gyllidebu â thystiolaeth a gallu dadansoddi?                                           



36 
 

34. Dylai fod yn orfodol i bob cyflwyniad i’r Trysorlys, gan gynnwys cynigion cyllideb 
drafft, gynnwys AEI llawn ynghlwm wrtho. Bydd hyn yn mynnu bod Cyfarwyddwyr, 
Dirprwy Gyfarwyddwyr ac Arweinwyr Cyllid yn rhoi arweinyddiaeth, gan sicrhau yr 
ystyrir canlyniad cyfartal mewn cynigion.    

 
7.10. Argymhellion: Tymor hir      

 
35. Dylid datblygu dull Cymreig o gyllidebu rhywedd neu gydraddoldeb mewn 

partneriaeth ag arbenigwyr ac yng nghyd-destun dull prif ffrydio cydraddoldeb 
ehangach. Bydd angen i hyn gydredeg â’r gwaith sydd wedi dechrau i adeiladu’r 
proffesiwn polisi ac ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

36. Dylai rôl arwain y Trysorlys wrth ddatblygu a gweithredu cyllidebu rhywedd gael ei 
diffinio a’i chyfleu’n helaeth yn y llywodraeth a dylid rhoi gallu pwrpasol ar gyfer 
cyllidebu rhywedd ar waith yn y Trysorlys.                             

37. Dylid gweithredu cyllidebu rhywedd neu gydraddoldeb ar sail beilot, a’i gyflwyno 
fesul cam yn rhan o ddull prif ffrydio cydraddoldeb ehangach, sy’n cynnwys nodau 
a/neu amcanion cydraddoldeb eglur. Mae’n debygol y bydd hyn yn gofyn 
hyfforddiant i swyddogion, gweinidogion a chyrff craffu, cymhorthion swydd ac 
adnoddau eraill i gefnogi gweithredu, swyddogaethau herio cadarnach yn y 
llywodraeth a gwell BAGE i roi cyngor arbenigol, gallu dadansoddi a thystiolaeth.                       
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8. Gallu, arbenigedd a chymhwysedd o ran rhywedd 
 
Ni ellir gwireddu’r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol oni sicrheir y gallu, yr 
adnoddau a’r arbenigedd cywir i gefnogi’r newid sefydliadol y mae’r adroddiad hwn yn ei 
argymell. Yng Ngham Un, daeth gallu cydraddoldeb i’r amlwg yn faes sy’n peri gofid, gan 
ddod i’r casgliad bod y gallu’n dameidiog ac yn anghyson.        
 
Mae gwersi o genhedloedd Nordig ac eraill sydd wedi gweithredu prif ffrydio yn arddangos 
pwysigrwydd gallu cydraddoldeb, nid o ran niferoedd swyddogion yn unig ond hefyd o ran 
cymhwysedd o ran rhywedd neu gydraddoldeb. Yn ôl Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol 
Ewrop (EIGE), mae cymhwysedd o ran rhywedd yn cynnwys ymrwymiad, arbenigedd 
methodolegol a gwybodaeth arbenigol.47 Yn yr un modd, amlyga’r Cenhedloedd Unedig mai 
datblygu gallu yw un o chwe elfen allweddol prif ffrydio llwyddiannus ac mae OECD yn 
cynnwys rolau a chyfrifoldeb pendant ar gyfer cydraddoldeb rhywedd a phrif ffrydio 
rhywedd yn gam yn eu hofferyn hunanasesu Prif Ffrydio Rhywedd.48 
 
Ers Cam Un, sefydlwyd adran Polisi Integredig a’r Dyfodol i fagu gallu polisi ar draws 
Llywodraeth Cymru a chefnogi gweithrediad pellach Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
Mae’n bryd felly ystyried yr arbenigedd a’r gallu cydraddoldeb presennol ar draws 
Llywodraeth Cymru a sut y gellir cryfhau hyn i gyflenwi’r weledigaeth newydd ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol.                      
 
Prif ffocws ein hargymhellion yw’r tymor byr i’r tymor canolig. Os derbynnir yr argymhellion 
i ddatblygu a gweithredu strategaeth prif ffrydio cydraddoldeb, bydd angen ailystyried 
cwestiwn gallu, adnoddau a chymhwysedd i sicrhau y gosodir y seilwaith angenrheidiol i 
gefnogi gweithredu llwyddiannus.                                                
 

8.1. Mae digon o allu, arbenigedd ac adnoddau yn bwysig. Er dylai pawb fod yn 
gyfrifol am feddwl am gydraddoldeb wrth ddatblygu polisïau a rhaglenni, nid yw 
hyn yn golygu nad oes angen arbenigwyr pwrpasol sy’n gallu cefnogi cydweithwyr 
i fagu eu cymwyseddau eu hunain mewn perthynas â chydraddoldeb yn ogystal â 
mynd ati i edrych ar wella systemau a phrosesau, adnoddau hyfforddiant a 
darparu swyddogaeth herio y mae mawr ei hangen. Mae hyn yn benodol o bwysig 
yn ystod cyfnod gweithredu prif ffrydio cydraddoldeb.              

 
Fel y dywedom, er mwyn gwireddu’r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, 
bydd angen i’r hyn a wna Llywodraeth Cymru newid, ond bydd angen hefyd gweddnewid ei 
ffordd o weithio. Ceir dyhead ymhlith Gweinidogion ac arweinwyr yn y gwasanaeth sifil i 
ymgorffori cydraddoldeb yn y broses bolisi, ond ni all hyn ddigwydd heblaw bod digon o allu, 

                                                      
47 EIGE (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming Toolkit  
48 Bwrdd Prif Weithredwyr y Cenhedloedd Unedig a grybwyllir yn EIGE (2016)  Institutional Transformation: 
Gender Mainstreaming Toolkit / OECD (2018) Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality 
Implementing the 2015 OECD Recommendation on Gender Equality in Public Life  
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adnoddau, cymhwysedd ac arbenigedd wedi’u sefydlu i gefnogi newidiadau mewn proses a 
diwylliant. 
 
Mae gallu, o ran staff pwrpasol, arbenigedd a chymhwysedd, yn wers allweddol i’w dysgu o 
ymagweddau rhyngwladol. Bu’r rhan fwyaf o’r arbenigwyr Nordig yn myfyrio ynghylch rôl 
swyddogion cydraddoldeb pwrpasol, boed y rhain yn swyddi amser llawn neu ran-amser, a 
phwysigrwydd meithrin gallu drwy hyfforddiant. Un o amcanion craidd Cam Dau felly oedd 
archwilio a oes digon o arbenigedd, gallu ac adnoddau cydraddoldeb ar draws Llywodraeth 
Cymru i gefnogi dull cyson o ddatblygu polisi sy’n gynhwysol o ran rhywedd. Mae ein 
canfyddiadau yn y Bennod hon yn helaeth seiliedig ar gyfweliadau â swyddogion 
Llywodraeth Cymru ac enghreifftiau o arfer gorau o genhedloedd Nordig ac arweinwyr byd 
eraill ar gyfer cydraddoldeb rhywiol.       
 
Mae heriau gallu’n mynd y tu hwnt i gydraddoldeb, gan effeithio ar y gallu i lunio polisïau a 
arweinir gan dystiolaeth. Mae creu mwy o amser a lle i lunio polisïau’n dda a meddwl yn 
feirniadol yn ganolog i lywodraeth dda, ac yn talu ffordd yn y pen draw. 
 
Rydym hefyd yn cydnabod bod heriau parhaus wrth ymdrin â mater gallu. Prin y bu’r 
recriwtio allanol (a llawer yn ystyried bod recriwtio wedi’i rewi) ers nifer o flynyddoedd, a 
cheir argraff o brinder cynllunio gweithlu drwy’r sefydliad, sy’n gallu gadael rhai swyddi’n 
wag a rhoi pwysau ar dimau sydd eisoes yn ysgwyddo llawer. Mae diffyg lleisiau, profiadau 
ac arbenigedd newydd yn dod i mewn i’r llywodraeth yn lleihau’r lle i syniadau newydd a 
ffyrdd arloesol o wneud pethau, ac yn creu rhwystrau ychwanegol rhag bod yn gyflogwr 
mwy amrywiol. Trafodir y materion hyn ychydig yn fanylach yn y bennod nesaf a bydd yn 
fuddiol eu hystyried ochr yn ochr â’r cwestiwn hwn o allu cydraddoldeb.                  
 

8.2. Yn Llywodraeth Cymru, mae Arweinwyr Cydraddoldeb yn rhan allweddol o’r 
seilwaith cydraddoldeb ond yn aml yn bodloni’r swydd hon yn rhan fechan o’u prif 
swydd.  Mae’r Tîm Cydraddoldeb canolog yn ffynhonnell allweddol o gymorth a 
chyngor i Arweinwyr Cydraddoldeb a swyddogion eraill.  

 
Ymgorfforwyd rhyw fath o allu cydraddoldeb yn y rhan fwyaf o adrannau, a hwnnw’n aml ar 
ffurf Arweinydd Cydraddoldeb, sy’n gyfrifol am hyn ochr yn ochr â’i brif rôl. O ganlyniad, 
mae’r aelodau hyn o staff yn fwy ymatebol ac yn methu ag ymgymryd â swyddogaethau 
craidd llywodraeth gan gynnwys trafodaethau cyllideb neu adolygu dogfennau fel Cyngor 
Gweinidogol. Fodd bynnag, cydsynnir mai prin iawn y byddai cydraddoldeb yn cael ei 
ystyried, heb Arweinwyr Cydraddoldeb yn eu lle i herio a chwestiynu, mewn swyddogaethau 
pob dydd ac wrth ddatblygu polisïau.                                                                     
 
Cynigia Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (ESNR) fodel gwahanol, gydag Uned 
Gydraddoldeb fwy o faint, a ystyrir yn gyffredinol yn un effeithiol sy’n galluogi gwaith mwy 
rhagweithiol.  
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Y Tîm Cydraddoldeb canolog yw’r brif ffynhonnell o gymorth a chyngor i’r rhan fwyaf o 
swyddogion, ond pryderir bod y tîm dan ormod o bwysau ac yn jyglo nifer o rolau, e.e. rheoli 
grantiau a rhoi cyngor a chymorth arbenigol. Efallai hefyd y dibynnir yn ormodol ar y Tîm 
Cydraddoldeb, a hynny’n cael ei waethygu gan ddiffyg uwchsgilio i swyddogion ar 
gydraddoldeb.    
 

8.3. Caiff heriau gallu eu cymhlethu gan bwysau amser, sydd hefyd yn cyfyngu ar 
gyfleoedd i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, datblygu polisi ar sail tystiolaeth a 
defnyddio asesiad effaith yn effeithiol yn offeryn llunio polisi. 

 
Drwy fynd i’r afael â materion gallu a phwysau amser, gellid sicrhau newid y tu hwnt i 
gydraddoldeb. Mae angen ar bobl yr amser, y lle, y gallu a’r offer i lunio polisïau’n effeithiol 
ar sail tystiolaeth yn ogystal ag asesu effaith yn effeithiol. Mae llawer o swyddogion sy’n 
rhan o Gam Dau’r Adolygiad wedi myfyrio ynghylch gwerth cael amser i gamu’n ôl a thrafod 
y materion pwysig hyn. O hyn ymlaen, mae angen ystyried sut y gellir creu’r lle hwn.                                        
 

8.4. Ceir argraff nad yw arbenigedd yn cael ei werthfawrogi’n ddigonol mewn rhai 
rhannau o’r gwasanaeth sifil.    

 
Ceir argraff ymhlith rhai swyddogion fod llwyddiant yn dibynnu’n aml ar ddringo i’r ffon 
nesaf ar yr ysgol, sydd fel rheol yn mynnu datblygu cymwyseddau cyffredinol ac arddangos 
bod sgiliau’n drosglwyddadwy. Mae hyn yn creu amgylchedd lle teimla rhai swyddogion nad 
yw datblygu arbenigedd pwnc penodol bob amser yn cael ei ystyried yn werthfawr.                     
 
Caiff hyn oblygiadau hefyd ar gyfer cyngor cydraddoldeb, sy’n faes cymhleth gyda gofynion 
cyfreithiol, a hefyd ar gyfer cof sefydliadol. Er bydd angen cyffredinolwyr bob amser, nid 
yw’n amlwg bod y cydbwysedd rhwng arbenigwyr a chyffredinolwyr yn effeithiol ar hyn o 
bryd yn cefnogi blaenoriaethau cydraddoldeb.                 
 

8.5. Argymhellion     
 

38. Dylid egluro rôl y Tîm Cydraddoldeb Canolog ac ystyried a yw’n cael ei adnoddu’n 
ddigonol ar hyn o bryd i gyflawni’r rôl hon. Dylai hyn ystyried gallu, yn ogystal ag 
arbenigedd a chymhwysedd cydraddoldeb.                      

39. Dylai Arweinwyr Cydraddoldeb fod yn swyddi amser llawn a chanddynt ddigon o 
arbenigedd ar lefel briodol o uchel i herio a llywio prosesau craidd fel Cyngor 
Gweinidogol a thrafodaethau cyllideb adrannol. Dylai fod disgrifiad swydd clir sy’n 
nodi rolau a chyfrifoldebau a rhaid cyfleu eu rôl yn glir i staff er mwyn sicrhau bod y 
sgiliau a’r cymorth a wneir ar gael yn cael effaith ar ddatblygu polisïau.                                      

40. Dylai adrannau eraill gopïo modd ESNR, gydag unedau cydraddoldeb a thimau 
busnes llywodraeth yn cael eu creu. Bydd hyn yn lleddfu’r pwysau ar unedau 
canolog, fel y Tîm Cydraddoldeb, ac yn galluogi pob adran i ddatblygu gallu 
cydraddoldeb, gyda gwybodaeth ddigonol am y meysydd polisi arbenigol, e.e. 
Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus.     
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41. Dylid datblygu rhaglen o hyfforddiant i uwchsgilio pob swyddog polisi a magu 
cymhwysedd rhywedd a chydraddoldeb.                           

 

9. Sicrhau Newid: Ffyrdd o Weithio      
 
Yng Ngham Un, nodwyd bod rhaid i Lywodraeth Cymru arwain drwy esiampl o ran datblygu 
cydraddoldeb. Edrychom ar rôl Llywodraeth Cymru yn gyflogwr ac yn lluniwr polisi er mwyn 
“gwneud ymdrech barhaus sy’n arwain at newid parhaol” 49 Mae Llywodraeth Cymru wedi 
derbyn llawer o argymhellion Cam Un a bu ysbryd y swyddogion wrth ddechrau Cam Dau yn 
gadarnhaol iawn ar y cyfan. Yr her fydd cynnal y ffocws a’r momentwm hyn pan na fydd 
ffocws allanol yr Adolygiad yn bresennol rhagor. Yn y bennod hon, amlygwn rai o’r themâu a 
ddaeth i’r amlwg o’r Adolygiad, ac o reidrwydd mae hyn yn seiliedig ar y cyfweliadau a 
gynhaliom â swyddogion o bob rhan o Lywodraeth Cymru, adolygu polisïau a phrosesau ac 
edrych ar arfer gorau o ran sut gall sefydliadau arwain newid.                                                              
 
Hyd yn oed yng Ngham Dau estynedig yr Adolygiad hwn, ni fuasai’n bosibl adolygu a deall 
pob polisi, gweithdrefn neu broses sy’n arwain y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n 
gweithio’n ymarferol. I’r graddau hynny, efallai bod arfer da nad ydym wedi’i nodi, a allai 
helpu i gyflenwi uchelgais yr Adolygiad hwn a’r weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. 
Rydym yn annog ystyried ein hargymhellion â didwylledd, a pharodrwydd i fyfyrio ymhellach 
i nodi newidiadau pellach yn ogystal â’r rhai a awgrymwn yma.                              
 
Mewn penodau blaenorol, ac yng Ngham Un, nodwyd bwlch gweithredu gennym rhwng y 
weledigaeth a’r uchelgais i sicrhau mwy o gydraddoldeb, ac ymarfer. Rydym hefyd yn 
archwilio yn yr Adolygiad hwn sut gallai alinio deddfwriaeth a rheoliadau’n well ddarparu 
ffyrdd o symud y tu hwnt i gydymffurfio o ran cydraddoldeb. Yn yr un modd, yn y bennod 
hon, archwiliwn sut ellir ymgorffori gwir newid yn y ffordd y mae Llywodraeth Cymru’n 
gweithio. Mae newid diwylliant yn anodd ac mae’n cymryd amser, ond mae’n gyraeddadwy 
a gall ddwyn ffrwyth go iawn i Lywodraeth Cymru, ac i Gymru.         
 

9.1. Rhaid llawn werthfawrogi pwysigrwydd arwain a negeseuon parhaus ‘o’r brig’ am 
yr angen i wneud cynnydd tuag at gydraddoldeb. Dylai hyn gynnwys 
arweinyddiaeth gan Weinidogion, a chan yr Uwch Wasanaeth Sifil.                                        

 
Bydd arweinyddiaeth i weithredu’r argymhellion yn yr Adolygiad hwn yn allweddol. 
Dangosodd Llywodraeth Cymru eisoes arweinyddiaeth sylweddol yn comisiynu’r Adolygiad 
hwn ac yn cymryd rhan ynddo, ac roedd y rhan a chwaraewyd gan lefelau uchaf y 
gwasanaeth sifil yn holl bwysig i’n gwaith, a ninnau’n ddiolchgar am hynny.                                     
 
Dangosodd Llywodraeth Cymru gryn barodrwydd i nodi’r angen i wneud cynnydd pellach 
tuag at gydraddoldeb, a’r cam nesaf yw croesawu’r ‘cyfnod gweithredu a mesur’ a pharhau i 
werthuso a gwella.                     
                                                      
49 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol: Cam Un Gorffennaf 2018 
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Rydym yn llawn werthfawrogi’r heriau yma, ond er mwyn gweithredu’r newidiadau a 
gynigiwn yn yr Adolygiad hwn yn llwyddiannus, mae angen gweddnewid diwylliant 
sefydliadol Llywodraeth Cymru. Mae’n sefydliad cymhleth, ac nid yw newid yn hawdd, ond 
rhaid i ymdrech barhaus i ganolbwyntio ar feysydd gwelliant hefyd gynnwys parodrwydd i 
fod yn fwy hunanymwybodol, hunanfeirniadol ac agored i rai methiannau. Mynnir hefyd 
broses fwy systematig ac ymrwymiad i reoli perfformiad. Ar ôl gosod ymagwedd radicalaidd 
uchelgeisiol at gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, credwn yn gryf nad all Gweinidogion 
ddisgwyl perffeithrwydd ar unwaith, ond nad allant ychwaith adael i’r sefyllfa bresennol 
barhau, am fod y newid yn digwydd yn rhy araf.       
 
Drwy gydol yr Adolygiad hwn, buom yn gallu nodi ac arddangos bod arweinyddiaeth 
wleidyddol yn cael effaith sylweddol, a bod y newid cyfredol i ganolbwyntio mwy ar 
ganlyniad cyfartal yn bendant o ganlyniad i ymrwymiad gwleidyddol i wneud gwahaniaeth.  
 
Gallai hyn fynnu ystyried sut mae agweddau ar fusnes y llywodraeth yn cael eu cynnal ar hyn 
o bryd, ac a oes dulliau mwy effeithlon ac effeithiol a fyddai’n bodloni anghenion 
Gweinidogion, gan hefyd ganiatáu i wasanaeth sifil dynamig, mwy hyblyg ddod i’r amlwg. 
Bydd hyn hefyd yn mynnu defnyddio technoleg yn well gan swyddogion a Gweinidogion, a 
pharodrwydd i gwestiynu a herio ‘y ffordd y gwnaethpwyd pethau erioed’.                     
 

9.2. Mae’r rhan fwyaf o staff y cysylltom â hwy yn barnu bod Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo i fod yn gyflogwr amrywiol a chynhwysol, ond bod tipyn o ffordd i fynd.                                                

 
Drwy ein cyfweliadau â staff Llywodraeth Cymru, cawsom ymdeimlad clir o lywodraeth sy’n 
gyflogwr da, sy’n cynnig telerau ac amodau a chyfleoedd da. Canfuom rai enghreifftiau o 
arfer da y disgwyliem i gefnogi ymdrechion i hyrwyddo cydraddoldeb ymhellach ar draws y 
llywodraeth. Yn benodol, roedd hyn yn cynnwys cynllun peilot gweithio hyblyg (Merthyr) a 
chyflwyniad dilynol Gweithio’n Glyfar a chyfarpar TG newydd i alluogi staff i weithio o bell a 
chyda mwy o ymreolaeth. Mae cyflwyno ‘Dewch i Drafod’ hefyd yn gadarnhaol, gan gefnogi 
mwy o ffocws ar lesiant a chynnig mwy o fannau cyswllt rheolaidd rhwng staff a rheolwyr 
llinell.                 
 
Fodd bynnag, canfuom hefyd ychydig o anghysondeb yn y ffordd y mae rhai polisïau, fel 
gweithio hyblyg, yn cael eu gweithredu, a rhai staff yn awgrymu bod hyn yn amrywio’n 
sylweddol yn ôl y rheolwr (a’i farn). Dylai uwch arweinwyr yn y gwasanaeth sifil sicrhau 
ffocws ar gysondeb i sicrhau bod yr holl staff a thimau yn gallu elwa ar weithio mwy 
ystwyth.                         
 
Yn ein trafodaethau â swyddogion, roedd yn amlwg fod modelau rôl gweladwy, ac uwch 
reolwyr â safonau uchel o atebolrwydd amdanynt eu hunain, a’u hymddygiad, yn cael 
effaith gadarnhaol. Fodd bynnag, pan archwiliwyd ffyrdd o annog a galluogi mwy o fenywod 
i gymryd swyddi uwch yn Llywodraeth Cymru, roedd argraff glir o oriau hir, colli buddion (fel 
amser hyblyg) ac angen ‘ffitio mowld penodol’. Rydym yn ymwybodol iawn bod llawer o 
swyddi uwch yn Llywodraeth Cymru yn llafurus dros ben, ac y bydd gofynion wrth reswm i 
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fodloni’r anghenion heriol hynny. Fodd bynnag, mae’r canfyddiad cyfredol am yr Uwch 
Wasanaeth Sifil yn rhwystro llawer o rai eraill (menywod a dynion) rhag ceisio gwneud 
cynnydd ac yn eu hannog i beidio. Mae angen i arweinwyr yn Llywodraeth Cymru ganfod 
ffyrdd o arddangos ymddygiadau cadarnhaol sy’n annog grwpiau mwy amrywiol o unigolion 
i geisio dyrchafiad i swyddi’r Uwch Wasanaeth Sifil.     
 
Ar y cyfan, wrth ystyried dulliau recriwtio, a chadw a dilyniant, ni ddaethom ar draws 
tystiolaeth o ddull strategol o gynllunio’r gweithlu. Hwyrach fod y recriwtio allanol prin iawn 
(y mae llawer yn Llywodraeth Cymru yn ei ystyried yn rhewi recriwtio) yn gwaethygu’r 
broblem hon, ond dylid alinio’n agosach flaenoriaethau Gweinidogion a’r adnoddau, gallu ac 
arbenigedd i allu bodloni’r rhain.                                     
 

9.3. Roedd yn amlwg drwy ein cyfweliadau fod amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru yn 
broblem barhaus, a bod angen ymdrechu’n sylweddol ac yn barhaus i fynd i’r afael 
â hyn.            

 
Er ein bod yn gallu nodi llawer o enghreifftiau o arfer da yn Llywodraeth Cymru o ran 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, yn rhy aml roeddent yn ymatebol neu’n 
unswydd, a heb eu halinio’n glir â nodi’r ‘problemau’ cyfredol a strategaeth glir ar gyfer 
gwella. Roedd yn amlwg drwy ein cyfweliadau, ac ymgysylltu â rhanddeiliaid, fod 
amrywiaeth (staff) yn Llywodraeth Cymru yn broblem ddifrifol, a bod angen ymdrechu’n 
sylweddol ac yn barhaus i fynd i’r afael â hyn. Rhaid i arweinwyr ganfod ffyrdd mwy 
creadigol a brys o gynyddu amrywiaeth yn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys defnyddio 
secondiadau i fagu profiad, allgymorth i fagu ymddiriedaeth a rhwydweithiau â chymunedau 
mwy amrywiol a gwahanol ddulliau recriwtio sy’n dileu rhagfarn.                   
 
Yn ystod yr adolygiad hwn, cyfarfuom â llawer o weision sifil tra ymroddedig, gyda gwir 
ymroddiad dwfn i’w gwaith ac i sicrhau newid cadarnhaol yng Nghymru, a pharodrwydd i 
feddwl yn greadigol. Fodd bynnag, cawsom ein taro hefyd gan farn glir nad yw Llywodraeth 
Cymru / y gwasanaeth sifil ar hyn o bryd yn gweithredu mewn modd sy’n hwyluso nac yn 
galluogi’r creadigrwydd neu arloesedd hwnnw i fwrw gwreiddiau, ac nad yw pobl yn cael eu 
gwobrwyo na’u hannog yn arbennig i feddwl yn wahanol neu ystyried materion mewn 
ffordd newydd. Ni nodir hyn er mwyn beirniadu na rhoi bai, ond yn hytrach i ddangos faint 
sydd angen ei newid i ddatblygu’n sefydliad mwy dynamig.                                       
 
Dyma’r her i’r ffordd ‘busnes fel arfer’ o weithredu y credwn ei bod yn angenrheidiol i 
gyflawni’r weledigaeth yr ymrwymodd Llywodraeth Cymru iddi.                         
 
Trwy ein cyfweliadau â staff ar draws Llywodraeth Cymru, a’r dadansoddiad y buom yn gallu 
ei wneud o bolisïau a phrosesau, mae’n amlwg bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
egwyddor gwella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle. Ni ddylid darllen 
y dadansoddiad yn yr Adolygiad hwn fel beirniadaeth o Lywodraeth Cymru, oherwydd dim 
ond drwy fod yn fodlon gwneud ei hun yn destun craffu y bydd yn gallu newid, a dylid ei 
chanmol am hynny. Clywsom adroddiadau cadarnhaol am newid sylweddol dros y ddwy 
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flynedd ddiwethaf i osod cydraddoldeb yn union wrth wraidd yr hyn y mae’r llywodraeth yn 
ei wneud, a bod negeseuon cryfion gan y Prif Weinidog, y Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip 
a’r Arweinydd Tŷ a Phrif Chwip blaenorol yn ogystal â’r Ysgrifennydd Parhaol oll wedi helpu i 
osod cydraddoldeb wrth wraidd meddwl Llywodraeth Cymru, yn ogystal â rhai newidiadau 
sylweddol i ffordd y staff o weithio.    
 
Mae rhagor i’w wneud o hyd, ac ni ddaw hyn heb ei heriau. Nid tasg fechan mo newid 
anghydraddoldeb a rhaniadau rhywedd sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ni fydd 
gwahaniaethu a cham-drin yn diflannu’n syml dros nos nac yn hawdd, nac ar gais un polisi 
neu weithred gan Lywodraeth Cymru. Ond ni allwn adael i hyn fod yn esgus dros beidio â 
rhoi cynnig arni,  ac wedi gwneud ymrwymiad cryf iawn i newid, a mabwysiadu 
gweledigaeth newydd radicalaidd, hwn yw’r amser cywir i fwrw ymlaen ymhellach.   
 
Mae rhai heriau sylweddol, a rhaid eu llawn werthfawrogi. Ar y cyfan, mae gweision sifil yn 
debygol o fod yn wyn eu croen, yn perthyn i’r dosbarth canol, ac wedi cael addysg dda. 
Mae’n risg sylweddol fod gormod o staff heb gael eu cysylltu’n ddigonol â phrofiadau llawer 
o fenywod, lleiafrifoedd ethnig ac unigolion â nodweddion gwarchodedig eraill, nac yn deall 
y profiadau hyn. Nid yw hyn yn beirniadu unrhyw dimau na staff unigol, a oedd ar y cyfan yn 
ymwybodol o’r broblem hon ac yn llawn cydymdeimlad, yn ein barn ni. Fodd bynnag, roedd 
llawer hefyd yn teimlo heb bŵer i achosi newid, a dylai fod mwy o ymdrech i sicrhau y gall 
swyddogion gael allan o lywodraeth yn fwy, a dod ag arbenigwyr trwy brofiad i mewn, i 
lywio’r polisïau a’r penderfyniadau a wnawn.                                                        
 
Rydym yn cydnabod nad problem i Lywodraeth Cymru yn unig mo hon; mae llawer o’r 
materion a nodir yma’n debygol o fod yn nodweddion ar weithluoedd mawr eraill, a hynny’n 
cryfhau’r gofyniad i Lywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth. Ceir pryder o hyd, a bwlch, 
mai dim ond y rheini â ‘diddordeb’ presennol mewn cydraddoldeb a fydd yn darllen 
adolygiadau fel hyn, yn ymddiddori ynddynt, ac yn gweithredu ynghylch y canfyddiadau 
ynddynt. Er nad all yr Adolygiad hwn o Gydraddoldeb Rhywiol gywiro pob ‘cam’ ac 
anghydraddoldeb yn ein cymdeithas, mae’n holl bwysig i’r sefydliadau a’r cyflogwyr hynny â 
chryn bŵer a dylanwad ddangos arweinyddiaeth i sicrhau bod pobl yn dechrau newid, a’n 
bod oll yn dechrau derbyn bod cydraddoldeb yn bwysig i bawb. 
 

9.4. Argymhellion    
 

42. Mae angen cael newid sylweddol yn y ffordd arferol o weithio yn Llywodraeth Cymru 
a fydd yn mynnu arweinyddiaeth o’r brig a chydweithio agos rhwng Gweinidogion a 
swyddogion. Dylai’r gwaith o oruchwylio gweithredu’r argymhellion a amlinellwyd yn 
yr Adolygiad hwn gael ei gefnogi gan barhad craffu allanol – gan gynnwys aelodau o’r 
grŵp llywio a/neu grŵp cynghori arbenigol.                                       

43. Ymrwymiad i ymdrech barhaus i gyfathrebu’r weledigaeth (y tu mewn a’r tu allan i’r 
Llywodraeth) ac egwyddorion llywodraeth ffeministaidd ar draws Llywodraeth 
Cymru gan gynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid i wneud hynny. 
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44. Datblygu ymagwedd fwy strategol at gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar 
draws y sefydliad sy’n defnyddio gwybodaeth reoli, a dealltwriaeth o brofiadau staff 
cyfredol, ac sy’n gweithio gyda rhwydweithiau staff.             

45. Adolygu pa gamau y gellir eu cymryd i sicrhau y gall Uwch Weision Sifil gael yr un 
hyblygrwydd mewn arferion gwaith â gweddill bandiau cyflogeion Llywodraeth 
Cymru, i annog mwy o ymgeiswyr mwy amrywiol i’r swyddi uwch.                                  

46. Gweithio gydag uwch arweinwyr AD i sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau (fel 
ceisiadau gweithio hyblyg, rhannu absenoldeb rhiant) yn cael eu gweithredu’n gyson, 
a dylai uwch arweinwyr yn y gwasanaeth sifil arddangos yr ymddygiadau hyn i 
sicrhau y gall yr holl staff a thimau elwa ar weithio mwy ystwyth.                      

47. Cyflwyno Gweithio’n Glyfar fesul dipyn (fel y cafodd ei dreialu yn swyddfa Merthyr 
Tudful), a’r broses yn cael ei monitro a’i hadolygu i sicrhau y gall yr holl staff gael ato. 

48. Adolygu arferion recriwtio i sicrhau tegwch a thryloywder mewn tâl, telerau ac 
amodau a chanlyniad cyfartal. Dylid rhoi ffocws penodol ar unrhyw wahaniaethau 
rhwng recriwtio mewnol ac allanol, ac adolygu prosesau recriwtio drwy lens 
croestoriadol er mwyn gwella amrywiaeth y gweithlu.                     

49. Gan adeiladu ar yr adolygiad o fenter Dewch i Drafod, dylai uwch arweinwyr barhau i 
fonitro ac adolygu rheoli perfformiad ar draws y sefydliad i weld a ellir gwneud 
gwelliannau a fyddai’n gwella perfformiad, creadigrwydd ac arloesedd, a chwalu 
rhwystrau rhag cadw a datblygu staff effeithiol.                               

50. Adolygu’r ymagwedd at gynllunio’r gweithlu ar draws Llywodraeth Cymru, i sicrhau y 
gall y gwasanaeth sifil ymateb i flaenoriaethau Gweinidogol.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



45 
 

 

10. Casgliad   
 
Wrth gomisiynu’r Adolygiad hwn, dangosodd Llywodraeth Cymru ei hymrwymiad i 
uchelgeisiau beiddgar ar gyfer cydraddoldeb, wedi’u cyfleu’n glir yn y weledigaeth newydd 
ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Nid tasg fechan na chyflym mo gwireddu’r weledigaeth hon. 
Yn yr adroddiad hwn, gwneir argymhellion ar gyfer newid sefydliadol ar raddfa fawr a fydd 
yn mynnu gweledigaeth ac arweinyddiaeth barhaus y tu hwnt i’r tymor Cynulliad hwn. Ni 
ddylai hyn arwain at segurdod. Rydym ar ddechrau siwrnai bwysig i fynd i’r afael â’r 
anghydraddoldeb strwythurol sy’n parhau i ddifetha ein cymdeithas ac mae’n bwysig 
cymryd y camau cyn gynted â phosibl i ddechrau’r broses newid angenrheidiol.                 
 
Mae gan Gymru sylfeini cryfion i adeiladu arnynt. Dylem ymfalchïo yn y sylfeini hyn a’r 
dyhead clir i wneud pethau’n wahanol. Mae’r argymhellion yn yr adroddiad hwn, ynghyd â’r 
Map Llwybr a’r papurau ategol eraill, yn cynnwys newidiadau tymor byr i wella offer 
cyfredol, a chamau gweithredu tymor hwy am newid sefydliadol sy’n canolbwyntio ar ddull 
prif ffrydio cydraddoldeb. Bydd y dull hwn yn ymgorffori lens cydraddoldeb, croestoriadol 
wrth wraidd gwaith Llywodraeth Cymru.                       
 
Bydd hyn yn gofyn newid yn ffordd Llywodraeth Cymru o weithio, ac ni fydd yn llwyddo heb 
newid diwylliant.            
 
Gwnaethom argymhellion uchelgeisiol yn yr adolygiad hwn, ond gyda’r ymrwymiad, y gallu 
a’r arweinyddiaeth gywir rydym yn ffyddiog y gellir eu cyflawni ac y gall Cymru wireddu’r 
uchelgais o fod yn arweinydd byd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. 
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