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1. Cyflwyniad  
 
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 hon, ac wedi’i chefnogi â’r arweiniad 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.  
 
“Am ganrifoedd, roedd y diwylliant gwleidyddol yng Nghymru yn un a oedd yn ymyleiddio ac 
yn eithrio menywod.  Roedd arddull Cymru cyn datganoli wedi’i dominyddu gan ddynion, yn 

cau allan, yn ganolog ac yn wrth-ddemocrataidd.  Gyda lefelau isel o ymwybyddiaeth o 
faterion cydraddoldeb ymhlith swyddogion y llywodraeth yn ogystal â gwleidyddion” (RhCM/ 

Sefydliad Bevan 2015)1 
 
Gwyddom fod llawer o ffeministiaid, ac eraill, wedi lobïo yn ystod y 1990au i ymgorffori 
cydraddoldeb yn y ddeddfwriaeth ddatganoli, ac roeddent yn llwyddiannus.  Gosododd 
Deddf Llywodraeth Cymru 1998 a Deddf Llywodraeth Cymru 2006 wedyn ddyletswydd 
unigryw i hyrwyddo cydraddoldeb ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi hynny, 
Gweinidogion Cymru.  Ym mlynyddoedd cynnar datganoli, bu gweithgaredd sylweddol i 
sicrhau bod y cydraddoldeb hwn yn cael ei brif ffrydio, ar draws y ffordd yr oedd busnes y 
Cynulliad yn cael ei gynnal, yn ogystal â rhaglen fusnes y llywodraeth.  
 
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 hefyd 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 
gwireddu ein huchelgeisiau at y dyfodol. 
 
Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd Chwarae Teg y briff cyntaf ar Gyflwr y Genedl sy’n 
darparu meincnod ar gyfer pa mor dda y mae Cymru’n perfformio ar ddangosyddion 
allweddol ac yn dangos yr heriau sy’n ein hwynebu wrth gyflawni cydraddoldeb rhywiol.2 
Wedi eu dwyn ynghyd gan Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru, cyhoeddodd y 
mudiad menywod ehangach faniffesto cynhwysfawr yn gynharach ‘Cydraddoldeb ar gyfer 

                                                      
1 RhCM Cymru (2015) Women’s Equality Now: The Position in Wales Today on Devolution  
https://41ydvd1cuyvlonsm03mpf21pub-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/WEN-
Devolution.pdf  
2 Chwarae Teg (2019) Cyflwr y Genedl 2019 https://chwaraeteg.com/wp-
content/uploads/2019/02/SOTN2019_english.pdf 

https://41ydvd1cuyvlonsm03mpf21pub-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/WEN-Devolution.pdf
https://41ydvd1cuyvlonsm03mpf21pub-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/05/WEN-Devolution.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_english.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2019/02/SOTN2019_english.pdf
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Menywod a Merched yng Nghymru’. 3 Yn ogystal, gwnaed llawer o ymdrechion gan 
sefydliadau mawr a bach, i ddod â ffocws craffach i brofiadau byw menywod a merched yng 
Nghymru, ac uno yn ein cred bod llawer mwy o waith i'w wneud o hyd i sicrhau 
cydraddoldeb go iawn.  
 
Gwyddom fod angen gweithredu i fynd 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 mynediad at waith teg am dâl teilwng, a 
datblygu yn y gwaith hwn. Bydd hyn yn golygu cymryd camau i newid ein gweithleoedd, 
herio ystrydebau a sicrhau fod gennym wasanaeth gofal plant o’r radd flaenaf sy’n cyflenwi 
ar gyfer plant gan gefnogi rhieni i weithio hefyd.                  
 
Nid oes gan leisiau menywod 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 y mae menywod yn ei wynebu ar hyn o bryd yn eu gadael 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.                           
 
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.                                      
 

1.1. Cefndir 
 

Rhwng Ebrill a Gorffennaf 2018, cynhaliodd Chwarae Teg Gam Un yr Adolygiad 
Cydraddoldeb Rhywiol.  Cynhaliwyd yr Adolygiad yng nghyd-destun ymrwymiad newydd ei 
gadarnhau gan Weinidogion Cymru i gydraddoldeb rhywiol, gan gynnwys uchelgeisiau i 
Gymru arwain y byd yn y maes hwn ac i Lywodraeth Cymru ddod yn llywodraeth 
ffeministaidd.  
 
Nod Cam Un oedd cwmpasu'r hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn y gellir ei wella, mapio'r 
fframwaith polisi a deddfwriaeth presennol ar gyfer mynd i'r afael ag anghydraddoldeb 
rhywiol yng Nghymru a phenderfynu pa wersi y gellid eu dysgu gan lywodraethau sy'n cael 
eu hystyried yn arweinwyr y byd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol.  

                                                      
3 RhCM Cymru (2018) Ein Maniffesto: Cydraddoldeb ar gyfer Menywod a Merched 
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-English.pdf  

http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-English.pdf
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Daeth adroddiad Cam Un i nifer o gasgliadau ynghylch tair thema ganolog:4: 
 
1. Gweledigaeth ac Arweinyddiaeth  
2. Polisïau ar Waith 
3. Atebolrwydd a Chraffu Allanol  
 
O fis Gorffennaf 2018, cychwynnodd gwaith ar Gam Dau yr Adolygiad i archwilio rhai o'r 
materion hyn ymhellach a datblygu argymhellion a fydd yn galluogi Llywodraeth Cymru i 
symud ymlaen tuag at ei huchelgeisiau beiddgar i fod yn arweinydd byd-eang.  
 
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau sy’n seiliedig ar amrywiaeth o ddarnau o 
waith a wnaed gan Chwarae Teg, Dr Alison Parken a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru.  Er 
bod rhai o'r negeseuon allweddol o'r amrywiol adroddiadau hyn wedi'u cyflwyno i'r 
adroddiad hwn, rydym yn argymell yn gryf ei fod yn cael ei ddarllen ar y cyd â'r papurau 
eraill, yn enwedig y Map Llwybr, i ddarparu dealltwriaeth gynhwysfawr o'r canfyddiadau a'r 
argymhellion yr ydym yn eu gwneud. 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.                     
 
Fel yr amlinellwyd gennym yng Ngham Un:5 : 
 

“Er mwyn cyflawni’r newid sy’n ofynnol i fod yn arweinydd byd ym maes cydraddoldeb 
rhywiol bydd angen newid radical yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud, ac yn y ffordd rydyn ni’n ei 

wneud.” 
 
Felly mae'r Cam hwn yn cyflawni dau allbwn allweddol - Map Llwybr ar gyfer Cydraddoldeb 
Rhywiol sy'n rhoi ffocws clir i Lywodraeth Cymru ar y meysydd gweithredu a all gael yr 
effaith fwyaf ar hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn y tymor canolig; a'r adroddiad hwn, 
Gwneud nid Dweud, sy'n amlinellu'n benodol sut mae angen i Lywodraeth Cymru newid y 
ffordd y mae'n gweithio i allu cyflawni'n llwyddiannus yn seiliedig ar y Map Llwybr hwnnw.  
Bydd un heb y llall yn arwain at fethiant, ac rydym yn glir iawn ynglŷn â hynny.  
 
Rydym yn ymwybodol bod hwn yn adroddiad hir ac mae'n rhan o gyfres fwy o adroddiadau, 
y mae pob un ohonynt yn rhan hanfodol o'r sylfaen dystiolaeth sy'n dangos yr achos dros 
newid ac yn nodi atebion posibl.  Mae cydraddoldeb rhywiol yn fater cymhleth ac mae'r 
Adolygiad yn gywir wedi ceisio ystyried ystod eang o faterion y dangoswyd eu bod yn 
elfennau hanfodol o ddulliau llwyddiannus o gydraddoldeb a phrif ffrydio.  Rydym yn 

                                                      
4 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un Mehefin 2018 
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/final-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One.pdf  
5 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un Mehefin 2018 
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/final-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One.pdf 

https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/final-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One.pdf
https://www.cteg.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/final-Rapid-Review-of-Gender-Equality-Phase-One.pdf
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hyderus bod y gyfres hon o bapurau a'r argymhellion a nodir trwy Gwneud nid Dweud yn 
cynnig cynllun clir i symud ymlaen, adeiladu ar ymrwymiad cryf i gydraddoldeb a sicrhau bod 
rhethreg yn dod yn realiti.  
 

1.2. 1.1. Cwmpas Cam 2 
 
Mae Cam Dau yn bwrw ymlaen â nifer o argymhellion o Gam Un, ac yn cyflawni yn erbyn tri 
amcan craidd: 
 

1. Datblygu gweledigaeth ac iaith a rennir ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru 
a diffinio beth yw Llywodraeth Cymru ffeministaidd   

2. Datblygu Map Llwybr ar gyfer cydraddoldeb rhywiol  
3. Sicrhau bod gan Gymru fframwaith deddfwriaethol a rheoliadol effeithiol ac 

integredig sy'n ymgorffori ystyriaeth ystyrlon o ryw mewn penderfyniadau polisi a 
gwariant 

 
Roedd yr amcanion hyn yn darparu'r ehangder angenrheidiol ar gyfer Cam Dau i ystyried sut 
y gellir mynegi uchelgeisiau ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yn glir a'r fframwaith cyfreithiol, 
offer, polisïau, gallu a ffyrdd o weithio y bydd eu hangen i sicrhau newid.  Cefnogwyd gwaith 
i gyflawni'r amcanion hyn gan ystod o weithgareddau penodol a oedd yn cynnwys cyfnewid 
gwybodaeth gydag arbenigwyr a llunwyr polisi o genhedloedd Nordig, ac ymgysylltiad 
sylweddol â rhanddeiliaid.  
 
Trafodir y gweithgareddau i gyflawni'r amcanion hyn yn yr adran fethodoleg isod.  Trafodir 
Canlyniad Un ym Mhennod Tri o fewn thema gweledigaeth ac arweinyddiaeth.  Trafodir 
Canlyniad Dau fel rhan o'r Map Llwybr ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol, sy'n cyd-fynd â'r 
adroddiad hwn.  
 
Roedd angen ystyried nifer o faterion ar Ganlyniad Tri gan gynnwys: 

· A ellid alinio'r fframwaith deddfwriaethol presennol yn well  
· Effeithiolrwydd dulliau newydd o asesu effaith  
· A allai offer newydd gyflawni nodau cydraddoldeb yn well  
· Rôl y gyllideb a chyfleoedd i ymgorffori cydraddoldebau yn well yn y broses 
· A oes digon o gapasiti, adnoddau a chymhwysedd ar draws Llywodraeth Cymru  
· Newid ffyrdd o weithio a diwylliant o fewn Llywodraeth Cymru  

 
Trafodir y rhain yn fanwl ym Mhenodau Pedwar i Naw.  
 
Mae Gweinidogion Cymru, yn gywir, wedi nodi uchelgeisiau beiddgar i wneud Cymru yn 
arweinydd byd ym maes cydraddoldeb rhywiol.  Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen newid 
radical yn yr hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud. 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 
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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 
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 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 ac mae’n 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. 2. Methodoleg  
 
Mae Cam Dau wedi'i ddarparu gan dîm prosiect yn Chwarae Teg, gyda chefnogaeth gwaith 
Dr Alison Parken a Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Fel yr amlinellwyd uchod, y canlyniad 
yw cyfres o bapurau ac adroddiadau sydd wedi darparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr 
adroddiad terfynol hwn.  I gael dealltwriaeth lawn o'r canfyddiadau a'r argymhellion, mae'n 
hanfodol bod yr holl adroddiadau'n cael eu hystyried.  
 
Er mwyn mynd i'r afael â'r cwestiynau a ofynnwyd yng Ngham Dau yr Adolygiad, cynhaliwyd 
ystod eang o weithgareddau, er mwyn adeiladu sylfaen dystiolaeth gadarn.  Nodir y rhain 
isod.  
 

2.1. 2.1. Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
 
Yn ystod amserlen fer Cam Un, ni chafodd tîm y prosiect lawer o gyfle i ymgysylltu â 
rhanddeiliaid.  Ffocws canolog Cam Dau fu dod â llais rhanddeiliaid yn fwy amlwg a sicrhau 
bod yr argymhellion a wnawn yn adlewyrchu profiadau pob menyw ac yn tynnu ar 
arbenigedd sefydliadau sy'n gweithio i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb.  I'r perwyl hwnnw, 
ffurfiwyd Grŵp Cynghori Arbenigol i ddod â sefydliadau ynghyd a allai sicrhau bod dull 
croestoriadol yn cael ei ddefnyddio a myfyrio ar eu profiad o ddarparu gwasanaethau 
arbenigol.  Cadeiriwyd y Grŵp Cynghori gan Gyfarwyddwr RhCM Cymru, Catherine Fookes.  
Roedd aelodaeth y grŵp cynghori yn cynnwys cynrychiolwyr o'r sefydliadau canlynol: 
 

· Cymorth i Ferched Cymru 
· Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (RhCM)   
· Anabledd Cymru 
· Stonewall Cymru 
· Women Connect First  
· Cyngor Hil Cymru  
· BAWSO 
· Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) 
· Oxfam Cymru 
· Cymru Ddiogelach 
· Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid 
· Llamau 
· Cymorth Cymru  
· Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol  
· Cyngres Undebau Llafur Cymru 
· Sefydliad y Merched 
· Plan International  

 
Hefyd roedd nifer o arsylwyr i'r grŵp gan gynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru a Dr 
Alison Parken.  Er mwyn sicrhau nad oedd pryderon ariannol yn rhwystr i gymryd rhan yn y 
grŵp, roedd cyllid ar gael i sefydliadau a fyddai fel arall wedi methu â mynychu cyfarfodydd.  
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Mae hyn yn adlewyrchu pryder allweddol a godwyd yng Ngham Un mai dim ond golwg neu 
brofiad cyfyngedig o'r byd sy'n cael ei adlewyrchu wrth lunio polisïau, a bod hyn yn rhannol 
oherwydd y gwahaniaeth mewn modd i gymryd rhan.  Trwy gydol yr Adolygiad hwn, 
roeddem o'r farn y byddai angen i ni, fel tîm yr Adolygiad, wneud ymdrechion ychwanegol 
sylweddol i wneud y mwyaf o gyfleoedd i sicrhau bod grŵp amrywiol o leisiau’n cael eu 
clywed.  
 
Cyfarfu’r Grŵp Cynghori Arbenigol bum gwaith rhwng Hydref 2018 a Mai 2019. Yn ogystal 
â’r Grŵp Cynghori Arbenigol, hwyluswyd ymgysylltiad pellach â rhanddeiliaid trwy gyfres o 
ddigwyddiadau, arolygon ar-lein ac ymgynghoriadau i gefnogi datblygiad y Map Llwybr, a 
gobeithiwn y bydd yr Adolygiad yn gryfach o ganlyniad. 
 
Rhwng mis Awst a mis Tachwedd 2018 casglodd ymgynghoriad ar-lein farn 112 o unigolion 
ar y profion y dylai gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol eu cwrdd, pa egwyddorion y 
dylai llywodraeth ffeministaidd eu cynnal ac a fyddai angen dangosyddion newydd i fesur 
cynnydd.6  
 
Cynhaliwyd digwyddiadau yn: 
 

• Llandrindod 28 Chwefror  
• Y Fflint 14 Mawrth  
• Pen-y-bont ar Ogwr 9 Ebrill  
• Caerdydd 9 Mai  

 
Ar draws y digwyddiadau, buom yn trafod heriau ac atebion cydraddoldeb rhywiol gyda 
phobl o ystod o sefydliadau gan gynnwys cyrff cyhoeddus, ymgyrchwyr iechyd, addysg 
bellach a chyrff ymgynghorol.  
 
Er mwyn ymgysylltu ymhellach â menywod na fyddent fel arall yn cael eu clywed yn ystod 
ein hymgynghoriad, gwnaethom hefyd gwrdd â nifer o grwpiau gan gynnwys: 
 

• Grŵp Mamau a’u Plant Bach yn Rhydaman 
• Grŵp Merched Bangladeshaidd ym Mhort Talbot 
• Grŵp Cymorth Awtistiaeth/Anawsterau Dysgu yng Ngorllewin Cymru 
• Gweithwyr rhyw yng Nghaerdydd 
• Grŵp Goroeswyr yn Cymorth i Ferched yng Nghymru 

 
Ynghyd ag 88 o ymatebion i arolwg ar-lein ac ymgynghoriad â rhanddeiliaid yng Ngham Un, 
mae'r cyfarfodydd a'r digwyddiadau hyn wedi darparu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Map 
Llwybr.  
 
 

                                                      
6 Amlinellir y set lawn o gwestiynau yn Atodiad 1.  
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2.2. Ymchwil a Chyfweliadau ar sail desg 
 
Er mwyn cefnogi datblygiad y Map Llwybr, gwnaed ymchwil bellach wrth ddesg i roi barn 
rhanddeiliaid yn ei chyd-destun.  Gwnaed ymchwil hefyd i ddulliau amgen o asesu effaith, a 
amlinellir ym Mhennod Pump.  
 
Er mwyn mynd i’r afael â chwestiynau o gapasiti, arbenigedd a ffyrdd o weithio, cynhaliwyd 
dros 20 o gyfweliadau â swyddogion Llywodraeth Cymru. Cyfweliadau lled-strwythuredig 
oedd y rhain, a chyfarfu tîm y prosiect â swyddogion o wahanol adrannau, rolau a lefelau o 
fewn y sefydliad.  Mae'r modd agored ac adeiladol y bu swyddogion yn ymgysylltu â thîm y 
prosiect wedi bod yn amhrisiadwy wrth adeiladu ein dealltwriaeth a'n sylfaen dystiolaeth.  
 

2.3. Ymchwil y Gweithgor: Alinio'r fframwaith deddfwriaethol presennol 
 
Er mwyn mynd i'r afael â'r cwestiwn a ellir alinio dyletswyddau a rheoliadau deddfwriaethol 
presennol yn well ac a ydynt yn cyflawni'r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, 
cynullodd Dr Alison Parken weithgor o randdeiliaid allweddol a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr 
o Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, EHRC, Is-adran Cymunedau Llywodraeth Cymru (gan 
gynnwys VADASV a'r Tîm Cydraddoldeb), yr Is-adran Dyfodol a Llunio Polisi Integredig, 
Gwasanaethau Cyfreithiol a Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles.  Mae'r adroddiad llawn a 
luniwyd gan Dr Parken ar gael fel adroddiad ar wahân a chrynhoir canfyddiadau allweddol fel 
rhan o Bennod Pedwar.  
 

2.4. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
 
Mae tîm y prosiect wedi gweithio'n agos gyda Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC) ar 
ddwy elfen o Gam 2.  
 
Gan adeiladu ar adroddiad Cam Un Rhoi cydraddoldeb wrth wraidd penderfyniadau, a 
archwiliodd arfer  rhyngwladol addawol, hwylusodd CPCC ddigwyddiad i alluogi swyddogion 
Llywodraeth Cymru i drafod dulliau o ddarparu cydraddoldeb rhywiol gydag arbenigwyr 
blaenllaw ac uwch swyddogion polisi o wledydd Nordig. 7 Mae hyn yn adlewyrchu'r ffaith 
bod nifer o genhedloedd Nordig wedi dangos cynnydd sylweddol yn gyson tuag at 
gydraddoldeb rhywiol, ar feincnodau rhyngwladol, fel Adroddiad Bwlch Rhywiol Fforwm 
Economaidd y Byd a Mynegai Cydraddoldeb Rhywiol y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer 
Cydraddoldeb Rhywiol.8 Ar 21 Chwefror 2019, mynychodd cydweithwyr o Wlad yr Iâ, 
Sweden, Denmarc a’r Ffindir fwrdd crwn diwrnod o hyd i drafod pedwar pwnc allweddol: 
 

                                                      
7 Parken, A. (2018) Putting equality at the heart of decision-making Gender Equality Review (GER) Phase One: 
International Policy and Practice  
8Fforwm Economaidd y Byd (2018) Adroddiad Bwlch Rhywiol Byd-eang https://www.weforum.org/reports/the-
global-gender-gap-report-2018  / Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol (2017) Mynegai 
Cydraddoldeb Rhywiol 2017 https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about Cyrchwyd Mehefin 2019  

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
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1. Beth yw ystyr cydraddoldeb rhywiol a pha gynnydd y mae gwledydd Nordig wedi'i 
wneud tuag at ei gyflawni?  

2. Pa bolisïau ac arferion prif ffrydio rhywiol y mae gwledydd Nordig wedi'u 
mabwysiadu?  

3. Sut mae gwledydd Nordig wedi gweithredu cyllidebu rhywedd a pha ddulliau sydd 
wedi gweithio orau?  

4. Sut mae gwledydd Nordig wedi mesur cynnydd wrth sicrhau cydraddoldeb rhywiol?  
 
Yn ogystal, llwyddodd nifer o gydweithwyr Nordig i gwrdd yn uniongyrchol â swyddogion 
allweddol Llywodraeth Cymru i drafod eu profiad a'u barn ar arfer gorau.  Crynhoir y dysgu a 
rannwyd yn y digwyddiad mewn adroddiad ar wahân i'r CPCC - Cydraddoldeb Rhywiol:  
Dysgu o'r Cenhedloedd Nordig - a rhoddwyd sylw i’r dysgu hwnnw trwy gydol yr adroddiad 
hwn.9  
 
Hefyd comisiynodd CPCC adolygiad tystiolaeth o gyllidebu ar sail rhyw. Mae’r adroddiad sy'n 
deillio o hyn – Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth 
a Modelau – ar gael fel adroddiad ar wahân a rhoddir sylw iddo ym Mhennod Saith yr 
adroddiad hwn.10  
 

2.5. 1.1. Grŵp Llywio’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol 
 

Cefnogwyd gwaith tîm y prosiect gan Grŵp Llywio Gweinidogol.  Cadeiriwyd y Grŵp gan 
Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip Julie James AC ac yna, yn dilyn ethol Prif Weinidog newydd ac 
ad-drefnu Cabinet wedi hynny, y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip Jane Hutt AC.   Rôl y Grŵp 
Llywio yw darparu cyngor arbenigol, wedi'i seilio ar dystiolaeth i Lywodraeth Cymru ar y 
polisi sy'n angenrheidiol i wella cydraddoldeb canlyniad yn nhermau cydraddoldeb rhywiol 
yng Nghymru, a sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud yn erbyn argymhellion Cam Un.  
 
Roedd aelodaeth y grŵp fel a ganlyn: 
 

· Cynghorwyr Cenedlaethol ar gyfer VAWDASV, Nazir Afzal a Yasmin Khan 
· Cyfarwyddwr Cymru, EHRC, Ruth Coombes 
· Cyfarwyddwr, RhCM Cymru, Catherine Fookes 
· Prif Weithredwr, Chwarae Teg, Cerys Furlong 
· Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Sophie Howe 
· Cyfarwyddwr, BAWSO, Mutale Merrill 
· Cyfarwyddwr, Women Connect First, Maria Mesa 
· Dr Alison Parken 

 
2.6. 1.2. Diffiniadau 

                                                      
9 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu o’r Cenhedloedd Nordig, Adolygiad 
Cydraddoldeb Cam 2, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2019)   
10 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
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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 
ymgynghoriad ar-lein a gynhaliwyd yn ystod Haf 2018, datblygodd y tîm prosiect y diffiniadau 
hyn.  Dyma’r diffiniadau sy’n 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 canlyniadau 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. 2. Gweledigaeth ac Arweinyddiaeth  
 
Yng Ngham Un, gwnaethom ddadlau, wrth gyfleu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb 
rhywiol, y byddai angen i Lywodraeth Cymru fod yn feiddgar, ac mae wedi bod.  Gwnaethom 
ddadlau hefyd y byddai angen i Lywodraeth Cymru, fel cyflogwr a lluniwr polisi, er mwyn 
sicrhau newid parhaol, yrru ymdrech barhaus a gweithio'n galetach i fod yn esiampl i gyrff 
cyhoeddus eraill.  Yn y bennod hon rydym yn amlinellu'r gwaith a gwblhawyd i gyflawni 
gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac egwyddorion ar gyfer llywodraeth 
ffeministaidd a'r camau angenrheidiol i wireddu'r rhain. 
 
Negeseuon Allweddol 
 

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

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.  

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

4. Bydd angen i Weinidogion Cymru chwarae rôl arwain y mae mawr ei hangen i wireddu’r 
weledigaeth hon a bydd angen herio swyddogion i droi at ffordd newydd o weithio.  

5. Bydd angen cefnogi swyddogion i symud i'r ffordd newydd hon o feddwl, datblygu 
polisi a chyflawni, gyda chyfathrebu clir ynghylch sut y dylid cynnwys y weledigaeth 
a'r egwyddorion o ddydd i ddydd.  

 
3.1. 2.1. Cefndir 

 
Yng Ngham Un, gwnaethom nodi nad oedd gan Gymru weledigaeth ac iaith a rennir 
ynghylch cydraddoldeb rhywiol.  Roedd angen symleiddio iaith cydraddoldeb fel y gall y rhai 
sy'n ymwneud â llunio polisi fod yn fwy hyderus i brif ffrydio cydraddoldeb rhywiol a 
gweithredu camau penodol i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau strwythurol sylfaenol.  
Dywedasom hefyd, wrth gyfleu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, bod yn rhaid i 
Lywodraeth Cymru fod yn feiddgar, ac mae wedi bod, wrth dderbyn gweledigaeth ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol sy'n cynrychioli symudiad mawr o'r status quo cyfredol.  
 
Datblygwyd y weledigaeth hon yng nghyd-destun ugain mlynedd ers sefydlu Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ar egwyddorion a bwriad clir i brif ffrydio cydraddoldeb; integreiddio 
cydraddoldeb rhywiol i bolisi, ymarfer a rhaglenni.  Fodd bynnag, fel y gwelsom yng Ngham 
Un, mae'r rhai yr ydym wedi ymgysylltu â hwy yn teimlo y bu llai o ffocws ar gydraddoldeb 
ac mae angen gweledigaeth, iaith ac egwyddorion arweiniol o'r newydd, ynghyd â nodau 
uchelgeisiol a phenodol clir (yn gysylltiedig â safonau rhyngwladol) os yw Cymru wir am 
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ddod yn arweinydd byd-eang.11 Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi gweld 
ffocws ac egni o'r newydd mewn perthynas â chydraddoldeb, a hynny’n cael ei groesawu 
gan lawer o randdeiliaid allanol.  Wrth symud ymlaen, bydd angen i ni sicrhau bod y 
weledigaeth a'r egwyddorion ar gyfer llywodraeth ffeministaidd a amlinellir yn y bennod 
hon wedi'u hymgorffori'n effeithiol fel bod cydraddoldeb yn parhau i fod yn flaenoriaeth 
ganolog yn y dyfodol.  
 

3.2. Gweledigaeth ac arweinyddiaeth  
 
Daeth gweledigaeth ac arweinyddiaeth i'r amlwg fel themâu allweddol yng Ngham Un yr 
Adolygiad, a ddaeth i'r casgliad, er bod Llywodraethau Cymru olynol wedi dangos gweledigaeth 
ar gyfer Cymru lle mae rhywedd wrth wraidd llunio polisi, roedd y fframwaith deddfwriaethol a 
rheoliadol cyfredol wedi methu cyfleu gweledigaeth a rennir ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yr 
oedd Gweinidogion, swyddogion, rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ei deall yn dda.12  
 
Roedd Cam Un yn nodi dryswch ynghylch terminoleg 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.13 Argymhellodd Cam Un 
felly ddatblygu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a oedd yn seiliedig ar gysyniad 
canlyniad cyfartal, nid cyfle cyfartal yn unig.   
 
Ar ddechrau Cam Dau, prif ffocws tîm y prosiect oedd gweithio gyda rhanddeiliaid i 
ddatblygu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a hefyd darparu rhywfaint o eglurder 
ynghylch yr hyn y dylai Llywodraeth ffeministaidd Gymraeg fod.  Roeddem yn glir y bydd 
angen i'r atebion ar gyfer y dyfodol fod yn wahanol i'n dulliau o'r gorffennol, a bod angen i’r 
weledigaeth adlewyrchu hyn.  Roedd nifer o enghreifftiau rhyngwladol i dynnu arnynt gan 
gynnwys Cyngor Ewrop, Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig, Sweden a 
Chanada ynghyd ag enghreifftiau yn agosach at adref, gan gynnwys Engender a RhCM 
Cymru.14  
 
Yn ystod Haf 2018, lansiwyd ymgynghoriad ar-lein i gasglu barn rhanddeiliaid ar y profion y 
dylai gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol eu cwrdd, pa egwyddorion y dylai 
llywodraeth ffeministaidd eu cynnal ac a fyddai angen dangosyddion newydd i fesur 
cynnydd.15 Derbyniwyd 112 o ymatebion.  
 
Cafwyd trafodaeth fanwl ar y materion hyn gydag aelodau Grŵp Cynghori Arbenigol GER 
mewn seminar gydag academyddion blaenllaw ar 15 Tachwedd 2018 ac mewn cyfarfod 
Grŵp Cynghori Arbenigol ar 20 Tachwedd 2018. Yn seiliedig ar y dystiolaeth hon, 

                                                      
11 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018 
12 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018: Adroddiad Cryno Cam Un 
13 Ibid  
14 Parken, A. a Davies, N. (2018) Gender, gender equality, intersectionality and a feminist government: What do 
we want this to mean for Wales?  
15 Amlinellir y set lawn o gwestiynau yn Atodiad 1.  
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cyflwynwyd y weledigaeth ganlynol ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac fe’i derbyniwyd wedi 
hynny gan Weinidogion Cymru: 
 

 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    

 
Mae hon yn weledigaeth radical sy'n ailddatgan yr ymrwymiad i gydraddoldeb a gafodd ei 
ymgorffori yn y broses o greu'r Cynulliad.   “Mae'r weledigaeth hon yn dynodi bwriad i 
ailddosbarthu a sylweddoli y bydd yn golygu prif ffrydio cydraddoldeb wrth ddatblygu polisi 
a darparu rhaglenni, yn ogystal â mabwysiadu camau penodol.”16  
 
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”.17 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.18 “ “Mae dull o’r fath yn 
cydnabod anghydraddoldebau strwythurol ac yn bwriadu sicrhau bod gan bobl yr hyn sydd ei 
angen arnynt er mwyn cyfranogi; gallu bod mewn sefyllfa i fedru cystadlu’n gyfartal mewn 
fframwaith cyfle cyfartal.”19  
 

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 anghydraddoldebau strwythurol a allai atal 

                                                      
16 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid  
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pobl rhag cyfranogi yn y lle cyntaf ac felly efallai y bydd gofyn gweithredu i fynd i’r afael 
â’r anghydraddoldebau hyn i sicrhau y gall pobl gystadlu’n gyfartal.                                   

 
Er mwyn troi at ffocws ar ganlyniad cyfartal a model tegwch, bydd gofyn am newid 
sylweddol yn y ffordd yr ydym yn gwneud pethau i ddod yn fwy na dyhead damcaniaethol.  
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:  · 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 bywyd cymdeithasol  · 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               

 
 
 
Mae'r egwyddorion hyn yn cyd-fynd yn fwriadol â'r blaenoriaethau presennol ar gyfer 
Llywodraeth Cymru gan gynnwys y pum ffordd o weithio sydd wedi'u cynnwys yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a chynllun gweithredu Llywodraeth Agored. Maent hefyd yn 
uniongyrchol berthnasol gan fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i gryfhau hawliau dynol ac o bosibl 
ymgorffori cytundebau rhyngwladol pellach yng nghyfraith Cymru.    Nid yw hon yn agenda y 
gellir ei thrin fel “ychwanegiad” ond rhaid ei phrif ffrydio i galon Llywodraeth Cymru, a chyrff 
cyhoeddus eraill, os ydym am gyflawni'r newid radical sy'n ofynnol i fod yn Gymru 
wirioneddol gyfartal.  
 
Roedd derbyn y weledigaeth hon a'r set o egwyddorion yn gam cyntaf pwysig wrth ddangos 
yr arweinyddiaeth sy'n ofynnol i sicrhau newid.  Fodd bynnag, hwn oedd cam cyntaf taith 
lawer hirach. Bydd angen i Weinidogion Cymru barhau i ddangos arweinyddiaeth a gwthio 
camau i fynd ati i wireddu'r weledigaeth hon.  Bydd angen iddynt hyrwyddo cydraddoldeb 
ym mhopeth a wnânt a herio swyddogion i wneud pethau'n wahanol.  Bydd angen cefnogi 
swyddogion i ddeall ystyr y weledigaeth hon yn ymarferol ac i ddefnyddio offer a dulliau 
newydd i ymgorffori cydraddoldebau yn fwy effeithiol yn eu gwaith.  
 

3.3. 1.1. Prif Ffrydio Cydraddoldebau 
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Er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon, rhaid inni symud i ddull prif ffrydio cydraddoldebau 
sydd wedi'i adeiladu ar fodel tegwch (diffiniad o degwch a amlinellir uchod).  Bydd y dull 
hwn yn cefnogi'r newid sefydliadol angenrheidiol ac yn sicrhau ffocws ar gydraddoldeb 
canlyniad.  Bydd yn ymgorffori cydraddoldeb fel egwyddor arweiniol ar gyfer holl waith 
Llywodraeth Cymru, yn ymgorffori dulliau ac offer prif ffrydio mewn prosesau craidd a 
ffyrdd o weithio ac yn gyrru proses systematig sydd wedi'i chynllunio ar gyfer newid 
sefydliadol. I fod yn effeithiol ac yn gynaliadwy, mae angen arwain y rhaglen waith hon o'r 
brig, gydag ymrwymiad amlwg gan yr holl Weinidogion ac uwch weision sifil.  
 

Prif ffrydio  Wrth brif ffrydio, golygwn integreiddio cydraddoldeb yn systematig ym mhob 
system a strwythur, pob polisi, proses a gweithdrefn, ac yn niwylliant sefydliad. 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 yn erbyn gwahaniaethau.   Gellir cymhwyso prif 
ffrydio ar lefelau lluosog gan gynnwys y gwleidyddol, y lleol a’r sefydliadol.                    

 
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 fwy diweddar, Canada.  Er y gall union ddiffiniadau amrywio fe'i diffinnir yn bennaf fel 
hyrwyddo cydraddoldeb trwy ei “integreiddio’n systematig i'r holl systemau a strwythurau, 
i'r holl bolisïau, prosesau a gweithdrefnau, yn y sefydliadau a'i ddiwylliant i ffyrdd o weld a 
gwneud.”20 Nid yw ond yn ymwneud â mabwysiadu offer a phrosesau newydd, ond proses 
systematig wedi'i chynllunio ar gyfer newid sefydliadol er mwyn sicrhau cydraddoldeb, yn 
fewnol ac yn allanol, ac i integreiddio cydraddoldeb i reolau, gweithdrefnau ac arferion 
rheolaidd sefydliad.21 Mae gan adroddiad Cam Un, Rhoi cydraddoldeb rhywiol wrth wraidd 
penderfyniadau wybodaeth bellach am beth yw prif ffrydio a sut mae gwahanol 
genhedloedd Nordig wedi mynd i’r afael ag ef.22 
 
Er bod yna lawer o enghreifftiau rhyngwladol a all ddarparu enghreifftiau o arfer gorau ac 
offer prif ffrydio, nid yw'n fater o gymryd model o genedl arall a gweithredu'r un peth yng 
Nghymru.  Mae'r cyd-destun economaidd, deddfwriaethol a diwylliannol mewn gwahanol 
wledydd yn siapio'r dull prif ffrydio ar waith.  Bydd angen i Gymru ddatblygu dull prif ffrydio 
Cymreig sy'n effeithiol yn y cyd-destun datganoledig ac sy'n adeiladu ar sylfaen y 
ddeddfwriaeth bresennol.  
 
Ein barn ni yw, er mwyn cyflawni'r argymhellion yn yr adroddiad hwn, bod yn rhaid i 
Lywodraeth Cymru ddatblygu a gweithredu dull prif ffrydio cydraddoldeb sy'n adlewyrchu 
cyd-destun Cymru. Byddai'r dull hwn yn crynhoi ehangder y pynciau a drafodir yn yr 

                                                      
20 Rees, T. (2005) “Reflections on the uneven development of gender mainstreaming in Europe” International 
Journal of Feminist Politics, 7, t.555-574 
21 European Institute of Gender Equality (EIGE) (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming 
Toolkit   
22 Parken, A. (2018) Rhoi Cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam 
Un: Polisi ac Arfer Rhyngwladol 
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adroddiad hwn a byddai'n darparu eglurder pwrpas ar gyfer newidiadau ar draws 
Llywodraeth Cymru.  
 
Mae llawer o genhedloedd, gan gynnwys y cenhedloedd Nordig, wedi mabwysiadu 
“strategaeth ddeuol” lle mae cydraddoldeb yn cael ei brif ffrydio i bob polisi a rhaglen, ac yn 
cael ei gefnogi gan fentrau wedi'u targedu sy'n ceisio mynd i'r afael ag anghydraddoldebau 
hanesyddol.  Rydym yn argymell bod yr un dull yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru.  
 
O ystyried mabwysiadu prif ffrydio rhywedd ar draws y byd yn eang, mae cryn dipyn o arfer 
rhyngwladol i dynnu arno, a thrafodir peth ohono yn yr adroddiad hwn, yr adroddiad ategol 
gan CPCC Cydraddoldeb Rhywiol:  Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig ac yn adroddiad Cam 
Un Rhoi Cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau.23  
 
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.24 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.25 Trafodir hyn yn fanylach ym Mhennod Naw.           
 
Mae arfer rhyngwladol yn dangos bod rhai elfennau cyffredin, allweddol yn perthyn i ddull 
prif ffrydio llwyddiannus.  Wrth ddatblygu dull i Gymru, bydd angen ystyried y canlynol26: 
 

· Buddsoddi mewn, a chefnogi staff cydraddoldebau ymroddedig, arbenigol a phrif 
ffrydio sydd â digon o amser, adnoddau ac arbenigedd i ysgogi newid  

· Adeiladu gallu, gan fynd y tu hwnt i hyfforddiant unwaith ac am byth i sefydlu proses 
o ddatblygiad proffesiynol parhaus a meithrin yr agweddau a'r sgiliau sydd eu 
hangen ar gyfer gwaith trawsnewidiol sy'n sensitif i rywedd  

· Cefnogi dulliau cydweithredol sy'n dwyn ynghyd swyddogion, sefydliadau llawr 
gwlad, arbenigwyr yn ôl profiad ac academyddion 

· Gweithio gydag AD i ymgorffori cymwyseddau cydraddoldeb mewn recriwtio a rheoli 
perfformiad, monitro a gwella amrywiaeth yn y sefydliad  

                                                      
23 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig – Adolygiad o 
Gydraddoldeb Rhywiol Cam 2, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru / Parken, A.(2018)  Rhoi Cydraddoldeb wrth 
Wraidd Penderfyniadau. 
24 CAMPUS sy’n golygu Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, Uchelgeisiol a Synhwyrol. 
25 EIGE (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming Toolkit   
26 Mae’r rhestr hon yn tynnu’n bennaf ar dair ffynhonnell: https://www.bond.org.uk/news/2019/03/gender-
mainstreaming-moving-from-rhetoric-to-reality  Cyrchwyd 25.6.19 / EIGE (2016) Institutional Transformation 
Gender Mainstreaming Toolkit t.20 / Parken, A. (2016) Rhoi Cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau 2018  

https://www.bond.org.uk/news/2019/03/gender-mainstreaming-moving-from-rhetoric-to-reality
https://www.bond.org.uk/news/2019/03/gender-mainstreaming-moving-from-rhetoric-to-reality
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· Datblygu polisi, strategaeth a chynllun gweithredu rhywedd sy'n cynnwys amcanion 
cydraddoldeb, sy'n cael adnoddau ac yn cael eu hadolygu'n rheolaidd  

· Datblygu a gweithredu dulliau ac offer a fydd yn cefnogi prif ffrydio cydraddoldebau 
wrth lunio polisïau, gan gynnwys polisi cyllidol a chyllidebu 

· Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cydraddoldebau i gefnogi defnydd effeithiol o 
offer prif ffrydio a gwerthuso ystyrlon  

· Rhoi mecanweithiau atebolrwydd cryf ar waith, gan gynnwys dangosyddion 
perfformiad a adolygir ar lefelau uwch a monitro a gwerthuso cynnydd tuag at brif 
ffrydio sefydliadol yn barhaus  

· Meithrin diwylliant ac amgylchedd sefydliadol galluogol sy'n cefnogi ac yn annog 
myfyrio, trafod a dysgu agored  

Mae canllawiau prif ffrydio gan y Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (EIGE) yn 
nodi tri cham i weithredu prif ffrydio rhywedd:27: 
 

1. Cyflwyniad: cynllunio'r broses newid a chymryd camau cychwynnol  
2. Cam gweithredu: mae'r rheoliadau a'r gweithdrefnau angenrheidiol ar waith ac mae 

cydraddoldeb wedi'i angori yn y sefydliad  
3. Cyfnod cydgrynhoi: mae cydraddoldeb yn rhan o'r holl weithdrefnau rheolaidd ac 

mae'n ofyniad diamheuol, yn debyg iawn i arbed cost neu weithio'n effeithlon.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gyffyrddus o fewn y cyfnod cyflwyno.  Trwy gynnal yr Adolygiad 
o Gydraddoldeb Rhywiol, mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd cam pwysig trwy ymchwilio 
i ble mae’n sefyll ar hyn o bryd a chasglu gwybodaeth am ba gamau y gellid eu cymryd i 
weithredu prif ffrydio.  Dangoswyd arweinyddiaeth gref hefyd wrth fabwysiadu'r 
weledigaeth a'r egwyddorion a amlinellir yn yr adroddiad hwn, sy'n darparu gweledigaeth 
glir ar gyfer newid ac ymrwymiad i wneud pethau'n wahanol.  Gyda'i gilydd mae'r 
weledigaeth a'r egwyddorion yn darparu fframwaith amhrisiadwy i ddatblygu elfennau 
pellach o ddull prif ffrydio gan gynnwys amcanion, dulliau ac offer.  
 
Bydd yr argymhellion yn yr adroddiad hwn, o fewn fframwaith ehangach ar gyfer prif ffrydio, 
yn gyrru Llywodraeth Cymru tuag at y cam gweithredu a gall ymrwymiad parhaus ein gweld 
yn symud i gam tri yn y tymor canolig i'r tymor hir.  
 
Mae'r cyd-destun cyfredol yn nodi'r amser perffaith i gychwyn ar y siwrnai hon. Mae 
trafodaeth barhaus ynghylch cryfhau dyletswyddau presennol ar gyfer cydraddoldeb a 
chydgysylltu cydraddoldebau a lles yn well ac mae rhaglen waith ar y gweill i gryfhau'r 
proffesiwn polisi yn Llywodraeth Cymru ac ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol mewn ffyrdd o weithio.  Ymhellach, gydag ansicrwydd parhaus ynghylch Brexit a 
phryderon ynghylch cyflwyno hawliau yn ôl, mae'n bwysicach fyth bod ffyrdd newydd o 
weithio yn cael eu hymgorffori yn Llywodraeth Cymru, a'r sector cyhoeddus yn ehangach, er 
mwyn sicrhau bod cydraddoldeb a lles yn aros yn ar flaen y gad yn yr agenda.  

                                                      
27 Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming 
Toolkit  
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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. 
 

3.4. 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 maent yn 
datblygu cydraddoldeb rhywiol a datganiadau unigol gan Weinidogion bob blwyddyn 
ar y ffordd y mae eu portffolio’n datblygu canlyniadau cyfartal.28 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 dylanwadol 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.  

  

                                                      
28 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 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 yn 
gyffredinol, 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 arweiniol 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’w 
galluogi i berfformio’n well y brif ddyletswydd o dan adran 149.  Yn y bennod hon, 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 gwneud defnydd helaeth o 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.  
 
Negeseuon allweddol 
 

1. Mae deddfwriaeth gadarn yn bwysig fel 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.                           

2. Drwy alinio’r prosesau sy’n ofynnol o dan ddyletswyddau presennol, sef 
Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru (DCPC) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, 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.               

3. Nid yw alinio prosesau’n digwydd yn gwbl ddiffwdan. Dehonglir lles, cydraddoldeb a 
hawliau dynol yn aml mewn gwahanol ffyrdd ac nid yw eu cysylltiadau wedi'u 
mynegi'n glir. Mae gwahaniaethau o ran nodau, amserlenni ac ymdriniaeth y 
dyletswyddau amrywiol.                   

4. Fodd bynnag, mae'n bosibl alinio amserlenni, ymgysylltu a chynnwys, gosod 
amcanion, monitro ac adrodd a gellir ategu hyn gan ganllawiau ar y cyd gan y 
Comisiynau.  
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5. Er mwyn datrys y bwlch gweithredu, bydd angen edrych y tu hwnt i aliniad a gosod 
amcanion heriol yn seiliedig ar gydraddoldeb canlyniad gan Lywodraeth Cymru a 
chyrff cyhoeddus.  Mae angen i Lywodraeth Cymru 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. Bydd hyn yn gofyn am fwy 
o allu dadansoddol ac mae gwell mynediad at dystiolaeth ac ymchwil yn sylfaen 
bwysig i ddull newydd. 

6. 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.    

 
4.1. Cefndir 

 
Nododd Cam Un yr Adolygiad fframwaith o ddeddfwriaeth a rheoleiddio a ddylai, mewn 
egwyddor, ymgorffori ystyriaeth o gydraddoldeb wrth lunio polisïau.  Mae'r fframwaith hwn 
yn cynnwys Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru (WSED), Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol (VAWDASV).29 Daeth Cam Un i'r casgliad, er bod ganddo nodau, amcanion a 
dyletswyddau cyflenwol i raddau helaeth, nad oedd y fframwaith hwn wedi'i integreiddio'n 
dda a bod hyn yn cyfrannu at ymateb gwan i ddatblygu cydraddoldeb rhywiol, a oedd yn or-
gydymffurfiol ei natur.30 Tynnodd Cam Un sylw hefyd at dueddiad i ddyletswyddau newydd 
ddisodli dyletswyddau presennol, er enghraifft disodli'r ddyletswydd prif ffrydio yn Neddf 
Llywodraeth Cymru 2006 i raddau helaeth gan y Ddeddf Cydraddoldeb a dyletswyddau 
cysylltiedig y sector cyhoeddus.  Felly roedd pryderon gan rai rhanddeiliaid y gallai'r un peth 
ddigwydd i amcanion cydraddoldeb statudol wrth i'r ffocws a'r adnoddau symud tuag at 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.31   
 
Mae angen deall y darlun hwn o gydraddoldeb, hawliau dynol a lles yng nghyd-destun 
ehangach ‘cenedlaethau’ datblygu deddfwriaeth cydraddoldeb.  Fel y mae eraill, gan gynnwys 
Syr Bob Hepple wedi dadlau, nid yw deddfwriaeth gymdeithasol o’r math hwn yn ‘rhodd’ 
llywodraethwyr goleuedig cymaint â chanlyniad brwydrau rhwng gwahanol grwpiau buddiant 
ac ideolegau cymhellol.32 Mae'r siwrnai hon o Ddeddf Cysylltiadau Hiliol gyntaf 1965, i Ddeddf 
Cyflog Cyfartal 1970, Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975, Deddf Gwahaniaethu ar sail 
Anabledd 1995 a Deddfau Cysylltiadau Hiliol pellach, hyd at y Ddeddf Cydraddoldeb 
ddiweddaraf yn 2010 yn cynrychioli llawer o frwydrau caled, yn ogystal â’r DU yn ymateb i 
ystod o fframweithiau a chyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd sydd wedi arwain at 
                                                      
29 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018: Adroddiad Cryno Cam Un 
30 Ibid  
31 Ibid  
32 Hepple, B. (2010) The new Single Equality Act Equal Rights Review, Cyfrol Pump. 
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ddeddfwriaeth eilaidd.  Cyn 2010 roedd llawer wedi dadlau bod angen deddfwriaeth bellach i 
sicrhau cysoni, symleiddio a moderneiddio'r ehangder hwn o gyfraith cydraddoldeb.  
 
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.33 Cytunwyd hefyd gan gydweithwyr Nordig bod deddfwriaeth 
yng Nghymru eisoes yn darparu sylfaen dda ar gyfer hyn, ond yr her yw “sicrhau bod y 
bwriad a arwyddir gan y Deddfau hyn yn cael ei weithredu'n effeithiol”.34  
 
Mae Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011 (Rheoliadau 
Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gydymffurfio â dyletswyddau cyffredinol a 
phenodol (Cymreig) y PSED a dylid nodi hyn yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  
 
Gwnaethom amlygu yng Ngham Un ei bod yn aneglur “a yw Llywodraeth Cymru a chyrff 
cyhoeddus eraill yn cyflawni dyletswyddau penodol o fewn Dyletswydd Cydraddoldeb y 
Sector Cyhoeddus.”35 Codwyd pryderon tebyg trwy waith craffu’r Pwyllgor ynghylch y ffordd 
y mae effaith cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei asesu. Nododd yr archwiliad traws-
bwyllgor o’r Asesiad Effaith Integredig Strategol (SIIA) a gynhaliwyd ar y gyllideb “nad yw’r 
SIIA cyfredol yn darparu dadansoddiad effeithiol o benderfyniadau gwariant ac y gellid 
dadlau ei fod yn methu â chyflawni ei ofynion deddfwriaethol o ganlyniad”.36  
 
Gellir gweld bod gweithgaredd cyfredol Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus yn cwrdd â 
gofynion cyfreithiol. Bydd angen ystyried y gwerthusiad sydd ar ddod gan yr EHRC ochr yn 
ochr â gwaith yr Adolygiad i ateb y cwestiwn hwn ac ystyried sut y gellir cryfhau WSED i 
sicrhau bod cydymffurfiad yn arwain at newid ystyrlon.  Erys pryderon ynghylch 
effeithiolrwydd y camau sy'n cael eu cymryd ar hyn o bryd o dan y dyletswyddau 
cydraddoldeb.  Canolbwyntiodd beirniadaeth yng Ngham Un ar amcanion cydraddoldeb a 
defnyddio asesiadau effaith cydraddoldeb. Nododd trafodaeth ar Ddyletswydd 
Cydraddoldeb Penodol Cymru ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau yn adroddiad Cam Un gan 
Alison Parken, Rhoi cydraddoldeb wrth wraidd penderfyniadau, fod diffyg eglurder ymhlith 
cyrff cyhoeddus ynghylch yr hyn y mae'r ddyletswydd hon yn gofyn amdano ac yn aml “nid 
yw canlyniadau cyhoeddedig yn weladwy iawn, ac mae’r monitro wedi bod yn wan.”37 
 

4.2. Aliniad Proses 
 

                                                      
33 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu o’r Cenhedloedd Nordig, Adolygiad 
Cydraddoldeb Cam 2, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2019)   
34 Ibid  
35 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018 
36 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pobl Ifanc ac Addysg, Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a Chyllid (2019) Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol 
37 Parken, A. (2018) Rhoi Cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau, Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam 
Un: Polisi ac Arfer Rhyngwladol 
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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.  Nodau'r ymchwil oedd: 
 

• Ystyried a ellir a sut y gellir alinio’r nodau, gosod amcanion, cynllunio gweithredu, 
canlyniadau, monitro, adrodd, craffu a gorfodi mecanweithiau o dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru (WSED), Deddf 
VAWDASV a Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (SSWB) yn well i wella eu 
heffeithiolrwydd o ran hyrwyddo cydraddoldeb canlyniad  

• Ystyried a ellir a sut y gellir gweithredu'r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb 
rhywiol trwy'r ddeddfwriaeth bresennol.  Mae hyn yn cynnwys asesu cryfderau a 
gwendidau'r ddeddfwriaeth bresennol i gyflawni'r nod hwn.  

 
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.38  
 
Nid yw aliniad yn dod heb ei heriau. Er enghraifft, mae lles, cydraddoldebau a hawliau dynol 
yn aml yn cael eu dehongli mewn gwahanol ffyrdd ac mae gwahanol ddisgyblaethau 
academaidd yn tueddu i gyfeirio ffordd ymchwil o gysylltu llesiant a chydraddoldebau. 39 
Mae'r gwahaniaethau cyfredol o ran nodau, amserlenni, cwmpas ac ôl troed hefyd yn atal y 
posibilrwydd o gynhyrchu un cynllun i gwmpasu'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.   
 
Cam cyntaf pwysig fydd cydlynu amserlenni cynllunio ac adrodd i hwyluso asesu, ymgysylltu a 
gosod amcanion wedi'u halinio. Yn gysylltiedig â hyn, gellid cryfhau gweithredu trwy sicrhau bod 
amcanion o dan y dyletswyddau hyn yn fwy amlwg trwy eu cynnwys yn nogfennau strategol 
craidd y sefydliad, gan gynnwys Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru a chynlluniau 
corfforaethol awdurdodau lleol.40 Mae prif ffrydio yn fwyaf effeithiol pan mae'n rhan o brosesau 
sefydliadol craidd ac nid yw'n cael ei ystyried yn ychwanegiad.  Byddai cynnwys amcanion yn y 
cynllun corfforaethol yn sicrhau eu bod yn cael eu hystyried yn greiddiol i waith y sefydliad. 
 
Awgrymodd ymchwil gyda'r gweithgor hefyd y gellid gwneud mwy i gynnwys 
cydraddoldebau mewn asesiadau llesiant ac i ddod â gofynion sy'n ymwneud ag ymgysylltu 
a chynnwys ynghyd.41  
 
Bydd angen ystyried cwmpas amrywiol y dyletswyddau, h.y. y gwahanol gyrff cyhoeddus a 
sefydliadau y mae’n ofynnol iddynt gyflawni'r gwahanol ddyletswyddau.  Mae hyn yn dwyn i 

                                                      
38 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities   
39 Ibid  
40 Ibid 
41 Ibid 
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mewn y strwythurau sefydliadol nad yw'n ofynnol ar hyn o bryd iddynt gydymffurfio â 
dyletswyddau DCPC a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ond sy’n chwarae rhan 
annatod mewn datblygu rhanbarthol, megis Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus a Rhanbarthau Dinasoedd (er eu bod yn dod o dan Lywodraeth y 
DU ar gyfer adrodd).4243 Gyda symudiad tuag at ddatblygu economaidd rhanbarthol, dylid 
disgwyl i'r cyrff hynny sy'n ymwneud â chynghori, datblygu a darparu arian, prosiectau a 
mentrau ddangos sut maen nhw'n hyrwyddo cydraddoldeb a lles.44  
 
Amlygodd Cam Un bwysigrwydd craffu a rhai pryderon ynghylch y prosesau atebolrwydd 
presennol.  Mae monitro ar draws fframwaith y ddeddfwriaeth yn tueddu i gael ei arwain 
gan gydymffurfio â phrosesau, gan fod y ddeddfwriaeth yn cael ei harwain yn bennaf gan 
broses.45 Fodd bynnag, mae potensial ar gyfer gwell gwerthusiad atblyg sy'n cydnabod y 
cyfraniadau a wneir at nodau a chanlyniadau ar draws y fframwaith. 46 Byddai hyn yn gofyn 
bod gan arolygwyr a rheoleiddwyr rôl fwy blaenllaw wrth asesu cyfraniad at ganlyniadau 
cydraddoldeb yn ogystal â chydymffurfiaeth a rhannu gwybodaeth yn well.47  
 
Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn gorff craffu allweddol arall a allai chwarae rôl wrth 
integreiddio lles a chydraddoldeb wrth lunio polisïau a darparu gwasanaethau pe bai pob 
pwyllgor yn cynnal ymholiadau yn y meysydd hyn.48 Fodd bynnag, i gefnogi hyn efallai y 
bydd angen meithrin cymhwysedd dealltwriaeth a chydraddoldeb ymhlith aelodau etholedig 
a staff y Cynulliad, sy'n rhywbeth y mae nifer o genhedloedd Nordig wedi'i wneud.  
 
Gellid gweithredu llawer o’r argymhellion hyn drwy gydweithrediad cyrff cyhoeddus, 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, gyda 
chymorth pellach gan Lywodraeth Cymru. 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.49  
 

4.3. Ymateb i heriau'r dyfodol a ffyrdd newydd o weithio 
 
Mae Cam Dau yr Adolygiad wedi digwydd mewn cyd-destun cyfnewidiol mewn perthynas â 
chydraddoldebau a hawliau dynol.  Mae gwaith wedi dechrau i ystyried a ddylid ymgorffori 

                                                      
42 Ibid 
43 Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn destun craffu drwy bwyllgorau awdurdodau lleol ond ni cheir 
strwythur o’r fath o fewn iechyd.    
44 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
45 Ibid  
46 Ceir diffiniad o ddulliau dysgu atblygol isod a manylir ar fodel datblygu polisi atblygol ym Mhennod Chwech.                               
47 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
48 Ibid 
49 Ibid  
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confensiynau hawliau dynol pellach yng nghyfraith Cymru a chyflwyno'r ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol.  Mae adolygiad ar y gweill hefyd o Ddyletswydd Cydraddoldeb 
Penodol Cymru ac effeithiau posibl Brexit i'w hystyried.  Mae hyn yn arwain at y cwestiwn 
sut olwg sydd ar Gymru fwy cyfartal, sy’n parchu hawliau?50 Gall y darlun cyfredol fod yn 
ddryslyd os yw'n darllen ar draws gwaith y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.  Felly, gallai gweledigaeth gyfun ar gyfer 
cydraddoldeb, lles a hawliau dynol yng Nghymru, gyda chefnogaeth dull tegwch â ffocws ar 
gydraddoldeb canlyniad fod yn sbardun i newid cynaliadwy.51  
 

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.52 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.  

 
Mae gweithredu’r dyletswyddau’n llwyddiannus yn dibynnu hefyd 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.53 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. Mae canllawiau 
rhyngwladol ar weithredu prif ffrydio yn aml yn tynnu sylw at yr angen am allu pwrpasol fel 
rhan o'r cam gweithredu i gynnal momentwm a chefnogi cyflwyno a gweithredu'r dull 
gweithredu.54  Yn y tymor hir gall yr angen am allu pwrpasol leihau os yw'r dull newydd 

                                                      
50 Ibid 
51 Ibid  
52 Parken, A. (2019) Equality Mainstreaming: Policy Development Model  
53 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
54 EIGE (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming Toolkit  
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wedi'i ymgorffori'n effeithiol mewn prosesau a strwythurau craidd a bod y newid diwylliant 
angenrheidiol wedi digwydd fel bod cydraddoldeb yn ofyniad diamheuol, yn debyg iawn i 
arbed costau neu weithio'n effeithlon.55  
 

4.4. Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth sy'n cysylltu cydraddoldebau a lles 
 
Byddai'r dull newydd hwn yn gofyn am well mynediad at ymchwil i lywio penderfyniadau. 
Mae angen ailbrisio ymchwil ansoddol o hyd a hyrwyddo mwy o ddefnydd o ddulliau 
ymchwil cymysg.  Mae hyn yn arbennig o bwysig i ddatrys y bylchau tystiolaeth a welir o 
amgylch grwpiau poblogaeth llai a chefnogi dull croestoriadol.  Gallai creu fforwm ymchwil 
cydraddoldebau i gydlynu a hyrwyddo ymchwil cydraddoldebau yng Nghymru ddod â 
phrifysgolion, cynghorau ymchwil, cyrff sector cyhoeddus a thrydydd sector ynghyd â'r rhai 
sy'n ariannu ymchwil a dadansoddi cydraddoldebau.56  
 
O fewn Llywodraeth Cymru, mae gan Wasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (GGD) rôl i 
gydlynu ymchwil, datblygu gallu ar gyfer ymchwil cydraddoldebau, sicrhau bod ymchwil 
newydd yn gysylltiedig ag ymarfer proffesiynol a bod ymchwil yn cael ei gymhwyso.57 Mae 
GGD eisoes yn cymryd camau i hwyluso gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
yn well, gan gefnogi cyflenwyr ymchwil i ‘roi’r ddeddf ar waith’ ac archwilio opsiynau ar 
gyfer cynhyrchu canllawiau ymchwil ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol. 58 
 
Yn y tymor byr mae nifer o gamau y gellid eu cymryd i gryfhau'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer 
cysylltiadau rhwng lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol grwpiau 
gwarchodedig.  Mae ein hargymhellion (gweler 4.6) yn nodi sut y gellir gwneud cysylltiadau 
ar draws yr agendâu hyn mewn ffordd ymarferol a sicrhau bod y sylfaen dystiolaeth yn 
galluogi cyrff cyhoeddus i alinio eu gwaith yn effeithiol ar draws y gwahanol ddyletswyddau.  
 
Trafodir ymhellach argaeledd a defnydd tystiolaeth ym mhennod Chwech.  
 

4.5. Gwella Canlyniadau: Y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol a Dyletswyddau 
Cydraddoldeb Penodol Cymru 

 
Mae’r cwestiwn o baratoi ar gyfer y dyfodol hefyd yn bwysig i alinio.  Mae gwaith a wnaed 
yn ystod dau gam yr Adolygiad yn awgrymu na roddwyd digon o feddwl i alinio pan oedd 
DCPC, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a VAWDASV yn cael eu datblygu, i sicrhau nad 
oedd unrhyw gamau yn cael eu dyblygu ac i osgoi dryswch ymhlith y cyrff hynny y mae’n 
ofynnol iddynt gyflawni dyletswyddau newydd.  Rhaid osgoi'r camgymeriad hwn wrth inni 
symud tuag at weithredu'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, adolygu'r DCPC ac 
ymgorffori confensiynau hawliau dynol o bosibl.  

                                                      
55 Ibid 
56 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
57 Ibid 
58 Ibid 
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Mae newid pellach yn debygol yn ystod y ddwy flynedd nesaf wrth i'r DCPC  presennol gael 
eu hadolygu.  Mae beirniadaeth o'r DCPC presennol wedi dod i'r casgliad bod gweithredu'r 
dyletswyddau bellach yn canolbwyntio gormod ar brosesau ac nad yw'n trosi i amcanion 
uchelgeisiol na chamau ystyrlon.59  
 
Fel y mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi nodi o'r blaen “mae'n amlwg er 
bod deddfwriaeth ymatebol yn annog cyrff cyhoeddus i gynnal asesiadau, nid yw hyn bob 
amser yn arwain at osod amcanion neu gynlluniau cydraddoldeb uchelgeisiol”.60 Yn wir 
mae’n rhaid cyflawni cyfraith ymatebol trwy broses, gyda chyrff cyhoeddus yn gorfod 
dangos eu bod wedi cydymffurfio trwy roi ‘sylw priodol’ i gydraddoldeb a lles wrth arfer eu 
swyddogaethau, ond efallai bod cydymffurfiaeth prosesau wedi dod yn ddiwedd ynddo’i 
hun.  Mae'n bosibl cydymffurfio â rhwymedigaethau cydraddoldeb statudol cyfredol heb i 
hyn arwain at osod amcanion cydraddoldeb neu les uchelgeisiol ac mae dyfarniadau 
Adolygiadau Barnwrol diweddar wedi dangos mai mater i'r penderfynwr yw penderfynu 
faint o bwyslais i’w roi ar y ddyletswydd.61  
 
Mae adnewyddu DCPC yn gyfle i ystyried sut mae cryfhau’r gofynion ‘sylw priodol’ 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 Deddfau 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. 
 

4.6. Casgliad 
 
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.62  
 
                                                      
59 Ibid  
60 EHRC (2019) nodwyd yn Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, 
supporting implementation and taking new opportunities  
61 Ibid 
62 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
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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.63 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.64 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru rôl arwain bwysig i'w chwarae wrth symud i'r model hwn. 
Mae'r penodau canlynol yn trafod nifer o feysydd a fydd yn rhan annatod o gyflawni'r newid 
hwn mewn meddwl ac ymarfer o fewn Llywodraeth Cymru, a allai wedyn lywio newidiadau 
o fewn cyrff cyhoeddus.  
 

4.7. Argymhellion - alinio proses65  
 

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 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 

                                                      
63 Ibid  
64 Ibid  
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gweithredu dyletswyddau DCPC a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  
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 DCPC a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 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 DCPC 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.  
 

4.8. Argymhellion - Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth sy'n cysylltu cydraddoldebau a llesiant66 
 

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. 12.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 
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ddibynnu ar amseru, gallai’r cylch gwaith ymchwil gynnwys asesu sut gall ‘y 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol’ a’r ddyletswydd llesiant weithio ar y cyd.  

 
4.9. 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 DCPC, 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 DCPC a dyletswyddau eraill 
• 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  
 
Yng Ngham Un, amlygwyd gennym nifer o heriau sydd ynghlwm wrth ddefnyddio asesiadau 
o effaith ar gydraddoldeb.  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.67 
 
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.  Defnyddir asesiadau o effaith ar gydraddoldeb, 
neu asesiadau effaith rhywedd, ledled y byd i gefnogi llunio polisïau a phrif ffrydio rhywedd 
gwell.  O ganlyniad, mae 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, bydd angen i ddatblygu dull prif ffrydio ar gyfer Cymru benderfynu ar yr offer 
a'r dulliau mwyaf priodol a fydd yn cefnogi swyddogion i ymgorffori cydraddoldeb mewn 
datblygu, cyflwyno a gwerthuso polisi a rhaglenni. Ym Mhennod Chwech, gwnaethom nodi 
model polisi prif ffrydio atblygol yr ydym yn argymell ei weithredu fel rhan o symudiad i brif 
ffrydio.  Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd newid o'r raddfa honno'n cymryd amser.  
Felly mae'r bennod hon yn archwilio cyfleoedd i gryfhau'r offeryn AEI presennol a gwreiddio 
arferion yn well a fydd yn gwneud asesu effaith yn fwy effeithiol.  Bydd yr argymhellion hyn yn 
cefnogi gwell canlyniadau polisi ac yn gosod peth o'r sylfaen ar gyfer y newid angenrheidiol 
mewn diwylliant ac arbenigedd y bydd y model polisi newydd yn gofyn amdano.  Yn y papur 
ategol Asesu Effaith rydym yn nodi argymhellion ar gyfer newidiadau i'r offeryn AEI ei hun, ac 
yn yr argymhellion ar ddiwedd Pennod Pump, rydym yn tynnu ar wersi rhyngwladol i wella sut 
mae'r offeryn AEI yn cael ei ddefnyddio a'i ymgorffori yn y prosesau polisi cyfredol.68  
 
Negeseuon allweddol 
 

                                                      
67 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  
68 Chwarae Teg (2019) Papur Ategol Asesu Effaith Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Dau 
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1. Defnyddir Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (AEC) ledled y byd fel offeryn i gefnogi prif 
ffrydio rhywedd a llywio'r broses o wneud penderfyniadau. Mae yna ddigon o 
ymarfer rhyngwladol i dynnu arno wrth i'r gwaith barhau i gryfhau asesiad effaith, 
gan gynnwys y model Dadansoddiad Seiliedig ar Rhywedd (GBA+) a ddefnyddir yng 
Nghanada.  Dim ond pan fyddant wedi'u hintegreiddio i ddatblygu a gweithredu 
polisi y mae AECau yn effeithiol, yn cael eu cefnogi ar y lefel uchaf o lywodraeth ac 
yn cael eu cyflawni gan staff sydd â'r arbenigedd priodol a mynediad at ddata 
ansoddol a meintiol i ategu dadansoddiad.69  

2. O fewn Llywodraeth Cymru, mae asesiad effaith bellach yn cael ei ddarparu trwy'r 
Offeryn Asesu Effaith Integredig (AEI), sy'n fframio'r holl asesiadau angenrheidiol o 
fewn fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  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.  

3. Er y gwnaed ymdrechion i annog y rhai sy'n cwblhau'r AEI  i ystyried cydraddoldebau 
ar sawl pwynt yn y broses, mae cyfleoedd yn cael eu colli i brif ffrydio 
cydraddoldebau, yn fwyaf arbennig fel rhan o'r ystyriaeth o sut mae cynigion yn 
cyflawni yn erbyn y nodau llesiant.  

4. Ymddengys bod model GBA+ yn ddull mwy cynhwysfawr o asesu effaith, gyda ffocws 
cryfach ar dystiolaeth a dadansoddiad, gan gynnwys dadansoddi drwy lens 
croestoriadol.  Mewn cymhariaeth, gall asesiad effaith cydraddoldeb yng Nghymru 
dueddu tuag at edrych ar bob llinyn cydraddoldeb yn ei dro, ac nid yw hynny’n rhoi 
darlun llawn o brofiadau llawer o grwpiau.  Mae GBA + hefyd yn cael ei gefnogi gan 
gyfres o adnoddau hyfforddi a chymhorthion swyddi deniadol a rhyngweithiol 
ynghyd â gofynion gorfodol gan adrannau llywodraeth ganolog i sicrhau bod y dull yn 
rhan annatod o ddatblygu polisi a rhaglen yn gyffredinol.  

5. 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; mae cyllid ychwanegol hefyd ar gael i atgyfnerthu tystiolaeth gydraddoldeb, 
a datblygwyd Fframwaith Canlyniadau Rhywedd sy’n nodi nodau cydraddoldeb 
rhywiol, camau gweithredu cysylltiedig a dangosyddion mesur.                                                            

6. Yn y tymor byr mae rhai newidiadau syml y gellid eu gwneud i wneud cydraddoldeb 
yn amlycach yn offeryn a chanllawiau AEI.  

7. 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. Gall hyn 
adeiladu ar waith sydd eisoes yn cael ei ddatblygu i brofi'r offeryn AEI a datblygu 

                                                      
69 OECD (2018) Toolkit Mainstreaming and Implementing Gender Equality: Implementing the 2015 OECD 
Recommendation on Gender Equality in Public Life  
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cefnogaeth ar-lein gyda'r nod o alluogi pobl i ystyried effaith yn ailadroddol wrth 
iddynt ddatblygu polisi. 

8. 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.  “Ni fydd y weledigaeth hon yn cael ei gwasanaethu’n dda gan 
ddehongliad gostyngol yn seiliedig ar ‘effaith anghymesur’ gymharol rhwng 
nodweddion gwarchodedig”.70 Bydd angen symud i fodel mwy atblyg o lunio polisi 
sydd ag asesiad a dadansoddiad effaith mwy effeithiol wedi'i ymgorffori.  Trafodir 
hyn ym Mhennod Chwech a gallai gael ei lywio gan arfer presennol fel y GBA+.  

 
5.1. Cefndir 

 
Defnyddir nifer o offer o fewn Llywodraeth Cymru gyda'r nod o ymgorffori cydraddoldebau yn 
y broses bolisi.  Mae'r rhain yn cynnwys asesiadau effaith, Cyngor Gweinidogol ac ymarferion 
ymgysylltu ac ymgynghori.  Yn ystod Cam Dau, rydym wedi canolbwyntio'n bennaf ar asesu 
effaith wrth i hyn ddod i'r amlwg fel maes sydd â photensial sylweddol i ysgogi newid ac mae 
sylfaen dystiolaeth wedi'i sefydlu o ran yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn nad yw'n gweithio.  
Ymhellach, amlygodd arbenigwyr Nordig y defnydd o asesiadau effaith ar rywedd fel un o bum 
ffactor allweddol sy'n angenrheidiol ar gyfer prif ffrydio rhywedd.71 
 
Yn ystod Cam Un, roedd gwaith ar y gweill i ddatblygu offeryn asesu effaith integredig (AEI) 
i'w ddefnyddio yn Llywodraeth Cymru, a fyddai'n mynd i'r afael â rhai o'r materion a 
amlygwyd gennym ni ac eraill trwy symleiddio ac integreiddio ehangder yr asesiadau effaith 
gofynnol.  Argymhellwyd y dylid adolygu'r offeryn AEI newydd yn ystod Cam Dau.  
 
O ganlyniad, mae Cam Dau yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol wedi ystyried offeryn AEI 
mewn perthynas â'r cwestiwn ehangach sef a oes offer a phrosesau effeithiol ar waith i 
gefnogi llunio polisïau o safbwynt rhywedd o fewn Llywodraeth Cymru.  Archwilir y 
cwestiwn hwn ymhellach ym Mhennod Chwech, sy'n cynnwys trafodaeth ar fodel prif 
ffrydio ar sail tystiolaeth ar gyfer datblygu polisi sy'n symud y tu hwnt i asesiad effaith sy'n 
canolbwyntio ar gydymffurfiaeth.  Gwnaethom hefyd gwblhau dadansoddiad manwl o'r 
offeryn AEI, gan wneud argymhellion manwl penodol i wella'r offeryn cyfredol.  Gellir dod o 
hyd i'r rhain mewn papur ychwanegol sy'n cyd-fynd â'r adroddiad hwn, Asesu Effaith, a 
byddent yn caniatáu i welliannau gael eu gwneud yn gyflym iawn.72  
 

5.2. Pwrpas asesiad effaith cydraddoldeb 
 
Mae fersiynau o asesiad effaith cydraddoldeb neu ddadansoddiad cydraddoldeb yn cael eu 
defnyddio gan lawer o lywodraethau ledled y byd fel rhan o lunio polisi a gwneud 
                                                      
70 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
71 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig 
72 Chwarae Teg (2019) Papur Ategol Asesu Effaith Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Dau 
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penderfyniadau.  Ystyrir bod asesiadau effaith cydraddoldeb neu rywedd yn elfen hanfodol 
o brif ffrydio rhywedd ac yn offeryn pwysig i sicrhau bod prif ffrydio rhywedd yn cael ei 
sefydliadu, os cânt eu cynnal yn effeithiol.  
 
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn diffinio asesiad effaith rhywedd fel “… y broses o gymharu, 
asesu, yn ôl meini prawf sy'n berthnasol i rywedd, y sefyllfa a'r duedd bresennol gyda'r 
datblygiad disgwyliedig sy'n deillio o gyflwyno'r polisi arfaethedig”.73 Mae canllawiau gan y 
Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (EIGE) yn nodi mai “nod terfynol yr asesiad 
effaith rhywedd yw gwella dyluniad a chynllunio’r polisi dan sylw ... Y tu hwnt i osgoi 
effeithiau negyddol, gellir defnyddio Asesiad Effaith Rhywedd hefyd mewn modd mwy 
trawsnewidiol fel offeryn ar gyfer diffinio amcanion cydraddoldeb rhywiol a llunio polisi er 
mwyn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol yn rhagweithiol.”74 Mae canllawiau gan yr OECD yn 
amlinellu pwrpas tebyg o ran asesu effaith rhywedd gan nodi “eu bod yn gwella dyluniad a 
chynllunio polisïau, yn atal effaith negyddol ar gydraddoldeb rhywiol ac yn addasu'r polisi i 
sicrhau bod unrhyw effeithiau gwahaniaethol naill ai'n cael eu dileu neu eu lliniaru.”75  
 
Yng Nghymru disgrifir asesiad effaith fel “ffordd strwythuredig i ystyried y ffactorau sy’n 
golygu bod ein polisïau yn effeithio ar fywydau gwahanol bobl mewn gwahanol ffyrdd…. 
[Mae'n] ein cymell a'n tywys i gasglu, ac os oes angen, ceisio tystiolaeth er mwyn gwella'r 
datblygiad polisi neu gynllun cyflawni.”76 Mae Asesiad Effaith Cydraddoldeb yn un o nifer o 
asesiadau effaith y mae angen i Lywodraeth Cymru eu hystyried.  O dan Ddeddf 
Cydraddoldeb (2010) a Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol Cymru, mae'n ofynnol i 
Lywodraeth Cymru fod â threfniadau ar waith ar gyfer cynnal asesiadau effaith 
cydraddoldeb ar draws yr holl nodweddion gwarchodedig.  Asesiad effaith cydraddoldeb 
yw'r ffordd ffurfiol y gall Llywodraeth Cymru ddangos bod sylw priodol wedi'i roi i'r angen i 
ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon, yn ogystal â hyrwyddo cyfle 
cyfartal a meithrin cysylltiadau da.77 
 
O ystyried y defnydd eang o asesiadau effaith ledled y byd, a'r heriau tebyg y mae 
llywodraethau wedi'u hwynebu wrth ymgorffori asesiad effaith yn llwyddiannus mewn 
prosesau polisi, mae cyfle gwych i ddysgu a rhannu arfer gorau.  
 

5.3. Defnyddio Asesiad Effaith Cydraddoldeb yng Nghymru a'r offeryn Asesu Effaith 
Integredig newydd 

 
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 
cymhwyso asesiadau o effaith ar gydraddoldeb ym mhob cam o gylch bywyd polisi.  Dylent 
                                                      
73 Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (EIGE) (2016) Gender Impact Assessment Gender 
Mainstreaming Toolkit 2016 https://eige.europa.eu/sites/default/files/mh0416171enn.pdf  
74 Ibid 
75 OECD (2018) Toolkit Mainstreaming and Implementing Gender Equality: Implementing the 2015 OECD 
Recommendation on Gender Equality in Public Life  
76 Llywodraeth Cymru Asesiad Effaith Integredig: Canllawiau v1.0  
77 Ibid  
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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.78  
 
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.79 
 
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.                                                                      
 

5.4. Offeryn Asesu Effaith Integredig 
 
Yn dilyn argymhellion a wnaed gan Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC bellach), mae 
offeryn newydd wedi'i ddatblygu i gefnogi asesiad effaith o fewn Llywodraeth Cymru.  Nod 
yr offeryn AEI newydd yw lleihau cymhlethdod yn y broses asesu effaith, sy'n ymgorffori 
nifer o ofynion asesu effaith gan gynnwys cydraddoldebau, yr amgylchedd a hawliau plant.  
Mae'r offeryn newydd hefyd wedi ceisio fframio'r broses o asesu effaith o fewn Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).  
 
Mae gan ffurflen a chanllawiau AEI ffocws clir ar ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol i fframio’r broses hon, gan gynnwys trafodaeth ar sut y cymhwyswyd y pum ffordd 
o weithio a sut y bydd cynigion yn effeithio ar lesiant cymdeithasol, diwylliannol, 
economaidd ac amgylcheddol. Mae disgwyl o hyd y bydd asesiadau effaith statudol, fel 
AECau, yn cael eu cynnal.  Nodir AECau fel rhan o adran llesiant cymdeithasol y ffurflen.  
 
Dylid nodi hefyd, ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, fod y broses o gyflwyno'r offeryn 
newydd a darparu hyfforddiant yn parhau. Mae yna fentrau ehangach ar waith hefyd i 
gryfhau'r proffesiwn polisi o fewn Llywodraeth Cymru a chefnogi gweithrediad Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. O dan y mentrau hyn, gweithredir argymhelliad pellach gan 
Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru trwy greu rôl “stiward” a fydd â chyfrifoldeb am 
weithrediad llyfn a gwelliant parhaus y broses AE (yr ydym yn ei chroesawu).80 Mae'n amlwg 
bod datblygu'r offeryn AEI yn cael ei ystyried yn ddarn parhaus o waith a chydnabyddir y 
bydd angen gwneud gwaith pellach i wella gweithrediad asesiad effaith a chyflawni polisi a 
gwneud penderfyniadau cryfach.  
 
 

5.5. Canllawiau Asesu Effeithiau Integredig ac Adnoddau Hyfforddi 
                                                      
78 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018: Cam Un  
79 Ibid  
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I gyd-fynd â'r templed Asesu Effaith Integredig newydd, mae dogfen ganllaw sy'n nodi'n 
fanwl y broses gydag awgrymiadau a chwestiynau i sicrhau ystyriaeth lawn ar draws 
ehangder y meysydd asesu effaith.  Trafodir cydraddoldeb ac asesiad effaith cydraddoldeb 
trwy'r ddogfen ganllaw ar bwyntiau allweddol i lywio ystyriaethau.  Fodd bynnag, nid oes 
datganiad clir ynghylch budd gosod cydraddoldeb/asesiad effaith cydraddoldeb wrth wraidd 
yr asesiad effaith o ystyried y ffordd y dylid ystyried cydraddoldebau mewn perthynas â'r 
nodau llesiant a phum ffordd o weithio.  
 
Mae mwy o ffocws ar gydraddoldebau yn y ddogfen ganllaw o'i gymharu â'r ffurflen ei hun.  
Efallai y gellid disgwyl hyn, ond gallai beri i gydraddoldebau gael eu hanwybyddu os na 
ddefnyddir y canllawiau gan y rhai sydd wedi gweithio ar asesiadau effaith ers nifer o 
flynyddoedd ac sy'n teimlo eu bod eisoes yn hyddysg o ran sut i gynnal y broses.  
 
Mewn egwyddor, gallai seilio'r asesiad effaith o amgylch Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol a nodau llesiant weithio gan fod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn dal i fod yn 
y broses o gael ei hymgorffori mewn ymarfer ar draws y sector cyhoeddus.  Fodd bynnag, 
cododd Cam Un yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol bryderon ynghylch y diffyg integreiddio 
neu alinio rhwng Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a dyletswyddau cydraddoldeb 
presennol a phryder bod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn disodli'r cyfrifoldebau 
presennol.  Mae risg y gallai hyn fod yn wir gyda'r AEI newydd oni chymerir camau i brif ffrydio 
cydraddoldeb yn fwy effeithiol trwy gydol y broses asesu effaith ac arfogi gweision sifil â 
dealltwriaeth gadarn o sut mae cydraddoldebau'n cyd-fynd â llesiant.  Bydd y weledigaeth 
newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac egwyddorion llywodraeth ffeministaidd a datblygu 
dull prif ffrydio cydraddoldebau yn helpu i gyflawni hyn, ochr yn ochr â gwaith tîm newydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol a Pholisi Integredig o fewn Llywodraeth Cymru.  
 
Ochr yn ochr â dogfen ganllaw, cynhyrchwyd nifer o adnoddau i gefnogi’r symud i AEI gan 
gynnwys hyfforddiant a chymhorthion swyddi y gellir taro golwg sydyn arnynt.    
 

5.6. Cryfderau a Gwendidau'r Offeryn Asesu Effaith Integredig (AEI) newydd 
 
Mae rhai pethau cadarnhaol clir ynglŷn â'r templed AEI newydd a'r canllawiau cysylltiedig.  
Mae yna awgrymiadau ar wahanol gamau i gwblhau asesiad effaith cydraddoldeb a thynnu 
ar draws canfyddiadau allweddol.  Cyfarwyddir swyddogion i gael sgwrs gynnar ag 
ymgynghorydd arbenigol, defnyddio tystiolaeth a chynnal yr AEI  yng nghamau cynnar 
datblygu polisi. Cyfarwyddir swyddogion hefyd i nodi ymgysylltiad â phobl â nodweddion 
gwarchodedig a nodi lle gallai unrhyw fylchau data fod wedi atal asesiad effaith llawn.  
 
Fodd bynnag, mae rhai cyfleoedd a gollir i brif ffrydio asesiad effaith cydraddoldeb yn fwy 
trylwyr yn y broses ac mae yna ymdeimlad o hyd bod cydraddoldebau yn ‘ychwanegiad’ yn 
hytrach nag yn ystyriaeth graidd sy’n torri ar draws pob elfen o Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Yn benodol, dim ond ar ôl i chi nodi sut y bydd y pum ffordd o 
weithio yn cael eu cymhwyso, sut mae'r cynigion yn cyd-fynd â'r Strategaeth Genedlaethol 
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ac amcanion llesiant y cewch eich cyfarwyddo i gwblhau AEC.  Yn ymarferol, dylai 
dadansoddiad cydraddoldeb lywio pob un o'r camau hyn. Mae hyn yn peri cryn bryder mewn 
perthynas ag adran saith, a ddefnyddir fel rhan o Gyngor Gweinidogol ac felly dyma brif elfen 
yr AEI sydd ar gael i Weinidogion i lywio penderfyniadau.   Mae'n ymddangos ei fod hefyd yn 
cael ei nodi fel rhywbeth sy'n berthnasol i lesiant cymdeithasol yn unig, sy'n methu â 
chydnabod pwysigrwydd cydraddoldeb i lesiant economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol.   
 
Yn olaf, ymddengys nad oes fawr ddim trafodaeth o groestoriadoldeb ar ffurflen a 
chanllawiau AEI.  Gall edrych ar un math o wahaniaethu anfantais ar ei ben ei hun 
anwybyddu'r ffordd y gall nodweddion fel rhywedd, hil neu ddosbarth ryngweithio a 
chynhyrchu profiadau unigryw ac, yn aml, anfanteision lluosog.   
  

5.7. Arfer Rhyngwladol: Dadansoddiad Seiliedig ar Ryw a Mwy (GBA+) yng Nghanada 
 
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.81 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.82 
 
Mae GBA + wedi'i fframio nid yn unig fel ffordd o sicrhau bod mentrau'n effeithio ar bobl yn 
deg, ond hefyd fel ffordd o ddarparu gwell polisi a rhaglenni a chyfrannu at nodau ehangach 
o hyrwyddo cydraddoldeb a thegwch.  Trwy gydol hyfforddiant ac adnoddau cysylltiedig, 
mae ffocws clir ar degwch, nid cydraddoldeb yn unig, fel bod anghydraddoldebau 
hanesyddol yn cael eu cydnabod a'u trin.  
 
Mae'r model GBA+ yn cynnwys saith cam: nodi mater allweddol, herio rhagdybiaethau, 
casglu'r ffeithiau, datblygu opsiynau ac argymhellion, monitro a gwerthuso, cyfathrebu a 
dogfennu.  
 
Datblygwyd GBA+ gan Status of Women Canada (SWC), sy'n darparu arweinyddiaeth wrth 
weithredu GBA+ ledled y llywodraeth.  Mae SWC yn rhannu gwybodaeth GBA+, yn darparu 
cymorth technegol i adrannau ac asiantaethau ac yn datblygu offer a hyfforddiant.  Mae 
asiantaethau canolog (fel Swyddfa'r Cyfrin Gyngor ac Ysgrifenyddiaeth Bwrdd y Trysorlys) yn 
arfer swyddogaeth herio ac yn darparu arweiniad ar ymgorffori GBA+ lle bo hynny'n briodol, 
tra bod adrannau ac asiantaethau ffederal yn cynnal GBA+, yn integreiddio ac yn cynnal yr 
arfer ac yn monitro ac yn adrodd ar arfer a chanlyniadau GBA+.  

                                                      
81 Status of Women Canada https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/index-en.html Cyrchwyd 20.1.19 
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Mae'n bwysig nodi nad GBA+ yw'r unig offeryn sy'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth 
Canada i gyflawni ei nod o fod yn llywodraeth ffeministaidd.  Gwnaed ymdrechion i roi 
cydraddoldeb rhywiol wrth wraidd yr hyn y mae'r Llywodraeth yn ei wneud, gan gynnwys 
dod ag agenda ffeministaidd i weithgareddau rhyngwladol Canada fel llywyddiaeth y G7  
Mae yna gynlluniau i gyflwyno deddfwriaeth newydd i ymgorffori cyllidebu rhywedd ym 
mhrosesau rheoli cyllideb ac ariannol y llywodraeth ffederal ac mae cyllid ychwanegol ar 
gael i Statistics Canada i ddatblygu Canolfan Ystadegau Rhywedd, Amrywiaeth a 
Chynhwysiant newydd.  
 
Mae Llywodraeth Canada hefyd wedi datblygu Fframwaith Canlyniadau Rhywedd.  Disgrifir 
hyn fel offeryn llywodraeth gyfan i olrhain perfformiad cyfredol, diffinio'r hyn sydd ei angen i 
sicrhau mwy o gydraddoldeb a phenderfynu sut y bydd cynnydd yn cael ei fesur.83 Mae'r 
Fframwaith yn nodi nodau cydraddoldeb rhywiol mewn perthynas â pholisi addysg a sgiliau, 
cyfranogiad economaidd a ffyniant, arweinyddiaeth a chyfranogiad democrataidd, trais ar sail 
rhywedd a mynediad at gyfiawnder, lleihau tlodi, iechyd a lles a chydraddoldeb rhywiol ledled 
y byd.  Mae pob adran yn nodi nodau terfynol a'r dangosyddion a ddefnyddir i fesur cynnydd.  
 
Er enghraifft; dywed y Fframwaith fod “mwy o gyfleoedd yn y farchnad lafur i fenywod, yn 
enwedig menywod mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol” yn nod ar gyfer cyfranogiad 
economaidd a ffyniant.  Bydd hyn yn cael ei fesur gan ddefnyddio cyfradd cyfranogi'r llafurlu 
yn ôl rhyw a chyfradd cyflogaeth yn ôl rhyw (gan gynnwys mewnfudwyr diweddar). 
 
Mae'r Fframwaith Canlyniadau Rhywedd eisoes yn cael ei ddefnyddio o fewn polisi 
ehangach, gyda'i gynnwys yn nogfen Cyllideb Llywodraeth Canada 2018 gyda manylion 
gweithredoedd Cyllideb 2018 wedi'u nodi o dan y meysydd perthnasol.  
 

5.7.1. Canllawiau a Hyfforddiant GBA+ 
 
Mae cwrs ar-lein sy'n cyd-fynd â GBA+ ar gael am ddim ac yn cael ei gyhoeddi fel prif offeryn 
ar gyfer hyfforddi.84 Mae'r cwrs ar-lein yn ddiddorol ac yn rhyngweithiol. Mae'r rhan fwyaf o 
fodiwlau'n cynnwys fideos, astudiaethau achos a chwestiynau sydd â'r nod o annog dysgwyr 
i herio eu rhagdybiaethau eu hunain.  Mae ffocws cryf ar groestoriadoldeb o'r cychwyn 
cyntaf ac mae'r enghreifftiau ymarferol a ddarperir drwyddi draw yn dangos y gwahaniaeth 
y gall dadansoddiad croestoriadol o rywedd ei wneud i benderfyniadau.  Mae'r cwrs ar gael 
am ddim ar-lein, gan gynnwys i ddefnyddwyr o'r tu allan i Ganada ac mae'n cael ei gefnogi 
ymhellach gyda chymhorthion swyddi a fideos micro-ddysgu.  
 
Er mwyn cefnogi cymhwysiad GBA+ mae SWC ymhellach wedi cynhyrchu nifer o 
Gymhorthion Swyddi, dogfennau i gyfeirio atynt yn sydyn gyda'r prif negeseuon a 

                                                      
83 Llywodraeth Canada (2018) Budget 2018: equality  
84 https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-en.html Cyrchwyd 20.1.19 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-en.html
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chwestiynau sy’n “procio”, ar y model ei hun ac ar groestoriadoldeb.85 Mae'r dogfennau'n 
glir, yn ddeniadol ac yn hawdd eu defnyddio trwy gael cipolwg sydyn arnynt trwy gydol y 
broses bolisi neu raglen.  
 

5.7.2. Gwreiddio GBA+: Heriau a Datrysiadau 
 
Ni fu ymgorffori GBA+ yng ngwaith yr holl gyrff ffederal yng Nghanada heb ei heriau.  Yn 
2015 lluniodd yr Archwilydd Cyffredinol adroddiad, Implementing Gender-based Analysis, ar 
ôl cynnal archwiliad o weithredu GBA+ mewn sampl o 4 adran o fewn Llywodraeth 
Canada.86 Yr adroddiad oedd yr ail archwiliad o GBA+, a chynhaliwyd y cyntaf yn 2009.  
 
Daeth yr Archwilydd Cyffredinol i nifer o gasgliadau, sy'n parhau i lywio datblygiad 
hyfforddiant, adnoddau a chefnogaeth i sicrhau bod GBA+ yn cael ei weithredu'n fwy cyson 
ar draws yr holl adrannau ac asiantaethau.  Roedd y canfyddiadau hyn yn cynnwys87:  

• Dim ond mewn rhai adrannau ac asiantaethau ffederal yr oedd GBA+ yn cael ei 
weithredu.  Yn y rhai a oedd wedi rhoi Fframwaith GBA+ ar waith, fel yr awgrymwyd 
gan SWC, nid oedd y dadansoddiadau bob amser yn gyflawn ac yn gyson o ran 
ansawdd;  

• A nodwyd her allweddol fel y diffyg gofynion gorfodol i adrannau ac asiantaethau 
gynnal GBA+ i lywio polisi, mentrau deddfwriaethol a rhaglenni. Nodwyd dyddiadau 
cau tynn, adolygiad cyfyngedig gan uwch reolwyr o gyflawnrwydd GBA+ a diffyg gallu 
i gynnal GBA+ hefyd fel rhwystrau hanfodol.  

 
Yn dilyn yr adroddiad hwn gan yr Archwilydd Cyffredinol, rhoddwyd cynllun gweithredu ar 
waith i ganolbwyntio ar gryfhau seilwaith ar gyfer GBA+, diweddaru canllawiau ac ymgorffori 
GBA+ mewn prosesau a gweithdrefnau craidd.  Mae camau pellach ar gyfer monitro 
gweithrediad GBA+ hefyd wedi'u cyflwyno, gan gynnwys ffurflen arolwg flynyddol SWC.  
 
Mae sylwebyddion allanol wedi nodi nifer o ffactorau sy'n effeithio ar lwyddiant GBA+.88 
Dyma nhw: 

• Cefnogaeth ac arweinyddiaeth wleidyddol 
• Hyrwyddwyr cydraddoldeb rhywiol 
• Adnoddau ariannol a dynol digonol 
• Rhagdybiaethau ynghylch cydraddoldeb rhywiol 
• Hyfforddiant ac addysg 

                                                      
85 Status of Women Canada https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-
cours/assets/modules/Intersectionality_tool_job_aid_EN.pdf  / 
https://www.academia.edu/38427139/Dymistifying_GBA_-_Job_aid  Cyrchwyd 20.1.19 
86 Archwilydd Cyffredinol Canada (2015) Implementing Gender-Based Analysis  
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201602_01_e_41058.html  
Cyrchwyd 12.2.19 
87 Ibid 
88 Hankivsky, O. a Mussell, L. (2018) Gender-based Analysis Plus in Canada: Problems and Possibilities of 
Integrating Intersectionality   Policy and Politiques Cyfrol 44 Rhifyn 4, Rhagfyr 2018 tt.303-316 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/assets/modules/Intersectionality_tool_job_aid_EN.pdf
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/assets/modules/Intersectionality_tool_job_aid_EN.pdf
https://www.academia.edu/38427139/Dymistifying_GBA_-_Job_aid
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_oag_201602_01_e_41058.html
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• Monitro a gwerthuso  
• Atebolrwydd  

 
Er gwaethaf y beirniadaethau hyn, ystyrir GBA+ yn gam canolradd effeithiol tuag at brif 
ffrydio croestoriadol.  Awgrymir bod yn rhaid i strategaeth i symud GBA+ ymlaen i ddull 
mwy croestoriadol gael ei chefnogi “gan newid mewn disgwrs cydraddoldeb, ffurfiau 
newydd o sefydliadau, cynwysorau a pherthnasoedd traws-sectoraidd i ganiatáu 
dealltwriaeth gywir o sut mae anghydraddoldebau yn gysylltiedig yn gynhenid.” 
 
Mae'r feirniadaeth hon o GBA+ yn cynnig nifer o wersi posib i Gymru: 

• Mae arweinyddiaeth wleidyddol yn allweddol  
• Gall gwell data a rhannu gwybodaeth yn fewnol gefnogi cymhwyso GBA+ yn well  
• Mae creu mecanweithiau ar gyfer cynnwys cyrff anllywodraethol yn bwysig, ond 

rhaid cael cyllid a chefnogaeth briodol  
• Rhaid i ymdrechion i wella gallu'r llywodraeth fynd y tu hwnt i hyfforddiant yn unig  

 
5.7.3. Beth allwn ni ei ddysgu o GBA+? 

 
Mae'n ymddangos bod llunio polisi ar sail tystiolaeth wrth wraidd GBA+ ac mae ffocws clir ar 
edrych ar weithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu fel ffordd o adeiladu'r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer cydraddoldebau ac nid gwirio cynigion yn unig. Mae ganddo ffocws ar 
‘ddadansoddi’ yn hytrach nag ‘asesiad effaith’ ac mae’n cynnwys llyw cryf i ystyried sut y 
gellir mynd i’r afael ag anghydraddoldebau hanesyddol.  Fe’i cefnogir gan gyfres o adnoddau 
hyfforddi gafaelgar a rhyngweithiol, cymhorthion swyddi a chwestiynau sy’n ‘procio’ i’ch 
cefnogi i weithredu’r model yn effeithiol. Mae archwiliadau rheolaidd gan yr Archwilydd 
Cyffredinol a monitro blynyddol gan SWC yn ffordd bwysig o gefnogi gwelliant parhaus.  
 
Wrth i GBA+ ddatblygu, gwnaed nifer o newidiadau i gefnogi gweithredu'n fwy effeithiol a 
mynd i'r afael â rhai o'r heriau a nodwyd: 
 

• Cymerwyd camau i ymgorffori GBA+ mewn prosesau craidd sy'n bodoli eisoes fel 
Memoranda i’r Cabinet a chyflwyniadau’r Bwrdd Trysorlys, gan wella'r swyddogaeth 
her ar draws y llywodraeth ymhellach  

• Bu mwy o hyfforddiant a datblygwyd offer newydd  
• Mae ffynonellau cymorth pwrpasol ar waith fel SWC a Hyrwyddwyr GBA+ mewn 

gwahanol adrannau  
• Bu cynnydd yn yr isadeiledd sydd ar waith i wreiddio, monitro a gwella'r defnydd o 

GBA+, gan gynnwys cyfranogiad uwch aelodau staff  
• Cymerwyd camau i wella monitro a gwerthuso GBA+ i gefnogi datrysiadau wedi'u 

targedu 
 

5.8. Cymharu AEI a GBA+ 
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Mae'r broses GBA+ yn fwy cynhwysfawr yn seiliedig ar y 7 cam a nodir yn hyfforddiant SWC.  
Mae'n amlwg bod y broses yn cychwyn ar y pwynt o ddiffinio'r mater ac yn rhedeg drwodd i 
fonitro a gwerthuso.  Er bod arolwg blynyddol Status of Women Canada yn dangos bod y 
cais yn ymarferol yn llai cyson ar y camau hyn, mae sylfaen yno i adeiladu arni o ystyried yr 
eglurder yn y broses/offeryn ei hun.89 Yn gymharol, mae'r broses AEI fel y'i nodwyd yn y 
canllawiau newydd yn dal i gael asesiad effaith cydraddoldeb wedi'i gynnwys yn eithaf hwyr 
yn y broses, ac erbyn hynny byddai'r mater sy'n cael sylw gan y cynnig wedi'i nodi a 
phenderfyniadau wedi'u gwneud ynghylch ei berthnasedd i flaenoriaethau polisi ehangach a 
sut i lunio'r sylfaen dystiolaeth.  
 
Mae ffocws cryfach ar dystiolaeth yn yr offeryn GBA+ ac yn wahanol i'r asesiad effaith 
cydraddoldeb/AEI, ystyrir gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori fel rhan o adeiladu'r 
sylfaen dystiolaeth hon yn hytrach na gweithgaredd ar wahân.  
 
Er bod yr hyfforddiant AEI newydd yn nodi'n benodol mai dim ond y pwynt olaf mewn 
proses hirach yw'r ffurflen asesu effaith, mae'n ymddangos bod mwy o ffocws o fewn 
adnoddau GBA+ mai dim ond rhan o broses ddadansoddi gynhwysfawr lawer mwy yw 
dogfennu'r broses a meddwl y tu ôl i benderfyniadau.   
 
Mae rhyngdestuniaeth yn ystyriaeth graidd yn GBA+.  Er bod beirniaid a hoffai i ddull mwy 
croestoriadol gael ei fabwysiadu, mae’r dull o groestoriadoldeb o fewn GBA+ yn llawer mwy 
soffistigedig nag mewn asesiad effaith cydraddoldeb/AEI.  Nid oes unrhyw sôn am 
groestoriadoldeb yn unrhyw un o ganllawiau AEI, a dylid mynd i’r afael â hyn ar frys.  Efallai 
y byddai'n fuddiol adolygu'r adnoddau hyfforddi asesiad effaith cydraddoldeb o fewn 
Llywodraeth Cymru i benderfynu sut yr eir ati i ystyried croestoriadoldeb.  
 
Mae adnoddau GBA+ yn cynnwys ffocws mwy penodol ar degwch a mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau hanesyddol/strwythurol.  Mae AECau i fod i ystyried effaith cynigion ar 
hyrwyddo cydraddoldeb, ond nid yw hyn yn aml yn cael ei gynnwys yn ymarferol.  Nid yw'n 
dod drwodd yn gryf mewn offer hyfforddi a chefnogi chwaith. Gall hyn fod oherwydd y 
ffocws ar sicrhau cyfle cyfartal yn neddfwriaeth cydraddoldeb y DU a diffyg dealltwriaeth o 
degwch o'i gymharu â chydraddoldeb.  
 
Gallai enw'r offer hefyd effeithio ar feddyliau.  Mae ffocws GBA+ yn eich annog i feddwl y tu 
hwnt i asesu effaith yn unig.  Gall y ffocws ar gydraddoldeb o fewn GBA+ fod yn ddefnyddiol 
hefyd felly mae llai o risg iddo gael ei wanhau gan y cynhwysiant ochr yn ochr â phrosesau 
asesu effaith ehangach.  
 
Ymddengys y bu craffu allanol mwy diweddar ar GBA+ a oedd yn edrych y tu hwnt i 
gydymffurfio i ystyried ansawdd. Mae'n werth nodi bod dull GBA+ wedi bod yn destun 
archwiliad gan yr Archwilydd Cyffredinol ddwywaith. Ymddengys hefyd bod mwy o 

                                                      
89 Status of Women Canada (2017) GBA+ Implementation Survey Results Highlights https://cfc-swc.gc.ca/gba-
acs/gba-survey-acs-sondage-en.html  Cyrchwyd 26.6.19  

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/gba-survey-acs-sondage-en.html
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/gba-survey-acs-sondage-en.html
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adnoddau a seilwaith ar waith i gefnogi gweithredu GBA+ yn effeithiol ar draws adrannau 
ffederal nag sydd ar gael i gefnogi AEI / asesiad effaith cydraddoldeb o fewn Llywodraeth 
Cymru.  Mae'n ymddangos bod gan y seilwaith hwn rôl mewn sicrhau ansawdd yn ogystal â 
monitro cydymffurfiad.  
 
Mae'n ymddangos bod gan adrannau canolog o fewn Llywodraeth Canada rôl her fwy eglur 
mewn perthynas â GBA+ nag unrhyw adran Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag AEI/ 
asesiad effaith cydraddoldeb, sydd eto'n edrych ar ansawdd yn ogystal â chydymffurfiaeth.  
Mae hyfforddiant ac adnoddau wedi'u sefydlu'n benodol i gefnogi'r rôl her hon.  Er bod 
tebygrwydd o ran gofynion i gysylltu AEI/ GBA+ â chyngor gweinidogol, mae'n ymddangos 
bod mwy o ffocws ar asesu ansawdd ym mhroses Llywodraeth Canada, ond yng Nghymru 
mae'n ymddangos bod cydymffurfiad yn fwy o ffocws.  
 
Mae'n ymddangos bod yr heriau o ran gweithredu GBA+ yn llwyddiannus yn debyg i'r rhai 
sy'n effeithio ar asesiad effaith cydraddoldeb/AEI .  Fodd bynnag, ymddengys hefyd fod 
llawer mwy o adnoddau ar gael i wella gweithrediad GBA+ nag asesiad effaith 
cydraddoldeb/ AEI. Ymhellach, mae GBA+ yn cael ei gefnogi gan gamau gweithredu 
ehangach i ymgorffori cydraddoldeb rhywiol ym mhrosesau gwneud penderfyniadau 
Llywodraeth Canada a rhoi tegwch wrth wraidd yr agenda bolisi.  
 

5.9. Arfer sy’n dod i’r Amlwg: Asesiad effaith gronnus 
 
Dros y naw mlynedd diwethaf bu nifer o alwadau am asesiad effaith gronnus o 
benderfyniadau gwariant cyhoeddus.  Gwnaed y galwadau hyn yn bennaf mewn ymateb i'r 
agenda cyni a diwygio lles er mwyn galluogi gwell dealltwriaeth o sut yr effeithiwyd ar 
wahanol grwpiau cydraddoldeb.  
 
Yn 2017 comisiynodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Aubergine Analysis a 
Landman Economics i gynnal asesiad effaith gronnus o effeithiau dosbarthiadol 
penderfyniadau treth a gwariant ar bobl sy'n rhannu gwahanol nodweddion 
gwarchodedig.90 Er mwyn deall effaith y penderfyniadau a wnaed rhwng Mai 2010 ac 
Ionawr 2018, a fydd yn cael eu gweithredu erbyn y flwyddyn ariannol 2021-22, defnyddir y 
model trosglwyddo treth (TTM).91 Cyfunir dwy brif set o ddata yn y model i ddeall effaith - 
data gwariant cyhoeddus cyfanredol a data defnydd gwasanaeth unigol.92  
 
Er bod cyfyngiadau i'r model hwn, mae'n darparu dealltwriaeth gymharol gynhwysfawr o sut 
mae penderfyniadau gwariant y naw mlynedd diwethaf wedi effeithio ar wahanol grwpiau, 
gyda dadansoddiad yn ôl rhyw, ethnigrwydd ac anabledd. 
 

                                                      
90 Portes, J a Reed, H. (2018) The Cumulative impact of tax and welfare reforms 2018 
91 Ibid 
92 Seminar y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol14.3.19 yng Nghaerdydd Cumulative impact assessment 
of spending decisions in Wales: Technical Workshop 
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O ystyried ei farn ôl-weithredol, nid yw'r asesiad effaith cronnus o reidrwydd yn disodli'r 
dadansoddiad blaengar a gynhaliwyd gyda GBA+ neu AEC, fodd bynnag, gallai weithredu fel 
offeryn ychwanegol i alluogi llywodraethau i ddeall sut mae eu penderfyniadau gwariant 
wedi effeithio ar gymunedau.  Os caiff ei gynnal bob 3-5 mlynedd, gallai'r asesiad effaith 
gronnus ddarparu gwiriad a yw penderfyniadau gwariant wedi cael unrhyw effeithiau 
anfwriadol, a thyfu'r sylfaen dystiolaeth cydraddoldeb ymhellach i lywio gwaith asesu a 
dadansoddi effaith arall.   
  

5.10. Casgliad 
 
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+, fel yr amlinellir uchod.  
 
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.  Ym Mhennod Chwech, gwnaethom nodi model polisi prif ffrydio atblygol 
yr ydym yn argymell ei weithredu fel rhan o symudiad i brif ffrydio.  Fodd bynnag, rydym yn 
cydnabod y bydd newid o'r raddfa honno'n cymryd amser.  Mae angen felly ystyried 
newidiadau i’r arfer ac offeryn AEI presennol i wella canlyniadau yn y tymor byr i ganolig.   
 
Yn y papur ategol Asesu Effaith mae nifer o argymhellion ar gyfer newidiadau i'r offeryn AEI 
ei hun a chanllawiau cysylltiedig y credwn y gellir eu gwneud bron yn syth.93 Mae'r 
newidiadau hyn yn canolbwyntio ar dynnu cydraddoldeb yn fwy penodol i mewn i offeryn 
AEI a phrif ffrydio trwy bob cam o'r asesiad effaith.  
 
Yn y tymor canolig, credwn fod newidiadau y gellid eu gwneud i ymgorffori asesiad effaith 
yn well yng ngwaith beunyddiol swyddogion a gyrru'r newid angenrheidiol mewn diwylliant 
a thwf arbenigedd y mae angen ar fodel polisi newydd, fel yr un a amlinellwyd ym Mhennod 
Chwech. Nodir yr argymhellion hyn isod ac maent yn tynnu'n helaeth ar y gwersi a gynigir 
gan ddull Canada o GBA+.  
 

5.11. Argymhellion (tymor canolig) 

                                                      
93 Papur Ategol Asesu Effaith Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Dau 
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Gwneud newidiadau ar unwaith i’r offeryn cyfredol fel y’u nodir yn y papur ategol Asesu 

Effaith.94 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 fel 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.          

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.                               

 
 
 
 
  

                                                      
94 Ibid 



47 
 

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 yn y bennod flaenorol ac fe’u heglurir yn fanylach isod dan 6.1).  Byddai dull 
o'r fath yn ymgorffori cydraddoldeb a lles fel rhan ganolog o’r broses bolisi ac yn lleihau'r 
risg y byddai'r materion hyn yn cael eu trin fel ychwanegiad. Mae dull felly’n mynnu sail 
dystiolaeth gydraddoldeb gadarn a gallu dadansoddiadol cryfach i sicrhau y gellir astudio a 
defnyddio’r dystiolaeth yn effeithiol.   
 
Mae Cam Un a Dau wedi nodi rhai heriau gyda'r dulliau cyfredol o ddatblygu polisi, sef 
defnydd cyfyngedig o dystiolaeth a defnydd aneffeithiol o'r AEI fel y prif offeryn a ddylai 
ymgorffori cydraddoldeb ar bob cam o'r cylch polisi.  
 
Fel yr amlinellwyd yn y bennod flaenorol, er bod newidiadau y gellir eu gwneud i'r offeryn 
AEI cyfredol ac ymagweddau at asesu effaith yn y tymor byr i'r tymor canolig, nid ydym yn 
argyhoeddedig y byddant, fel y'u dyluniwyd ar hyn o bryd, yn ddigonol i wireddu 
gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. Gallai'r argymhellion a 
wnaed yn y bennod flaenorol wella canlyniadau yn y tymor byr i'r tymor canolig, ond mae'r 
bennod hon yn ystyried a oes dulliau eraill o ddatblygu polisi yn y tymor hwy a fyddai'n 
cefnogi dull prif ffrydio yn fwy effeithiol ac a oes angen i'r sylfaen dystiolaeth cael ei gryfhau 
i gefnogi dull o'r fath.   Mae'n tynnu'n drwm ar yr adroddiadau gan Dr Alison Parken, Gwella 
Llesiant a Chanlyniadau Cydraddoldeb: 
Alinio prosesau, cefnogi gweithredu a chymryd cyfleoedd newydd a Phrif Ffrydio 
Cydraddoldeb: Model Datblygu Polisi, gan gynnwys cyfieithiadau o rywfaint o’r testun 
gwreiddiol.  
 
Negeseuon allweddol 
 

1. Er mwyn gwireddu uchelgeisiau'r weledigaeth cydraddoldeb rhywiol, bydd angen i ni 
fabwysiadu dull newydd o lunio polisïau, sy'n fwy atblyg, yn cael ei arwain gan 
dystiolaeth ac sy’n prif ffrydio cydraddoldeb.  Mae modelau dysgu atblygol yn 
cynnwys cydweithio gweithgar, ar sail prosiectau rhwng llunwyr polisi, 
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academyddion, sefydliadau cydraddoldeb ac arbenigwyr trwy brofiad.  Mae dull 
felly’n mynnu sail dystiolaeth gydraddoldeb gadarn a gallu dadansoddiadol cryfach. 

2. 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 fel rhan o’r gwaith 
hwn.  

3. Ar hyn o bryd, 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 (GGD) eu cynnwys yn rhy hwyr yn y broses bolisi i roi cymorth gydag 
adeiladu ac astudio sail dystiolaeth neu ystyried rôl monitro a gwerthuso.                                                

4. 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.  

5. 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.                

6. 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.    

 
6.1. 1.1. Cefndir 

 
Fel yr amlinellwyd ym Mhennod Pedwar, mae gan Gymru'r blociau adeiladu angenrheidiol 
ar waith, o ran deddfwriaeth, i ymgorffori cydraddoldebau a lles yn y broses o wneud 
penderfyniadau.  Fodd bynnag, mae gweithredu yn parhau i fod yn fater allweddol. Er bod 
pocedi o arfer da, ni chyflawnwyd y newid diwylliant angenrheidiol i sicrhau bod 
cydraddoldeb a llesiant yn cael eu prif ffrydio.  Daeth Cam Un i'r casgliad hefyd, er bod rhai 
offer ar waith i gefnogi gweithredu, fel AEC, mae'r rhain yn aml yn cael eu defnyddio'n 
anghyson ac mewn llawer o achosion maent yn dod yn flwch ticio eu natur.  
 

17. Mae ffeithiau a thystiolaeth wedi'u dadelfennu am gydraddoldeb ym meysydd 
gweithgaredd sefydliad a meysydd polisi penodol yn rhagofynion hanfodol i sicrhau 
sylfaen gadarn ar gyfer prif ffrydio.95 Mae pob un o'r gwledydd Nordig yn pwysleisio 
pwysigrwydd ystadegau gwahaniaethol ar sail rhyw a phwysigrwydd sicrhau eu bod 
yn weledol wrth gynnwys dinasyddion mewn materion cydraddoldeb.96 Cydnabu 

                                                      
95 Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming 
Toolkit  
96 Parken, A. (2018) Rhoi cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam 
Un: Polisi ac Arfer Rhyngwladol 
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pawb yn y ford gron Nordig fod mesur cynnydd trwy gasglu tystiolaeth a gallu 
dadansoddol yn effeithiol yn hanfodol i weithio tuag at gydraddoldeb.97 

 
Ers Cam Un, mae gwaith wedi dechrau i gryfhau a datblygu'r proffesiwn polisi yn 
Llywodraeth Cymru ac i ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ymhellach yn y 
broses bolisi.   Mae hyn yn cynnwys gwaith i adeiladu gallu polisi, darparu arweiniad ar sut i 
gynnwys pobl yn y broses bolisi ac ailwampio deunyddiau llunio polisi fel y cylch polisi, 
canllawiau ymgynghori ac ati.  
 
Mae cwestiynau prif-ffrydio cydraddoldeb yn ganolog i'r gwaith hwn ac yn gyfle da i 
ddechrau gweithredu ffordd newydd o wneud pethau.  
 

6.2. Dulliau a heriau cyfredol 
 
Mae canllawiau ar gylch bywyd polisi Llywodraeth Cymru yn nodi pum cam: achos dros 
newid; opsiynau; yr opsiwn a ffefrir; gweithredu a gwerthuso/ adolygu. Y prif gyfrwng yr 
ystyrir cydraddoldebau trwyddo trwy gydol y broses hon yw'r AEI.   Mewn theori dylid 
defnyddio asesiad effaith “i brofi eich meddwl a helpu i gasglu'r dystiolaeth ar gyfer y polisi” 
ar bob cam o'r cylch. .98 Fodd bynnag, fel y nodwyd yn y bennod flaenorol, nid yw hyn yn 
digwydd yn ymarferol.  Mae canllawiau ar gyfer llunio polisïau hefyd yn pwysleisio 
pwysigrwydd tystiolaeth, er mwyn sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu gwneud ar sail 
dadansoddiad cadarn.99   
 
Mae Cam Un a Dau wedi nodi heriau ehangach gyda'r dull o lunio polisïau yn Llywodraeth 
Cymru a allai effeithio ar weithrediad prif ffrydio yn llwyddiannus.   Mae'r rhain yn disgyn i 
nifer o themâu eang. 
 

6.2.1. Argaeledd tystiolaeth a’r defnydd a wneir ohono 
 
Roedd canfyddiad, er bod Llywodraeth Cymru yn dda am gasglu tystiolaeth, nid yw’n cael ei 
defnyddio mor effeithiol ag y gallai fod. Un enghraifft a roddwyd oedd rôl gwerthusiadau. 
Gwneir y rhain ar y rhan fwyaf o raglenni Llywodraeth Cymru, ond ni ailedrychir arnynt o 
reidrwydd i ystyried themâu eang, cyffredin fel effaith ar anghydraddoldeb.  Yr eithriad yw 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), lle mae gwaith o'r fath wedi digwydd yn rhannol 
o ganlyniad i ofynion Comisiwn yr UE a’r ffaith bod gallu penodol ar waith.   
 
Mae pryderon na ddefnyddir tystiolaeth mor effeithiol ag y dylai fod, gyda’r Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi wedi'u clymu i'r broses yn rhy hwyr i naill ai gefnogi gydag 
adeiladu a holi'r sylfaen dystiolaeth neu sicrhau bod monitro a gwerthuso yn cael eu 
hymgorffori o'r dechrau.  Yn ymarferol gall fod yn anodd penderfynu pryd mae'r broses 

                                                      
97 Taylor Collins, E. a Nesom, S. Cydraddoldleb Rhywiol: Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig  
98 Llywodraeth Cymru Refresher on Policy Making for IAs  
99 Ibid 
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bolisi yn cychwyn ac yn aml mae trafodaethau'n dechrau gyda ffocws ar ba ddatrysiad y mae 
Gweinidogion eisiau ei weld yn hytrach nag ystyried y broblem bolisi. Mae hyn yn golygu 
bod y broblem a'r datrysiad eisoes wedi cael eu fframio cyn ystyried y dystiolaeth yn llawn a 
chyn unrhyw ymgysylltiad neu ymglymiad pobl y mae'r mater yn effeithio arnynt.  
 
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. Mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyllid 
Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI) fel rhan o’r bartneriaeth Ymchwil Data Gweinyddol-DU (ADR-
UK) i ddatblygu rhaglen o ymchwil cysylltu data sy’n berthnasol i bolisi, ac egwyddor graidd 
o’r prosiectau hyn fydd ystyried cydraddoldebau.  Bydd hyn yn gofyn am gydweithrediad ar 
draws y sector cyhoeddus o ran darparu data. Er bod argymhellion yr adroddiad hwn yn 
canolbwyntio ar Lywodraeth Cymru, rydym yn pryderu nad yw'r bartneriaeth ADR-UK eto 
wedi cael llwyddiant wrth ddylanwadu ar adrannau Whitehall i ddarparu setiau data 
allweddol.  Mae mynediad at dystiolaeth cydraddoldeb gadarn yn hanfodol i lunio polisïau 
yn dda ac felly rydym yn annog pob corff cyhoeddus ac adran o'r llywodraeth i sicrhau bod 
eu data ar gael ar gyfer ymchwil a fydd yn cefnogi lles y cyhoedd.  
 
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.           
 

6.2.2. Capasiti a gallu dadansoddol 
 
Roedd rhywfaint o gonsensws y gellid gwneud mwy i gynorthwyo swyddogion i ddod yn 
ddefnyddwyr gwybodus o ymchwil, tystiolaeth a dadansoddiad fel y gallant holi'r dystiolaeth 
sydd eisoes ar gael yn well a nodi'r bylchau. Mae ymholiadau gan swyddogion polisi ymhlith 
y pethau allweddol sy’n sbarduno pa ddadansoddiad a gynhelir ar ddata presennol.  Felly 
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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.100 Gallai gwell gallu dadansoddi rymuso swyddogion i fod yn 
fwy rhagweithiol am ddarparu opsiynau polisi ar sail tystiolaeth i Weinidogion.  
 

6.2.3. Pwysau adnoddau ac amser 
 
Mae adnoddau ac amser yn ystyriaeth bwysig arall. Mae yna ymdeimlad, oherwydd amser a 
phwysau gwleidyddol, yn aml nad oes yr amser na'r lle i gymryd agwedd tuag at lunio polisïau 
sy'n wirioneddol seiliedig ar dystiolaeth. Nodir hyn fel y rhwystr critigol yn hytrach nag unrhyw 
wrthwynebiad neu amharodrwydd.  Gall pwysau amser a gallu hefyd gymhlethu’r materion a 
amlinellir uchod, gan leihau’r amser a’r lle sydd gan swyddogion ar gael i holi data, ymgysylltu 
ag arbenigwyr yn ôl profiad neu ddatblygu eu galluoedd dadansoddol.  
 

6.2.4. Perthynas â rhanddeiliaid allweddol 
 
Mae rhanddeiliaid allanol yn rhan allweddol arall o'r jig-so. Mae perthynas gref â chyrff 
ymchwil eraill yn fodd pwysig o gysylltu tystiolaeth a chynyddu’r gallu i ddadansoddi. Mae 
cyrff fel WISERD a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn bartneriaid allweddol y mae 
Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda nhw.  Er bod y perthnasoedd hyn yn gryf, roedd 
ymdeimlad y gallai gweithio'n agosach gyda'r SYG fod yn arbennig o ddefnyddiol.  Mae 
ymgysylltu â defnyddwyr ystadegau a thystiolaeth yn helpu i lywio’r hyn a gesglir 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, roedd consensws 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.  
 
Bydd goresgyn yr heriau hyn yn hanfodol wrth inni symud i ddull sy’n prif ffrydio cydraddoldeb.  
 

6.3. Dull newydd: Prif ffrydio model polisi cydraddoldeb 
 
Nododd yr adolygiad rhyngwladol o arfer gorau ar gyfer Cam 1 yr Adolygiad o Gydraddoldeb 
Rhywiol gryfderau a gwendidau'r dull prif ffrydio rhywedd wrth lunio polisïau.101 Mae'r 

                                                      
100 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities   
101 Parken, A. (2018) Rhoi Cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau, Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam 
Un: Polisi ac Arfer Rhyngwladol 
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gwledydd sy'n gyson ar frig mynegeion sy'n mesur cynnydd tuag at gau bylchau 
cydraddoldeb rhywiol, yn defnyddio dull prif ffrydio rhywedd â strategaeth ddeuol.  Mae 
hyn yn cynnwys ymgorffori persbectif rhywedd wrth lunio polisïau a chymryd camau 
penodol i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau ar sail rhyw.   
 
Fodd bynnag, mae'r gwledydd Nordig hyn yn bennaf, hefyd yn hanesyddol ddemocrataidd 
gymdeithasol ac egalitaraidd ac yn aml maent yn darparu trosglwyddiadau lles hael, gwell 
absenoldeb rhiant a darpariaeth gofal plant i danategu eu hymagwedd tuag at gydraddoldeb 
rhywiol.  Mae hyn yn egluro’n rhannol pam fod y gwledydd hyn yn ‘fabwysiadwyr cynnar’ o’r 
dull prif ffrydio rhywedd ond mae hefyd yn golygu mai dim ond yn rhannol y gallwn 
drawsosod yr holl fesurau llwyddiant i Gymru ar hyn o bryd.  Mae gan y dull prif ffrydio 
cydraddoldeb ei feirniaid hefyd, yn aml am roi ychydig o sylw i linynnau eraill 
anghydraddoldeb neu i groestoriadoldeb.102 Serch hynny, mae'n cynrychioli newid 
sylweddol i’r arfer o osod amcanion cydraddoldeb ar wahân i graidd busnes y llywodraeth.  
 
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 
sail prosiectau rhwng llunwyr polisi, academyddion, sefydliadau cydraddoldeb ac 
‘arbenigwyr trwy brofiad’, mewn proses agored, chwilfrydig ac archwiliol.103  
 
Yng Ngham 2 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.104 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.  Mae'r crynodeb canlynol yn amlinellu'r model.  Darperir trafodaeth 
gynhwysfawr o'r model a'r dysgu o'r prawf datblygu polisi fel papur ategol ychwanegol ar 
gyfer yr adroddiad hwn, Prif Ffrydio Cydraddoldeb: Model Datblygu Polisi.105 
 

                                                      
102 Lombardo, E., Meier, P., a Verloo, M (2017) ‘Policymaking from a Gender+ Equality Perspective’, Journal of 
Women Politics and Policy Ionawr 2017 Cyfrol 38, Rhif.1. tt.1-17 /  Parken, A. (2010a) ‘Mainstreaming across 
the 
equality dimensions: Policy on sexual orientation in Wales’, yn Charles, N. a Davies, C.A. (golygyddion) Gender 
and  
Social Justice Post Devolution, Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, tt135-159 / Parken, A. (2010b) ‘A multi-
strand  approach to promoting equalities and human rights in policy making’. Policy 
and Politics, 38,79–99 
103 Parken, A 2010  / Woodward, Alison (2003) ‘Building velvet triangles: Gender and informal governance’, yn:  
Thomas Christiansen & Simona Piattoni (eds.) Formal Governance in the European Union, tt. 76–93  
(Cheltenham: Edward Elgar) 
104 Parken, A. a Young, H. (2007) Integrating the promotion of equality and human rights into policy-making, 
adroddiad ymchwil i’r Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol a Llywodraeth Cynulliad Cymru tt.88 
105 Parken, A. (2019) Prif Ffrydio Cydraddoldeb: Model Datblygu Polisi 
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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.  Y meysydd polisi ‘braenaru’ yw:  
 

• Amrywiaeth mewn Penodiadau Cyhoeddus 
• Merched mewn STEM, yn enwedig Ffiseg a Chyfrifiadureg  
• Cysylltu Rhaglen Menywod mewn Arweinyddiaeth a Menywod yn Affrica  
• Denu menywod a merched i ddiwydiannau seiberddiogelwch a lled-ddargludyddion 
• Fframwaith Caffael 
• Gofal Plant 
• Gweithlu iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant 
• Menywod mewn amaethyddiaeth 
• Newid yn yr hinsawdd  
• Gweithlu Llywodraeth Leol 
• Bil Llywodraeth Leol - Pleidlais sengl drosglwyddadwy  
• Gwerth Cymru - menywod yn cynnig am gontractau 
• Gwneud y dreth gyngor yn decach 
• Ardoll Gofal Cymdeithasol  

 
6.1. Model Prif Ffrydio Cydraddoldeb 

 
Mae'r model prif ffrydio yn cynnwys pum cam, sy'n ailadroddol ac yn gorgyffwrdd.  Gall 
dysgu o bob cam atgyfeirio swyddogion yn ôl i gamau blaenorol i ail-werthuso tystiolaeth 
neu dybiaethau yn y maes polisi.  Mae'r ffigur isod yn nodi camau datblygu polisi: 

 
Mae'r model yn dechrau gyda swyddogion yn archwilio'r maes polisi a/ neu'r broblem bolisi, 
yn hytrach na dechrau o safbwynt un llinyn neu fwy o anghydraddoldeb i osod amcanion 
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cydraddoldeb.  Yng ngham un, mae swyddogion polisi yn casglu gwybodaeth am y cyd-
destun polisi cyfredol, gan egluro nodau polisi a'r canlyniadau a fwriadwyd.  
 
Yng ngham dau, mae swyddogion, academyddion ac ‘arbenigwyr yn ôl profiad’ ar y cyd yn 
cyfuno eu gwybodaeth godeiddiedig, broffesiynol a dealladwy i archwilio’r broblem bolisi o 
safbwynt cydraddoldeb.  Maent yn ystyried ymchwil a data cydraddoldebau, gan gynnwys 
gwybodaeth am anghydraddoldebau sy’n croestorri. Gallant ailedrych ar bolisïau cyfredol ar 
sail y dystiolaeth hon, casglu tystiolaeth ymhellach neu ddechrau ystyried y dystiolaeth o 
safbwynt gwahanol.  
 
Gyda'i gilydd gallant ddechrau cwestiynu rhagdybiaethau yn y ffrâm polisi a'r ffordd yr 
ystyrir y broblem gymdeithasol, economaidd, amgylcheddol neu ddiwylliannol. Gall y 
dystiolaeth eu harwain i ail-lunio'r broblem.  Er enghraifft, canfuwyd bod problem bolisi a 
grëwyd gan nifer sylweddol o fenywod sy'n gweithio yn yr economi anffurfiol ym Malta, yn 
rhwystr a grëwyd gan natur androganolog106 y system yswiriant gwladol, yn hytrach na 
mater gofal plant, sgiliau neu ddiwylliant yn unig.107  
 
Yng Ngham tri, mae’r rhai sy’n ymwneud â datblygu’r polisi yn defnyddio tystiolaeth o 
anghydraddoldebau i ofyn:  ‘Sut olwg fyddai ar lwyddiant’?  Maent yn gweithio gyda’i gilydd 
i greu ‘gweledigaeth’ o newid ac yn dechrau ystyried sut y gellir cyflawni hyn - newid i bolisi 
prif ffrwd neu greu polisi neu raglen benodol.  Gallant ystyried newidiadau i'r meini prawf 
cymhwysedd o fewn y polisi neu'r rhaglenni presennol, neu fod angen mesurau tegwch i 
ganiatáu i bawb gymryd rhan yn wirioneddol.   Er enghraifft, efallai na fydd pobl ifanc sydd 
wedi bod yn derbyn cludiant am ddim i'r ysgol neu brydau ysgol am ddim yn gallu mynychu 
addysg bellach neu hyfforddiant os nad oes trefniadau o'r fath ar gael ar ôl 16.  
 
Yng ngham pedwar, mae swyddogion polisi ac ymchwilwyr yn cynnwys ystod ehangach o 
bobl i brofi a fydd y polisi neu'r rhaglen arfaethedig yn gweithio iddynt, p'un a oes angen 
iddo weithio'n wahanol i wahanol bobl neu a oes tystiolaeth o waethygu anfantais (cyswllt 
incwm isel a gwahaniaethu ar sail crefydd er enghraifft).  Maent yn profi a fydd y newid a 
ragwelir yn cyflawni'r canlyniadau a ddymunir neu a allai arwain at ganlyniadau anfwriadol.  
 
Yng ngham pump, mae swyddogion ac ymchwilwyr yn nodi sut y byddant yn monitro ac yn 
gwerthuso polisi neu raglenni mewn ffyrdd sy'n caniatáu i ddysgu atblyg lywio addasiadau 
yn ôl yr angen.  Mae model gwerthuso ‘cyfraniadau’ wedi cael ei awgrymu gan y Gweithgor 
ar alinio deddfwriaeth llesiant a chydraddoldeb (gweler pennod pedwar a Parken et.al, 
2019) a fyddai’n gweithio’n dda gyda’r model prif ffrydio cydraddoldeb hwn.108 
 

                                                      
106 Mae androganolog yn golygu mai buddiannau neu safbwyntiau gwrywaidd sy’n cael lle canolog.  
107 Parken, A. (2004) Mainstreaming infrastructure, adroddiad ymchwil i Lywodraeth Malta 
108 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities    



55 
 

Cynhyrchodd prawf bach y model ddysgu gwerthfawr ychwanegol, sydd wedi'i ymgorffori yn 
yr adroddiad ategol ers hynny.109  
 
Gallai model datblygu polisi atblygol, cydweithredol, prif ffrydio gynorthwyo llunwyr polisi 
trwy ddarparu dealltwriaeth gyfoethocach o ysgogwyr problemau polisi cymdeithasol neu 
economaidd cymhleth.  Gall y model cydweithredol, sy’n seiliedig ar swyddogion, 
academyddion ac ‘arbenigwyr yn ôl profiad’ sy’n cyfuno eu gwybodaeth, arwain at greu 
atebion polisi yn seiliedig ar dystiolaeth a phrofiad byw.  Mae hyn yn unol â dull systemau 
sy’n cydnabod yr angen am weithredu cysylltiedig ac atblygol wrth fynd i’r afael â 
phroblemau cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd cymhleth neu 
‘ddyrys’.  Mae angen gwreiddio modelau o'r fath o fewn sefydliadau ac mae angen digon o 
amser, gallu ac adnoddau i fod yn effeithiol.  
 
Mae'r model hefyd yn mynd i'r afael â sarhau cydraddoldeb i osod amcanion cydraddoldeb 
fertigol y tu allan i fusnes arferol llunio polisïau.  Mae amcanion cydraddoldeb fertigol 
wedi'u cynllunio i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb ond nid ydynt yn effeithio ar bolisi na 
darpariaeth gwasanaeth y sefydliad cyfan.  Mewn cymhariaeth mae prif ffrydio yn sicrhau 
bod cydraddoldeb yn gweithio ar draws yr holl waith o ddatblygu polisi.  Mae'r model hefyd 
yn osgoi gadael ystyried cydraddoldeb i ddiwedd y broses llunio polisi, sydd bellach wedi 
dod yn arfer mewn perthynas ag asesiadau effaith cydraddoldeb (gweler Improving Well-
being and Equality Outcomes am ragor o wybodaeth).110  
 
Gallai mabwysiadu dull o'r fath fynd i'r afael â phryderon parhaus sy'n gysylltiedig â'r broses 
bolisi o fewn Llywodraeth Cymru ac yn benodol â'r Asesiad Effaith Integredig (AEI), trwy 
ddiffinio'n gliriach sut y dylid defnyddio tystiolaeth, gan ddarparu 'gwiriad' yn ôl yn gyson yn 
erbyn tystiolaeth cydraddoldeb a chynnal ffocws clir ar gydraddoldeb ar bob cam o'r cylch 
polisi.  O’i gymharu â’r canllawiau cyfredol ar gylch bywyd polisi, mae’r model hwn yn llawer 
cliriach nad yw cydraddoldebau yn ‘ychwanegiad’ ond agwedd graidd ar bob cam.  
 

6.2. Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth 
  
Er mwyn cefnogi symudiad i'r model atblygol, prif ffrydio hwn o ddatblygu polisi, bydd 
angen i ni hefyd wella'r sylfaen dystiolaeth cydraddoldeb gyfredol a chryfhau gallu 
dadansoddol, a chymhwysedd, o fewn Llywodraeth Cymru ac ymhlith rhanddeiliaid allanol.  
Mae gwaith da eisoes yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r materion hyn, a all ddarparu 
sylfaen gadarn i adeiladu arni.  
 
Fel rhan o raglen ehangach o waith i gryfhau'r proffesiwn polisi o fewn Llywodraeth Cymru, 
bydd angen ystyried gwella gallu dadansoddol, yn enwedig uwchsgilio swyddogion i 
ddadansoddi tystiolaeth trwy lens cydraddoldeb.  Bydd angen i hyn ailbrisio ymchwil ansoddol, 

                                                      
109 Parken, A. (2019) Prif ffrydio Cydraddoldeb: Model Datblygu Polisi 
110 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
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sy'n rhan annatod o ddeall achosion anghydraddoldeb a phrofiadau grwpiau poblogaeth llai, a 
bydd hefyd yn cefnogi ystyried monitro a gwerthuso yn llawer cynharach yn y broses.  
 
Gallai Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi gefnogi hyn ymhellach trwy greu arweiniad 
i Weinidogion a swyddogion y gellir ei ddefnyddio i gefnogi craffu i ba raddau y mae 
tystiolaeth wedi'i defnyddio a'i chymhwyso, a sut mae'r dystiolaeth wedi llywio'r ystyriaeth 
o gydraddoldeb a'r argymhelliad dilynol.111 
 
Bydd gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol o ystyried yr heriau capasiti o fewn y 
llywodraeth a sefydliadau eraill.  Gallai cryfhau perthnasoedd rhwng prifysgolion, cynghorau 
ymchwil, cyrff y sector cyhoeddus a thrydydd sector a'r rhai sy'n ariannu ymchwil gefnogi 
rhaglen waith fwy cydgysylltiedig i adeiladu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cydraddoldebau a 
llenwi bylchau parhaus yn y setiau data mawr.112 Gellid ystyried a oes angen strwythur 
ffurfiol fel fforwm ymchwil cydraddoldeb.113  
 
Bydd angen i greu Canolfan Cydraddoldeb a Chynhwysiant y SYG hefyd hwyluso gwaith 
agosach rhwng SYG a Llywodraeth Cymru.  Mae'r gwaith a wnaed eisoes gan y Ganolfan, o 
ran adolygu pa ddata sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer cydraddoldebau o setiau data mwy, 
yn hynod ddefnyddiol. Fodd bynnag, wrth symud ymlaen, bydd yn bwysig i'r Ganolfan 
feddwl am yr amgylchedd polisi yng Nghymru a gweithio'n agos gyda chydweithwyr yn y 
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi i sicrhau eu bod yn gwasanaethu Llywodraeth 
Cymru yn ogystal â Llywodraeth y DU.  
 
Fel yr amlinellwyd uchod, mae fforymau ar gael eisoes i hwyluso ymgysylltiad rhwng 
Llywodraeth Cymru a defnyddwyr ystadegau ac ymchwil.  Mae gwaith ar y gweill i adfywio ac 
ymestyn cyrhaeddiad rhai o'r rhain trwy weminarau ac ymgysylltu ar-lein arall.  Efallai y bydd 
angen ystyried hefyd sut y gellir cryfhau gallu a gallu dadansoddol ymhlith defnyddwyr 
tystiolaeth, yn enwedig y trydydd sector sy'n aml yn gweithio gyda chyllidebau cyfyngedig 
iawn.  Gallai fod lle i ariannu hyfforddiant trwy gyrff fel Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.   
 
O ran cyhoeddi a lledaenu tystiolaeth, mae gwaith eisoes ar y gweill i greu darganfyddwr 
data cydraddoldeb ar Stats Cymru, a fydd yn ychwanegiad i'w groesawu.  Er bod gan rai 
defnyddwyr allanol y capasiti a'r galluoedd angenrheidiol i weithio gyda'r data crai a 
gyhoeddir ar Stats Cymru, i eraill bydd angen cryfhau maint y dadansoddiad, yn enwedig o 
amgylch cydraddoldebau, fel rhan o ddatganiadau ystadegol. Mae gallu yn her o fewn 
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, fel sy'n wir ar draws Llywodraeth Cymru (gweler 
Pennod Wyth), felly efallai y bydd angen ystyried creu uned cydraddoldeb fach o fewn 
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi.  Gallai'r uned hon gefnogi dadansoddiad mwy o 
gydraddoldeb fel rhan o ddatganiadau rheolaidd, yn ogystal â darparu cyngor ac arweiniad 
arbenigol i gydweithwyr sy'n dylunio arolygon a phrosiectau ymchwil newydd a chymryd rôl 
                                                      
111 Parken, A. (2019) Improving Well-being and Equality Outcomes: Aligning processes, supporting 
implementation and taking new opportunities  
112 Ibid 
113 Ibid 
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ragweithiol wrth adolygu tystiolaeth cydraddoldeb sy'n bodoli a chomisiynu prosiectau i 
lenwi bylchau a nodwyd.  
 
Mae hefyd yn bwysig cyhoeddi tystiolaeth ar ffurf sydd mor hawdd ei defnyddio ac mor 
ddeniadol â phosibl.  Gall rhai defnyddwyr ei chael hi'n anodd llywio Stats Cymru.  Mae yna 
nifer o enghreifftiau o lwyfannau ar-lein a ddefnyddir gan wledydd a chyrff eraill i gyflwyno 
tystiolaeth sy'n rhyngweithiol ac yn hawdd ei deall, gan gynnwys platfform adrodd Nodau 
Datblygu Cynaliadwy'r SYG, Ystadegau Rhywedd y Cenhedloedd Unedig sy'n cynnwys 
dangosyddion meintiol ac ansoddol a'r Darganfyddwr Tystiolaeth Cydraddoldeb sy'n 
gysylltiedig â Fframwaith Perfformiad Cenedlaethol Llywodraeth yr Alban.114 Mae darparu 
tystiolaeth yn ffactor llwyddiant allweddol yn y cenhedloedd hynny sy'n cael eu hystyried yn 
arweinwyr y byd.  Argymhellodd adroddiad Cam Un Alison Parken y dylid datblygu gwefan 
bwrpasol a gafaelgar ar gyfer polisïau cydraddoldeb, gwybodaeth fonitro, ystadegau a 
ffeithluniau.115 Efallai y byddai'n fuddiol ailedrych ar yr argymhelliad hwn yng ngoleuni'r 
adroddiad hwn a'r dysgu pellach trwy'r Gyfnewidfa Nordig.  Byddai platfform o'r fath hefyd 
yn gefnogol i ymrwymiadau sy'n ymwneud â chyhoeddi data a mynediad at wybodaeth yng 
Nghynllun Llywodraeth Agored 2019-21.116  
 
Mae Tueddiadau'r Dyfodol ac adroddiadau Llesiant Cymru blynyddol yn ddau o'r 
datganiadau amlycaf gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnwys tystiolaeth sy'n ymwneud â 
chydraddoldeb a lles.117 Ers Cam Un, gwnaed gwaith i gynyddu faint o ddata 
cydraddoldebau wedi'i ddadgyfuno a ddefnyddir yn Adroddiad Llesiant Cymru blynyddol. 
Ochr yn ochr â'r prif adroddiad, mae data a chrynodebau ar gael ar gyfer pob dangosydd, ac 
mae'r mwyafrif ohonynt naill ai'n cynnwys data wedi'i ddadgyfuno neu'n eich cyfeirio at 
ddatganiadau eraill gyda'r data wedi'i ddadgyfuno.  Fodd bynnag, mae lle o hyd i gryfhau'r 
adroddiad hwn a'i ddatganiadau cysylltiedig ymhellach.  Nid yw o reidrwydd yn glir y dylid 
edrych ar yr adroddiad ochr yn ochr â datganiadau eraill sut mae’r rhain yn cysylltu â'i gilydd 
ac mae'n ymddangos bod ymwybyddiaeth a defnydd o'r dystiolaeth yn gyfyngedig o hyd 
ymhlith rhanddeiliaid y tu allan i Lywodraeth Cymru.  Gallai platfform ar-lein ar gyfer 
tystiolaeth cydraddoldeb, fel yr amlinellwyd uchod, hefyd helpu i fynd i'r afael â'r materion 
hyn.  
 
Mae adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol yn cynnwys mwy o ddata hydredol ar gyfer Cymru.  
Mewn datganiadau yn y dyfodol, byddai'n ddefnyddiol pe bai'r adroddiad yn cynnwys 
gwybodaeth bellach ar sut y gallai anghydraddoldebau gael eu lleihau neu eu hehangu gan 
newidiadau yn yr economi, cyflogaeth, darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus a newid 
cymdeithasol, a sut y gall anghydraddoldebau cyfredol effeithio ar allu Cymru i fanteisio ar 
                                                      
114 https://sustainabledevelopment-uk.github.io/  Cyrchwyd 26.6.19  / https://genderstats.un.org/#/home  
Cyrchwyd 26.6.29  /  https://scotland.shinyapps.io/sg-equality-evidence-finder/ Cyrchwyd 26.6.19  
115 Parken, A. (2018) Rhoi Cydraddoldeb wrth Wraidd Penderfyniadau  
116 Llywodraeth Cymru (2019) Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU 2019-21 
Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru  
117 Llywodraeth Cymru (2017) Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017 
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/170505-future-trends-report-2017-
en.pdf  / Llywodraeth Cymru Adroddiad Llesiant Blynyddol https://gov.wales/well-being-wales  

https://sustainabledevelopment-uk.github.io/
https://genderstats.un.org/#/home
https://scotland.shinyapps.io/sg-equality-evidence-finder/
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/170505-future-trends-report-2017-en.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/170505-future-trends-report-2017-en.pdf
https://gov.wales/well-being-wales
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gyfleoedd yn y meysydd hyn.118 Byddai hyn yn cryfhau'r sylfaen dystiolaeth cydraddoldeb ac 
yn cefnogi mwy o aliniad rhwng cydraddoldebau a llesiant.  
 
 

6.3. Casgliad 
 
Er mwyn cyflawni'r weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, bydd angen datblygu a 
gweithredu dulliau newydd o lunio polisïau ar draws Llywodraeth Cymru.  Bydd dull prif 
ffrydio cydraddoldebau yn gofyn am fodel polisi mwy atblyg sy'n cael ei arwain gan 
dystiolaeth sy'n darparu lle ar gyfer ymgysylltu a dysgu. Yn ystod Cam Dau, cynhaliwyd 
prawf bach ar ddull o'r fath, a all roi'r sylfaen i symud ymlaen.  
 
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.                         
 

6.4. 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 Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi 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 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 Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru.  

                                                      
118 Parken, A. (2019) Gwella Canlyniadau Llesiant a Chydraddoldeb Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un: 
Polisi ac Arfer Rhyngwladol 
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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.  

28. 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.                             

29. Dylid ystyried creu uned gydraddoldeb yn rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi. 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. Y gyllideb  
 
Yng Ngham Un nodwyd gennym ddatgysylltiad rhwng y prosesau cyllidebu a llunio polisi o 
fewn Llywodraeth Cymru.  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.119 Byddai hyn yn ymddangos yn 
groes i'r ddeddfwriaeth bresennol, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a hefyd y 
ffaith bod Llywodraeth Cymru yn derbyn yr angen i symud i gydraddoldeb canlyniad fel rhan 
o'r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol. 
 
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. Gwyddom 
nad tasg hawdd yw newid rhaniadau ac anghydraddoldebau ar sail rhyw sydd wedi hen 
ymwreiddio, ac na fydd y grymoedd cymdeithasol, economaidd a diwylliannol sydd â 
gwreiddiau dwfn sy'n gyrru stereoteipio, gwahaniaethu a cham-drin yn diflannu'n gyflym 
neu'n hawdd, neu hyd yn oed ar gais polisi Llywodraeth Cymru neu weledigaeth newydd. 
 
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, ac mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn barod i 
roi ei gweledigaeth radical ar waith.   Mae’r adroddiad hwn yn argymell bod Llywodraeth 
Cymru yn mabwysiadu dull prif ffrydio cydraddoldeb (a amlinellir yn fanwl ym Mhennod Tri).   
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.120 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.                       
 
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, a 
gomisiynwyd ac a gyhoeddwyd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC).121 Disgrifiwyd 
cyllidebu rhywedd fel “cyllidebu da” ac mae'n golygu “cymhwyso dadansoddiad rhyw i'r 
ffordd y mae llywodraethau'n codi ac yn gwario arian cyhoeddus.  Mae'n adolygiad 
beirniadol o sut mae dyraniadau cyllidebol yn effeithio ar gyfleoedd economaidd a 
chymdeithasol menywod a dynion, ac mae'n ceisio ailstrwythuro penderfyniadau refeniw a 
gwariant i ddileu canlyniadau anghyfartal, wrth ddeall y cyd-destun y mae'r gwahaniaethau 

                                                      
119 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un Gorffennaf 2018 
120 OECD (2018)Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality Implementing the 2015 OECD 
Recommendation on Gender Equality in Public Life   
121 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 



61 
 

hynny'n codi ynddo.”122 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."123 Felly mae’r ffordd y bydd Llywodraeth Cymru’n ymdrin â chyllidebau, 
polisïau cyllidol ac economaidd yn ystyriaeth holl bwysig er mwyn gwireddu’r weledigaeth 
a’r uchelgeisiau ar gyfer cydraddoldeb.                               
 
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. Er y bydd y gyllideb bob amser yn broses gymhleth â phwysau 
amser, oni bai bod cydraddoldeb yn cael ei brif ffrydio'n fwy effeithiol i bennu cyllideb ar 
bob lefel o fewn Llywodraeth Cymru, yn ogystal â pholisi cyllidol ehangach, bydd yn 
eithriadol o anodd cyflawni'r uchelgeisiau a nodir yn y weledigaeth newydd ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol.  
 
Negeseuon allweddol 
 

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.                            

2. Ceir teimlad ar hyn o bryd ymhlith swyddogion Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid 
allanol fod prosesau cyllidebu yn rhy bell i ffwrdd o’r broses o lunio polisi ac nad 
ydynt yn ddigon tryloyw.                

3. Ni ystyrir cydraddoldeb yn ddigonol o hyd yn rhan o brosesau cyllidebu. Er enghraifft, 
nid yw Arweinwyr Cydraddoldeb yn cymryd rhan mewn trafodaethau ar y gyllideb ac 
nid oes gan yr Asesiad Effaith Integredig Strategol o'r gyllideb flynyddol 
ddadansoddiad o dystiolaeth cydraddoldeb ac mae'n methu â chysylltu'r dystiolaeth 
a gyflwynir â phenderfyniadau gwariant.  Yn syml, nid yw'n glir sut mae tystiolaeth 
anghydraddoldeb wedi llywio penderfyniadau, os o gwbl.  

4. 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.  

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

                                                      
122 Ibid 
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swyddogion polisi, rhanddeiliaid allanol a chyrff craffu fod yn well am gefnogi 
penderfyniadau cyllidebu effeithiol sy’n datblygu cydraddoldeb.  

6. 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.124 

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 
Polisi Cyhoeddus Cymru Tackling Inequality Through Gender Budgeting, y dylid ei 
ddarllen ochr yn ochr â’r bennod hon yn benodol.125  

8. Yn y tymor byr, dylai'r gwaith barhau i weithredu'r argymhellion a wnaed yn yr 
adroddiad traws-bwyllgor Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol.126 Dylid adolygu 
rôl ac aelodaeth BAGE, dylid datblygu hyfforddiant i adeiladu cymhwysedd 
cydraddoldeb a'i gyflwyno i swyddogion yn y Trysorlys a rolau cyllid ar draws 
Llywodraeth Cymru a dylai'r Trysorlys gymryd mwy o rôl arwain yn y maes hwn, gan 
gynnwys cyflawni swyddogaeth herio, sicrhau bod cyllidebu rhywedd yn cael ei 
gymhwyso'n gyson ar draws LlC.127  

9. Yn y tymor hir, dylid datblygu dull Cymreig o gyllidebu rhywedd mewn partneriaeth 
ag arbenigwyr fel rhan o ddull prif ffrydio cydraddoldeb.  

 
7.1. Cefndir 

  
Mae prosesau cyllidebu, p'un ai ar lefel strategol neu adrannol, yn hanfodol i gyflawni'r 
weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol.  Mae ystyried cydraddoldebau yn 
effeithiol o fewn prosesau cyllideb a pholisi cyllidol ehangach yn hanfodol er mwyn deall a 
yw ymrwymiadau cydraddoldeb yn cael eu hategu gyda'r dyraniad adnoddau angenrheidiol 
ac a yw penderfyniadau gwariant yn cyflawni'n deg i bawb yn y wlad.  
 
Er mwyn gwireddu'r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol mae angen i ni 
newid yn radical yr hyn a wnawn. Nid yw hyn yn bosibl heb fod yn radical wahanol ynglŷn â 
sut rydym yn gwario arian ac yn dyrannu adnoddau.  Nid her fach yw hon. Yng nghyd-destun 
Brexit, cyni parhaus a materion hanesyddol o danariannu gan Lywodraeth y DU, gall fod 
tuedd i gadw at y status quo a chanolbwyntio ar gyllidebau sy’n ‘ymateb i broblemau’ neu’n 
‘cwtogi’n dameidiog’.  Yn ein cyfweliadau â swyddogion gwelsom hefyd dueddiad i ystyried 
“y gyllideb” fel proses anhyblyg y mae'n amhosibl ei newid. Fodd bynnag, mae gwersi gan 
arbenigwyr Nordig a ledled y byd, yn dangos bod newid parhaus yn bosibl ac, yn achos 
Gwlad yr Iâ, y gellir ei weithredu mewn cyd-destun ariannol anodd a sicrhau arloesedd 

                                                      
124 Ibid 
125 Ibid  
126 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pobl Ifanc ac Addysg, Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a Chyllid (2019) Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol 
127 Ibid 
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mawr ei angen. Gall hyn hefyd arwain nid yn unig at gael gwell canlyniadau cydraddoldeb 
ond hefyd gyllideb sy'n effeithiol ac yn ymatebol i angen.  
 

7.2. Y broses gyllidebu gyfredol 
 
“Yng nghyd-destun Cymru, rhennir cyfrifoldebau cyllidebol ar draws adrannau 
gweinidogol.”128 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. Mae'r dull hwn o ymdrin 
â phrosesau cyllidebu o fewn Llywodraeth Cymru yn golygu, o'i chymharu â 
Gweinyddiaethau Cyllid yn rhyngwladol, bod Trysorlys Cymru yn swyddogaeth llai 
cyfarwyddol nag mewn llywodraethau eraill.   Mae hyn yn cynnig sylfaen gref i adeiladu arni 
a sicrhau bod swyddogion cyllid yn gallu gweithio ochr yn ochr â swyddogion polisi, “gydag 
amcan ar y cyd i wneud i benderfyniadau a phrosesau weithio i hyrwyddo cydraddoldeb 
rhywiol”. 129 
 
Amlygodd Cam Un nifer o heriau gyda'r prosesau cyllideb cyfredol, gan gynnwys 
datgysylltiad rhwng prosesau’r gyllideb a pholisi.  Nodwyd, o ganlyniad, bod penderfyniadau 
cyllidebu yn canolbwyntio'n ormodol ar bwysau ariannol yn hytrach nag ar ystyried 
effeithiau posibl.  Tynnodd Cam Un sylw hefyd at faterion gyda'r Asesiad Effaith Integredig 
Strategol (SIIA) a gynhaliwyd ar y gyllideb flynyddol a'r effaith gyfyngedig yr oedd y Grŵp 
Cynghori ar Gyllideb ar gyfer Cydraddoldebau (BAGE) yn ei chael.  
 
Felly mae dwy elfen bwysig i'w hystyried mewn perthynas â phrosesau cyllideb fel rhan o 
Gam Dau.  Un yw tryloywder y prosesau cyfredol ac i ba raddau y mae'r broses polisi a 
chyllideb yn gysylltiedig.  Yr ail, yw'r graddau y mae cydraddoldebau'n cael eu hystyried o 
fewn polisi cyllidol.  Er bod yr ail yn disgyn yn gadarn i gylch gwaith yr Adolygiad, bydd 
llwyddiant llawer o'r argymhellion a wneir yn yr adroddiad hwn yn dibynnu ar wneud 
newidiadau ehangach i brosesau'r gyllideb.  Yn y tymor hir rydym yn argymell symud i ddull 
cyllidebu cydraddoldeb; er na fydd hyn yn datrys yr holl faterion sy'n ymwneud â 
thryloywder ac ymgysylltu, gallai helpu i nodi heriau ac atebion i sicrhau bod swyddogion 
polisi a rhanddeiliaid allanol a chyrff craffu yn gallu cefnogi penderfyniadau cyllidebu 
effeithiol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb yn well.  
 

                                                      
128 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
129 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
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Mae ein hystyriaeth o brosesau cyllidebol wedi cael ei llywio gan nifer o weithgareddau. 
Mae cyfweliadau â swyddogion Llywodraeth Cymru wedi rhoi mewnwelediad amhrisiadwy i 
sut mae prosesau cyllideb cyfredol yn gweithio a rhai o'r heriau y mae hyn yn eu creu wrth 
lunio polisïau yn fwy cyffredinol, yn ogystal ag ymgorffori cydraddoldebau.  Mae adolygiad 
o'r deunyddiau presennol wedi cynnwys ystyried yr adroddiad traws-bwyllgor diweddar 
Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol a SIIA y gyllideb ddrafft ddiweddaraf. 130 Yn olaf, 
mae adolygiad tystiolaeth o gyllidebu ar sail rhyw a gomisiynwyd ac a gyhoeddwyd gan y 
CPCC, yn rhoi mewnwelediad i fodelau posibl o gyllidebu ar sail rhyw a allai lywio datblygiad 
dull Cymreig.  
 

7.3. 1.1. Dulliau Cyfredol 
 
Drwy gyfweld ag ystod o swyddogion Llywodraeth Cymru, roeddem yn gallu dadansoddi 
ymhellach fater y datgysylltiad rhwng y prosesau cyllidebu a swyddogion polisi ac amcanion 
polisi. O ystyried natur aml-haenog prosesau cyllidebu o fewn Llywodraeth Cymru, bydd 
swyddogion yn ymgysylltu mewn gwahanol ffyrdd ac ar wahanol bwyntiau, a fydd yn 
anochel yn llywio eu canfyddiadau a'u profiadau. Mae hefyd yn debygol, wrth siarad am “y 
gyllideb”, y gallai fod rhai yn meddwl am y Gyllideb Flynyddol strategol, tra gallai eraill 
olygu'r prosesau cyllidebu a'r penderfyniadau a wneir yn eu hadran.  Dylid cadw hyn mewn 
cof wrth ystyried y canfyddiadau a amlinellir isod.  
 
Awgryma’r adborth gan swyddogion fod trafodaeth am gyllidebau yn dechrau gyda ffocws 
ar y gyllideb gyfredol, nid ar drafodaeth ehangach am amcanion a blaenoriaethau polisi, 
asesu effeithiolrwydd dulliau gweithredu neu newidiadau i angen.  Mae canfyddiad, oni bai 
eich bod eisoes yn ddeiliad cyllideb, ei bod yn anhygoel o anodd ymgysylltu â  phrosesau 
cyllidebu ac nad oes proses glir i gynnig am arian ychwanegol y tu allan i'r llinellau cyllideb 
presennol, er enghraifft y cynnig gofal plant newydd.  Ar ben hynny, mae yna ymdeimlad y 
gallai ceisio ailgyfeirio'r gyllideb i flaenoriaethau newydd neu dreialu dulliau newydd o 
gyflawni adael cyllidebau presennol mewn perygl, gan greu rhwystr ychwanegol i arloesi.  
Mae hyn yn gallu arwain at amddiffyn cyllidebau mewn modd amddiffynnol, heb werthuso 
effaith/ effeithiolrwydd gwariant neu ddadansoddiad yn gyson na chael / angen newydd. 
 
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.  
 
Mewn perthynas â chydraddoldebau, roeddem yn gallu profi canfyddiadau cychwynnol Cam 
Un ac unwaith eto gwelsom ddarlun tebyg iawn. Fel y trafodir ym Mhennod Wyth, mae 
arweinwyr cydraddoldeb yn elfen allweddol o'r seilwaith cydraddoldeb cyfredol.  Wedi'u 
lleoli o fewn adrannau maent yn y swydd, yn aml yn rhan-amser (yn ogystal â rôl sylweddol), 
i gefnogi cydweithwyr â chydraddoldeb, boed hynny trwy asesu effaith neu goladu 
cyflwyniadau ar gyfer yr adroddiad cydraddoldeb blynyddol.  Mae'n bryder nad yw'n 
                                                      
130Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pobl Ifanc ac Addysg, Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau a Chyllid (2019)  Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol /  https://gov.wales/draft-budget-2019-
2020  Cyrchwyd 27.6.19  
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ymddangos bod gan Arweinwyr Cydraddoldeb unrhyw ran gyson neu glir yn y broses 
gyllidebu, ac o bosibl mae'n gyfle a gollwyd i ymgorffori dadansoddiad cydraddoldeb 
ymhellach mewn trafodaethau cyllidebu.  
 
Mae'r Asesiad o Effaith Integredig Strategol (AEIS) hefyd yn parhau i achosi problemau. 
Mewn theori, dylai'r AEIS dynnu'n helaeth ar asesiadau effaith gan adrannau ar eu 
cynlluniau gwariant eu hunain. Fodd bynnag, nid yw'n ymddangos ei fod yn digwydd yn 
ymarferol. Mae rhai yn nodi heriau wrth gydbwyso cydraddoldebau ochr yn ochr â gofynion 
asesu effaith eraill ac amlygodd eraill yr her a berir gan gyflymder y broses gyllidebu 
flynyddol.  
 
Yn ddiweddar, adolygwyd yr AEIS fel rhan o ymchwiliad traws-bwyllgor gan y Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg (CYPE), y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 
(ELGC) a'r Pwyllgor Cyllid.  Mae eu hadroddiad, Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol, yn 
adleisio llawer o'r canfyddiadau a luniwyd gennym yng Ngham Un.  Casgliad trosfwaol y 
Pwyllgorau oedd bod angen mynd yn ôl at hanfodion sylfaenol i ddarparu eglurder ynghylch 
pam y cynhelir asesiad, pwy sy'n defnyddio'r asesiad, beth mae Llywodraeth Cymru yn 
gobeithio ei ddeall ohono a beth yw'r dull gorau ar gyfer cyflwyno'r asesiad.131 Mae’r 
Pwyllgorau’n nodi “nad yw’r AEIS cyfredol yn darparu dadansoddiad effeithiol o 
benderfyniadau gwariant ac y gellid dadlau ei fod yn methu â chyflawni ei ofynion 
deddfwriaethol o ganlyniad”.132  
 
Ar ôl adolygu’r AEIS a gynhaliwyd ar Gyllideb Ddrafft eleni, byddem yn adleisio’r pryderon a 
godwyd gan y Pwyllgorau ac rydym yn siomedig na fu newid mwy ers adroddiad Cam Un.  
 
Eleni, cynhaliwyd y Gyllideb Ddrafft mewn dau gam. Cyhoeddodd y cyntaf gynigion cyllideb 
amlinellol lefel uchel, ac roedd yr ail yn cynnwys cynigion gwariant manylach a oedd yn 
tynnu ar gynlluniau gwariant adrannol.133  Cynhaliwyd AEIS ar bob cam o'r gyllideb ddrafft.  
Yn y ddau gyhoeddiad cyllideb, amlinellir  Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac 
effeithiau cysylltiedig cynigion gwariant yn y brif naratif, tra bod yr AEIS wedi'i gynnwys fel 
Atodiad. Nid yw'n ymddangos bod llawer o ddarllen ymlaen o'r AEIS i brif naratif y gyllideb, 
er enghraifft mae'r AEIS yn tynnu sylw at y gyfran uwch o fenywod a phobl BME sy'n cyrchu 
micro-fenthyciadau, ond ni chrybwyllir hyn yn y brif naratif sy'n nodi’r Gronfa Micro-
Fenthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.  Yn yr un modd, er bod yr AEIS yn nodi'r 
anghydraddoldeb yn y farchnad lafur y bydd y Comisiwn Gwaith Teg yn mynd i'r afael ag ef 
yn rhannol, nid oes unrhyw sôn am anghydraddoldeb pan fydd y Comisiwn Gwaith Teg yn 
cael ei drafod yn y brif naratif.  Mae hyn yn ychwanegu at ymdeimlad bod cydraddoldeb yn 
“ychwanegiad” yn hytrach nag yn ystyriaeth graidd mewn penderfyniadau cyllidebu.  Mae 
yna enghreifftiau rhyngwladol o arfer da lle mae cydraddoldeb yn llawer mwy amlwg yn 
nogfennaeth y gyllideb ac mae'r cysylltiadau rhwng dadansoddi cydraddoldebau a 
phenderfyniadau yn cael eu gwneud yn glir, megis Cyllideb Llywodraeth Canada 2018. Mae 

                                                      
131 Cynulliad Cenedlaethol Cymru CYPE, ELGC a’r Pwyllgor Cyllid (2019) Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol 
132 Ibid  
133 Llywodraeth Cymru https://gov.wales/draft-budget-2019-2020 Cyrchwyd Mehefin 2019  
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hyn yn cynnwys adran sylweddol sy'n canolbwyntio ar effaith cydraddoldeb y gyllideb yn 
unig ond hefyd gyfeiriadau ar ddechrau pob adran sut y bydd y cynlluniau gwariant canlynol 
yn hyrwyddo nodau cydraddoldeb Canada ac mae ganddo gydraddoldeb rhywiol fel edefyn 
trwy naratif cyfan y gyllideb. 
 
Er bod enghreifftiau gwell o ddefnyddio tystiolaeth yn yr AEIS o'r cynigion cyllideb manwl, 
mae'r defnydd cyffredinol o dystiolaeth yn gyfyngedig ac mae'r drafodaeth ar gydraddoldeb 
yn anghyson ar y cyfan.134 Mae'n ymddangos bod mwy o drafod tystiolaeth cydraddoldeb yn 
adran  Cymru Ffyniannus, gan gynnwys trafodaeth ar anghydraddoldeb yn y farchnad lafur y 
mae menywod, pobl anabl a lleiafrifoedd ethnig yn ei brofi.135 Ychydig iawn o drafodaeth ar 
gydraddoldebau sydd yn yr adrannau Cymru Uchelgeisiol sy’n Dysgu a Chymru Iachach.136  
 
Er gwaethaf rhywfaint o ddefnydd cyfyngedig o dystiolaeth i dynnu sylw at yr 
anghydraddoldebau presennol, yn aml nid oes trafodaeth ddilynol ynghylch sut mae 
cynlluniau gwariant yn mynd i helpu i fynd i'r afael â'r rhain.  Yn aml, nid oes unrhyw 
ymdrech i edrych y tu hwnt i'r effeithiau mwy uniongyrchol, amlwg.  Er enghraifft, trafodir 
buddsoddiad mewn gofal cymdeithasol yn eithaf hir ac mae'n ystyried yr effaith 
cydraddoldeb mewn perthynas â phwy sydd angen gofal cymdeithasol, ond nid oes unrhyw 
ystyriaeth o'r effaith cydraddoldeb ar y rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, sy'n 
fenywod i raddau helaeth iawn.137  
 
Mae'n bryder ei bod yn ymddangos bod asesiad effaith yn cael ei gynnal ar gynigion drafft 
yn unig ac nid ar y gyllideb derfynol.  Yn nogfennaeth derfynol y gyllideb, mae rhywfaint o 
drafodaeth gyfyngedig ar effaith newidiadau rhwng y cynigion cyllideb drafft a therfynol, 
ond mae hyn yn canolbwyntio ar yr effaith ar bedair thema Ffyniant i Bawb, yn hytrach nag 
unrhyw ystyriaeth ystyrlon o gydraddoldeb.138 Mae hyn er gwaethaf newidiadau rhwng y 
gyllideb ddrafft a'r gyllideb derfynol gan gynnwys arian ychwanegol i lywodraeth leol, ar 
gyfer Bwyd a Hwyl (cynllun sy'n cefnogi plant mewn ardaloedd difreintiedig yn ystod 
gwyliau'r haf) ac ar gyfer sgiliau a chyflogadwyedd.  
 
Daeth yr adroddiad traws-bwyllgor i’r casgliad bod angen i Lywodraeth Cymru feddwl yn fwy 
creadigol am sut y gall fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol ac awgrymodd ddefnyddio 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol fel fframwaith ar gyfer yr AEIS, a gefnogir wedyn gan 
asesiadau effaith manwl, unigol.139 Byddai symud i'r model hwn yn dod â'r AEIS yn agosach 
at yr AEI newydd a ddefnyddir o fewn Llywodraeth Cymru a dylid ystyried a ellid defnyddio'r 
offeryn AEI ar y gyllideb, er mwyn dod â chysondeb pellach i'r broses a'r ddogfennaeth 
asesu effaith.  
 

                                                      
134 Llywodraeth Cymru (2018) Cyllideb Ddrafft 2019-20 Cynigion Manwl Cyllideb i adeiladu Cymru well 
135 Ibid 
136 Ibid 
137 Ibid 
138 Llywodraeth Cymru (2018) Cyllideb Derfynol 2019-20 Cyllideb i adeiladu Cymru well 
139 Cynulliad Cenedlaethol Cymru CYPE, ELGC a’r Pwyllgor Cyllid (2019) Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol 
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Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd wedi cyhoeddi cyngor i Lywodraeth Cymru 
ar sut i ystyried llesiant cenedlaethau'r dyfodol yn y broses o bennu cyllideb.140 Yn hyn mae 
hi'n croesawu'r diffiniad cytunedig o wariant ataliol gyda Gweinidogion Cymru, ond 
dywed:141: 
 

“Mae’n anodd deall ble mae’r Ddeddf yn cael ei defnyddio i wneud penderfyniadau 
buddsoddi gwahanol er budd cenedlaethau’r dyfodol. Mae angen cael mecanwaith i alluogi 

fy swyddfa i a rhanddeiliaid ehangach i allu tracio cynnydd flwyddyn ar ben blwyddyn 
ynghylch sut y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yn wahanol o ganlyniad i’r Ddeddf” 

 
Yn ei ‘Gwiriwr Siwrnai’, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn amlinellu proses 
pedwar cam: Gwneud newidiadau Syml; Bod yn fwy mentrus; Perchnogi ein huchelgais; ac 
Arwain y ffordd. Byddem yn cymeradwyo ei sylwadau bod “camu allan o feddylfryd ‘busnes-
fel-arfer’, gan gymryd risgiau wedi eu rheoli’n dda a darganfod cyfleoedd newydd o 
gydweithio” yn hanfodol i newid y broses gyllidebol bresennol.142  
 
Y tu hwnt i'r AEIS, mae mesurau eraill ar waith i gefnogi asesiad effaith cydraddoldeb o'r 
gyllideb.  Sefydlwyd Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb (BAGE) i roi cyngor ac 
arbenigedd i Lywodraeth Cymru ar gyllidebau a chydraddoldeb. Amlinellodd adroddiad Cam 
Un nifer o bryderon ynghylch y ffordd yr oedd BAGE yn gweithio, gan gynnwys ymgysylltu 
anghyson, aelodaeth amrywiol a diffyg gweithredu o ganlyniad i ymgysylltiad BAGE.143 Yng 
nghynigion cyllideb amlinellol eleni, nodwyd bod BAGE wedi'i adolygu yng ngoleuni'r broses 
gyllidebol dau gam newydd.144 Cyfarfu'r grŵp ddwywaith, unwaith yn y camau cynllunio 
cyllideb cynnar ac yna eto yng nghanol y cyfarfodydd dwyochrog rhwng y Gweinidog Cyllid a 
Gweinidogion eraill.  Nodwyd bod y grŵp wedi darparu her ar y cynllun cyflogadwyedd a 
sgiliau ac wedi darparu adborth ar y dull o asesu effaith integredig, yr adolygiad cyflym o 
gydraddoldeb rhywiol a'r dull o ymgysylltu â’r gyllideb.145 
 
Anodd yw pennu i ba raddau y mae cyfraniad BAGE wedi llywio cynigion terfynol y Gyllideb 
Flynyddol 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 

                                                      
140 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (2018) Cyngor i Lywodraeth Cymru Ystyried Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn y broses gyllidebu https://futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2018/12/2018-11-29-FGC-Budget-Recommendations-ENG.pdf  
141 Ibid 
142 Ibid  
143 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un Gorffennaf 2018 
144 Llywodraeth Cymru (2018) Cyllideb Ddrafft 2019-20 Cynigion Amlinellol: Cyllideb i adeiladu Cymru well 
145 Ibid  
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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.146   
 
Dylai ymgysylltu ag arbenigwyr, yn enwedig mewn perthynas â chydraddoldebau, fod yn 
rhan hanfodol o'r broses gyllidebu.  Cefnogir hyn gan arbenigwyr Nordig a amlygodd 
bwysigrwydd craffu allanol i weithredu cyllidebu rhywedd yn llwyddiannus, a all “ddod o 
bwyllgorau, ar yr amod eu bod wedi cael eu hyfforddi i graffu ar gyllidebau o safbwynt 
rhywedd” ond bod cymdeithas sifil hefyd wedi chwarae rhan bwysig fel ffrind beirniadol.147 
Mae'r ymgysylltiad hwn yn amlwg yn dibynnu ar dryloywder yn y broses gyllidebol, sydd 
wedi'i gwneud yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru trwy eu hymrwymiadau Llywodraeth 
Agored.148  
 
Mewn egwyddor, dylai BAGE fod yn ffynhonnell amhrisiadwy o dystiolaeth ac arbenigedd i 
sicrhau ystyriaeth ddigonol o gydraddoldeb trwy gydol proses y gyllideb.  Fodd bynnag, ein 
barn ni yw bod rhai cwestiynau sylfaenol yn parhau ynghylch a yw BAGE yn gallu cyflawni'r 
rôl hon ar hyn o bryd: 
 

• A oes eglurder pwrpas ar gyfer BAGE?  A yw hyn yn cael ei ddeall ar draws 
Llywodraeth Cymru a chan aelodau'r grŵp? 

• A yw BAGE yn ymgysylltu ar yr amser cywir ac ar y lefel gywir?  
• A oes angen ymgysylltiad gwell â BAGE gan adrannau, pan fyddant yn asesu effaith 

eu cynigion gwariant dangosol?  
• A oes angen ariannu aelodau BAGE i ddarparu'r rôl gynghori arbenigol hon, er mwyn 

sicrhau eu bod yn gallu cefnogi'r broses gyda thystiolaeth a gallu dadansoddol?  
 
Mae'n amlwg bod rhai heriau i sicrhau bod penderfyniadau gwariant yn cael eu llywio trwy 
ystyried cydraddoldeb yn ystyrlon. Mae hyn yn mynd y tu hwnt i'r offeryn a ddefnyddir i 
ddogfennu'r asesiad effaith, ac mae'n debygol y bydd angen ailwampio'n sylweddol y broses 
gyllidebu sydd hefyd yn ystyried materion tryloywder, cyfranogiad a defnydd tystiolaeth, yn 
ogystal ag asesu a dadansoddi effaith cydraddoldeb.  
 
Mae cyfle i gyflawni'r newid hwn nawr. 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.”149  

                                                      
146 https://www.gov.scot/groups/equality-budget-advisory-group/ Cyrchwyd Mehefin 2019  
147 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu o’r Cenhedloedd Nordig, Adolygiad 
Cydraddoldeb Cam 2, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2019)   
148 Llywodraeth Cymru (2019) Cynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU 2019-21:  
Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru  
149 Ibid  
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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. Mae’r adroddiad ategol Mynd i’r afael ag 
Anghydraddoldebau trwy Gyllidebu ar Sail Rhyw wedi llywio nifer o argymhellion yn yr 
adroddiad hwn a dylid ei ddarllen ar y cyd â’r bennod hon.150  
 

7.4. Symud Ymlaen: Cyllidebu Rhywedd 
 
Mae cyllidebu rhywedd yn golygu cymhwyso dadansoddiad rhywedd i'r ffordd y mae 
llywodraethau'n codi ac yn gwario arian cyhoeddus.151 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.152 Research suggests three key elements to 
gender budgeting; gender-based assessment; implementing changes based on gender 
analysis and organising gender budgeting through work with relevant actors within 
government and outside government.153 
 
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 eu gwaethygu.154 
 
Mae angen iddo fod yn ymatebol i gyd-destunau cenedlaethol, felly nid oes glasbrint y gellir 
ei drawsnewid i Gymru.  Fodd bynnag, mae enghreifftiau rhyngwladol yn cynnig gwersi 
amhrisiadwy a all lywio datblygiad dull arbennig Cymreig o gyllidebu rhywedd.  
 
Mae tri bloc adeiladu ar gyfer cyllidebu rhywedd155: 
 

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  
 
“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.  Mae’r 
dystiolaeth ryngwladol yn amlygu bod angen cefnogi’r rhai sy’n llunio polisïau a pharatoi 
                                                      
150 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
151 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
152 Ibid  
153 Ibid 
154 Ibid  
155 Ibid 
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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."156  
 
Mae O’Hagan et al yn amlinellu fframwaith o amodau ffafriol sy'n angenrheidiol ar gyfer 
cyllidebu rhywedd yn llwyddiannus.157 Mae rhai o'r rhain ar waith yng Nghymru, mae eraill 
yn wannach a bydd angen sylw arnynt. Ar hyn o bryd, mae gan Gymru yr ymrwymiad 
gwleidyddol a'r arweinyddiaeth i wneud pethau'n wahanol ac i ddatblygu dull Cymreig o 
gyllidebu ar sail rhywedd.  
 
Fodd bynnag, mae yna bwyntiau gwan y bydd angen mynd i'r afael â nhw. Gallai peiriannau 
cydraddoldeb rhywiol, o fewn a'r tu allan i Lywodraeth Cymru a dealltwriaeth o brosesau 
cyllidebol fod yn gryfach. Er y gallai Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol lywio sylfaen 
gysyniadol, gallai mabwysiadu dull prif ffrydio cydraddoldeb ar draws Llywodraeth Cymru, 
sy'n cynnwys nodau cydraddoldeb clir a/neu amcanion gryfhau'r fframwaith ar gyfer 
defnyddio offer cyllidebu rhywedd yn sylweddol.  Mae'r datgysylltiad a welir ar hyn o bryd 
rhwng y broses bolisi a chyllideb yn gwanhau trefniadau sefydliadol a bydd angen mwy o 
waith i ymgorffori dadansoddiad rhywedd ym mhrosesau polisi a llywodraeth i sicrhau bod 
dogfennau cyllidebu sy'n ymwybodol o ryw yn cael eu cynhyrchu.  
 
Cynigia ymchwil i brofiadau rhyngwladol bwyntiau dysgu pellach 158: 
 

• Nodwyd yn gyson fod arweinyddiaeth y weinyddiaeth gyllid yn elfen hanfodol o 
fabwysiadu cyllidebu rhywedd yn llwyddiannus.  Adleisiwyd 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.159 

• 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”.160 ·  

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

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

 
7.5. 1.1. Casgliad 

                                                      
156 Ibid  
157 Ibid 
158 Ibid  
159 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu Gwersi gan Wledydd Nordig 
160 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
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Mae achos cryf i’w wneud i newid y ffordd yr ydym yn mynd i’r afael â phrosesau polisi 
cyllidol a chyllidebu, yn anad dim oherwydd bod hyn yn hanfodol i gyflawni’r weledigaeth 
cydraddoldeb rhywiol newydd sy’n cynnwys ‘rhannu pŵer ac adnoddau yn gyfartal’.  Mae 
yna ymrwymiad gwleidyddol cryf i ddod â ffocws ar gydraddoldeb i'r amlwg, ond ni ellir 
cyflawni hyn heb newid y ffordd rydyn ni'n gwneud penderfyniadau gwariant.  
 

• Dangoswyd bod yr offer sydd ar waith ar hyn o bryd i asesu cynlluniau gwariant trwy 
lens cydraddoldeb, sef yr AEIS, yn brin.  Nid yw'r AEIS yn cyflawni nodau ac amcanion 
a nodwyd felly rydym wedi canolbwyntio argymhellion tymor byr ar sut y gellir 
gwella hyn i gefnogi ystyriaeth o gydraddoldebau yn y Trysorlys ac o fewn 
trafodaethau cyllid mewn gwahanol adrannau. Mae ein hymchwil yn cymeradwyo'r 
hyn y mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i amlinellu o'r blaen, sef “bod 
teimlad clir [gan randdeiliaid] bod y llywodraeth yn cynnwys penderfyniadau sy'n 
bodoli eisoes yn y blaenoriaethau hyn, yn hytrach na'u defnyddio i ystyried dulliau 
mwy integredig”.161 

 
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.162 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.                    
 

7.6. 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. 

                                                      
161 Comisiyndd Cenedlaethau’r Dyfodol (2018) Cyngor i Lywodraeth Cymru ar ystyried Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol yn y broses gyllidebu  
162 O’Hagan, A., Christensen, E. L., Tilley, H. a Nesom, S. (2019) Mynd i’r afael ag Anghydraddoldebau trwy 
Gyllidebu ar Sail Rhyw: Tystiolaeth a Modelau. Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 
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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 oes eglurder pwrpas ar gyfer BAGE?  A yw hyn yn cael ei ddeall ar draws 

Llywodraeth Cymru a chan aelodau'r grŵp? 
• A yw 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? 

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.      

 
7.7. 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 am 
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 ar draws Llywodraeth Cymru 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.163 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.164  
 
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.  
 
Negeseuon allweddol 
 

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 arbennig o bwysig yn ystod 
cyfnod gweithredu prif ffrydio cydraddoldeb.               

2. 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’r ffordd yn y pen 
draw. 

3. Yn Llywodraeth Cymru, mae Arweinwyr Cydraddoldeb yn rhan allweddol o’r 
seilwaith cydraddoldeb ond yn aml yn bodloni’r swydd hon fel rhan fechan o’u prif 
swydd.   Mae hyn yn golygu eu bod yn fwy ymatebol ac yn methu â chymryd rhan 
mewn trafodaethau cyllideb nac adolygu dogfennau fel Cyngor Gweinidogol. Fodd 

                                                      
163 Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming 
Toolkit  
164 UN CEB nodwyd yn Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (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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bynnag, mae consensws, heb Arweinwyr Cydraddoldeb ar waith i herio a chwestiynu, 
mai cyfyng fyddai ystyriaeth o gydraddoldebau o fewn swyddogaethau o ddydd i 
ddydd a datblygu polisi.  

4. Cynigia Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol fodel, gydag Uned 
Gydraddoldeb fwy o faint, a ystyrir yn gyffredinol yn un effeithiol sy’n galluogi gwaith 
mwy rhagweithiol.   

5. 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.     

6. 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 fel offeryn llunio polisi.  

7. Ceir argraff nad yw arbenigedd yn cael ei werthfawrogi’n ddigonol mewn rhai 
rhannau o’r gwasanaeth sifil a bod symud i fyny’n dibynnu’n gryf ar ddatblygu fel 
cyffredinolwyr. 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. Mae achos clir dros ail-werthuso strwythurau mewnol ar gyfer cydraddoldeb yn 
ogystal ag uwchsgilio swyddogion i brif ffrydio cydraddoldebau i'w gwaith.  

9. Mae angen yr amser, y gofod, y gallu a'r offer ar bobl i lunio polisïau effeithiol ar sail 
tystiolaeth yn ogystal ag asesiad effaith effeithiol. Mae angen ystyried sut y gellir 
creu'r gofod hwn.  

 
8.1. 1.1. Cefndir 

 
Daeth Cam Un yr Adolygiad i'r casgliad bod y gallu i sicrhau cydraddoldeb o fewn 
Llywodraeth Cymru yn dameidiog. Yn seiliedig ar y cyfweliadau a gynhaliwyd gyda 
swyddogion fel rhan o Gam Un, cawsom ymdeimlad o anghysondeb gallu ac arbenigedd ar 
draws adrannau Llywodraeth Cymru, a chanfuom mai unigolion angerddol yn gwthio'r 
agenda a nodi heriau gallu o fewn y Tîm Cydraddoldeb oedd yn gyfrifol am arfer da.165  
 
Mae gallu, arbenigedd ac adnoddau digonol yn bwysig am nifer o resymau.  Mae 
mabwysiadu dull prif ffrydio yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff integreiddio 
cydraddoldeb i'w priod feysydd cyfrifoldeb.166 Fodd bynnag, nid yw hyn yn negyddu'r angen 
am arbenigwyr ymroddedig ymroddedig a all gynorthwyo cydweithwyr i adeiladu eu 
cymwyseddau eu hunain mewn perthynas â chydraddoldeb, yn ogystal ag edrych yn 
rhagweithiol ar wella systemau a phrosesau ac adnoddau hyfforddi a darparu swyddogaeth 
her y mae mawr ei hangen.  

                                                      
165 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un Gorffennaf 2018 
166 Sefydliad Cydraddoldeb Rhywiol Ewropeaidd (2016) Institutional Transformation: Gender Mainstreaming 
Toolkit  
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Mae gallu, o ran staff ymroddedig, arbenigedd a chymhwysedd, yn wers allweddol i'w dysgu 
o ddulliau rhyngwladol.  Myfyriodd y rhan fwyaf o'r arbenigwyr Nordig ar rôl swyddogion 
cydraddoldebau ymroddedig, p'un a oedd y rhain yn rolau amser llawn neu ran-amser a 
phwysigrwydd meithrin gallu trwy hyfforddiant.  Trwy'r Gyfnewidfa Nordig nodwyd pum 
ffactor allweddol ar gyfer prif ffrydio rhywedd yn llwyddiannus; newid diwylliant; sefydlu 
perchnogaeth o brif ffrydio rhywedd; defnyddio asesiadau effaith rhywedd; buddsoddi 
mewn meithrin gallu a hyfforddiant effeithiol i wleidyddion a gosod nodau yn effeithiol, 
mesur cynnydd ac ymrwymiad gwleidyddol.167 Roedd gallu yn thema a oedd yn rhedeg 
trwy'r ffactorau hyn i gyd. Er enghraifft, o fewn newid diwylliant, nodir bod “cydraddoldeb 
rhywiol yn aml heb ddigon o adnoddau ac yn dibynnu ar selogion sydd â chwmpas 
cyfyngedig i ddylanwadu ar uwch reolwyr.”168 O fewn perchnogaeth wleidyddol nodir bod 
gan y mwyafrif o wledydd Nordig swyddogion cydraddoldeb rhywiol penodol, ac mewn 
perthynas i asesiadau effaith rhyw, cydnabuwyd y gall gwella asesiadau effaith o’r fath “fod 
angen amser a gallu sylweddol.”169  
 
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'n bwysig nodi rhai pwyntiau cyffredinol mewn perthynas â gallu ar y cychwyn. Yn 
gyntaf, nid yw hyn yn ymwneud yn unig â nifer y gweision sifil yn gyffredinol neu mewn 
adrannau penodol, ond hefyd â chymhwysedd ac arbenigedd cydraddoldeb, gan weithio'n 
fwy effeithlon a datblygu dulliau arloesol o ddatblygu polisi a busnes y llywodraeth. Mae 
hefyd yn bwysig nodi nad yw heriau gallu yn berthnasol i gydraddoldebau yn unig ond eu 
bod yn effeithio ar allu swyddogion i lunio polisïau ar sail tystiolaeth.  Mae creu mwy o 
amser a lle ar gyfer llunio polisïau a meddwl yn feirniadol yn ganolog i lywodraeth dda.  
 
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. 1.1. Y gallu cyfredol ar gyfer cydraddoldebau a heriau cysylltiedig 
 

                                                      
167 Taylor-Collins, E. a Nesom, S. (2019) Cydraddoldeb Rhywiol: Dysgu o’r Cenhedloedd Nordig, Adolygiad 
Cydraddoldeb Cam 2, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2019)   
168 Ibid  
169 Ibid 
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O'n cyfweliadau ni allwn ond dod i'r casgliad bod gallu yn parhau i fod yn her allweddol i brif 
ffrydio cydraddoldeb rhywiol yn llwyddiannus o fewn y llywodraeth.  Er bod cydnabyddiaeth 
eang y dylid ystyried cydraddoldebau trwy gydol datblygu polisïau a rhaglenni ac y dylid 
gwneud AEI  yn gynharach, ymddengys mai cyfyngedig yw’r gallu i ysgogi newid ymddygiad 
oddi wrth y rhai mewn rolau sy'n canolbwyntio ar gydraddoldeb, neu'n bwysicach fyth y rhai 
mewn swyddi arweinyddiaeth.  
 
Ymgorfforwyd rhyw fath o allu cydraddoldeb yn y rhan fwyaf o adrannau. Fel rheol, mae 
hwnnw ar ffurf Arweinydd Cydraddoldeb, sy’n gyfrifol am hyn ochr yn ochr â’i brif rôl.  Mewn 
rhai achosion, mae Arweinwyr Cydraddoldeb yn treulio tua hanner eu hamser ar 
gydraddoldeb, mae eraill yn amcangyfrif llai na 10%.  Nid yw'n ymddangos bod unrhyw 
ystyriaeth sylweddol o arbenigedd neu brofiad cydraddoldeb i'r rhai sy'n ceisio am swyddi sy'n 
cynnwys y rôl Arweinydd Cydraddoldeb, er yn aml pobl ag angerdd am gydraddoldeb sy'n 
ymgeisio am y swyddi hyn.  Mae ESNR yn wahanol i'r mwyafrif o adrannau eraill trwy gael 
Uned Cydraddoldeb ychydig yn fwy, sy'n cynnwys tri aelod o staff, sydd wedi datblygu 
arbenigedd ym maes cydraddoldeb. Fodd bynnag, dylid nodi bod hyn oherwydd bod strwythur 
hirsefydlog yn weddill o hen gwango yn cael ei ddwyn i mewn i Lywodraeth Cymru, yn hytrach 
na phenderfyniad gweithredol i greu uned o'r fath mewn ymateb i angen, ac mae'n awgrymu'r 
angen am gynllunio gweithlu mwy deinamig ar draws Llywodraeth Cymru. 
 
Mae Arweinwyr Cydraddoldeb yn cwrdd bob mis i drafod materion a rhannu arfer gorau.  
Fodd bynnag, oherwydd yr heriau capasiti sy'n wynebu'r mwyafrif o Arweinwyr 
Cydraddoldeb, maent yn aml yn gyfyngedig i chwarae rôl fwy ymatebol yn eu hadran, gan 
ymateb i geisiadau am help gydag AECau.  Dylid nodi ei bod yn ymddangos bod ceisiadau 
cyfyngedig am gefnogaeth gydag AEC, a allai fod yn arwydd o ymwybyddiaeth gyfyngedig o 
rôl Arweinwyr Cydraddoldeb neu ddefnydd cyfyngedig o AEC.  Yn ogystal ag ymateb i 
geisiadau cymorth, mae Arweinwyr Cydraddoldeb yn aml yn chwarae rôl gydlynu allweddol 
ar gyfer adrodd ar gyfer yr adroddiad cydraddoldeb blynyddol.  
 
Pryder pellach yw, oherwydd gallu cyfyngedig, a lefel rôl, nid yw Arweinwyr Cydraddoldeb 
yn gweld Cyngor Gweinidogol yn rheolaidd, nid oes ganddynt fawr ddim ymglymiad mewn 
trafodaethau cyllideb yn eu hadran ac ni allant fynd ar drywydd prosiectau mwy 
rhagweithiol sy'n canolbwyntio ar uwchsgilio cydweithwyr neu asesu ansawdd AECau.  
 
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.                                                                      
 
Mae'r anghysondeb rhwng adrannau yn achosi nifer o broblemau ac mae'n rhwystr amlwg i 
sicrhau ymagweddau cyson at gyfrifoldebau cydraddoldeb. Mae hefyd yn creu rhywfaint o 
bwysau, a drwgdeimlad, gan y rhai sy'n ceisio cwrdd ag elfennau cydraddoldeb eu rolau 
gyda llai o allu na chydweithwyr mewn rolau tebyg.  Yn gyffredinol, ystyrir bod y model yn 
ESNR yn gryfach na'r model mewn adrannau eraill yn yr ystyr ei fod yn galluogi gwaith mwy 
rhagweithiol i ddigwydd ac yn galluogi'r Tîm Cydraddoldeb i asesu ansawdd a 
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chydymffurfiaeth mewn perthynas â Chyngor Gweinidogol ac AEI, ac mewn trafodaethau 
strategol fel y gyllideb.  
 
Mae Arweinwyr Cydraddoldeb yn derbyn hyfforddiant ar gyfer y rhan hon o'u rôl, fodd 
bynnag, nid yw'n ymddangos bod hyfforddiant a datblygiad parhaus ac nid oeddent yn 
cymryd rhan flaenllaw wrth gyflwyno'r offeryn AEI newydd.  
 
O ran cefnogaeth i Arweinwyr Cydraddoldeb, mae yna ddibyniaeth gref ar y Tîm 
Cydraddoldeb canolog, ond hefyd consensws fod ganddynt ormod i’w wneud i gyflawni'r 
ystod o ddyletswyddau sy'n dod iddyn nhw.  Trafodir hyn yn fanylach isod.  Dylid nodi hefyd 
bod gorddibyniaeth yn aml ar berthnasoedd personol am gyngor ac arweiniad, a all 
waethygu materion ynghylch anghysondeb ymhellach.  Mae yna hefyd enghreifftiau o allu 
yn cael ei gryfhau trwy arbenigedd allanol ond mae'n ymddangos bod y defnydd o fforymau 
a chyrff cynghori yn anghyson ar draws gwahanol rannau o Lywodraeth Cymru.  
 
Gellir gweld effaith gallu cydraddoldebau pwrpasol mewn enghreifftiau gan Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru a'r Uned Penodiadau Cyhoeddus.  Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi 
blaenoriaeth i gynyddu amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus. Fel rhan o ailwampio 
mawr yn y modd y rheolir penodiadau cyhoeddus o fewn Llywodraeth Cymru, crëwyd swydd 
bwrpasol i ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth amrywiaeth. Er bod y gallu hwn yn 
gyfyngedig o hyd, mae bod â swyddog ymroddedig ar waith i gydlynu'r strategaeth eisoes 
wedi cefnogi gwell ymgysylltiad â grwpiau gwarchodedig.   O fewn Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru, mae gallu pwrpasol ynghyd â gofynion Comisiwn yr UE wedi cefnogi 
ffocws llawer cryfach ar themâu trawsbynciol fel cydraddoldeb ac wedi galluogi gwell 
defnydd o werthusiadau. Er enghraifft, bu'n bosibl edrych ar draws gwerthusiadau prosiect i 
dynnu allan themâu cyffredin ac adeiladu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cydraddoldebau. Nid 
yw'n ymddangos bod hyn wedi digwydd ar gyfer rhaglenni Llywodraeth Cymru yn fwy 
cyffredinol, ond fe'i nodwyd fel gweithred syml a allai ddarparu mewnwelediad amhrisiadwy 
i'r effaith ar wahanol grwpiau.   
 

8.3. 1.2. Rôl y Tîm Cydraddoldeb 
 
Mae'r Tîm Cydraddoldeb canolog yn parhau i fod yn ffynhonnell allweddol o gefnogaeth ac 
arweiniad i'r rheini sy'n gweithio mewn rolau cydraddoldeb, fel Arweinwyr Cydraddoldeb, 
ond hefyd swyddogion polisi yn fwy cyffredinol.  Nododd mwyafrif y bobl y gwnaethom 
siarad â nhw mai'r Tîm Cydraddoldeb fyddai eu man galw cyntaf pe bai ganddynt ymholiad 
yn ymwneud â chydraddoldebau.  Yn ddiddorol, soniwyd yn llawer amlach am y Tîm 
Cydraddoldebau fel y ffynhonnell allweddol o gefnogaeth a chyngor yn hytrach nag 
arweinwyr cydraddoldeb wedi’u gwreiddio yn y sefydliad. Mae hyn yn cefnogi ymhellach yr 
angen i adolygu capasiti cyfredol a strwythurau mewnol ar gyfer cydraddoldeb.  
 
Nododd nifer o gyfweleion orddibyniaeth bosibl ar y Tîm Cydraddoldeb, gyda'r farn bod hyn 
yn deillio o fethiant i uwchsgilio swyddogion polisi a diffyg arweiniad a hyfforddiant 
perthnasol.  Mewn cyferbyniad, teimlwyd bod digon o adnoddau wedi cael eu rhoi i 
uwchsgilio staff yn y Gymraeg a bod hyn wedi trosi i ystyried bod gofynion y Gymraeg yn 
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cael eu hymgorffori'n fwy effeithiol mewn prosesau mewnol a newid mewn diwylliant - 
gallai hyn fod yn fodel da i’w ddyblygu ar gyfer cydraddoldebau. 
 
Roedd consensws eang bod y Tîm Cydraddoldeb wedi’u llethu â gwaith, ac mae hyn wedi dod 
yn fwy amlwg wrth i gydraddoldebau ddod yn flaenoriaeth fwy amlwg i Weinidogion, o 
ganlyniad i lawer mwy o gwestiynau llafar, gohebiaeth a chyfarfodydd gweinidogol.  Mae'r 
swyddogion yn croesawu'r ffocws newydd hwn, ond mae wedi rhoi pwysau ar adnoddau sydd 
eisoes yn gyfyngedig.  Gwnaeth rhai swyddogion sylwadau hefyd ar rôl newidiol y Tîm 
Cydraddoldeb dros amser.  Yn flaenorol, roedd y Tîm yn chwarae mwy o ran wrth hyfforddi staff 
ac ACau mewn cydraddoldeb ac roedd yn cynnwys mwy o arbenigwyr pwnc e.e. arbenigwr 
rhywedd, arbenigwr hil ac ati.  Nawr mae'n ymddangos bod gan y Tîm rôl ddeuol yn ymwneud â 
chyngor ac arweiniad yn ogystal â rheoli rhaglenni sy'n gysylltiedig â grantiau cydraddoldeb.  
 
Teimlwyd hefyd bod pwysau ar y Tîm Cydraddoldeb yn cael ei waethygu gan dueddiad i bob 
gohebiaeth sy'n cyfeirio at gydraddoldeb gael ei drosglwyddo i'r tîm, yn hytrach na bod yr 
adran y cyfeiriwyd yr ymholiad ati yn delio â hi.  Yn ddiddorol, mae'n ymddangos bod ESNR 
yn wahanol eto yma, gyda rhywfaint o allu busnes pwrpasol y llywodraeth, sy'n lleddfu peth 
o'r pwysau a achosir gan gydlynu busnes fel cwestiynau a gohebiaeth.  
 

8.4. 1.3. Pwysau amser 
 
Yn ogystal â gallu, daeth pwysau amser i'r amlwg fel mater allweddol. Nid yn unig y nodwyd hyn 
fel her i brif ffrydio cydraddoldeb, ond hefyd i ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, datblygu 
polisi ar sail tystiolaeth a defnyddio asesiad effaith yn effeithiol fel offeryn llunio polisi.  
 
Priodolwyd pwysau amser i amrywiaeth o bethau gan gynnwys gofynion gweinidogol, 
‘peiriant y llywodraeth’ a chylchoedd cyllideb byr.  
 

8.5. 1.4. Gwerthfawrogi arbenigedd 
 
Mae her arall yn ymwneud ag arbenigedd. Mae llawer o bobl sy'n gweithio ar draws y 
gwasanaeth sifil, gan gynnwys y rhai mewn rolau cydraddoldeb, yn gyffredinolwyr.  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.                      
 
Mae hyn yn creu tensiwn mewn perthynas â chwestiwn gallu cydraddoldeb.  Mae 
cydraddoldebau yn faes cymhleth, lle mae arbenigedd yn angenrheidiol i gefnogi 
dadansoddiad effeithiol o dystiolaeth a chynigion polisi trwy lens cydraddoldeb.  Dim ond 
rhywun ag arbenigedd cydnabyddedig yn y gyfraith a fyddai’n gofyn am gyngor ar 
oblygiadau cyfreithiol deddfwriaeth neu bolisi newydd.  Ac eto, er bod gofynion statudol ar 
waith i asesu effaith cydraddoldeb, nid yw'r un ffocws ar sicrhau bod y rhai sy'n cynghori ar 
gydraddoldebau yn cael eu hystyried yn arbenigwyr yn eu maes.  
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Bydd angen ystyried y gwerth a roddir ar arbenigedd wrth ystyried pa allu ac adnoddau sydd 
eu hangen i gefnogi newid radical yn y modd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio. Er y 
bydd angen i swyddogion ddatblygu sgiliau cyffredinol bob amser, gellir gofyn cwestiynau 
dilys ynghylch a yw'r cydbwysedd cyfredol, lle nad yw datblygu arbenigedd yn ymddangos 
yn werthfawr, yn cefnogi nodau tymor hir.  Dylid ystyried hyn ochr yn ochr â materion yn 
ymwneud â dilyniant mewnol, a drafodir ym Mhennod Wyth, oherwydd gall y ffocws ar 
gyffredinolwyr fod yn rhwystro datblygiad gyrfa rhai o fewn Llywodraeth Cymru ymhellach.  
 

8.6. 1.5. Casgliad 
 
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, adnoddau, 
cymhwysedd ac arbenigedd wedi’u sefydlu i gefnogi newidiadau mewn proses a diwylliant.  
 
Mae enghreifftiau rhyngwladol yn cryfhau'r achos dros ail-werthuso strwythurau mewnol ar 
gyfer cydraddoldebau o fewn Llywodraeth Cymru i sicrhau, yn ogystal ag uwchsgilio'n 
ddigonol yr holl swyddogion i brif ffrydio cydraddoldebau yn eu gwaith, bod ffynonellau 
pwrpasol o gyngor a chefnogaeth arbenigol a all hefyd chwarae rhan bwysig yn y gwelliant 
parhaus i bolisi yn ymarferol.  
 
O'n hymchwil gallwn ddod i'r casgliad bod sefydlu gallu ac arbenigedd cydraddoldeb mewn 
adrannau yn bwysig, i gefnogi cydweithwyr a chynnig swyddogaeth her y mae mawr ei 
hangen.  Mae hyn hefyd yn gofyn am dîm cydraddoldebau canolog cryf a all gynnig 
cefnogaeth cymheiriaid, cyngor arbenigol, arweiniad a hyfforddiant a thystiolaeth ac 
ystadegau cadarn i'w defnyddio wrth ddadansoddi polisi. 
 
Drwy fynd i’r afael â materion gallu a phwysau amser, gellid sicrhau newid y tu hwnt i 
gydraddoldeb.  Mae angen yr amser, y lle, y gallu a’r offer ar bobl 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.  
 
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.  
 

8.7. 1.6. Argymhellion     
 

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

41. Dylid datblygu rhaglen o hyfforddiant i uwchsgilio pob swyddog polisi a magu 
cymhwysedd rhywedd a chydraddoldeb.  
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9. 2. 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”. 170 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.  
 
Negeseuon allweddol 
 

1. Dangosodd Llywodraeth Cymru gryn barodrwydd i nodi’r angen i wneud cynnydd 
pellach tuag at gydraddoldeb, gan gynnwys comisiynu'r Adolygiad hwn i nodi 
achosion, atebion posibl, ac arfer gorau.  Y cam nesaf yw croesawu’r ‘cyfnod 
gweithredu a mesur’ a pharhau i werthuso a gwella.  

2. 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. 

3. Er mwyn sicrhau newid, mae angen i staff ar draws Llywodraeth Cymru, a chyrff 
cyhoeddus eraill ddeall a chofleidio'r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb 
rhywiol ac egwyddorion ar gyfer llywodraeth ffeministaidd. Ni chyflawnir hyn dim 
ond trwy gyhoeddi'r adroddiad hwn, neu'r ymateb iddo.  

4. 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.                                                 

                                                      
170 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol Cam Un Gorffennaf 2018 
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5. 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.   

6. 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. 

7. 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.            

 
9.1. Arweinyddiaeth 

 
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. Bydd rôl 
cyfarwyddwyr polisi, a'r Grŵp Llywio Amrywiaeth a Chynhwysiant a'r Bwrdd Cydraddoldeb 
yn hanfodol wrth barhau i ysgogi newid yn barhaus.  
 
Mae'r hyn y mae staff yn ei glywed ac yn gweld arweinwyr yn ei wneud ac yn ei ddweud yn 
wirioneddol bwysig, a phan fydd yn bositif, gall ysgogi newid go iawn. Fodd bynnag, mae 
hefyd yn anghyson ar draws Llywodraeth Cymru, a gall profiad staff ddibynnu'n ormodol ar 
ddull ac arddull eu rheolwr llinell neu arweinydd. Gwnaethom nodi rhywfaint o bryder, hyd 
yn oed os oes ymrwymiad ar y lefelau uchaf, nad yw newid o reidrwydd yn digwydd gan fod 
unigolion neu dimau yn dal i wrthsefyll newid ac ymddengys mai cymharol ychydig o 
atebolrwydd, neu ganlyniad sydd i hyn.  Ymddengys bod ymatebion i’r Arolwg Pobl yn ategu 
hyn, a dim ond 42% o’r staff yn ymateb fod ‘uwch reolwyr yn y sefydliad yn modelu rôl yr 
ymddygiad a nodir yn natganiad arweinyddiaeth y gwasanaeth sifil’.171 
 
Rydyn ni'n gwybod bod sefydliadau bob amser yn gweithio'n fertigol ac yn adrannol, 
oherwydd mae pobl yn teimlo'n gyffyrddus â'r hyn maen nhw'n ei wybod, ond mae angen 
llawer mwy o hyder ar staff Llywodraeth Cymru i dynnu sylw at ymddygiad ac ymarweddiad 
gwael lle mae'n digwydd.  Ar hyn o bryd mae Arolwg Pobl Llywodraeth Cymru yn dangos mai 
dim ond 40% o staff sy’n teimlo yr ymdrinnir â pherfformiad gwael yn effeithiol yn eu tîm, a 
dim ond 43% sy’n credu ei bod yn ddiogel herio’r ffordd y mae pethau’n cael eu gwneud yn 
y sefydliad.172 Os nad eir i'r afael â pherfformiad aneffeithiol neu ymddygiad anfodlon, ac os 
na ellir cefnogi staff i wella gyda hyfforddiant a chefnogaeth, yna mae hyn yn rhwystr 
sylweddol i wella, yn ogystal â chadw staff a dilyniant staff eraill. 
 
Mae'r Arolwg Pobl hefyd yn dangos, o ran arwain a rheoli newid, bod lle pellach i wella. Er 
bod rhai o'r mesurau yn awgrymu trywydd gwelliant (ar ganlyniadau blaenorol) mae angen i 

                                                      
171 https://gov.wales/welsh-government-people-survey-2018 Cyrchwyd 26.6.19   
172 Ibid 

https://gov.wales/welsh-government-people-survey-2018
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Uwch Weision Sifil ystyried sut i fynd i'r afael â'r ysgogwyr allweddol ar gyfer ymgysylltu ar 
draws y sefydliad, gan dynnu sylw at y mesurau canlynol yn benodol:173 : 
 

· Yn gyffredinol, mae gen i hyder yn y penderfyniadau a wneir gan uwch reolwyr yn y 
sefydliad - 46% 

· Pan wneir newidiadau yn y sefydliad maent fel arfer er gwell - 29% 

· Mae newid yn cael ei reoli'n dda yn y sefydliad - 39% 

 
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 na all Gweinidogion 
ddisgwyl perffeithrwydd ar unwaith, ond na allant ychwaith adael i’r sefyllfa bresennol 
barhau, am fod y newid yn digwydd yn rhy araf.        
 

9.2. 1.1. Cyfathrebu’r weledigaeth 
 
Er mwyn sicrhau newid, mae angen i staff ar draws Llywodraeth Cymru, a chyrff cyhoeddus 
eraill ddeall a chofleidio'r weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac 
egwyddorion ar gyfer llywodraeth ffeministaidd. Ni chyflawnir hyn dim ond trwy gyhoeddi'r 
adroddiad hwn, neu'r ymateb iddo.  
 
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. Mae gwelededd gweinidogol gydag uwch weision sifil yn 
ailadrodd yn rheolaidd bwysigrwydd gwneud cynnydd yn gwneud gwahaniaeth.  Ar lefelau 
uwch yn Llywodraeth Cymru mae Hyrwyddwr Cydraddoldeb y Bwrdd, pump uwch noddwr a 
phum hyrwyddwr amrywiaeth cysylltiedig (yn gysylltiedig â rhwydweithiau staff). 
 
Mae Arolwg Pobl Llywodraeth Cymru yn dangos bod gan staff ar y cyfan ddealltwriaeth dda 
o’u hamcanion a sut mae eu gwaith yn cyfrannu at yr amcanion sefydliadol, yn wir mae’n 
ofynnol bod gan yr Uwch Wasanaeth Sifil amcan cydraddoldeb.  Gan adeiladu ar y cryfder 
hwn, ac yn dilyn yr Adolygiad hwn, mae angen i arweinwyr ar draws y sefydliad sicrhau bod 
camau i weithredu'r weledigaeth cydraddoldeb rhywiol, a chanfyddiadau'r Adolygiad hwn 
yn rhan glir o'r amcanion hynny.  
 
Mae angen cymryd camau hefyd i sicrhau bod cyflwyniad arloesol, gweledol a gafaelgar o'r 
hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol, sy'n 
gysylltiedig â chamau gweithredu diriaethol, mewn ymateb i'r Adolygiad hwn.  Er bod 
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rhywfaint o waith wedi dechrau cyfleu gwybodaeth am yr Adolygiad o Gydraddoldeb 
Rhywiol ar draws Llywodraeth Cymru, rydym yn awgrymu y bydd gweithio’n barhaus gyda 
rhanddeiliaid, i feddwl yn greadigol am sut i ddangos gweithredu a newid, yn cefnogi’r 
weithred hon. 
 

9.3. 1.2. Pobl a pholisïau 
 
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.  Atgyfnerthir hyn hefyd yn yr 
Arolwg Pobl lle mae staff yn nodi lefelau uchel o ddiddordeb yn eu gwaith (92%) a'u bod yn 
teimlo bod ymddiriedaeth ynddynt i gyflawni eu gwaith (92%).  Nododd cyfran uchel o staff 
hefyd eu bod yn cael eu trin â pharch gan y bobl maen nhw'n gweithio gyda nhw (88%).174 
Trwy ein cyfweliadau gwelsom hefyd fod staff yn teimlo bod Llywodraeth Cymru yn gyflogwr 
cefnogol, gan gynnig polisïau da ar gyfer absenoldeb teuluol, salwch, absenoldeb tosturiol ac 
ati. 
 
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 ar draws Llywodraeth Cymru i alluogi staff i weithio o bell a chyda mwy o 
ymreolaeth.  Croesawyd y rhain gan bawb y gwnaethom siarad â nhw a dylent ddod yn 
fusnes fel arfer i Lywodraeth Cymru, gyda rheolwyr llinell yn cefnogi staff i ymgorffori ffyrdd 
newydd o weithio.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyflwyno cynlluniau cadarnhaol fel 
mentora o chwith a Chyfleoedd STEP (sy'n darparu cyfleoedd datblygu tymor byr) ac yn 
cefnogi'r rhwydweithiau staff parhaus (gan gynnwys rhwydwaith menywod) sy'n cael eu 
hystyried yn gyfryngau cadarnhaol a defnyddiol ar y cyfan i drafod materion amrywiaeth a 
chynhwysiant.  Mae cynllun mentora o chwith Llywodraeth Cymru yn cysylltu mwy o staff 
iau â nodweddion gwarchodedig ag aelod o'r Uwch Wasanaeth Sifil am gyfnod awgrymedig 
o 6 mis.  Bwriad allweddol yw gwella dealltwriaeth yr Uwch Wasanaeth Sifil o faterion 
amrywiaeth er y gall mentora ddarparu llawer o fuddion i fentoriaid a mentoreion.  Mae'r 
rhain yn gynlluniau cadarnhaol, a ddylai barhau i gael eu hymgorffori ar draws y sefydliad a 
dylid rhoi cefnogaeth i staff sy'n eu harwain i sicrhau eu hyfywedd a'u heffaith barhaus. 
Gwelsom hefyd fod ymdrechion yn cael eu gwneud i adolygu arferion recriwtio, cyfleoedd 
dilyniant a hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae croeso i'r rhain i gyd, a dylid eu 
hystyried yn allweddol i weithredu'r Adolygiad hwn yn llwyddiannus.  
 
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. Gwelsom hefyd nad oedd arfer da yn cael ei rannu na'i gyfathrebu fel mater o 
drefn mor effeithiol ag y gallai fod, ac efallai bod Llywodraeth Cymru yn colli cyfleoedd i 
wreiddio newid a'i brif ffrydio ar draws y sefydliad.  Er enghraifft, byddai'n ddefnyddiol 
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nodi'r rhannau hynny o Lywodraeth Cymru sy'n cael sgôr uchel yn gyson yn yr Arolwg Pobl 
ac ymchwilio i ba wersi y gellid eu dysgu i eraill.  
 
Roeddem hefyd yn gallu adolygu'r newidiadau i'r broses arfarnu/ rheoli perfformiad i 
“Dewch i Siarad” sy'n ymddangos fel pe bai'n annog dull rheoli gyda mwy o bwyslais ar 
goetsio, sydd â ffocws llawer cryfach ar lesiant ac sy'n cefnogi pwyntiau cyffwrdd mwy 
rheolaidd rhwng rheolwyr a'u hadroddiadau llinell yn hytrach nag arfarniadau bob dwy 
flynedd.  Dylai'r dull hwn helpu i hwyluso newid ar draws Llywodraeth Cymru yn gyflymach, 
yn ogystal â meithrin ymddiriedaeth rhwng staff, rheolwyr ac arweinwyr ar draws y 
sefydliad. 
 

9.4. 1.1. Dilyniant i'r uwch wasanaeth sifil 
 
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 
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.      
 
Mae mater penodol yn ymwneud â'r newid mewn telerau ac amodau i'r rheini sy'n symud o 
swydd Gradd Chwech neu Saith i mewn i'r Uwch Wasanaeth Sifil (Dirprwy Gyfarwyddwr, 
Cyfarwyddwr, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol ac Ysgrifennydd Parhaol). O dan god rheoli'r 
Gwasanaeth Sifil, mae gan 'Adrannau' (yma gan gynnwys Llywodraeth Cymru) yr “awdurdod 
i bennu telerau ac amodau sy'n ymwneud â chydnabyddiaeth (ac eithrio pensiynau) eu staff 
eu hunain y tu allan i'r Uwch Wasanaeth Sifil a'r taliad lwfansau i'r holl staff”.175 Gan na 
ddirprwyir tâl Uwch Wasanaeth Sifil, mae hyn yn golygu bod Llywodraeth Cymru yn 
gweithredu dyfarniadau cyflog Uwch Wasanaeth Sifil yn unol â'r canllawiau a gynhyrchir gan 
Lywodraeth y DU. Mae Pwyllgor Taliadau Uwch Wasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru yn 
gyfrifol am argymell penderfyniadau cyflog uwch a rheoli perfformiad, potensial a thalent 
uwch staff. Mae gan y Pwyllgor rywfaint o hyblygrwydd i weithredu o fewn y canllawiau a 
osodwyd gan Swyddfa'r Cabinet, er enghraifft, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud 
unrhyw daliadau amrywiol (neu fonws) cysylltiedig â pherfformiad i weithwyr Uwch 
Wasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru er 2013. 
 
Un o ganlyniadau hyn yw, yn ymarferol, bod canfyddiad cryf nad yw'r gwahaniaeth ariannol 
wrth symud o rôl Gradd Chwech i’r Uwch Wasanaeth Sifil, 'yn werth' y colli hyblygrwydd 
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canfyddedig (os nad go iawn) y mae gennych hawl iddo o dan delerau Llywodraeth Cymru 
(ddim ar gael yn yr Uwch Wasanaeth Sifil). 
 
Gwnaethom hefyd nodi rhywfaint o botensial ar gyfer anghysondeb pellach rhwng staff sy’n 
symud ymlaen trwy ‘rengoedd’ y sefydliad a’r rhai a gyflogir trwy recriwtio allanol. Mae'r olaf 
yn galluogi negodi ar lefelau cyflog, ond mae'r cyntaf yn destun y dilyniant arferol trwy 
raddfeydd cyflog. Gall hyn greu bylchau cyflog rhwng rolau cyfatebol, ac mae peth tystiolaeth 
storïol i awgrymu bod dynion yn fwy llwyddiannus wrth ennill cyflogaeth Llywodraeth Cymru 
trwy recriwtio allanol na menywod, ond mae angen adolygu hyn ymhellach. 
 
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 achos o rewi recriwtio) yn 
gwaethygu’r broblem hon, ond dylid alinio’n agosach flaenoriaethau Gweinidogion a’r 
adnoddau, gallu ac arbenigedd i allu bodloni’r rhain.  
 

9.5. Polisïau a dulliau gweithredu 
 
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 ad hoc, 
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. Cydnabyddir y mater hwn ar lefel arweinyddiaeth wleidyddol ac uwch, 
ond mae camau ychwanegol y gellid eu cymryd i wella proffil presennol y gweithlu i'w 
wneud yn fwy adlewyrchol o amrywiaeth pobl Cymru.  
 
Adroddwyd wrthym fod y recriwtio allanol cyfyngedig iawn (a ystyrir gan lawer o staff fel 
achos o rewi recriwtio’ parhaus) ar draws Llywodraeth Cymru yn gwaethygu’r mater hwn, 
gan olygu nad oes digon o gyfleoedd i recriwtio talent newydd i’r sefydliad. Er ein bod yn 
derbyn bod hon yn her, ni fydd recriwtio ar ei ben ei hun yn datrys yr argyfwng amrywiaeth. 
Mae gormod o Lywodraeth Cymru, sut mae'n creu polisi a gweithredu polisi ar draws ein 
cyrff cyhoeddus yn androganolog (a gwyn) ac felly dylai'r adolygiad hwn fod yn rhybudd brys 
bod yn rhaid cymryd camau 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. Mae yna enghreifftiau o 
ble mae hyn wedi gweithio'n effeithiol, fel y rhaglen recriwtio prentisiaethau a amlygwyd 
yng Ngham Un. Dylai Llywodraeth Cymru hefyd edrych ar brofiad grwpiau lleiafrifol yn ei 
chyflogaeth ar hyn o bryd, a cheisio dod o hyd i ffyrdd i ddysgu o'u profiadau a chael gwared 
ar rwystrau. 
 



87 
 

Mae gan Lywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant (2017-2020) 
ac rydym wedi adolygu'r crynodeb o'r camau gweithredu yn erbyn y cynllun hwn.176  
Goruchwylir y cynllun gan y grŵp Llywio Amrywiaeth a Chynhwysiant, sy'n cael ei gadeirio 
gan Hyrwyddwr Cydraddoldeb y Bwrdd.  Mae'r grŵp hwn (sy'n cynnwys arweinwyr 
rhwydweithiau staff yn ogystal ag uwch hyrwyddwyr amrywiaeth y gwasanaeth sifil) yn 
cwrdd bob chwarter ac yn dilyn pob cyfarfod, mae aelod o'r grŵp yn cyhoeddi blog i 
gyfathrebu â staff LlC am y materion a drafodwyd yn y cyfarfod. 
 
Ein barn ni yw bod y Cynllun ar hyn o bryd yn rhy wan yn ei ddull ac nad yw'n cynnwys digon 
o fesurau penodol nac amserlenni clir ar gyfer gwneud gwelliannau. Nid yw hyn yn awgrymu 
nad yw'r gweithredoedd a gynhwysir yn werth chweil ac yn effeithiol ynddynt eu hunain. Er 
enghraifft, fel y soniwyd uchod, mae mentora o’r chwith yn enghraifft wych o ddull sydd â'r 
potensial i ysgogi meddwl gwahanol go iawn.  
 
O ran data amrywiaeth dywed y cynllun gweithredu “byddwn hefyd yn gweithio i sicrhau 
bod gwell gwybodaeth ar gael am amrywiaeth y gweithlu trwy annog gweithwyr i rannu eu 
data amrywiaeth. Byddwn yn defnyddio'r data hwn i roi polisïau ar waith sy'n diwallu'r 
anghenion i bobl â nodweddion gwarchodedig”.177 Credwn fod angen i hyn fynd ymhellach, 
a deallwn fod gwrthwynebiad weithiau i rannu data ar lefelau adrannol a lefelau eraill. 
Mae'r data hwn yn hanfodol er mwyn i adrannau a thimau ddeall eu hamrywiaeth eu hunain 
(neu fel arall) ac yn arbennig o bwysig i reolwyr recriwtio pan fyddant yn meddwl am sut i 
ddenu, recriwtio, cadw a symud gweithwyr amrywiol trwy'r sefydliad. 
 
O ran y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, mae'r crynodeb o gamau gweithredu yn cynnwys 
ymrwymiad i “gasglu gwybodaeth i ddeall yn well y bwlch cyflog rhwng dynion a menywod a 
chymryd camau i fynd i'r afael ag unrhyw anghydraddoldebau a nodwyd” ond nid yw'n 
mynd ymlaen i fanylu ar sut y bydd hyn yn cael ei gwblhau.  Mae'r cynllun yn ymrwymo i 
dargedau i wella canran y gweithwyr sydd â nodweddion gwarchodedig erbyn 2020, gan 
gynnwys ar lefel yr Uwch Wasanaeth Sifil ac er nad yw'n glir beth yw'r rhain o'r cynllun, 
deallwn fod y Bwrdd wedi gosod targedau o: 50% yn fenywod yn weision sifil erbyn 2020; 
5.8% o staff anabl erbyn 2020 a 2.5% o staff Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) erbyn 
2020.   Mae'r gwasanaeth sifil yn ei gyfanrwydd hefyd yn monitro newydd-ddyfodiaid anabl 
a BAME newydd i'r uwch wasanaeth sifil - targedau LlC yw 3.4% BAME ac 8% staff anabl 
erbyn 2020.   
 
Efallai y bydd camau manwl ychwanegol yn cefnogi'r cynllun hwn, ond bydd mwy o 
onestrwydd a thryloywder, a pharodrwydd i graffu hefyd yn hanfodol i sicrhau newid pellach. 
 
Yng Ngham Un, gwelsom mai prin oedd y nifer a gymerodd ran o absenoldeb a Rennir gan 
Rieni, er gwaethaf y potensial i hyn gefnogi mwy o gadw a dilyniant menywod yn 
Llywodraeth Cymru. Mae'r cynllun gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant yn cyfeirio at 
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“sicrhau bod staff sy'n cymryd absenoldeb rhiant yn cael eu cefnogi ac yn teimlo eu bod yn 
cael eu gwerthfawrogi” ac yn yr un modd mae ymrwymiad i “gymryd camau cadarnhaol i 
annog recriwtio gan BAME a phobl anabl” ond unwaith eto mae'n aneglur beth y bydd hyn 
yn ei olygu, a sut y bydd llwyddiant yn cael ei fesur.178  
 

9.6. Arloesi, creadigrwydd a risg 
 
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. 
 
Er bod diwylliant, strategaeth, technoleg ac offer rheoli eraill yn bwysig wrth gynhyrchu 
effeithiolrwydd yn yr 21ain ganrif, creadigrwydd ac arloesedd yw'r hyn a fydd yn sbarduno 
llwyddiant sefydliadol. Felly mae'n rhaid i arweinwyr weithredu strategaethau sy'n annog 
creadigrwydd.  Mae creadigrwydd sefydliadol yn dibynnu ar sut mae arweinwyr yn annog ac 
yn rheoli amrywiaeth ynghyd â datblygu strwythur arweinyddiaeth effeithiol sy'n cynnal y 
broses arloesi.179 
 
Fel yr ydym wedi amlinellu ym Mhennod Pedwar, gallai symud o gydymffurfio i 
greadigrwydd fod yn anodd, ond mae'n bosibl ac nid ydym ar ein pennau ein hunain yn nodi 
hyn. Mae Adolygiad Bean o ystadegau Economaidd y DU yn herio'r diwylliant y mae 
ystadegau'r DU yn gweithredu ynddo, ac fe heriodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ac eraill i 
fod yn fwy deallusol chwilfrydig, agored a hunanfeirniadol yn eu dull, ac nid canolbwyntio ar 
gorddi rhifau yn unig.180 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. 
 

9.7. Cyfrifoldebau gweinidogol 
 
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.  
Yn y bennod hon, rydym wedi amlinellu sut mae angen i Lywodraeth Cymru newid y ffordd y 
mae'n gweithio i allu cyflawni'r weledigaeth honno, ond rydym hefyd o'r farn gadarn bod 
angen i wleidyddion, gan gynnwys Gweinidogion, fod yn barod i weithio'n wahanol hefyd. 

                                                      
178 Ibid 
179 Agbor, E. (2008) Creativity and Innovation, Journal of Strategic Leadership, Regent University 
180 Bean, C. (2016) Independent review of UK economic statistics: final report  
https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-uk-economic-statistics-final-report 

https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-uk-economic-statistics-final-report
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Os gweithredir yr argymhellion yn y bennod hon, yna bydd hyn yn nodi newid sylweddol yn 
y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu. Ni all hynny fod yn llwyddiannus oni bai 
bod Gweinidogion a'r ffordd y maent yn rhyngweithio â'u swyddogion hefyd yn newid. Mae 
llawer o'r hyn yr ydym wedi'i amlinellu yma yn symud i ffwrdd o strwythurau hierarchaidd 
traddodiadol iawn, ac yn annog creadigrwydd a gwahanol ffyrdd o weithio. Os ydym am 
gynyddu amrywiaeth a nifer y menywod mewn swyddi grym a dylanwad ar draws 
Llywodraeth Cymru yna rhaid inni hefyd dderbyn bod angen gwahanol ffyrdd o weithio’n 
hyblyg, yn seiliedig nid ar ‘fod yn bresennol am oriau maith’ ond ar gyflawni canlyniadau. 
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’.  
 

9.8. Cyflawni a chynnal newid 
 
Fel y dywedasom yng Ngham Un, “ni fydd gwneud Cymru yn arweinydd byd ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol yn dasg hawdd ond mae’n uchelgais i’w chroesawu.  Er mwyn cyflawni'r 
weledigaeth hon, bydd angen ysgogi newid diwylliant o fewn y llywodraeth ac yn y gymdeithas 
ehangach”.  Rydym yn cydnabod, fel sefydliad a chyflogwr mawr ac unigryw yng Nghymru, y 
bydd angen newidiadau sylweddol na fydd yn digwydd yn hawdd neu dros nos i lawer o'r 
argymhellion yn yr adroddiad hwn. Rydym hefyd yn cydnabod y bu ymdrechion o'r blaen i 
weithredu prif ffrydio rhywedd, neu i arwain prosesau newid mawr eraill ar draws Llywodraeth 
Cymru. Fodd bynnag, credwn fod gan Lywodraeth Cymru eisoes y blociau adeiladu a fyddai’n ei 
galluogi i gyflawni’r newid parhaol hwn, a’i roi ar flaen y gad yn y gwasanaeth sifil deinamig 
modern, gan weddu i lywodraeth cenedl fach uchelgeisiol fel ein un ni. 
 
Wrth feddwl am argymhellion i Lywodraeth Cymru wneud newidiadau a fydd yn ei galluogi 
orau i gyflawni uchelgais y weledigaeth cydraddoldeb rhywiol, roeddem yn ymwybodol iawn 
o'r cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddo. Gofynnwyd i ni'n hunain, a'r rhai y buom yn 
ymgysylltu â hwy trwy gydol y gwaith hwn; beth yw'r pethau sefydlog na all newid (a pham); 
beth yw'r cyfleoedd a sut allwn ni fanteisio arnynt orau; a sut olwg sydd ar arfer gorau. 
 
Credwn fod dealltwriaeth o sut i gyflawni'r newidiadau hyn yn bodoli mewn rhannau o 
Lywodraeth Cymru ond bod angen ei brif ffrydio. Mae yna lawer o ddulliau, arddulliau a 
methodolegau ar gyfer sicrhau newid parhaol mewn sefydliad, ac nid ydym yn proffesu 
cynnig barn arbenigol ar ba un fydd fwyaf effeithiol. Credwn fod arbenigedd ac adnoddau o 
fewn Llywodraeth Cymru i gyflwyno, goruchwylio a gwreiddio newid o'r fath a dim ond 
cynnig y dull hwn wnawn ni fel ffordd o ddangos rhai o'r camau y gallai fod angen i 
Lywodraeth Cymru eu cymryd, ac yn wir gydnabod y cynnydd a wnaed eisoes. Rydym wedi 
dangos sut y gellir dilyn y broses o weithredu'r adolygiad hwn gan ddefnyddio model newid 
wyth cam John Kotter.181  

                                                      
181 https://www.kotterinc.com/8-steps-process-for-leading-change/ Cyrchwyd Mehefin 2019  
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Ein barn ni yw bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi cymryd camau sylweddol tuag at 
gyflawni ei gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, ac rydym yn amlinellu 
fel dechreubwynt y camau pellach y gellid eu cymryd i gynnal ac ymgorffori hyn ar draws y 
sefydliad. 
 

· CREU ymdeimlad o frys: Mae Llywodraeth Cymru wedi creu ymdeimlad o frys trwy 
ymateb i'r amgylchedd allanol a phwysau byd-eang i sicrhau effaith barhaol y mudiad 
#MeToo a #TimesUp, yn ogystal â'r amgylchiadau unigryw yng Nghymru trwy 
gychwyn yr Adolygiad hwn yn 2018 a pharhau i ymrwymo iddo trwy newid 
arweinyddiaeth wleidyddol.  

 
· ADEILADU clymblaid arweiniol:  Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi dechrau dod â 

chlymblaid effeithiol o bobl ynghyd i arwain a chyfleu pwysigrwydd y gwaith hwn, y 
weledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac ymrwymiad i wneud pethau'n 
wahanol.  Mae pawb sydd wedi ymgysylltu â'r Adolygiad hwn wedi gwneud hynny'n 
ddidwyll, a chyda pharodrwydd i feddwl am wahanol ffyrdd o weithio. Dylai 
Llywodraeth Cymru barhau i adeiladu'r glymblaid arweiniol hon i sicrhau ei bod yn 
gallu ymateb i'r heriau a nodwyd gennym, a thros amser gweithredu newidiadau a 
fydd yn galluogi newid go iawn. 

 
· FFURFIO gweledigaeth a menter strategol: Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi 

mabwysiadu gweledigaeth strategol radical ar gyfer cydraddoldeb rhywiol ac 
egwyddorion ar gyfer llywodraeth ffeministaidd. Mae gwaith yr Adolygiad hwn yn 
amlinellu'r mentrau ymarferol y gellir eu cyflwyno i wireddu'r weledigaeth honno. 

  
· SEFYDLU byddin o wirfoddolwyr: Yn ychwanegol at y swyddogion hynny o 

Lywodraeth Cymru sydd wedi ymgysylltu â gwaith yr Adolygiad hyd yma, trwy gydol 
gwaith yr Adolygiad hwn mae rhanddeiliaid o bob rhan o feysydd polisi wedi dod 
ynghyd fel rhan o'r Grŵp Cynghori Arbenigol, a rhanddeiliaid allweddol fel rhan o'r 
Grŵp Llywio, y broses archwilio polisi neu'r gyfnewidfa Nordig. Mae’r holl unigolion a 
rhanddeiliaid hyn (i raddau mwy neu lai) wedi buddsoddi yn y broses hon o newid.  
Gallant fod yn hyrwyddwyr a chefnogwyr, gallant graffu a dwyn i gyfrif, mae gan bob 
un rôl yn llwyddiant yr adolygiad hwn wrth gyflawni ei uchelgeisiau. 

 
· GALLUOGI gweithredu trwy gael gwared ar rwystrau: Yn y cam nesaf hwn o 

weithredu mae angen cael gwared ar brosesau a hierarchaethau aneffeithlon pellach 
i roi'r rhyddid sy'n angenrheidiol i weithio ar draws seilos a chynhyrchu effaith 
wirioneddol. Bydd hyn yn gofyn am weithredu'r argymhellion a wnawn yma, ond 
hefyd hunan-graffu pellach ar strategaethau, dulliau a ffyrdd o weithio Llywodraeth 
Cymru.  
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· CYNHYRCHU enillion tymor byr: Nodir llawer o'r enillion tymor byr yn yr adroddiad 

hwn, yn ogystal â'r Map Llwybr, y dylid ei ddarllen ochr yn ochr ag ef.  Wrth i'r rhain 
gael eu gweithredu'n llwyddiannus dylid eu cydnabod a'u dathlu, eu cyfathrebu ar 
draws y llywodraeth i olrhain cynnydd a bywiogi pobl i weithredu ymhellach. 

 
· CYNNAL momentwm: Ar ôl y llwyddiannau tymor byr cyntaf hyn, a'r craffu 

cyhoeddus cychwynnol ar weithredu'r adolygiad hwn, bydd angen i'r llywodraeth 
wrthsefyll y duedd naturiol i golli momentwm (yn aml yn symud ymlaen i'r pwysau 
neu'r angen cyfredol nesaf), a phwyso'n galetach am weithredu a newid pellach.  
Bydd y llwyddiannau cychwynnol, wedi'u cyfathrebu a'u deall yn dda ar draws y 
sefydliad yn cynyddu hygrededd yn y gallu i weithredu newid yn llwyddiannus. Dylai'r 
rhain helpu i wthio am welliannau pellach i systemau, strwythurau a pholisïau. 

 
· SBARDUNO newid: Yn y tymor hwy i sbarduno newid go iawn, a gwneud Cymru yn 

arweinydd byd-eang ar gyfer cydraddoldeb rhywiol, bydd angen i Lywodraeth Cymru 
fynegi'r cysylltiadau rhwng yr ymddygiadau newydd y mae wedi'u hymgorffori a 
llwyddiant y sefydliad (a'i randdeiliaid) o ran cyflawni cydraddoldeb rhywiol. Mae’r 
angen i barhau i wthio am y newidiadau hyn nes eu bod yn ddigon cryf i ddisodli hen 
arferion yn hanfodol.  Gall hyn gymryd blynyddoedd lawer. 

 
1.1 0 Casgliad 

 
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 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, dyma’r amser cywir i fwrw ymlaen ymhellach. 
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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 o 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 na 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.  
 

9.9. 1.1. 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.  

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 ati. 
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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. 
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10. 2. 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.  
 
Argymhellion     
 
Gweledigaeth ac arweinyddiaeth  
 

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

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 maent yn datblygu 
cydraddoldeb rhywiol a datganiadau unigol gan Weinidogion bob blwyddyn ar y ffordd y 
mae eu portffolio’n datblygu canlyniadau cyfartal.182 Dylai hyn fod yn gysylltiedig â gofynion 
adrodd blynyddol am gydraddoldeb sydd eisoes ar waith.                                    

1. 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.  

                                                      
182 Chwarae Teg (2018) Adolygiad Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol 2018 
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2. Dylai Uwch Swyddogion a Gweinidogion Cymru sicrhau eu bod yn defnyddio eu 
swyddi dylanwadol i herio polisi ac arfer nad ydynt yn bodloni’r weledigaeth newydd, 
gan gynnwys drwy sesiynau Herio’r Ysgrifennydd Parhaol (ar draws y Llywodraeth), 
nodiadau Cynghori Gweinidogion a dulliau eraill.         

3. 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.  

 
Cryfhau ein fframwaith deddfwriaethol  
 
Aliniad Proses183  
 

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 
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.  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 DCPC a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 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.  

 

                                                      
183 Ibid  
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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 DCPC a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 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 
gweithrediad nod llesiant “Cymru Fwy Cyfartal”, 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 DCPC 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.  

 
Adeiladu'r sylfaen dystiolaeth sy'n cysylltu cydraddoldebau a lles 
 

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.  

 
 Diogelu ar gyfer y Dyfodol: 

15. Wrth weithredu’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 
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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 DCPC, 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 DCPC a dyletswyddau eraill 
• 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.             

 
Asesu Effaith  
 
Argymhellion (tymor byr-canolig) 
 

17. Gwneud newidiadau ar unwaith i’r offeryn cyfredol fel y’u nodir yn y papur ategol 
Asesu Effaith.184 

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 

                                                      
184 Ibid 
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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 fel rhan o’r 
broses asesu effaith.  Dylai swyddogion polisi gysylltu â’r 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.          

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.                               

 
 

Symud tuag at fodel prif ffrydio sy’n seiliedig ar dystiolaeth  
 

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’r Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi 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 



99 
 

ofyn: ‘Pa dystiolaeth ydych chi wedi’i defnyddio a sut y cafodd ei chymhwyso’? ‘Beth 
sy’n creu’r 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 Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru.  

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.  

28. 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.                             

29. Dylid ystyried creu uned gydraddoldeb yn rhan o’r Gwasanaethau Gwybodaeth a 
Dadansoddi. 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 
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ragweithiol mewn adolygu tystiolaeth gydraddoldeb bresennol a chomisiynu 
prosiectau i lenwi’r bylchau a nodir.                         

 
Y Gyllideb  
 
Tymor byr 
 

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 oes eglurder pwrpas ar gyfer BAGE?  A yw hyn yn cael ei ddeall ar draws 

Llywodraeth Cymru a chan aelodau'r grŵp? 
• A yw 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? 

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.    

 
Hirdymor  
 

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 am 
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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Gallu, arbenigedd a chymhwysedd o ran rhywedd  
 

38. Dylid egluro rôl y Tîm Cydraddoldeb Canolog ac ystyried a yw’n derbyn adnoddau 
digonol 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 sydd 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.  

41. Dylid datblygu rhaglen o hyfforddiant i uwchsgilio pob swyddog polisi a magu 
cymhwysedd rhywedd a chydraddoldeb.  

 
Sicrhau Newid: Ffyrdd o weithio 

 
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.  

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 ati. 

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. 
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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. 
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Atodiad 1 
 

Ymgynghoriad Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol: Datblygu Gweledigaeth a 
Rennir, Iaith a Dangosyddion ar gyfer cydraddoldeb rhywiol (Haf 2018) 

 
Ym mis Chwefror 2018 nododd Prif Weinidog Cymru ei weledigaeth ar gyfer Llywodraeth 
Cymru ffeministaidd ac i wneud Cymru yn arweinydd byd ym maes cydraddoldeb rhywiol. Er 
mwyn gwireddu'r weledigaeth hon, cyhoeddodd Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol a 
fyddai'n edrych ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yn dda ar hyn o bryd, yr hyn y gallem ei wella 
a'r hyn y gallwn ei ddysgu gan lywodraethau eraill ledled y byd.  
 
Cynhaliwyd cam cyntaf yr adolygiad hwn rhwng Ebrill a Mehefin  2018 ac mae’r adroddiad 
ar gael yma. 
 
Daeth Cam Un yr Adolygiad i'r casgliad nad oes gan Gymru weledigaeth a rennir ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol. Heb y weledigaeth hon, gall gweithredu i fynd i'r afael ag 
anghydraddoldeb fod yn dameidiog ac yn ddigyswllt.  
 
Argymhellodd adroddiad Cam Un y dylid datblygu gweledigaeth ac iaith a rennir ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol. Dylai'r weledigaeth a'r iaith hon, fel gyda'r holl waith a wneir fel rhan 
o'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywiol, fod yn groestoriadol ac yn gynhwysol, sy'n golygu ei 
bod yn cydnabod yr angen i ddarparu cydraddoldeb i fenywod o bob cefndir gan gynnwys 
menywod anabl, menywod BAME, ffoaduriaid a menywod sy'n ceisio lloches, menywod 
LGBT+, menywod hŷn a menywod o ardaloedd difreintiedig.  
 
Mae'n hanfodol bod barn rhanddeiliaid yn llywio datblygiad y weledigaeth hon ac mae'r 
ymgynghoriad hwn yn ceisio casglu barn ar yr hyn y dylai gweledigaeth ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol ei fynegi a pha fesurau a fyddai'n olrhain cynnydd yn fwyaf effeithiol.  
 
Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg tan 2 Tachwedd 2018.  Bydd Grŵp Llywio’r Adolygiad o 
Gydraddoldeb Rhywiol yn ystyried ymatebion cynnar yn y cyfarfod agoriadol ar 8 Hydref, 
felly efallai y bydd rhanddeiliaid am gyflwyno ymatebion erbyn 21 Medi.  
 
Mae croeso i randdeiliaid gyflwyno ymatebion ysgrifenedig i 
PolicyandResearch@chwaraeteg.com os oes well ganddynt wneud hynny na chwblhau'r 
arolwg hwn.  
 
Gweledigaeth 
 
Fel rhan o Gam Dau rydym am ddatblygu datganiad sy'n diffinio'n glir beth yw Cymru sy'n 
gyfartal o ran rhyw, gan ystyried gwahanol heriau a phrofiadau gwahanol grwpiau o 
fenywod.  
 

https://www.cteg.org.uk/rapid-review-of-gender-equality/
mailto:PolicyandResearch@chwaraeteg.com
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Mae yna lawer o enghreifftiau rhyngwladol y gellid eu defnyddio i lywio gweledigaeth ar 
gyfer cydraddoldeb rhywiol i Gymru.  
 
Er enghraifft Nod Datblygu Cynaliadwy 5 y Cenhedloedd Unedig sy’n ceisio ”Cyflawni 
cydraddoldeb rhywiol a grymuso pob menyw a merch”. Cefnogir y nod trosfwaol hwn gan 
ystod o dargedau sy'n cynnwys dod â phob math o wahaniaethu a thrais yn erbyn menywod 
i ben, sicrhau cyfranogiad llawn ac effeithiol menywod a chyfle cyfartal i arwain ar bob lefel 
o wneud penderfyniadau ac ymgymryd â diwygiadau i roi hawliau cyfartal i fenywod gyrchu 
adnoddau economaidd. 
 
Mae Sweden, gwlad a ddefnyddir yn aml fel meincnod ar gyfer polisïau cydraddoldeb 
rhywiol yn cyfleu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol gan fod “menywod a dynion i 
gael yr un pŵer i lunio cymdeithas a’u bywydau eu hunain”. Unwaith eto fe'i cefnogir gan 
nifer o is-nodau sy'n ymwneud â rhannu pŵer a dylanwad, cydraddoldeb economaidd, 
cydraddoldeb mewn addysg a dosbarthiad cyfartal o waith a gofal di-dâl. 
 
Mae yna enghreifftiau pellach o'r tu mewn i'r DU a allai lywio gweledigaeth i Gymru.  Mae 
gweledigaethAdran Datblygu Rhyngwladol Llywodraeth y DU ar gyfer cydraddoldeb rhywiol 
yn nodi “… bydd merched, menywod, dynion a bechgyn ledled y byd yn gyfartal, wedi’u 
grymuso ac yn ddiogel”.  Unwaith ategir hyn gan gamau sy'n cynnwys heriau a newid 
cysylltiadau pŵer anghyfartal ac amddiffyn a grymuso merched a menywod sy’n dioddef yn 
sgil gwrthdaro.  
 
Yn yr Alban, nododd Engender y canlynol yn eu Gender Matters Roadmap - “Cydraddoldeb 
cymdeithasol ac economaidd diogel i bob grŵp o ferched yn yr Alban”.  Ac yng Nghymru, 
amlinelloddmaniffesto diweddar RhCM Cymru, Chwarae Teg, Cymorth i Ferched Cymru a 
Women Connect First weledigaeth ar gyfer “Cymru lle mae pob menyw a merch yn cael ei 
thrin yn gyfartal, yn byw yn rhydd o drais ac ofn ac yn gallu cymryd rhan lawn yn yr 
economi.”  
 
Cytunir yn gyffredinol ac fe’i cynghorir gan yr OECD, bod yn rhaid i weledigaeth fod yn fyr ac 
yn gymhellol, gan ganolbwyntio ar y nod tymor canolig a hir o gydraddoldeb rhywiol ac yn 
berthnasol i fywydau pobl.  
 

1. Sut olwg fydd ar Gymru pan fydd cydraddoldeb rhywiol wedi'i gyflawni?  
 

 

 
2. A ydych chi'n cytuno y dylai gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng 

Nghymru gyflawni'r profion canlynol: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://www.government.se/government-policy/gender-equality/goals-and-visions/
https://www.gov.uk/government/publications/dfid-strategic-vision-for-gender-equality-her-potential-our-future
http://www.wenwales.org.uk/wp-content/uploads/LR_11509-WEN-Manifesto-20pp-A4-English.pdf
http://www.oecd.org/gender/governance/toolkit/
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a. Diriaethol 
b. Mesuradwy  
c. Yn mynegi nod tymor hir wedi'i gefnogi gyda cherrig milltir clir 
d. Wedi'i angori i bolisi trosfwaol y llywodraeth  
e. Yn gysylltiedig â bywydau pobl 

 
 

 
3. A oes profion eraill y credwch y dylai gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol eu 

cyflawni? 
 

 
 
 

 
4. A ydych chi'n gweld buddion i weledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng 

Nghymru sy'n cyd-fynd ag iaith a safonau rhyngwladol fel CEDAW, Confensiwn 
Istanbwl neu Nodau Datblygu Cynaliadwy?  

 
 

 
5. Sut y dylid cyfleu gweledigaeth newydd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru?  

 
 

 
Iaith 
 
Mae rhywedd yn parhau i effeithio ar fywydau pobl, ac rydym yn golygu'r broses 
gymdeithasol ehangach o briodoli rolau, sgiliau, priodoleddau ac ymddygiadau sy'n cael eu 
gwerthfawrogi'n wahanol i ddynion a menywod.  
 
Er bod achosion lle mae gwahaniaethu ar sail rhyw yn parhau, megis mynediad at 
wasanaethau iechyd, ni all edrych trwy lens fiolegol esbonio maint llawn yr anfantais y mae 
menywod yn ei chael o ran mynediad at gyflogaeth neu gynrychiolaeth mewn bywyd 
cyhoeddus. Ni all ychwaith esbonio'r stigma parhaus y mae dynion yn ei brofi wrth edrych i 
weithio'n hyblyg neu gael mynediad at absenoldeb rhiant a rennir i rannu cyfrifoldebau 
gofalu.  
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Felly, cynigiwyd bod y diffiniad canlynol o gydraddoldeb rhywiol yn cael ei fabwysiadu gan 
Lywodraeth Cymru ac eraill wrth geisio sicrhau Cymru sy'n gyfartal o ran rhyw: 
 
Mae cydraddoldeb rhywiol yn golygu cydraddoldeb canlyniad i ddynion a menywod, gan 
gydnabod y gall prosesau cymdeithasol rhywedd gael effeithiau negyddol ar fenywod a 
dynion, sy'n arwain at anghydraddoldeb ac anfantais. 
 

6. A ydych chi'n cytuno â'r diffiniad arfaethedig o gydraddoldeb rhywiol i'w ddefnyddio 
wrth ddatblygu a darparu gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng 
Nghymru?  

 
 

 
7. Os na, esboniwch pam 

 
 

 
Dangosyddion 
 
Fel yr amlinellwyd uchod, barn tîm Cam Dau yw bod yn rhaid mesur gweledigaeth ar gyfer 
cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.  Felly mae'n bwysig sicrhau bod gennym y 
dangosyddion cywir ar waith.  
 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r ffocws wedi symud i'r Dangosyddion Llesiant 
Cenedlaethol, a ddatblygwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae'r 
dangosyddion hyn yn cael eu defnyddio i fesur cynnydd ar nifer o bolisïau Llywodraeth 
Cymru, gan gynnwys y Cynllun Gweithredu Economaidd newydd.  
 
Amlinellodd adroddiad Cam Un rai heriau posibl gyda'r dull hwn.  
 
Mae yna hefyd ymgynghoriad cyfredol gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu Cerrig Milltir 
Cenedlaethol, i gynorthwyo Gweinidogion i fesur a oes cynnydd yn cael ei wneud tuag at 
gyflawni'r nodau llesiant. Er nad oes unrhyw gynlluniau i newid y Dangosyddion 
Cenedlaethol yn sylweddol, defnyddir yr ymgynghoriad hwn i wneud newidiadau bach lle 
mae achos y gellir ei gyfiawnhau dros wneud hynny.  
 

8. Ydych chi'n meddwl y gallai'r Dangosyddion Cenedlaethol cyfredol ddarparu mesur 
digonol o gynnydd mewn perthynas â chydraddoldeb rhywiol?  

https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/nationalmilestonesforwales/?lang=en
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9. Os na, esboniwch pam, gan nodi'r hyn sydd ar goll yn eich barn chi a sut y gellid 
mynd i'r afael â hyn 

 
 

 
10. Ydych chi'n meddwl y byddai angen set newydd, bwrpasol o ddangosyddion i fesur 

cynnydd tuag at Gymru sy'n gyfartal o ran rhyw?  
 

 

 
11. Pa ddangosyddion fyddech chi'n awgrymu y dylid eu cynnwys mewn set o'r fath? 

Nodwch, lle bo hynny'n bosibl, a yw'r set ddata angenrheidiol eisoes ar gael ar lefel 
Cymru 

 
 

 
12. A ydych chi'n credu y dylid cysoni dangosyddion Cymru ar gyfer cydraddoldeb 

rhywiol â safonau a dangosyddion rhyngwladol lle bo hynny'n bosibl?  
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Diffinio llywodraeth ffeministaidd 
 
Comisiynwyd yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywol i helpu i gyflawni gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru ffeministaidd.  Argymhellodd Cam Un y dylai Cam Dau gynnwys diffiniad 
ar gyfer sut mae Llywodraeth Cymru ffeministaidd yn edrych.  
 
Mae barn rhanddeiliaid yn bwysig wrth lunio'r diffiniad hwn, a all adeiladu ar ganllawiau 
rhyngwladol ac enghraifft o brif ffrydio rhywedd.  
 

13. Beth mae llywodraeth ffeministaidd yn ei olygu i chi?  
 

 

 
14. Pa egwyddorion ar gyfer polisi a gwneud penderfyniadau y dylai llywodraeth 

ffeministaidd eu cynnal?  
 

 

 
15. Beth yw rôl Llywodraeth Cymru ffeministaidd wrth ddarparu Cymru sy'n gyfartal o 

ran rhywedd a sut y gall ysgogi newid diwylliant?  
 

 

 
16. Beth yw'r meysydd allweddol ar gyfer gweithredu er mwyn dod yn llywodraeth 

ffeministaidd?  
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Sicrhau Cymru sy'n gyfartal o ran rhyw 
 
Ar ôl cwblhau gweledigaeth, bydd Cam Dau yr adolygiad yn archwilio pa gamau sydd eu 
hangen i wireddu'r weledigaeth honno.  Mae hyn yn adeiladu ar yr ymgysylltiad â 
rhanddeiliaid a gynhaliwyd yng Ngham Un. Y nod yw creu map llwybr ar gyfer cydraddoldeb 
rhywiol yng Nghymru. Bydd datblygiad y map llwybr hwn yn cael ei lywio gan ymgynghori ac 
ymgysylltu pellach.  
 
Yn seiliedig ar ymgysylltu â rhanddeiliaid yng Ngham Un ac enghreifftiau o ddogfennau 
tebyg o wledydd eraill rydym yn cynnig bod y Map Llwybr yn seiliedig ar y meysydd polisi 
canlynol: 
 

1. Addysg a Sgiliau 
2. Economi  
3. Cyflogaeth  
4. Gofal Plant 
5. Gofal - Di-dâl a Thaledig  
6. Trais, Aflonyddu a Cham-drin 
7. Tlodi 
8. Tai 
9. Cynrychiolaeth  
10. Iechyd 
11. Y Cyfryngau a'r Celfyddydau  

 
DS: mae'r rhestr hon wedi canolbwyntio ar feysydd polisi lle mae gan Lywodraeth Cymru 
rywfaint o gymhwysedd i ddeddfu, rheoleiddio neu alluogi newid. Byddwn yn ystyried 
cynnwys materion a gadwyd yn ôl lle mae tystiolaeth y gall LlC alluogi newid. 
 

17. Ydych chi'n meddwl bod yna feysydd polisi ychwanegol y dylid eu hystyried wrth 
ddatblygu map llwybr ar gyfer cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru?  Rhowch ychydig 
o dystiolaeth fer pam y dylid cynnwys meysydd polisi ychwanegol.  

 
 

 
 
 

18. A oes unrhyw beth arall yr hoffech chi ei gynnig ar y pwynt hwn?  E-bostiwch 
adroddiadau ychwanegol y credwch fyddai'n ddefnyddiol i dîm Cam Dau i  
PolicyandResearch@chwaraeteg.com  

 

mailto:PolicyandResearch@chwaraeteg.com
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19. Hoffech chi gael gwybod am ddatblygiadau sy'n gysylltiedig â'r Adolygiad o 

Gydraddoldeb Rhywiol gan gynnwys gweithgaredd ymgynghori ac ymgysylltu yn y 
dyfodol?  
Os Hoffech, nodwch eich enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn 
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