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COVID-19 MENYWOD, GWAITH A CHYMRU

Ers 23 Mawrth, mae rheoliadau’r cyfnod clo wedi 
cyfyngu symudiadau pawb yn y DU er mwyn atal 
y feirws Covid-19 rhag lledaenu. Mae’r argyfwng 
wedi effeithio ar bawb yng Nghymru mewn 
gwahanol ffyrdd.

Mae’r cyfnod clo wedi effeithio’n ddwys ar bob 
agwedd ar fywydau menywod, gan gynnwys eu 
hiechyd, eu cyflogaeth, a’u cyfrifoldebau gofalu 
am blant ac oedolion eraill. Mae llunio polisi 
sy’n ddall o ran rhywedd ac effaith sectoraidd 
mesurau’r cloi wedi golygu bod y cyfnod clo 
wedi effeithio ar fenywod a dynion mewn nifer o 
wahanol ffyrdd. 

Mae effeithiau economaidd y cyfnod clo yn 
syrthio’n drwm ar fenywod. Mae menywod yn 
fwy tebygol o fod yn gwneud gwaith â chyflog 
isel ar gontractau ansicr mewn sectorau ‘cau i 
lawr’1 ac maent ddwywaith yn fwy tebygol o 
fod yn weithwyr allweddol.2 Ledled y DU, mae 

menywod yn treulio dwywaith gymaint o amser â 
dynion ar addysgu plant gartref.3

Ym mis Mai a mis Mehefin 2020, estynnodd 
Chwarae Teg wahoddiad i fenywod ledled 
Cymru gwblhau arolwg a manylu ar eu profiadau 
yn y cyfnod clo, ynghyd â’u hanghenion a’u 
gobeithion am adferiad. Ymatebodd dros 1000 
o fenywod i’r arolwg hwn. Mae’r adroddiad hwn 
yn canolbwyntio ar brofiadau menywod yn y 
farchnad lafur yn sgil Covid.

Nid oes un profiad benywaidd unigol yn ystod y 
pandemig parhaus hwn. Mae statws cyflogaeth, 
cyfrifoldebau gofalu am blant ac oedolion, 
ynghyd â ffactorau fel ethnigrwydd, anabledd 
ac oedran wedi bod yn allweddol wrth lunio 
profiadau amrywiol menywod yn y cyfnod clo ac 
wrth symud tuag at adferiad. Serch hynny, mae 
menywod ledled Cymru yn rhannu rhai profiadau 
a phryderon.

1  J. Rodríguez, Wales Fiscal Analysis, Briefing Paper, Covid-19 and the Welsh economy: shutdown sectors and key workers.
2  T. Bell, N. Cominetti, H. Slaughter, A new settlement for the low paid: Beyond the minimum wage to dignity and respect, Resolution Founda-
tion, June 2020.
3  Dan Ascher, ‘Coronavirus: ‘Mums do most childcare and chores in lockdown’ https://www.bbc.co.uk/news/business-52808930 Cyrch-
wyd 1/8/2020



IECHYD A DIOGELWCH

DIOGELWCH SWYDDI

GOFAL & ADDYSGU GARTREF

Mae menywod yn poeni am y peryglon o ddal Covid 
wrth fyw eu bywydau o ddydd i ddydd, ac, yn benodol, 
wrth i weithleoedd ddechrau ailagor yn ystod y misoedd 
nesaf. Effeithiwyd ar iechyd a llesiant menywod trwy 
gydol yr argyfwng hwn, trwy ddod i gysylltiad â’r feirws 
yn eu gweithle, trwy weithio mewn amgylcheddau 
anaddas gartref, ac mae eu hiechyd meddwl wedi 
dirywio oherwydd straen a phryder y sefyllfa.

Mae menywod yn brin o sicrwydd a diogelwch yn eu 
cyflogaeth. Maent yn teimlo’n bryderus am eu dyfodol 
mewn gwaith cyflogedig a’u dilyniant gyrfa oherwydd 
ffyrlo, diweithdra, a’r gofal ychwanegol a’r addysgu 
gartref y maent wedi’u gwneud yn ystod yr argyfwng. 
Mae menywod sydd wedi colli eu swydd neu sy’n ofni 
bod eu swydd mewn perygl ar hyn o bryd yn poeni’n 
fawr am y cyfleoedd a fydd ar gael mewn dirwasgiad.

Mae cyfrifoldebau gofalu menywod wedi cynyddu tra 
bod ysgolion a lleoliadau gofal plant wedi bod ar gau 
i’r mwyafrif, ac nid yw gofal plant mwy anffurfiol, fel yr 
hyn a wneir gan neiniau a theidiau, ar gael. Mae gofalu 
am oedolion eraill wedi dod yn fwy heriol oherwydd 
cyfyngiadau, ac mae menywod wedi ysgwyddo 
cyfrifoldebau gofalu ychwanegol trwy, er enghraifft, 
siopa i bobl sy’n ‘cysgodi’ neu rieni hŷn. 

Mae menywod wedi ysgwyddo pwysau gofal plant 
ychwanegol ac addysgu gartref, wrth barhau yn eu 
gwaith cyflogedig. Yn ogystal â’r effaith uniongyrchol 
ar deimladau menywod o gynhyrchiant, mae menywod 
yn poeni sut y bydd y newidiadau y bu’n rhaid iddynt 
eu gwneud i addasu yn cael effaith barhaol ar eu 
gyrfaoedd y tu hwnt i’r pandemig.

            Rwy’n gwneud  yr un 
gwaith ond yn hanner yr oriau 
oherwydd mae gen i 2 o blant 
o dan 5 oed ... Mae’n straen 
mawr oherwydd does dim 
digon o oriau amser gwaith i 
mi wneud popeth, ac nid yw 
bòs fy ngŵr yn deall os nad 
yw’n gallu cyflawni cymaint ag 
yn ystod amseroedd arferol. 
O ganlyniad mae ei waith yn 
cael blaenoriaeth ar hyn o bryd 
ac mae hynny’n gwneud i mi 
deimlo’n euog.



CRYNODEB O’R CANFYDDIADAU ALLWEDDOL

• Mae menywod wedi cael eu heffeithio’n ddwys 
ymhob agwedd ar eu bywyd

• Menywod sydd wedi ysgwyddo’r rhan fwyaf o ofal 
plant ac addysgu gartref yn ystod y cyfnod clo. 
Mae hyn wedi cael effaith uniongyrchol ar eu gallu 
i wneud, a’u profiad o, waith cyflogedig yn ystod 
yr argyfwng a bydd hynny’n debygol o effeithio ar 
ddilyniant eu gyrfa yn y tymor hir

• Mae menywod yn fwy tebygol o fod wedi bod 
yn gweithio mewn sectorau a gafodd eu cau gan 
fesurau pellhau cymdeithasol

• Mae menywod yn fwy tebygol yng Nghymru o 
fod yn weithwyr allweddol ac yn gwneud swyddi â 
chyflog isel mewn sectorau sydd ddim wedi cau



FFYRLO

• Roedd 7.2% o ymatebwyr ein harolwg ar ffyrlo ar adeg 
ymateb

• Mae ffyrlo wedi bod yn brofiad negyddol i fenywod i 
raddau helaeth

• Mae menywod wedi bod yn colli cydweithwyr a threfn y 
gwaith, yn ogystal â’r gwaith ei hun

• Mae bod ar ffyrlo wedi gadael bwlch yn hunaniaeth rhai 
menywod yn y gwaith

• Credai 33.6% o fenywod ar ffyrlo y byddant yn 
dychwelyd i’w rôl flaenorol

• Mae menywod yn poeni am ddod o hyd i rôl newydd os 
cânt eu diswyddo pan ddaw’r ffyrlo i ben ym mis Hydref 

• Mae pryderon am incwm a sicrwydd swydd ar flaen 
meddyliau menywod yn ystod y cyfnod clo ac yn 
y cyfnod yn dilyn hynny, yn enwedig i fenywod ar 
gontractau sefydlog neu ansicr

• Mae menywod ar ffyrlo yn poeni am effeithiau tymor 
hwy ffyrlo ar eu dilyniant gyrfa 

• Ganlyniad, mae rhai menywod wedi gwrthod y cynnig 
i fod ar ffyrlo, er gwaethaf yr help y byddai hynny’n ei 
ddarparu gyda gofal plant, gan eu rhoi dan bwysau 
mawr

• Nid yw menywod eraill wedi cael caniatâd i fod ar ffyrlo 
er iddynt ofyn am hynny, ac mae hyn wedi gwaethygu 
heriau gofal plant ac addysgu gartref

• Mae bylchau yn y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws 
(CJRS) a methiannau yn ei weithrediad, sydd wedi 
effeithio ar fenywod. Mae hyn yn amlwg trwy nifer 
y menywod sydd wedi cael eu diswyddo, sydd wedi 
gorfod cymryd absenoldeb di-dâl neu doriadau cyflog 
yn ystod yr argyfwng. 

Rwyf wedi mynd o fod yn fam 
sy’n gweithio’n llawn amser 
i fod yn fam sy’n aros adref. 
Newidiodd hyn yn eithaf cyflym i 
mi ac rwyf wedi gorfod addasu i 
drefn newydd. Rwy’n falch fy mod 
yn fam sy’n gweithio ac yn teimlo 
bod y ffaith bod y gwaith wedi’i 
dynnu oddi wrthyf wedi gwneud i 
mi golli fy hunaniaeth fel unigolyn 
a phwy oeddwn i cyn bod yn fam.



GWEITHIO O GARTREF

GWEITHWYR ALLWEDDOL

• Mae’r argyfwng wedi dangos yn glir pa swyddi sydd 
fwyaf hanfodol i’n goroesiad, ac yn tynnu sylw at y 
ffaith bod llawer o’r gweithwyr sy’n gwneud y swyddi 
hynny wedi cael eu tanbrisio ar gyflogau isel a/neu ar 
gontractau ansicr

• Mae menywod ddwywaith yn fwy tebygol na dynion o 
fod yn weithwyr allweddol yng Nghymru, gan adlewyrchu 
crynodiad menywod a dynion mewn gwahanol sectorau

• Mae’r argyfwng wedi cael canlyniadau angheuol i lawer 
o weithwyr allweddol, yn enwedig gweithwyr BAME, sydd 
wedi bod yn fwyaf agored i Covid yn bennaf oherwydd 
dosbarthiad galwedigaethol, a methiant i ddarparu 
amddiffyniad priodol 

• Mae llawer o weithwyr allweddol wedi methu cael PPE 
priodol sy’n ffitio’n dda, oherwydd prinder yn y gadwyn 
gyflenwi a hierarchaethau dyrannu.

• Mae menywod sy’n parhau i fynd i weithleoedd allanol 
wedi bod yn agored i risg uwch o’r feirws ac wedi disgrifio 
eu pryderon parhaus am eu diogelwch a diogelwch eu 
cydweithwyr, cleientiaid, a defnyddwyr cymorth.

• Mae’r mwyafrif (70.0%) o ymatebwyr ein harolwg wedi 
bod yn gweithio gartref yn ystod y cyfnod clo

• Mae gweithwyr cartref wedi cael eu hamddiffyn yn 
gymharol rhag peryglon economaidd ac iechyd mwyaf 
y pandemig, fodd bynnag, mae gweithio gartref wedi 
bod yn brofiad cymysg i fenywod

• Mae rhai menywod yn awyddus i ddychwelyd i’w 
gweithle arferol yn llawn, yn rhannol neu’n hyblyg, 
tra bod eraill yn awyddus i barhau i gael eu cefnogi 
i weithio gartref ac i weithio o bell ac yn hyblyg fel 
nodwedd reolaidd o’u bywydau gwaith.

Dydy fy rôl ddim wedi newid 
rhyw lawer ond rwy’n wynebu’r 
her newydd o wisgo PPE am 
shifftiau 12 awr. Bellach mae’n 
rhaid i mi jyglo gofal plant 
sy’n rhywbeth newydd i mi, a 
dydy hynny ddim yn hawdd 
gan fy mod i a fy ngŵr yn cael 
ein hystyried yn weithwyr 
allweddol. Rwy’n teimlo’n ffodus 
i fod yn ddiogel o fewn fy rôl 
ond heb os, mae straen o ran 
y posibilrwydd o ddal Covid, 
mynd yn ddifrifol wael o bosib 
a’i drosglwyddo i fy merch a’m 
gŵr.

Mae arbed amser ar gymudo 
wedi bod yn wych i mi a fy 
nheulu, mae’r gallu i weithio’n 
hyblyg hefyd wedi bod yn 
fuddiol iawn. O ganlyniad 
rydw i wedi bod yn llawer 
mwy cynhyrchiol, rwy’n llai 
blinedig nag yr oeddwn yn 
arfer bod gyda’r holl ruthro o 
gwmpas.



• Roedd 1.2% o fenywod a ymatebodd i’r arolwg wedi’u 
gwneud yn ddi-waith yn ystod yr argyfwng, ac roedd 
0.5% yn ddi-waith cyn yr argyfwng. Mae’r DU eisoes 
mewn dirwasgiad, a chyda’r cynllun ffyrlo i ddod i ben 
ym mis Hydref, bydd diweithdra’n cynyddu

• Mae menywod di-waith yn poeni’n fawr am eu hincwm. 
Unwaith eto, mae’r system fudd-daliadau wedi bod 
yn anhyblyg ac yn anaddas i ddiwallu anghenion 
menywod sydd ddim mewn gwaith cyflogedig

• Mae menywod mewn cyflogaeth a oedd gynt yn 
ddiogel a menywod ar gontractau tymor penodol 
ac ansicr eraill, bellach yn wynebu ansicrwydd 
ychwanegol gan fod eu swyddi mewn perygl a 
chontractau yn dod i ben gyda diweithdra uchel a 
llawer o sectorau heb agor yn llawn hyd yn hyn. 

• Mae rhai menywod wedi teimlo gorfodaeth i dderbyn 
contractau ag amodau gwael oherwydd eu bod yn 
fregus yng nghyd-destun cyflogaeth ar hyn o bryd

• Mae menywod wedi gorfod gwrthod cynigion 
swydd oherwydd diffyg opsiynau gofal plant ac 
anhyblygrwydd cyflogwyr

• Wrth i ‘normalrwydd’ ddychwelyd, mae cyfle i 
ymgorffori ac ymestyn hyblygrwydd go iawn o ran ble a 
sut mae pobl yn gweithio. Bydd angen ffyrdd newydd o 
weithio wrth symud ymlaen

• Mae gweithio gartref wedi gofyn i unigolion a busnesau 
addasu o ran technoleg a ffyrdd o weithio. Mae 
cysylltiadau band eang annibynadwy, mannau heb 
gysylltiad o gwbl, a sgiliau digidol annigonol wedi 
achosi heriau ychwanegol i grwpiau eraill a bydd y 
ffactorau hyn yn cau pobl allan wrth symud ymlaen

• Mae gweithio o gartref, mewn rhai achosion, wedi 
gwella bywydau gwaith menywod â namau a chyflyrau 
iechyd tymor hir, ac wedi cael gwared ar rwystrau yr 
oeddent yn eu hwynebu yn eu cyflogaeth yn flaenorol. 
Mae’r cyfnod clo wedi dangos yr amrywiaeth o rolau y 
gellir eu cyflawni o bell, ac mae’r cyfnod adfer yn gyfle i 
gryfhau ffyrdd hygyrch o weithio ymhellach

Rydw i wedi gweld bod 
gweithio gartref yn brofiad 
ynysig iawn gan fy mod yn 
byw ar fy mhen fy hun. Heb 
rywun arall i siarad â mi neu 
dynnu fy sylw, rwy’n ei chael 
yn anodd gorfodi ffiniau a 
sicrhau fy mod yn gweithio fy 
oriau dan gontract yn unig.

Rwy’n poeni y bydd 
diswyddiadau yn fy ngweithle 
yn ystod y misoedd a’r 
blynyddoedd nesaf oherwydd y 
straen y mae’r pandemig wedi’i 
gael ar yr economi ac rwy’n 
poeni y bydd fy swydd yn un o’r 
cyntaf i fynd oherwydd ei bod 
yn rhan-amser.

DIWEITHDRA & ANSICRWYDD



Mae’r pandemig hwn wedi amlygu’r 
anghydraddoldebau niferus sy’n parhau i dreiddio 
i’n cymdeithas.  Roedd yr anghydraddoldebau 
hyn yn bodoli cyn Covid-19 ac maent yn 
ganlyniad i, ac wedi’u gwaethygu gan, y 
penderfyniadau a wnaed gan y rhai mewn swyddi 
pwerus.  Mae effaith anghyfartal yr ymateb 
i’r argyfwng hwn ar fenywod yn ganlyniad 
i’r anghydraddoldebau strwythurol a’r rolau 
rhywedd sydd wedi’u hen sefydlu ledled economi 
a chymdeithas Cymru. Mae llunio polisïau sy’n 
ddall o ran rhywedd wedi niweidio menywod yn y 
cyfnod clo hwn.

Nid yw dull un maint i bawb yn addas ar gyfer 
adferiad wrth symud ymlaen. Mae rhai grwpiau 
o fenywod wedi wynebu mwy o risg i iechyd a 
gweithgaredd economaidd oherwydd methiannau 

blaenorol i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
systemig, a rhaid i ymyriadau dargedu’r rhai yr 
effeithiwyd arnynt waethaf. Hynny yw menywod 
Du, Asiaidd, ac Ethnigrwydd cymysg, menywod 
ifanc, a menywod mewn sectorau cyflog isel a 
sectorau sydd wedi gorfod cau. 

Rydym yn cynghori darllen yr argymhellion 
ochr yn ochr â Chynllun Adfer Economaidd 
Ffeministaidd i Gymru      a  Gwneud 
nid Dweud      Chwarae Teg sy’n darparu 
egwyddorion arweiniol craidd ar gyfer llunio 
polisi sy’n sensitif i anghenion a phrofiadau 
menywod. Mae ein hadroddiadau ymchwil 
blaenorol wedi nodi sut yr oedd menywod dan 
anfantais yn y cyfnod cyn-Covid, a pha gamau y 
gall Llywodraethau Cymru a’r DU eu cymryd, a 
chyflogwyr i unioni’r anghydraddoldebau hynny.

HUNANGYFLOGAETH

• Er bod profiadau menywod hunangyflogedig 
wedi bod yn gymysg, mae eu hymatebion 
yn dangos eu rhwystredigaeth gyda’r diffyg 
cefnogaeth addas i’w busnesau ar yr adeg hon

• Mae menywod hunangyflogedig wedi 
derbyn llai o gymorth ariannol na dynion 
hunangyflogedig, ac mae niferoedd is o 
fenywod hunangyflogedig wedi derbyn 
cefnogaeth

• Mae menywod sydd â gyrfa portffolio gyda 
chymysgedd o gyflogaeth a hunangyflogaeth 
wedi cael eu hunain rhwng dwy stôl o ran 
cefnogaeth Llywodraeth y DU

• Mae menywod newydd hunangyflogedig wedi 
cael eu heffeithio’n benodol, ac yn anghymwys 
i dderbyn cefnogaeth Llywodraeth y DU. Mae 
menywod hunangyflogedig sydd wedi bod ar 
gyfnod mamolaeth neu wedi bod yn gweithio’n 
rhan-amser yn y blynyddoedd blaenorol, 
er enghraifft, am resymau gofal plant wedi 
derbyn lefelau is o gefnogaeth

• Un elfen bositif sy’n deillio o’r argyfwng yw 
bod rhai menywod yn teimlo ei bod yn iawn 
iddynt ddechrau neu ehangu eu busnes eu 
hunain, a dylid defnyddio cefnogaeth wedi’i 
thargedu i gefnogi menywod entrepreneuraidd 
fel rhan o adferiad tymor hir

      Dydw i ddim wedi gallu cael unrhyw grantiau 
gan fy mod yn newydd hunangyflogedig. Mae 
wedi achosi pryder mawr gan fod fy ngŵr yr un 
fath. Rydym yn gorfod dibynnu ar Gredyd Cyn-
hwysol gan obeithio y gallwn 
ddychwelyd i’r gwaith.

https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/01/Gwneud-nid-dweud-Adolygiad-o-Gydraddoldeb-Rhywiol-yng-Nghymru.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/01/Gwneud-nid-dweud-Adolygiad-o-Gydraddoldeb-Rhywiol-yng-Nghymru.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/08/Cynllun-Adfer-Economaidd-Ffeministaidd-i-Gymru.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/08/Cynllun-Adfer-Economaidd-Ffeministaidd-i-Gymru.pdf


DYLAI LLYWODRAETH CYMRU

ARGYMHELLION    

PROBLEM

Mae mesurau cloi a llunio 
polisïau yn ystod yr argyfwng 
wedi effeithio ar fenywod a 
dynion yn wahanol 

Cynnal dadansoddiad rhywedd o’r mesurau a gymerwyd 
yn ystod y cyfnod clo ac adrodd ar yr effaith ar fenywod

Cymryd agwedd ffeministaidd tuag at adferiad, fel yr 
amlinellwyd yn y Cynllun Adfer Economaidd

Ymgorffori prif ffrydio rhywedd mewn polisi a threfniadau 
gwneud penderfyniadau, yn unol ag argymhellion 
a dderbyniwyd yn flaenorol yn yr Adolygiad o 
Gydraddoldeb Rhywiol

Cynnal asesiad rhywedd i gynlluniau cyflogadwyedd a 
hyfforddiant i ddarganfod a fyddant yn gweithio i fenywod 
amrywiol yng nghyd-destun Covid

Comisiynu prosiect ymchwil hydredol i’r newid i weithio 
ystwyth, a’r effaith ar fenywod a dynion, grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig, ac ar draws gwahanol 
sectorau

Casglu a defnyddio data wedi’i ddadgyfuno yn ôl rhyw a 
nodweddion gwarchodedig eraill, fel ethnigrwydd

Mae gweithwyr benywaidd 
yn poeni am ddod i gysylltiad 
â’r feirws yn y gwaith. Mae 
cyflogwyr yn gyfrifol am 
sicrhau bod pellter corfforol a 
mesurau iechyd a diogelwch 
Covid ar waith er mwyn 
amddiffyn iechyd y cyhoedd.

Cyhoeddi canllawiau clir a gorfodadwy i gyflogwyr 
ynghylch eu rhwymedigaethau i amddiffyn iechyd a 
diogelwch yr holl staff sy’n gweithio yn y gweithle neu 
o bell 

Sicrhau bod derbynwyr cyllid Llywodraeth Cymru yn 
cwrdd â safonau iechyd a diogelwch

Sicrhau bod gwiriadau cydymffurfio yn cael eu 
cynnal mewn gweithleoedd i sicrhau bod mesurau 
diogelwch Covid priodol yn cael eu gorfodi a bod 
PPE ar gael.  Mae gan awdurdodau lleol lawer o’r 
cyfrifoldebau gorfodi, fel safonau masnachu ac iechyd 
yr amgylchedd, y dylid eu cyflawni’n gyson ledled 
Cymru ac ar draws gwahanol sectorau
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ISSUE

Sicrhau bod cyrff cyhoeddus, asiantaethau a 
chyflogwyr sy’n derbyn cyllid cyhoeddus yn darparu 
contractau diogel i’w gweithwyr, gyda hawliau 
cyflogaeth clir a mynediad at dâl salwch a mamolaeth, 
ac yn ymestyn y gofynion hyn trwy gaffael, gan sicrhau 
arferion gwaith teg trwy’r cadwyni cyflenwi.

Mae rhieni, ac yn enwedig 
menywod, wedi cwtogi neu newid 
eu horiau cyflogedig â thâl, neu 
wedi cymryd absenoldeb di-dâl, 
i ymdopi â gofal plant tra bod 
ysgolion ar gau a gofal plant 
(ffurfiol ac anffurfiol) ddim ar gael.

Cyflwyno cynllun i gefnogi’n ariannol unrhyw un sydd 
wedi cwtogi eu horiau neu wedi cymryd absenoldeb 
di-dâl oherwydd cyfrifoldebau gofalu yn ystod y cyfnod 
clo. Dylai hwn fod ar gael os yw’r cyfnod clo yn cael ei 
ymestyn ac os bydd rheolau clo lleol yn digwydd

Buddsoddi mewn seilwaith a hyfforddiant i gefnogi 
gweithio o bell o ansawdd da trwy:
sicrhau bod cronfa fuddsoddi ar gael i gyflogwyr ar gyfer 
offer, hyfforddiant a seilwaith cymdeithasol/diwylliannol i 
gefnogi gweithio o bell
cyhoeddi pecyn cymorth ar weithio o bell a gweithio 
hyblyg i gynghori cyflogwyr ar eu rhwymedigaethau a’r 
arfer orau
tynnu sylw at y gefnogaeth bresennol sydd ar gael, fel 
Cenedl Hyblyg 2

10Mae’r argyfwng hwn wedi 
effeithio’n arbennig ar y 
gweithwyr ar y cyflog isaf, ar 
gontractau ansicr. Effeithiwyd 
yn arbennig ar weithwyr BAME, 
a gweithwyr ifanc a benywaidd 
oherwydd bod cynifer ohonynt 
yn gweithio yn y rolau hyn.
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Mae menywod wedi teimlo eu 
bod wedi gorweithio ac wedi 
cael cydbwysedd gwael rhwng 
gwaith a bywyd. Nid yw pob 
menyw wedi bod yn gweithio 
mewn amgylchedd corfforol da. 
Nid yw ffyrdd safonol o weithio 
wedi bod yn addas iawn ar gyfer 
y newid sydyn i weithio gartref.
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Mae menywod wedi gorfod dysgu 
sgiliau digidol newydd yn gyflym. 
Mae gwaith wedi bod yn heriol lle nad 
oes gan ddefnyddwyr gwasanaeth, 
cleientiaid a chydweithwyr sgiliau 
digidol priodol. Bydd sgiliau digidol 
yn sgiliau hanfodol ar gyfer swyddi 
â chyflog gwell yn y dyfodol, ac mae 
absenoldeb y sgiliau hynny yn golygu 
bod rhai mewn perygl o gael eu cau 
allan.

Buddsoddi mewn darparu hyfforddiant sgiliau digidol 
fforddiadwy o sgiliau digidol sylfaenol a sgiliau canolradd 
ac uwch ar gyfer gwaith. Dylai hwn fod ar gael all-lein/
wyneb yn wyneb, mewn amgylcheddau dysgu Covid-
ddiogel yn y gymuned, fel llyfrgelloedd, lleoliadau addysg 
bellach, a thrwy ddarparwyr Dysgu Cymunedol i Oedolion
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Rhwystrwyd cyflogaeth menywod 
oherwydd diffyg mynediad 
at fand eang, neu gysylltiad 
rhyngrwyd gwael.
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Hyrwyddo Allwedd Band Eang Cymru, a thynnu sylw at 
Gynllun Talebau Gwledig Llywodraeth y DU, yn ehangach i 
aelwydydd a busnesau mewn ardaloedd sydd â chysylltiad 
gwael

Cyflymu’r broses o gyflwyno band eang cyflym iawn i bob 
rhan o Gymru a blaenoriaethu buddsoddiad i fynd i’r afael 
ag unrhyw leoedd hysbys mewn ardaloedd gwledig a 
threfol lle nad oes cysylltiad

DYLAI LLYWODRAETH CYMRU



ISSUE

Mae menywod a menywod newy-
dd hunangyflogedig sydd wedi 
cymryd absenoldeb mamolaeth 
neu wedi cwtogi eu horiau cyfloga-
eth â thâl ar gyfer gofal plant wedi 
bod dan anfantais o ran y gefnoga-
eth trwy SEISS Llywodraeth y DU. 
Sectorau fel lletygarwch a gofal 
plant, sy’n cael eu dominyddu gan 
fenywod, sydd wedi cael eu taro 
galetaf gan y cyfnod clo. 

Cyflwyno cefnogaeth ariannol wedi’i thargedu at 
fusnesau newydd a phresennol a arweinir gan fenywod 
a chreu swyddi Ymestyn y gefnogaeth sydd ar gael 
mewn sectorau fel gofal plant
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Mae hwn wedi bod yn argyfwng 
sectoraidd a bydd angen ymateb 
i anghenion y sectorau yr effeithi-
wyd arnynt waethaf.

Darparu grantiau a chymorth ariannol i annog cadw a 
chreu swyddi mewn sectorau y mae’r argyfwng yn effeithio 
arnynt
Blaenoriaethu sectorau a swyddi sy’n hanfodol ac sy’n 
cefnogi pobl i oroesi a ffynnu, hyrwyddo cydraddoldeb, 
darparu buddion i’r gymuned a’r cyhoedd, a diwallu 
anghenion y farchnad lafur leol

Sicrhau diogelwch staff addysg a gofal wrth i ysgolion a 
lleoliadau gofal plant ailagor trwy:
Rhannu canllawiau cyson ynghylch ailagor a diogelwch 
Covid i ysgolion a darparwyr gofal plant
Sicrhau bod PPE priodol ar gael, a’i ddosbarthu i 
ddarparwyr gofal plant preifat
Sicrhau nad yw staff sy’n parhau i gysgodi neu hunan-
ynysu yn cael eu hatal yn ariannol rhag gwneud hynny
Darparu cefnogaeth ariannol i leoliadau gofal ‘cofleidiol’ 
Gwella tâl ac amodau gwaith gweithwyr asiantaeth, yn 
enwedig o ran tâl salwch
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Buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl i wella 
mynediad ac argaeledd cymorth brys ac iechyd meddwl 
ataliol

Cyhoeddi gwybodaeth glir ac amserol ynghylch effaith y 
feirws yng Nghymru a rheoliadau’r cyfnod clo i ddarparu 
sicrwydd

Cyflwyno pecyn cymorth cyflogwr sy’n
mynd i’r afael â phwysigrwydd iechyd meddwl yn y gwaith
darparu arweiniad ar gefnogi iechyd meddwl a lles 
gweithwyr
cyfeirio cyflogwyr at adnoddau a chefnogaeth bellach i staff

Mae iechyd meddwl a lles 
menywod wedi cael eu heffeithio 
gan natur yr argyfwng ei hun, 
pryder ac ansicrwydd ynghylch 
gwaith, ac arian. 
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PROBLEM

Disgwylir i’r Cynllun Cadw 
Swyddi Coronafeirws ddod i ben 
ym mis Hydref 2020 er nad yw 
sawl sector wedi gwella’n llawn 
eto, ac nid oes sicrwydd y bydd 
swyddi ar gael. Mae cloeon lleol 
yn digwydd lle mae clwstwr 
o achosion Covid-19. Mae 
canllawiau ynghylch absenoldeb 
mamolaeth a ffyrlo yn aneglur 
ac yn agored i’w ddehongli’n 
anghywir.

Ymestyn ac ehangu’r CJRS y tu hwnt i Hydref 2020, 
lle mae cloeon lleol yn digwydd, pan fydd ysgolion 
yn cau neu pan nad oes gofal plant ar gael oherwydd 
coronafeirws

Cyhoeddi arweiniad clir ynghylch absenoldeb 
mamolaeth (a rhiant) a ffyrlo

Ymestyn ac ehangu’r system nawdd cymdeithasol 
i fod yn rhwyd ddiogelwch wirioneddol i’r rheini 
sydd allan o waith neu ar incwm isel, yn ogystal â’r 
hunangyflogedig

Mae’r Cynllun Cymorth 
Incwm Hunangyflogaeth wedi 
eithrio’r rhai sydd newydd 
ddod yn hunangyflogedig ac 
wedi gwahaniaethu yn erbyn 
menywod hunangyflogedig 
sydd wedi cymryd absenoldeb 
mamolaeth yn ystod y 3 blynedd 
flaenorol.

Ymestyn ac ehangu’r gefnogaeth sydd ar gael i 
gynnwys y rhai sy’n hunangyflogedig newydd, y rhai 
sy’n hunangyflogedig rhan-amser/cyflogedig rhan 
amser. Rhoi ystyriaeth deg i absenoldeb mamolaeth a 
thadolaeth yng nghyfrifiadau SEISS.

Mae’r argyfwng hwn wedi 
effeithio’n arbennig ar y 
gweithwyr ar y cyflog isaf, ar 
gontractau ansicr.

Gwella tâl ac amodau cyflogaeth i holl weithwyr trwy:

Dod â’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn unol â’r cyflog 
byw gwirioneddol, a gwarantu talu’r cyflog byw 
gwirioneddol i’r holl weithwyr a phrentisiaid
Gwarantu hawliau cyflogaeth ar gyfer gweithwyr 
ansicr, gan gynnwys gweithwyr asiantaeth a’r rheini ar 
gontractau ‘dim oriau’

DYLAI LLYWODRAETH Y DU
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PROBLEM

Cynnal ymgynghoriadau â staff ynghylch arferion 
gweithio o bell a gweithio ystwyth, a chynnal 
Asesiadau Effaith Cydraddoldeb cyn gweithredu 
newidiadau

Sicrhau bod staff yn cael yr offer angenrheidiol ac 
yn cael eu cefnogi’n llawn i weithio gartref yn ystod 
argyfwng Covid a thu hwnt trwy:
Buddsoddi mewn offer ar gyfer yr holl staff sy’n 
gweithio gartref i gefnogi gweithio gartref yn y tymor 
hir, ac ad-dalu staff am offer y maent wedi’i brynu i 
gefnogi gweithio gartref
Ymgorffori arferion gwaith modern fel gweithio hyblyg 
a gweithio o bell trwy’r sefydliad yn y tymor hir, mewn 
ymgynghoriad â staff
Hyfforddi staff a rheolwyr mewn arferion da ynghylch 
gweithio o bell a hyblyg 
Buddsoddi mewn hyfforddiant sgiliau digidol i’r holl 
staff

Parhau i annog staff i weithio gartref lle bo hynny’n 
bosibl, a sicrhau iechyd a diogelwch staff sy’n 
dychwelyd i weithleoedd trwy:
Dilyn arweiniad Llywodraeth Cymru ar ddiogelwch 
Covid yn y gwaith
Darparu PPE addas ac amddiffyniadau eraill, gan 
gynnwys pellhau corfforol, i gadw staff, cwsmeriaid a 

Casglu a dadansoddi data ar weithwyr i ddarganfod 
pwy sy’n gwneud pa fath o rolau ac ar ba fath o 
gontractau

Gweithredu arferion Gwaith Teg gan gynnwys talu’r 
Cyflog Byw gwirioneddol i weithwyr a chynnig 
contractau diogel i weithwyr

DYLAI CYFLOGWYR

Mae sefydliadau wedi gorfod 
addasu’n gyflym i weithio 
gartref heb seilwaith ar waith. 
Mae menywod wedi cael 
ymateb cymysg i weithio gartref 
yn ystod yr argyfwng. Er bod 
rhai yn awyddus i barhau i 
weithio o bell yn y dyfodol, mae 
menywod eraill yn awyddus i 
fynd yn ôl i’w gweithle arferol.
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4Mae’r argyfwng hwn yn 
effeithio’n arbennig ar y 
gweithwyr ar y cyflog isaf, ar 
gontractau ansicr Effeithiwyd yn 
arbennig ar weithwyr BAME, a 
gweithwyr ifanc a benywaidd 
oherwydd bod cynifer ohonynt 
yn gweithio yn y rolau hyn.
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