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CYFLWYNIAD 

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddwyd 
ein hadroddiad Cyflwr y Genedl 
cyntaf, oedd yn dwyn ynghyd 
ddata am rywedd wedi’i 
ddadgyfuno mewn tri phrif faes 
ffocws strategol ar gyfer Chwarae 
Teg – menywod yn yr economi, 
menywod yn cael eu cynrychioli 
a menywod mewn perygl. 
Gwnaethom hyn, gan nad oedd 
adnodd o’r fath yn bodoli yng 
Nghymru; ni allech gael gafael ar 
ystadegau ynghylch rhywedd yn 
hawdd er mwyn penderfynu faint o 
gynnydd oedd yn cael ei wneud i 
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb. 

Yn ein pumed flwyddyn o 
gyhoeddi, penderfynom mai 
dyma’r adeg i fyfyrio ar y cyfnod 
a darganfod a oedd unrhyw 
dueddiadau mwy hirdymor yn dod 
i’r amlwg. Dim ond newid graddol 
mae llawer o’r dangosyddion y 
byddwn yn ailymweld â hwy’n 
flynyddol yn ei ddangos, ond 
dros bum mlynedd roeddem yn 
gobeithio gweld newid mwy 
sylweddol yn digwydd. 

Mae rhywfaint o’r data yn her. 
Mae dadgyfuno yn ôl rhywedd 
a nodweddion ychwanegol 
yn parhau i fod yn her ar lefel 
Gymreig, ni ellir tynnu rhywfaint o’r 
data a ddefnyddiwn o flwyddyn i 
flwyddyn o setiau data a gynhyrchir 
yn flynyddol sy’n cyfyngu ar fesur 
cyson ar gyfer y cyfnod cyfan o 

bum mlynedd. Yn ogystal, rydym 
hefyd wedi profi argyfwng unwaith 
mewn cenhedlaeth, pandemig 
Covid-19, sydd yn amlwg wedi 
effeithio ar rai setiau data. 

Mae hefyd yn bwysig gosod y 
data yn yr adroddiad hwn yn 
y cyd-destun presennol. Yng 
Nghymru, rydym yn ffodus i gael 
ymrwymiad lefel uchel i gyfiawnder 
cymdeithasol gan Weinidogion 
y Llywodraeth. Adlewyrchir hyn 
mewn cerrig milltir cenedlaethol 
megis dileu’r bwlch cyflog ar 
gyfer rhywedd, anabledd ac 
ethnigrwydd erbyn 2050. 

Fodd bynnag, rydym mewn sefyllfa 
heriol iawn. Mae’r argyfwng costau 
byw yn parhau i frathu, wrth i’r 
bwlch rhwng incwm pobl a chostau 
cynyddol gynyddu ymhellach fyth. 

Rydym yn gweithredu mewn 
gofod ariannol a chyllidol sy’n 
tynhau’n barhaus, a waethygwyd 
gan y ffaith bod cyllid yr UE ar 
fin dod i ben. Byddwn yn gweld 
prosiectau fel ein rhaglen Cenedl 
Hyblyg 2 yn dod i ben, rhaglen 
sydd wedi helpu i roi dros £5.5m 
ym mhocedi menywod. Nid oes 
unrhyw gyllid gwirioneddol yn ei 
le, gyda Chronfa Ffyniant Gyffredin 
y DU a chyllid Ffyniant Bro arall yn 
defnyddio dull gwahanol iawn o 
ran ffocws a gweinyddiaeth. 

Rydym hefyd yn debygol o weld 
newidiadau deddfwriaethol 
sylweddol yn y dyfodol agos, 
megis Bil Hawliau’r DU a Bil 
Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Dirymu a Diwygio), sy’n peri 
risg sylweddol i hawliau ac 
amddiffyniadau y brwydrwyd yn 
galed i’w hennill. 

Yn erbyn y cefndir hwn, mae’r 
diffyg cynnydd a welwn yn 
y data pum mlynedd yn peri 
pryder. Mae’r anghydraddoldeb 
parhaus a amlygir yn y data yn 
gadael menywod yn fwy agored i 
effeithiau gwaethaf argyfyngau fel 
y pandemig a’r argyfwng costau 
byw. I’r menywod sydd wedi’u 
hymyleiddio fwyaf, mae effaith yr 
argyfyngau olynol hyn hyd yn oed 
yn waeth. Ni fydd y sefyllfa hon yn 
newid nes inni gau’r bylchau rhwng 
y rhywiau sy’n amlwg yn ein data 
ar gyfer pob menyw. 

Yn yr economi, gwelwn rywfaint 
o newid cadarnhaol ers 2019. 
Mae’r bwlch cyflog ar sail rhywedd 
wedi lleihau ond mae’n parhau i 
fod ar 11.3%. Mae cyfran fwy o 
fenywod bellach mewn cyflogaeth, 
mae cyfran lai yn economaidd 
anweithgar oherwydd gofalu am 
y teulu neu’r cartref, ac mae cyfran 
y menywod sy’n gweithio’n rhan-
amser hefyd wedi gostwng. Mae 
hyn i gyd yn symudiad i’r cyfeiriad 
cywir, er yn symudiad araf. 
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Mae cynrychiolaeth menywod 
mewn gwleidyddiaeth wedi symud 
i’r cyfeiriad cywir i raddau helaeth 
ymhlith ein Haelodau Seneddol 
a’n cynghorwyr lleol, ond mae’n 
parhau i fod yn is na 40% ar 
gyfer y ddau. Yn y Senedd, mae 
cynrychiolaeth menywod wedi 
mynd tuag yn ôl mewn etholiadau 
olynol ers 2003. Ac mae sectorau 
allweddol o’n heconomi yn parhau 
i fod wedi’u gwahanu’n nodedig ar 
sail rhywedd. 

Yn anffodus, mae lefel risg 
menywod yn ymddangos yn 
ddigyfnewid i raddau helaeth. 
Mae data yn her arbennig mewn 
perthynas â thrais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol. Er na allwn fapio 
data o flwyddyn i flwyddyn fel 
gyda rhai dangosyddion eraill, 
gan edrych ar ddata o 2018/19 
a’r data diweddaraf sydd ar gael, 
nid ydym yn gwneud fawr ddim 
cynnydd, os o gwbl, o ran dileu 
trais yn erbyn menywod. Gwelwn 
hefyd fod sefydliadau arbenigol o 
dan bwysau aruthrol a menywod 

yn cael eu gadael i lawr gan ein 
system cyfiawnder troseddol. 

Mae’r ymrwymiad lefel uchel 
sydd gennym yng Nghymru 
i gyfiawnder cymdeithasol a 
chydraddoldeb, a fynegir yng 
nghynlluniau gweithredu amrywiol 
y llywodraeth, y cerrig milltir 
cenedlaethol a’r nodau llesiant eu 
hunain, i’w groesawu ac yn sylfaen 
amhrisiadwy ar gyfer ysgogi newid. 
Ond, yn syml iawn, nid ydym yn 
gweld hyn yn trosi’n gynnydd sydd 
ei angen i wireddu’r uchelgeisiau 
hyn yn y dyfodol agos. 

Ar y cyflymder presennol o newid, 
bydd menywod yng Nghymru 
yn aros degawdau cyn cyflawni 
cydraddoldeb. Ar gyfer y merched 
mwyaf ymylol, bydd hyd yn 
oed yn hirach. Ochr yn ochr ag 
adroddiadau blynyddol blaenorol 
ar Gyflwr y Genedl, rydym 
wedi gwneud yn glir bod angen 
ymrwymiad, egni ac adnoddau 
o’r newydd i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb rhywedd. 
Yn anffodus, mae’n rhaid i ni 

ailadrodd y neges honno eto. 

Nid oes amheuaeth ein bod 
yn gweithredu mewn cyd-
destun anodd ar hyn o bryd, 
gyda phwysau cynyddol ar 
gyllidebau sy’n lleihau o hyd. 
Yn y sefyllfaoedd hyn, mae’n 
bwysicach fyth bod mynd i’r 
afael ag anghydraddoldeb yn 
parhau’n flaenoriaeth a bod 
cydraddoldeb yn cael ei brif 
ffrydio i benderfyniadau gan y rhai 
sydd mewn swyddi o rym. Os na 
wnawn ni, rydym mewn perygl o 
wreiddio ymhellach neu hyd yn oed 
waethygu anghydraddoldebau. 

Byddwn yn parhau i gynhyrchu ein 
hadroddiad Cyflwr y Genedl bob 
blwyddyn i fesur ein cynnydd tuag 
at Gymru gyfartal o ran rhywedd, a 
sicrhau ein bod yn gweld geiriau’n 
cael eu troi’n weithredoedd.

CROESTORIADEDD   

Mae croestoriadedd yn derm 
sy’n cael ei ddefnyddio’n llawer 
ehangach yn 2023 nag yr oedd 
pan gyhoeddwyd ein hadroddiad 
Cyflwr y Genedl cyntaf yn 2019. 

Mae hwn yn newid cadarnhaol, 
gyda’r llywodraeth, sefydliadau’r 
trydydd sector a chyflogwyr 
bellach yn ymwneud llawer mwy 
â’r angen i edrych ar sut y gall 
gwahanol fathau o wahaniaethu 
ac anghydraddoldeb groestorri a 
chreu profiadau gwahanol, yn aml 
rhai gwaeth. 

Rydym yn glir, pan fyddwn yn 
sôn am gyflawni cydraddoldeb 
rhywedd, ein bod yn golygu 
cydraddoldeb i bob menyw yng 
Nghymru. Er mwyn cyflawni hyn, 
mae angen inni ganolbwyntio 
ar y rhai mwyaf ymylol yn 
gyntaf; y merched sy’n wynebu’r 
rhwystrau a’r anfantais fwyaf. 
Mae ymagwedd groestoriadol yn 
hanfodol i allu gwneud hyn. 

Rhaid i ymagwedd groestoriadol 
gael ei gwreiddio yn y broses 
o lunio polisïau a gwneud 
penderfyniadau ledled Cymru. 
Ymagwedd sy’n cydnabod sut 

mae nodweddion fel rhywedd, hil, 
ethnigrwydd, ffydd, anabledd, 
oedran, rhywioldeb a dosbarth yn 
parhau i lywio mynediad at bŵer, 
dylanwad, adnoddau a braint. 

Mae data’n aml yn cael ei 
ddyfynnu fel y prif rwystr i 
gymhwyso lens wirioneddol 
groestoriadol. Yn ddiamau, nid yw 
ein setiau data mawr, meintiol yn 
adlewyrchu’n llawn brofiadau a 
chanlyniadau rhai grwpiau ymylol. 
Ond, nid yw’r her hon yn amhosibl 
ei gorchfygu. Gallwn edrych ar sut 
mae nodweddion fel ethnigrwydd 
ac anabledd yn croestorri 
â rhywedd mewn rhai data 
economaidd, fel rydym wedi’i 
wneud isod, a gallwn wneud 
y defnydd gorau o dystiolaeth 
ansoddol a phrofiad o fyw i lywio 
penderfyniadau. 

Mae creu’r unedau data 
Cydraddoldeb o fewn Llywodraeth 
Cymru i’w groesawu’n fawr, a 
gobeithiwn y bydd yn arwain at 
ddata gwell wedi’i ddadgyfuno, 
sy’n hygyrch i’r cyhoedd, i’n helpu 
ni i gyd i fabwysiadu ymagwedd 
wirioneddol groestoriadol at ein 
gwaith. 
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MENYWOD YN YR ECONOMI  

ANABLEDD A GWEITHGARWCH ECONOMAIDD 2018-22  
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth1

Anweithgarwch economaiddDiweithdra    Gweithgarwch economaidd

Ers 2018, rydym wedi gweld 
cynnydd yng ngweithgarwch 
economaidd menywod anabl, 
ac mae hefyd yn gadarnhaol 
gweld gostyngiad yn y gyfradd 
ddiweithdra. Fodd bynnag, 
ar draws y metrigau hyn, mae 
menywod anabl yn parhau i fod 
dan fwy o anfantais na menywod 
nad ydynt yn anabl. 

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae 
cyfradd cyflogaeth menywod o 
leiafrifoedd ethnig wedi cynyddu’n 
sylweddol, ond mae’n parhau i 
fod yn is na chyfradd menywod 
gwyn. Rydym hefyd yn gweld 
cynnydd mewn diweithdra ymhlith 
menywod o leiafrifoedd ethnig yn 
dilyn y pandemig Covid, mater y 
bydd angen mynd i’r afael ag ef 

gan ei fod yn ymddangos ei fod 
wedi gwaethygu ymhellach dros y 
flwyddyn ddiwethaf.

STATWS CYFLOGAETH YN ÔL RHYWEDD AC ETHNIGRWYDD      
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

Anweithgar (16-64)Di-waith (16+)Mewn cyflogaeth (16-64)

Mae menywod yn parhau i 
wynebu rhwystrau yn ein heconomi 
nad yw dynion yn eu hwynebu. 
Mae ein systemau, strwythurau a 
pholisïau economaidd yn creu ac 
yn atgynhyrchu anghydraddoldeb 
hirsefydlog. Mae 
anghydraddoldeb rhywedd yn yr 
economi yn deillio o’r gwahanol 
rolau, sectorau, galwedigaethau 
a mathau o gontractau y mae 
menywod yn fwy tebygol o gael 
eu cyflogi ynddynt, sydd yn ei dro 
yn cael ei siapio gan y pwysau 
cynyddol mae menywod yn aml yn 
ei wynebu oherwydd cyfrifoldebau 
gofalu. 

Mae’r anghydraddoldeb hwn 
yn gadael menywod yn fwy 
bregus i siociau ac argyfyngau 
economaidd. Gwelsom hyn yn 
digwydd yn ystod y pandemig, 
ac rydym yn ei weld eto gyda’r 
argyfwng costau byw. Nid yn unig 
mae hyn yn effeithio ar fenywod 
a’u teuluoedd, ond mae iddo gost 
economaidd hefyd. 

Dros y pum mlynedd diwethaf, 
mae’r data economaidd a 
gyflwynir yn yr adroddiad hwn 
yn rhoi darlun cymysg. Er ein 
bod wedi gweld cynnydd mewn 
mannau, mae hyn yn aml yn eithaf 
ymylol ac mae cyflymder y newid 
yn boenus o araf. Ar y cyflymder 
presennol, mae menywod yn 
edrych ar sawl degawd cyn cau 

bylchau allweddol ar sail rhywedd, 
yn yr economi. 

Er bod cyflogau menywod wedi 
cynyddu mwy na chyflogau dynion, 
nid yw hyn wedi bod yn ddigon i 
gau’r bwlch cyflog ar sail rhywedd, 
ac mae menywod yn dal i gael llai 
o gyflog ar gyfartaledd na dynion. 
Ers 2018, mae’r bwlch cyflog ar 
sail rhywedd wedi cau 2.2 pwynt 
canran yn unig, ac mae’n dal i 
sefyll ar 11.3%. 

Ychydig iawn o newid a welwn 
mewn cyfraddau gweithgarwch 
economaidd ac anweithgarwch 
economaidd yn gyffredinol, ond 
gwelwn ostyngiad yng nghyfran y 
menywod economaidd anweithgar 
sy’n nodi bod hyn oherwydd gofalu 
am y teulu neu’r cartref (gostyngiad 
o 4 pwynt canran). Fodd bynnag, 
mae menywod yn parhau i 
fod yn llawer mwy tebygol o 
ddatgan y rheswm hwn na dynion 
economaidd anweithgar. 

Mae’r effaith a gafodd Covid-19 
ar gyfraddau cyflogaeth a 
diweithdra menywod a dynion yn 
glir yn y data, ond mae ffigurau 
wedi dychwelyd i raddau helaeth 
i lefelau cyn y pandemig. Er bod 
cyflogaeth menywod yn uwch 
nawr nag yn 2018, ychydig iawn 
sydd wedi newid yn y bwlch rhwng 
menywod a dynion. 

Mae lefelau hunangyflogaeth 
ymhlith menywod a dynion wedi 
gostwng, ac mae’r bwlch ar 
sail rhywedd yn parhau, gyda 
menywod yn llai tebygol o fod yn 
hunangyflogedig. 

Mae gostyngiad o 3 phwynt 
canran yng nghyfran y menywod 
sy’n gweithio’n rhan-amser o 
gymharu â 2018. Gallai hyn 
fod yn arwydd bod ffyrdd mwy 
ystwyth a hyblyg o weithio yn agor 
cyfleoedd. Fodd bynnag, efallai 
nad yw’n duedd gyson gan fod 
cynnydd mewn gweithio rhan-
amser ymhlith menywod dros y 
flwyddyn ddiwethaf. 

Dynion Menywod

Menywod gwyn Menywod o leiafrifoedd 
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TÂL FESUL AWR  

2018

CYFLOG YR AWR I
 WEITHWYR

GWRYWAIDD

£10.54

£13.10

2022

£12.19

£14.77

£11.42

£13.85

 +
 2

1.
3%

 

 +
 2

1.
2%

 

 +
 2

4.
3%

 

 Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE), Dadansoddiad o’r Gweithle, 2018-22  

BWLCH CYFLOG AR SAIL RHYWEDD YN Y DU A CHYMRU, 2018-22 DU Cymru

NEWIDIADAU MEWN GWEITHGARWCH ECONOMAIDD YN ÔL 
RHYWEDD   

Dynion Menywod

NEWIDIADAU MEWN ANWEITHGARWCH ECONOMAIDD YN 
ÔL RHYWEDD       

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

 

PAM MAE MENYWOD A DYNION YN ECONOMAIDD 
ANWEITHGAR?
Source: Annual Population Survey

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

CYFLOG YR AWR I 
WEITHWYR 

BENYWAIDD

CYFLOG CANOLRIFOL 
YR AWR HOLL

WEITHWYR YNG 
NGHYMRU

Dynion Menywod

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

Dynion Menywod
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CYFRADDAU CYFLOGGETH, 16-64 OED, RHWNG 2018-2022 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth

CYFRADDAU CYFLOGAETH A DIWEITHDRA 

DIWEITHDRA, 16-64 OED, RHWNG 2018-2022 
    Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 

CYFLOGEION O PHOBL HUNANGYFLOGEDIG, 16-64 OED, 
RHWNG2018-2022
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 

Gweithwyr Gwrywaidd Hunangyflogedig gwrywaidd

Gweithwyr Benywaidd Hunangyflogedig benywaidd

PATRYMAU GWAITH 

PATRYMAU GWAITH DYNION A MENYWOD, RHWNG 2018-2022
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 

Dynion llawn-amser Dynion rhan-amser 

Menywod llawn-amser Menywod rhan-amser

PATRYMAU GWAITH MENYWOD, 16-64 OED, RHWNG 2018-2022
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 

Menywod llawn-amser Menywod rhan-amser

Dynion Menywod

Dynion Menywod
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CYNRYCHIOLI MENYWOD 
Mae cael lleisiau amrywiol yn yr 
ystafell yn golygu bod gwahanol 
faterion yn cael eu trafod a 
bod safbwyntiau gwahanol 
yn cael eu hystyried. Nid yw 
hyn yn bwysicach yn unman 
nag mewn gwleidyddiaeth a 
bywyd cyhoeddus, lle mae 
penderfyniadau’n cael eu gwneud 
sy’n effeithio ar ein bywydau o 
ddydd i ddydd. 

 

Mae cynnydd dros y pum mlynedd 
diwethaf mewn cynrychiolaeth 
wleidyddol unwaith eto wedi bod 
yn eithaf cymysg. 

Mae cyfran y cynghorwyr sy’n 
fenywod wedi gwella, er bod hyn 
yn parhau i fod ymhell o dan 50% 
ac nid yw wedi trosi’n gynnydd yn 
nifer y menywod sy’n arweinwyr 
cynghorau. Yn yr un modd yn 
San Steffan, mae cynnydd wedi’i 
wneud, ond mae’r cyflymder yn 
araf, gyda dim ond 35% o Aelodau 
Seneddol Cymru yn fenywod. 

Yn y Senedd rydym wedi mynd 
tuag yn ôl, gyda gostyngiad o 47% 
o fenywod yn Aelodau o’r Senedd 
yn 2018 i 43% yn 2022. 

Mae’n anodd mesur cynrychiolaeth 
mewn penodiadau cyhoeddus, 
gan fod diffyg data cyson ar gael 
i’r cyhoedd o hyd. O’r data sydd 
gennym, mae’n ymddangos bod 
cynnydd wedi’i wneud o ran cyfran 
y menywod a benodwyd, ond 
ni allwn ystyried hyn o safbwynt 
croestoriadol.

Senedd: 
Canran o Aelodau o’r Senedd 
benywaidd 

Senedd y DU:
Canran o Aelodau Seneddol 
benywaidd 

Cynghorau Lleol:
Canran menywod yng 
nghynghorwyr

28%

47%

2018 2022

% o arweinwyr cynghorau benywaidd  
% o Brif Weithredwyr Cynghorau benywaidd  

2018
2018

2022
2022

Penodiadau Cyhoeddus:
(Ffynhonnell: EHRC, 2017 a’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus, 2021) 

47%
o benodiadau neu 
ailbenodiadau cyhoeddus yng 
Nghymru yn fenywod

56%

46%

2015/16 2020/21

o benodiadau yng Nghymru yn 
2020/21 yn fenywod 

 o ailbenodiadau yng Nghymru 
yn 2020/21 yn fenywod
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43%

36%

2018 2022

Arweinyddiaeth 
Cynghorau Lleol

18%

23%
18%

18%

2018 2022

28%
35%

Roedd Roedd 

Roedd 
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BUSNES A’R GWEITHLE   

Mae llawer o sectorau a 
galwedigaethau yng Nghymru 
yn dal i gael eu gwahanu ar sail 
rhywedd. Mae hyn yn cyfrannu at y 
bwlch cyflog ar sail rhywedd, gan 
fod rhai sectorau a galwedigaethau 
yn cael eu nodweddu gan gyflogau 
uchel ac isel. 

Ers 2018, ar draws sectorau 
sy’n draddodiadol yn cael eu 
dominyddu gan ddynion, bu 
rhywfaint o gynnydd, gyda 
chyfran y menywod yn y gweithlu 
gweithgynhyrchu ac adeiladu yn 
cynyddu. Fodd bynnag, nid yw 
menywod hyd yn oed yn ffurfio 
chwarter y gweithlu. 

Mewn sectorau sy’n draddodiadol 
yn cael eu dominyddu gan 
fenywod, fel addysg ac iechyd, a 
chyfran y menywod mewn rolau 
uwch, ychydig o newid a welwn. 
 

BETH YW’R CYDBWYSEDD O RAN RHYWEDD YN SECTORAU CYMRU? 
Ffynhonnell: Swyddi’r gweithlu yn ôl diwydiant (SIC 2007) a rhywedd, Mehefin 2018-22 

Menywod yn Sectorau Cymru 2018-22
C : Gweithgynhyrchu

F : Adeiladu

J : Gwybodaeth a chyfathrebu

N : Gweithgareddau gweinyddu a gwasanaethau cymorth

O : Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn; nawdd cymdeithasol gorfodol

P : Addysg

Q : Gweithgareddau iechyd dynol a gwaith cymdeithasol

20182022

PWY SYDD MEWN ROLAU 
UWCH A PHROFFESIYNOL?  
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth  Menywod: Rheolwr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddo-

78.4%

66
.8

%
58

.4
%

45.0%

23.6%

79.3%

67
.6

%

11
.7

% 21.6%

58
.2

%

40.9%
30.6%31.2%

16
.5%

Cyfran o fenywod 
wedi gostwng gan 
0.9

Cyfran o fenywod 
wedi gostwng gan 
0.6

12

Dynion: Rheolwr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion Dynion: Galwedigaethau proffesiynol

Menywod: Galwedigaethau proffesiynolMenywod: Rheolwr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion

2021

2018     

2021

2018     
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MENYWOD MEWN PERYGL 

Mae menywod yn parhau i wynebu 
mwy o risg o gam-drin, aflonyddu 
a thrais. Mae’r rhain yn achos ac 
yn ganlyniad i anghydraddoldeb 
rhywedd, ac yn faterion sy’n 
effeithio ar bob agwedd ar 
fywydau menywod, gan lywio 
penderfyniadau ynghylch beth i’w 
wisgo, ble i fynd a sut i gyrraedd 
yno. 

Mae’n anodd mesur maint ac 
effaith trais yn erbyn menywod 
gan mai ychydig o setiau data 
dibynadwy, cynhwysfawr sy’n cael 

eu cynhyrchu’n gyson. Ni allwn 
ddibynnu ar ddata trosedd yn unig, 
mae cyfyngiadau sylweddol gyda 
hyn. Yn lle hynny, rydym wedi 
ceisio dros y pum mlynedd diwethaf 
i dynnu ar ddata gan sefydliadau 
sy’n darparu gwasanaethau 
arbenigol a’r astudiaethau 
diweddaraf sy’n archwilio 
profiadau bywyd menywod. 

O’r herwydd, mae’r adran hon 
o’n hadolygiad pum mlynedd yn 
cyflwyno data o adroddiadau 
blaenorol ar Gyflwr y Genedl, ochr 

yn ochr â’r data diweddaraf sydd 
ar gael o ffynonellau niferus. Yr 
hyn y gallwn ei weld o’r dystiolaeth 
hon, yw nad ydym yn gwneud fawr 
ddim cynnydd o ran dileu trais yn 
erbyn menywod, mae sefydliadau 
arbenigol o dan bwysau aruthrol 
ac mae menywod yn cael eu 
gadael i lawr gan ein system 
cyfiawnder troseddol. 

Hyd nes y bydd pob math o drais 
gan ddynion yn erbyn menywod 
yn cael ei ddileu, ni allwn gyflawni 
cydraddoldeb. 

TREISIO AC YMOSODIADAU RHYWIOL   

Yn ein hadroddiad Cyflwr y 
Genedl cyntaf, gwnaethom 
gynnwys data gan Rape 
Crisis UK, a oedd yn 
dangos bod: 

93%

23%

29%

o ddefnyddwyr y 
gwasanaeth yn fenywod 

yn Ddu, Asiaidd neu o 
leiafrif ethnig 

yn anabl

Mae’r data diweddaraf sydd ar 
gael gan Rape Crisis Cymru a 
Lloegr yn dangosii:

1 mewn 4

70,330

5 mewn 6

1 mewn100

Bod 1 o bob 4 menyw wedi 
cael ei threisio neu wedi dioddef 
ymosodiad rhywiol fel oedolyn 

Bod y nifer uchaf erioed o 
dreisio wedi’i gofnodi gan yr 
heddlu yn y flwyddyn a ddaeth i 
ben ym mis Mawrth 2022

Nad yw 5 o bob 6 menyw sy’n 
cael eu treisio yn adrodd hynny 
i’r heddlu 
Mai dim ond 1 o bob 100 o 
achosion o dreisio a gofnodwyd 
gan yr heddlu a arweiniodd at 
gyhuddiad yr un flwyddyn 

CAM-DRIN DOMESTIG 

Achosion o dreisio 
merched sy’n cael 
eu cofnodi gan yr 
heddlu:iii:  

cynnydd 
ers 2018

Atgyfeiriadau 
at wasanaethau 
cymorth trais 
rhywiol: 

cynnydd o 
2019 i 
2022iv

22%

70%

CYFRAN YR HOLL DROSEDDAU A GOFNODIR YNG NGHYMRU SY’N YMWNEUD Â CHAM-DRIN DOMESTIGV

    

Cyfran yr holl ddioddefwyr cam-drin domestig 
yng Nghymru a Lloegr sy’n fenywod:vi  

74%

75%

                     Does dim posibl tanddatgan cyfraddau 
epidemig y trais, y cam-drin a’r gormes yn erbyn 
menywod a merched a fu ledled Cymru dros y pum 
mlynedd diwethaf. Yn anffodus, mae casineb at 
fenywod a rhywiaeth yn dal i fod yn rhan o wead 
ein cymdeithas a chyhyd ag y bo’r ymddygiadau 
cysylltiedig yn dal i fod yn dderbyniol, yn cael eu 
diystyru fel tynnu coes, ac yn aml ddim yn cael eu herio 
gan gael eu hystyried yn ‘feiau derbyniol’, ni fyddwn 
yn gweld gostyngiad. 

Mae gwasanaethau arbenigol yn gweithio i ddileu 
trais a chamdriniaeth, ac yn cefnogi’r rhai hynny 
sydd wedi’i brofi. Maent yn gwneud hynny yn 
erbyn cefndir heriol pandemig Covid-19, toriadau 
llymder a’r argyfwng costau byw presennol. Mae’r 
nod o’i ddileu yn gyraeddadwy, ond er mwyn creu 
newid gwirioneddol sy’n para, rhaid iddo fod yn 
flaenoriaeth, nid yn unig i ni, ond i 
agenda pawb.

- Cymorth i Ferched Cymru 15

2019

2022



17

AFLONYDDU RHYWIOL 

Mae diffyg data blynyddol dibynadwy ar aflonyddu 
rhywiol, ond wrth edrych ar adroddiadau Cyflwr y 
Genedl blaenorol, gwelwn fod maint y broblem yn 
parhau i fod yn ddigyfnewid i raddau helaeth. Mae 
menywod, yn enwedig menywod ifanc, yn dal i brofi 
aflonyddu yn rheolaidd mewn mannau cyhoeddus. 

52% 50%

2018 2021 2022

o ferched 13-21 oed yn 
y DU eu bod wedi profi 
aflonyddu ar y strydvii

o fenywod 16-34 oed eu 
bod wedi profi o leiaf un 
math o aflonyddu yn ystod 
y flwyddyn ddiwethafix  
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TEIMLO’N DDIOGEL AR ÔL IDDI DYWYLLU: DYNION
    

58% 31% 8% 3%
50% 38% 9% 3%

60

50

40

30

20

10

0 

TEIMLO’N DDIOGEL AR ÔL IDDI DYWYLLU: MENYWOD

35% 38% 18% 10%
23%
    

40%
    

24%
    

13%
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TEIMLO’N DDIOGEL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS AR ÔL
IDDI DYWYLLU, YN ÔL RHYWEDD, 2016-2022: DYNION

51% 38% 9% 3%
46% 43% 9% 3%
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29% 39% 21% 10%
23%
    

42% 23% 12%
DIOGELWCH 

Mae menywod yn parhau i fod yn 
llawer llai tebygol o ddweud eu bod 
yn teimlo’n ddiogel ar ôl iddi dywyllu 
yng Nghymru, ac mae’r ffigurau’n 
dangos darlun sy’n gwaethygu ers 
2016-17. 
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83% 17% 58% 42%

81% 19% 51% 49%
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dynion menywod

POBL YN TEIMLO’N DDIOGEL (YN Y CARTREF, YN CERDDED YN 
YR ARDAL LEOL, AC YN TEITHIO), YN ÔL RHYWEDD, 2016-2022 : 
MENYWOD A DYNION
    

2021-22
2018-19

Teimlo’n anniogel gartref, yn 
cerdded yn yr ardal leol, ac 
yn teithio wedi cynyddu 5% o 
gymharu â 2016-2017

Mae cyfran y merched sy’n: 

teimlo’n anniogel yn yr ardal leol ar ôl iddi 
dywyllu wedi cynyddu 4%

Mae cyfran y merched sy’n: 

 teimlo’n anniogel ar drafnidiaeth gyhoeddus 
ar ôl iddi dywyllu wedi cynyddu 4% o 
gymharu â 2016-2017

Mae cyfran y merched sy’n: 

16

dywedodd 

71%
o fenywod yn y DU eu 
bod wedi profi 
aflonyddu ar y stryd viii

dywedodd dywedodd 
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2018-19 2021-22 2018-19 2021-22

2018-19 2021-22 2018-19 2021-22

TEIMLO’N DDIOGEL AR DRAFNIDIAETH GYHOEDDUS AR ÔL
IDDI DYWYLLU, YN ÔL RHYWEDD, 2016-2022: MENYWOD
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TLODI

Mae cysylltiad agos rhwng risg 
tlodi menywod a’u safle yn y 
farchnad lafur ac o fewn cartrefi. 
Fel ail enillwyr, neu brif ofalwyr, 
mae gan lawer o fenywod incwm 
annibynnol cyfyngedig, sy’n eu 
gadael yn arbennig o agored i 
fynd i dlodi os bydd perthynas yn 
chwalu. 

Ar gyfartaledd, nid yw menywod 
yng Nghymru yn ennill digon yn 

annibynnol i gyrraedd y Safon 
Isafswm Incwm, sef £25,000 ar 
hyn o bryd. 

Mae tlodi wedi bod yn broblem 
barhaus yng Nghymru, a gwelwn 
yn y data fod cyfraddau tlodi ar 
gyfer llawer o fathau o aelwydydd 
yn uwch nawr nag yn 2019. Mae 
cyfyngiadau i’r data hwn, gan mai 
dim ond ar lefel aelwyd y caiff 
ei fesur, ond gallwn weld bod 

aelwydydd lle mae menywod yn 
benteulu yn gyffredinol mewn mwy 
o berygl o dlodi. 

Mae hyn yn cynnwys rhieni sengl, 
y mwyafrif ohonynt yn fenywod, lle 
mae 46% bellach yn byw mewn 
tlodi, o gymharu â 44% yn 2019-
20.x 

PWY SYDD YN Y PERYGL MWYAF O DLODI? 
Ffynhonnell: Stats Cymru, HBAI, Oedolion oedran gweithio mewn 
tlodi incwm cymharol yn ôl math o gyflogaeth, 2016-17 a 2019-20 

2016-172019-20

DIWYGIO NAWDD CYMDEITHASOL A LLES 

Dylai’r system nawdd cymdeithasol 
ddarparu rhwyd   ddiogelwch 
hanfodol i bobl sy’n cael eu hunain 
yn ddi-waith neu mewn trafferthion 
ariannol. Ers i ni gyhoeddi’r 
adroddiad Cyflwr y Genedl cyntaf, 
bu newidiadau parhaus i system 
nawdd cymdeithasol y DU, yn 
bennaf oll y broses o gyflwyno 
Credyd Cynhwysol. 

O’r herwydd, rydym wedi 
canolbwyntio data ar hawlwyr 
Credyd Cynhwysol rhwng 2018 
a 2022 yn hytrach na dychwelyd 
at rai o’r ffigurau sydd wedi’u 
cynnwys yn ein hadroddiad Cyflwr 
y Genedl cyntaf. 

 

Ers 2018, mae cyfran uwch o 
hawlwyr Credyd Cynhwysol 
bellach yn fenywod. Ac ar draws 
y pum mlynedd gwelwn fod 
menywod yn fwy tebygol na 
dynion, o fod mewn gwaith ac yn 
hawlio Credyd Cynhwysol, sy’n 
arwydd o effaith gweithio llai o 
oriau a chyflog isel ar incymau 
menywod. 

PA GYFRAN O HAWLWYR CREDYD CYNHWYSOL SYDD MEWN GWAITH? 

2018
Hawlwyr Credyd Cynhwysol

43%

MENYWOD

50%

DYNION

50%

Ffynhonnell: Yr Adran Gwaith a Phensiynau drwy Stat-Xplore 

2022
Hawlwyr Credyd Cynhwysol

57%

19

Menyw sengl

Dyn sengl

Cwpl

Person sengl â phlant

Cwpl â phlant

Pensiynwraig sengl

Pensiynwr sengl

Cwpl ar bensiwn

Pob aelwyd

Dynion Menywod

DYNION MENYWOD
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CASGLIAD 

ÔL-NODIADAU

Pan wnaethom gyhoeddi ein 
hadroddiad Cyflwr y Genedl cyntaf 
ym mis Ionawr 2019, ni fyddem 
byth wedi gallu rhagweld yr heriau 
y byddem yn eu hwynebu dros y 
pum mlynedd nesaf. Mae’n debygol 
y bydd effaith pandemig Covid-19 
i’w theimlo am flynyddoedd lawer, 
ac nid yw effaith lawn yr argyfwng 
costau byw wedi’i deall eto. 

Yr hyn y mae ein hadolygiad 
pum mlynedd o Gyflwr y Genedl 
yn ei ddangos i ni yw bod 
gennym o leiaf un ffactor cyson – 
anghydraddoldeb. Er bod cynnydd 
wedi’i wneud mewn rhai meysydd, 
ac y dylid dathlu hynny’n sicr, 
mae’r cynnydd hwn yn eithaf ymylol 
mewn sawl ffordd. Nid ydym eto 
wedi newid pethau mewn llawer o’r 
meysydd sydd wedi’u cynnwys yn 
yr adroddiad hwn. 

Ni ddylai fod angen i fenywod 
yng Nghymru aros sawl degawd 
i weld bylchau ar sail rhywedd 
yn ein heconomi yn cau, am 
gynrychiolaeth deg neu ddiwedd ar 
drais, aflonyddu a chamdriniaeth. 
Ni fydd yr un person unigol yn 
gallu mynd i’r afael â’r materion 
cymhleth a rhyng-gysylltiedig niferus 
sy’n arwain at anghydraddoldeb 

rhywedd. Mae angen i hon fod 
yn genhadaeth wirioneddol 
genedlaethol, lle mae llywodraeth, 
busnes ac unigolion i gyd yn 
chwarae rhan weithredol wrth fynd 
i’r afael ag anghydraddoldeb. 

Bydd angen i’r Llywodraeth 
wneud penderfyniadau gwahanol 
ynghylch ymhle y dylent fuddsoddi 
arian a sut y gall polisi cyhoeddus 
ysgogi newid yn fwy effeithiol ac 
yn gyflymach. Rhaid i fusnesau 
barhau i ystyried sut y maent yn 
trefnu gwaith, a’r polisïau a’r 
arferion sydd eu hangen i fynd 
i’r afael â gwahaniaethu a chreu 
gweithleoedd gwirioneddol 
gynhwysol. Helpodd y pandemig 
i gyflymu llawer o newidiadau 
cadarnhaol yn y ffordd rydym yn 
gweithio; rhaid i hyn barhau gyda 
ffocws manwl ar gydraddoldeb a 
chynhwysiant. 

A bydd angen i gymdeithas sifil 
edrych ar sut rydym yn goroesi, yn 
tyfu ac yn cydweithio mewn tirwedd 
ariannu sy’n newid yn barhaus, 
fel y gallwn gefnogi grwpiau sydd 
ar y cyrion yn effeithiol, ymgyrchu 
dros newid a dal y rhai sydd mewn 
swyddi o bŵer yn atebol. 

Mae Cymru’n wynebu heriau a 
chyfleoedd unigryw. Mae gennym 
seiliau cryf i adeiladu arnynt, ond 
rhaid inni weld newid gwirioneddol 
yn yr hyn yr ydym yn ei wneud, a 
sut rydym yn gwneud hynny. Ni 
allwn fforddio parhau fel rydym, 
mae cyflymder y newid yn rhy araf. 

Rydym yn gwybod beth yw llawer 
o’r atebion. Mae adroddiad yr 
Adolygiad o Gydraddoldeb 
Rhywedd Gwneud nid Dweud, yn 
nodi rhaglen glir o newid i wreiddio 
cydraddoldeb ym mhopeth a wna’r 
llywodraeth. Mae ein Maniffesto ar 
gyfer Cydraddoldeb Rhywedd yng 
Nghymru, yn cynnig atebion mewn 
llawer o’r meysydd a amlygwyd 
yn nangosyddion Cyflwr y Genedl. 
Mae angen gweithredu’r setiau hyn 
o argymhellion yn gyflym. 

Bydd Cymru fwy cyfartal o fudd i 
bawb. Bydd yn cyfrannu at Gymru 
fwy ffyniannus, Cymru fwy cydnerth 
a Chymru fwy iach. Erys ein galwad 
i weithredu, er mwyn i bawb sydd 
mewn sefyllfa o rym, droi geiriau’n 
weithredoedd, a chwarae rhan 
mewn sicrhau’r Gymru gyfartal 
o ran rhywedd rydym i gyd yn ei 
haeddu. 

i Mae’r data rydym yn ei ddefnyddio o’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn cwmpasu datganiadau Gorffennaf 2017-Mehefin 2018, 
Gorffennaf 2018-Mehefin 2019, Gorffennaf 2019-Mehefin 2020, Gorffennaf 2020-Mehefin 2021, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022
ii  https://rapecrisis.org.uk/get-informed/statistics-sexual-violence/ 
iii https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables, Tabl 
A4
iv https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabusevictimservicesappendixtables, 
Tabl 31. 
v https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabuseprevalenceandvictimcharacter-
isticsappendixtables, Tabl 8. 
viDomestic abuse prevalence and victim characteristics - Office for National Statistics (ons.gov.uk), Tabl 15, y flwyddyn ddaeth i ben 
Mawrth 2019 a’r flwyddyn ddaeth i ben Mawrth 2022
vii Dyfynnwyd Girlguiding UK yng Nghyflwr y Genedl 2019
viii Dyfynnwyd Merched y Cenhedloedd Unedig yng Nghyflwr y Genedl 2021
ix https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/perceptionsofpersonalsafetyandexperience-
sofharassmentgreatbritain/16februaryto13march2022#experiences-of-harassment 
x Stats Wales, HBAI, Working age adults in relative income poverty by type of employment, 2016-17 and 2019-20. 

https://rapecrisis.org.uk/get-informed/statistics-sexual-violence/ 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabusevictimservicesappendixtables
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabuseprevalenceandvictimcharacteristicsappendixtables
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabuseprevalenceandvictimcharacteristicsappendixtables
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabuseprevalenceandvictimcharacteristicsappendixtables
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/bulletins/perceptionsofpersonalsafetyandexperiencesofharassmentgreatbritain/16februaryto13march2022#experiences-of-harassment

