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CYFLWYNIAD  

Bob blwyddyn rydym yn cynhyrchu 
ein hadroddiad Cyflwr y Genedl, sy’n 
olrhain cynnydd tuag at gydraddoldeb 
rhywedd yng Nghymru. Wedi’u trefnu o 
amgylch ein tair blaenoriaeth strategol 
sef menywod yn yr economi, menywod 
yn cael eu cynrychioli a menywod 
mewn perygl, mae’r ystadegau a 
gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn 
caniatáu inni ddeall pa mor agos ydym 
at gyflawni’r Gymru gyfartal o ran 
rhywedd sydd ei hangen arnom. 

Unwaith eto rydym yn cyhoeddi 
adroddiad Cyflwr y Genedl yng 
nghanol argyfwng. Mae’r argyfwng 
costau byw wedi dilyn pandemig 
Covid-19 yn gyflym, ac fel llawer o 
argyfyngau blaenorol, mae effeithiau 
hwn eisoes yn effeithio’n anghymesur ar 
fenywod. Nid canlyniad anlwc yw hyn, 
ond canlyniad yr anghydraddoldeb 
parhaus y mae’r adroddiad hwn yn 
tynnu sylw ato. Mae anghydraddoldeb 

menywod yn yr economi a’r farchnad 
lafur yn eu gadael yn fwy agored i 
siociau economaidd. Wrth i brisiau 
godi, mae cyflogau is menywod yn 
golygu eu bod yn teimlo’r wasgfa ar 
incwm hyd yn oed yn fwy difrifol. Mae 
tan-gynrychiolaeth menywod mewn 
swyddi sy’n gwneud penderfyniadau 
yn ei gwneud yn llai tebygol y bydd 
profiadau ac anghenion menywod 
yn cael eu hystyried wrth i becynnau 
cymorth gael eu datblygu i fynd i’r 
afael â’r argyfwng costau byw. Mae 
risg uwch o dlodi menywod eisoes yn 
eu gadael yn fwy tebygol o ddisgyn 
ymhellach i galedi ariannol ac i fynd 
heb bethau er mwyn talu costau 
hanfodol. Ac, eisoes mae’r argyfwng 
costau byw yn cael ei ddefnyddio 
fel arf o reolaeth orfodol a modd i 
ddal menywod mewn perthnasoedd 
camdriniol. 

Heb weithredu i fynd i’r afael â’r 
anghydraddoldeb sylfaenol hwn, 
mae’n fwy na thebyg y bydd yr 
argyfwng nesaf hefyd yn taro menywod 
galetaf. Fel y bydd yr un ar ôl hynny, 
a’r un ar ôl hynny. 

Eleni yw pumed adroddiad Cyflwr 
y Genedl, ac ochr yn ochr â’r 
diweddariad blynyddol a gyflwynir yn 
yr adroddiad hwn, rydym hefyd wedi 
cynhyrchu adroddiad yn edrych ar y 
pum mlynedd diwethaf i benderfynu 
a allwn nodi unrhyw dueddiadau yn 
y data. Mae’r data blynyddol, i’w 
ddarllen ar y cyd â’r adroddiad pum 
mlynedd, yn dangos diffyg newid 
siomedig. 

Ers y llynedd, mae sefyllfa menywod 
yn yr economi wedi newid ychydig. 
Mae’r bwlch cyflog ar sail rhywedd 
wedi lleihau yn genedlaethol, ond 
mae’n parhau i amrywio’n eithaf 
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sylweddol ar draws gwahanol 
rannau o Gymru. Mae’r bwlch mewn 
cyfraddau gweithgarwch economaidd 
ar sail rhywedd wedi ehangu ychydig, 
a gwelwn fylchau llawer mwy ar 
gyfer menywod 20-24 a 50-54 oed. 
Mae’r canlyniadau economaidd ar 
gyfer menywod o leiafrifoedd ethnig 
a menywod anabl yn parhau i lusgo y 
tu ôl i fenywod gwyn a menywod nad 
ydynt yn anabl. Yn gadarnhaol, mae 
cyfradd diweithdra menywod wedi 
gostwng. 

O ran cynrychiolaeth menywod, 
gwelsom gyfran uwch o fenywod yn 
cael eu hethol yn gynghorwyr lleol 
yn yr etholiadau ym mis Mai 2022, 
hyd at 36%. Mae gwaith i’w wneud 
o hyd i sicrhau bod hyn yn arwain at 
fwy o fenywod mewn arweinyddiaeth 
mewn llywodraeth leol, gan mai dim 
ond 18% o arweinwyr sy’n fenywod. 
Mewn busnes, mae menywod yn 
dal yn llai tebygol o fod yn gweithio 
mewn sectorau fel adeiladu a 
gweithgynhyrchu, ac mae cyfran y 

menywod ym maes Gwybodaeth a 
Chyfathrebu wedi gostwng. 

Mae risg menywod o drais, aflonyddu 
a thlodi yn parhau i fod yn uchel. Er 
gwaethaf heriau data, gallwn weld bod 
menywod yn parhau i fod yn llawer 
mwy tebygol o brofi trais domestig, 
o deimlo’n anniogel mewn mannau 
cyhoeddus ac o fyw ar aelwydydd 
sydd mewn perygl o dlodi. Rhaid 
rhoi blaenoriaeth i drwsio’r materion 
data ynghylch trais ac aflonyddu 
er mwyn sicrhau ein bod yn gallu 
deall profiadau menywod yn gywir a 
phenderfynu a oes unrhyw gynnydd yn 
cael ei wneud. Mae hefyd yn amlwg 
bod gwasanaethau arbenigol o dan 
bwysau ariannol aruthrol, tra bod y 
galw am gymorth yn cynyddu. Mae 
angen gweithredu ar frys i sicrhau 
bod menywod yn gallu cael gafael ar 
y cymorth sydd ei angen arnynt, pan 
fydd ei angen arnynt. 
Mae’r argyfwng costau byw a’r cyd-
destun cyllidol heriol y cawn ein hunain 
ynddynt ill dau yn peri risg fawr i symud 

tuag at Gymru gyfartal o ran rhywedd. 
O ystyried bod cyflymder y newid 
eisoes yn araf iawn, rhaid inni nid yn 
unig wthio am gynnydd pellach ar 
gyfradd llawer cyflymach, ond hefyd 
fod yn wyliadwrus nad ydym yn oedi, 
neu hyd yn oed yn waeth yn cwympo 
yn ôl. 

Bob blwyddyn cawn ein hunain 
yn ailadrodd yr un neges wrth i ni 
gyhoeddi Cyflwr y Genedl; bod angen 
ffocws, adnoddau ac ymrwymiad 
o’r newydd arnom i ysgogi newid 
ystyrlon, a bod yn rhaid inni gynyddu’r 
cyflymder y mae bylchau ar sail 
rhywedd yn cael eu cau. Byddwn yn 
parhau i gynhyrchu ein hadroddiad 
Cyflwr y Genedl ac i ailadrodd y 
neges hon am gyhyd ag y mae’n ei 
gymryd i sicrhau cydraddoldeb i holl 
fenywod Cymru. Dylai’r ddwy flynedd 
ddiwethaf, sydd wedi tynnu sylw mor 
glir at gost anghydraddoldeb, fod y 
rhybudd amserol sydd ei angen i newid 
yr hyn rydym yn ei wneud a sut rydym 
yn ei wneud.

CROESTORIADEDD 

Pan fyddwn yn sôn am sicrhau 
cydraddoldeb rhyweddol, rydym yn 
gwbl bendant bod hyn yn golygu 
cydraddoldeb i bob menyw yng 
Nghymru. Er mwyn cyflawni hyn, mae 
angen inni ganolbwyntio ar y rhai 
mwyaf ymylol yn gyntaf; y menywod 
sy’n wynebu’r rhwystrau a’r anfantais 
fwyaf. Mae ymagwedd groestoriadol 
yn allweddol i allu gwneud hyn. 

Mae croestoriadedd yn gymhleth. 
Mae’n golygu cydnabod y 
ffordd y mae strwythurau pŵer yn 
rhyngweithio â’i gilydd ac yn creu 
anghydraddoldebau, gwahaniaethu 
a gormes. Mae’n golygu deall sut y 
gall nodweddion fel rhywedd, hil, 
rhywioldeb, anabledd, dosbarth, 
oedran a ffydd ryngweithio a 
chynhyrchu profiadau lluosog o 
anfantais. Nid mater o ychwanegu 
gwahanol brofiadau at ei gilydd 
yn unig mohono. Bydd profiadau 

menyw Ddu yn wahanol i brofiadau 
menyw Wen a dyn Du, yn union 
oherwydd y ffordd y mae rhywedd 
a hil yn rhyngweithio ac yn llywio eu 
profiadau, cyfleoedd a chanlyniadau. 

Ni ddylai’r cymhlethdod hwn ein hatal 
rhag cymryd ymagwedd groestoriadol. 
Gwyddom y gall data fod yn her, 
yn enwedig yng Nghymru lle gall 
grwpiau sampl fod yn fach. Bydd 
gwaith Unedau Data Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru yn bwysig i helpu i 
fynd i’r afael â’r mater hwn, ac annog 
y defnydd o dystiolaeth feintiol ac 
ansoddol gan lunwyr polisi. 

Isod rydym yn nodi rhai o’r 
dangosyddion economaidd allweddol, 
wedi’u dadgyfuno yn ôl rhywedd ac 
ethnigrwydd a rhywedd ac anabledd. 
Gwelwn fod canlyniadau ar gyfer 
menywod o leiafrifoedd ethnig a 
menywod anabl yn dal yn waeth 

na chanlyniadau menywod Gwyn 
a menywod nad ydynt yn anabl. 
Mae’n destun pryder bod y gyfradd 
ddiweithdra ar gyfer menywod o 
leiafrifoedd ethnig wedi cynyddu eto, 
gan gyrraedd 10.4%. Mae hyn yn 
rhywbeth y mae angen ei ddeall a rhoi 
sylw iddo. 

Wrth i ni derfynu pum mlynedd o 
Gyflwr y Genedl, byddwn hefyd 
yn adolygu ein defnydd o ddata, 
i benderfynu a ellir cynnwys 
data croestoriadol pellach mewn 
adroddiadau blynyddol wrth symud 
ymlaen. 

 



4 5

ANABLEDD A GWEITHGARWCH ECONOMAIDD 2021-22 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2020-Mehefin 2021 a Gorffennaf 
2021-Mehefin 2022  

STATWS CYFLOGAETH YN ÔL RHYWEDD AC ETHNIGRWYDD    
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2020-Mehefin 2021 a Gorffennaf 2021-Mehefin 2022  
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          MENYWOD YN YR ECONOMI  
Mae bylchau ar sail rhywedd yn 
parhau i fod yn gyffredin ar draws 
ein heconomi. Mae’r rhain wedi’u 
gwreiddio yn y gwahanol rolau, 
sectorau, galwedigaethau a mathau 
o swyddi y mae menywod yn fwy 
tebygol o gael eu cyflogi ynddynt, 
sydd yn ei dro yn cael ei siapio gan 
y pwysau cynyddol y mae menywod 
yn aml yn ei wynebu oherwydd 
cyfrifoldebau gofalu. Cyflwynodd 
Covid-19 heriau sylweddol i 
ymgysylltiad menywod â chyflogaeth 
â thâl, ac er ein bod wedi gwella i 
lefelau cyn y pandemig yn y rhan 
fwyaf o feysydd, roedd y rhain ymhell 
o fod yn gyfartal. 

Mae’r anghydraddoldeb parhaus yn 
ein heconomi yn ffactor allweddol 
sy’n gadael menywod yn fwy agored 
i effeithiau’r argyfwng costau byw 
presennol. Ar gyfartaledd mae 
menywod yn dal i gael eu talu llai, 
yn fwy tebygol o fod yn economaidd 
anweithgar ac yn fwy tebygol o 

weithio’n rhan-amser. Mae hyn yn 
golygu bod y wasgfa ar incwm yn 
debygol o gael ei theimlo’n llawer 
mwy difrifol gan fenywod. 

Ers y llynedd, rydym wedi gweld rhai 
newidiadau ymylol. Yn gyffredinol, 
mae’r bwlch cyflog rhwng y 
rhyeddau ar gyfer pob gweithiwr (h.y. 
gweithwyr amser llawn a rhan-amser) 
wedi gostwng yng Nghymru i 11.3%. 
Fodd bynnag, mae’r bwlch cyflog 
rhwng y rhyweddau’n amrywio’n 
sylweddol ledled Cymru, a gwelsom 
gynnydd yn y bwlch cyflog rhwng y 
rhyweddau ar gyfer gweithwyr amser 
llawn yn unig dros y deuddeg mis 
diwethaf, i fyny o 4.9% i 6.1%. 

Ychydig iawn o newid a fu yng 
nghyfraddau gweithgarwch 
economaidd menywod a dynion, er 
bod y bwlch wedi ehangu ychydig 
ers y llynedd. Mae’r bylchau mwyaf 
mewn gweithgarwch economaidd ar 
gyfer y rhai 20-24 a 50-64 oed. Mae 

menywod yn parhau i fod yn llawer 
mwy tebygol o nodi gofalu am deulu 
neu gartref fel y rheswm dros fod yn 
economaidd anweithgar, er bod y 
bwlch wedi lleihau. 

O ran cyflogaeth, gwelwn gyfradd 
cyflogaeth dynion yn cynyddu’n 
gyflymach nag ar gyfer menywod, 
sy’n peri risg i’r bwlch ar sail rhywedd 
ehangu. Yn gadarnhaol, mae cyfradd 
diweithdra menywod wedi gostwng. 
Erys bwlch ar sail rhywedd mewn 
hunangyflogaeth, er bod cyfraddau 
hunangyflogaeth i lawr ar gyfer 
menywod a dynion. 

Y llynedd gwelsom ostyngiad 
sylweddol yng nghyfran y menywod 
sy’n gweithio’n rhan-amser. Yn 
anffodus, nid yw hyn wedi’i gynnal 
eleni, gyda chynnydd bach hyd at 
39% o fenywod yn gweithio’n rhan-
amser. Dim ond 12% o ddynion sy’n 
gweithio’n rhan-amser. 

TÂL FESUL AWR

CYFLOG YR AWR I WEITHWYR 
GWRYWAIDD

£13.10

20
21

20
22

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE), Dadansoddiad o’r Gweithle, 2021-

£12.08

CYFLOG YR AWR I WEITHWYR 
GWRYWAIDD

£14.77

£13.77

CYFLOG CANOLRIFOL YR AWR 
HOLL WEITHWYR YNG 

NGHYMRU 

£13.85

£12.82

+£1+£1.02 +£1.03
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BWLCH CYFLOG AR SAIL RHYWEDD  
Ffynhonnell: ASHE, Dadansoddiad o’r Gweithle, 2022 
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80.2%
O DDYNION

72.7%
O FENYWOD

A

RHWNG

16-64
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YN 

WEITHREDOL 
YN 

ECONOMAIDD

GWEITHGARWCH ECONOMAIDD  

CYFRADD GWEITHGARWCH ECONOMAIDD YN ÔL 
RHYWEDD AC OEDRAN  
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022 

CYFRADDAU ANWEITHGARWCH ECONOMAIDD YN ÔL 
RHYWEDD AC OEDRAN  
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022 
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PAM MAE MENYWOD A DYNION YN ECONOMAIDD ANWEITHGAR?      
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022   

8.6%
vs

Gofalu am y teulu/cartref

24.7%

CYFRADDAU CYFLOGAETH A 
DIWEITHDRA 

CYFRADDAU DIWEITHDRA YN ÔL RHYWEDD 
AC OEDRAN 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022  
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HUNANGYFLOGAETH 

PA GYFRAN O FENYWOD A DYNION 
16-64 OED SY’N HUNANGYFLOGEDIG? 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2020-Mehefin 2021 a Gorffennaf 2021-Mehefin 2022  

PATRYMAU GWAITH 

FAINT O FENYWOD A DYNION 16-64 OED 
SY’N GWEITHIO’N RHAN-AMSER?  
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2020-Mehefin 2021 a Gorffennaf 2021-Mehefin 2022 
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PATRYMAU GWAITH YN ÔL OEDRAN 
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022  
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PATRYMAU GWAITH YN ÔL ORIAU
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022 

Gostyngodd dynion llawn 
amser 20-24 oed 3.4% 
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CYNRYCHIOLAETH 
YNG 

NGWLEIDYDDIAETH 
CYMRU 

35%

43%

BYWYD 
CYHOEDDUS 

56%

          CYNRYCHIOLI MENYWOD 
 
Mae cael lleisiau amrywiol yn yr 
ystafell yn golygu bod gwahanol 
faterion a gwahanol safbwyntiau yn 
fwy tebygol o gael eu trafod. Nid 
yw hyn yn bwysicach yn unman na 
mewn bywyd cyhoeddus, lle mae 
penderfyniadau sy’n effeithio ar bob 
agwedd ar ein bywydau yn cael 
eu gwneud. Yn hanesyddol, rydym 
wedi gweld darlun eithaf cymysg 
o ran cynrychiolaeth wleidyddol 
yng Nghymru, gyda’r Senedd yn 
perfformio’n well na sefydliadau 
gwleidyddol eraill. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym 
wedi cael etholiadau cynghorau lleol, 
lle cynyddodd cyfran y menywod 
a etholwyd i 36%. Mae hyn yn 
gynnydd, ond rhaid parhau i weithio 
i gael y ffigur hwn hyd yn oed yn 
uwch yn yr etholiadau cyngor nesaf, 
ac i sicrhau bod mwy o amrywiaeth 
yn mynd ymlaen i arweinyddiaeth y 
cyngor, lle mae’r ffigurau’n parhau’n 
siomedig o isel. 

 

O ran penodiadau cyhoeddus, 
mae heriau data wedi ein gadael 
yn methu â darparu ffigurau wedi’u 
diweddaru. Rydym wedi cyflwyno’r 
ffigurau ar gyfer 2021/22 isod, ond 
mae angen gweithredu i ddarparu 
data sydd wedi’i ddadgyfuno’n 
briodol ar benodiadau cyhoeddus 
yng Nghymru, sydd ar gael i’r 
cyhoedd, ac sy’n galluogi rhoi lens 
groestoriadol ar waith. 

Aelodau’r Senedd 
yn fenywod

Gynghorwyr yn 
fenywod

Aelodau Seneddol 
Cymru yn fenywod

36%

CABINET
 LLYWODRAETH 

CYMRU 

64%

Aelodau cabinet 
Llywodraeth
Cymru yn fenywod 

18%
23%

Brif weithredwyr 
cynghorau’n 
fenywod

Arweinwyr 
cynghorau’n 
fenywod 

46%

benodiadau yng 
Nghymru yn 
fenywod

ailbenodiadau 
yng Nghymru yn 
fenywod

ARWEINYDDIAETH 
MEWN 

LLYWODRAETH 
LEOL
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BUSNES A’R GWEITHLE   

Mae arwahanu ar sail rhywedd ar 
draws sectorau a galwedigaethau 
yng Nghymru yn ffactor arwyddocaol 
sy’n cyfrannu at y bwlch cyflog ar 
sail rhywedd, gan fod gwahanol 
sectorau’n cael eu nodweddu gan 
gyflogau uchel ac isel. 

 

Yn anffodus nid yw’n ymddangos ein 
bod yn gwneud llawer o gynnydd i 
wella cyfran y menywod sy’n gweithio 
mewn sectorau lle mae dynion yn 
draddodiadol yn dominyddu. Bu 
rhywfaint o welliant mewn adeiladu 
(cynnydd o 4%) ond mae’n destun 
pryder bod cyfran y menywod sy’n 
gweithio ym maes Gwybodaeth 
a Chyfathrebu i lawr 2.3%. Mae 
perygl gwirioneddol y bydd yr un 
gwahaniad hwn yn cael ei drosi i 
sectorau newydd a thwf uchel wrth 
inni drosglwyddo i economi werdd a 
gweld mwy o ddigideiddio. 

 

Ers ein hadroddiad diwethaf ar 
Gyflwr y Genedl, mae’r codau 
galwedigaethol safonol wedi newid. 
Fel y cyfryw, ni allwn gymharu data 
galwedigaethol yn uniongyrchol 
â blynyddoedd blaenorol. Fodd 
bynnag, yr hyn a welwn yw bod 
menywod yn cael eu tangynrychioli 
mewn rolau uwch, sef 39% o reolwyr, 
cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion, 
a’u bod yn llai tebygol o fod yn 
arweinwyr busnes, gyda dim ond 
14% o fusnesau bach a chanolig yng 
Nghymru yn cael eu harwain gan 
fenywod. 

 BETH YW’R CYDBWYSEDD O RAN RHYWEDD YN SECTORAU CYMRU?   
  Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 2022 

 

Gwahaniaeth i 
2021-2022

A : Amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 

B : Mwyngloddio a chwarela 

C : Gweithgynhyrchu 

 D : Cyflenwi trydan, nwy, ager ac aerdymheru 

E : Cyflenwi dŵr; carthffosiaeth, rheoli gwastraff a gweithgareddau cywiro

 F : Adeiladu 

G : Masnach cyfanwerthu a manwerthu; atgyweirio cerbydau a beiciau modur

H : Trafnidiaeth a storio 

I : Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd 

J : Gwybodaeth a chyfathrebu 

K : Gweithgareddau ariannol ac yswiriant 

L : Gweithgareddau eiddo tirol 

M : Gweithgareddau proffesiynol, gwyddonol a thechnegol 

N : Gweithgareddau gweinyddol a gwasanaethau cymorth 

O : Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn;  nawdd cymdeithasol gorfodol

P : Addysg 

Q : Gweithgareddau iechyd pobl a gwaith cymdeithasol 

R : Y celfyddydau, hamdden ac adloniant 

S : Gweithgareddau gwasanaeth eraill 

Dynion Menywod

3.2%

0.4%

0.2%

5.3%

0.4%

4.0%

1.9%

1.9%

1.5%

2.3%

3.2%

8.0%

9.7%

6.0%

1.0%

1.8%

0.2%

1.7%

16.5%
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YM MHA ALWEDIGAETHAU (SOC 2020) MAE 
DYNION A MENYWOD YN GWEITHIO?  
Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, Gorffennaf 2021-Mehefin 

PWY SYDD MEWN ROLAU UWCH A PHROFFESIYNOL?   
Pwy Sydd mewn Rolau Uwch a Phroffesiynol? 

ARWEINWYR BUSNES
Arweinwyr Busnes Source: Longitudi-
nal Small Business Survey 2020

https://www.gov.uk/government/statistics/
small-business-survey-2020-business-
es-with-employees Table 26

Dynion Menywod

Galwedigaethau elfennol 

Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch 
swyddogion 

Galwedigaethau proffesiynol

Galwedigaethau proffesiynol a 
thechnegol cyswllt 

Galwedigaethau gweinyddol ac 
ysgrifenyddol 

Galwedigaethau crefftau medrus 

Gofal, hamdden a galwedigaethau 
gwasanaethau eraill 

Gwerthu a galwedigaethau gwasanaeth 
cwsmeriaid 

Gweithredwyr proses, offer a pheiriannau 

Dynion Menywod

Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch swyddogion 

Galwedigaethau proffesiynol 

Ar draws y DU mae 

16% 
o fusnesau bach a chanolig 

yn cael eu harwain gan 
fenywod

Yng Nghymru mae 

14% 
o fusnesau bach a chanolig 

yn cael eu harwain gan 
fenywod

https://www.gov.uk/government/statistics/small-business-survey-2020-businesses-with-employees
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            MENYWOD MEWN PERYGL 

Mae menywod yn parhau i 
wynebu mwy o risg o dlodi, allgáu 
cymdeithasol a chaledi ariannol 
oherwydd y gwahanol safleoedd sydd 
gan fenywod a dynion mewn gwaith a 
chymdeithas. 

Maent hefyd yn parhau i fod mewn 
llawer mwy o berygl o gamdriniaeth, 
aflonyddu a thrais. Mae data yn her 
barhaus yn y gofod hwn, gan mai 
ychydig o setiau data a gynhyrchir yn 
rheolaidd a all roi’r darlun llawn. Nid 
yw defnyddio data trosedd yn unig yn 
ddigon, ac yn rhy aml mae’n rhaid i ni 
wedyn ddibynnu ar ddata sy’n cael ei 
gasglu a’i gyhoeddi gan wasanaethau 
arbenigol sydd dan bwysau aruthrol i 
geisio diwallu anghenion y menywod y 
maent yn eu cefnogi. 

Fel y cyfryw, yn yr adran hon o Gyflwr 
y Genedl, rydym yn cyflwyno’r data 
mwyaf diweddar y gallwn i geisio 
dangos maint yr her sy’n ein hwynebu. 
Mae menywod yn llai tebygol o 
deimlo’n ddiogel mewn mannau 
cyhoeddus ac yn parhau i wynebu 
aflonyddu mewn mannau cyhoeddus i 
raddau mwy na dynion. Mae cyfran y 
menywod sy’n teimlo’n ddiogel iawn 
ar ôl iddi dywyllu wedi gostwng 5% 
ers y llynedd. Mae menywod hefyd 
yn llawer mwy tebygol o brofi trais 
domestig ac ymosodiadau rhywiol, 
ac yn cael eu gadael i lawr fel mater 
o drefn gan y system cyfiawnder 
troseddol. 

Yn erbyn y cefndir hwn, mae 
gwasanaethau arbenigol dan bwysau 
wrth i lefelau ariannu ddisgyn y tu 
ôl i gyfradd chwyddiant, gan adael 
gwasanaethau dan ormod o bwysau a 
heb ddigon o staff. 

AFLONYDDU A DIOGELWCH DIOGELWCH MEWN 
MANNAU CYHOEDDUS
Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru, 2022 

Teimlo’n ddiogel (gartref, cerdded 
mewn ardal leol a theithio) 

51% 81%

23% 50%

Teimlo’n ddiogel iawn ar drafnidiaeth 
gyhoeddus ar ôl iddi dywyllu 

23% 46%

TROSEDDAU SY’N GYSYLLTIEDIG Â CHAM-DRIN 
DOMESTIG YN ÔL RHYWEDD 
Ffynhonnell: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabusepreva-
lenceandvictimcharacteristicsappendixTables,  Tabl 15.  

 

50%
o fenywod 16-34 oed wedi 

cael profiad o o leiaf un math o 
aflonyddu yn ystod y flwyddyn1 

38%
 o fenywod 16-34 oed wedi cael 

profiad o hwtiadau, chwibaniadau 
a sylwadau neu jôcs rhywiol dieisiau 

gan ddieithryn2

25%
 o fenywod 16-34 oed yn teimlo’u 

bod wedi cael eu dilyn3

Roedd 

Roedd

Roedd 

Teimlo’n ddiogel iawn yn cerdded ar eu 
pen eu hunain ar ôl iddi dywyllu 

MENYWOD DYNION

MENYWOD DYNION

MENYWOD DYNION

Dynion Menywod

Pob trosedd

Trais yn erbyn y person

Troseddau rhyw

Troseddau amrywiol

Troseddau trefn gyhoeddus

Dirfod troseddol a llosgi bwriadol

Troseddau eraill
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ACHOSION O GAM-DRIN 
DOMESTIG 
Ffynhonnell: ONS  https://www.ons.gov.uk/people
populationandcommunity/crimeandjustice/datasets/

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn 0808 80 10 800 (galw/tecst)

                                  Rydym yn dal i weld lefel ofnadwy o 
                                  uchel o drais yn erbyn menywod a merched 
ledled Cymru. Rydym yn cydnabod, yn drist iawn, mai dim ond 
cyfran fach iawn o’r epidemig hwn sy’n estyn allan ac yn cael 
cymorth.

Mae gwasanaethau arbenigol rheng flaen yn dal i ddarparu 
cymorth achub bywyd sy’n newid bywydau i oroeswyr a’u 
teuluoedd, ond ymhlith diwylliant o gasineb at fenywod a 
rhywiaeth, ar ôl blynyddoedd o lymder economaidd a’r 
argyfwng costau byw presennol, bydd cyllid tymor byr, ansicr 
yn dal i arwain at gyfyngiadau o ran cyflawni’r newidiadau 
systemig a chymdeithasol sydd eu hangen 
er mwyn gwir flaenoriaethu dileu trais yn 
erbynmenywod, cam-drin domestig a thrais
rhywiol.

Cymorth i Ferched Cymru

TRAIS RHYWIOL

o achosion 
ymosodiad 
rhywiol a 
gofnodwyd yn 
cael eu cyflawni 
yn erbyn 
menywod4 85%

o droseddau 
rhywiol sy’n 
ymwneud â 
cham-drin 
domestig a 
gofnodwyd yn 
cael eu cyflawni 
yn erbyn 
menywod 5  93.5%

Mae’r data diweddaraf sydd ar gael gan Rape Crisis Cymru a Lloegr yn 
dangos bod:6

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

70,330

Cofnodwyd y nifer uchaf erioed 
o dreisio gan yr heddlu yn y 

flwyddyn a ddaeth i ben ym mis 
Mawrth 2022:

Nid yw 5 o bob 6 menyw sy’n 
cael eu treisio yn rhoi gwybod 

i’r heddlu 

Dim ond 1 o bob 100 achos 
o dreisio a gofnodwyd gan yr 

heddlu a arweiniodd at gyhuddiad 
yr un flwyddyn 

o’r holl ddioddefwyr cam-drin domestig 
a gofnodwyd yng Nghymru a Lloegr yn 

fenywod 

17.6%

o’r holl droseddau a gofnodwyd yng 
Nghymru yn ymwneud â cham-drin domestig 

Roedd

Roedd

o’r holl droseddau trais yn erbyn menywod 
a gofnodwyd yn ymwneud â cham-drin 

domestig 

Roedd

50.5%

74.0%

Mae 

Mae 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/domesticabuseprevalenceandvictimcharacteristicsappendixtables
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TLODI 

Mae cyfraddau tlodi yng Nghymru 
wedi bod yn gyson uchel ers dros 
ddegawd; sefyllfa sydd ond yn 
debygol o waethygu yn wyneb yr 
argyfwng costau byw. 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 lithro i 
dlodi os bydd perthynas yn chwalu. 

 

Mae data yn her yn y maes hwn. 
O’i fesur ar lefel aelwyd, gwneir 
rhagdybiaethau ynghylch sut y rhennir 
adnoddau o fewn aelwydydd. O’r 
herwydd, mae graddau llawn tlodi 
menywod yn debygol o fod yn gudd. 
Mae’r heriau data hyn wedi’u gwneud 
yn fwy difrifol eleni, oherwydd effaith 
y pandemig ar y broses casglu data. 
Nid yw ffigurau wedi’u diweddaru ar 
gyfer 2020-21 wedi’u cynhyrchu ac 
felly rydym wedi cynnwys y data o 
Gyflwr y Genedl y llynedd. 

PWY SYDD YN Y PERYGL MWYAF O DLODI?  
Ffynhonnell: Stats Wales, HBAI, 2020: Pobl mewn tlodi cymharol yn ôl 
math o deulu 2016-17 i 2018-19 a 2017-18 i 2019-20  

2020 2019

Menyw sengl Dyn sengl Cwpl Aelwyd un 
rhiant 

Cwpl â phlant Menyw sengl 
sy’n bensiynw

raig

Dyn sengl sy’n 
bensiynwr

Cwpl sy’n 
bensiynwyr
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PATRYMAU GWAITH A THLODI 2020 2019
Ffynhonnell: Stats Wales, HBAI, 2020: Pobl mewn 
tlodi cymharol yn ôl math o deulu 2016-17 i 2018-19 a 2017-18 i 2019-20  

WOMEN

MEN

12%39%

NEWIDIADAU I NAWDD CYMDEITHASOL A LLES
Dylai’r system nawdd cymdeithasol fod yn 
cynnig rhwyd   ddiogelwch hanfodol i’r rhai 
nad ydynt yn gallu weithio, y rhai nad yw eu 
hincwm yn cwrdd â’u hanghenion sylfaenol 
a’r rhai â chyflyrau iechyd hirdymor. Fodd 
bynnag, yn ymarferol, canfyddir yn aml fod 
diffyg system nawdd cymdeithasol y DU. 
Credyd Cynhwysol yw’r brif ffynhonnell 
cymorth, ac mae wedi cael ei feirniadu ers 
tro am ei fethiant i gwrdd ag anghenion 
menywod. Mae’n bwysig nodi nad budd-
dal allan o waith yn unig yw Credyd 
Cynhwysol, ac mae menywod yn fwy tebygol 
na dynion o fod mewn cyflogaeth a hawlio 
Credyd Cynhwysol. Mae awgrymiadau 

gan Ganghellor y DU y gallwn weld 
mwy o amodau’n cael eu cymhwyso i’r 
rhai sy’n derbyn Credyd Cynhwysol, gan 
gynnwys y rhai mewn cyflogaeth, yn bryder 
gwirioneddol, o ystyried y ffactorau cymhleth 
sy’n aml yn arwain at fenywod yn gweithio 
llai o oriau ac felly’n ennill llai. 

Yn wyneb costau cynyddol a chyflogau 
llonydd, gall llawer mwy droi at y system 
nawdd cymdeithasol ac unrhyw fesurau 
cymorth dros dro a roddir ar waith. Os na 
fydd y rhain yn ddigonol, mae perygl y bydd 
llawer mwy o aelwydydd yn mynd i galedi 
ariannol a thlodi. 

o’r menywod sy’n hawlio 
Credyd Cynhwysol 
yng Nghymru mewn 

gwaith

57%

33%
43%

NEWID YN NIFER Y BOBL SY’N DERBYN CC
Ffynhonnell: Adran Gwaith a Phensiynau drwy Stat-Xplore

54.5%
45.5%

57.1%

42.9%

Yn gyfan gwbl

Un neu fwy yn hunangyflogedig

Sengl/Cwpl – 
i gyd yn llawn amser

Cwpl – 
un llawn amser, un rhan-amser

 Cwpl – 
un llawn amser, un ddim yn gweithio

 Dim llawn amser, 
un neu fwy yn rhan-amser

Dim gwaith

23%
o aelwydydd yng 

Nghymru yn byw mewn 
tlodi incwm 

cymharol

Mae

gweithwyr rhan-
amser yng Nghymru

Dynion Menywod

o’r rhai sy’n hawlio 
Credyd Cynhwysol 

yng Nghymru yn 
fenywod 

MENYWOD 

DYNION

Mae

Ffynhonnell: DWP, Medi 2022, drwy
Stat-Xplore



32 33

CASGLIAD 
Daeth 2022 â heriau newydd yn 
ei sgil. Bron yn syth ar ôl i gyfnod 
gwaethaf y pandemig fynd heibio, 
cawsom ein hunain yn mynd i 
argyfwng costau byw. Nid yw 
hyn ond wedi gwaethygu wrth i 
chwyddiant gynyddu a chyflogau 
syrthio ymhellach y tu ôl i gostau 
hanfodion fel bwyd ac ynni. Rydym 
hefyd yn ein cael ein hunain mewn 
amgylchedd cyllidol heriol, gyda 
Llywodraeth y DU yn canolbwyntio 
ar gyfyngu ar wariant cyhoeddus, 
toriad mewn termau real i gyllidebau 
Llywodraeth Cymru, a diwedd 
prosiectau a ariennir gan yr UE heb 
unrhyw gronfa adnewyddu ddigonol 
ar waith i gefnogi rhaglenni sy’n 
canolbwyntio ar fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb. 

 

Yn y cyd-destun hwn mae menywod 
yn cael eu gadael yn fregus. Fel yr 
amlinellwyd yn ein papur briffio 
Costau Byw, mae menywod, yn 
enwedig menywod o leiafrifoedd 
ethnig a hiliol, menywod anabl a 
rhieni sengl yn fwy tebygol o fod 
yn gweithio mewn swyddi ansicr, 
gyda chyflog isel, yn aml yn jyglo 
gwaith â thâl â chyfrifoldebau gofalu 
di-dâl ac â lefelau is o arian a 
chynilion. Mae’r ffactorau hyn i gyd 
yn eu gadael yn fwy bregus o ran yr 
argyfwng costau byw. Y ffaith syml yw 
nad yw menywod yng Nghymru ar 
gyfartaledd yn ennill digon i gyrraedd 
y safon isafswm incwm - yn 2022, 
cyfrifwyd mai’r Safon Isafswm Incwm 
ar gyfer person sengl oedd £25,000.7 
Yng Nghymru enillion blynyddol 
cyfartalog menywod yw £22,041.8 

 Yn y tymor byr bydd angen i ni 
weithredu i gefnogi’r rhai yr effeithir 
arnynt fwyaf gan yr argyfwng 
costau byw a sicrhau bod cynlluniau 
cymorth yn cael eu cynllunio gan 
ystyried anghenion menywod. Yn 
y tymor hwy ni allwn anwybyddu’r 
ffaith mai anghydraddoldeb parhaus 
yw’r rheswm y mae menywod yn 
parhau i gael eu gadael yn fwy 
agored i argyfyngau megis damwain 
ariannol 2008, y pandemig a nawr yr 
argyfwng costau byw. 

Dim ond cynnydd ymylol ar y gorau 
a welwn eto yn nata Cyflwr y Genedl 
eleni. Ar y materion mwyaf – tlodi, 
cam-drin, aflonyddu – ni welwn 
unrhyw gynnydd. Nid yw mynd i’r 
afael ag anghydraddoldeb rhywedd 
yn hawdd. Mae angen gweithredu 
mewn sawl maes, a chan nifer o 

wahanol bobl. Bydd yn gofyn am 
newidiadau yn yr hyn yr ydym yn ei 
wneud a sut rydym yn gwneud hynny, 
gan sicrhau bod anghenion menywod 
amrywiol ac ymylol yng Nghymru 
wrth wraidd gwneud penderfyniadau. 

Rydym wedi cymryd rhai camau 
cychwynnol yn y gofod hwn. Gyda 
derbyn pob un o’r hanner cant o 
argymhellion a nodir yn adroddiad 
yr Adolygiad o Gydraddoldeb 
Rhyweddol Gwneud Nid Dweud, 
nododd Llywodraeth Cymru fod 
dealltwriaeth o raddfa’r newid 
sydd ei angen ac ymrwymiad i’w 
wneud. Mae gwaith parhaus ar 
gyllidebu ar sail rhywedd a phrif 
ffrydio cydraddoldeb, creu’r Uned 
Ddata Cydraddoldeb, a’r ffocws 
ar groesdoriadedd i gyd yn gamau 
pwysig ymlaen. 

Ond, rhaid inni fynd ymhellach. Mae 
angen inni weld yr ymrwymiad lefel 
uchel hwn yn cael ei drosi’n newid 
ystyrlon a deimlir gan fenywod 
ledled Cymru ac a adlewyrchir yn y 
pen draw yn y data a gyflwynir yng 
Nghyflwr y Genedl. 

Bydd angen i lywodraeth, yn 
genedlaethol ac yn lleol, ystyried sut 
ac ymhle y dylent fuddsoddi arian, 
yn enwedig yn y gofod cyllidol 
heriol rydym ynddo. Mae buddsoddi 
mewn gwasanaethau cyhoeddus 
yn hanfodol, ond mae angen inni 
ehangu hyn i gynnwys darpariaeth 
gofal plant, sy’n parhau i ddylanwadu 
ar fywydau gwaith menywod ac 
yn bwysau sylweddol ar incwm 
menywod. 

 

Rhaid i fusnesau ystyried sut y 
gallwn newid ymhellach sut rydym 
yn trefnu a strwythuro gwaith, gan 
ganoli cynhwysiant, cefnogi’r rhai 
sydd â chyfrifoldebau gofalu a dileu 
aflonyddu a gwahaniaethu yn y 
gweithle. 

A bydd angen i gymdeithas sifil 
lywio amgylchedd ariannu hynod 
heriol, i sicrhau bod cymorth ar 
gael i’r grwpiau hynny sy’n wynebu 
rhwystrau ychwanegol ac sy’n cael 
eu gadael i lawr yn rhy aml gan 
ddarpariaeth prif ffrwd. Bydd angen 
i ni barhau â’n gwaith i sicrhau ein 
bod yn gweithredu ar amrywiaeth a 
chynhwysiant ac yn edrych ar sut y 
gallwn gydweithio i ymgyrchu dros 
newid. 
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https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2022/10/Briefing-Paper-Cost-of-Living-Sept.-22.pdf
https://chwaraeteg.com/wp-content/uploads/2020/01/Gwneud-nid-dweud-Adolygiad-o-Gydraddoldeb-Rhywiol-yng-Nghymru.pdf
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