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Rhagair  

 

 

Mae Menywod yn Ychwanegu Gwerth ar yr Economi (WAVE) yn rhaglen 

bartneriaeth o weithgareddau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol 

Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Y cyd-noddwyr yw prifysgol De Cymru, 

Prifysgol Caerdydd, a’r Gweithdy Menywod yn BAWSO. 

 

Darparodd rhaglen WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd ddadansoddiad 

cyflogaeth a chyflog ar gyfer grŵp bach o gyflogwyr er mwyn deall sut 

mae’r dosbarthiad anghyfartal o ddynion a menywod rhwng swyddi, 

graddau, a phatrymau gweithio yn creu ac yn cynnal bylchau cyflog rhwng 

y rhywiau. Fe wnaethom gefnogi’r cyflogwyr hyn wedyn i weithredu ar y 

dystiolaeth er mwyn ‘tarfu’ ar batrymau cyflogaeth y rhywiau a bylchau 

canlyniadol rhwng cyflogau’r rhywiau. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb byr o ganfyddiadau’r ymchwil, ac yn 

archwilio’n fanwl y gweithredoedd rheoli newid sydd ar waith yn Astudiaeth 

Achos A Cyflogwyr. 

 

Ni fyddem yn gallu adrodd ar y fath ehangder a dyfnder gweithredu heb 

yr ymrwymiad a ddangoswyd gan gyflogwyr cyfranogol. Mae eu huwch 

dimau rheoli wedi neilltuo uchelgais, arbenigedd ac ymdrech aruthrol i’r 

ymchwil a’r broses newid. 

 

Ni fyddai’r effeithiau tymor byr a’r cynlluniau tymor hir a amlinellir yn yr 

adroddiad hwn wedi bod yn bosibl heb ymroddiad, brwdfrydedd ac 

arbenigedd ein Hymgynghorydd Rheoli Newid, Sharanne Basham-Pyke 

o SHAD Consulting, a’n Dadansoddwr Cyflog Rhywiau, Adele 

Baumgardt. Mae eu hymrwymiad diflino wedi cynhyrchu ac ymgorffori 

nifer o atebion gwirioneddol arloesol i faterion strwythurol hirdymor, 

mewn ffenestr amser fer. 
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Mae tîm ymchwil WAVE a’r grŵp cynghori arbenigol i’w llongyfarch hefyd 

am wneud synnwyr da o setiau data mawr a chymhleth, i ddarparu’r 

dystiolaeth sy’n sail i’r gweithredoedd newid yr adroddir amdanynt yma. 

 

Gyda’n gilydd, rydym wedi mwynhau’r ymdrech hon ac wedi dysgu llawer 

ohoni. 

 

Dr. Alison Parken 

Uwch Gymrawd Ymchwil 

Cyfarwyddwr Prosiect WAVE, Prifysgol Caerdydd 
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Cydnabyddiaeth 

 

Bu’n bleser gennyf fod yn rhan o’r rhaglen ysgogol ac arloesol hon o 
reoli newid. Hoffwn ddiolch i’r cyflogwr cydweithredol a’i holl staff sydd 
wedi bod yn ymwneud â’r rhaglen rheoli newid. Heb eu cred ddiysgog 
hwy yn y nodau, eu hymrwymiad a’u hymdrech, ni fyddai’r un o’r 
canlyniadau a ddisgrifir yma wedi bod yn bosibl.  
 
Hoffwn ddiolch hefyd i Adele Baumgardt, Dadansoddwr Cyflogau Dynion 

a Menywod WAVE, am ei gwybodaeth arbenigol am Gydraddoldeb ac 

Amrywiaeth a’i chyfraniad gweithredol at gynllunio a chyflawni’r cam 

rheoli newid. 

 
Yn olaf, hoffwn gydnabod a diolch i Dr Alison Parken, Cyfarwyddwr 
Prosiect WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd a thîm ymchwilwyr WAVE. Heb 
eu dadansoddiad arbenigol hwy a’r ymddiriedaeth a oedd ganddynt â’r 
cyflogwr, byddai wedi bod yn anoddach o lawer gwneud yr enillion tymor 
byr a’r cynllunio tymor hir i ymsefydlu newid a ddisgrifir yma.  
 

Sharanne Basham-Pyke 

Shad Consultancy 
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Rhestr Talfyriadau 

 

A&VL Arweinydd Gweithredol a Gweladwy 

ADKAR Model ar gyfer rheoli newid – Ymwybyddiaeth, Awydd, 

Gwybodaeth, Gallu, Atgyfnerthu (Prosci) 

CMD Ceidwad y Ddogfen Wreiddiol 

CSA Astudiaeth Achos A 

CU Prifysgol Caerdydd 

FT Amser Llawn 

GPA Dadansoddwr Cyflogau Dynion a Menywod  

GEPN Rhwydwaith Cyflogaeth a Thâl y Rhywiau  

KOF Ffurfiwr Barn Allweddol 

MPOC Prif Bwynt Cyswllt 

PCT Triongl Newid Prosiect (Prosci) 

PS Datganiad Problem 

PSED Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 

PT Rhan-amser 

SEP Cynllun Cydraddoldeb Strategol 

WG Llywodraeth Cymru 

WAVE Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi 
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Astudiaeth Achos A WAVE – Cam Rheoli Newid 

Cyflwyniad 

Ariennir y Prosiect Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi 

(WAVE) gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru (LlC) 

a phartneriaid allweddol: Prifysgol De Cymru, Gweithdy’r Menywod @ 

BAWSO a Phrifysgol Caerdydd (CU).  

 

Nod y prosiect yn gyffredinol yw deall a ‘tharfu’ ar y ffyrdd y mae 

anghydraddoldeb rhwng cyflogau dynion a menywod yn cael ei 

ailadrodd yn gyson trwy wahanu galwedigaethol mewn cyflogaeth a 

hunangyflogaeth, trwy’r ffyrdd y mae ‘gwaith menywod’ yn cael ei 

werthfawrogi a’i gontractio a thrwy weithrediad systemau tâl (Parken 

et.al 2014).  

 

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) yn 

berthnasol ledled Prydain Fawr. Yn ogystal, ceir dyletswydd cyflog 

cyfartal penodol i Gymru sy’n ceisio tarfu ar ailadrodd bylchau rhwng 

cyflogau dynion a menywod mewn cenedlaethau olynol trwy ymdrin ag 

effeithiau gwahaniaethu rhwng y rhywiau mewn marchnadoedd llafur. 

Mae graddau gwahanu fertigol, llorweddol a chytundebol yn ôl rhyw yn 

mynnu dull sy’n fwy na gwerthuso swyddi o fewn dull triniaeth gyfartal. 

Mae’r ddyletswydd yn mynnu bod yr holl baramedrau hyn a’u 

croestoriadau’n cael eu hystyried wrth asesu gwahaniaethau cyflog 

rhwng dynion a menywod mewn cyflogaeth (Parken et.al 2014).  
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Er mwyn helpu i ‘wireddu’r ddyletswydd’, mae’r ymchwil WAVE yn Ysgol 

y Gwyddorau CU wedi dadansoddi data am weithlu a chyflogau nifer o 

gyflogwyr cydweithrediadol yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’r 

dadansoddiad yn ymdrin â galwedigaeth, gradd swydd, math o gontract 

cyflogaeth, patrymau gwaith, oriau gwaith a chyflog. Trwy ddysgu o’r 

astudiaethau achos hyn, bydd y tîm yn datblygu a lledaenu methodoleg 

fel y gall pob cyflogwr ailadrodd y dadansoddiad ar gyfer eu sefydliadau 

eu hunain. 

 

Mae tîm WAVE a Shad Consultancy yn ddiolchgar iawn i staff y 

sefydliadau cydweithrediadol am ymddiried yn y gwasanaethau a 

ddarparwyd gennym, ac am y brwdfrydedd, yr ymroddiad, yr adnoddau 

a’r ymdrech y maent wedi’u cyfrannu, ac yn parhau i’w cyfrannu, at y 

gwaith.  

 

Disgwyliwyd y byddai tri o’r cyflogwyr cydweithrediadol yn cael eu 

cynorthwyo i weithredu argymhellion CU o’r dystiolaeth a’r 

dadansoddiad. Shad Consultancy a enillodd y contract i gynorthwyo’r 

gwaith hwn trwy broses dendro gystadleuol. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio cam rheoli newid a gweithredu 

prosiect WAVE yn Astudiaeth Achos A (CSA). Mae’n dangos ‘canlyniad’ 

y rhaglen ymchwil gydweithrediadol a rheoli newid, sydd wedi arwain at 

gyflawni ac, yn wir, rhagori ar ddangosydd WEFO: Cyflogwr yn 

Mabwysiadu neu Wella strategaethau a systemau monitro cydraddoldeb 

ac amrywiaeth. 
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Cefndir Astudiaeth Achos A  

Mae CSA yn Awdurdod Lleol (unedol). Gwirfoddolodd arweinwyr 

Adnoddau Dynol i gymryd rhan yn yr ymchwil fel cyflogwr 

cydweithrediadol. Mae ganddynt lu o arferion cyflogaeth da, ac maent 

eisoes wedi rhoi cynlluniau cydraddoldeb arloesol ar waith mewn nifer o 

feysydd cyflogaeth a pholisi. Maent wedi sefydlu enw da am fod yn 

barod i ymgymryd â her. Ar ôl i CU gwblhau’r cam dadansoddi 

cyflogaeth a chyflog, rhoddwyd cyflwyniadau i CSA ynghyd ag adroddiad 

terfynol ar y canfyddiadau a’r argymhellion (Parken, Pocher a Sloan, 

2013). Dangosodd yr adroddiad nad oedd unrhyw fylchau cyflog yr awr 

ar gyfer cyflogwyr o fewn yr un graddau. Er hynny, dangosodd y 

dadansoddiad cyflogaeth a chyflog dystiolaeth o wahanu fertigol, 

llorweddol a chytundebol yn y strwythur cyflogaeth a oedd yn arwain at 

wahaniaethau rhwng cyflogau dynion a menywod. Nid yw’r patrymau 

cyflogaeth hyn yn ennyn camau cywiro cyfreithiol ond, os na fyddant yn 

newid, byddant yn golygu y bydd gwahaniaethau cyflog rhwng dynion a 

menywod yn parhau. Roedd y cyflogwr yn dymuno cyflwyno gwelliannau 

i systemau cyflogaeth, a fyddai’n newid y sefyllfa hon dros amser. 

 

O ganlyniad, darparodd Dadansoddwr Cyflogau Dynion a Menywod 

(GPA) WAVE CU adolygiad o bolisïau ac arferion recriwtio, cadw, camu 

ymlaen a gwobrwyo a oedd yn cynnwys argymhellion allweddol ar gyfer 

camau i fynd i’r afael â thystiolaeth yr ymchwil. Roedd y gwaith hwn yn 

cynnwys meysydd allweddol yn y strwythur a’r prosesau sefydliadol lle’r 

oedd y data’n dangos y gallai’r rhain fod yn cynnal gwahaniaethau 

rhwng y rhywiau. Unwaith eto, derbyniwyd yr adroddiad hwn yn dda gan 

CSA. Comisiynwyd y cam rheoli newid i gynllunio ac ategu camau i fynd 
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i’r afael â’r gwahaniaethau y penderfynodd pob sefydliad ganolbwyntio 

eu hymdrechion arnynt, yn yr amser a oedd ar gael, sef mis Medi 2014 

hyd at fis Ebrill 2015.  

 

Er mwyn cynnal y dadansoddiad hwn o gyflogaeth a chyflogau, roedd yn 

hollbwysig bod tîm WAVE CU yn creu a chynnal lefel uchel o 

ymddiriedaeth â’r sefydliadau a oedd yn cymryd rhan. Roedd hyn yn 

hanfodol gan fod y data’n sensitif, ac roedd yn rhaid i sefydliadau’r 

astudiaeth achos wybod y byddai’r data am eu gweithlu’n cael ei drin yn 

gwbl gyfrinachol. Roedd hefyd yn bwysig y byddai’r canfyddiadau’n cael 

eu trin yr un mor ofalus. Yr ymddiriedaeth a’r perthnasoedd cadarn a 

sefydlwyd eisoes oedd y rheswm pam y llwyddwyd i wneud cymaint o 

gynnydd o ran rheoli newid mewn cyfnod mor fyr. Roedd y sefydliad yn 

barod ar gyfer y cam rheoli newid, gyda’r sicrwydd y byddai 

anhysbysrwydd y sefydliad yn cael ei gynnal. 

 

Methodoleg Rheoli Newid 

Ym myd rheoli newid, mae sefydliadau’n dewis newid am un o ddau 

reswm – maen nhw’n teimlo’r gwres neu’n gweld y goleuni. Mae CSA yn 

sefydliad sydd wedi ‘gweld y goleuni’. Fodd bynnag, roedd angen 

tystiolaeth ddiysgog arnynt i ategu eu pryderon – rhoddwyd hyn iddynt 

gan ymchwil Prifysgol Caerdydd. Roeddent hefyd yn barod i fynd i’r afael 

â’r heriau a amlygwyd yn benodol gan ganfyddiadau data WAVE, ac i 

arwain y ffordd ar gyfer sefydliadau eraill. Am y rheswm hwn, dewiswyd 

CSA i symud ymlaen i’r cam rheoli newid. 
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Dechreuodd y cam Rheoli Newid ar gyfer CSA ym mis Medi 2014. 

Roedd y fethodoleg wedi’i seilio ar y Fethodoleg Rheoli Newid Procsi, 

ond fe’i haddaswyd i weddu i anghenion y sefydliad unigol. 

 

Amlygodd y Broses Newid gyflwr presennol a chyflwr trawsnewidiol 

CSA, a’i gyflwr yn y dyfodol. 

 

Defnyddiodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid yr egwyddor mesurau 

trothwy, targed ac ymestyn.  

 Mae ‘trothwy’ yn cyfateb i’r mesurau ar gyfer gweithredu ar unwaith.  

 Mae ‘targed’ yn cyfateb i herio’r sefydliad i gymryd camau pellach a 

gwthio ei ffiniau i gyflawni’r effaith fwyaf posibl o fewn cyfyngiadau 

amser y rhaglen. 

 Bydd ‘ymestyn’ yn cyfateb i’r effaith gyffredinol y hoffai’r sefydliad a 

WAVE ei chyflawni ar gyfer y sefydliad ei hun a chymdeithas yn 

ehangach. Mae’r mesurau hyn yn fwy dyheadol ac yn darparu 

cyfeiriad strategol ar gyfer gweithgarwch parhaus dros gyfnod hir. 
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Cyflwr Presennol 

Mae methodoleg Procsi, a ddadansoddodd 822 o fusnesau rhyngwladol 

(80% o Fortune 100) trwy un mlynedd ar bymtheg o ymchwil ddilynol1 

ynglŷn ag arfer gorau ym maes rheoli newid, wedi amlygu 

arweinyddiaeth weithredol a gweledol yn gyson fel y prif ffactor sy’n 

cyfrannu tuag at lwyddiant. Tasg gyntaf CSA, felly, oedd amlygu a 

chysylltu ag ‘Arweinydd Gweithredol a Gweladwy’ (A&VL) addas. Cylch 

gorchwyl y rôl A&VL yw: 

 Yr awdurdod i arwain newid trwy gam 1 (blwyddyn ariannol 2014/15) 

ac ymlaen i gam 2 (Ebrill 2015 ymlaen) 

 Yr hygrededd i greu ‘cynghrair nawdd’ – gan sicrhau bod 

cydweithrediad a chefnogaeth ar draws y sefydliad  

 Cyfranogi’n weithredol ac yn weladwy yn y newid – ‘gwneud i bethau 

ddigwydd’  

 Datrys problemau a gwneud penderfyniadau ynglŷn â’r cwmpas, y 

mesurau, y buddiannau busnes a’r graddfeydd amser  

 Cynyddu ymwybyddiaeth o’r newid – pam mae’r newid yn digwydd – 

pam nawr – beth fydd yn digwydd os na fydd y newid yn digwydd 

 Sicrhau cyfatebiaeth â rhaglenni, prosiectau a mentrau newid eraill ar 

draws y sefydliad  

 Arwain y cynllun cyfathrebu mewnol ac allanol 

 Atgyfnerthu’r newid a dathlu llwyddiant 

 

Roedd yn bwysig nad oedd y rôl yn rhan o Adnoddau Dynol, er bod 

cydweithwyr Adnoddau Dynol wedi sbarduno’r prosiect yn y lle cyntaf ac 

yn angenrheidiol drwy gydol y broses er mwyn rhoi rhesymeg busnes 

eglur i’r newid yn y sefydliad. Amlygwyd Cyfarwyddwr Grŵp a oedd 

                                                           
1
 Prosci ‘Arferion Gorau mewn Rheoli Newid – rhifyn 2014’ 
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hefyd yn aelod o’r Tîm Rheolaeth Gorfforaethol ar gyfer y rôl A&VL. 

Ategwyd y rôl hon gan Shad Consultancy yn rhinwedd ei rôl fel 

Ymgynghorydd Rheoli Newid WAVE. 

 

Gan weithio’n uniongyrchol o’r ymchwil ac adroddiad y GPA, creodd 

Shad Consultancy gynllun ar gyfer CSA. Y bwriad oedd sicrhau 

cefnogaeth gynnar ar gyfer y rhaglen newid ac egwyddorion newid. 

Datblygodd Shad Consultancy strwythur a chynnwys y gweithdy Rheoli 

Newid er mwyn caniatáu i’r A&VL, y prif bwynt cyswllt (MPOC) a’r 

Ffurfwyr Barn Allweddol (KOF) gyfrannu a herio’r materion a amlygwyd 

cyn i’r agenda gael ei dosbarthu. Yna cynhaliodd CSA eu gweithdy 

Rheoli Newid ar 19 Tachwedd 2014. Dewiswyd saith uwch reolwr o bob 

rhan o’r busnes i fynychu’r gweithdy. Er mwyn lliniaru’r risg y gallai’r 

ymyriadau gael eu trin fel menter Adnoddau Dynol nad oedd yn 

berthnasol i faterion gweithredol dydd i ddydd, cynhwyswyd rheolwyr 

gweithredol yn y gweithdy ochr yn ochr â chydweithwyr â rolau strategol. 

Roedd hyn yn sicrhau bod y camau hefyd yn cyfateb i’r nodau busnes 

strategol. 

 

Lluniwyd strwythur y gweithdy i alluogi CSA i gymryd cyfrifoldeb am y 

Datganiadau Problem, cytuno ar fesurau, gweithredu perchenogion, ac 

awgrymu graddfeydd amser. Yn y gweithdy, sefydlwyd rôl yr A&VL a rôl 

yr MPOC. 
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 Gweithgarwch 

1.  Strwythur y gweithdy ac amcanion 

2.  Croeso a rôl yr A&VL 

3.  Cyflwyniadau 

4.  Gosod y sefyllfa 

 Cefndir WAVE a rôl Prifysgol Caerdydd 

 Cyflwyno tystiolaeth ymchwil ar gyfer Astudiaeth Achos A 

5.  Dadansoddwr Cyflogau Dynion a Menywod 

 Adroddiad a chanfyddiadau allweddol ar gyfer CSA 

6.  Sesiwn 1 – Herio 

2 grŵp: trafod y Datganiadau Problem a’r mesurau trothwy, targed 

ac ymestyn 

7.  Sesiwn 2 – Datrys  

 Trafodaeth grŵp  

 Cytuno ar fesurau newydd 

8.  Sesiwn 3 – perchenogion 

 Enwebu perchenogion 

 Os nad yw’r perchennog naturiol yn y gweithdy, dylid neilltuo 

perchennog â gofal i drosglwyddo camau gweithredu  

9.  Sesiwn 4 – Camau nesaf 

 Perchenogion 

 Camau gweithredu i’w cwblhau erbyn 28/11/14 

o Rheoli’r rhaglen  

o Llywodraethu 

o Cynlluniau gweithredu unigol 

10.  Adolygu amcanion y gweithdy i weld a ydynt wedi’u bodloni 
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Cyflwr Trawsnewid 

Ar ôl y gweithdy, adolygodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid barodrwydd 

y sefydliad ar gyfer newid – aseswyd ei fod yn risg isel gan ei fod yn 

barod am newid ac wedi penderfynu gwneud newidiadau bach cynyddol 

trwy ddull graddol yn hytrach na newid mawr aflonyddol. 

 

Crynodeb Risg 

Procsi

 

 

Sefydlwyd gweithgor, sef Tîm Monitro’r Rhaglen WAVE, a arweiniwyd 

gan yr A&VL. Rhoddwyd cyfarfodydd adolygu misol yn y dyddiadur, ac 

er bod unigolion yn gyfrifol am ffrydiau gwaith a phecynnau gwaith, 

anogwyd cydweithredu. Roedd hyn yn sicrhau bod camau gweithredu’n 

cael eu cytuno ar y cyd ac felly’n realistig ar gyfer y busnes cyfan yn 

hytrach na bod yn ‘seilos’. Cytunwyd ar yr MPOC ar gyfer gweithredu’r 

prosiect o ddydd i ddydd. Roedd yr unigolyn a ddewiswyd yn rhoi parhad 

o’r cam ymchwil i’r cam rheoli newid. Yn ogystal, dangosodd y sefydliad 



 

11 
 

ei ymrwymiad trwy neilltuo un o’u carfan fach o raddedigion dan 

hyfforddiant i’r rhaglen am chwe mis, ac roedd y rôl hon yn cynnwys bod 

yn ‘geidwad y ddogfen wreiddiol’ (CMD) er mwyn sicrhau rheolaeth 

fersiwn gywir wrth greu, a storio, dogfennau.  

 

O’r ymchwil ac adroddiad y GPA, roedd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid 

wedi amlygu chwe datganiad problem (PS). Cyflwynwyd y rhain i CSA a 

gweithiwyd trwyddynt yn y gweithdy gydag awgrymiadau ar gyfer 

mesurau trothwy, targed ac ymestyn.  

 

Ar ôl y gweithdy, troswyd y chwe PS yn chwe maes blaenoriaeth: 

1. Mynd i’r afael â’r canfyddiad bod gwaith cyflog isel yn ‘waith 

menywod’ 

2. Symleiddio’r iaith a ddefnyddir mewn contractau i leihau tybiaethau 

a wneir yn seiliedig ar ddiffiniadau presennol 

3. Amlygu’r angen busnes am gontractau achlysurol 

4. Mynd i’r afael â materion sy’n arwain at wahanu fertigol a 

llorweddol yn y gweithlu 

5. Mynd i’r afael â materion sy’n gallu arwain at ystrydebu dynion a 

menywod a/neu ragfarn wrth ddyrannu rolau swydd ac o fewn 

gweithleoedd  

6. Amlygu a mynd i’r afael ag effaith dewisiadau o ran patrwm gwaith 

ar y busnes a gweithwyr  

 

Yna, cysylltwyd pob un o’r uchod yn ôl i’r themâu trosfwaol: 

 yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni 

 pam mae angen i ni ei wneud 
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 rhaglen gyffredinol integredig y sefydliad 

 deall y gwahaniaeth y bydd yn ei wneud i ddefnyddwyr 

gwasanaeth 

 

Neilltuwyd arweinydd (perchennog ffrwd waith) i bob maes blaenoriaeth 

a ddirprwyodd dasgau i bobl briodol yn y sefydliad (perchenogion pecyn 

gwaith. Mae’r Meysydd Blaenoriaeth hyn wedi cynhyrchu 20 Cam 

Gweithredu Hollbwysig a 54 carreg filltir allweddol ar gyfer y cyfnod 

rhwng mis Tachwedd 2014 hyd at Flwyddyn Ariannol 2016/17, y mae 

rhai ohonynt wedi derbyn sylw eisoes ac y bydd eraill yn llywio Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol (SEP) y sefydliad ar gyfer 2015-2017. 

 

Ceir cydnabyddiaeth gynhwysfawr o bwysigrwydd y camau gweithredu 

hyn i helpu’r sefydliad i gyflawni’r uchelgeisiau a nodwyd yn y SEP, sef 

‘cyfrannu at gyflogadwyedd a thwf economaidd trwy fynd i’r afael ag 

achosion y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a menywod. O 

ganlyniad, bydd gan y sefydliad brosesau tecach ar waith, sy’n lliniaru ei 

risg ariannol. Bydd yn dangos ei ymrwymiad i degwch i bob gweithiwr, a 

fydd yn arwain at well parhad o ganlyniad i gadw staff a sefydlogrwydd y 

gweithlu a fydd, yn ei dro, yn cynyddu deallusrwydd sefydliadol i’r 

graddau mwyaf posibl. Bydd y camau gweithredu hyn yn galluogi CSA i 

fod yn gyflogwr mwy atyniadol.’2  

 

Mae’r datganiad ynghylch yr uchelgeisiau hyn yn dangos sut mae 

Cynllun Gweithredu WAVE yn cyd-fynd ag amcanion strategol y 

sefydliad cyfan. Mae’r Cynllun Gweithredu hefyd yn dangos ymrwymiad i 

                                                           
2
 Cynllun Gweithredu Prosiect WAVE – DS nid yw tegwch yn golygu ‘yr un peth i bawb’. Yn hytrach, 

mae’n caniatáu i’r sefydliad roi camau gweithredu ar waith i sicrhau cyfle cyfartal. 
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gynyddu cydraddoldeb rhwng dynion a menywod a mynd i’r afael â 

gwreiddiau anghydraddoldeb i fenywod yn y strwythur sefydliadol. Bydd 

buddiannau busnes i’r sefydliad gan y bydd yn gallu manteisio ar y 

doniau sydd ar gael yn y sefydliad cyfan, heb ystyried rhyw, ac yn gallu 

meithrin doniau a photensial y menywod y mae’n eu cyflogi. 

 

Defnyddiodd Cam Trawsnewid y broses Rheoli Newid fodel ADKAR 

Procsi wrth reoli’r newid. Roedd angen ymdrin â cham ‘Ymwybyddiaeth’ 

y model hwn yn ofalus o ystyried natur sensitif y data. Fodd bynnag, 

roedd CSA yn rhagorol o ran eu ‘Hawydd’ (yr ymrwymiad i gefnogi’r 

newid a chyfranogi ynddo). Rhoddodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid 

gymorth a chefnogaeth wrth iddynt symud i ‘Wybodaeth’ a ‘Gallu’ mewn 

meysydd blaenoriaeth allweddol unigol. Mae’r A&VL yn gyfrifol am 

Atgyfnerthu. 

 

Cynhaliwyd cyfarfodydd adolygu (monitro) rheolaidd er mwyn sicrhau 

bod y camau gweithredu yn seiliedig ar y meysydd Blaenoriaeth 

Allweddol a amlygwyd (gweler uchod) wedi arwain at welliannau i’r 

sefydliad ac i fenywod unigol. 
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Blaenoriaeth Allweddol 1 

Camau gweithredu i fynd i’r afael â’r canfyddiad bod gwaith cyflog isel yn 

‘waith menywod’  

Yn rhan o Flaenoriaeth Allweddol Un, sef ‘mynd i’r afael â’r canfyddiad 

bod gwaith cyflog isel yn ‘waith menywod’, dangosodd yr ymchwil fod 

traean o’r holl swyddi yng ngweithlu CSA yn y tair gradd isaf, a bod y 

mwyafrif helaeth o’r rhain yn rhan-amser (PT) ac yn cael eu gwneud gan 

fenywod. Roedd dynion bedair gwaith yn fwy tebygol o fod yn gweithio’n 

amser llawn (FT) yn y tair gradd isaf na menywod. 

  

Mae ymgynghoriad â staff ar raddau 1-3 (sy’n derbyn y cyflog isaf) yn 

cael ei reoli’n ofalus er mwyn sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed a 

bod newid yn arwain yn uniongyrchol at welliannau realistig i’r bobl yr 

effeithir arnynt o ran cadw staff, hyfforddiant a dyheadau ar gyfer camu 

ymlaen. Mae ymgynghoriad cychwynnol gyda’u rheolwyr llinell wedi’i 

gynllunio i ddeall sut maen nhw’n cyfathrebu â’r staff hyn a’u 
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goruchwylio, gan gynnwys pa mor aml y cânt eu harfarnu/y rhoddir 

gwybodaeth iddynt am gyfleoedd datblygu. Disgwylir i’r ymgynghoriad 

gael ei gwblhau cyn diwedd chwarter cyntaf 2015/16 (Mehefin 2015). 

Pennwyd y raddfa amser yn unol ag anghenion y busnes ac i sicrhau’r 

cyfraddau ymateb mwyaf posibl. Datblygwyd yr holiadur gan ddefnyddio 

arbenigedd gan y rhaglen WAVE ynglŷn â chynllun, cyfryngau 

cyfathrebu, graddfeydd amser a strwythur, er mwyn sicrhau bod y 

wybodaeth a gesglir yn ddefnyddiol. 

 

Allbwn: Ymgynghoriad â Rheolwyr Llinell staff ar raddau 1-3, a fydd yn 

cael ei ddadansoddi er mwyn deall yr hyn sydd ei angen ar gyfer pobl yn 

y sefydliad sy’n derbyn y cyflogau isaf. 

Canlyniad: Bydd dealltwriaeth o’r grŵp hwn, sy’n cynnwys menywod yn 

bennaf, yn golygu y gellir gwneud newidiadau sy’n effeithio’n 

uniongyrchol ar y gwahaniaeth rhwng cyflogau dynion a menywod yn y 

sefydliad. Bwriedir rhoi’r cam hwn ar waith rhwng mis Ionawr a mis 

Mawrth 2016.  

 

Blaenoriaeth Allweddol 2 

Camau gweithredu i fynd i’r afael â dosbarthiad anghyson oriau gwaith 

rhwng dynion a menywod  

Dangosodd yr ymchwil fod y mwyafrif helaeth o rolau cyflog is yn rhai 

rhan-amser hefyd, gan arwain at enillion blynyddol isel. Mae gweithio’n 

rhan-amser yn anarferol ar Radd 9 ac uwch, er ei bod yn galonogol 

gweld bod rhai rolau rhan-amser parhaol ar gael. Yn rhan o Flaenoriaeth 

Allweddol Dau, sef ‘symleiddio’r iaith a ddefnyddir mewn contractau i 

leihau tybiaethau a wneir yn seiliedig ar ddiffiniadau presennol’, 

gweithiodd CSA gyda’u tîm Cyfreithiol a’u tîm Pensiynau i ddileu 

cyfeiriadau at amser llawn a rhan-amser o gontractau cyflogaeth. Mae’r 
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contractau bellach yn cyfeirio at y nifer wirioneddol o oriau gwaith 

cytundebol, a fydd yn fuddiol hefyd gan y bydd gweithwyr yn gallu deall 

eu hawl pensiwn yn well fel cyfrifiad oriau cytundebol. Mae hyn yn cael 

ei weithredu ar bob contract newydd.  

Allbwn: Mae contractau newydd yn datgan oriau cytundebol yn hytrach 

nag amser llawn/rhan-amser. Rhoddwyd hyn ar waith ym mis Mawrth 

2015. 

Canlyniad: Bydd yr holl staff yn deall bod yr Awdurdod Lleol yn 

gweithredu polisi gweithio hyblyg. Bydd yn normaleiddio’r ffaith bod pobl 

yn gweithio oriau gwahanol, mewn patrymau gwahanol, a bydd yn dileu 

unrhyw dybiaethau heb eu harchwilio bod amser llawn yn arwydd o 

ffyddlondeb ac ymrwymiad tra bod rhan-amser yn arwydd o ddiffyg 

ymrwymiad ac uchelgais. Yn y dyfodol, adwaenir pobl yn ôl eu rôl swydd 

(nid rôl swydd ran-amser sy’n gallu cael effaith ddibrisiol ar y gwaith a 

wneir a’r sawl sy’n dal y swydd). Gan fod hyn yn wir am y mwyafrif 

helaeth o bobl sydd ar oriau rhan-amser, bydd y camau gweithredu hyn 

yn cael mwy o effaith fuddiol arnynt. 

 

Blaenoriaeth Allweddol 3 

Camau gweithredu i fynd i’r afael â gwaith achlysurol  

Amlygodd yr ymchwil fod y rhan fwyaf o waith achlysurol mewn rolau 

cyflog is, gan ddiflannu’n llwyr ar ôl Gradd 7. Mae canran fach o’r 

gweithlu achlysurol yn gweithio 30+ awr yr wythnos ar gyfartaledd ac 

mae rolau achlysurol yn cael eu dal am fwy na 2 flynedd ar gyfartaledd o 

ran menywod. Roedd y ffordd y cynhaliwyd y dadansoddiad yn dangos 

yn eglur yr adrannau a’r swyddi yr oedd contractau achlysurol wedi dod 

yn gyffredin ynddynt fel y gellid cynnal sgyrsiau unigol gyda gweithwyr a 

oedd wedi bod yn gweithio’r patrwm hwn am gyfnod hir.  
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Yn ogystal, mae gan nifer fach o weithwyr sawl contract achlysurol 

gyda’r cyflogwr. Mae hyn yn dangos yn eglur bod angen mwy o oriau 

gwaith ar rai pobl (gan gynnwys nifer sydd â sawl contract yn ystod y 

tymor), ac y gallai fod yn well gan lawer o staff achlysurol gael 

contractau parhaol. Ym Mlaenoriaeth Allweddol Tri, sef ‘amlygu’r angen 

busnes am gontractau achlysurol’, mae’r sefydliad yn cynnal adolygiad 

ychwanegol o gontractau achlysurol er mwyn sicrhau bod yr angen 

busnes yn wirioneddol achlysurol a bod hyn yn darparu gwaith addas o 

ddewis i’r bobl dan sylw. 

 

Mae gwaith cwmpasu a dadansoddi ychwanegol o gontractau achlysurol 

yn mynd rhagddo. Bydd hyn yn cynnwys ymholi’r data ar nifer y 

gweithwyr sydd ar gontractau achlysurol, rôl swydd, nifer yr oriau gwaith 

a hyd gwasanaeth fel y gellir cadarnhau meysydd gwasanaeth lle y 

gwneir defnydd uchel o gontractau achlysurol a chytuno ar gamau 

gweithredu penodol. Bydd y pecyn gwaith hwn yn arwain at baratoi a 

chyflwyno’r canfyddiadau a’r argymhellion i’r Tîm Corfforaethol erbyn mis 

Rhagfyr 2015. 

 

Allbwn: Adroddiad gydag argymhellion. 

Canlyniad: Cyfraniad at gyflogadwyedd ar yr un pryd â sicrhau bod 

contractau achlysurol yn cyflawni angen busnes i’r sefydliad ac 

anghenion ariannol i weithwyr. Bydd y canlyniad hwn yn helpu i drosi i 

gontract parhaol, lle y bo’n briodol.  

 

Blaenoriaeth Allweddol 4 

Camau gweithredu i fynd i’r afael â Gwahanu Fertigol a Llorweddol 

Er bod tri chwarter holl weithwyr CSA yn fenywod, dangosodd yr 

ymchwil mai tua thraean yn unig ohonynt sy’n dal swyddi uwch y 
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strwythur graddio craidd a’u bod yn absennol o’r swyddi uchaf. Crëwyd 

Blaenoriaeth Allweddol Pedwar i ‘fynd i’r afael â materion sy’n arwain at 

wahanu fertigol a llorweddol yn y gweithlu’.  

 

Er mwyn dechrau mynd i’r afael â hyn, darparodd y rhaglen WAVE 

hyfforddiant Rhagfarn Ddiarwybod ar 30 Mawrth 2015 i’r gymuned 

Adnoddau Dynol sy’n rheoli polisïau recriwtio a rhaglenni recriwtio. Bydd 

y gymuned hon hefyd yn gyfrifol am raeadru’r hyfforddiant i’r holl reolwyr 

recriwtio. 

 

Bydd hyn yn dylanwadu’n uniongyrchol ar newid mewn prosesau 

recriwtio yn ogystal â’r bobl sy’n cynnal cyfweliadau ar bob lefel. 

 

Allbwn: Hyfforddiant, a rhaglen hyfforddiant wedi’i rhaeadru, ar gyfer y 

gymuned Adnoddau Dynol ehangach a Rheolwyr Llinell yn y sefydliad 

ochr yn ochr â’r rhai hynny sydd â dylanwad uniongyrchol dros recriwtio i 

rolau ar unrhyw lefel. Bydd pob rheolwr recriwtio’n cael ei hyfforddi i 

adnabod rhagfarn rhwng dynion a menywod yn y broses recriwtio. 

Canlyniad: Proses recriwtio i bob swydd sy’n decach ac yn fwy 

sensitif/ymwybodol o faterion yn ymwneud â’r ddau ryw a fydd, yn y pen 

draw, yn dileu gwahanu rhwng dynion a menywod yn fertigol, gan arwain 

at benodiadau diduedd, proses decach o gynllunio ar gyfer olyniaeth ac 

effaith gadarnhaol ar gamu ymlaen mewn gyrfa ar gyfer menywod yn y 

sefydliad.  

 

Dangosodd yr ymchwil hefyd fod cyfran lawer uwch o gyflogaeth dynion 

yn y sefydliad wedi’i lleoli yn rhannau uchaf y strwythur graddio na 

menywod, er bod llai na chwarter o’r holl staff yn ddynion. Hefyd, yn 

rhan o Flaenoriaeth Allweddol 4, mae nifer o fentrau i fynd i’r afael â’r 
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materion sy’n arwain at wahanu fertigol a llorweddol yn y gweithlu wedi 

dechrau. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 datblygu cronfeydd doniau priodol  

 adolygu polisïau gweithio hyblyg presennol a pholisïau eraill a allai 

annog menywod a dynion i weithio’n fwy hyblyg  

 datblygu cynllun seibiant gyrfa, sy’n annog dynion a menywod i 

ddychwelyd i’r sefydliad ar ôl cymryd seibiant gyrfa (am unrhyw 

reswm) 

 

Allbwn: Mae amrywiaeth o gynlluniau wedi’u cytuno gan y sefydliad ac 

yn cael eu hyrwyddo’n weithredol, gan gynnwys defnydd amlwg o 

fodelau rôl sy’n defnyddio’r cynlluniau ar gyfer eu bywyd gwaith eu 

hunain. 

Canlyniad: Mwy o fenywod yn symud yn fertigol yn y sefydliad. Bydd 

gwell cynllunio ar gyfer olyniaeth yn defnyddio’r holl ddoniau yn y 

sefydliad. Mwy o hyblygrwydd, ac felly cynhyrchedd, ar gyfer y sefydliad 

cyfan. Mwy o dderbyniad i fenywod a dynion ddychwelyd i’r gweithle ar 

ôl unrhyw fath o seibiant gyrfa (mamolaeth / tadolaeth / mabwysiadu / 

seibiant gyrfa / sabothol). Normaleiddio seibiant mewn bywyd gwaith fel 

nad ystyrir hyn yn rhywbeth sy’n gysylltiedig â menywod a chanddynt 

gyfrifoldebau gofal plant yn unig. 

 

Blaenoriaeth Allweddol 5 

Camau Gweithredu i fynd i’r afael â Gwahanu Fertigol 

Fel y crybwyllwyd uchod, er bod tri chwarter yr holl weithwyr yn fenywod, 

dim ond tua thraean ohonynt sy’n dal swyddi uwch ac maent yn 

absennol o’r swyddi uchaf. Crëwyd Blaenoriaeth Allweddol Pump i ‘Fynd 

i’r afael â materion sy’n gallu arwain at ystrydebu dynion a menywod 

a/neu ragfarn wrth ddyrannu rolau swydd ac o fewn gweithleoedd’.  
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Fel y trafodwyd mewn perthynas â chamau gweithredu ym Mlaenoriaeth 

Allweddol Pedwar, darparodd CSA hyfforddiant Rhagfarn Ddiarwybod ar 

30 Mawrth 2015 a gefnogwyd trwy’r rhaglen WAVE yn CU. Yr ail 

gynulleidfa i dderbyn yr hyfforddiant oedd yr uwch dîm rheoli a 

gwleidyddion allweddol gan eu bod yn ymwneud yn uniongyrchol â 

recriwtio i swyddi uwch. 

Allbwn: Hyfforddi Ffurfwyr Barn Allweddol (KOFs) yn y sefydliad ochr yn 

ochr â’r rhai hynny sydd â dylanwad uniongyrchol ar recriwtio i swyddi 

uwch. 

Canlyniad: Proses recriwtio i swyddi uwch, yn enwedig swyddi ar lefel 

Cyfarwyddwr Corfforaethol a Phrif Swyddog Gweithredol, sy’n decach ac 

yn fwy sensitif/ymwybodol o faterion yn ymwneud â’r ddau ryw, a fydd, 

yn y pen draw, yn mynd i’r afael â gwahanu rhwng dynion a menywod yn 

fertigol, gan arwain at effaith gadarnhaol ar gamu ymlaen mewn gyrfa ar 

gyfer menywod yn y sefydliad.  

 

Camau Gweithredu i fynd i’r afael â Gwahanu Llorweddol 

Seiliwyd Blaenoriaeth Allweddol Pump ar ganfyddiadau’r ymchwil, a 

ddangosodd rolau wedi’u gwahanu yn ôl y ddau ryw yn llorweddol. 

Menywod yn bennaf a geir ym mhob adran, ac eithrio Gwasanaethau 

Amgylcheddol.  

 

Mae’r sefydliad yn dechrau mynd i’r afael â’r materion sy’n gallu arwain 

at ystrydebu dynion a menywod a/neu ragfarn wrth neilltuo rolau swydd 

ac o fewn gweithleoedd trwy archwilio ymhellach: 

 cynllun cysgodi/cyfnewid swydd  

 ymestyn cysyniad profiad gwaith ar draws y sefydliad cyfan, nid dim 

ond ar gyfer myfyrwyr/disgyblion allanol 
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 hyfforddi rheolwyr Adnoddau Dynol a Rheolwyr Llinell sy’n recriwtio 

sy’n ysgrifennu swydd-ddisgrifiadau a manylebau person – fel nad 

ydynt yn bytholi’r arfer diofyn o greu ‘gwaith menywod’ ar oriau 

contract isel  

 datblygu ymagwedd gynhwysfawr at weithio hyblyg sy’n dwyn ynghyd 

polisïau presennol a syniadau newydd yn ymwneud ag: 

o oriau blynyddol 

o oriau cywasgedig 

o oriau hyblyg 

o gweithio ystwyth. 

 

Blaenoriaeth Allweddol 6 

Camau gweithredu i fynd i’r afael â phatrymau gwaith  

Yn rhan o Flaenoriaeth Allweddol Chwech, sef ‘amlygu a mynd i’r afael 

ag effaith dewisiadau o ran patrwm gwaith ar y busnes a gweithwyr’, 

mae cryn dipyn o waith ymchwil a dadansoddi ychwanegol yn cael ei 

gynnal ac mae mwy wedi’i gynllunio. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â 

Rheolwyr Gwasanaeth, staff ac Adnoddau Dynol i archwilio eu profiad o 

weithredu trefniadau gweithio hyblyg a newidiadau cytundebol er mwyn 

darparu ar gyfer anghenion busnes a phersonol. Mae’r gwaith hwn wedi’i 

symud i’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol fel bod gofynion yr ymchwil yn 

gallu cael eu cynnwys yn y ffynonellau data. 

Allbwn: Cyflwynir adroddiad i’r Tîm Rheolaeth Gorfforaethol ym mis 

Ionawr 2016. 

Canlyniad: Bydd CSA yn llwyr gefnogi gweithio hyblyg ar gyfer pob rôl 

briodol, ni waeth ble ydynt yn y sefydliad. Bydd hyn, yn amlwg, yng 

nghyd-destun angen busnes.  
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Mae gan CSA bolisïau da ar gyfer gweithio hyblyg, ond dangosodd y 

cam rheoli newid nad oeddent bob amser yn cael eu cynnig yn gyson ar 

draws y sefydliad cyfan a bod dryswch ynghylch cymysgedd y polisïau 

sydd ar gael. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gyfleu a hyrwyddo arferion 

gweithio hyblyg ymhlith rheolwyr a staff ar draws y sefydliad (gan 

gynnwys annog dynion i leihau eu horiau, lle y bo’n briodol). 

Allbwn: Rhesymoli’r polisi gweithio hyblyg â pholisïau eraill. 

Canlyniad: Mwy o ddefnydd o weithio hyblyg, gan sicrhau budd busnes 

i’r sefydliad (cynnydd mewn cynhyrchedd gweithwyr hyblyg) ac 

unigolion, yn enwedig menywod, lle mae hyblygrwydd yn allweddol i 

gydbwyso cyfrifoldebau lluosog. 

 

Cyflwr yn y Dyfodol  

Roedd cysyniad y targed ymestyn wedi galluogi CSA i feddwl yn fwy 

uchelgeisiol ynglŷn â’u nodau. Mae hyn wedi arwain at bennu dyddiadau 

cwblhau yn 2015/16 a 2016/17 ar gyfer nifer o’r camau gweithredu yn y 

cam rheoli newid, gan ddangos y cyfle i barhau â gwaith y rhaglen 

WAVE trwy ymestyn y cam rheoli newid a gefnogir yn llawn mewn 

unrhyw raglen barhad WAVE. 

 

Mae Tîm y Prosiect WAVE yn CSA yn llwyr gyfrifol am Gynllun 

Gweithredu’r Prosiect WAVE erbyn hyn. Y bwriad yw mudo hwn i’r 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol (SEP) fel bod y camau gweithredu, yr 

allbynnau a’r canlyniadau’n cael eu hymsefydlu.  
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Cyfathrebu 

Er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o’r rhaglen, mae 12,000 o bobl wedi 

derbyn neges gan yr A&VL yn eu slip cyflog yn dweud wrthynt am y 

rhaglen WAVE a pham mae herio bylchau mewn cyflogau dynion a 

menywod yn bwysig i’r sefydliad. Mae’n alwad i weithredu i gefnogi 

gwaith y prosiect WAVE.  

 

Casgliadau a dysgu ychwanegol o’r cam rheoli newid a’r rhaglen WAVE 

1. Ymddiriedaeth 

Y peth allweddol i’w ddysgu o’r rhaglen hon, petai rhaglen debyg am 

gael ei sefydlu yn y dyfodol, yw sefydlu ymddiriedaeth. Mae angen i’r 

ymgysylltiad â sefydliad eisoes bod wedi sefydlu ymddiriedaeth cyn i’r 

cam rheoli newid allu dechrau. Heb y berthynas gydweithrediadol a 

grëwyd gan CU a CSA, ni fyddai’r cam rheoli newid wedi llwyddo. 

 

2. Dilyniannu 

Roedd cynllun y prosiect, a ddatblygodd o ymchwil a dadansoddi i 

ddarparu’r sylfaen dystiolaeth, i adroddiad y GPA ar systemau ac 

arferion sefydliadol ac yna i reoli newid yn hanfodol. Mae’n rhaid i bob 

cam fod yn gadarn, a heb fod yn destun herio ychwanegol, er mwyn 

rhoi’r hygrededd i’r cam rheoli newid i alluogi symud i weithredu’n 

gyflym.  

 

3. Amser 

Mae’n rhaid rhoi ystyriaeth briodol i’r amser sydd ei angen i gwblhau 

camau’r rhaglen. 
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Neilltuwyd chwe mis i’r cam rheoli newid yn y rhaglen WAVE. 

Cefnogaeth gan uwch reolwyr a’u presenoldeb yn y gweithdy oedd yr 

elfen hanfodol gyntaf i lwyddiant y rhaglen. Cytunwyd y byddai’r 

gweithdy’n cael y brif flaenoriaeth a’i drefnu cyn gynted â phosibl. 

Cymerodd chwe wythnos o weithio agos ac amser paratoi o gyflwyniad 

yr ymgynghorydd rheoli newid i ddyddiad cyflawnadwy ar gyfer cynnal y 

gweithdy. Y dyddiad a ddewiswyd ar gyfer y gweithdy oedd yr un pan 

oedd yr holl bobl allweddol ar gael. 

 

Roedd angen chwe wythnos arall i CSA weithio trwy allbynnau’r 

gweithdy, gyda chymorth Rheoli Newid penodol, er mwyn creu Cynllun 

Gweithredu credadwy. Yna roedd angen pedair wythnos arall i sefydliad 

yr astudiaeth achos gymryd cyfrifoldeb llawn dros y Cynllun Gweithredu.  

 

Yn ystod y cyfnod chwe mis, gweithiodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid 

yn agos iawn gyda CSA i sicrhau’r canlynol: 

 blaenoriaethu’r gwaith  

 egluro’r gofynion 

 cyfeirio at sgiliau arbenigol o fewn tîm WAVE 

 monitro trwy’r cyfarfod cynnydd 

 cymorth ar gyfer yr A&VL  

 cymorth ar gyfer perchenogion ffrydiau gwaith a phecynnau gwaith 

 hyfforddiant ar gyfer yr unigolyn graddedig  

 disgyblaeth rheoli prosiect 

 cofnodi’r dogfennau a rheoli fersiwn  
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 cyfatebiaeth strategol  

 cydnabyddiaeth, anogaeth a brwdfrydedd i’r rhaglen 

 cynnig her a chyfaill beirniadol un i un ar alwad   

 

4. Disgyblaeth rheoli prosiect 

Mae angen cynllunio’n ofalus a monitro’n agos i sicrhau bod cerrig milltir 

a darpariaethau allweddol yn cael eu cyflawni. Mae’n werth nodi nad yw 

prosiectau fel arfer yn methu oherwydd un trychineb mawr – mae’n 

llawer mwy tebygol bod y methiant o ganlyniad i gyfres o weithredoedd 

bach, ymddangosiadol ddibwys, sy’n llithro neu’n colli terfyn amser. 

Dangosodd CSA gymorth disgyblaeth rheoli prosiect ar bob lefel o’r 

sefydliad, gan gynnwys y perchenogion ffrydiau gwaith a phecynnau 

gwaith. 

 

5. Derbyn newid 

Mae’n rhaid i’r sefydliad fod yn barod i newid a derbyn her i’w arferion 

cyfredol. Pan fydd hyn wedi’i sefydlu, gall y sefydliad symud tuag at 

weithredu newid mewn gwirionedd. Mae’n rhaid i ymdeimlad go iawn o 

berchenogaeth fod yn amlwg. Dyma ddangosyddion defnyddiol bod hyn 

wedi’i gyflawni: 

 logo’n ymddangos ar ddogfennau 

 trosi cynlluniau i dempledi presennol  

 cyfathrebu gan yr A&VL 

 terminoleg rheoli newid yn ymddangos mewn rhannau eraill o 

fusnes y sefydliad  

 cydnabyddiaeth fod yr ymgynghorydd rheoli newid yn gyfaill 

beirniadol 
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 cydnabyddiaeth fod yr ymgynghorydd rheoli newid yn rhwyd 

ddiogelwch 

 mae’r sefydliad yn derbyn her ac yn penderfynu gwneud mwy/yn 

well/yn gyflymach. 

 

6. Cymorth Rheoli Newid 

Gan fod materion mor gymhleth i’w trin, byddai’r cymorth Rheoli Newid 

yn cael ei werthfawrogi am gyfnod hwy o lawer.  

 

Mae CSA yn symud ymlaen yn dda gyda’i Gynllun Gweithredu, ond 

byddai wedi gwerthfawrogi cyfnod hwy o gymorth rheoli newid i deimlo’n 

hyderus na fydd y sefydliad yn symud i’r ‘llwybr gwrthwynebiad lleiaf’ 

dros amser. Mae’r adborth gan CSA wedi datgan yn gyson na fyddai 

camau gweithredu wedi cael eu datblygu neu eu darparu i’r un graddau 

heb y cymorth rheoli newid, ac yr ystyriwyd bod y cam rheoli newid yn 

hollbwysig. Mae CSA yn cydnabod y byddent yn elwa ar y lefel hon o 

gymorth petai ar gael y tu hwnt i’r cam rheoli newid cychwynnol. Yn 

arbennig, bydd yr angen am gyfaill beirniadol yn fwlch sylweddol wrth 

iddynt wynebu’r heriau sydd wrth wraidd gwneud newidiadau systemig. 

Er mwyn i’r gwaith gael ei ymsefydlu’n llawn, hoffent gael chwech i 

ddeuddeg mis ychwanegol o gymorth rheoli newid agos.  

 

Mae WAVE CU yn cydnabod y byddai cyfnod hwy ar gyfer cymorth wedi 

bod yn ddefnyddiol yn ddelfrydol, a bydd yn cynllunio’n unol â hynny 

wrth ailadrodd y rhaglen yn y dyfodol.  
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Argymhellion 

Dylid cydnabod mai’r cam rheoli newid yw dechrau’r newidiadau y bydd 

y sefydliad yn eu gweithredu yn unig. Bydd y rhain yn darparu allbynnau, 

ond bydd canlyniadau’n digwydd yn ddiweddarach yn y broses, a 

byddai’n ddefnyddiol cyfeirio at setiau data blynyddol a rhoi mesurau 

effaith ar waith ar gyfer asesiadau astudiaeth arhydol.  

 

Dylid monitro’r data yn barhaus er mwyn sicrhau bod yr allbynnau’n 

arwain at y canlyniadau a ddisgwylir – lleihau’r gwahaniaeth rhwng 

cyflogau dynion a menywod. Gan fod y rhain yn achosion hirsefydlog 

sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn y farchnad lafur a sefydliadau, 

byddai’n ddefnyddiol casglu data dros ddeng mlynedd i gael 

dealltwriaeth dda o’r effaith tymor hir. 
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