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Cydnabyddiaethau 
 
Ariannwyd rhaglen ‘Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi’ 
(WAVE) gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), drwy Lywodraeth 
Cymru, rhwng 2012 a 2015. Y partneriaid oedd Prifysgol De Cymru 
(USW), Gweithdy’r Merched yn BAWSO (TWW), a Phrifysgol Caerdydd 
(CU).  
 
Crynhoa’r adroddiad weithgareddau Prifysgol Caerdydd. Yn benodol, 
adlewyrcha ar ganfyddiadau gan ein gweithlu ac ymchwil dadansoddi 
cyflog gyda chyflogwyr sy’n cydweithio, a’r cymorth newid rheolaeth sy’n 
dilyn, a’u cynorthwyodd i weithredu ar gyflogi ar sail rhyw a 
gwahaniaethau cyflog.  
 
Mae’n ddyledus i ni ddiolch i’r cyflogwyr hyn. Bu iddynt ymddiried ynom 
gyda’u data gweithlu a chyflog, ymgysylltu gyda chanfyddiadau ein 
hymchwil, a buddsoddi uchelgais, arbenigedd ac ymdrech aruthrol ym 
mhrosesau newid rheolaeth. Mae eu hymroddiad i’r prosiect wedi mynd 
y tu hwnt i ddisgwyliadau.  
 
Llongyfarchir tîm ymchwil a grŵp cynghorydd arbenigol WAVE am 
wneud synnwyr da o setiau data mawr a chymhleth, gan roi’r sail 
tystiolaeth i weithredu. Yn yr un modd hefyd Sharanne Basham-Pyke o 
SHAD, ein Ymgynghorydd Newid Rheolaeth, ac Adele Baumgardt, ein 
Dadansoddwr Cyflog ar Sail Rhyw. Maent wedi cynhyrchu datrysiadau 
gwirioneddol arloesol i faterion strwythurol hirdymor, mewn cyfnod byr.  
 
Hoffwn hefyd fynegi fy niolch am gyngor a chymorth craff drwy’r 
ymdrech gydweithiol hon i:  
Y Fonesig Athro Teresa Rees, Yr Athro Philip Brown, Yr Athro Robert 
McNabb, Caroline Joll, ac ein cydweithwyr ar y Panel Ymgynghorol o 
Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC), Cyngres Undebau 
Llafur Cymru (WTUC), Canolfan Cydraddoldeb a Hawliau Dynol GIG 
Cymru (CEHR), Is-adran Dyfodol Tecach Llywodraeth Cymru, Chwarae 
Teg, a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).  
 
Dr. Alison Parken 
Uwch Gymrawd Ymchwil  
Cyfarwyddwr Prosiect WAVE, Prifysgol Caerdydd 
Cyswllt e-bost: ParkenA@cardiff.ac.uk 
Gwefan WAVE Prifysgol Caerdydd: 
http://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/women-adding-value-to-
the-economy-wave 
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Rhagarweiniad  
 
Nod rhaglen WAVE oedd i ddeall a ‘tharfu’ ar ffyrdd yr oedd 
anghydraddoldeb cyflog ar sail rhyw yn parhau i fod yn gyson drwy 
wahanu galwedigaethol mewn gwaith a hunangyflogaeth, drwy’r ffyrdd y 
mae ‘gwaith merched’ yn cael eu cytundebu a’u tanbrisio, a thrwy 
weithredu systemau talu.  
 
Mae’r adroddiad cryno hwn yn disgrifio gwaith tîm ymchwil WAVE 
Prifysgol Caerdydd, gan roi trosolwg o ganfyddiadau gan astudiaethau 
achos cyflogwyr cydweithiol, a’r gweithrediadau mae’r cyflogwyr hyn yn 
ymgymryd â hwy i fynd i’r afael â bylchau cyflog ar sail rhyw.  
 
Bydd papur academaidd dilynol yn rhoi adolygiad manwl o achosion 
gwahaniaethu cyflog ar sail rhyw, yr agwedd fethodolegol, data a 
dadansoddi o’r astudiaethau achos, a goblygiadau polisi.   
 

Cefndir y Polisi  
Mae anghydraddoldeb cyflog ar sail rhyw yn codi o achosion cymhleth 
ond mae gwahaniad galwedigaethol yn gyfrannwr sylweddol (Parken, 
Rees a Baumgardt, 2009)1. Mae dosbarthiad anghyson dynion a 
merched rhwng sectorau, galwedigaethau, graddau, mathau o 
gytundebau (parhaol/dros dro, cyfnod penodol/achlysurol), ac yn ôl 
patrymau gwaith llawn neu ran amser, yn cyfuno i greu gwahaniaethau 
cyflog ar sail rhyw.  
 
Mae polisïau gwrth-wahaniaethu, archwiliadau cyflog ar sail rhyw a 
systemau gwerthuso swydd yn sylfaen i arfer da o gyflog cyfartal. Fodd 
bynnag, mae’r agwedd hon yn dibynnu ar gymharu dynion a merched 
yn yr un swyddi a graddau. Ond dengys ymchwil fod y llinell derfyn 
rhwng y swyddi a wna dynion a merched yn golygu mai prin y gellir eu 
cymharu.   
 
Cyflogir tri chwarter o weithwyr yng Nghymru mewn gwaith a wahenir 
gan ryw, gan wneud asesiadau cymharu neu werth cydradd 
uniongyrchol yn annhebygol yn ymarferol (Parken, Pocher a Davies, 

                                      
1 Parken, A., Rees, T., a Baumgardt, A, (2009) Options for an Equal Pay Duty in 
Wales, Research Report for the Welsh Assembly Government, Cardiff: Welsh 
Assembly Government  
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2014)2. Cydnabyddir fod gan Gymru broblem fwy cyffredin a chyson 
gyda gwahaniaethu yn y gweithle na rhannau eraill o’r DU (Felstead 
et.al. 2013)3.  
 
Ledled y patrwm galwedigaethol, mae dynion yn dal bron i ddwy ran o 
dair o holl waith amser llawn sydd ar gael yng Nghymru tra mae 
merched yn dal pedair rhan o bump o holl waith rhan amser (Parken 
et.al. 2014). Gweithia deugain a thri y cant o ferched yn rhan-amser, 
cyfran sydd heb newid llawer ers y 1970au (Manning 2010, Parken, 
2016, ar y gweill)4. Mae tri chwarter o holl waith rhan-amser mewn 
swyddi sgiliau isel ac isel-canolig fel gwerthu, gweinyddu, gwasanaeth 
personol a swyddi elfennol (Parken et.al. 2014). 
 
Dengys data y DU fod 46 y cant o ferched yn gyflogedig mewn swyddi 
sgiliau isel ac isel-canolig o’i gymharu â 24 y cant o ddynion (Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol 2013, t. 10)5. Mae dynion yn fwy tebygol o gael eu 
cyflogi mewn swyddi sgiliau canolig-uwch, fel crefftau cysylltiol 
proffesiynol a medrus, sy’n gysylltiedig â chyflog uwch (Y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol, 2013, t. 10). Oherwydd fod gwaith rhan-amser yn 
bennaf mewn swyddi gradd isel a chyflog isel, gall fod yn anodd i 
‘wneud gwaith dalu’. Ar ochr arall y farchnad lafur, mae merched sy’n 
graddio yn fwy tebygol o weithio mewn swyddi sydd yn is na’u lefel o 
gymwysterau (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 2013a, t.24)6. 
 
Dyma rai o’r rhesymau fod bylchau mewn cyflog ar sail rhyw yn parhau 
a pham y penderfynodd Llywodraeth Cymru gyflwyno dyletswydd 
gydraddoldeb benodol, o fewn sgôp Deddf Cydraddoldeb 2010, i fynd i’r 
afael â gwahaniaethau cyflog ar sail rhyw7. Pwrpas y ‘ddyletswydd 
cyflog cyfartal’, fel y gelwir, yw i fynd y tu hwnt i agweddau archwiliad 

                                      
2 Parken, A., Pocher, E., a Davies, R. (2014) Working Patterns in Wales: Gender, 
Occupations and Pay, Cardiff: WAVE (ESF). 
3 Felstead, A., Davies, R., a Jones, S. (2013) Skills and the quality of work in Wales 
2006-2012, Main Report, report for the UK Employment and Skills Council, Cardiff: 
WISERD 
4 Manning, A. (2010) ‘Forty Years After the Equal Pay Act, What Prospects for Gender         
Equality?’ Cyflwyniad i gynhadledd, Cymdeithas Ystadegol Frenhinol, Llundain, 16eg 
Tachwedd 2010, Parken, A. (ar y gweill, 2016) ‘Changes and Continuities: Women in 
paid work in Wales 1994-2014’, yn Mannay.D. (gol.) Our Changing Land, Cardiff: 
University of Wales Press 
5 Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (2013) Full Report - Women in the Labour 
Market, Newport: Office for National Statistics 
6 Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (2013a) Full Report – Graduates in the UK 
Labour Market, Newport: Office for National Statistics 
7 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) Rheoliadau 2011 
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cyflog er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb systemig, fel 
gwahanu galwedigaethol (Parken, Rees a Baumgardt, 2009)8.  
 
Mae ‘dyletswydd cyflog cyfartal’ Penodol Cymru yn galw ar sefydliadau 
yn y sector cyhoeddus yng Nghymru sydd â thros 150 o weithwyr i 
ddefnyddio y liferi am newid sydd ar gael iddynt i geisio ‘tarfu’ ar 
ailgynhyrchu bylchau cyflog ar sail rhyw mewn cenedlaethau olynol.  
 
Mae’r ddyletswydd yn gofyn iddynt adrodd am batrymau cyflogi a 
chyflog ar sail rhyw yn flynyddol, drwy ystyried croesffordd swyddi, 
graddau, mathau o gytundebau a phatrymau gwaith, ac i weithredu i 
fynd i’r afael â bylchau cyflog ar sail rhyw.  
 
Gall dadansoddi data o’r fath fod yn gymhleth, ac mae angen 
gwybodaeth am sut mae rhyw yn dylanwadu y sefydliad sy’n cyflogi i 
ddehongli, a gweithredu ar y canfyddiadau.  
 
Aeth tîm WAVE Prifysgol Caerdydd ati i gynorthwyo cyflogwyr gyda’r 
dadansoddiad hwn, ac wrth wneud hynny, ddod â’r ‘ddyletswydd cyflog 
cyfartal’ yn fyw, fel bod ysbryd y ddyletswydd yn cael ei drosi i weithred, 
er lles merched mewn gwaith cyflogedig yng Nghymru.  
 

Cynllun Ymchwil a Gweithredu WAVE Prifysgol 
Caerdydd  

 
Yn gyntaf, fe ‘fapion’ ni wahanu galwedigaethol yng Nghymru drwy 
ddadansoddiad manwl o ddata Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. Mae 
ein canfyddiadau ar gael yn adroddiad Working Patterns in Wales: 
Gender, Occupations and Pay (Parken et.al. 2014). Gosododd yr 
adroddiad ymchwil hwn yr ymchwil cyd-destunol a sylfaenol ar gyfer 
gweithgareddau ledled partneriaeth WAVE mewn gwaith (Prifysgol 
Caerdydd), hunan-gyflogaeth (Prifysgol De Cymru) a hyfforddiant 
(TWW).  
 
Defnyddion ni y data hwn fel sail ar gyfer ein Baromedr Cyflog Cyfartal 
arloesol. Mae’r offer chwilio ar-lein hwn yn dangos cyfartaledd cyflog ar 
gyfer ystod o alwedigaethau yng Nghymru, faint o ddynion a merched 

                                      
8 Parken, A., Rees, T., a Baumgardt, A, (2009) Options for an Equal Pay Duty in 
Wales, Research Report for the Welsh Assembly Government, Cardiff: Welsh 
Assembly Government 
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sy’n gweithio ym mhob galwedigaeth, eu patrwm gwaith (oriau llawn neu 
ran-amser) ac unrhyw fylchau mewn cyflog ar sail rhyw. Gellir cael y 
Baromedr Cyflog Cyfartal yn:  
http://www.wavewales.co.uk/equal-pay-barometer/ 
 
Yna fe wnaethom ymgymryd â dadansoddi gweithlu a chyflog gyda 
chyflogwyr astudiaeth achos cydweithiol, er mwyn deall sut mae 
dosbarthiad anghyson o ddynion a merched mewn gwaith rhwng 
swyddi, graddau, a phatrymau gwaith, yn creu a chynnal bylchau cyflog 
ar sail rhyw.  
 
Bu i ni rannu canfyddiadau o’r astudiaethau achos hyn gyda 
gwneuthurwyr polisi, y cyfryngau a chyda’n Rhwydwaith Cyflogaeth a 
Chyflog ar Sail Rhyw (GEPN). Mae GEPN yn cynnwys Adnoddau Dynol, 
gweithwyr proffesiynol cynllunio cydraddoldeb a gweithlu o dros 20 o 
sefydliadau o’r sector cyhoeddus.  
 
Ar sail ein dysgeidiaeth o’r astudiaethau achos, aethom ati i greu dull i 
gael ei defnyddio gan gyflogwyr i ailadrodd ein dadansoddiad gweithlu a 
chyflog ar gyfer eu sefydliadau eu hunain. Llwyddodd templed a 
dogfennau arweiniol Gender Employment and Pay Analysis Method 
(GEPA) i gynorthwyo gweithwyr i adrodd yn erbyn y ‘ddyletswydd cyflog 
cyfartal’ a gweithredu i ‘darfu’ ar batrymau cyflogi ar sail rhyw rhag 
ailgynhyrchu bylchau cyflog ar sail rhyw.  
 
Llwyddodd GEPN i brofi ac addasu GEPA ar gyfer eu cyd-destunau 
sefydliadol eu hunain, gan ein helpu i wella’r dull ar gyfer cyfnod nesaf 
WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd. Bwriadwn geisio am arian pellach o 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop, i roi cymorth i fwy o weithwyr ddefnyddio 
GEPA i gynnal eu dadansoddiad gweithlu a chyflog, a gweithredu ar y 
dystiolaeth a roir.  
 
Disgrifia yr adolygiad ymchwil canlynol brif ganfyddiadau ymchwil 
cyflogaeth a chyflog gyda’r tri astudiaeth achos cyntaf. Disgrifia hefyd y 
gweithrediadau newid rheolaeth sylweddol y mae’r cyflogwyr hyn wedi ei 
ddechrau i ymgorffori mewn cynllunio a datblygu gweithlu.  
 
Gellir cael manylion pellach ar y gweithrediadau mewn adroddiadau ar 
wahân ar gyfer pob astudiaeth achos ar wefan WAVE Prifysgol 
Caerdydd: http://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-
units/women-adding-value-to-the-economy-wave 
 
Mae’r ymchwil astudiaeth achos gyda gweithwyr cydweithredol wedi 
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dangos na ddylai cyflogwyr ofni cael gwell dealltwriaeth o’r patrymau 
cyflogaeth a chyflog ar sail rhyw yn eu sefydliadau. Yn hytrach, gall y 
wybodaeth werthfawr hon danategu gweithredu ar wahaniaethau 
cyflogaeth a chyflog ar sail rhyw drwy gynllunio a datblygu gweithlu.  
 

Gwahaniaeth Cyflogaeth a Chyflog: Tystiolaeth a 
Gweithredu. 
 

Sefydlu’r astudiaethau  
 
Gwirfoddolodd ein cyflogwyr cydweithiol i’n cynorthwyo i ymgymryd â 
dadansoddi gweithlu a chyflog. Cafodd rhai eu recriwtio. Fe wnaethant 
gytundebau cydweithio â ni, gan ymgymryd â rhoi data gweithlu a 
chyflog, ymroi i ymgysylltiad â rheolwyr uwch ac undebau llafur gyda’n 
canfyddiadau, ac os yn berthnasol, i gael cymorth gan WAVE i fynd i 
gyfnod o newid rheolaeth, yn seiliedig ar dystiolaeth yr ymchwil a 
gafwyd. Ymgymerasom i’w cadw’n ddi-enw, oni bai neu hyd y dymunant 
gael eu henwi, ac i gadw data eu gweithlu a’u cyflog yn ddiogel a 
chyfrinachol.  
 
Mae’r dair astudiaeth achos a adroddir amdanynt yn yr adroddiad hwn 
yn rhannau llywodraeth leol, iechyd ac addysg uwch y sector 
cyhoeddus. Rhyngddynt, mae ganddynt 24,000 o weithwyr, gyda’r 
mwyafrif yn ferched. Dangosa hyn raddfa bosibl gwelliannau a ellir eu 
gwneud i economi Cymru o dan y ‘ddyletswydd cyflog cyfartal’, pe bai 
holl gyflogwyr y sector cyhoeddus yn gweithredu ar anghydraddoldebau 
gweithlu a chyflog.  
 
Trefnodd pob cyflogwr eu gweithlu, ac felly gwybodaeth am eu gweithlu 
a’u cyflog, yn wahanol. Mae hyn yn cymhlethu ymgeision i gasglu 
canlyniadau ar draws tair astudiaeth achos. Yn ychwanegol, efallai nad 
yw gwybodaeth am y gweithlu a setiau data cyflog yn cael eu cyfuno yn 
drefnus. Yn wir, gallent fod mewn adrannau gwahanol o’r sefydliad. 
Felly roedd angen glanhau a chasglu’r data. Er enghraifft, mewn 
sefydliadau a oedd â thros 1000 o deitlau swyddi, crëwyd teuluoedd 
swyddi.  
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Derbyniodd pob cyflogwr ganlyniadau cynhwysfawr ac adroddiad 
ymchwil dadansoddiad gydag argymhellion9. Rhoesom gyflwyniadau o’u 
data i’r cyflogwyr mewn trafodaethau manwl i ddehongli’r canfyddiadau. 
Roedd eu gwybodaeth cyd-destunol yn amhrisiadwy er mwyn deall y 
canlyniadau, a meddwl sut y gall ffyrdd a phatrymau o weithiau a oedd 
wedi cynyddu dros amser beidio bod yn addas bellach i gyflogwyr nac i 
weithwyr.  
 

Canfyddiadau Ymchwil Allweddol 
 
Cyflogir mwy o ferched yn y sector preifat nac yn y sector cyhoeddus, 
ond mae merched yn cyfrif am bron i ddwy ran o dair o holl weithwyr o 
fewn y sector cyhoeddus yng Nghymru (Arolwg Blynyddol o’r 
Boblogaeth (APS), 2014)10. Mae gwaith yn y gwasanaethau cyhoeddus 
yn cyfrif am 39% o holl waith merched a 19% i ddynion. Mae dynion yn 
60% o weithwyr y sector preifat, ac mae hyn yn cyfrif am 81% o fath o 
gyflogaeth sydd gan ddynion (APS, 2014).  
 
Adlewyrchwyd y patrwm cyflogi ar sail rhyw hwn yn yr astudiaeth achos. 
Roedd merched yn dri chwarter gweithlu llywodraeth leol a phedair rhan 
o bump o weithlu iechyd, tra roedd cydbwysedd rhyw yn ngweithlu 
addysg uwch (y confensiwn yw i gydbwysedd rhyw fod yn gymhareb 
60/40 o’r naill ryw).  
 
Roedd y tri cyflogwr wedi cwblhau archwiliadau talu ar sail rhyw cyn 
gweithio â ni a chanddynt gynlluniau gwerthuso swyddi parhaus da. O 
ganlyniad, nid oedd bylchau cyflog rhwng gweithwyr yn yr un swyddi a 
graddfeydd, na bylchau cyflog isel.  
 

                                      
9 Parken, A., a Pocher, E., Sloan, L. (2013) Employer Case Studies, Case Study A: 
Phase 1 Results, Adroddiad Ymchwil ar gyfer rhaglen Menywod yn Ychwanegu 
Gwerth at yr Economi (WAVE), a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 
drwy Lywodraeth Cymru, Cardiff: Cardiff University 
Parken, A., a Sloan, L. A Pocher, E. (2014) Employer Case Studies, Case Study B: 
Phase 1 Results, Adroddiad Ymchwil ar gyfer rhaglen Menywod yn Ychwanegu 
Gwerth at yr Economi (WAVE), a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 
drwy Lywodraeth Cymru, Cardiff: Cardiff University 
Parken, A., a Davies, R. (2014) Employer Case Studies, Case Study C: Phase 1 
Results, Adroddiad Ymchwil ar gyfer rhaglen Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr 
Economi (WAVE), a ariannwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy 
Lywodraeth Cymru, Cardiff: Cardiff University 
10 Employment in the public and private sectors by Welsh local authority and status, 
for the year ending December 2014. Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 
ONS, wedi ei lawrlwytho 30ain Mai 2014, o wefan Stats Cymru  
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Fodd bynnag, ar y cyfan roedd gan y tri sefydliad fylchau cyflog ar sail 
rhyw, gan adlewyrchu patrwm yn y farchnad lafur gyfan. Bodolodd 
bylchau cyflog oherwydd y tuedda dynion a merched i weithio mewn 
gwahanol swyddi a oedd yn gysylltiedig â gwahanol raddau, mathau o 
gytundeb a phatrymau gwaith, a dominyddai dynion y safleoedd uchaf 
yn yr holl sefydliadau.  
 
Mae’r canfyddiad hwn yn arwyddocaol. Hyd yn oed lle mae gan 
gyflogwyr arfer gorau mewn perthynas â systemau cyflog a gwerthuso 
gwaith, gellir tynnu gwahanu rhyw mewn cymdeithasol a’r economi, a’i 
ailgynhyrchu o fewn strwythurau cyflogi o fewn sefydliadau.  
 
Ail ganfyddiad allweddol oedd effaith niweidiol gweithio mewn swyddi 
rhan amser ar waelod strwythurau cyflogaeth ar gyflog merched. Yn 
drydydd, er bod effaith gweithio yn rhan-amser yn wahanol rhwng 
merched, mae’n debyg mewn un modd pwysig: ei gysylltiad gyda diffyg 
cynnydd ar gyfer merched yn adrannau is, canol ac uwch strwythurau 
cyflogaeth.  
 
Mathau o gytundebau ac oriau gwaith: swyddi gradd isel 
 
Mae’n amlwg bod goruchafiaeth rhifyddol merched ar y cyfan yn y 
gweithluoedd o ganlyniad i’w presenoldeb anghymesur mewn swyddi 
rhan amser ar ben isaf y strwythur cyflogaeth. Cynigiwyd y rhan fwyaf o 
swydd yn y dair gradd isaf yn rhan amser. Roedd merched hefyd yn fwy 
tebygol na dynion o fod mewn cytundebau ansicr (dros dro, cyfnod 
penodol, achlysurol).   
 
Prin oedd y swyddi ar gael yn amser llawn a wnâi merched yn y tair radd 
isaf – glanhau, arlwyo, gwaith clerigol, gwasanaeth cwsmeriaid a gofalu.  
 
Mae hyn yn codi’r cwestiwn o ddewis. A yw merched sy’n mynd ati i 
weithio’n rhan-amser yn dewis y swyddi hyn oherwydd eu bod ar gael yn 
rhan-amser? A fuasent yn dewis swyddi gwahanol neu radd uwch pe 
baent ar gael fwy yn rhan-amser?  
 
I ferched sydd ddim yn dymuno gweithio rhan-amser, a yw eu dewis i 
weithio mwy o oriau wedi ei gyfyngu oherwydd fod y swyddi hyn fel arfer 
ond ar gael yn rhan-amser? Ymddengys fod hyn yn wir i’r merched 
hynny a oedd a 2 swydd ran-amser neu fwy, neu swyddi rhan-amser ac 
achlysurol, gyda’r un cyflogwr. Mae cyflogwyr yr astudiaeth achos yn 
mynd ati i holi’r cwestiynau hyn i ferched sy’n gweithio mewn swyddi 
rhan-amser gradd isel yn eu sefydliadau.   
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Beth ydym yn ei wybod yw fod gwaith rhan-amser yn cael ei gysylltu 
ormod gyda chyflog isel mewn gwaith sgiliau isel; unwaith mae merched 
yn cymryd y swyddi hyn, ychydig hyfforddiant neu gyfle i ddatblygu 
sydd; ac mae gan Gymru nifer uchel anghymesur o’r fath swyddi sydd 
yn cael effaith negyddol ar economi Cymru  (Felstead et.al. 2013). Gall y 
sgiliau a geir mewn swydd ran-amser gael eu tanbrisio yn benodol 
oherwydd prin iawn y cynigir y swyddi hyn yn amser llawn (Beechey a 
Perkins 1987)11.  
 
Dywedwyd fod gweithio yn y sector cyhoeddus yn cael ‘effaith 
amddiffynnol’ ar ferched, gan eu bod yn llai tebygol o fod yn 
gystadleuaeth uniongyrchol ar gyfer swyddi gyda dynion nag yn y sector 
preifat (Jarman et.al. 2012)12. Fodd bynnag, nid yw dynion yn cystadlu â 
merched am swyddi rhan-amser yn y sector cyhoeddus ond yn llwyddo 
yn y gystadleuaeth i gael gwaith amser llawn.  
 
Roedd gwaith rhan-amser i ddynion yn llai na 10% o’u patrwm gwaith 
mewn dau o’r astudiaethau achos, a llai na 20% yn y trydydd achos. 
Roedd dynion yn fwy tebygol o fod yn amser llawn drwy gydol y 
strwythurau graddio, ac yn fwy tebygol o weithio yn achlysurol nag yn 
rhan-amser.  
 
Roedd dynion yn gweithio mewn swyddi gradd isel yn ymgymryd â rolau 
fel cynnal a chadw, tirlunio, porthora, diogelwch, gofalu a chael gwared 
â gwastraff, a chontractiwyd y mwyafrif llethol yn amser llawn. Mae 
cysylltiad rhwng rhyw deiliad y swydd draddodiadol, a threfn oriau 
gwaith, yn amlwg.  
 
Cod hyn gwestiwn am sut y gall stereoteipio swyddi ar sail rhyw roi 
gwybod am batrwm gwaith swydd radd isel. A yw’r ‘ddelfrydiaeth o 
enillydd cyflog’ dal i fodoli pan y penderfynir ar oriau gwaith?  
 
O ganlyniad i ganfyddiadau yr ymchwil hwn, mae’r cwestiwn o sut gall y 
cysylltiad rhwng rhyw a swyddi ddylanwadu yn anymwybodol ar werth 
canfyddedig sgiliau a’r oriau gwaith rhagnodedig yn awr yn cael ei 
ystyried drwy gynllun gwerthuso swydd GIG Cymru, Agenda am Newid.  
 

                                      
11 Beechey,V. a Perkins, T (1997) A matter of hours, Part-time work and the Labour 
Market, Cambridge: Polity Press 
12 Jarman, J., Blackburn, R.M., Racko, G. (2012) ‘The dimensions of occupational 
segregation in industrial countries’, Sociology, Vol. 46, No.6, pp.1003-1019 
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Gwaith rhan-amser gradd uchel  

  
Patrwm gwaith amser llawn gyda chytundeb parhaol oedd yr arfer i 
safleoedd graddau uwch yn holl sefydliadau yr astudiaeth achos, fel y 
mae ledled y farchnad lafur. Fodd bynnag, roedd yn braf gweld fod 
ychydig o waith rhan-amser gradd uchel ar gael mewn rolau proffesiynol 
mewn iechyd, gofal cymdeithasol, gwarchod amgylcheddol, ymchwil a 
darlithio. Merched a weithia yn y patrwm hwn bennaf, ond roedd rhai 
dynion uwch mewn gwaith rheolaeth yn gweithio yn rhan-amser, fel arfer 
tuag at ddiwedd eu gyrfaoedd. Yma, mae cyflogwyr yn defnyddio oriau 
rhan-amser i ddangos eu hymroddiad i gadw gwybodaeth a sgiliau 
merched a dynion sydd wedi cymhwyso yn dda yn y sefydliad.  
 
Fodd bynnag, roedd bylchau graddio yn amlwg rhwng merched a dynion 
yn haenau uwch pob sefydliad. Mae pob cyflogwr nawr yn ystyried eu 
data cyflogaeth hydredol i asesu a all merched sy’n dychwelyd wedi 
cyfnod mamolaeth ac/neu ddarparu gofal plant neu henoed, ac sy’n 
dymuno gweithio yn rhan amser, ddatblygu wedi hynny yn eu gyrfaoedd.  
 
Yn ychwanegol, fe wnânt asesu p’un ai yw merched mewn gwaith gradd 
ganolig-uwch sy’n gwyro o batrwm gwaith amser llawn parhaol yn profi 
effeithiau gyrfa na allent adennill, ac felly methant gyrraedd y swyddi 
graddau uwch. Mae cyflogwyr yn cadw mewn cof colli sgiliau a 
gwybodaeth gwerthfawr i’r sefydliad.  
 

Gwahanu Fertigol  

 
Amrywiodd y cyflenwad o swyddi a gynigwyd yn amser llawn yn 
sylweddol rhwng cyflogwyr. Yn astudiaeth achos y llywodraeth leol, dim 
ond chwarter o swyddi a gynigwyd yn llawn amser. Cynigiwyd 60% o 
swyddi amser llawn mewn iechyd a 70% mewn addysg uwch.  
 
Ym mhob sefydliad astudiaeth achos, daliodd dynion, a oedd y lleiafrif o 
weithwyr, ran uchel anghymesur o holl waith amser llawn oedd ar gael. 
Mewn dau o’r tri sefydliad, daliodd dynion fwy o’r swyddi amser llawn 
parhaol oedd ar gael na merched.  
 
Roedd gwaith amser llawn yn amlwg yn gysylltiedig gyda graddau uwch 
a chynnydd gyrfaol. Ym mhob achos, gorgynrychiolwyd dynion mewn 
graddau canolig-uwch a dominyddu yn sicr y rhan fwyaf o safleoedd 
uwch o fewn elitau proffesiynol a grwpiau rheoli.  
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Bylchau Cyflog Rhwng y Rhywiau  

 
Yn unol â’r hyn a drafodwyd, gan fod y cyflogwyr hyn wedi cynnal 
archwiliad cyflog y rhywiau o ran graddfeydd, a bod systemau 
gwerthuso swyddi mewn grym, nid oedd gwahaniaethau tâl fesul yr awr, 
uchel neu isel, rhwng dynion a merched yn gwneud yr un swyddi a’u 
graddfeydd. Mewn dau achos, pan gymharwyd enillion canolrifol fesul yr 
awr amser llawn, gwelwyd bod merched yn ennill mwy na dynion. Y 
rheswm mwyaf am hyn yw bod merched wedi eu gosod fwyaf yng 
nghanol strwythurau cyflog iechyd, goal cymdeithasol ac addysg. Mae 
hyn yn waith premiwm i ferched cymwys iawn yng Nghymru; mae tri 
chwarter o gyflogaeth merched mewn galwedigaethau yng Nghymru 
mewn iechyd ac addysg (Parken et.al. 2014). Fodd bynnag, roedd rhai 
bylchau canolrif cyflog fesul yr awr amser llawn yn bennaf yn sgil 
gwahaniad fertigol, yn unol â’r hyn a drafodwyd uchod. 
 
Yn gyffredinol, roedd bylchau mewn cyflog rhwng y rhywiau yn 
sefydliadol (yn cwmpasu’r holl gyflogeion yn mhob swyd, mathau o 
gontract, patrymau gwaith a graddau), yn bodoli’n bennaf oherwydd yr 
effaith gyfunol o ferched yn dal y mwyafrif o swyddi gradd isel, yn 
sylweddol iawn felly gyda swyddi rhan-amser, a dynion yn dal y mwyafrif 
o’r swyddi amser llawn parhaol, ac yn cael eu gor-gynrychioli yn y 
swyddi a’r graddau uwch. 
 
I grynhoi, dengys y canlyniadau fod rhywedd y galwedigaethau a 
strwythurau cyflogaeth yn cyfrannu at greu a chynnal bylchau cyflog 
rhwng y rhywiau. Bydd hyn yn parhau hyd nes y rhoddir gwell gwerth ar 
yr hyn a elwir yn ‘waith merched’, a gwell cyfleoedd i feithrin sgiliau, 
hyfforddiant a symud i ffwrdd o swyddi ac oriau rhan-amser dros gyfnod 
gyrfa. Rhaid i lwybrau gyrfa ganfod ffyrdd i adnabod a gwobrwyo 
perfformiad, gwybodaeth a sgiliau rhagorol mewn patrymau ar wahân i 
waith amser llawn parhaus. 
 
O Dystiolaeth i Weithredu: Gwireddu’r Newid 
 
Dangosodd pob un o’r cyflogwyr o’r astudiaeth achos eu parodrwydd i 
ymdrin â bylchau cyflog rhwng y rhywiau drwy greu grwpiau rheoli 
WAVE, gyda pherchnogion-gweithredu o bob rhan o’r sefydliad. 
Cawsant gefnogaeth gan ddadansoddwr tâl yn ôl rhywedd WAVE ac 
ymgynghorydd rheoli newid ac ymgynghori â staff lle nodwyd hynny yn y 
canlyniadau, a chreu a sefydlu polisi a newidiadau ymarferol. 
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Mae’r trosolwg canlynol yn crynhoi’r gwaith y mae cyflogwyr eisoes wedi 
ei gychwyn er mwyn sefydlu eu cynlluniau cydraddoldeb a datblygu 
gweithlu. 
 
Mae adroddiadau manwl fesul sector ar gael ar wefan CU WAVE: 
http://www.cardiff.ac.uk/research/explore/research-units/women-adding-
value-to-the-economy-wave 

 

Gwahaniaethu Fertigol  

 
 Creu gwasanaeth cynghori gyrfaol mewnol. 
 Creu llwybrau gyrfaol clir er mwyn sicrhau tryloywder ynglŷn â’r hyn sy’n 

ofynnol i bob cyflogai ei wneud er mwyn bod yn gymwys i gael 
dyrchafiad. 

 Yn aml gall Rheolwyr Llinell Unigol (LMs) chwarae rhan hanfodol gyda 
dyrchafiadau. Mae gwaith arolwg yn mynd rhagddon i ganfod pa mor 
bwysig yw cefnogi’r Rheolwyr Llinell wrth hyrwyddo penderfyniadau. 
Gan fod dynion wedi bod mor amlwg mewn swyddi arweiniol ym mhob 
un o’r astudiaethau achos, mae ymchwil ar waith i asesu a yw gwaith 
cefnogol o’r fath yn digwydd mewn modd mwy organig rhyngddynt ac yn 
llai hygyrch i ferched yn rhengoedd isaf gwaith rheoli neu gamau gyrfaol 
proffesiynol. 

 Creu hyfforddiant Model Arwain ar gyfer Rheolwyr Llinell Unigol, i greu 
cydnabyddiaeth o’u rôl gwerthfawr wrth annog cynnydd gyrfaol. 
Ymgorfforir y gydnabyddiaeth hon o fewn gwerthfawrogiad i Reolwyr 
Llinell Unigol, i fanteisio eu datblygiad a’u cynnydd eu hunain.  

 Creu cynlluniau ‘barod i ddyrchafiad’, fel bod gweithwyr a Rheolwyr 
Llinell Unigol yn cydnabod pan mae meini prawf dyrchafu wedi eu 
cwrdd. Dylai hyn danio Bwrdd Dyrchafiadau gyda mynediad i 
hyfforddiant a mentora.  

 Ymgymryd ag ymgynghoriadau mewnol i ddeall yn well rôl y gall 
rhwydweithio ffurfiol ac anffurfiol gael ar gynnydd.  

 Cynyddu ymwybyddiaeth ymysg staff sy’n gweithio’n hyblyg mewn rolau 
gradd uchel, i gynorthwyo i normaleiddio y patrwm hwn a’i ddad-gysylltu 
o ddiffyg cynnydd.    

 Cyflwyno Cynllun i Rai sy’n Dychwelyd – fel gall rhai sy’n dychwelyd o 
seibiannau gyrfaol neu gyfnod mamolaeth ddychwelyd, eu cadw, a ddim 
yn profi effeithiau niweidiol drwy weddill eu gyrfa. Cyflwyno 
diweddariadau sgiliau a gwybodaeth, neu gyfnod o seibiant astudio neu 
Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD), i rai sy’n dychwelyd.  
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 Creu cynlluniau cysgodi swyddi drwy’r sefydliad a deiliadaeth, nid ond 
pan yn myned.  

 Cydnabod nad yw gweithio’n rhan-amser ddim yn angenrheidiol yn 
weithio hyblyg (gall olygu oriau gwaith caled), ynghyd ag adolygiad o 
bolisïau gweithio hyblyg a pha mor effeithiol ydynt drwy’r sefydliad.  

 Creu patrymau gwaith ysgafn, a all gynnwys gweithio o bell, a rhoi mwy 
o hunanreolaeth drwy’r graddfeydd gradd.  

Patrymau gwaith a gwahanu ar sail cytundeb  

 Cael gwared â’r labeli amser llawn /rhan-amser o ddisgrifiadau 
cytundebau, fel dros amser efallai y bydd y label diraddiol ‘gweithiwr 
rhan amser’ ddiflannu. Bydd cytundebau yn rhestru teitl y swydd ac 
oriau gwaith. Bydd gweithwyr yn cael eu hadnabod am beth maent yn ei 
wneud, nid eu patrwm gwaith.  

 Hyfforddiant Tuedd Anymwybodol Rhaeadrol drwy’r sefydliad fel y gall 
Rheolwyr Llinell Unigol, rhai sy’n recriwtio a phanelau gwerthuso swyddi 
yn cynyddu eu hymwybyddiaeth o stereoteipio ar sail rhyw wrth 
ysgrifennu disgrifiadau swydd, recriwtio staff a hyrwyddo. Wrth wneud 
gallent gwestiynu cysylltiadau swyddi, graddau ac oriau gwaith gyda 
deiliaid ‘arferol’ y swydd.  

 Gall gwaith sy’n ennill yn isel gael ei weld fel ‘gwaith merched’ a cheir ei 
gynnig yn rhan-amser yn ddiofyn. I fynd i’r afael â hyn, mae cyflogwyr yn 
ymgymryd ag arolygon staff i ddeall lle mae dewis gweithredol i 
weithio’n rhan-amser yn bresennol, a lle mae ond cael gwaith rhan-
amser yn cael ei gynnig yn cyfyngu ar ddewis.  

 Cynnal sgyrsiau unigol gyda staff achlysurol, banc ac asiantaeth, a all 
hefyd gael sawl swydd, ynghylch eu dymuniad am waith mwy parhaol.  

 Hyfforddiant i Reolwyr Llinell Unigol i’w galluogi i drafod unrhyw 
bryderon efallai sydd gan eu staff cyflog isel fod gweithio rhai oriau 
ychwanegol neu ennill dyrchafiad ddim yn gwneud iawn am unrhyw 
golled gysylltiedig mewn trosglwyddiadau lles cartref drwy Gredydau 
Treth Gwaith neu Gredyd Cyffredinol.  

 Rhoi hysbysiad cynnar i staff dros dro, cyfnod penodol ac achlysurol am 
swyddi gwag parhaol a fydd yn codi yn y dyfodol agos.  

Gwahanu llorweddol a mewn swyddi.  

 Cyfnewid swyddi – ystyriwch sgiliau a chymwyseddau mewn swyddi 
sy’n gysylltiedig â’i gilydd ond sydd ar hyn o bryd yn cael eu gwahanu ar 
sail rhyw. Pa hyfforddiant ychwanegol all alluogi symud i swydd sydd fel 
arall yn cael ei dominyddu gan un rhyw?  

 Hyfforddiant i reolwyr llinell unigol i ymgynghori gyda staff band-isel 
ynghylch â’u dyheadau am fwy o oriau a/neu hyfforddiant am gyfnewid 
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swydd. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys datblygu dealltwriaeth gwell 
Rheolwyr Llinell Unigol o draciau swydd, llwybrau gyrfa, sgiliau 
trosglwyddadwy a chymwyseddau.   

 Creu rolau swyddi mwy generig, gan gwmpasu llawer o’r sgiliau a’r 
cymwyseddau y mae dynion a merched yn ddangos ar hyn o bryd mewn 
swyddi sydd fel arall yn cael eu stereoteipio ar sail rhyw. Newid teitlau 
swyddi yn unol â hynny.  

 Adolygu disgrifiadau swyddi ar gyfer swyddi  Gwyddoniaeth, Technegol, 
Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth a rolau technegol medrus sydd 
yn cael eu gwahanu yn fawr ar sail rhyw. Ychwanegu delweddau 
annodweddiadol a geirfa ar sail rhyw mewn hysbysebion i newid 
‘edrychiad a theimlad’ y cyfathrebiadau mewnol ac allanol hyn.  

Casgliad 
 
Aeth rhaglen weithgareddau WAVE ati ym Mhrifysgol Caerdydd i weithio 
gyda chyflogwyr i wneud y defnydd gorau o ‘ddyletswydd cyflog cyfartal’ 
statudol Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â gwahaniaethu cyflogaeth a 
chyflog systematig ar sail rhyw, a rhannu ein dysgu yn eang.  
 
Mae Adroddiad ar Gydraddoldeb Gweinidogion Llywodraeth Cymru 
(t42/43, 2014) yn cefnogi defnyddio ein Dull GEPA ar gyfer adrodd yn 
erbyn y ‘ddyletswydd cyflog cyfartal’.  
 
Mae cyflogwyr yr astudiaeth achos wedi ymateb i ganfyddiadau’r 
ymchwil nid yn unig oherwydd eu bod wedi ymroi i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb, ond oherwydd mae’r dadansoddiad wedi rhoi gwell 
dealltwriaeth iddynt o sut mae rhoi swyddi ar sail rhyw, patrymau gwaith, 
mathau o gytundebau, a ffyrdd o ddatblygu yn dylanwadu ar staffio, yn 
eu sefydliadau.  
 
Maent yn gwybod nad yw ‘tarfu’ ar anghydraddoldeb ar sail rhyw, a 
dynnir i mewn a’i ailadrodd yn anymwybodol o fewn cyflogaethau ymhob 
cenhedlaeth, nid yn unig yn iawn a theg, ond hefyd yn gynllunio ac 
ymarfer sefydliadol call.  
 
Cymerwn y dysgu hwn i gyfnod nesaf WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd, 
lle bwriadwn asesu effaith y newid mewn rheolaeth sy’n cymryd lle yn y 
sefydliadau astudiaeth achos presennol.  
 
Bwriadwn hefyd weithio gyda mwy o gyflogwyr, ym mhob sector, a’u 
cynorthwyo i ymgymryd dadansoddiad o’u gweithlu a’u cyflog drwy 
ddefnyddio’r agwedd rydym wedi ei datblygu, ac offer GEPA, a’u 



 17

cynorthwyo i weithredu ar dystiolaeth i fynd i’r afael â gwahanu 
cyflogaeth a chyflog ar sail rhyw.  
 
Gallai hyn gael effaith sylweddol ar fylchau cyflog ar sail rhyw yn 
economi Cymru.  

 


