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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. 

 

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

 

Rwyf wedi bod yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r rhaglen ysgogol ac 
arloesol hon i reoli newid. Rwyf eisiau diolch i’r cyflogwr y bûm yn 
cydweithio ag ef a phob aelod o staff sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen 
rheoli newid. Heb eu cred gadarn yn y nodau, yr ymroddiad a’r ymdrech 
ni fyddai unrhyw un o’r canlyniadau a ddisgrifir yma wedi bod yn bosibl.  
 
Hefyd hoffwn ddiolch i Adele Baumgardt, Dadansoddydd Cyflog y Ddau 
Ryw WAVE, am ei gwybodaeth arbenigol am Gydraddoldeb ac 
Amrywiaeth a’i chyfraniad gweithgar at y gwaith o gynllunio a darparu’r 
cam rheoli newid. 

 
Yn olaf, rwyf eisiau cydnabod a diolch i Dr. Alison Parken, Cyfarwyddwr 
Prosiect WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd a thîm ymchwilwyr WAVE am 
eu cyfraniad. Heb eu gwaith dadansoddi arbenigol a’r ymddiriedaeth 
rhyngddynt a’r cyflogwr, byddai wedi bod yn anos o lawer sicrhau’r 
enillion tymor byr a’r cynllunio tymor hir i sefydlu’r newid a ddisgrifir yma.  
 

Sharanne Basham-Pyke 

Shad Consultancy Ltd 
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Astudiaeth Achos B WAVE – Cam Rheoli Newid 

Cyflwyniad 

Ariennir Prosiect Merched yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE) 

gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru (LlC) a 

phartneriaid allweddol: Prifysgol De Cymru, Gweithdy Merched @ 

BAWSO a Phrifysgol Caerdydd (CU). 

 

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

anghydraddoldebau cyflog rhwng y rhywiau’n cael eu hatgynhyrchu’n 

gyson trwy wahanu galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunan 

gyflogaeth, drwy'r ffyrdd y mae 'gwaith merched’ yn cael ei werthfawrogi 

a’i gontractio a thrwy systemau cyflog a weithredir (Parken et.al 2014).  

 

Mae Dyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus yn berthnasol drwy 

Brydain. Yn ogystal â hyn, mae dyletswydd tâl cyfartal sy’n benodol i 

Gymru yn ceisio herio’r broses o atgynhyrchu bylchau tâl rhwng y ddau 

ryw mewn cenedlaethau olynol trwy ddelio ag effeithiau pennu cyflog 

marchnadoedd llafur ar sail rhyw. 

 

Mae delio â graddfa gwahanu fertigol, llorweddol a chytundebol ar sail 

rhyw, yn galw am ddull sy’n mynd y tu hwnt i werthuso swyddi o fewn 

dull sy’n trin rhywiau’n gyfartal. Yn ôl y ddyletswydd, mae'n ofynnol i’r 

holl baramedrau hyn a’u helfennau gael eu hystyried wrth asesu 

gwahaniaethau cyflog rhwng y ddau ryw o fewn cyflogaeth (Parken et.al 

2014).  
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I helpu i ‘weithredu’r ddyletswydd’, mae ymchwil WAVE yn Ysgol y 

Gwyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dadansoddi gweithlu a data 

tâl nifer o gyflogwyr sy’n rhan o’r ymchwil yn y sectorau cyhoeddus a 

phreifat. Mae’r dadansoddiad yn cynnwys galwedigaeth, graddfa swydd, 

math o gontract gwaith, oriau patrymau gwaith a thâl. Ar sail yr hyn a 

ddysgir o’r astudiaethau achos hyn, bydd y tîm yn datblygu a rhannu 

methodoleg er mwyn i’r holl gyflogwyr allu ailadrodd y dadansoddiad ar 

gyfer eu sefydliadau eu hunain. 

 

Mae tîm WAVE a Shad Consultancy yn hynod o ddiolchgar i staff y 

sefydliadau sy’n rhan o’r ymchwil am yr ymddiriedaeth yn y 

gwasanaethau a ddarparwyd, ac am y brwdfrydedd, yr ymroddiad, yr 

adnoddau a’r ymdrech y maent wedi ei roi, ac yn dal i’w roi, tuag at y 

prosiect.  

 

Rhagwelid y byddai tri o’r cyflogwyr a oedd yn rhan o’r ymchwil yn cael 

eu cefnogi i weithredu argymhellion Prifysgol Caerdydd ar sail y 

dystiolaeth a’r dadansoddiad. Dyfarnwyd y contract i gefnogi’r gwaith 

hwn drwy drefn dendro gystadleuol i Shad Consultancy. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar y ffordd y mae’r newid yn cael ei reoli 

a cham gweithredu prosiect WAVE yn Astudiaeth Achos B (AAB). Mae’n 

dangos ‘canlyniad’ yr ymchwil cydweithredol a’r rhaglen rheoli newid, 

sydd wedi arwain at gyflawni, ac yn wir, ragori ar ddangosydd WEFO: 

Cyflogwyr sy’n mabwysiadu neu’n gwella strategaethau cydraddoldeb ac 

amrywiaeth a systemau monitro. 
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Cefndir i Astudiaeth Achos B  

Bwrdd Iechyd Lleol yw AAB. Gwirfoddolodd yr Arweinydd Cydraddoldeb 

ac Amrywiaeth, ochr yn ochr â chydweithwyr Cynllunio Sefydliadol ac 

Adnoddau Dynol i gymryd rhan fel cyflogwr yn yr ymchwil i ddadansoddi 

cyflogaeth a thâl gan WAVE Prifysgol Caerdydd. Maent yn dangos nifer 

o arferion da o ran cyflogaeth, ac maent eisoes wedi gweithredu nifer o 

gynlluniau cydraddoldeb mewn nifer o feysydd cyflogaeth a pholisi. Mae 

hyn wedi ei symbylu gan eu cynlluniau eu hunain a’r gwaith ar yr 

Agenda ar gyfer Newid, fframwaith drwy’r Deyrnas Unedig. Roedd GIG 

Cymru yn rhan o’r system cytundeb tâl cenedlaethol cyn datganoli, ac 

ers 1999 mae wedi parhau i adlewyrchu’r cytundebau tâl drwy’r Deyrnas 

Unedig. Fodd bynnag, ar 9 Gorffennaf 2014, cyhoeddodd Gweinidog 

Iechyd Llywodraeth Cymru y byddai’r GIG yng Nghymru’n dod yn 

gyflogwr Cyflog Byw o Fedi 2014. 

 

Mae AAB wedi sefydlu enw da am ei barodrwydd i wynebu her. Ar ôl i 

Brifysgol Caerdydd gwblhau’r cam i ddadansoddi cyflogaeth a thâl, 

rhoddwyd cyflwyniadau ac arddodiad terfynol o’r canfyddiadau a’r 

argymhellion i AAB (Parken and Sloan, 2014). Roedd yr adroddiad yn 

dangos nad oedd bylchau sylweddol o ran cyflog gros fesul awr i staff o 

fewn strwythur bandio’r rhaglen Agenda ar gyfer Newid. Mae llwyddiant 

y rhaglen Agenda ar gyfer Newid yn amlwg. 

 

Er gwaethaf hyn, roedd y dadansoddiad cyflogaeth a thâl yn dangos 

tystiolaeth o wahanu fertigol, llorweddol a chytundebol yn y strwythur 

cyflogaeth, a hynny’n arwain at wahaniaethau yn y tâl rhwng dynion a 

merched. Nid yw’r patrymau cyflogaeth hyn yn arwain at ateb cyfreithiol, 

ond os byddant yn aros heb eu newid, mae'n golygu y bydd 
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gwahaniaethau tâl rhwng y ddau ryw’n parhau.  Roedd y cyflogwr yn 

awyddus i gyflwyno gwelliannau i systemau cyflogaeth, a fyddai’n newid 

y darlun hwn dros amser. 

 

O ganlyniad, darparodd Dadansoddydd Cyflog y Ddau Ryw WAVE  

Prifysgol Caerdydd adolygiad o bolisïau ac arferion recriwtio, cadw staff, 

datblygiad a gwobrwyon a oedd yn cynnwys prif argymhellion i’w 

gweithredu er mwyn rhoi sylw i dystiolaeth yr ymchwil. Roedd y gwaith 

hwn yn cynnwys meysydd allweddol yn strwythur a phrosesau’r 

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

gwahaniaethau rhwng y ddau ryw. Eto, cafodd yr adroddiad hwn ei 

groesawu gan AAB. Comisiynwyd y cam rheoli newid er mwyn cynllunio 

a chefnogi camau gweithredu i fynd i’r afael â’r gwahaniaethau a 

ddewisodd bob sefydliad fel ffocws i’w hymdrechion, o fewn yr amserlen 

rhwng Hydref 2014 ac Ebrill 2015. 

 

Er mwyn gweithredu’r dadansoddiad cyflogaeth a thâl hwn roedd yn 

hanfodol bod Tîm WAVE Prifysgol Caerdydd yn creu a chynnal lefel 

uchel o ymddiriedaeth gyda’r sefydliadau a oedd yn cymryd rhan. Roedd 

hyn yn hanfodol gan fod y data yn 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. Hefyd roedd yn bwysig i’r 

canfyddiadau’n cael eu trin gyda’r un gofal arbennig. Y lefelau uchel o 

ymddiriedaeth a’r berthynas a sefydlwyd eisoes sydd i gyfri am yr holl 

gynnydd a wnaed i reoli newid mewn amser mor fyr. Roedd y sefydliad 

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

sefydliad yn aros yn anhysbys. 
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Methodoleg Rheoli Newid 

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

reswm - maent naill ai’n teimlo’r pwysau neu’n gweld y golau. Mae AAB 

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

dystiolaeth anwadadwy i gefnogi eu pryderon – a chafwyd y dystiolaeth 

honno yn yr ymchwil gan Brifysgol Caerdydd. Hefyd roeddent yn barod i 

fynd i’r afael â’r heriau a nodwyd yn benodol yng nghanfyddiadau data 

WAVE, ac arwain y ffordd o safbwynt newid fel y gallai sefydliadau eraill 

ei ddilyn. Am y rheswm hwn dewiswyd AAB i symud ymlaen i’r cam 

rheoli newid. 

 

Dechreuodd y cam Rheoli Newid i AAB ym mis Hydref 2014. Seiliwyd y 

fethodoleg ar Fethodoleg Rheoli Newid Prosci, ond fe’i haddaswyd i 

fodloni anghenion y sefydliad unigol. 

 

Roedd y Broses Newid yn nodi’r sefyllfa bresennol, y sefyllfa drosiannol 

a’r sefyllfa yn y dyfodol i AAB. 
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Defnyddiodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid yr egwyddor o fesurau 

trothwy, targed ac ymestyn.  

 ‘Trothwy’ – yn cyfateb i’r mesurau ar gyfer y camau a gymerir yn syth.  

 ‘Targed’ – yn cyfateb i herio camau’r sefydliad yn y dyfodol a gwthio 

eu ffiniau er mwyn sicrhau cymaint o effaith â phosibl yng 

nghyfyngiadau amser y rhaglen. 

 ‘Ymestyn’ – yn cyfateb i effaith gyffredinol y sefydliad a’r effaith y 

byddai raglen WAVE yn hoffi ei sicrhau i’r sefydliad ei hun a 

chymdeithas yn gyffredinol. Mae’r mesurau hyn yn fwy uchelgeisiol ac 

yn gosod cyfeiriad strategol ar gyfer gweithgaredd parhaus dros 

gyfnod hir o amser. 

 

Sefyllfa Bresennol 

Mae methodoleg Prosci, sydd wedi dadansoddi 822 o fusnesau 

rhyngwladol (80% o Fortune 100) dros un mlynedd ar bymtheg o 

ymchwil olynol 1 i arfer gorau ym maes rheoli newid, wedi nodi’n gyson 

mai arweinyddiaeth weithredol a gweladwy yw’r ffactor pennaf sy’n 

cyfrannu at lwyddiant. Y gweithgaredd cyntaf felly i AAB oedd nodi a 

chael hyd i ‘Arweinydd Gweithredol a Gweladwy’ (AGaG). Dyma gylch 

gorchwyl rôl yr AGaG: 

 Yr awdurdod i arwain y newid drwy gam 1 (FY 2014/15) ac i gam 2 

(Ebrill 2015 ymlaen) 

 Hygrededd i greu trefn o gydweithio i gael - gan sicrhau bod 

cydweithio a chefnogaeth ar draws y sefydliad 

                                      

1 Prosci ‘Best Practices in Change Management ‐ 2014 edition’ 
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 Cymryd rhan weithredol a gweladwy yn y newid – ‘gwneud i bethau 

ddigwydd’  

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

mesurau, y manteision i’r busnes a’r amserlenni 

 Meithrin ymwybyddiaeth o’r newid - pam fod y newid yn digwydd – 

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

 Sicrhau ei fod yn cyd-fynd â rhaglenni, prosiectau a chynlluniau newid 

eraill ar draws y sefydliad 

 Arwain y cynllun cyfathrebu mewnol ac allanol 

 Atgyfnerthu’r newid a dathlu llwyddiant  

 

Dewiswyd Cyfarwyddwr Gweithlu a Chynllunio Sefydliadol ar gyfer rôl 

AGaG. Cefnogwyd y rôl hon gan Shad Consultancy, yn ei rôl fel 

Ymgynghorydd Rheoli Newid WAVE. 

 

Gan weithio’n uniongyrchol ar sail yr ymchwil ac adroddiad 

Dadansoddydd Cyflog y Ddau Ryw, lluniodd Shad Consultancy gynllun 

ar gyfer AAB. Y pwrpas oedd sicrhau cefnogaeth gynnar i’r rhaglen 

newid a’r egwyddorion newid. Datblygodd Shad Consultancy y strwythur 

a’r cynnwys ar gyfer y gweithdy Rheoli Newid fel y gallai’r AGaG, y prif 

bwynt cyswllt (PBC) a’r Ffurfwyr Barn Allweddol, oll gynnig mewnbwn a 

herio’r materion a nodwyd cyn i’r agenda gael ei ddosbarthu. Yna 

cynhaliodd AAB eu gweithdy Rheoli Newid ar 20 Tachwedd 2014. 

Dewiswyd un ar ddeg uwch reolwr ar draws y busnes i fynychu’r 

gweithdy. I leihau ymhellach y risg y gallai’r ymyriadau gael eu trin fel 

cynllun Adnoddau Dynol a fyddai’n amherthnasol i’r gwaith o redeg y 

sefydliad o ddydd i ddydd, cafodd rheolwyr gweithredol eu cynnwys yn y 
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gweithdy ochr yn ochr â chydweithwyr â rolau strategol. Roedd hyn yn 

sicrhau bod y camau gweithredu hefyd yn cyd-fynd â’r nodau busnes 

strategol. 

Cynlluniwyd strwythur y gweithdy mewn ffordd a oedd yn rhoi cyfle i AAB 

gymryd perchnogaeth o’r Datganiadau Problem, cytuno ar fesurau, 

perchnogi camau gweithredu, ac awgrymu amserlenni.  Yn y gweithdy 

sefydlwyd rolau’r AGaG a rôl y PBC. 

 Gweithgaredd 

1.  Strwythur y gweithdy a’r amcanion 

2.  Croeso a rôl yr AGaG 

3.  Cyflwyniadau 

4.  Disgrifio’r cefndir 

 Cefndir i rôl WAVE a Phrifysgol Caerdydd 

 Cyflwyno’r dystiolaeth ymchwil ar gyfer Astudiaeth Achos B 

5.  Dadansoddydd Cyflog y Ddau Ryw 

 Adroddiad a phrif ganfyddiadau ar gyfer AAB 

6.  Sesiwn 1 – Heriol 

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 – perchnogion 

 Enwebu perchnogion 

 Os nad yw’r perchennog naturiol yn y gweithdy, pennu 
perchennog yn ei le i weithredu 

9.  Sesiwn 4 – Camau nesaf 

 Perchnogion 



10 
 

 Camau i’w cwblhau erbyn 27/11/14 

o Rheoli rhaglen 

o Llywodraethu  

o Cynlluniau gweithredu unigol 

10. Adolygu amcanion y gweithdy na chafodd eu cyflawni 

 

Sefyllfa Drosiannol 

Ar ôl y gweithdy, adolygodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid pa mor 

barod oedd y sefydliad i newid - aseswyd bod y risg yn ganolig gan ei 

fod wedi penderfynu gwneud newidiadau bach, graddol, fesul cam yn 

hytrach na newid mawr a fyddai’n tarfu ar y sefydliad, ond, roedd yn 

debygol o wynebu rhyw faint o wrthwynebiad i newid. 

 

Crynodeb Risg Prosci  

 

Sefydlwyd gweithgor, Tîm Rhaglen WAVE, dan arweiniad yr AGaG. 

Trefnwyd cyfarfodydd adolygu bob pythefnos, ac er bod unigolion wedi 

cymryd perchnogaeth o lifoedd gwaith a phecynnau gwaith, fe’u 
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hanogwyd i gydweithio. Roedd hyn yn sicrhau y byddai camau 

gweithredu’n cael eu cytuno ar y cyd a’u bod felly’n realistig i’r busnes 

cyfan, yn hytrach na dod yn ‘seilos’. Cytunwyd ar y PBC ar gyfer y 

gwaith o gynnal y prosiect o ddydd i ddydd. Roedd yr unigolyn a 

ddewiswyd yn sicrhau parhad o’r cam ymchwil i’r cam rheoli newid. 

Roedd y rôl hon yn cynnwys bod yn ‘geidwad y feistrddogfen’ er mwyn 

sicrhau rheolaeth fersiwn gywir wrth greu a storio dogfennau. 

 

Ar sail ymchwil Prifysgol Caerdydd ac adroddiad Dadansoddydd Cyflog 

y Ddau Ryw, roedd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid wedi nodi wyth 

datganiad problem (DP). Cyflwynwyd y rhain i AAB a gweithiwyd 

drwyddynt yn y gweithdy gan wneud awgrymiadau ar gyfer mesurau 

trothwy, targed ac ymestyn.  

 

Yn y gweithdy, cytunwyd i fwrw ymlaen â chwech DP (archifwyd DP02 a 

DP07): 

DP01 Band 1 – yn cyfateb i enillion isel. Mae’r rhan fwyaf o’r rolau hyn 

mewn Gofal Iechyd, golchi, glanhau ac arlwyo. 

DP03 Ydi gweithwyr banc eisiau contract parhaol neu sefydlog? 

DP04 Er bod gwahanu fertigol yn amlygu peth ‘gwaith merched’ 

premiwm ym Mand 5 ac uwch, mae gwahaniaethau tâl rhwng y ddau 

ryw o hyd o safbwynt tâl wythnosol a blynyddol. 

DP05 Mae rhai adrannau lle mae mwy o ddynion na merched er mai 

merched yw 81% o’r gweithlu  
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DP06 Mae diffyg dealltwriaeth o’r effaith y caiff nifer y merched nad 

ydynt yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth/saib yn eu 

gyrfa ar fusnes 

DP08 Mae canfyddiadau grŵp staff Meddygol a Deintyddol yn groes i 

grwpiau eraill e.e. dim ond 1/4 o rolau Amser Llawn Parhaol sy’n cael eu 

llenwi gan ferched, a dynion sydd yn y grŵp hwn ar y cyfan, er bod 81% 

o’r sefydliad yn ferched. 

 

Pennwyd arweinydd (perchennog llif-gwaith) ar gyfer pob DP a 

ddirprwyodd dasgau i bobl addas yn y sefydliad (perchnogion pecynnau 

gwaith). Mae’r gwaith hwn wedi creu 20 o Gamau Gweithredu a 57 o 

becynnau gwaith am y cyfnod rhwng Tachwedd 2014 hyd at Flwyddyn 

Ariannol 2015/16. Mae rhai o’r camau hyn eisoes wedi eu gweithredu a 

bydd eraill yn dylanwadu ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) 

ddiweddaraf y sefydliad ar gyfer 2012-2016. 

 

Mae'n cael ei gydnabod yn llawn bod y camau hyn yn bwysig i helpu’r 

sefydliad i sicrhau’r uchelgeisiau penodol yn y CCS, hynny yw, 

‘cyfrannu’n gadarnhaol tuag at gymdeithas decach trwy ddatblygu 

cydraddoldeb yn ein gweithgareddau o ddydd i ddydd’. Cyfeirir yn 

benodol at Gamau Gweithredu WAVE fel camau sy’n hwyluso’r CCS. 

 

Mae datganiad yr uchelgeisiau hyn yn dangos bod Cynllun Gweithredu 

WAVE yn gyson ag amcanion strategol y sefydliad yn gyffredinol. Mae’r 

Cynllun Gweithredu hefyd yn dangos ymrwymiad tuag at ddatblygu 

cydraddoldeb rhwng y rhywiau a mynd i’r afael ag achos sylfaenol 
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anghydraddoldeb i ferched yn strwythur y sefydliad. Bydd manteision 

busnes i’r sefydliad oherwydd bydd yn gallu manteisio ar ddawn y 

sefydliad cyfan a bydd yn gallu datblygu dawn a photensial y merched a 

gyflogir. 

 

Defnyddiodd Cam Trosiannol Rheoli Newid Prosci fodel 

‘Ymwybyddiaeth, Awydd, Gwybodaeth, Gallu a Chadarnhau’ Prosci i 

reoli’r newid. Roedd angen ymdrin yn ofalus â cham ‘Ymwybyddiaeth’ y 

model hwn o ystyried natur sensitif y data. Fodd bynnag, roedd ‘Awydd’ 

(yr ymrwymiad i gefnogi a chymryd rhan yn y newid) aelodau Tîm 

Rhaglen WAVE AAB a fu’n mynd yn gyson i’r cyfarfodydd cynnydd yn 

rhagorol. Rhoddodd yr Ymgynghorydd Rheoli Newid gymorth a 

chefnogaeth wrth iddynt symud ymlaen at ‘Wybodaeth’ a ‘Gallu’ ar 

lifoedd gwaith a phecynnau gwaith unigol. Yr AGaG sy’n gyfrifol am 

Gadarnhau. 

 

Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd rhaglen WAVE i sicrhau bod y camau 

a oedd yn seiliedig ar y DP penodol (gweler uchod) yn arwain at 

welliannau i’r sefydliad ac i ferched unigol. 
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DP01 - Band 1 – yn cyfateb i enillion isel. 

Camau i fynd i’r afael â gwahanu cytundebol  

Fel rhan o DP01, ‘Band 1 - yn cyfateb i enillion isel. Mae’r rhan fwyaf o’r 

rolau hyn mewn Gofal Iechyd, golchi, glanhau ac arlwyo. Roedd yr 

ymchwil yn dangos bod dros 90% o’r holl swyddi ym Mand 1 yn AAB yn 

cael eu gwneud gan ferched. 

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad (arolwg pwls) gyda staff Band 1 (tâl isaf) i 

sicrhau bod staff Band 1 yn cael llais. Defnyddiwyd y canlyniadau a 

gafwyd wrth ymgynghori â mwy na chant o staff fel pwyntiau trafodaeth i 

LMs allu canfod beth oedd dyheadau staff Band 1 o safbwynt datblygu.  

 

Roedd y canlyniadau hefyd yn darparu mewnbwn uniongyrchol i’r 

hyfforddiant Adolygiad o Ddatblygiad Personol ar gyfer LMs staff Band 



15 
 

1. Bydd y camau a werthusir yn cynnwys sut maent yn rheoli’r broses 

arfarnu a sut maent yn arfarnu staff ym Mand 1 o safbwynt cyfleoedd 

datblygu. 

 

Roedd yr hyfforddiant yn benodol yn ceisio mynd i’r afael â 

chanfyddiadau am yr effaith anghymesur ar gymorth lles yn sgil cynyddu 

nifer yr oriau a weithir neu wrth geisio symud i raddfa uwch. Roedd 

hefyd yn edrych ar rwystrau addysgol rhag symud ymlaen h.y. y ffaith 

nad oes gan rai aelodau o staff sgiliau hanfodol digonol a sut gellid 

mynd i’r afael â hyn. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys cyngor ynglŷn â’r 

newidiadau a fydd yn digwydd wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno 

yn yr ardal. Roedd y cynllun treialu ar 10 Mawrth 2015, a gefnogwyd gan 

raglen WAVE, y Ganolfan Byd Gwaith a’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth, 

yn darparu cymorth i’r LMs drafod y materion hyn gyda’u staff. Bydd yr 

ail gynllun treialu’n cael ei gynnal ym Mai 2015. 

 

Un canlyniad diddorol yn sgil darparu’r hyfforddiant ar gymorth lles oedd 

bod nifer o LMs yn sylweddoli fod ganddynt hawl i gael rhai budd-

daliadau (e.e. Gofalwyr) a bod yr hyfforddiant nid yn unig yn berthnasol i 

staff Band 1 ond i Fand 2 a 3 - ac o bosibl i swyddi ar raddfa uwch 

hefyd. Bydd y maes DP hwn hefyd yn ceisio creu Gwasanaeth Cynghori 

ar Yrfaoedd yn y dyfodol a rhaglen hyfforddiant at gyfer staff ar 

raddfeydd is. 

 

Allbwn: Ymgynghoriad â staff Band 1, sydd wedi ei ddadansoddi er 

mwyn deall beth sydd ei angen ar y bobl yn y sefydliad sydd ar y cyflog 

isaf. Roedd nifer uwch na’r disgwyl o ymatebion yn dangos bod 
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ganddynt ddiddordeb mewn datblygu eu gyrfa. Yn flaenorol roedd 

rhagdybiaeth fod lefel uchelgais staff Band 1 yn isel. Bellach mae’r 

Hyfforddiant wedi ei gynllunio mewn ffordd sy’n gweithio gyda staff ac yn 

eu hannog i ystyried dyrchafiad/cynyddu oriau. Bydd y materion a 

nodwyd yn yr arolwg pwls yn cael sylw yn yr Adolygiadau o Ddatblygiad 

Personol yn ystod y flwyddyn nesaf a bydd ddatblygiad staff yn ystod y 

cyfnod hwn yn cael ei fonitro. 

Canlyniad: Canran uwch o’r grŵp hwn, sy’n cynnwys merched yn 

bennaf, yn cynyddu oriau a chael dyrchafiad a fydd yn effeithio’n 

uniongyrchol ar wahaniaethau tâl rhwng y ddau ryw yn y sefydliad. Bydd 

y sefydliad yn elwa drwy gadw sgiliau a gwybodaeth y busnes a lleihau 

costau recriwtio allanol.  

 

DP03 Gweithwyr banc 

Camau i fynd i’r afael â gwaith achlysurol.  

Mae AAB yn gweithredu system Banc ar gyfer nyrsys cymwysedig a 

chynorthwywyr gofal iechyd heb gymhwyso. Tystiolaeth anecdotaidd yn 

unig oedd ar gael ar gyfer anghenion y grŵp hwn. Felly, cynhaliwyd 

arolwg o weithwyr Banc i gofnodi anghenion a dyheadau’r grŵp. Roedd 

yr arolwg yn ceisio darganfod yn benodol a oedd gweithwyr Banc yn 

fodlon â’r trefniant hwn ac a fyddent yn hoffi contractau parhaol neu 

sefydlog? 

 

Roedd canran yr ymateb i’r arolwg (36%) yn uchel iawn a chafwyd data 

meintiol ac ansoddol. Ni nodwyd unrhyw faterion newydd yn sgil yr 

arolwg ac roedd mwyafrif y rhai a wnaeth ymateb yn dweud bod gwaith 

Banc yn addas i’w hanghenion unigol. Dywedodd nifer ei fod yn helpu eu 
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hanghenion hyfforddi a’u bod yn gallu gweithio fel gweithwyr Banc heb 

gymhwyso tra oeddent yn ennill eu cymhwyster. 

 

Mae’r materion a godwyd gan leiafrif yr ymatebwyr yn cael sylw gan 

Arweinydd y Banc ar gyfer y sefydliad. Mae rhai materion na fydd yn 

cael sylw gan nad ydynt yn cyd-fynd â strategaeth y sefydliad. Bydd y 

rhesymeg ar gyfer y penderfyniadau hyn yn cael eu cyfleu i staff Banc. 

 

Fodd bynnag, gwnaed newid i’r broses recriwtio o ganlyniad i 

ganfyddiadau WAVE Prifysgol Caerdydd. Hysbyswyd staff Banc ymlaen 

llaw y byddai swyddi gwag yn ymddangos cyn lansio ymgyrch recriwtio 

allanol. Arweiniodd hyn at benodi 17 o weithwyr Banc i swyddi parhaol - 

tua hanner yr ymgeiswyr. Yn ôl yr arolwg o’r ymgeiswyr aflwyddiannus 

(a’r rhai na wnaeth gais) y rheswm pam na chawsant eu penodi oedd 

diffyg rolau yn eu hardal leol. Yn ystod y misoedd dilynol mae’r ffigwr 

wedi codi wrth i 47 o bobl o’r Banc gael eu penodi i swyddi parhaol - 

80% ohonynt yn nyrsys. 

 

Yn ogystal â hyn, mae llwyddiant yr ymateb i’r arolwg Banc (lle 

anfonwyd gwahoddiad drwy neges destun) wedi arwain at ddefnyddio 

cyfryngau eraill i gyfathrebu â gweithwyr Banc. Crëwyd tudalen grŵp 

Facebook breifat yn benodol ar gyfer gweithwyr Banc; caiff gwybodaeth 

ei rhannu yma yn ogystal â sifftiau a swyddi gwag sydd ar gael. Nid 

oedd AAB yn siŵr a fyddai gweithwyr Banc eisiau defnyddio cyfryngau 

cymdeithasol yn y ffordd yma, ond wrth i dros 60 o weithwyr Banc 

gofrestru yn y 2 awr gyntaf, cadarnhawyd bod croeso i’r datblygiad hwn. 
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Mae’r Grŵp Facebook yn ychwanegol at eu sianelau cyfathrebu 

traddodiadol er mwyn sicrhau nad yw pobl yn cael eu heithrio. 

 

Allbwn: Arolwg cyflawn, wedi ei ddadansoddi a’i weithredu ar gyfer 

gweithwyr Banc. Newid mewn proses fel bod gweithwyr Banc yn cael 

gwybod am swyddi gwag cyn i’r broses recriwtio allanol gychwyn. 

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol. 

Canlyniad: Parhau i ddefnyddio’r Banc i gyflawni anghenion busnes ac 

anghenion yr unigolion dan sylw. Newid i rolau parhaol pan fo hynny’n 

diwallu anghenion y sefydliad a’r unigolyn. 

 

DP04 Gwahanu fertigol ym Mand 5 ac uwch  

Camau i fynd i’r afael â gwahanu fertigol  

Yn ôl yr ymchwil, mae AAB yn cynnig peth gwaith premiwm ar gyfer 

merched a dylid ei longyfarch am y cynlluniau a sefydlwyd o dan yr 

Agenda ar gyfer Newid. Fodd bynnag, mae gwahanu fertigol yn dal i 

fodoli, a hynny’n aml yn cael ei wneud yn waeth gan batrymau gweithio 

gwahanol i’r ddau ryw. 

Mae’r Camau Gweithredu ar gyfer y DP hwn, yn fwy hirdymor, ac mae 

gweithgareddau ar y gweill ar gyfer y Flwyddyn Ariannol bresennol 

(2015/16) a’r flwyddyn ddilynol 2016/17. Bydd y rhain yn cynnwys: 

 creu rhaglen Cysgodi Swyddi ar gyfer gwaith ar raddfa uwch 

 codi ymwybyddiaeth o weithio’n rhan amser ar raddfeydd uwch i 

normaleiddio’r cysyniad yn y sefydliad 

 hyrwyddo rhannu swyddi/llai o oriau ar raddfeydd uwch 
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 hwyluso rhannu swyddi trwy greu cronfa ddata o bobl sy’n fodlon 

ystyried rhannu swyddi. 

 

Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r Cam Gweithredu hwn, mae AAB wedi 

adolygu ei gynllun ‘ymddeol a dychwelyd’ er mwyn ystyried aelodau 

eraill o staff yn yr adran lle mae’r ymgeisydd yn gweithio yn hytrach na 

dim ond ystyried yr unigolyn ac anghenion y gwasanaeth. Gallai hyn atal 

cyfleoedd rhag cael eu blocio ar lefelau uwch lle mae swyddi’n cael eu 

gwneud yn bennaf ar hyn o bryd gan ddynion sy’n gweithio amser llawn.   

Allbwn: Nifer o gynlluniau i roi sylw i weithio’n rhan amser ar raddfeydd 

uwch. 

 

Canlyniad: Cadw dawn i gyflawni angen busnes ar gyfer y sefydliad ac 

anghenion ariannol/gyrfa ar gyfer staff. Bydd y canlyniad hwn yn helpu i 

ddarparu gweithlu mwy hyblyg sy’n diwallu anghenion y busnes a’r 

unigolyn. 

 

DP05 Adrannau lle mae mwy o ddynion na merched  

Camau i fynd i’r afael â Gwahanu Galwedigaethol 

Dangosodd yr ymchwil fod dros 80% o’r gweithlu yn AAB yn ferched. 

Fodd bynnag, mae swyddi/adrannau sy’n gwahanu rhwng y rhywiau lle 

mae dynion yn bennaf yn gweithio e.e. TG, Ystadau ayb yn gallu 

pwysleisio’r canfyddiad mai gwaith dynion ydyw. Sefydlwyd camau 

gweithredu i fynd i’r afael â maes peilot – TG.  

Roedd y dadansoddiad cychwynnol yn ceisio nodi cyfleoedd lle byddai 

modd i sgiliau gael eu trosglwyddo o rolau gweinyddu cyffredinol i faes  
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TG. Amlygodd y dadansoddiad hwn fod rolau yn TG a oedd yn 

defnyddio’r un sgiliau â maes gweinyddu ond bod y rhain ar yr un Band 

tâl. Nid oedd unrhyw fantais i ferched symud i’r rolau hyn o bersbectif tâl 

ac felly ystyriodd AAB a oedd unrhyw gyfleoedd gwell i ddatblygu gyrfa. 

Gwelwyd nad oedd hyn yn bosibl gan fod datblygu gyrfa ym maes TG yn 

dibynnu ar sgiliau a chymwysterau technegol. 

 

Penderfynodd AAB ganolbwyntio ar ble y gallai gael yr effaith fwyaf i 

ferched. Ar sail dadansoddi’r sefyllfa bresennol gwelwyd bod 25% o 

ymgeiswyr yn 2014-15 yn ferched ond na phenodwyd yr un ohonynt. 

(Denodd un swydd fwy na 50% o ymgeiswyr benywaidd). Felly, nid oedd 

yn ymddangos bod y mater o wahanu ar sail swyddi’n cael ei ystyried yn 

y Swydd Ddisgrifiad, Manylion yr Unigolyn na’r Hysbyseb Swydd (er bod 

y rhain yn cael eu hadolygu ar gyfer gwneud gwelliannau a rhoi sylw i 

unrhyw ‘ffactorau negyddol penodol’ sy’n cymell merched i beidio ag 

ymgeisio) ond yn ystod y cam rhestr fer a chyfweld. Dyma’r ddau gam y 

canolbwyntir arnynt ar gyfer y newid. 

 

Er mwyn rhoi sylw i’r mater fod gan y merched a oedd yn ymgeisio 

ddiffyg profiad perthnasol ar gyfer y swyddi a hysbysebwyd, cyflwynwyd 

cynllun i ganiatáu i ddarpar ymgeiswyr dreulio amser yn yr adran TG i 

gael profiad a chasglu gwybodaeth. Mae hyn eisoes wedi ei weithredu 

yn achos dwy o ferched sy’n ymgeisio am swyddi ac yn sgil y profiad 

hwn mae un ohonynt wedi llwyddo i gael swydd ar raddfa uwch. 

 

Allbwn: Cynllun hyfforddi a mentora ar gyfer ymgeiswyr benywaidd 

aflwyddiannus – mewnol ac allanol -  a fydd yn cael ei weithredu ym 
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maes TG a’i gyflwyno i feysydd eraill lle mae dynion yn gweithio’n 

bennaf yn y sefydliad.    

Canlyniad: Mwy o ferched yn gweithio mewn meysydd lle mae dynion 

yn gweithio’n bennaf ar draws y sefydliad.  A mwy o ddynion yn gweithio 

mewn meysydd lle mae merched yn gweithio’n bennaf yn y dyfodol, pan 

fydd AAB yn rhoi sylw i feysydd eraill o’r sefydliad lle nad oes 

cydbwysedd rhwng y rhywiau. 

 

Camau i fynd i’r afael â rhagfarn anymwybodol wrth recriwtio 

Yn ogystal â hyn, mae AAB yn bwriadu mynd i’r afael â rhagfarn 

anymwybodol wrth dynnu rhestr fer a chyfweld yn y broses recriwtio ar 

draws y sefydliad. Trwy Raglen WAVE darparwyd hyfforddiant ar 

Ragfarn Anymwybodol ar 23 Mawrth 2015 i gyfanswm o 36 o bobl. 

 

Roedd y ddwy gynulleidfa’n cynnwys Gweithwyr Proffesiynol o faes 

Adnoddau Dynol, LMs gyda chyfrifoldeb am recriwtio ac Arbenigwyr 

Cydraddoldeb o sefydliadau Iechyd eraill. Roedd y dull hwn yn sicrhau 

bod y dysgu’n cael ei rannu drwy’r gymuned Adnoddau Dynol sy’n rheoli 

polisïau a rhaglenni recriwtio. Bydd y gymuned hefyd yn gyfrifol am 

raeadru’r hyfforddiant i’r holl reolwyr recriwtio. 

 

Bydd y cam hwn yn dylanwadu’n uniongyrchol ar newid mewn prosesau 

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

dull eisoes wedi ei fabwysiadu mewn hyfforddiant gwerthuso swyddi. 
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Allbwn: Hyfforddiant a rhaglen rhaeadru hyfforddiant i’r gymuned 

Adnoddau Dynol ehangach a Rheolwyr Llinell yn y sefydliad ochr yn 

ochr â’r rhai sydd â dylanwad uniongyrchol ar recriwtio i rolau ar unrhyw 

lefel. Bydd pob rheolwr recriwtio’n cael ei hyfforddi i gydnabod rhagfarn 

ar sail rhyw yn y broses recriwtio. 

Canlyniad: Proses recriwtio decach, sy’n fwy sensitif/ymwybodol o’r 

rhywiau ar gyfer pob swydd. Bydd hyn yn y pen draw’n cael gwared ar  

wahanu fertigol, gan arwain at benodiadau diduedd, proses gynllunio 

olynol decach ac effaith gadarnhaol ar ddatblygiad gyrfa merched yn y 

sefydliad. 

 

Camau i fynd i’r afael ag effeithiau’r rhywiau yn y broses recriwtio 

O ganlyniad i ymchwil WAVE Prifysgol Caerdydd, mae AAB yn cyflwyno 

‘pwynt gwirio’ yn y broses recriwtio i helpu i sicrhau nad oes rhagfarn ar 

sail rhyw yn bodoli o hyd. Mae hyn yn cynnwys gwiriadau ar gyfer y 

Panel Rheoli Swyddi Gwag er mwyn deall yr effaith ar rywiau wrth i bob 

swydd wag gael ei hawdurdodi ac mae’r AGaG yn rhan o’r broses hon. 

Allbwn: Dull diwygiedig ar gyfer cymeradwyo swyddi gwag drwy’r Panel 

Rheoli Swyddi Gwag. Ni ellir newid y system benodol hon gan ei bod yn 

system Cymru Gyfan wedi ei pherchnogi gan Wasanaethau a Rennir. 

Canlyniad: Ymyriad o safbwynt parhau â rolau lle mae rhagfarn ar sail 

rhyw yn golygu bod ‘gwaith merched’ yn aml yn rhan amser mewn 

swyddi â thâl isel a gwerthfawrogiad isel. 
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DP06 Effaith y rhai nad ydynt yn dychwelyd ar ôl absenoldeb mamolaeth 

ar fusnes  

Camau i fynd i’r afael ag effaith saib mewn gwasanaeth parhaus yn y 

gweithle 

Gwnaed dadansoddiad cynhwysfawr o brofiad y rhai nad ydynt yn 

dychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb mamolaeth. Nid oedd gwybodaeth 

ar gael am seibiau gyrfa na threfniadau newydd ar gyfer absenoldeb 

tadolaeth. Gofynnwyd am yr wybodaeth hon ar gyfer y dyfodol. 

Darganfu AAB fod lefel isel iawn (llai nag 1%) o rai nad ydynt yn 

dychwelyd ar ôl absenoldeb mamolaeth neu'r rhai sy’n gadael o fewn 

chwe mis ar ôl dychwelyd, sy’n cadarnhau ymhellach eu rôl fel 

ffynhonnell gyflogaeth bremiwm yn yr ardal leol. 

 

Dangosodd dadansoddiad pellach fod mwyafrif y rhai nad oedd yn 

dychwelyd yn gweithio ar rota (meddygon iau) felly, na fyddent wedi 

dychwelyd i AAB beth bynnag. O blith yr achosion sy’n weddill, 

edrychwyd yn fanwl ar y rhain, ni welwyd unrhyw broblemau mawr ond 

nodwyd ychydig o bwyntiau dysgu, o safbwynt cyfathrebu. Mae’r 

pwyntiau hyn wedi eu gweithredu’n unigol a’u cynnwys mewn 

hyfforddiant a chyfarwyddyd ar gyfer LMs y bobl sy’n cymryd seibiau 

gyrfa am unrhyw reswm. 

 

Mae cynllun blynyddol wedi ei sefydlu a’i gynnwys yn y DPA, a’i 

gynnwys yn y Cynllun Gweithredu. Hefydd bydd yn cynnwys y Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol, 2016-20. 
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Allbwn: Dadansoddiad o rai nad ydynt yn dychwelyd ar ôl absenoldeb 

mamolaeth. 

Canlyniad: Adolygiad blynyddol i sicrhau arfer gorau ar gyfer rhai sy’n 

dychwelyd ar ôl absenoldeb mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu/seibiau 

gyrfa ayb. Mae sicrhau bod dawn yn dychwelyd i’r sefydliad yn sicrhau 

budd busnes i’r sefydliad a’r unigolion. 

 

DP08 Canfyddiadau grŵp staff Meddygol a Deintyddol  

Camau i fynd i’r afael â gwahanu galwedigaethol 

Merched sy’n gweithio’n bennaf yng ngweithlu AAB ond mae’r grŵp staff 

Meddygol a Deintyddol yn groes i grwpiau eraill, er enghraifft, dim ond 

chwarter o rolau Amser Llawn Parhaol sy’n cael eu llenwi gan ferched a 

dynion sydd yn y grŵp hwn ar y cyfan, er bod dros 80% o’r sefydliad yn 

ferched. 

 

Mae AAB wedi ymgynghori â Chymdeithas Feddygol Prydain i gael 

dealltwriaeth ar lefel y Deyrnas Unedig. Mae AAB wedi cytuno ar Gamau 

Gweithredu i fynd i’r afael â’r materion sy’n cynnwys cael gwell 

dealltwriaeth o arferion staff Meddygol a Deintyddol a deall a oes 

cysylltiad rhwng y patrymau ag oedran. Mae mwy o ddata’n cael ei 

gasglu i ddeall effaith dyrannu staff gan y Ddeoniaeth yn ystod 

blynyddoedd hyfforddiant Sylfaen. 

 

Mae’r adolygiad cychwynnol o’r data’n dangos rhagfarn ar sail oed o 

blaid dynion mewn swyddi uwch gyda chanran gynyddol o ferched ar y 

ffordd (rhwng 35 a 45) ond mae anghydbwysedd o hyd rhwng y ddau 

ryw hyd yn oed pan mae’r rhai o dan 35 oed wedi eu cynnwys. 
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Mae mwy o wybodaeth yn cael ei chasglu i sicrhau bod y Camau’n cael 

eu gweithredu unwaith y bydd y sefydliad yn deall y darlun llawn. Mae 

hyn yn cynnwys adolygu Swydd Ddisgrifiadau a Hysbysebion am 

Swyddi Gwag. 

 

Mae AAB wedi cytuno i herio’r datblygiad cenedlaethol i greu 

ymgynghorwyr amlddisgyblaeth y cyfeirir atynt fel ‘Is Ymgynghorwyr’. 

Pwrpas y rolau hyn yw peidio â dilyn un arbenigedd penodol (e.e. 

resbiradol, cardiaidd ayb), ond yn hytrach cymryd dull mwy cyfannol wrth 

i bobl fyw’n hŷn a datblygu mwy nag un cyflwr cronig. Mae’r rolau’n 

debygol o apelio at ferched sy’n cychwyn ar lwybr gyrfa fel 

Ymgynghorydd. Mae cyflwyno categori ‘Is Ymgynghorydd’ yn debygol o 

waethygu, yn hytrach na helpu gwahanu fertigol ym maes Meddygol a 

Deintyddol. Bydd AAB yn lobïo i sicrhau bod y rolau hyn yn cael eu 

hystyried fel ‘Ymgynghorwyr sy’n Gymheiriaid’. 

  

Allbwn: Cyflwynir adroddiad gydag argymhellion i Grŵp WAVE.  

Canlyniad: Sefydlir rhaglen o Gamau Gweithredu i sicrhau cydbwysedd 

rhwng y rhywiau o fewn maes Meddygol a Deintyddol. 

 

Sefyllfa yn y Dyfodol 

Roedd y cysyniad o darged ymestyn yn rhoi cyfle i AAB feddwl yn 

uchelgeisiol am eu nodau. Mae hyn wedi arwain at y ffaith bod nifer o’r 

camau yn y cam rheoli newid i’w cwblhau yn 2015/16, sy’n dangos y 

cyfle i barhau â gwaith rhaglen WAVE trwy ymestyn y cam rheoli newid 
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sydd wedi ei gefnogi’n llawn i unrhyw raglen sy’n parhau â phrosiect 

WAVE. 

 

Mae Cynllun Gweithredu Prosiect WAVE bellach wedi ei berchenogi’n 

llawn gan Dîm Prosiect WAVE yn AAB ac mae gwaith ar y gweill i 

barhau i’w fonitro a sicrhau ei fod yn gyson â’r CCS er mwyn 

ymgorfoddi’r camau gweithredu, yr allbynnau a’r canlyniadau.  

 

Cyfathrebu 

Mae AAB yn bwriadu cyfathrebu’n ehangach unwaith y bydd mwy o 

Gamau Gweithredu wedi eu cwblhau ac unwaith y bydd data ar gyfer yr 

allbynnau a’r canlyniadau llwyddiannus ar gael. Bydd y cynllun 

cyfathrebu’n cael ei arwain gan yr AGaG. 

 

 

Casgliadau a dysgu pellach yn sgil y cam rheoli newid a rhaglen WAVE  

1. Ymddiriedaeth 

Un ystyriaeth allweddol o safbwynt dysgu o’r rhaglen hon, pe bai rhaglen 

debyg yn cael ei sefydlu yn y dyfodol, yw sefydlu ymddiriedaeth. Rhaid 

sefydlu ymddiriedaeth â sefydliad cyn gallu dechrau’r cam rheoli newid. 

Heb y berthynas gydweithredol a grëwyd ac a gynhaliwyd gan Brifysgol 

Caerdydd ac AAB ni fyddai’r cam rheoli newid wedi llwyddo. 

 

2. Dilyniannu  

Roedd cynllunio’r prosiect, datblygu ar sail yr ymchwil a dadansoddi i 

ddarparu’r sylfaen dystiolaeth, at yr adroddiad Dadansoddydd Cyflog y 
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Ddau Ryw ar systemau ac arferion y sefydliad ac yna at reoli newid yn 

hanfodol. Rhaid i bob cam fod yn gadarn, ac ni ddylai unrhyw un fod yn 

agored i her pellach, er mwyn sicrhau hygrededd y cam rheoli newid i 

allu mynd ati i weithedu’n gyflym.  

 

3. Amser 

Rhaid rhoi sylw dyladwy i’r amser sydd ei angen i gwblhau camau’r 

rhaglen. 

 

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

ymrwymiad uwch reolwyr a phresenoldeb yn y gweithdy oedd yr elfen 

hanfodol gyntaf i lwyddiant y rhaglen. Cytunwyd y byddai blaenoriaeth 

uchel yn cael ei rhoi i’r gweithdy ac y byddai’n cael ei roi ar y trywydd 

cyflym. Cymerodd chwe wythnos o weithio agos ac amser paratoi o 

gyflwyno’r ymgynghorydd rheoli newid hyd at sicrhau dyddiad posibl ar 

gyfer cynnal y gweithdy.  Roedd sicrhau bod pobl allweddol ar gael yn 

ffactor a oedd yn dylanwadu ar ddyddiad y gweithdy. 

 

Roedd angen chwe wythnos arall i AAB, gyda chymorth penodedig 

Rheoli Newid, weithio drwy’r allbynnau o’r gweithdy i greu Cynllun 

Gweithredu credadwy. Yna roedd angen pedair wythnos arall i sefydliad 

yr astudiaeth achos berchnogi’r Cynllun Gweithredu’n llawn.  

 

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

yn hynod o agos gyda AAB i sicrhau: 

 bod gwaith yn cael ei flaenoriaethu 
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 egluro’r gofynion 

 cyfeirio at sgiliau arbenigol o fewn tîm WAVE 

 monitro trwy gyfarfodydd cynnydd 

 cymorth ar gyfer yr AGaG  

 cymorth ar gyfer perchnogion llif gwaith a phecyn gwaith 

 disgyblaeth rheoli prosiect 

 cofnodi a rheolaeth fersiwn o’r dogfennau 

 cysoni strategol 

 cydnabod, annog a brwdfrydedd ar gyfer y rhaglen 

 cynnig her a chymorth cyfaill critigol un-i-un 

 

4. Disgyblaeth rheoli prosiect 

Mae sicrhau bod prif faterion a cherrig milltir yn cael eu cyflawni’n galw 

am gynllunio gofalus, a monitro agos. Mae'n werth nodi mai’n anaml 

iawn y bydd prosiectau’n methu oherwydd un trychineb mawr – mae'n 

llawer mwy tebygol eu bod yn methu o ganlyniad i gyfres o gamau bach 

sy’n ymddangos yn ddibwys, ac yn methu â chyrraedd dyddiad cau. 

Amlygodd AAB ddisgyblaeth rheoli prosiect ar bob lefel o’r sefydliad yn 

cynnwys perchnogion llif gwaith a phecyn gwaith. 

 

5. Derbyn newid 

Rhaid i’r sefydliad fod yn barod  ac yn fodlon derbyn her i’w harferion 

presennol. Unwaith y mae hyn wedi ei sefydlu, gall y sefydliad symud 

ymlaen i weithredu newid. Rhaid i ymdeimlad gwirioneddol o 

berchnogaeth fod yn amlwg. Dyma ddangosyddion defnyddiol sy’n 

dangos hyn: 
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 terminoleg rheoli newid i’w gweld mewn rhannau eraill o fusnes y 

sefydliad 

 cydnabod bod yr ymgynghorydd rheoli newid yn gyfaill critigol 

 cydnabod bod yr ymgynghorydd rheoli newid yn rhwyd diogelwch 

 bod y sefydliad yn derbyn her ac yn penderfynu gwneud mwy/yn 

well/yn gyflymach. 

 

6. Cefnogi rheoli newid 

Gyda materion mor gymhleth i ymdrin â nhw, byddai’r cymorth Rheoli 

Newid yn cael ei werthfawrogi am gyfnod llawer hirach.  

 

Mae AAB wedi dechrau ers tro ar ei Gynllun Gweithredu ond byddai 

wedi gwerthfawrogi cyfnod hirach o gymorth rheoli newid i deimlo’n 

hyderus nad yw’r sefydliad yn symud i ‘lwybr gwrthwynebiad lleiaf’ dros 

amser. Mae adborth gan AAB wedi bod yn gyson, heb gymorth rheoli 

newid ni fyddai camau gweithredu wedi eu datblygu na’u cyflawni i’r fath 

raddau, ac roedd y cam rheoli newid yn cael ei ystyried yn hollbwysig. 

Mae AAB yn cydnabod y byddai’n elwa ar y lefel hon o gymorth pe bai ar 

gael y tu hwnt i’r cam rheoli newid cychwynnol. Yn benodol, bydd yr 

angen am gyfaill critigol yn fwlch sylweddol wrth iddynt wynebu’r heriau 

sydd wrth graidd gwneud newidiadau systematig. Er mwyn ymgorffori’r 

gwaith yn llawn byddent yn hoffi chwe i ddeuddeg mis arall o gymorth 

agos rheoli newid. 

 

Mae WAVE Prifysgol Caerdydd yn cydnabod, yn ddelfrydol, y byddai 

amserlen hirach o gymorth wedi bod o fudd a bydd yn cynllunio’n unol â 

hynny wrth drafod y rhaglen yn y dyfodol. 



30 
 

 

Argymhellion  

Dylid cydnabod nad yw’r cam rheoli newid ond megis dechrau’r 

newidiadau y bydd y sefydliad yn eu gweithredu. Bydd y rhain yn 

cyflawni’r allbynnau ond bydd y canlyniadau’n digwydd yn nes ymlaen a 

byddai’n ddefnyddiol ystyried setiau data blynyddol a sefydlu mesurau 

effaith ar gyfer asesiadau astudiaeth hydredol. 

 

Dylid monitro’r data’n barhaus i sicrhau bod yr allbynnau’n arwain at 

ganlyniadau disgwyliedig - lleihau’r gwahaniaethau tâl rhwng y ddau ryw. 

O ystyried bod y rhain yn achosion dwfn sydd wedi bodoli ers amser hir 

sy’n rhan o’r system o fewn y farchnad lafur a sefydliadau, byddai’n 

ddefnyddiol casglu data dros gyfnod o ddeng mlynedd er mwyn deall yn 

iawn beth yw’r effaith yn y tymor hir. 
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