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CYDNABYDDIAETHAU 
 

Yn gyntaf, hoffwn gydnabod cymorth cyllidwr ein prosiect.  Caiff y prosiect Menywod yn 

Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE) ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol 

Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 

Yn ail, hoffwn gydnabod a diolch i fy nghydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, am eu 

cyfraniadau at yr adroddiad hwn: Dr. Eva Pocher o dîm ymchwil WAVE a Rhys Davies o 

Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), a 

ddarparodd yr arbenigedd ymdrin â data a’r arbenigedd ystadegol y seiliwyd y 

dadansoddiad canlynol arno. Fy nghamgymeriadau i yw unrhyw gamgymeriadau dehongli. 

Diolch hefyd i’r Athro Teresa Rees, Dr. Sin Yi Cheung, Dr. Amanda Kidd a Jo Hall o dîm WAVE 

am eu gwaith adolygu a’u sylwadau, a’u dawn cysodi tudalennau, yn y drefn honno.  

Dr. Alison Parken 
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CRYNODEB GWEITHREDOL 
 

Partneriaeth o weithgarwch rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrosiect 

Gweithdy’r Menywod @BAWSO yw  Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi 

(WAVE). Caiff y prosiect ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy 

Lywodraeth Cymru. 

Nod prosiect WAVE yw deall ac argymell sut i ‘darfu’ ar y ffyrdd yr atgynhyrchir yr 

anghydraddoldebau cyflog rhwng y rhywiau dro ar ôl tro trwy wahaniaethu galwedigaethol 

mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth, y ffyrdd y caiff ‘gwaith menywod’ ei roi ar gontract a 

gweithrediad systemau cyflogau.   

Mae prosiect WAVE yn darparu llu o ymyriadau yn seiliedig ar arbenigedd pob corff sy’n 

noddi mewn perthynas â gwahanu galwedigaethol - mewn cyflogaeth (Prifysgol Caerdydd), 

hunangyflogaeth (Prifysgol De Cymru), a hyfforddiant (Prosiect Gweithdy’r Menywod @ 

BAWSO). 

Mae’r adroddiad hwn o Brifysgol Caerdydd yn darparu, am y tro cyntaf, ‘fap galwedigaethol’ 

manwl yn ôl y rhywiau fel cyd-destun ar gyfer gwaith y partneriaid, trwy amlinellu’r modd y 

mae dynion a menywod mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth yn gweithio yng Nghymru yn 

ôl galwedigaeth, patrwm gweithio neu fath o gontract (amser llawn neu ran-amser), ac yn ôl 

sector. Mae’r adroddiad hefyd yn dangos faint y mae cyflogeion (nid y rhai sy’n 

hunangyflogedig) yn cael eu talu am eu gwaith. 

Mae dosbarthiad anghyfartal swyddi ac oriau gweithio ymhlith dynion a menywod yn 

arwyddocaol o ran cynnal gwahaniaethau yng nghyflogau’r rhywiau, yn fwy felly na 

gwahaniaethu rhwng cyflogau dynion a menywod (EFLWC, 2008). Gall mesurau i fynd i’r 

afael â gwahaniaethu uniongyrchol mewn systemau cyflog gael eu gwneud yn aneffeithiol 

pan fo cyn lleied o ddynion a menywod yn gweithio yn yr un galwedigaethau, swyddi, 

graddau neu sectorau.  Gall cymaryddion fod yn anodd dod o hyd iddynt. Felly mae angen i’r 

pwyslais symud ein dealltwriaeth at ffocws ar werth y gwaith a wneir, a sut y gall rhyw yr 

unigolyn sy’n gwneud y gwaith effeithio ar y modd y rhoddir gwerth ar swyddi. 
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Mae’r dadansoddiad hwn yn seiliedig ar ddata ‘cyfun’ yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth1. 

Cyfartalwyd y data blynyddol ‘cyfun’ wedyn i roi meintiau sampl digonol i gynhyrchu data 

dibynadwy mewn ardal boblogaeth fach fel Cymru. Mae cyfartalu data blynyddol ‘cyfun’ 

hefyd yn gwastatáu unrhyw anghysondebau yn nata unrhyw flwyddyn unigol.   

Mae’r adroddiad hwn ar gyfer sawl cynulleidfa. Mae’n ddogfen adnodd ar gyfer ein 

partneriaid yn WAVE, yn darparu data a dadansoddiad gwaelodlin a allai lywio eu gwaith. 

Mae hefyd yn adnodd i gyflogwyr, rhanddeiliaid a llunwyr polisi, a’n hymgysylltiad â nhw.  

Hwn yw’r cyntaf o’n hadolygiadau o wahanu galwedigaethol a gwahaniaethau cyflog, a 

thrwy gydol yr adroddiad, dynodwn lle bydd ymchwil bellach, gan gynnwys 

dadgyfansoddiadau, yn adeiladu ar y dadansoddiad cychwynnol hwn.  

Bydd cyflogeion a chyflogwyr yn gallu defnyddio’r data hefyd i gymharu eu taliadau a’u 

cyflogau yn erbyn cyfartaleddau canolrifol drwy’r  Baromedr Cyflog Cyfartal. Mae’r offeryn 

hwn ar gael fel adnodd ar-lein trwy wefan WAVE, ac mae’n darparu’r cyfleuster i bob 

gweithiwr yng Nghymru i gymharu cyflog canolrifol fesul awr, fesul wythnos a blynyddol ar 

gyfer eu galwedigaeth, a chymharu â rhai eraill a alla fod yn talu mwy, yn ôl rhyw a gweithio 

amser llawn a rhan-amser yng Nghymru. Gallwch fynd at y Baromedr Cyflog Cyfartal yn: 

http://www.wavewales.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1
 Ffynhonnell: ONS, Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, ‘Trwydded Arbennig’. Cafodd data am alwedigaethau, y 

rhywiau, patrymau gweithio a chyflogau ei gyfuno, ei bwysoli a’i gyfartalu ar gyfer y blynyddoedd 2004 – 2010, 

ac ar gyfer y blynyddoedd 2004-2008 ar gyfer y rhywiau a galwedigaethau o fewn sectorau diwydiant 

gwahanol. Adroddir am fylchau mewn cyflogau heb eu haddasu.  

http://www.wavewales.co.uk/#!activities/ca4p
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CRYNODEB O’R CANFYDDIADAU 

Patrymau Gweithio 

Dynion sy’n dal bron i ddwy ran o dair (64%) o’r holl swyddi amser llawn sydd ar gael mewn 

cyflogaeth a hunangyflogaeth yng Nghymru, a menywod sy’n dal rhyw 80% o’r holl swyddi 

rhan-amser sydd ar gael2.  

Mae 90% o dynion yn gweithio’n amser llawn tra mai dim ond 10% sy’n gweithio mewn 

rolau rhan-amser. 

Mae 57% o fenywod yn gweithio’n amser llawn, a 43% yn gweithio’n rhan-amser. Yr enillion 

blynyddol rhan-amser canolrifol gros cyfartalog ar gyfer menywod yw £7,874, a £6,466 ar 

gyfer dynion. Nid yw’r gyfran uchel o fenywod sy’n gweithio’n rhan-amser wedi newid fawr 

ddim ers y 1970au (Manning 2010). 

Mae’r dadansoddiad yn dangos bod gwaith rhan-amser yn gysylltiedig â phatrymau gweithio 

mewn galwedigaethau wedi’u benyweiddio, gyda chyflog isel. Mae tri chwarter (75%) o holl 

waith rhan-amser menywod yn digwydd ym maes gweinyddu, gwasanaeth personol, 

gwerthiant a galwedigaethau elfennol.   

O fewn galwedigaethau Elfennol, mae 73% o fenywod yn gweithio oriau rhan-amser, tra bod 

75% o ddynion yn gweithio’n amser llawn. Mae galwedigaethau elfennol yn cyfrif am draean 

o holl waith rhan-amser dynion.   

Mae galwedigaethau Gwasanaeth Personol, Gwerthiant a galwedigaethau Elfennol yn 

cynnwys 42%, 60%, a 48% o rolau swydd rhan-amser yn y drefn honno. Bydd menywod sy’n 

ymgymryd â galwedigaethau nodweddiadol benywaidd yn gweld bod o leiaf 40% o waith 

sy’n cael ei gynnig ar gontract rhan-amser, sy’n golygu y dylem holi pa un a yw gweithio 

rhan-amser bob amser yn ‘ddewis’ yn syml. 

                                                             

2
 Mae data ar batrymau gweithio a data galwedigaethol yn cynnwys pobl mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth 

yng Nghymru. Mae data am gyflog yn ymwneud â chyflogeion yn unig, am yr ystyrir bod cyflog a adroddwyd ar 

gyfer hunangyflogaeth yn annibynadwy. 
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Patrymau gweithio amser llawn yw’r norm i’r rheiny mewn graddau uwch drwy’r strata 

galwedigaethol cyfan. Fodd bynnag, mae 23% o waith rhan-amser menywod mewn tair prif 

alwedigaeth (galwedigaethau rheoli, proffesiynol, a galwedigaethau proffesiynol neu 

dechnegol cynorthwyol), o gymharu â 5% o ran dynion, gan ddynodi gwyriad posibl o’r gor-

grynodiad o waith rhan-amser mewn galwedigaethau gwerth isel fel Gwerthiant a 

Gwasanaethau Personol. Bydd y canfyddiad hwn yn cael ei ystyried ymhellach yng ngham 

nesaf yr ymchwil. 

Rhyweiddio galwedigaethau 

Y confensiwn derbyniol ar gyfer cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn swyddi, 

galwedigaethau, ar fwrdd cwmni neu mewn cyrff sy’n gwneud penderfyniadau yw anelu at 

ddosbarthiad rhyw o 60/40. O’r naw prif grŵp galwedigaethol yng Nghymru dim ond tri sy’n 

dangos cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol, sef y proffesiynau, rolau proffesiynol a 

thechnegol cysylltiedig a swyddi elfennol (Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1- Digid)3.  

Dynion yn bennaf sydd yn y galwedigaethau Uwch Reolwyr ac Uwch Swyddogion, Crefftau 

Medrus, a Phrosesau, Peirianwaith a Pheiriannau (yn cynnwys 64%, 91%, ac 86% o ddynion 

yn y drefn honno), a menywod yn bennaf sydd mewn swyddi Gweinyddu, Gwasanaethau 

Personol a Gwerthiant (yn cynnwys 78%, 83% a 69% o fenywod yn y drefn honno). 

Ar lefel fanylach, mae 86 o’r 353 o swyddi yn ein set ddata yn dangos cydbwysedd rhwng y 

rhywiau (Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 Digid)4. Gweithio mewn swyddi lle ceir 

gwahanu rhwng y rhywiau yw’r norm ar gyfer tri chwarter o bobl cyflogedig a 

hunangyflogedig yng Nghymru. Un rhan o bump o weithwyr cyflogedig a hunangyflogedig 

yng Nghymru sy’n gweithio mewn galwedigaethau lle ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau. 

Fel enghraifft, mae’r data yn dangos cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn proffesiynau 

(Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1 -digid), ond pan ystyriwn y swyddi y bydd dynion a 

menywod yn eu gwneud yn y proffesiynau yn (Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 digid), 

gwelwn wahanu rhwng y rhywiau ym mhob un ac eithrio 15 o’r 46 o broffesiynau. Dynion 
                                                             

3
 Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol (SOC) Tynnu data ar lefel 1- digid. 

4
 SOC 4- digid 
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yw 90%+ o’r holl fferyllwyr, ffisegwyr, daearegwyr, peirianwyr sifil, peirianwyr mecanyddol 

(100%), peirianwyr trydanol, peirianwyr dylunio a datblygu, gweithwyr proffesiynol 

strategaeth TG a chynllunio, gweithwyr proffesiynol meddalwedd, syrfewyr meintiau, 

syrfewyr siartredig, ac arolygwyr adeiladu.  

Nid oes unrhyw alwedigaethau proffesiynol lle mai menywod yw 90% neu fwy o’r 

cyfanswm; menywod, fodd bynnag, yw 80% a 90% o’r holl athrawon cynradd ac addysg 

feithrin, athrawon addysg anghenion arbennig, gweithwyr cymdeithasol, a llyfrgellwyr. 

O’r 73 o swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig a restrwyd yn ein set ddata, dim ond 

26 sydd â chydbwysedd rhwng y rhywiau (Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 digid). 

Mae’r rhain yn cynnwys technegwyr labordy, technegwyr meddygol a deintyddol, artistiaid, 

actorion a diddanwyr, dylunwyr cynnyrch a dillad a dylunwyr cysylltiedig, newyddiadurwyr 

ac ati. 

Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig yw’r mwyaf o’r 9 prif grŵp galwedigaethol 

(Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1), yn cynrychioli 14% o’r holl swyddi yng Nghymru. O 

fewn y grŵp galwedigaethol hwn sydd â chydbwysedd rhwng y rhywiau at ei gilydd, 

menywod yw 90%+ o nyrsys deintyddol, nyrsys meithrin, gwarchodwyr plant a 

galwedigaethau cysylltiedig, arweinwyr a chynorthwywyr cylchoedd chwarae, cynorthwywyr 

addysgol, nyrsys a chynorthwywyr milfeddygol, trinwyr gwallt/ barbwyr, harddwyr a 

galwedigaethau cysylltiedig, rhai sy’n cadw tŷ a galwedigaethau cysylltiedig. Dynion yw 

90%+ o swyddogion rheoli plâu 

Nyrsio o bell ffordd yw’r alwedigaeth unigol fwyaf yn y grŵp Proffesiynol a Thechnegol 

Cysylltiedig, sef 15% o’r holl swyddi yn y categori, ac yn cyfrif am 28% o holl waith menywod 

mewn swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig. Heb nyrsio, dynion fyddai yn y grŵp 

galwedigaethol hwn yn bennaf. Heb nyrsio, byddai mynediad menywod i swyddi amser 

llawn â chyflog uchel yng Nghymru wedi’i gyfyngu’n ddifrifol.  

Dengys y dadansoddiad hwn fod swyddi yn parhau wedi’u codio yn ôl rhyw yn sylweddol, fel 

rhai gwrywaidd neu fenywaidd. Mae Atodiad 1 yn rhoi rhestr fanwl o’r holl swyddi yn y naw 
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prif grŵp galwedigaethol, gan roi manylion y rheiny sydd â chydbwysedd rhwng y rhywiau 

neu’r rheiny sydd yn gwahanu rhwng y rhywiau. 

Sectorau 

Mae un o bob pump o ddynion (21%) mewn cyflogaeth a gwaith hunangyflogaeth yn 

gweithio yn y diwydiannau Gweithgynhyrchu, ac mae bron i 15% yn y diwydiant Adeiladu. 

Mae bron i chwarter (24.9%) o’r holl fenywod yn gweithio yn y sector Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. Un ar bymtheg y cant o fenywod sy’n gweithio ym maes Cyfanwerthu a 

Manwerthu ac yn y Diwydiant Moduro, o gymharu ag 14% o ddynion. Byddai hyn yn dynodi 

cydbwysedd rhwng y rhywiau, ac eithrio, fel y dengys y drafodaeth uchod (a Gweler Atodiad 

1), bydd mwy o fenywod mewn swyddi manwerthu a mwy o ddynion yn y diwydiant 

moduro. 

Gan ystyried y sectorau a’r meysydd busnes lle mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio, 

gwelwn fod 75% o’r holl weithwyr proffesiynol sy’n fenywod yn gweithio yn y sectorau 

addysg, iechyd a gofal cymdeithasol. Pan ychwanegir y rheiny sy’n gweithio ym maes 

gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn, cyfrifir am 84% o’r holl weithwyr proffesiynol sy’n 

fenywod yng Nghymru. Mae dynion yn y proffesiynau wedi’u dosbarthu’n fwy cyfartal ar 

draws sectorau o fewn rolau proffesiynol. 

Mae rhyw, galwedigaeth a sector yn cyfuno i greu amgylcheddau gweithio wedi’u 

gwryweiddio a’u benyweiddio, ac mae gwahanu fertigol yn amlwg hefyd. Yn y sectorau 

Ariannol, sy’n cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau at ei gilydd, mae gwaith dynion yn fwy 

tebygol o fod yn y 3 PHRIF alwedigaeth (rheolwyr, gweithwyr proffesiynol, gweithwyr 

proffesiynol cysylltiedig) na menywod.  

Enillion  

Mae ein dadansoddiad o fylchau cyflog rhwng y rhywiau yn dangos bod enillion gros fesul 

awr ac enillion amser llawn canolrifol blynyddol dynion yn uwch nag enillion menywod ym 

mhob un o’r naw prif grŵp galwedigaethol – ni waeth a yw’r grŵp fel cyfanrwydd yn 

cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau neu’n gwahanu rhwng y rhywiau.  

 



 

xi 

 

Y gwahaniaeth mewn cyflog canolrifol gros fesul awr ar gyfer yr holl gyflogeion yng Nghymru 

(boed yn gweithio’n amser llawn neu’n rhan-amser) yw 18% - neu £11.02 i ddynion o 

gymharu â £9.02 i fenywod (bwlch cyflog heb ei addasu, a heb gynnwys goramser a 

thaliadau bonws). Yn y DU fel cyfanrwydd, mae’r bwlch yn ehangach, ar 19.6%.   

 

Ar gyfer yr holl weithwyr amser llawn yng Nghymru, mae’r bwlch rhwng y rhywiau yn 12% 

gyda dynion yn ennill £11.55 yr awr o gymharu â £10.18 i fenywod. Yn y grwpiau 

galwedigaethol lle ceir dynion yn bennaf y mae’r bylchau cyflog mwyaf rhwng dynion a 

menywod, gyda bylchau cyflog canolrifol gros fesul awr ar gyfer yr holl gyflogeion yn 32% a 

23% yn y Crefftau Medrus a’r galwedigaethau Prosesau, Peirianwaith a Pheiriannau yn y 

drefn honno. Fodd bynnag, mae cyfran fach iawn o waith menywod yn y grwpiau 

galwedigaethol hyn. Mae bylchau cyflog rhwng galwedigaethau wedi’u benyweiddio a’u 

gwryweiddio yn fwy sylweddol.  

 

Ar gyfer gwaith amser llawn, mae dynion yn ennill 9% fesul awr yn fwy na menywod ar 

gyfartaledd mewn Gweinyddu, 10% yn fwy na menywod mewn Gwasanaethau Personol, 8% 

yn fwy na menywod ym maes Gwerthiant, a phob un o’r rhain yn alwedigaethau lle ceir 

menywod yn bennaf. Yn y galwedigaethau Elfennol y mae’r cyflog amser llawn isaf fesul awr 

i ddynion, gyda chyflog gros canolrifol fesul awr o £7.92 (amser llawn). Yn y Galwedigaethau 

Elfennol y mae enillion amser llawn menywod isaf hefyd, sef £6.77.  

 

Mae menywod yn ennill mwy ar sail rhan-amser na dynion yn yr holl grwpiau 

galwedigaethol ac eithrio’r Crefftau Medrus a gwaith Elfennol (mae’r gymhariaeth yma 

rhwng rhyw 58,000 o ddynion a 215,000 o fenywod). I ddynion a menywod sy’n gweithio’n 

rhan-amser, mae’r bwlch yn -9% neu £6.91 yn erbyn £7.57 (dangosir fel minws am fod 

bylchau cyflog rhwng y rhywiau yn cael eu mynegi fel y gwahaniaeth rhwng enillion dynion 

fesul awr ac enillion menywod fesul awr).   

Yn y galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig y mae’r bwlch cyflog rhan-amser 

mwyaf. Yn y grŵp galwedigaethol hwn mae 32% o fenywod yn gweithio’n rhan-amser o 

gymharu ag 8% o ddynion. Mae’r rolau rhan-amser hyn i fenywod ar gael yn arbennig mewn 
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rolau iechyd a gwaith cymdeithasol arbenigol, gradd uwch, â chyflog da, lle mae’n ofynnol 

meddu ar radd neu gymhwyster uwch. Mae menywod sy’n gweithio’n rhan-amser yn y grŵp 

Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig yn ennill 33% yn fwy fesul awr na dynion, ac yn wir 

mwy ar gyfartaledd fesul awr na dynion a menywod sy’n gweithio’n amser llawn. Byddwn yn 

ymchwilio ymhellach i’r canfyddiad diddorol hwn. Yng Ngham 2 yr ymarferiad mapio hwn o 

alwedigaethau, patrymau gweithio a chyflog, byddwn yn dadgyfansoddi’r berthynas rhwng y 

tri pharamedr hwn o wahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau. 

Os cymharwn enillion fesul awr amser llawn dynion ag enillion fesul awr rhan-amser 

menywod, galwn amlygu bwlch o 34%.  Rhwng menywod amser llawn a rhan-amser, mae’r 

bwlch yn 26%.  Felly gallwn weld mai’r gosb o ran cyflog i fenywod sy’n gweithio’n rhan-

amser yw cosb yn ymwneud ag ansawdd swyddi a’r cysylltiad nifer isel o oriau â chyflog isel. 

 

Wrth edrych ar enillion wythnosol, mae’r data yn dangos mai enillion wythnosol cyfartalog 

canolrifol gros menywod ar gyfer gwaith amser llawn yw £364 o gymharu â dynion, sef 

£481. Heblaw am y gwahaniaethau mewn cyflog yn ôl galwedigaeth, bydd nifer yr oriau 

amser llawn y bydd dynion a menywod yn eu gweithio yn amrywio. Mae’r gwahaniaeth 

rhwng y rhywiau o £97 yr wythnos, neu fwlch cyflog wythnosol o 20%, yn wahaniaeth o 

£5,044 y flwyddyn, neu £151,320 dros fywyd gweithio 30 mlynedd.  

Y gwahaniaeth mewn enillion wythnosol rhwng menywod sy’n gweithio’n rhan-amser a 

dynion sy’n gweithio’n amser llawn yw £328 yr wythnos, neu 68%. Y gwahaniaeth mewn 

enillion wythnosol rhwng menywod sy’n gweithio’n rhan-amser a menywod sy’n gweithio’n 

amser llawn yw £231 yr wythnos, sef bwlch cyflog wythnosol o 60%.  

Gellir gweld bylchau cyflog blynyddol ar gyfer yr holl grwpiau galwedigaethol yng nghorff yr 

adroddiad, ac mae tablau cysylltiedig yn rhoi’r bylchau cyflog amser llawn a rhan-amser 

blynyddol. 
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CASGLIAD 

 

Mae patrymau cyfranogi wedi’u rhyweiddio mewn galwedigaethau, sectorau a phatrymau 

gweithio o bwys o ran creu a lleihau gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau. Ni fydd y 

fframwaith cyfreithiol ar ei ben ei hun yn annog lleihad digonol mewn bylchau cyflog rhwng 

y rhywiau pan fydd cyn lleied o ddynion a menywod yn gweithio yn yr un alwedigaeth. Gall 

cyflogwyr a chyflogeion ddechrau dylanwadu ar newid yn y ffordd y mae rhyw yn arwain 

canfyddiadau ynglŷn â gwerth swyddi, sut mae swyddi yn gysylltiedig â gwryweiddiwch a 

benyweiddiwch, sut mae graddau uwch yn gysylltiedig â gwaith amser llawn a sut caiff oriau 

rhan-amser eu llunio ar gyfer gwaith sgiliau isel wedi’i fenyweiddio.  

 

Mae hyfforddiant sgiliau yn hanfodol i’r nifer fawr o fenywod a all gael eu dal mewn swyddi 

oriau isel, am dâl isel, ac mae angen gwneud mwy o ymchwil ar ‘ddewis’ a gwaith rhan-

amser. 

 

Yng ngham nesaf ein gwaith ar fapio patrymau gweithio, galwedigaethau a chyflog yng 

Nghymru, byddwn yn dadgyfansoddi ffactorau ‘gwrthrychol’ er mwyn amcangyfrif faint o’r 

bylchau cyflog y’u trafodir yma y gellir eu priodoli’n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol i ryw 

ym mhob un o’r grwpiau galwedigaethol.  



 

1 

 

CYFLWYNIAD 

 

Gellir edrych ar wahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau fel mynegiant â gwerth ariannol o 

anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.   

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi dadansoddiad manwl o swyddi, sectorau a phatrymau 

gweithio dynion a menywod yng Nghymru mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth. Mae’n 

dangos lle mae cydbwysedd rhwng y rhywiau neu wahanu rhwng y rhywiau mewn 

galwedigaethau, ac yn trafod yr effaith debygol a gaiff hyn ar wahaniaethau cyflog rhwng y 

rhywiau.  

Mae gwybodaeth fanwl o’r fath yn hanfodol os ydym i fynd i’r afael â bylchau cyflog rhwng y 

rhywiau. Mae ffigurau’r economi gyfan yn cuddio gwahaniaethau sylweddol mewn cyflog o 

fewn a rhwng sectorau, diwydiannau, galwedigaethau a phatrymau gweithio. Mae 

gweithgareddau Prifysgol Caerdydd fel rhan o WAVE yn canolbwyntio ar archwilio’r 

rhyngweithio hwn rhwng gwahanu galwedigaethol a gwahaniaethau cyflog drwy arwain 

ymyriadau cyflogwyr, a gwneud argymhellion polisi.  

Dyma’r tro cyntaf i ‘fapio’ manwl o’r fath o fannau gweithio dynion a menywod, eu mathau 

o gontract a’u cyflog gael ei ddarparu ar gyfer Cymru. Bydd yn ddogfen adnodd i bawb sydd 

â diddordeb i ganfod ffyrdd o fynd i’r afael â’r gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau a 

atgynhyrchir yn barhaus ym mhob cenhedlaeth. 

Mae’r dadansoddiad hwn yn seiliedig ar ddata’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth5. Cafodd 

data ar gyfer sawl blwyddyn ei ‘gyfuno’ a’i gyfartalu i roi meintiau sampl digonol i gynhyrchu 

data dibynadwy. Mae cyfartalu data blynyddol ‘cyfun’ hefyd yn gwastatáu unrhyw 

anghysondebau yn nata unrhyw flwyddyn unigol.  

                                                             

5
 Cyfunwyd ar gyfer y blynyddoedd 2004 – 2010 ar gyfer rhyw, galwedigaeth a chyflog, ac ar gyfer y 

blynyddoedd 2004-2008 ar gyfer rhyw a galwedigaeth o fewn sectorau. 
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Nid yw’r dadansoddiad o’r data a gyflwynir yma yn ein galluogi i fyfyrio ar effeithiau’r 

dirwasgiad eto. Fodd bynnag, mae ymchwil ar y materion hyn, ynghyd â ffocws ar gasglu 

data ar gyfer gweithwyr achlysurol yng Nghymru, yn rhan o’n gwaith parhaus ym Mhrifysgol 

Caerdydd fel rhan o WAVE. 

Serch hynny, mae’r data a gyflwynir yma yn rhoi ffynhonnell ddadansoddi newydd a 

chyfoethog ar gyfer ystyried ble mae dynion a menywod yn gweithio yng Nghymru, o dan ba 

amodau a sut y maent yn gwneud mewn perthynas â sicrhau’r buddiannau a’r adnoddau 

sy’n gysylltiedig â chyfranogi mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth am dâl yng Nghymru. 

 

CEFNDIR BYR I BROSIECT WAVE 

 

Nod prosiect ‘Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi’ (WAVE) yw deall a ‘tharfu’ ar 

y ffyrdd yr atgynhyrchir y gwahaniaethau mewn cyflog rhwng y rhywiau dro ar ôl tro.  

Caiff y ffocws ar y cysylltiad rhwng gwahanu’r rhywiau (yn ôl diwydiant, yn ôl galwedigaeth 

ac yn ôl math o gontract) a mynd i’r afael â’r gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau ei lywio 

gan adolygiadau a gomisiynwyd. Daw ymchwiliad y Comisiwn Cyfle Cyfartal i wahanu 

galwedigaethol (Y Comisiwn Cyfle Cyfartal 2005), a’r Comisiwn Menywod a Gwaith (2006), 

i’r casgliad, waeth beth fo camau gweithredu eraill, ni fydd bylchau cyflog rhwng y rhywiau 

yn cael eu cau oni bai yr eir i’r afael â gwahanu galwedigaethol rhwng y rhywiau. 

Mae prosiect WAVE, sy’n rhedeg ers mis Gorffennaf 2012 (daw i ben ym mis Mehefin 2015), 

yn darparu llu o ymyriadau yn seiliedig ar arbenigedd pob corff sy’n noddi mewn perthynas 

â gwahanu galwedigaethol - mewn cyflogaeth, hunangyflogaeth a hyfforddiant: 

Prifysgol Caerdydd: mae’n ymgymryd ag astudiaethau achos ar wahanu galwedigaethol a 

chyflog gyda chyflogwyr sy’n cydweithredu a allai, ar sail canfyddiadau, fynd ymlaen i roi 

ymyriadau a argymhellwyd ar brawf. Bydd yr hyn a ddysgir a’r canfyddiadau o’r 

astudiaethau achos hyn o gyflogwyr yn ein helpu i ddatblygu model dadansoddi cyflog, y gall 

pob cyflogwr ei ddefnyddio. Mae’r gwaith hwn yn cefnogi nodau ‘Dyletswydd Cyflog 

Cyfartal’ Cymru, ac felly, rydym yn rhannu’r dysgu hwn gyda gweithwyr proffesiynol 
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Adnoddau Dynol o bob sector busnes trwy ein Rhwydwaith Rhywedd, Cyflogaeth a Thâl 

(GEPN), ac ar yr un pryd dysgu ganddynt ynglŷn â sut gallai’r model fod yn gymwys yn 

ymarferol. 

Mae Prifysgol Caerdydd hefyd yn darparu dadansoddiad o’r farchnad lafur o wahanu rhwng 

y rhywiau yng Nghymru a’r effaith ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau (sef testun yr 

adroddiad hwn). 

Prifysgol De Cymru yw’r Noddwr Arweiniol ar gyfer WAVE, ac mae ganddi Ganolbwynt 

Busnes ac Entrepreneuriaeth Menywod wedi’i sefydlu ers tro. Mae’n defnyddio’r 

wybodaeth a’r profiad hwn i weithio gydag entrepreneuriaid sy’n fenywod ym meysydd 

ymarfer buses ac entrepreneuriaeth, ac i annog a chefnogi menywod busnes presennol i 

gael y gwerth mwyaf ar gyfer eu cynhyrchion a’u gwasanaethau. Mae’r gwaith hefyd yn 

cynnwys cefnogi datblygu busnes mewn sectorau busnes nad ydynt yn rhai stereoteip yn ôl 

y rhywiau. 

Mae gweithgareddau modelu rôl, rhwydweithio, clystyru a mentora yn mynd rhagddynt. 

Mae modiwlau graddedigion ac ôl-raddedig yn cael eu darparu gyda’r nod o gynyddu 

ymwybyddiaeth, dyheadau a gwybodaeth. 

Mae gan Brosiect Gweithdy’r Menywod @BAWSO 30 mlynedd o brofiad o hyfforddi a 

datblygu addysg a sgiliau menywod, gyda ffocws arbennig ar annog menywod i’r crefftau 

gwaith llaw, TGCh ac electroneg. Mae’r Gweithdy Menywod yn gweithio i fynd i’r afael a’r 

rhwystrau sy’n effeithio ar fenywod rhag symud ymlaen mewn galwedigaethau lle ceir 

dynion yn bennaf, er mwyn sicrhau eu bod mewn lle da i lenwi prinderau sgiliau ac 

ychwanegu gwerth at sectorau ‘economi newydd’, er enghraifft, y sector technolegau 

gwyrdd datblygol.  

Mae un ffocws penodol ar y Sector Busnes a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), 

a’r Sector Adeiladu/Amgylchedd Adeiledig. Yn WAVE, mae’r Gweithdy Menywod yn 

canolbwyntio ar symud menywod i mewn i’r maes TGCh ac i fyny’r ysgol yrfa ym maes TGCh 

trwy gymwysterau addysgol, rhwydweithio a mentora.  
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‘Gadewch i ni siarad am gyflog’.  

Yn olaf, mae WAVE yn anelu at gynnwys cynulleidfa ehangach mewn trafodaeth drwy 

ymgyrch o’r enw ‘Gadewch i ni siarad am gyflog’ [‘Let’s talk about pay’]. 

Bydd cyflogeion presennol a’r rheiny nad ydynt wedi mynd i mewn i’r farchnad lafur eto yn 

cael gwybod am y lefelau cyflog sy’n gysylltiedig â gweithio mewn llawer o alwedigaethau 

wedi’u benyweiddio, pa mor gyffredin yw swyddi rhan-amser, cyflog isel, yn y 

galwedigaethau hyn, ac i’r gwrthwyneb, y diffyg cyfleoedd i weithio’n rhan-amser mewn 

galwedigaethau sgiliau uwch / cyflog uwch.  

Cefnogir yr ymgyrch gan ‘Faromedr Cyflog Cyfartal’, sy’n defnyddio’r data a gynhyrchwyd ar 

gyfer yr adroddiad hwn. Ar gael fel adnodd ar-lein drwy wefan WAVE, bydd y baromedr yn 

galluogi’r cyhoedd i chwilio cyfartaleddau cyflog mewn dros 300 o alwedigaethau yng 

Nghymru.  

I gael rhagor o wybodaeth am y Baromedr Cyflog Cyfartal [Equal Pay Barometer] a’r holl 

weithgareddau gyda phartneriaeth prosiect WAVE, ewch i’r wefan: 

http://www.wavewales.co.uk 

 

CYNNWYS A STRWYTHUR YR ADRODDIAD 

 

Mae’r adroddiad hwn ar gyfer sawl cynulleidfa. Mae’n ddogfen adnodd ar gyfer ein 

partneriaid yn WAVE, yn darparu data a dadansoddiad gwaelodlin a allai lywio eu gwaith. 

Mae hefyd yn adnodd i gyflogwyr, rhanddeiliaid a llunwyr polisi, a’n hymgysylltiad â nhw.   

Mae’r adroddiad yn dechrau drwy ystyried y cysyniadau sy’n sylfaen i ddadansoddi bylchau 

cyflog rhwng y rhywiau a gwahanu galwedigaethol. Yna, disgrifiwn gydbwysedd rhwng y 

rhywiau a gwahanu rhwng y rhywiau yng Nghymru, yr enillion gwahanol sydd ar gael am 

weithio ym mhob galwedigaeth, sector a math o gontract yn ôl rhyw, a’r cyflog cyfartalog a 

gynigir i ddynion a menywod ym mhob galwedigaeth. Nid yw’r adolygiad hwn yn mynd ati i 

http://www.wavewales.co.uk/#!activities/ca4p
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ddadgyfansoddi bylchau cyflog rhwng y rhywiau nac awgrymu y gellir priodoli bylchau cyflog 

rhwng y rhywiau yn gyfan gwbl i wahanu galwedigaethol. 

Mae’r adroddiad yn ystyried yn benodol y gwahaniaethau rhwng cyflog amser llawn a 

chyflog rhan-amser. Gwnawn hyn am ddau reswm. Yn gyntaf, mae’n ofynnol yn gyfreithiol i 

ddynion a menywod yn yr un swydd i ennill yr un gyfradd cyflog fesul awr pa un a ydynt yn 

gweithio oriau amser llawn neu ran-amser. Fodd bynnag, gan fod gwaith rhan-amser wedi’i 

gyfyngu’n gyffredinol i raddau cyflog isel mewn swyddi wedi’u benyweiddio, anaml y mae’r 

hawl gyfreithiol hon yn gymwys yn ymarferol (Rubery a Grimshaw 2013). Mae cymaryddion 

gwrywaidd uniongyrchol yn anodd dod o hyd iddynt mewn swyddi o’r fath. 

Yn ail, gan mai menywod yw mwyafrif y gweithwyr rhan-amser (yn dal 80% o’r holl swyddi 

rhan-amser yng Nghymru) mae’r cymariaethau hyn yn dangos y gosb o ran cyflog am 

drefniadau gweithio rhan-amser. Mae gwaith ar raddfa uwch, a chyflog uwch fesul awr felly, 

yn gysylltiedig â gwaith a gynigir ar sail amser llawn.  

Mae’r dadansoddiad hefyd yn dangos y bylchau cyflog sylweddol rhwng menywod. 

Cydnabyddir na fydd dileu bylchau cyflog rhwng grwpiau cymdeithasol fel dynion a 

menywod yn ddigonol i fynd i’r afael â’r twf mewn anghydraddoldebau cyfoeth, incwm ac 

enillion o fewn grwpiau difreintiedig, nac yng nghymdeithas y DU a’r farchnad lafur gyfan 

(Hills et.al 2010, Davies et.al 2011).  

Mae bylchau enillion cynyddol rhwng menywod proffesiynol, y mae eu contractau 

cyflogaeth ond ar gael ar sail amser llawn yn aml, a menywod sy’n chwilio am waith sgiliau is 

lle mae contractau cyflogaeth yn aml yn fwy strwythuredig fel rhai rhan-amser a/neu 

achlysurol.  

Yn olaf, wrth ystyried gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau mae’n gymorth cadw mewn 

cof nad yw rhyw yn cyfeirio at briodoleddau penodol, penodedig neu fiolegol, ond yn 

hytrach fe’i defnyddir i ddisgrifio sut y mae cymdeithas wedi’i threfnu’n haenau yn ôl 

rhaniadau cymdeithasol ac economaidd; rhyw, dosbarth, oed anabledd ac ethnigrwydd. 

Felly caiff data ei adrodd yma ar gyfer dynion a menywod, sy’n dynodi rhyw, ac nid gwryw a 

benyw, sy’n dynodi rhyw biolegol.  
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Nid yw’r rhaniadau yr ydym yn eu hystyried, felly, yn effeithiau nodweddion personol eu 

hunain. Yn hytrach, maent yn ddeilliannau’r modd y mae systemau ac arferion sefydliadol yn 

creu mantais ac anfantais tebyg i raniadau cymdeithasol wedi’u rhyweiddio. 
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BYLCHAU CYFLOG RHWNG Y RHYWIAU: FFACTORAU CYFRANNOL A MESURIADAU 

 

Mae gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau yn deillio o gyfuniad o wahaniaethau yn y 

ffyrdd y mae dynion a menywod yn cyfranogi mewn marchnadoedd llafur:  

Mae’r ffactorau hyn yn cynnwys gwahanu mewn cyflogaeth (yn ôl sector, 

galwedigaeth, hierarchaeth gweithle, math o gontract (parhaol/achlysurol, amser 

llawn neu ran-amser neu oriau penodol), tanbrisio ‘gwaith menywod’, mynediad i 

hyfforddiant a llwybrau datblygu, rhaniad anghyfartal llafur rhwng gwaith am dâl 

a gwaith di-dâl, strwythuro’r farchnad lafur gan ragdybio rolau’r rhywiau mewn 

perthynas â gofal plant a gofal oedolion dibynnol yn y blynyddoedd oed gweithio, 

a gwahaniaethu ar sail cyflog (Parken, Rees, a Baumgardt 2009).  

Mae’r cyfuniad hwn o ffactorau rhyngweithiol, bob un ohonynt yn amrywio o ran 

perthnasedd yn ôl galwedigaeth a thros fywyd gweithio unigolyn, yn gwneud lleihau bylchau 

cyflog rhwng y rhywiau yn gymhleth. 

Y confensiwn ar gyfer cyflwyno gwybodaeth am fylchau cyflog rhwng y rhywiau yw 

darparu’r ‘bwlch cyflog heb ei addasu’. Nid yw’r mesur ‘heb ei addasu’ yn rheoli ar gyfer 

sector, neu alwedigaeth, nac yn cymharu swyddi ar sail tebyg am debyg. Mae, felly, yn 

cipio’r ffyrdd y gall rhyw ddiffinio cyfranogiad yn y farchnad lafur, ac yn ei dro, trefniant y 

farchnad lafur. Mae’n dangos anghydraddoldebau strwythurol. Mesur ffafriedig y ‘bwlch 

cyflog heb ei addasu’ yw, ‘y gwahaniaeth rhwng enillion gros cyfartalog fesul awr cyflogeion 

gwryw a delir a chyflogeion benyw a delir fel canran o enillion gros cyfartalog fesul awr 

cyflogeion gwryw a delir’ (CEC 2007: 15)6.  

Dros gyfnod, caiff taliadau bonws a thaliadau ychwanegol gweithio shifftiau eu hepgor o’r 

mesur heb ei addasu, ac mae hynny’n broblemus, gan fod y cyfryw daliadau yn cronni i 

                                                             

6
 Y mesur hwn yw’r confensiwn a ddefnyddir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) ac Eurostat, asiantaeth 

ystadegau’r Comisiwn Ewropeaidd.  
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waith amser llawn yn bennaf (lle ceir dynion gan mwyaf) a galwedigaethau sy’n gysylltiedig 

â chyflogaeth dynion (ELWC 2008: 5). 

Mae mesuriadau bylchau cyflog ‘wedi’u haddasu’ yn cyfrif am wahaniaethau mewn 

nodweddion cyflogaeth, fel addysg. Gall y mesurau hyn fod yn ddefnyddiol i amlygu 

ffactorau sy’n effeithio ar fylchau cyflog. Fodd bynnag, ni ddylid ystyried bod mesurau 

wedi’u haddasu yn fwy cywir na mesurau heb eu haddasu (Metcalf 2009).  Mae 

astudiaethau yn amrywio o ran y ffactorau y dewisant gyfrif amdanynt (e.e. addysg, 

galwedigaeth, diwydiant), a gallai strwythurau cyflog mewn diwydiant neu alwedigaeth, ‘ … 

gynnwys gwerthoedd gwahaniaethol (e.e. caiff gwerthoedd wedi’u rhyweiddio, fel gofalu, eu 

gwobrwyo llai na gwaith plymio; mae gwerthoedd dosbarth, fel cymwysterau ‘academaidd’ 

yn cael eu prisio’n uwch na rhai ‘galwedigaethol’) (Metcalf, tud3-4, 2009), ond efallai na 

fyddant yn cael sylw mewn dadansoddiadau ‘wedi’u haddasu’. 

 

Cyfartaledd canolrifol sy’n cael ei ffafrio, yn darparu pwynt canol yn y dosbarthiad enillion ar 

gyfer dynion a menywod. Gellid fod wedi defnyddio cyfartaledd cymedrig, ond gallai hyn fod 

wedi cam-ystumio’r canfyddiadau oherwydd yr enillion uchel ar gyfer rhai dynion ar un pen 

y raddfa ac enillion isel nifer fawr o fenywod ar ben arall y raddfa. 

Mae data dros dro ar gyfer 2011 yn dangos bwlch cyflog rhwng y rhywiau heb ei addasu o 

16.4% ar gyfer Ardal yr Ewro, ac 16.2% ar gyfer 27 gwlad yr UE (Eurostat 2013)7. Mae’r 

bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn amrywion’ fawr ar draws 27 yr UE yn ôl gwlad, o 2.5% yn 

Slofenia i 30% yn Estonia yn 2012. Fodd bynnag, dylid bod yn ofalus iawn wrth gymharu’r 

cyfryw gyfansymiau ar draws 27 yr UE, gan y gall gwledydd â gweithgarwch economaidd a 

chyfraddau cyflogaeth isel iawn ar gyfer menywod gynhyrchu bylchau cyflog isel iawn rhwng 

y rhywiau o gymharu â chyfraddau cyfranogi uwch o lawer dynion. Adroddir mai’r blwch 

cyflog yn y DU ar gyfer yr holl gyflogeion yw 19.1% yn y data hwn (Eurostat 2013), bron i 3% 

yn uwch na chyfartaledd 27 gwlad yr UE. 

                                                             

7 Ffynhonnell Data: Eurostat, ‘Gender pay gap in unadjusted form’ NACE Rev. 2 (structure of earnings survey 
methodology, 2013). Diweddariad diwethaf: 13.01.2014, Dyddiad echdynnu: 14 Ion 2014, 08:54:27 MET. 
Hyperddolen i’r tabl: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340 
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc340
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Mae gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau yn amrywio rhwng sectorau hefyd, gyda’r 

sector preifat yn dangos y bylchau mwyaf yn gyson yn ôl galwedigaeth ac o fewn 

gweithleoedd. Canfu ymchwiliad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i gyflog yn y 

Sector Ariannol fod bwlch cyflog canolrifol fesul awr o 37.7% rhwng dynion a menywod 

(Metcalf a Rolphe, 2009). Er bod niferoedd cyfartal o ddynion a menywod yn gweithio yn y 

sector fwy neu lai, roeddent yn aml yn gweithio mewn gweithleoedd gwahanol (mwy o 

fenywod ym maes bancio adwerthol, mwy o ddynion ym maes bancio buddsoddiadau). 

Dynion oedd mwyafrif yr enillwyr cyflog uchel iawn (Metcalfe a Rolphe, 2009). 

Dylanwadir ar fylchau cyflogau hefyd gan ‘ffactorau gwrthrychol’ fel y’u gelwir, fel addysg a 

phrofiad gwaith, ond ni ellir cymryd bod y dangosyddion Cyfalaf Dynol hyn yn wrthrychol. 

Gall gwneud ‘dewis’ ynglŷn â phynciau addysg, swyddi neu yrfaoedd ynddo’i hun fod yn 

adlewyrchiad o fynd at farchnad swyddi sydd eisoes wedi’i rhyweiddio. 

Mae’r esboniad Cyfalaf Dynol yn llawer llai cadarn hefyd o ystyried y cynnydd yng 

nghyrhaeddiad a chymwysterau addysgol menywod8. Mae Rubery a Grimshaw (2013) yn 

disgrifio’r ‘esboniad’ am y bylchau cyflog rhwng y rhywiau fel un sy’n newid yn gyson, ar ôl 

symud i ffwrdd oddi wrth ffactorau Cyfalaf Dynol at ffactorau ‘cynhyrchiant’. Edrychir ar y 

sector cyhoeddus (lle gwelir menywod yn bennaf) fel un llai cynhyrchiol, er nad yw hyn yn 

cael ei fesur yn rheolaidd (Rubery, a Grimshaw 2013). 

Mae’n debyg bod canran y bwlch cyflogau sy’n digwydd yn sgil gwahaniaethu uniongyrchol 

mewn swyddi ‘tebyg am debyg’, a gwahaniaethu anuniongyrchol ar ffurf cyflog anghyfartal 

mewn gwaith â gwerth cyfartal, yn amhosibl i’w gwybod ar lefel gyfunol. Cyflawnir y cyfryw 

ddadansoddiad ar lefel micro’r gweithle. Mae rhywfaint o’r gwaith hwn yn cael ei wneud 

gyda WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd, ac adroddir ar wahân ar hyn.  

Yma, darparwn ddadansoddiad mezzo; awn ymhellach na chymryd golwg o’r economi gyfan, 

ac yn lle hynny edrychwn i fylchau cyflogau yn ôl sector galwedigaeth a math o gontract ar 

gyfer Cymru yn fanwl, lle mae data ar gael.  

                                                             

8
 Am drafodaeth o’r ddamcaniaeth Cyfalaf Dynol mewn perthynas â’r blwch cyflog rhwng y rhywiau, a 

beirniadaeth ar ei phŵer esboniadol, gweler Parken (2011),  
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RHYWEIDDIO GALWEDIGAETHAU A GWAHANIAETHAU CYFLOG 

 

Mae gwahaniaethau yn y ffyrdd y caiff dynion a menywod eu cyflogi - dosbarthiad 

anghyfartal y rhywiau yn ôl sector, galwedigaeth, gradd yn hierarchaethau’r gweithle, math 

o gontract (parhaol / dros dro, cyfnod penodol/ achlysurol) ac oriau amser llawn neu ran-

amser, yn cyfuno i greu gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau. Gyda’i gilydd, gelwir y 

patrymau gweithio hyn wedi’u rhyweiddio yn wahaniaethu galwedigaethol. 

GWAHANU GALWEDIGAETHOL WEDI’I DDIFFINIO 

 

Gelwir dosbarthiad anghyson swyddi rhwng dynion a menywod yn sectorau cyhoeddus, 

preifat a gwirfoddol yr economi, ac mewn meysydd busnes gwahanol (ynni, trafnidiaeth, 

cyllid, manwerthu ac ati) yn ‘wahanu llorweddol yn ôl rhyw’.  

Pan fydd dynion a menywod yn gweithio mewn swyddi a galwedigaethau gwahanol iawn, 

gelwir hyn yn ‘wahanu galwedigaethol’. Lle bydd dynion a menywod yn gweithio yn yr un 

galwedigaethau ond ar lefelau hierarchaeth gwahanol, defnyddir y term ‘gwahanu fertigol’.  

Mae cael eich cyflogi ar gontractau cyflogaeth a phatrymau gweithio gwahanol - parhaol/ 

dros dro/ cyfnod penodol, achlysurol, ac amser llawn neu ran-amser – yn cael ei alw yn 

‘wahanu contractau yn ôl rhyw’.  

Gall gwahaniaethau rhwng y rhywiau godi hefyd mewn mynediad i hyfforddiant a llwybrau 

datblygu. Mewn swyddi sgiliau isel, gradd isel heb fawr o gyfle i gael hyfforddiant neu gyfle i 

uwchsgilio y mae gwaith rhan-amser ar gael amlaf (Beechy a Perkins 1987, Callendar 1997, 

Felstead et. al, 2012).  

Caiff galwedigaethau eu categoreiddio yn ôl mynegai’r Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 

(SOC). SOC 1 digid yw’r categoreiddiad mwyaf cyfun. Yn SOC 1, rhestrir y naw prif grŵp 

galwedigaethol – Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Gweithwyr Proffesiynol, Crefftau Medrus, 

Gwerthiant ac ati. Yn SOC 3 a SOC 4 (nid yw set ddata’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn 
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cynnwys SOC 2), rhoddir mwy o fanylion. Er enghraifft, o dan y categori SOC 1 ‘Crefftau 

Medrus’, rhestrir swyddi ar SOC 4-digid sy’n cynnwys ffitwyr cynnal a chadw, gwneuthurwyr 

offer manylwaith, mecanyddion moduron, adeiladwyr corff cerbydau, trydanwyr ceir, 

peirianyddion cyfrifiaduron, bricwyr ac ati.  

Mae’r lefel fanylder hon yn rhoi cipolwg mwy o lawer i’r swyddi y bydd dynion a menywod 

yn eu gwneud. 

 

CROESTORIADEDD 

 

Dangosodd yr adolygiadau o ddata eilaidd, An Anatomy of Economic Inequality in Wales 

(Davies et.al 2011) a How Fair is Wales (Sefydliad Bevan 2011), y gall pobl anabl a phobl o rai 

lleiafrifoedd ethnig fod â lefelau diweithdra uchel. Roedd cyrhaeddiad addysgol, cyfraddau 

cyflogaeth ac enillion ar gyfer pobl anabl a phobl o rai dreftadaethau De Asiaidd yn dangos 

anfantais sylweddol, yn ogystal ag amrywio yn ôl rhyw. Roedd menywod yn fwy dan 

anfantais na dynion yn y rhan fwyaf o’r mesurau, ond nid bob un ohonynt (gweler Pennod 6, 

Davies et. al 2011).  

Roedd pobl anabl, yn arbennig, wedi’u clystyru mewn galwedigaethau sgiliau isel, er bod 

gan lawer ohonynt gymwysterau a ddylai fod wedi arwain at waith crefftus (Davies et.al 

2011). 

Yn fwy cyffredinol, gall pobl hŷn ddioddef yn sgil stereoteipio perfformiad lle na welir bod 

eu profiad yn berthnasol mwyach, tra gellir edrych ar bobl iau fel pobl nad yw’r sgiliau 

ymarferol ganddynt ac felly gallant ei chael hi’n anodd mynd i mewn i gyflogaeth i gael 

profiad.   

Anaml y gwelir effaith rhaniadau cymdeithasol fel un paramedr neu un arall yn syml. Rydym 

bob amser wrth groestoriadau oed, rhyw, rhywioldeb, ethnigrwydd a dosbarth, gyda’r 

marcwyr statws hyn yn gweithredu gyda’i gilydd o blaid neu yn erbyn ein mantais mewn 

addysg, cyflogaeth ac enillion.  
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Fodd bynnag, hyd yn oed yn ôl ‘trywydd’ cydraddoldeb unigol, nid oedd data cyflog yn ôl 

ethnigrwydd ac anabledd mewn cyfuniad â galwedigaeth a phatrwm gweithio, ar y lefel SOC 

3 digid yr oedd ei hangen arnom ar gyfer y dadansoddiad hwn, ar gael yn yr Arolwg 

Blynyddol o’r Boblogaeth. Yn anffodus, felly y bu hi ers blynyddoedd lawer, a rhaid unioni 

hyn yn y dyfodol. Felly, rydym yn canolbwyntio ar ryw yn y dadansoddiad hwn. 

 

METHODOLEG - CASGLU DATA 

 

Cafwyd y data micro a ddefnyddiwyd ar gyfer y dadansoddiad hwn o dan ‘Drwydded 

Arbennig’ gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sy’n cynhyrchu’r Arolwg Blynyddol o’r 

Boblogaeth.  Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer Cymru yn cyfuno’r Arolwg o’r 

Llafurlu ac Arolwg Llafurlu Lleol Cymru, a elwir yn aml yn ‘hwb Cymru / Welsh boost’, gan 

fod gwneud hynny’n cynyddu maint sampl yr arolwg ar gyfer Cymru. 

Mae’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ffynhonnell wybodaeth dda, yn enwedig wrth 

dynnu gwybodaeth fras, er enghraifft, niferoedd mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth yn ôl 

diwydiant a phrif grŵp galwedigaethol. Fodd bynnag, pan ddechreuwn integreiddio’r data ar 

gyfer y rhywiau â lefel fanylach o fanylion galwedigaethol â’i gilydd, a gyda gweithio amser 

llawn neu ran-amser, gall meintiau sampl fod yn rhy fach yn aml i fod yn hyderus o’r 

canfyddiadau.  

Felly, cyfunwyd data’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar gyfer y blynyddoedd 2004-2010 

ar gyfer y dadansoddiadau rhyw, galwedigaeth a chyflog, ar gyfer y blynyddoedd 2004-2008 

ar gyfer rhyw a galwedigaeth o fewn sectorau. Cafodd y data blynyddol ‘cyfun’ ei bwysoli 

wedyn a deilliwyd cyfartaleddau i roi meintiau sampl digonol i gynhyrchu data dibynadwy. 

Mae cyfartalu data blynyddol ‘cyfun’ hefyd yn gwastatáu unrhyw anghysondebau yn nata 

unrhyw flwyddyn unigol. Hwn yw’r dull mwyaf cadarn o gael data ar gyfer y lefel fanwl o 

ddadansoddiad ar y cyd o alwedigaethau, cyflog a math o gontract cyflogaeth o sampl 

arolwg mewn ardal â phoblogaeth fach. 
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Mae’r data galwedigaethol yn cwmpasu cyflogeion a’r hunangyflogedig. Caiff data am gyflog 

ei adrodd ar gyfer cyflogeion yn unig (gan yr ystyrir bod hunan-adrodd neu adrodd drwy 

ddirprwy am gyflog ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig yn annibynadwy). Er bod y data 

wedi’i gyfartalu dros 7 mlynedd o arolygon, mae cyfartaleddau’r data cyflogau wedi’u 

diweddaru i werthoedd y Mynegai Prisiau Defnyddwyr ar gyfer 2012.   

Serch hynny, rhaid ystyried y canfyddiadau fel rhai dangosol. Er enghraifft, ar lefel SOC 4-

digid dywed y data mai dynion yw 100% o’r Peirianwyr Mecanyddol, Arolygwyr Adeiladu, 

Trydanwyr Ceir, a 90%+ o Brif Weithredwyr, Fferyllwyr, Peirianwyr Sifil ac ati, ac mai 

menywod yw 100% o Deipyddion, Nyrsys Deintyddol, Gwniedyddion a 90%+ o Fydwragedd 

a Therapyddion Lleferydd ac Iaith ac ati, ond cynghorir i beidio â chymryd y canrannau hyn 

fel rhai absoliwt. Gall fod, yn y 7 mlynedd o arolygon cyfunol, na chafodd rhai eithriadau i’r 

‘rheolau’ hyn eu harolygu, yn syml. 

MAPIO’R RHYWIAU A MAPIO GALWEDIGAETHOL AR GYFER CYMRU: 

ADOLYGIAD O DDATA 

DOSBARTHIAD Y RHYWIAU O FEWN GRWPIAU GALWEDIGAETHOL 

 

Mae’r tabl canlynol yn dangos dosbarthiad dynion a menywod yn y 9 prif grŵp 

galwedigaethol mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth, a chanran y dynion a’r menywod sy’n 

gweithio ar sail amser llawn neu ran-amser yn y grwpiau galwedigaethol hyn. 

Mae’r data yn dangos mai dynion sy’n dal bron i ddwy ran o dair (64%) o’r holl swyddi 

amser llawn sydd ar gael yng Nghymru, ac mai menywod sy’n dal pedair o bob pump  

(80%) o’r holl swyddi rhan-amser sydd ar gael yng Nghymru.  
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Tabl 1. Y naw prif grŵp galwedigaethol (Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1), yn ôl 

rhyw a math o gontract 

Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu. 

 

Mae Tabl 1 yn dangos bod galwedigaethau Proffesiynol, Proffesiynol a Thechnegol 

Cysylltiedig, a galwedigaethau Elfennol yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau (ar sail 

60/40). Mae’r categorïau galwedigaethol, Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Crefftau Medrus, 

a Phrosesau, Peirianwaith a Pheiriannau yn cynnwys 64%, 91% ac 86% o ddynion yn y drefn 

honno. Parth menywod o hyd yw’r galwedigaethau Gweinyddu, Gwasanaethau Personol a 

Gwerthiant, yn cynnwys 78%, 83% a 69% o’r galwedigaethau hyn yn y drefn honno. 

 

  
  

Dosbarthiad 
Galwedigaethol 
Safonol 1 digid Pawb Dynion Menywod 

Rhyw 

Dynion % Menywod  % 

galwedigaeth ALl 
Rh
A galwedigaeth ALl 

Rh
A 

Rheolwyr ac  
Uwch 
Swyddogion 135241 86009 49232 64 96 4 36 80 20 
Gweithwyr 
Proffesiynol  124780 68683 56097 55 93 7 45 72 28 
Proffesiynol a 
Thechnegol 
Cysylltiedig 145422 67661 77761 47 92 8 53 68 32 

Gweinyddol ac 
Ysgrifenyddol 118935 26257 92678 22 88 12 78 60 40 
Crefftau Medrus 130705 119338 11367 91 95 5 9 60 40 
Gwasanaeth 
Personol  96799 16126 80673 17 78 22 83 54 46 
Gwerthiant a 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid  85435 26418 59016 31 61 39 69 32 68 
Prosesau, 
Peirianwaith a 
Pheiriannau 90485 77449 13036 86 94 6 14 76 24 

Elfennol  127646 67917 59728 53 75 25 47 27 73 

Pob un  1055446 555859 499587 53 90 10 47 57 43 
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GRWPIAU GALWEDIGAETHOL Â CHYDBWYSEDD RHWNG Y RHYWIAU 

 

Y confensiwn derbyniol ar gyfer cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn galwedigaeth, ar fwrdd 

cwmni neu mewn cyrff sy’n gwneud penderfyniadau yw dosbarthiad rhyw o 60/40. Mae 

Tabl 1 yn dangos y cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn 3 o’r 9 prif grŵp galwedigaethol. 

Mae dynion a menywod yn gweithio mewn cyfrannau cyfartal fwy neu lai yn y Proffesiynau, 

rolau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig, ac mewn swyddi Elfennol.  

Mae’r categori Proffesiynol yn cynnwys galwedigaethau fel peirianwyr, academyddion, 

meddygon, cyfreithwyr, athrawon addysg bellach ac addysg uwch, a chyfrifwyr. 

Mae galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig yn cynnwys swyddi fel 

technegwyr peirianneg, nyrsys, dosbarthwyr fferyllol, radiograffwyr, bydwragedd, 

swyddogion yr heddlu, therapyddion galwedigaethol a thechnegwyr cymorth TG. Y categori 

Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig yw’r mwyaf o’r 9 prif grŵp galwedigaethol, yn 

cynrychioli 14% o’r holl swyddi yng Nghymru.  

Nyrsio yw’r alwedigaeth unigol fwyaf o bell ffordd yn y categori Proffesiynol a Thechnegol 

Cysylltiedig. Nyrsio yw 15% o’r holl alwedigaethau yn y categori hwn ac mae’n cyfrif am 28% 

o holl alwedigaethau menywod yn y categori Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig 

(Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol4 -digid, gweler y tablau technegol a atodwyd). Heb 

nyrsio, dynion fyddai’n gweithio’n bennaf yn y grŵp galwedigaethau Proffesiynol a 

Thechnegol Cysylltiedig. A heb nyrsio, byddai mynediad menywod i swyddi amser llawn 

cyflog uwch yng Nghymru wedi’i gyfyngu’n ddifrifol. 

Yn y Proffesiynau a’r categori Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig, gwelir effaith ‘ysgogi 

cymwysterau’, a elwir weithiau yn or-bwyslais ar gymwysterau [credentialism]. Lle mae 

cymhwyster mynediad ffurfiol, mae menywod yn bresennol mewn niferoedd cymesur, er y 

gallent fod yn gwneud swyddi proffesiynol neu broffesiynol cysylltiedig cwbl wahanol i 

ddynion (gweler yr adran ar ddadansoddiad galwedigaethol manylach isod).  

Mewn galwedigaethau Proffesiynol, lle mae cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol 

hefyd, mae 93% o ddynion yn gweithio’n amser llawn o gymharu â 72% o fenywod; mae 
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ychydig dros chwarter (28%) o weithwyr proffesiynol sy’n fenywod yn gweithio’n rhan-

amser (Tabl 1).  Yn y grŵp galwedigaethol Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig, mae 32% o 

fenywod yn gweithio’n rhan-amser, (Tabl 1).  

Mae’r grŵp galwedigaethol Elfennol yn dangos cydbwysedd rhwng y rhywiau hefyd. Swyddi 

yw’r rhain sy’n gofyn am fawr o gymwysterau ffurfiol neu sgiliau. Mae’r cyfryw waith yn 

cyfrif am ryw 12% o’r holl swyddi yng Nghymru. Mae swyddi Elfennol yn cynnwys 

wardeiniaid traffig, patrolau croesi ysgolion, llenwyr silffoedd, labrwyr adeiladu, gweithwyr 

post, porthorion ysbytai, cynorthwywyr cegin ac arlwyo, glanhawyr/ gweision/morynion, 

gyrwyr tryciau fforch godi, peirianyddion gwnïo. Fodd bynnag, o fewn y dosbarthiad 

galwedigaethol hwn lle ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau (Dosbarthiad Galwedigaethol 

Safonol 1), mae 73% o fenywod yn gweithio ar sail ran-amser o gymharu â 25% o ddynion.  

Trafodir isod arwyddocâd gwaith rhan-amser, lefelau sgiliau a chyflog isel. 

 

GRWPIAU GALWEDIGAETHOL Â GWAHANU RHWNG Y RHYWIAU 

 

Mae Tabl 1 yn dangos mai dynion sy’n dal bron i ddwy ran o dair (64%) o swyddi Uwch 

Reolwyr a Swyddogion, 91% o’r holl swyddi Crefftau Medrus ac 86% o’r holl swyddi mewn 

gwaith Prosesau a Pheiriannau.  

Menywod sy’n dal y mwyafrif o swyddi gweinyddol ac ysgrifenyddol, gwasanaeth personol, 

a gwerthiant a gwasanaeth cwsmeriaid. Menywod yw dros dri chwarter o’r holl weithwyr 

gweinyddol (78% o’r alwedigaeth), 83% o’r gweithwyr gwasanaeth personol a 69% o’r holl 

weithwyr gwerthiant a gwasanaeth cwsmeriaid. 

I gloi, mae chwech o’r naw prif grŵp galwedigaethol yn dangos gwahanu rhwng y rhywiau. 
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GWAHANU CONTRACTAU 

 

Roedd Tabl 1 yn dangos mathau penodol o gontractau cyflogaeth, ac felly, oriau gweithio fel 

y’u dosbarthwyd rhwng dynion a menywod. Yn gyffredinol, mae 10% o ddynion yn 

gweithio’n rhan-amser, ac mae 90% yn gweithio’n amser llawn. O ran menywod, mae 57% 

yn gweithio’n amser llawn, ac mae 43% yn gweithio’n rhan-amser. Nid yw cyfran y 

menywod sy’n gweithio oriau rhan-amser wedi newid fawr ddim ers y 1970au (Manning, 

2010). 

Pan gaiff patrwm gweithio neu fath o gontract ei ystyried ochr yn ochr â galwedigaeth, 

gwelwn mai dynion sy’n dal 55% o’r holl swyddi yn y 3 Phrif alwedigaeth (Uwch Reolwyr a 

Swyddogion, Proffesiynol, a Phroffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig) gyda’i gilydd, ac mae 

menywod yn dal 45% o’r swyddi. O fewn y cyfanswm cyfunol hwn, mae ychydig dros 

chwarter y menywod yn y 3 Uchaf o’r grwpiau galwedigaethol (27%), yn gweithio’n rhan-

amser, o gymharu â dim ond 6% o ddynion (gweler y Tablau Technegol cysylltiedig yn  

Atodiad 2)  

Fodd bynnag, at ei gilydd, mae cydberthynas gref o hyd rhwng gwaith rhan-amser â 

galwedigaethau ‘wedi’u benyweiddio’. Wrth edrych ar y rhaniad cyffredinol o ran swyddi 

amser llawn a rhan-amser yn y galwedigaethau Gwasanaeth Personol, Gwerthiant ac 

Elfennol, gwelwn fod 42%, 60%, a 48% yn y drefn honno, yn cael eu trefnu ar sail ran-amser. 

Golyga hyn y bydd menywod sy’n mynd i mewn i alwedigaethau wedi’u benyweiddio yn 

gweld bod o leiaf 40%+ o’r holl swyddi yn debygol o gael eu cynnig ar sail ran-amser - gan 

gyfyngu ar gyfleoedd i gael gwaith amser llawn. 

Mewn galwedigaethau elfennol, lle ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol 

(Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1-digid), lle nad oes angen unrhyw gymwysterau, mae 

75% o ddynion yn gweithio’n amser llawn o gymharu â 73% o fenywod sy’n gweithio’n rhan-

amser. Mae gwaith rhan-amser ar gael lawer yn llai yn y galwedigaethau sydd â dynion 

ynddynt yn bennaf, lle mai patrymau gweithio amser llawn yw’r norm sefydledig (Tabl 1).  

Gwaith dros dro yw gwaith rhan-amser i ddynion yn aml ac fe’i defnyddir yn strategol ar 

ddechrau bywyd gweithio neu i ddarparu gweithio hyblyg i ddynion tuag at ddiwedd eu 
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hoes gweithio (ONS, 2013), ond i fenywod, gall gwaith rhan-amser ddod yn batrwm 

gweithio tymor hir (gweler y sylwadau ar Doogan (2005), isod).  

Gan fod gofynion am gymwysterau addysg neu sgiliau yn lleihau yn yr hierarchaeth 

alwedigaethol, mae mynychder gwaith rhan-amser yn cynyddu i fenywod. Gwelir cysylltiad 

rhwng gwaith rhan amser sgiliau isel, oriau isel a ‘gwaith menywod’. 

Mae’r tabl canlynol yn dangos sut mae cyflogaeth a hunangyflogaeth dynion a menywod 

wedi’u dosbarthu rhwng grwpiau galwedigaethol ac yn ôl patrwm gweithio o fewn y 

grwpiau hynny. 

Tabl 2 Dosbarthiad gwaith dynion a menywod rhwng grwpiau galwedigaethol yn ôl 

patrwm gweithio 

Dosbarthiad Galwedigaethol 
Safonol 1 digid 

Rhyw 

Dynion  % Menywod  % 

 Amser 
Llawn   

Rhan-amser 
 Amser 
Llawn   

Rhan-amser 

Rheolwyr ac  
Uwch Swyddogion 

16.63 5.57 13.97 4.45 

Gweithwyr Proffesiynol  12.81 8.46 14.27 7.23 
Proffesiynol a Thechnegol 
Cysylltiedig 

12.52 9.20 18.65 11.51 

Gweinyddol ac Ysgrifenyddol 4.63 5.52 19.47 17.35 

Crefftau Medrus 22.78 10.19 2.40 2.11 

Gwasanaeth Personol  2.54 5.99 15.39 17.15 
Gwerthiant a Gwasanaeth 
Cwsmeriaid  

3.21 17.96 6.68 18.55 

Prosesau, Peirianwaith a 
Pheiriannau 

14.65 7.78 3.50 1.44 

Elfennol  10.22 29.33 5.68 20.21 

Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu. 
 

Mae Tabl 2 yn dangos bod 47% o gyflogaeth a hunangyflogaeth amser llawn menywod yng 

Nghymru yn y 3 Uchaf o’r galwedigaethau (Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Proffesiynol a 

Phroffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig), o gymharu â 42% o ran dynion9.  

                                                             

9
 Mae canrannau yn yr adran hon wedi’u talgrynnu i’r pwynt canran agosaf. 
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Mae 42% o waith amser llawn menywod yn y meysydd galwedigaethol ‘wedi’u 

benyweiddio’, sef Gwerthiant, Gweinyddu, a Gwasanaethau Personol. Gyda’i gilydd mae’r 

galwedigaethau hyn yn cyfrif am 53% o holl waith rhan-amser menywod, ac felly mae eu 

benyweiddio, yn gyffredinol, yn seiliedig yn y nifer uwch o fenywod sy’n gweithio ynddynt ar 

sail ran-amser. Gyda’i gilydd, mae’r galwedigaethau Gwerthiant, Gweinyddu, Gwasanaethau 

Personol ac Elfennol yn cyfrif am 75% o holl waith rhan-amser menywod.  

Dim ond 3.21%, 4.63% a 2.54% o gyflogaeth neu hunangyflogaeth amser llawn dynion sy’n 

digwydd yn y galwedigaethau wedi’u benyweiddio, sef Gwerthiant, Gweinyddu, a 

Gwasanaethau Personol yn y drefn honno. 

Dim ond 2.40% a 3.50% o waith amser llawn menywod sy’n digwydd yn y galwedigaethau 

wedi’u gwryweiddio, sef Crefftau Medrus a Phrosesau, Peirianwaith a Pheiriannau, tra bod y 

galwedigaethau hyn yn cyfrif am bron i 40% o waith amser llawn dynion. Mae’r maes arall 

lle ceir dynion yn bennaf, sef Uwch Reolaeth, yn llai anghytbwys i’r eithaf, yn cyfrif am 

16.63% o waith amser llawn dynion, ac 13.97% o waith menywod. 

Fel y nodwyd, mae gwaith amser llawn yn brin i fenywod mewn galwedigaethau elfennol. 

Mae Tabl 2 yn dangos bod rhyw 6% o waith amser llawn menywod yn digwydd mewn 

galwedigaethau elfennol ond bod un rhan o bump o holl waith rhan-amser menywod yn y 

categori hwn.  

Mae cyfran gwaith rhan-amser dynion yn y galwedigaethau Gwerthiant (17.96%) ac Elfennol 

(29.33%) yn nodedig.  Fodd bynnag, mae gwaith rhan-amser dynion mewn Gweinyddu a 

Gwasanaethau Personol yn isel, a gallai hyn fod yn gysylltiedig â dynion a menywod yn 

crynhoi mewn swyddi cwbl wahanol o fewn y grwpiau galwedigaethol hyn. Trafodir hyn yn 

yr adran isod ar swyddi â chydbwysedd rhwng y rhywiau neu swyddi lle ceir gwahanu rhwng 

y rhywiau (gweler tud 19). Prin fod gwaith rhan-amser mewn galwedigaethau lle ceir dynion 

yn bennaf ar gael o gwbl. 

Fodd bynnag, mae’r data hefyd yn awgrymu newid o ran gor-gysylltu gwaith rhan-amser â 

sgiliau isel/ cyflog isel i fenywod. Mae Tabl 2 yn dangos bod bron i chwarter (23%) o’r gwaith 
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rhan-amser y mae menywod yn ei wneud yn digwydd yn y 3 Uchaf o’r galwedigaethau 

(Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Proffesiynol a Phroffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig).  

Er y bydd y gwahanu contractau hwn yn adlewyrchu enillion blynyddol is, mae’n dangos bod 

patrymau gweithio rhan-amser ar gael mewn gwaith sgiliau uwch. Gallai hyn ddynodi toriad 

cadarnhaol o or-gysylltu gwaith rhan-amser ag oriau isel, gwerth isel a chyflog isel.  

Mae’r arsylw hwn yn rhoi cwestiwn i ni ei ystyried yng ngham nesaf yr ymchwil, sef ‘A yw 

cyfran y gwaith rhan-amser ar lefelau uwch yn cynyddu, ac ym mha rolau swyddi penodol’? 

Ac, ‘A yw’n cynyddu ar gyfer menywod yn unig, neu ar gyfer dynion hefyd’?  

Mae hefyd angen i ni wybod cyfran y menywod sy’n gweithio’n rhan-amser nawr mewn 

swyddi lle’r oeddent yn gweithio’n llawn amser yn flaenorol, a gwybod mwy am y nifer 

gynyddol o fenywod â lefel sgiliau uchel sy’n israddio i lefel sgiliau canol o ran swyddi er 

mwyn cael patrymau gweithio rhan-amser (ONS, 2013). Mae angen i ni wybod hefyd a oes 

modd mynd i mewn i’r 3 Uchaf o’r galwedigaethau ar sail ran-amser (recriwtio i swyddi 

rhan-amser ar y lefelau hyn), ac o ganlyniad symud ymlaen mewn gyrfa.  

Byddwn yn asesu hefyd, yng ngham nesaf ein hymchwil, pa un a yw unrhyw gynnydd mewn 

gwaith rhan-amser mewn swyddi sgiliau uwch / graddau uwch yn dynodi mwy o 

hyblygrwydd mewn patrymau gweithio, neu a allai fod yn un canlyniad y cynnydd mewn 

gweithio rhan-amser anwirfoddol ers y dirwasgiad: cadw swyddi drwy leihau oriau.  

Fodd bynnag, nid yw unrhyw newidiadau o’r fath yn tanseilio’r gydberthynas rhwng rhyw, 

gwaith rhan-amser, cyflog isel a thlodi yng Nghymru (Kenway et.al 2013). 

 

GWAITH RHAN-AMSER A THLODI 

 

Erbyn hyn mae swyddi rhan-amser yn cyfrif am gyfran sylweddol o waith menywod yn y 3 

Uchaf o’r grwpiau galwedigaethol. Fodd bynnag, mae cysylltiad aruthrol o hyd rhwng sgiliau, 

graddau ac enillion uwch â phatrwm gweithio amser llawn, ac erbyn hyn, gydag oriau hir, yn 
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enwedig lle mae’r gweithiwr yn ‘bresennol’ trwy dechnoleg, ymhell y tu hwnt i unrhyw oriau 

craidd.  

Mae ymchwil ddiweddar o’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod fawr o wahaniaeth 

yng nghyfraddau cyflogaeth dynion a menywod sydd heb blant trwy gydol y bywyd gweithio 

(ONS, 2013: 9). Fodd bynnag, er bod dynion â phlant yn fwy tebygol o weithio na’r rhai heb 

blant, mae’r gwrthwyneb yn wir i fenywod (ONS, 2013: 8). Y ‘gweithiwr delfrydol’ (Pateman, 

1988) o hyd yw’r gweithiwr nad yw’n cael ei gyfyngu gan alwadau ar ei amser y tu allan i’r 

gweithle. Mae gwahaniaethau rhwng y rhywiau yn codi rhwng dynion a menywod yn 

rhannol am fod systemau ac arferion y farchnad lafur yn gwobrwyo patrymau gweithio 

amser llawn orau.  

Cymru yw’r trydydd defnyddiwr uchaf o ran contractau gweithio rhan-amser oriau isel yn y 

DU (Jones a Robinson yn Davies et.al 2011), ac mae tuedd gynyddol i weithwyr rhan-amser 

aros ar gontractau felly dros flynyddoedd lawer (Doogan, 2005, Resolution Foundation 

2013). Mae gwaith rhan-amser menywod yn gyfran gynyddol o weithlu gwasanaeth hir 

Ewrop (Doogan, 2005).  Mae’n rhy syml dweud bod ‘menywod yn dewis gwaith rhan-amser’ 

i gyd-fynd â chyfrifoldebau gofalu. Pan fydd rhywun mewn gwaith rhan-amser, ychydig o 

hyfforddiant a gynigir a allai ddarparu llwybrau allan, ac fel y gwelsom, mae galwedigaethau 

wedi’u benyweiddio yn cynnig cyfran uchel o gyfleoedd gwaith rhan-amser yn rheolaidd 

(Tabl 1). 

Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bellach bod mwy o gartrefi mewn tlodi cymharol yng 

Nghymru y mae eu haelodau mewn gwaith am dâl na chartrefi mewn tlodi sy’n derbyn 

trosglwyddiadau lles (Kenway et.al 2013)10. Cartrefi gydag un prif enillydd neu brif enillydd a 

gweithiwr rhan-amser yw mwyafrif y cartrefi mewn gwaith sydd mewn tlodi yng Nghymru 

(Kenway et.al 2013).  

Menywod sy’n dal bron i 80% o’r stoc o swyddi rhan-amser yng Nghymru (Ffynhonnell: 

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth 2004-2010). Mae eu henillion cyfartalog islaw £8,000 y 

                                                             

10
 Mae tlodi cymharol yma yn golygu islaw’r trothwy cyflog isel, hynny yw yn ennill llai na 60% o Enillion Gros 

Canolrifol Blynyddol. 
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flwyddyn. Nid yw’r rhaniad llafur anghyfartal parhaus rhwng gwaith am dâl a gwaith di-dâl 

yn priodoli gwerth economaidd i fagu plant neu ofalu am bobl eraill. Mae’r ‘gwaith 

menywod’ hwn yn llywio cyfranogiad menywod yn y farchnad lafur a phriodolir rhent 

economaidd isel iddo o’i gyflawni yn y farchnad lafur mewn gwaith gofalu neu waith 

gwasanaethu (Rubery a Grimshaw, 2013).  

 

GALWEDIGAETHAU YN FANYLACH 

 

Nesaf, ystyriwn y swyddi y bydd dynion a menywod yn eu cyflawni o fewn y grwpiau 

galwedigaethol mwy a ddisgrifiwyd uchod. Trafodir y crynodeb llawn o swyddi ym mhob 

dosbarthiad yn Atodiad 1 a gellir gweld y tablau data ar gyfer pob galwedigaeth yn Atodiad 

2.   

Gellir chwilio’r wybodaeth fanwl hon yn llawn ar y Baromedr Cyflog Cyfartal [Equal Pay 

Barometer (wavewales.co.uk). Mae’r offeryn hwn yn dangos cydbwysedd rhwng y rhywiau 

neu wahanu rhwng y rhywiau yn ôl swydd ar gyfer gweithwyr cyflogedig a hunangyflogedig, 

a chyflog i gyflogeion.  Gellir cymharu o fewn galwedigaethau a rhwng galwedigaethau. Mae 

data am gyflog yn eisiau weithiau neu’n annibynadwy ar lefel y Dosbarthiad Galwedigaethol 

Safonol 4-digid, ac felly mae’r data cyflogau yn adlewyrchu’r grŵp gweithredol (SOC 3) y 

mae galwedigaeth yn perthyn iddo. Er enghraifft,  rhoddir dosbarthiad rheolwyr sy’n 

ddynion a menywod ym maes cyllid, marchnata, prynu, cysylltiadau cyhoeddus, technoleg 

gwybodaeth, ac ymchwil a datblygu yn y tablau yn y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 

digid, ond rhoddir y data am gyflog gyfun yn y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 3 digid 

fel grŵp o’r holl reolwyr yn y grŵp gweithredol hwn. 

Yma, rydym yn crynhoi cydbwysedd rhwng y rhywiau a gwahanu eithafol rhwng y rhywiau 

(lle mae dynion neu fenywod yn 90%+ o alwedigaeth). Mae 353 o alwedigaethau wedi’u 

rhestru ar lefel tynnu data’r Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 digid. O’r rhain, dim ond 

86, neu chwarter, sy’n dangos cydbwysedd rhwng y rhywiau ar sail 60/40. Gwahanu rhwng 

swyddi yn ôl rhyw yw’r norm ar gyfer tri chwarter y gweithwyr yng Nghymru. Golyga hyn 

http://www.wavewales.co.uk/
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mai dim ond un rhan o bump o’r holl weithwyr cyflogedig a hunangyflogedig sydd mewn 

swyddi lle ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau. 

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion 

Mae cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn 15 o’r 45 o gategorïau a restrwyd yn y 

Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol lefel 4, ac mae’r rhain yn cynnwys: fferylliaeth, gwestai, 

tafarndai, eiddo, gofal cwsmeriaid, hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus, reolwyr 

manwerthu a chyfanwerthu.   

Dynion yw 90%+ o Brif Weithredwyr prif sefydliadau yng Nghymru, e.e. gwaith cynhyrchu, 

storio a chludiant, adeiladu, ynni, a rheolwyr garejys.  

Nid oes unrhyw gategorïau rheoli â dros 90% o fenywod. 

Gweithwyr Proffesiynol 

Er bod y categori galwedigaethol cyffredinol, Gweithwyr Proffesiynol, yn cynnwys 

cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1 digid (gweler Tabl 

1), dim ond 15 o’r 46 o alwedigaethau o fewn y dosbarthiad mwy hwn sy’n cynnwys 

cydbwysedd rhwng y rhywiau. Y rhain yw: bio-wyddonwyr, ymarferwyr meddygol, 

fferyllwyr, optegwyr, deintyddion, milfeddygon, athrawon addysg bellach arolygwyr 

ysgolion, athrawon addysg uwchradd, ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol, ymchwilwyr 

nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, twrneiod, cyfreithwyr, barnwyr a chrwneriaid, 

gweithwyr proffesiynol cyfreithiol (nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall), gweithwyr 

proffesiynol gweinyddu gwasanaethau cyhoeddus, archifwyr a churaduron. 

Dynion yw 90%+ o’r holl fferyllwyr, ffisegwyr, daearegwyr, peirianwyr sifil, peirianwyr 

mecanyddol (100%), peirianwyr trydanol, peirianwyr dylunio a datblygu, strategaeth TG a 

gweithwyr proffesiynol cynllunio, gweithwyr proffesiynol meddalwedd, syrfewyr meintiau, 

syrfewyr siartredig, arolygwyr adeiladu.  

Nid oes unrhyw alwedigaethau proffesiynol lle mae menywod yn 90% neu fwy o’r holl 

weithwyr.  
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Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig 

Mae’r categori galwedigaethau hwn yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau hefyd yn y 

Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1 lefel. O’r 73 o gategorïau Proffesiynol a Thechnegol 

Cysylltiedig yn y set ddata Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig, mae 26 yn cynnwys 

cydbwysedd rhwng y rhywiau. Mae’r rhain yn cynnwys: technegwyr labordy, technegwyr 

meddygol a deintyddol, artistiaid, actorion a diddanwyr, dylunwyr cynnyrch, dillad a 

deunyddiau cysylltiedig, newyddiadurwyr, gweithwyr proffesiynol cysylltiedig darlledu, 

hyfforddwyr ffitrwydd, gweithwyr proffesiynol cysylltiedig cyfreithiol, gwarantwyr yswiriant, 

cynrychiolwyr gwerthiant a gwerthwyr eiddo. 

Dynion yw 90%+ o’r holl beirianwyr trydanol ac electronig, technegwyr trydanol, arolygwyr 

adeiladu, swyddogion heb eu comisiynu a rhengoedd eraill, swyddogion y gwasanaeth tân 

(swyddog arweiniol ac is), rheolwyr traffic awyr, peilotiaid awyrennau a pheirianwyr awyr, 

gyrwyr trenau. 

Menywod yw 90%+ o’r holl fydwragedd, dosbarthwyr fferyllol, therapyddion 

galwedigaethol, therapyddion lleferydd ac iaith. 

Gweinyddu 

O’r 24 o alwedigaethau yn y grŵp galwedigaethol hwn lle ceir menywod yn bennaf, dim ond 

mewn 4 ohonynt y mae cydbwysedd rhwng y rhywiau, sef swyddogion gweithredol y 

gwasanaeth sifil, clercod rheoli stoc, cynorthwywyr a chlercod cronfeydd data, 

gweithredwyr cyfathrebu. 

Menywod yw 90%+ o ysgrifenyddion meddygol, ysgrifenyddion cyfreithiol, ysgrifenyddion 

ysgolion, cynorthwywyr personol ac ysgrifenyddion eraill, teipyddion a derbynyddion.  

Crefftau Medrus 

O’r 54 o alwedigaethau yn y categori hwn, ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn 7 

ohonynt, sef: Crefftau garddwriaethol, rhwymwyr llyfrau, pobyddion, prif 

gogyddion/cogyddion, gofaint aur, gorchuddwyr dodrefn a chrefftau dillad nad ydynt wedi’u 

dosbarthu yn rhywle arall. 
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Dynion yw 90%+ o’r holl weithwyr Gofaint a Gefail, Mowldwyr a Deigastwyr, gweithwyr Plât 

Metel, Ffitwyr Pibellau, Crefftau Weldio, Gweithwyr Llenfetel, Crefftau Amaethyddiaeth a 

Physgota, Gosodwyr Peiriannau, Offerwyr, Ffitwyr cynnal a chadw, gwneuthurwyr offer 

manylwaith, mecanyddion moduron, adeiladwyr corff cerbydau, trydanwyr ceir, trydanwyr, 

peirianwyr telegyfathrebu, peirianwyr Teledu a Fideo, peirianwyr cyfrifiaduron, bricwyr, 

towyr, plymwyr, seiri, gwydrwyr, crefftau adeiladu, plastrwyr, llorwyr, paentwyr ac 

addurnwyr, cigyddion, gwerthwyr pysgod, gwneuthurwyr patrymau. 

Menywod yw 90% o Deilwriaid, gwniedyddion a threfnwyr blodau.  

Gwasanaethau Personol 

O’r 23 o Alwedigaethau Gwasanaethau Personol yn y set ddata, mae 3 yn dangos 

cydbwysedd rhwng y rhywiau ar sail 60/40. Y rhain yw cynorthwywyr chwaraeon a 

hamdden, tywyswyr teithio a theithiau, a galwedigaethau hamdden a’r gwasanaeth teithio. 

Menywod yw 90%+ o Nyrsys deintyddol, nyrsys meithrin, gwarchodwyr plant a 

galwedigaethau cysylltiedig, arweinwyr a chynorthwywyr cylchoedd chwarae, cynorthwywyr 

addysgol, nyrsys a chynorthwywyr milfeddygol, trinwyr gwallt/ barbwyr, harddwyr a 

galwedigaethau cysylltiedig, rhai sy’n cadw tŷ a galwedigaethau cysylltiedig.  

Dynion yw 90%+ o swyddogion rheoli plâu 

Gwerthiant a Gwasanaethau Cwsmeriaid 

O’r 11 o alwedigaethau gwerthiant a gwasanaethau cwsmeriaid a restrwyd yn y categori 

galwedigaethol hwn lle ceir menywod yn bennaf, mae 5 yn dangos cydbwysedd rhwng y 

rhywiau, sef: cysylltwyr canolfannau galw, gwerthu dros y ffôn, casglwyr ac asiantau credyd, 

casglwyr dyledion a rhent a galwedigaethau’n gysylltiedig â gwerthu. 

Dynion yw 90%+ o ddosbarthwyr a gwerthwyr faniau.  

 

 

 



 

26 

 

Gweithredwyr Prosesau, Peirianwaith a Pheiriannau 

O’r 42 o swyddi a restrwyd yn y grŵp galwedigaethol hwn, mae 4 yn dangos cydbwysedd 

rhwng y rhywiau, sef gweithredwyr prosesau tecstilau, gweithredwyr prosesau bwyd, diod a 

thybaco, cydosodyddion (cynhyrchion trydanol) a phrofwyr labordy arferol. 

Dim ond 30% neu fwy o weithwyr mewn 5 o swyddi yw menywod, ac eithrio peirianyddion 

gwnïo, lle maent yn 93% o’r gweithwyr. 

Dynion yw 90%+ o broseswyr gwydr a cherameg, gwneuthurwyr metel, electroplatwyr, 

gweithredwyr peiriannau papur a phren, glowyr, gweithwyr chwarel, gweithredwyr 

gweithfeydd ynni, gweithredwyr peiriannau gwaith metel, gweithredwyr gweithfeydd dŵr a 

charthffosiaeth, ffitwyr teiars, peipiau mwg a sgriniau gwynt, sgaffaldwyr, gweithredwyr 

adeiladu ffyrdd, gweithredwyr adeiladu rheilffyrdd, gweithredwyr adeiladu nad ydynt 

wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, gyrwyr cerbydau nwyddau trwm, gyrwyr faniau, gyrwyr 

bysiau a choetsis, gyrwyr tacsi, gweithredwyr cludiant rheilffordd, morwyr, gweithredwyr 

cludiant awyr, gweithredwyr cludiant nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, gyrwyr 

craeniau, gyrwyr tryciau fforch godi, gyrwyr peiriannau amaethyddol. 

Galwedigaethau Elfennol 

Mae’r grŵp galwedigaethol hwn yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol 

(Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1 lefel), ond o’r 35 o swyddogaethau elfennol a 

restrwyd yn y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 digid, dim ond 7 sy’n dangos 

cydbwysedd rhwng y rhywiau, sef: pacwyr a photelwyr, gweithwyr swyddfa elfennol nad 

ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, galwedigaethau gwasanaethau personol elfennol 

nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, llenwyr silffoedd, staff bariau, wardeiniaid 

traffig, a galwedigaethau gwerthu elfennol nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall. 

Dynion yw 90% o’r gyrwyr peiriannau symudol, gweithwyr coedwigaeth, labrwyr a’r crefftau 

adeiladu a gwaith coed, docwyr, galwedigaethau eraill ymdrin â nwyddau a storio nwyddau, 

porthorion ysbytai, porthorion gwestai, ysgubwyr y ffordd, gweithwyr sbwriel ac adfer 

sbwriel, glanhawyr ffenestri. 
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Menywod yw 90%+ o hebryngwyr patrolio croesfannau ysgolion a chynorthwywyr canol 

dydd ysgolion. 

 

CASGLIAD 

 

Mae cyfraith Cyflog Cyfartal yn y DU yn mynnu cymharydd o’r rhyw arall yn yr un swydd ac 

ar yr un radd, neu brawf bod gwerth cyfartal i waith gwahanol. Nid yw hyn efallai’n golygu 

fawr ddim i’r rheiny sy’n gweithio yn nhri chwarter o’r galwedigaethau yng Nghymru lle ceir 

gwahanu rhwng y rhywiau. Bydd goblygiadau ar gyfer gwahaniaethau cyflog rhwng y 

rhywiau yn cael eu trafod yn yr adrannau dilynol. 

Yn yr adran ganlynol o’r adolygiad hwn, caiff gwahanu llorweddol ei ystyried. Mae’r data yn 

dangos ym mha ddiwydiannau a meysydd busnes y mae dynion a menywod yn gweithio yn y 

naw prif grŵp galwedigaethol a drafodwyd yn Nhablau 1 a 2. 

Mewn rhai achosion gall y dosbarthiad anghyfartal o’r rhywiau rhwng sectorau, diwydiannu 

neu feysydd busnes arwain at eu rhyweiddio, ac yn hanfodol, yn parhau wedi’u rhyweiddio. 
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DOSBARTHIAD Y RHYWIAU YN ÔL SECTOR A MAES BUSNES 

Yn yr adran hon, mae dosbarthiad dynion a menywod yn eu grwpiau galwedigaethol yn cael 

ei ystyried o fewn y diwydiannau a’r meysydd busnes lle maent yn gweithio. Mae data 

wedi’i gyfuno, fel y disgrifiwyd uchod mewn perthynas â galwedigaethau, er mwyn cynyddu 

maint samplau, ac ar ôl hynny maent wedi’u cyfartalu dros 5 mlynedd. 
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Tabl 3. Dynion yn ôl Galwedigaeth a Diwydiant, Amser Llawn a Rhan-amser, cyflogeion a’r 

hunangyflogedig yng Nghymru 2004 - 2008 

Dosbarthiad 
Galwedigaethol 
Safonol 1 Digid 

Rhyw - GWRYW - Canran Rhes  

ADRAN Diwydiant (prif swydd) – Dosbarthiad Diwydiannol Safonol 1 digid 2003 
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Rheolwyr ac 
Uwch 
Swyddogion 2.34 19.99 1.38 9.48 20.72 6.28 5.74 15.55 7.68 1.66 4.52 4.66 

Gweithwyr 
Proffesiynol 0.50 15.45 1.89 7.59 2.63 * 2.41 20.35 8.52 25.97 10.27 4.29 

Proffesiynol a 
Thechnegol 
Cysylltiedig 0.50 14.29 1.47 3.21 5.03 0.48 3.28 20.25 23.87 4.71 11.91 10.99 

Gweinyddu ac 
Ysgrifenyddol * 11.43 0.78 2.87 9.30 1.26 6.94 19.76 33.04 3.40 6.10 4.85 

Crefftau Medrus 8.48 25.59 1.33 38.62 10.82 4.13 3.09 2.72 1.33 0.60 1.06 2.22 

Gwasanaeth 
Personol * *   * * 1.07 6.69 3.47 3.90 14.77 50.27 17.40 

Gwerthiant a 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid * 3.24 3.13 0.92 69.15 2.49 7.21 9.48 1.95 * * 1.60 

Prosesau, 
Peirianwaith a 
Pheiriannau 2.12 43.30 1.04 12.15 8.84 0.80 22.54 2.41 1.38 1.60 1.03 2.79 

Elfennol  4.52 15.98 0.31 13.27 16.63 13.11 11.30 9.75 3.13 0.93 3.24 7.83 

Cyfartaledd 3.23 21.19 1.28 14.72 13.55 3.90 7.77 10.85 7.63 4.95 5.76 5.16 

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2008, Galwedigaeth -Dosbarthiad Galwedigaethol 
Safonol 2000 1 digid, diwydiant Dosbarthiad Diwydiannol Safonol 2003. 
Nodyn 1: Mae’r Tabl yn cynrychioli Cyflogeion a’r hunangyflogedig; Mae’r data poblogaeth a farciwyd yn 
goch yn seiliedig ar faint sampl bach heb ei bwysoli (10-29). 
* Poblogaeth yn seiliedig ar feintiau sampl heb eu pwysoli llai na 10. Mae maint sampl mor fach yn creu risg 
datgelu unigolion ac felly nid yw wedi’i gyflwyno. 
Nodyn 2: Cafodd adrannau diwydiant P, Q ac NA eu hepgor. 
Nodyn 3: Nid yw’r celloedd sy’n wag yn cynnwys unrhyw samplau o gwbl.  
Nodyn 4:Mae’r rhes olaf – ‘cyfartaledd yn ôl diwydiant’ yn dangos canran y dynion ym mhob diwydiant ar 
gyfer yr holl alwedigaethau, yn wahanol i’r rhesi yng ngweddill y tabl sy’n dangos y lledaeniad. 
 

 



 

30 

 

Mae’r cyfrif yn ôl ffigurau diwydiant y tu ôl i’r dosbarthiad canran galwedigaeth yn ôl sector 

a gyflwynir yma yn dangos bod un rhan o bump o ddynion (21%) mewn cyflogaeth a 

hunangyflogaeth yn gweithio mewn diwydiannau Gweithgynhyrchu, ac mae bron i 15% yn y 

diwydiant Adeiladu. Y maes diwydiant mwyaf poblog nesaf ar gyfer gwaith dynion yw 

Masnach Cyfanwerthu a Masnach Moduron, yn cyfrif am 13.5%. Gyda’i gilydd mae’r 

sectorau hyn yn cyfrif am hanner (49.46%) y diwydiannau a’r busnesau y mae dynion yn 

gweithio ynddynt. 

Mae cyflogaeth a hunangyflogaeth menywod wedi’u crynodi ym maes iechyd a gwaith 

cymdeithasol (24.89%), cyfanwerthu, manwerthu a moduron (16.29%) ac Addysg 

(13.74%)11. Gyda’i gilydd mae’r sectorau hyn yn cyfrif am dros hanner (55.1%) o’r holl 

fenywod mewn cyflogaeth a hunangyflogaeth. 

Mae cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol mewn gweithgareddau ariannol, eiddo 

diriaethol a busnes (56,972 o ddynion, 43,823 o fenywod) ond lle mae hanner y dynion yn y 

sector hwn yn gweithio yn y 3 Uchaf o’r galwedigaethau (rheolwyr, gweithwyr proffesiynol a 

phroffesiynol/technegol cysylltiedig), dim ond traean o gyflogaeth menywod sydd yn y 3 

Uchaf o’r galwedigaethau. Mae gwahanu fertigol o fewn y sector. 

Mae bron i ddwy ran o dair (64.21%) o grefftau medrus dynion yn digwydd mewn 

gweithgynhyrchu ac adeiladu. Mae dros 40% o waith dynion fel gweithredwyr prosesau, 

peirianwaith a pheiriannau yn digwydd mewn Gweithgynhyrchu, ac mae dros 20% mewn 

Trafnidiaeth a Chyfathrebu. Yn amlwg, mae’r crefftau medrus a galwedigaethau prosesau a 

pheirianwaith yn gysylltiedig â gwaith dynion mewn 3 maes diwydiant gwahanol. Mae 

meintiau sampl yn rhy isel i amcangyfrif presenoldeb menywod mewn gweithgynhyrchu neu 

adeiladu yn ôl galwedigaeth. 

Mae dynion sy’n gweithio fel uwch reolwyr neu swyddogion yn fwyaf tebygol o fod yn 

gweithio ym maes gweithgynhyrchu, cyfanwerthu/manwerthu/masnach moduron, a 

                                                             

11
 Gweler Tabl 3a isod. Cyfartalwyd o ddata cyfrif ond nid yw’r cyfanswm cyffredinol yn cael ei roi yn y tabl 

oherwydd datgelu posibl a ddynodir gan * 
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gweithgareddau cyllid, eiddo diriaethol a busnes sydd, gyda’i gilydd, yn cyfrif am dros 

hanner (56.26%) o’u holl weithgareddau rheoli. 

Mae ychydig dros chwarter gwaith dynion yn y proffesiynau yn y maes addysg, 20% mewn 

eiddo diriaethol a gweithgareddau busnes, a 15% mewn gweithgynhyrchu. 

Mae bron i chwarter y dynion yn y galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig yn 

gweithio mewn gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn, gyda’u rolau yn y gwasanaethau 

arfog yn cyfrif am lawer o hyn, 20% mewn cyllid, eiddo diriaethol a gweithgareddau busnes, 

ac 14% mewn gweithgynhyrchu. Gyda’i gilydd mae’r meysydd busnes hyn yn cyfrif am 

58.41% o waith dynion mewn rolau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig.  

Gan gofio bod nifer wirioneddol y dynion sy’n gweithio mewn galwedigaethau gweinyddol 

yn isel, yn cyfrif am 5% yn unig o’u holl gyflogaeth a hunangyflogaeth (gweler Tabl 1), mae 

traean o’r dynion hyn wedi’u clystyru ym maes Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac Amddiffyn.  

Mae’r ffigurau cyfrif cyflogeion y tu ôl i’r dosbarthiad, a roddir yma fel canran o alwedigaeth 

a sector gyda’i gilydd, yn dangos, er bod dynion yn gyfran is o lawer o’r cyflogeion 

gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn, mae dwywaith gymaint o reolwyr sy’n ddynion yn y 

sector hwn na menywod, ac mewn addysg dynion yw hanner yr holl uwch reolwyr, sy’n 

dangos gwahanu fertigol. 
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Tabl 3a. Menywod yn ôl Galwedigaeth a Diwydiant, Amser Llawn a Rhan-amser, 

cyflogeion a’r hunangyflogedig yng Nghymru 2004 – 2008 

Dosbarthiad 
Galwedigaeth
ol Safonol 1 

Digid 

Rhyw - BENYW  -  Canran Rhes  

ADRAN Diwydiant (prif swydd) – Dosbarthiad Diwydiannol Safonol 1 digid 2003 
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Rheolwyr ac 
Uwch 
Swyddogion 0.90 7.56 0.38 2.93 22.69 10.45 3.98 14.23 8.32 2.82 18.89 6.84 

Gweithwyr 
Proffesiynol * 2.06 * 0.76 1.99 * 0.37 7.40 8.75 58.30 16.94 3.11 

Proffesiynol a 
Thechnegol 
Cysylltiedig * 6.07 0.72 0.76 4.45 0.28 0.99 11.79 15.97 5.12 46.20 7.58 

Gweinyddu ac 
Ysgrifenyddol 0.58 7.57 0.67 3.94 9.01 1.47 3.78 20.99 22.78 7.04 16.96 5.22 

Crefftau 
Medrus 12.27 15.13 * 3.09 14.70 23.81 0.86 1.58 3.54 13.20 8.94 2.75 

Gwasanaeth 
Personol 0.75 * 

  
0.28 1.07 2.69 1.16 3.50 20.62 58.92 

10.8
8 

Gwerthiant a 
Gwasanaeth 
Cwsmeriaid * 2.05 1.34 0.56 77.60 2.75 3.48 7.70 2.46 * 0.55 1.31 

Prosesau, 
Peirianwaith a 
Pheiriannau * 73.40 * * 9.01 1.79 6.35 1.54 * 2.59 2.03 * 

Elfennol  1.93 7.62 * 0.34 10.93 32.20 2.51 1.26 5.62 18.46 11.25 7.84 

Cyfartaledd 0.84 7.00 0.47 1.45 16.29 6.02 2.66 9.50 10.29 14.56 24.90 6.01 

Ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2008, Galwedigaeth -Dosbarthiad Galwedigaethol 
Safonol 2000 1 digid, diwydiant Dosbarthiad Diwydiannol Safonol 2003. 
Nodyn 1: Mae’r Tabl yn cynrychioli Cyflogeion a’r hunangyflogedig; Mae’r data poblogaeth a farciwyd yn 
goch yn seiliedig ar faint sampl bach heb ei bwysoli (10-29). 
* Poblogaeth yn seiliedig ar feintiau sampl heb eu pwysoli llai na 10. Mae maint sampl mor fach yn creu risg 
datgelu unigolion ac felly nid yw wedi’i gyflwyno. 
Nodyn 2: Cafodd adrannau diwydiant P, Q ac NA eu hepgor. 
Nodyn 3: Nid yw’r celloedd sy’n wag yn cynnwys unrhyw samplau o gwbl.   
Nodyn 4:Mae’r rhes olaf – ‘cyfartaledd yn ôl diwydiant’ yn dangos canran y menywod ym mhob diwydiant 
ar gyfer yr holl alwedigaethau, yn wahanol i’r rhesi yng ngweddill y tabl sy’n dangos y lledaeniad. 
 

 



 

33 

 

Mae uwch reolwyr sy’n fenywod wedi’u crynodi ym meysydd cyfanwerthu, manwerthu a’r 

fasnach moduron (22.69%), yn bennaf ym maes manwerthu (gweler y dadansoddiad 

galwedigaethol uchod). Mae’r crynodiad uchaf nesaf o fenywod fel uwch reolwyr yn y 

sectorau iechyd a gwaith cymdeithasol (18.89%). 

Mae 58% o fenywod mewn galwedigaethau proffesiynol yn gweithio yn y maes addysg, ond 

dim ond 3% sy’n uwch reolwyr yn y maes.  

O’u cymryd gyda’i gilydd, mae 75% o fenywod proffesiynol Cymru wedi’u dosbarthu rhwng 

addysg a’r maes iechyd a gwaith cymdeithasol, y bydd y mwyafrif ohonynt yn y sector 

cyhoeddus. Os ychwanegwn y crynodiad uchaf nesaf o fenywod proffesiynol yn ôl 

diwydiant, y rheiny ym maes gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn, cyfrifir am 84% o’r 

holl fenywod proffesiynol yng Nghymru. Mae hyn yn dangos gwahanu llorweddol yn ôl 

rhyw. Prin fod menywod mewn rolau proffesiynol yn bresennol o gwbl mewn 8 o’r 12 o 

ddosbarthiadau diwydiant. 

Bydd swyddi nyrsio a gwaith cymdeithasol yn cyfrif am y rhan fwyaf o’r crynodiad swyddi 

Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig ym maes iechyd a gwaith cymdeithasol; mae 46% o 

swyddi Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig menywod ym maes iechyd a gwaith 

cymdeithasol. Cyfrifir am bron i ddwy ran o dair (62%) o holl alwedigaethau Proffesiynol a 

Thechnegol Cysylltiedig menywod pan ychwanegir y rhai sy’n gweithio ym maes 

gweinyddiaeth gyhoeddus. Mae bron i 60% o wasanaeth personol menywod yn digwydd ym 

maes iechyd a gwaith cymdeithasol. 

Mae 40% o weinyddwyr sy’n fenywod yn gweithio ym maes iechyd a gwaith cymdeithasol a 

gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn, gyda’r gweddill wedi’u dosbarthu’n weddol gyfartal 

trwy’r sectorau.  

I gloi, mae’r data yn dangos cryn dipyn o grynodiad y rhywiau yn ôl sector diwydiant neu 

wahanu llorweddol. Fodd bynnag, gyda sectorau nad oes llawer iawn o wahanu rhwng y 

rhywiau ynddynt, mae dynion a menywod yn dal i dueddu crynodi mewn galwedigaethau 

gwahanol, gan ddangos gwahanu fertigol yn aml.  
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BYLCHAU CYFLOG RHWNG Y RHYWIAU YN ÔL GALWEDIGAETH A MATH O GONTRACT 

CYFLOG FESUL AWR 

Mae’r dadansoddiad hwn o gyflog yn ôl galwedigaeth yn dechrau drwy ystyried y 

gwahaniaeth mewn enillion fesul awr cyfartalog canolrifol gros rhwng dynion a menywod. 

Mae Tabl 4 yn dangos enillion fesul awr ar gyfer cyflogeion yng Nghymru, yn y naw prif grŵp 

galwedigaethol (Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1-digid).  

Y bwlch cyflog canolrifol gros fesul awr rhwng y rhywiau yw 18%. Enillion fesul awr gros 

canolrifol ar gyfer yr holl ddynion yw £11.02, nad yw’n rhy annhebyg i’w cyfradd fesul awr 

amser llawn, sef £11.55.  Mae’r annhebygrwydd hwn yn adlewyrchu ‘norm’ patrymau 

gweithio amser llawn ar gyfer dynion (mae 90% o ddynion yn gweithio oriau amser llawn).   

Mewn cyferbyniad, ar gyfer menywod, mae’r cyflog canolrifol gros fesul awr ar gyfer pob 

cyflogai yn is ar £9.02 yr awr na’u henillion canolrifol fesul awr amser llawn, sef £10.48. Mae 

ffigur enillion fesul awr canolrifol ar gyfer yr holl fenywod yn lleihau yn sgil cyffredinrwydd 

gwaith rhan-amser, cyflog isel (mae 47% o fenywod yng Nghymru yn gweithio’n rhan-

amser).  
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Tabl 4 Enillion canolrifol gros fesul awr ar gyfer pob cyflogai, amser llawn a rhan-amser 

2004 -2010, diweddarwyd i CPI 2012 

Dosbarthiad 
Galwedigaethol Safonol 

1 Digid 

Pawb. £’oedd 
Amser Llawn. 

£’oedd 
Rhan-amser. 

£’oedd 

Dynion Menywod Dynion Menywod Dynion Menywod 

Rheolwyr ac Uwch 
Swyddogion 

16.52 13.66 16.57 13.73 13.09 13.27 

Gweithwyr Proffesiynol 18.26 17.91 18.31 17.76 16.93 18.50 
Proffesiynol a 
Thechnegol Cysylltiedig 

13.76 13.18 13.92 13.13 10.04 13.34 

Gweinyddol ac 
Ysgrifenyddol 

10.04 9.11 10.15 9.25 8.65 8.81 

Crefftau Medrus 10.36 7.07 10.48 7.53 6.71 6.71 
Gwasanaeth Personol  8.28 7.69 8.59 7.75 7.53 7.63 
Gwerthiant a 
Gwasanaeth Cwsmeriaid  

7.11 6.66 8.13 7.46 6.28 6.43 

Prosesau, Peirianwaith a 
Pheiriannau 

9.26 7.15 9.40 7.23 6.54 6.97 

Elfennol  7.48 6.45 7.92 6.77 6.46 6.38 

Cyflog canolrifol ar gyfer 
yr holl Grwpiau 
Galwedigaethol 

11.02 9.02 11.55 10.18 6.91 7.57 

Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth.  

 

Mae dynion yn ennill mwy fesul awr am waith amser llawn yn yr holl alwedigaethau. Mae 

cyflog fesul awr rhan-amser yn is na chyflog amser llawn yn yr holl alwedigaethau ac eithrio 

galwedigaethau proffesiynol. Menywod sy’n gweithio’n rhan-amser mewn swyddi Elfennol 

sy’n cael y cyflog isaf un, sef £6.38 yr awr, dim ond 7c yr awr yn fwy na chyfradd bresennol 

yr Isafswm Cyflog, sef £6.31 yr awr i bobl dros 21 oed. Mae galwedigaethau elfennol yn 

cyfrif am un rhan o bump o holl waith rhan-amser menywod. 

Heblaw am fylchau cyflog o fewn galwedigaethau, mae’r data yn dangos bylchau cyflog 

rhwng y galwedigaethau. Ar sail fesul awr, dynion a menywod proffesiynol sy’n ennill fwyaf 

p’un a ystyrir pob cyflogai, amser llawn neu ran-amser, ac yna Uwch Reolwyr a Swyddogion.  

Mewn swyddi Elfennol (£7.92), Gwerthiant (£8.13), a Gwasanaethau Personol (£8.59) y 

mae’r cyflog fesul awr isaf i ddynion sy’n gweithio’n amser llawn, tra bod enillion amser 
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llawn isaf menywod mewn swyddi Elfennol (£6.77), Prosesau, peirianwaith a pheiriannau a 

Gwerthiant (£7.46). Cyfran fach iawn o gyflogaeth dynion sydd mewn Gwerthiant neu 

Wasanaethau Personol, y ddwy ohonynt yn alwedigaethau sydd wedi’u benyweiddio’n fawr. 

Ychydig iawn o fenywod sy’n gweithio ym maes Prosesau, peirianwaith a pheiriannau, sef 

galwedigaeth sydd wedi’i gwryweiddio’n fawr. 

Mae Gwerthiant, Gweinyddiaeth, a Gwasanaethau Personol yn cyfrif am 42% o holl waith 

amser llawn menywod. Y cyflog cyfartalog amser llawn fesul awr i fenywod yn y tair 

galwedigaeth hon yw £8.15. Mae bron i 40% (37.43%) o ddynion yn gweithio’n amser llawn 

yn y meysydd Crefftau Medrus a Phrosesau, Peirianwaith a Pheiriannau gyda’i gilydd, lle 

mae’r cyflog cyfartalog fesul awr yn £9.94. 

Yn y galwedigaethau wedi’u benyweiddio, sef Gwerthiant, a Gwasanaethau Personol, mae’r 

cyflog amser llawn fesul awr gros canolrifol yn is, ar gyfer dynion yn ogystal â menywod, na 

chyflog yn y galwedigaethau wedi’u gwryweiddio (Uwch Reolwyr a Swyddogion, Crefftau 

Medrus, Prosesau, Peirianwaith a Pheiriannau).  Mae gweinyddu yn eithriad i’r rheol hon. 

Yma, mae cyflog fesul awr amser llawn i ddynion yn uwch nag ydyw i ddynion ym maes 

Prosesau, Peirianwaith a Pheiriannau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir ar gyfer menywod y 

mae eu cyflog fesul awr amser llawn mewn gweinyddu yn is na chyflog amser llawn i 

ddynion ym maes Prosesau, Peirianwaith a Pheiriannau. I fenywod, mae’r sylw fod cyflog 

amser llawn yn uwch mewn galwedigaethau lle ceir dynion yn bennaf nag mewn 

galwedigaethau wedi’u benyweiddio yn parhau’n gyson.  

Mae’r ffaith fod gwahaniaethau cyflog yn gweithredu rhwng meysydd galwedigaethol yn 

arwyddocaol. Pe bai mwy o fenywod yn gweithio mewn galwedigaethau lle ceir dynion yn 

bennaf, ac yn ennill yr hyn y mae dynion yn ei ennill yn y galwedigaethau hynny, byddai 

bylchau cyflog rhwng y rhywiau yn lleihau. Yng ngham nesaf yr ymchwil byddwn yn 

amcangyfrif pa gynnydd o ran cydbwysedd rhwng y rhywiau fyddai ei angen i ddylanwadu ar 

fylchau cyflog yn gyffredinol. 

Fodd bynnag, mae amod i’r datganiad hwn, am fod ymchwil wedi dangos y gall menywod yn 

mynd i mewn i alwedigaethau lle ceir dynion yn bennaf, a hynny mewn niferoedd 
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sylweddol, arwain dros amser at leihau cyfraddau cyflog cyffredinol yn y galwedigaethau 

hynny (Grimshaw a Rubery, 2007). 

Hyd yn oed o fewn y galwedigaethau wedi’u benyweiddio, mae bylchau cyflog amser llawn 

rhwng y rhywiau yn parhau. Yn y meysydd galwedigaethol lle ceir menywod yn bennaf, mae 

dynion yn ennill mwy ar sail gweithio amser llawn na menywod. Yr esboniad, yn rhannol, 

fydd dynion yn gweithio mewn sectorau gwahanol (gweler Tablau 3), ac mewn swyddi 

graddau uwch na menywod yn y galwedigaethau hyn. 

Gan ddefnyddio gweinyddu fel enghraifft, y cyflog canolrifol gross fesul awr amser llawn yw 

£10.15 yr awr i ddynion a £9.25 i fenywod (bwlch cyflog o 9%). Er bod llai ohonynt o ran 

nifer yn gyffredinol, mae dynion yn fwy tebygol o lawer o weithio ar sail amser llawn ym 

maes gweinyddu (87% o ddynion yn gweithio amser llawn) ac felly maent yn debygol o fod 

mewn swyddi graddau uwch gan fod cydberthynas rhwng graddau uwch â phatrymau 

gweithio amser llawn. Dim ond 60% o fenywod yn gweithio ym maes gweinyddu sy’n 

gweithio’n amser llawn. Ym meysydd gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn y ceir 

mwyafrif y dynion a’r menywod sy’n gwneud gwaith gweinyddol, ond mae rhywfaint o 

ddargyfeirio rhwng diwydiannau hefyd (dynion sydd amlycaf ym meysydd Gweithgynhyrchu 

a Rheolwyr Cyfanwerthu a Manwerthu), ac felly gallai effaith diwydiant gyfrannu hefyd at y 

gwahaniaethau rhwng enillion (gweler Tabl 3 a 3a). 

Mae’r tabl canlynol yn dangos bylchau cyflog canolrifol gros fesul awr rhwng y rhywiau yn ôl 

grŵp galwedigaethol ar gyfer pob cyflogai, i ddynion a menywod sy’n gweithio’n amser 

llawn, ac i ddynion a menywod sy’n gweithio’n rhan-amser. Mae hefyd yn dangos canran y 

bwlch cyflog mewn cyflog fesul awr rhwng menywod sy’n gweithio’n rhan-amser a dynion 

sy’n gweithio’n amser llawn yn yr un grŵp galwedigaethol, a menywod sy’n gweithio’n 

amser llawn a rhan-amser yn yr un grŵp galwedigaethol. 

Darparwn y cyfrifiad olaf hwn am ddau reswm. Yn gyntaf, dylai dynion a menywod yn yr un 

swydd ac ar yr un raddfa gael tâl ar yr un gyfradd fesul awr p’un a ydynt yn gweithio oriau 

amser llawn neu ran-amser. Yn ail, gan mai menywod yw mwyafrif y gweithwyr rhan-amser 

(80%) mae’r cymariaethau hyn yn dangos y gosb o ran cyflog i fenywod mewn gwaith rhan-

amser. Mae’r gwahaniaeth hwn i’w weld, ac yn sylweddol yn aml, rhwng y dynion sy’n dal 
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64% o’r holl swyddi amser llawn yng Nghymru, a’r menywod sy’n dal 80% o’r holl swyddi 

rhan-amser, ond mae hefyd i’w weld rhwng menywod sy’n dal swyddi amser llawn a 

menywod sy’n gweithio’n rhan-amser yn yr un galwedigaethau.  

Mae’r tabl canlynol yn rhoi’r wybodaeth am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer pob un 

o’r naw prif grŵp galwedigaethol. 

Tabl 4a Bylchau Cyflog rhwng y Rhywiau ar gyfer Cyflog Gros fesul Awr mewn 

Galwedigaethau Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol  2000 1 digid, Cymru 2004-2010 yn 

ôl math o gontract 

Dosbarthiad 
Galwedigaethol Safonol  

1 Digid 

Pawb  
 % 

Amser 
llawn 

% 

Rhan-amser 
% 

 
Menywod 

Rhan-amser 
/ Dynion 

amser llawn 
% 

 
Menywod 

Rhan-amser 
/ Menywod 
amser llawn  

% 

Rheolwyr ac Uwch 
Swyddogion 

17.00 17.00 -1.00 20.00 3.00 

Gweithwyr Proffesiynol 2.00 3.00 -9.00 -1.00 -4.00 

Proffesiynol a Thechnegol 
Cysylltiedig 

4.00 6.00 -33.00 4.00 -2.00 

Gweinyddol ac 
Ysgrifenyddol 

9.00 9.00 -2.00 13.00 5.00 

Crefftau Medrus 32.00 28.00 0.00 36.00 11.00 

Gwasanaeth Personol  7.00 10.00 -1.00 11.00 1.50 

Gwerthiant a Gwasanaeth 
Cwsmeriaid  

6.00 8.00 -2.00 21.00 14.00 

Prosesau, Peirianwaith a 
Pheiriannau 

23.00 23.00 -6.60 26.00 3.50 

Elfennol  14.00 14.50 1.00 19.00 6.00 

Cyfartaledd 18.00 12.00 -10.00 34.00 26.00 

Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu. 
Sylwer: Mae data cyflogau yn ymwneud â chyflogeion yn unig. Addaswyd cyflogau yn ôl CPI 
(2012=100) cyn cyfrifo canrannau. 
 

Mae’r dadansoddiad hwn o ddata’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn rhoi bwlch cyflog 

cyffredinol o 18% rhwng y rhywiau ar gyfer pob cyflogai am y cyfnod a ddangosir. Mae  Tabl 

4a yn dangos bod bylchau cyflog fesul awr mwyaf ar gyfer pob cyflogai (y rhai sy’n 

gweithio’n amser llawn ac yn rhan-amser) yn y ddau faes galwedigaethol y ceir dynion 
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ynddynt yn bennaf - Crefftau Medrus (32%) a Phrosesau, Peirianwaith a Pheiriannau (23%). 

Mae’r bylchau cyflog amser llawn yn fawr yn yr un modd, ar 28% (Crefftau Medrus) a 23% 

(Prosesau, Peirianwaith a Pheiriannau). Fodd bynnag, fel y trafodwyd uchod, ychydig iawn o 

fenywod yr effeithir arnynt gan y bwlch cyflog rhwng y rhywiau o fewn y grwpiau 

galwedigaethol hyn gan fod cyn lleied o fenywod yn gweithio yn y cyfryw swyddi; effeithir ar 

fwy o fenywod drwy weithio mewn galwedigaethau wedi’u benyweiddio am gyflog is.  

Y categori arall lle ceir dynion yn bennaf yw Uwch Reolwyr a Swyddogion (dynion yw 64% 

o’r galwedigaethau hyn). Enillion gros canolrifol fesul awr dynion yw £16.52 ar gyfer pob 

cyflogai, ac £16.57 ar gyfer gwaith amser llawn. Mae Tabl 4a yn dangos bod y bwlch cyflog 

rhwng y rhywiau, ar gyfer yr holl Uwch Reolwyr a Swyddogino, yr un fath ar 17% ym mhob 

categori.  Mae’r annhebygrwydd rhwng y ddau ffigur yn dangos y gyfran uchel o’r holl 

ddynion sy’n gweithio’n amser llawn yn y grŵp galwedigaethol hwn.  

Yma mae’r gyfran is o fenywod sy’n gweithio’n rhan-amser fel uwch reolwyr yn rhoi llai o 

fwrn ar enillion cyffredinol menywod ar y lefel ganolrifol. Dim ond mewn 15 o 45 o feysydd 

galwedigaethol ym maes rheoli y mae dynion a menywod yn gweithio mewn cydbwysedd 

rhwng y rhywiau (gweler tud 19 o’r adroddiad hwn). Mae annhebygrwydd mewn maint 

sefydliad, sector, arbenigeddau galwedigaethol wedi’u rhyweiddio, yn ogystal â graddau, yn 

debygol o gyfuno i ddylanwadu ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau. 

Yn y grwpiau galwedigaethol lle ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau, (Proffesiynol, 

Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig ac Elfennol) mae bylchau cyflog yn llawer llai ar draws 

y gymhariaeth ar gyfer pob cyflogai, ac ar gyfer y gweithwyr amser llawn (3% a 6% yn y 

drefn honno). Fodd bynnag, mae’r bwlch cyflog amser llawn ar 14.5% ar gyfer cyflogeion 

amser llawn mewn galwedigaethau elfennol yn arwyddocaol. 

O ran cymariaethau cyflog rhan-amser yn gyffredinol ac ar draws yr haenau galwedigaethol, 

mae’r data yn dangos bwlch cyflog o 34% rhwng cyflog gros canolrifol fesul awr llawn amser 

dynion a chyflog gros canolrifol fesul awr rhan-amser menywod, a bwlch o 26% rhwng 

menywod amser llawn a menywod rhan-amser.   
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Mae bwlch cyflog fesul awr o 20% rhwng menywod sy’n gweithio’n rhan-amser fel Uwch 

Reolwyr a Swyddogion a dynion sy’n gweithio’n amser llawn, eto yn adlewyrchu’r cysylltiad 

rhwng gwaith rhan-amser â graddau is, a dosbarthiad anghyfartal y rhywiau rhwng sectorau 

a meysydd busnes gwahanol. 

Dim ond 13% o ddynion sy’n gweithio fel gweinyddwyr sy’n gweithio’n rhan-amser o 

gymharu â 40% o fenywod. Y bwlch cyflog fesul awr rhwng dynion amser llawn a menywod 

rhan-amser yw 13%.   

Mewn galwedigaethau elfennol y bwlch cyflog ar gyfer gweithwyr amser llawn yw 14.5%, 

ond rhwng dynion a menywod amser llawn a rhan-amser y bwlch yw 19%, gan gofio bod 

73% o fenywod yn y galwedigaethau hyn yn gweithio oriau rhan-amser o gymharu â 25% o 

ddynion. 

Mae’r data hefyd yn dangos premiwm cyflog ar gyfer cyflog rhan-amser menywod o 

gymharu â chyflog rhan-amser dynion ar draws yr haenau galwedigaethol, ac eithrio’r 

galwedigaethau Elfennol. Fodd bynnag, rhaid i ni gofio mai dim ond 10% o ddynion sy’n 

gweithio’n rhan-amser o gymharu â 43% o fenywod. Mae nifer y dynion sy’n gweithio’n 

rhan-amser mewn unrhyw grŵp galwedigaethol unigol yn fach iawn. 

Yn y galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig, mae’r tabl yn dangos premiwm 

cyflog o 33% ar gyfer cyflog menywod rhan-amser o gymharu â chyflog rhan-amser dynion. 

Fodd bynnag, dim ond rhyw 7, 500 o ddynion sy’n gweithio’n rhan-amser yn y 

galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig, o gymharu â rhyw 26,000 o fenywod, 

y mae’r mwyafrif ohonynt yn weithwyr iechyd ac yn weithwyr gofal cymdeithasol â 

chymwysterau uchel. Serch hynny, mae’r premiwm cyflog rhan-amser ar gyfer menywod yn 

y Proffesiynau a’r galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig yn ddiddorol a 

bydd yn cael ei ystyried yn fanylach yng ngham nesaf y dadansoddiad, felly hefyd y sylw bod 

menywod sy’n gweithio’n rhan-amser yn y Proffesiynau yn ennill mwy fesul awr na 

menywod a dynion sy’n gweithio’n amser llawn (Tabl 4). 

Mae’r siart canlynol yn dangos y dosbarthiad enillion fesul awr amser llawn yn ôl 

galwedigaeth a rhyw a drafodwyd uchod. 
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Siart 1. Dosbarthiad Enillion fesul Awr Amser Llawn yn ôl galwedigaeth. 

Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu. 
Addaswyd cyflogau yn ôl CPI 2012 

 

Mae’r enillion uchaf ar gael yn y 3 alwedigaeth gyntaf yn y rhestr. Mae dynion yn ennill mwy 

na menywod fesul awr am waith amser llawn yn yr holl gategorïau galwedigaethol. Cofiwch 

fod gwaith amser llawn wedi’i rannu’n anghyfartal 2/3 i 1/3 rhwng dynion a menywod yn y 

drefn honno.  
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ENILLION WYTHNOSOL 

 

Mae’r drafodaeth flaenorol wedi esbonio sut y mae gwahanu galwedigaethol, segmentu’r 

rhywiau i waith gwahanol o fewn galwedigaethau, gwahanu contractau mewn perthynas ag 

oriau gweithio amser llawn a rhan-amser a chysylltiad hynny â gwaith gradd uwch / is, yn 

cyfuno i effeithio ar enillion fesul awr dynion a menywod. Yma, ystyriwn sut y mae’r 

gwahaniaethau hyn yn dod i’r golwg mewn gwahaniaethau rhwng enillion wythnosol.  

Mae Siart 2 (isod) yn dangos mai’r bwlch enillion amser llawn wythnosol rhwng dynion a 

menywod yw £97 yr wythnos, neu 20%. Mae hwn yn wahaniaeth o £5,044 y flwyddyn, neu 

£151,320 dros fywyd gweithio o 30 mlynedd.   

Siart 2. Enillion wythnosol, rhyw a phatrwm gweithio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu. 
Addaswyd cyflogau yn ôl CPI 2012 
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Ar gyfartaledd mae’r 43% o fenywod sy’n gweithio’n rhan-amser yn ennill £153 yr wythnos 

neu £7,874 y flwyddyn, ac mae’r 10% o ddynion sy’n gweithio’n rhan-amser yn ennill 

cyfartaledd o £6,46612. 

Mae menywod yn ennill £27 mwy yr wythnos na dynion fel gweithwyr rhan-amser, sef 

premiwm cyflog o 18% yr wythnos, a gwahaniaeth o £1,404 y flwyddyn o ran enillion (yn 

seiliedig ar gyflog wythnosol gan ragdybio y gweithiwyd 52 wythnos).    

Y gwahaniaethu mewn enillion wythnosol rhwng menywod sy’n gweithio’n rhan-amser a 

dynion sy’n gweithio’n amser llawn yw £328 yr wythnos, neu 68%, a bwlch blynyddol o 

£17,056 y flwyddyn (yn seiliedig ar gyflog wythnosol a chan ragdybio y gweithiwyd 52 

wythnos). 

Y gwahaniaeth mewn enillion wythnosol rhwng menywod sy’n gweithio’n rhan-amser a 

menywod sy’n gweithio’n amser llawn yw £231 yr wythnos, sef bwlch cyflog wythnosol o 

60%, a bwlch enillion blynyddol o £12,012 y flwyddyn (yn seiliedig ar gyflog wythnosol a 

chan ragdybio y gweithiwyd 52 wythnos). 

 

ENILLION BLYNYDDOL  

 

Mae’r tabl canlynol yn dangos cymhariaeth flynyddol yr enillion rhwng dynion a menywod. 

Cynhwysir pob cyflogai, p’un a ydynt yn gweithio’n amser llawn neu’n rhan-amser. 

Y bwlch cyflog blynyddol rhwng yr holl ddynion a’r holl fenywod mewn cyflogaeth yw 28%. 

Gan gofio mai’r bwlch cyflog fesul awr ar gyfer pob cyflogai yw 18% (Table 4a), mae’r gosb o 

ran cyflog ar gyfer y lefel uchel o waith rhan-amser ymhlith menywod yn amlwg. 

                                                             

12
 Cyflog blynyddol ar sail cyflog wythnosol ar gyfer yr oriau arferol a weithir wedi’i luosi â 52 o wythnosau 

gweithio y flwyddyn. Mae oriau a weithir yn wythnosol ac yn flynyddol yn amrywio yn ôl rhyw mewn gwaith 

amser llawn yn ogystal â gwaith rhan-amser. 
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Mae enillion blynyddol dynion yn uwch ym mhob galwedigaeth, gan gynnwys y grwpiau 

galwedigaethol ‘wedi’u benyweiddio’, sef Gweinyddu, Gwerthiant a Gwasanaethau 

Personol. 

 

Tabl 4b. Cyflog blynyddol gros pob cyflogai yn ôl rhyw.  

Dosbarthiad Galwedigaethol 
Safonol 1 Digid 

Cynnwys Pob Cyflogai. Amser Llawn/Rhan-
amser  Bwlch Cyflog 

Blynyddol yn ôl 
Rhyw (%) 

Cyflog Blynyddol £’oedd 

Rhyw 

Dynion Menywod Cyfanswm 

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion 38661 28419 33664 26.49 

Gweithwyr Proffesiynol  37985 35385 37671 6.84 
Proffesiynol a Thechnegol 
Cysylltiedig 

28612 25366 26576 11.34 

Gweinyddol ac Ysgrifenyddol 19847 16587 17813 16.42 

Crefftau Medrus 21543 12493 20754 42.00 

Gwasanaeth Personol  16366 12001 12931 26.67 
Gwerthiant a Gwasanaeth 
Cwsmeriaid  

13672 7620 8818 42.26 

Prosesau, Peirianwaith a 
Pheiriannau 

20224 14136 18456 30.00 

Elfennol  15176 6709 10970 55.79 

Cyfanswm 22921 16412 19589 28.00 

Ffynhonnell: Trwydded Arbennig Yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, 2004-2010. Gall y ffigurau 
amrywio yn sgil talgrynnu a chymhwyso pwysolion poblogaeth. Mae’r canrannau wedi’u talgrynnu. 
Sylwer: Cyflog yw gwerth gros ac wedi’i addasu yn ôl CPI (2012=100) yn cynrychioli Cyflogeion yn 
unig. 
Sylwer: Mae Cyflog Blynyddol yn seiliedig ar y gyflog fesul awr a gymerwyd yn ôl yr oriau a weithiwyd 
bob wythnos a lluosi hynny â 52 o wythnosau gwaith fesul blwyddyn. 

 

Gan gofio mai dynion sy’n dal dwy ran o dair o’r holl swyddi amser llawn yng Nghymru, 

mae’n amlwg bod bylchau cyflog ar eu hisaf lle mae cydbwysedd galwedigaethol rhwng y 

rhywiau yn gyffredinol a lefelau isel o waith rhan-amser ar gyfer menywod, fel yn y 

Proffesiynau a galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig.  

Yn y grŵp galwedigaethol Elfennol, er ei fod yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau yn 

gyffredinol, y mae’r bwlch cyflog mwyaf, sef 55.79%. Yma, nid oes unrhyw ‘ysgogiad 
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cymwysterau’, ac mae 73% o fenywod yn gweithio’n rhan amser o gymharu â 25% o 

ddynion. 

Mae bylchau cyflog blynyddol yn y grwpiau galwedigaethol lle ceir dynion yn bennaf yn 

uchel ar 42% i’r rheiny yn y Crefftau Medrus, 30.10% ar gyfer Gweithredwyr Prosesau, 

Peirianwaith a Pheiriannau a 26.49% ar gyfer Uwch Reolwyr a Swyddogion. Mae’r cyntaf o’r 

ddau grŵp hwn yn cyfrif am gyfran fach iawn o waith amser llawn menywod yn y 

dosbarthiad galwedigaethol. 

Yn ddiddorol, gwelir yr un bwlch cyflog, sef 42%, yn y maes Gwerthiant, sef galwedigaeth lle 

ceir menywod yn bennaf ond lle mae 68% o fenywod yn gweithio’n rhan-amser o gymharu â 

40% o ddynion (Tabl 1).  

Yma rydym yn ymestyn tuag at ddisgrifio cyfuniad o alwedigaeth, sector a math o gontract, 

sy’n cynhyrchu bwlch cyflog o 42% hyd yn oed mewn categori galwedigaethol wedi’i 

fenyweiddio i raddau eithriadol. Bydd dadgyfansoddi, yng ngham nesaf yr ymchwil, yn 

amcangyfrif cyfraniad y ffactorau hyn a ffactorau eraill (oed, addysg), o ran creu 

gwahaniaeth o’r fath.  

Eto gwelir bod bylchau cyflog rhwng y galwedigaethau yn arwyddocaol. Os cymharwn y 

galwedigaethau Gwasanaethau Personol sydd wedi’u benyweiddio’n gadarn gyda’r Crefftau 

Medrus sydd wedi’u gwryweiddio’n gadarn, gwelwn fwlch cyflog o 44% mewn enillion 

blynyddol.  

 

CASGLIAD  

 

Mae’r adolygiad hwn wedi dangos y gydberthynas rhwng gwahanu galwedigaethol a 

gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau mewn cyflogau yng Nghymru. Mae’n rhoi mân 

fanylion sy’n dangos ble mae dynion a menywod yn gweithio ac o dan ba amodau contract 

cyflogaeth.  
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Nesaf yn y gyfres hon o gyhoeddiadau, byddwn yn dadgyfansoddi’r mathau amrywiol o 

wahanu galwedigaethol, effaith darparu gofal plant neu ofal yr henoed, a nodweddion 

cyflogaeth fel ffactorau sy’n cyfrannu at fylchau mewn cyflogau.   

Mae’r data a gyflwynir yma wedi dangos y gallai bylchau cyflog fesul awr rhwng y 

galwedigaethau lle mae dynion a menywod wedi’u crynodi fod mor sylweddol ar gyfer 

gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau â bylchau cyflog rhwng dynion a menywod o fewn 

galwedigaethau. 

Dim ond chwarter o ddynion a menywod yng Nghymru sy’n gweithio mewn galwedigaethau 

â chydbwysedd rhwng y rhywiau mewn cyflogaeth neu hunangyflogaeth. Mae bron i hanner 

(43%) yr holl fenywod yn gweithio ar sail ran-amser. Ychydig y mae’r gyfran hon wedi newid 

ers y 1970au. 

Hyd yn oed pan fo dynion a menywod yn yr un grwpiau galwedigaethol mae eu henillion yn 

amrywio o fewn ‘swyddi wedi’u rhyweiddio’, math o gontract, a lefelau’r hierarchaeth. 

Ymhellach, mae’n dangos sut y mae gwahanu galwedigaethol a gwahanu contractau’n 

cyfuno i greu nid yn unig gwahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau ond enillion isel iawn ar 

gyfer menywod.   

Mae 75% o’r holl fenywod mewn swyddi proffesiynol yn gweithio ym meysydd addysg ac 

iechyd. Pan ychwanegir y rheiny sy’n gweithio mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus, cyfrifir am 

84% o’r holl fenywod proffesiynol yng Nghymru. Mae dynion yn y proffesiynau wedi’u 

dosbarthu’n fwy cyfartal ar draws sectorau o fewn rolau proffesiynol. Prin y cynigir gwaith 

rhan-amser yn y galwedigaethau lle ceir dynion yn bennaf. Grwpiau galwedigaethol lle ceir 

menywod yn bennaf yw’r rheiny â’r cyfrannau uchaf o waith rhan-amser.  

Mae’r galwedigaethau ‘wedi’u benyweiddio’ yn denu cyfraddau cyflog is fesul awr, ac maent 

yn cynnwys crynodiadau uchel o oriau rhan-amser mewn gwaith gradd is. Mae’r cyfuniad 

hwn o wahanu contractau a gwahanu fertigol yn allweddol i fynd i’r afael â gwahaniaethau 

cyflog rhwng y rhywiau.  Gydag ychydig o gyfleoedd hyfforddi neu ddilyniant, mae menywod 

yn cael eu ‘dal’ yn y patrwm gweithio hwn trwy gydol eu bywyd gweithio. 
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Er bod canran y menywod sy’n gweithio’n rhan-amser yn y 3 alwedigaeth uchaf yn 

sylweddol, mae menywod mewn gwaith sy’n mynnu sgiliau uchel yn dal i gyfnewid hynny 

am waith sy’n mynnu lefelau sgiliau is er mwyn cael gwaith rhan-amser (ONS, 2013).  

Gall cyfran y menywod sy’n gweithio’n rhan-amser yn y 3 Uchaf o’r galwedigaethau hyn fod 

yn arwydd calonogol fod y cysylltiad rhwng gwaith gradd uchel a gwaith amser llawn fod yn 

llacio. Mae angen mwy o ymchwil i ganfod yr effaith ar gyflog a datblygiad gyrfa i fenywod 

sy’n gweithio’n rhan-amser mewn swyddi graddau uwch. Bydd hyn a’r arsylwadau diddorol 

eraill o’r mapio galwedigaethol hwn yn ôl swyddi, math o gontract a chyflog yng Nghymru, 

yn dilyn yng Ngham 2 o’r ymchwil hon o fewn WAVE ym Mhrifysgol Caerdydd.  
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ATODIAD 1 

SWYDDI: CYDBWYSEDD RHWNG Y RHYWIAU A GWAHANU’R RHYWIAU 
 

RHEOLWYR AC UWCH SWYDDOGION 

Mae cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn 15 o’r 45 o gategorïau a restrwyd yn y 

Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol lefel 4, ac mae’r rhain yn cynnwys: fferylliaeth, gwestai, 

tafarndai, eiddo, gofal cwsmeriaid, hysbysebu a chysylltiadau cyhoeddus, manwerthu, 

personél, bwytai, ariannol, cynadledda a rheolwyr cyfanwerthu.   

Dynion yw 90%+ o brif weithredwyr prif sefydliadau yng Nghymru, e.e. gwaith cynhyrchu, 

storio a chludiant, adeiladu, ynni, a rheolwyr garejys. Nid oes unrhyw gategorïau rheoli â 

dros 90% o fenywod. 

Dynion yw rhwng 80% a 90% o’r holl reolwyr gwybodaeth a chyfathrebu, diogelwch, 

ffermydd, a rheolwyr ailgylchu, a menywod yw 80%+ o reolwyr ymarfer gofal iechyd, 

trefnwyr teithiau, trin gwallt a salonau harddwch. 

Dynion yw rhwng 70% ac 80% o’r holl uwch swyddogion mewn Llywodraeth Leol, marchnata 

a gwerthiant, prynu, rheolwyr sicrhau ansawdd, a menywod yw rhwng 70% ac 80% o’r holl 

reolwyr swyddfa, ysbytai a rheolwyr iechyd. 

GWEITHWYR PROFFESIYNOL 

Er bod y categori galwedigaethol cyffredinol, Gweithwyr Proffesiynol, yn cynnwys 

cydbwysedd rhwng y rhywiau ar lefel 1 tynnu data’r Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol, 

dim ond 15 o’r 46 o alwedigaethau o fewn y dosbarthiad mwy hwn sy’n cynnwys 

cydbwysedd rhwng y rhywiau. Y rhain yw: bio-wyddonwyr, ymarferwyr meddygol, 

fferyllwyr, optegwyr, deintyddion, milfeddygon, athrawon addysg bellach, arolygwyr 

ysgolion, athrawon addysg uwchradd, ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol, ymchwilwyr 

nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, twrneiod, cyfreithwyr, barnwyr a chrwneriaid, 

gweithwyr proffesiynol cyfreithiol (nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall), gweithwyr 

proffesiynol gweinyddu gwasanaethau cyhoeddus, archifwyr a churaduron. 
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Dynion yw 90%+ o’r holl fferyllwyr, ffisegwyr, daearegwyr, peirianwyr sifil, peirianwyr 

mecanyddol (100%), peirianwyr trydanol, peirianwyr dylunio a datblygu, strategaeth TG a 

gweithwyr proffesiynol cynllunio, gweithwyr proffesiynol meddalwedd, syrfewyr meintiau, 

syrfewyr siartredig, arolygwyr adeiladu.  

Nid oes unrhyw alwedigaethau proffesiynol lle mae menywod yn 90% neu fwy o’r holl 

weithwyr. Menywod yw rhwng 80% a 90% o’r holl athrawon addysg gynradd ac addysg 

feithrin, athrawon addysg anghenion arbennig, gweithwyr cymdeithasol, a llyfrgellwyr. 

PROFFESIYNOL A THECHNEGOL CYSYLLTIEDIG 

Mae’r categori galwedigaethau hwn yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau hefyd ar lefel 

1 y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol. O’r 73 o swyddi Proffesiynol a Thechnegol 

Cysylltiedig a restrwyd yn y set ddata, 26 sydd â chydbwysedd rhwng y rhywiau. Mae’r rhain 

yn cynnwys technegwyr labordy, technegwyr meddygol a deintyddol, artistiaid, actorion a 

diddanwyr, dylunwyr cynnyrch a dillad a dylunwyr cysylltiedig, newyddiadurwyr, gweithwyr 

proffesiynol cysylltiedig darlledu, hyfforddwyr ffitrwydd, gweithwyr proffesiynol cysylltiedig 

cyfreithiol, gwarantwyr yswiriant, cynrychiolwyr gwerthiant a gwerthwyr eiddo. 

Dynion yw 90%+ o’r holl beirianwyr trydanol ac electronig, technegwyr trydanol, arolygwyr 

adeiladu, swyddogion heb eu comisiynu a rhengoedd eraill, swyddogion y gwasanaeth tân 

(swyddog arweiniol ac is), rheolwyr traffic awyr, peilotiaid awyrennau a pheirianwyr awyr, 

gyrwyr trenau. 

Menywod yw 90%+ o’r holl fydwragedd, dosbarthwyr fferyllol, therapyddion 

galwedigaethol, therapyddion lleferydd ac iaith.  

Dynion yw rhwng 80% a 90% o’r holl barafeddygon, technegwyr adeiladu a pheirianneg sifil, 

drafftsmyn, swyddogion carchar (islaw prif swyddog), cerddorion, a chwaraewyr. 

Menywod yw rhwng 80 a 90% o’r holl nyrsys, radiograffyddion meddygol a 

ffisiotherapyddion. 
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Nyrsio o bell ffordd yw’r grŵp unigol mwyaf o’r galwedigaethau Proffesiynol a Thechnegol 

Cysylltiedig, sef 15% o’r holl swyddi yn y categori hwn, ac 28% o’r holl swyddi menywod yn y 

categori Proffesiynol a Thechnegol Cysylltiedig.  

Dynion yw rhwng 70% ac 80% o’r holl froceriaid, technegwyr gwyddonol a thechnegwyr 

peirianneg, technegwyr gweithrediadau TG, swyddogion yr heddlu (rhingyll ac is), dylunwyr 

graffig, galwedigaethau chwaraeon a ffitrwydd, amcangyfrifwyr priswyr ac aseswyr, 

dadansoddwyr a chynghorwyr ariannol a buddsoddi, mewnforwyr allforwyr, archwilwyr 

statudol. 

Menywod yw rhwng 70% ac 80% o’r holl ymgynghorwyr gyrfaoedd, ciropodyddion. 

GWEINYDDU 

O’r 24 o alwedigaethau yn y grŵp galwedigaethol hwn lle ceir menywod yn bennaf, dim ond 

mewn 4 ohonynt y mae cydbwysedd rhwng y rhywiau, sef swyddogion gweithredol y 

gwasanaeth sifil, clercod rheoli stoc, cynorthwywyr a chlercod cronfeydd data, 

gweithredwyr cyfathrebu. 

Menywod yw 90%+ o ysgrifenyddion meddygol, ysgrifenyddion cyfreithiol, ysgrifenyddion 

ysgolion, cynorthwywyr personol ac ysgrifenyddion eraill, teipyddion a derbynyddion.  

Menywod yw’r mwyafrif yn 80%+ neu 70%+ o’r holl alwedigaethau gweinyddol eraill, ac 

eithrio clercod trafnidiaeth a dosbarthu a chyfwelwyr ymchwil marchnad. 

CREFFTAU MEDRUS 

O’r 54 o alwedigaethau yn y categori hwn, ceir cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn 7 

ohonynt (Crefftau garddwriaethol, rhwymwyr llyfrau, pobyddion, prif gogyddion/cogyddion, 

gofaint aur, gorchuddwyr dodrefn a chrefftau dillad nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle 

arall. 

Dynion yw 90%+ o’r holl weithwyr gofaint a gefail, mowldwyr a deigastwyr, gweithwyr plât 

metel, ffitwyr pibellau, crefftau weldio, gweithwyr llenfetel, crefftau amaethyddiaeth a 

physgota, gosodwyr peiriannau, offerwyr, ffitwyr cynnal a chadw, gwneuthurwyr offer 

manylwaith, mecanyddion moduron, adeiladwyr corff cerbydau, trydanwyr ceir, trydanwyr, 
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peirianwyr telegyfathrebu, peirianwyr teledu a fideo, peirianwyr cyfrifiaduron, bricwyr, 

towyr, plymwyr, seiri, gwydrwyr, crefftau adeiladu, plastrwyr, llorwyr, paentwyr ac 

addurnwyr, argraffwyr, cigyddion, gwerthwyr pysgod, gwneuthurwyr patrymau. 

Menywod yw 90% o deilwriaid, gwniedyddion a threfnwyr blodau. Dynion a geir yn bennaf 

yn y crefftau medrus sy’n weddill, nad ydynt wedi’u dosbarthu yn unrhyw le arall, ar 70% 

neu uwch o bob galwedigaeth. 

GWASANAETHAU PERSONOL 

O’r 23 o Alwedigaethau Gwasanaethau Personol yn y set ddata, mae 3 yn dangos 

cydbwysedd rhwng y rhywiau ar sail 60/40. Y rhain yw cynorthwywyr chwaraeon a 

hamdden, tywyswyr teithio a theithiau, a galwedigaethau hamdden a’r gwasanaeth teithio. 

Menywod yw 90%+ o nyrsys deintyddol, nyrsys meithrin, gwarchodwyr plant a 

galwedigaethau cysylltiedig, arweinwyr a chynorthwywyr cylchoedd chwarae, cynorthwywyr 

addysgol, nyrsys a chynorthwywyr milfeddygol, trinwyr gwallt/ barbwyr, harddwyr a 

galwedigaethau cysylltiedig, rhai sy’n cadw tŷ a galwedigaethau cysylltiedig. Dynion yw 

90%+ o swyddogion rheoli plâu. 

Menywod yw 80% i 90% o nyrsys cynorthwyol a chynorthwywyr nyrsio, rhieni tai a 

wardeiniaid preswyl, cynorthwywyr gofal a gofalwyr cartref, galwedigaethau gofal 

anifeiliaid, trefnwyr teithio. Dynion yw rhwng 80% a 90% o staff ambiwlans (ac eithrio 

parafeddygon) 

Menywod yw rhwng 70% ac 80% o gynorthwywyr teithio awyr, a chan ddynion y mae’r 

gyfran hon o’r holl gynorthwywyr teithio rheilffyrdd, trefnwyr angladdau a swyddi 

cynorthwyo mewn corffdy. 

GWERTHIANT A GWASANAETHAU CWSMERIAID 

O’r 11 o alwedigaethau gwerthiant a gwasanaethau cwsmeriaid a restrwyd yn y categori 

galwedigaethol hwn lle ceir menywod yn bennaf, mae 5 yn dangos cydbwysedd rhwng y 

rhywiau. Mae’r rhain yn cynnwys; cysylltwyr canolfannau galw, gwerthu dros y ffôn, 

casglwyr ac asiantau credyd, casglwyr dyledion a rhent a galwedigaethau’n gysylltiedig â 

gwerthu. 
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Mae’r alwedigaeth hon yn dangos llai i wahanu ar lefel eithriadol, lle mae 90% neu 80% o 

alwedigaeth yn cynnwys dynion neu fenywod.  

Dynion yw 90%+ o ddosbarthwyr a gwerthwyr faniau. Menywod yw 70% i 80% o 

gynorthwywyr gwerthu a manwerthu, arianwyr manwerthu/ gweithredwyr desg dalu, 

marchnatwyr ac addurnwyr ffenestri. 

Menywod yw 65% i 70% o’r rheiny mewn galwedigaethau gofal cwsmeriaid, tra bod dynion 

yn dal cyfran debyg o swyddi gwerthu mewn marchnadoedd neu ar y stryd.  

GWEITHREDWYR PROSESAU, PEIRIANWAITH A PHEIRIANNAU 

O’r 42 o swyddi a restrwyd yn y grŵp galwedigaethol hwn, mae 4 yn dangos cydbwysedd 

rhwng y rhywiau, sef gweithredwyr prosesau tecstilau, gweithredwyr prosesau bwyd, diod a 

thybaco, cydosodyddion (cynhyrchion trydanol) a phrofwyr labordy arferol. 

Dim ond 30% neu fwy o weithwyr mewn 5 o swyddi yw menywod, ac eithrio peirianyddion 

gwnïo, lle maent yn 93% o’r gweithwyr. 

Dynion yw 90%+ o broseswyr gwydr a serameg, gwneuthurwyr metel, electroplatwyr, 

gweithredwyr peiriannau papur a phren, glowyr, gweithwyr chwarel, gweithredwyr 

gweithfeydd ynni, gweithredwyr peiriannau gwaith metel, gweithredwyr gweithfeydd dŵr a 

charthffosiaeth, ffitwyr teiars, peipiau mwg a sgriniau gwynt, sgaffaldwyr, gweithredwyr 

adeiladu ffyrdd, gweithredwyr adeiladu rheilffyrdd, gweithredwyr adeiladu nad ydynt 

wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, gyrwyr cerbydau nwyddau trwm, gyrwyr faniau, gyrwyr 

bysiau a choetsis, gyrwyr tacsi, gweithredwyr cludiant rheilffordd, morwyr, gweithredwyr 

cludiant awyr, gweithredwyr cludiant nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, gyrwyr 

craeniau, gyrwyr tryciau fforch godi, gyrwyr peiriannau amaethyddol. 

GALWEDIGAETHAU ELFENNOL 

Mae’r grŵp galwedigaethol hwn yn cynnwys cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol 

(Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 1 lefel), ond o’r 35 o alwedigaethau elfennol a 

restrwyd yn y Dosbarthiad Galwedigaethol Safonol 4 digid, dim ond 7 sy’n dangos 

cydbwysedd rhwng y rhywiau, sef: pacwyr a photelwyr, gweithwyr swyddfa elfennol nad 

ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, galwedigaethau gwasanaethau personol elfennol 
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nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall, llenwyr silffoedd, staff bariau, wardeiniaid 

traffig, a galwedigaethau gwerthu elfennol nad ydynt wedi’u dosbarthu yn rhywle arall. 

Dynion yw 90% o’r gyrwyr peiriannau symudol, gweithwyr coedwigaeth, labrwyr a’r crefftau 

adeiladu a gwaith coed, docwyr, galwedigaethau eraill ymdrin â nwyddau a storio nwyddau, 

porthorion ysbytai, porthorion gwestai, ysgubwyr y ffordd, gweithwyr sbwriel ac adfer 

sbwriel, glanhawyr ffenestri. 

Menywod yw 90%+ o hebryngwyr patrolio croesfannau ysgolion a chynorthwywyr canol 

dydd ysgolion. 

Dynion yw 80-90% o ofalwyr meysydd parcio, gweithwyr post, gwarchodwyr diogelwch, 

pysgotwyr a labrwyr amaethyddol, gweithredwyr prosesau glanhau diwydiannol, labrwyr 

mewn prosesau a pheirianwaith. Menywod yw 80-90% o lanhawyr a gweithwyr domestig, 

sychlanhawyr. 

Dynion yw 70-80% o ofalwyr peiriannau argraffu, gweithwyr fferm, cynorthwywyr hamdden 

a pharciau thema. Menywod yw 70-80% o’r holl gynorthwywyr cegin ac arlwyo, staff gweini. 
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ATODIAD 2 
 

DATA TECHNEGOL 
 

Darperir y data technegol hwn i ddarllenwyr sydd eisiau edrych y tu ôl i ganrannau lle cânt 

eu rhoi, neu ganolbwyntio ymchwiliad i’r data mewn ffordd nad ydym ni wedi’i chrynhoi. 

Mae llawer mwy y gellid ei ddadansoddi nag y bu modd i ni ymdrin ag ef yn yr adroddiad byr 

hwn. 

Darperir data lle na all ddatgelu unigolion yn unol â’n trwydded gan y Swyddfa Ystadegau 

gwladol. Mae tablau wedi’u cloi ac ni ellir eu trin am yr un rheswm. 
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